
r\I. l{fr. Népjóléti és J.\lunkaüp;yi· l\Iiniszt.ér. 

'51.611/I!J2J. sz úm. 

'rárgy: ..:\. g;~""óg·yszerl~::.;zi szakSajtú últal 
kiadott ·g'yóg·ysr.cri~szi érdek.fi. törvényes ren
delkezések g·yíijtcrné1tyének clisu1erésc . 

.:\. l\Iagyarország;i G~·óp;yszerész~Eg·yesiilct 
t. ElnökSég;ének 

Budapest. 
c\z 1893. évi. 75.G41 B?if. sz. rcndelctböl ki· 

t.ünfileg n gyóg·yszcrtúrak a g·~-ógyszerészctre 
vonatkozó törvények és rendeletek g·yüjtc
rnényéf; t;1rtani kiit:elesek. ~'.\. n1nltban foly
tatott ;joggyakoi·lnt; a 111. kir. Bclüg;y1ninisz
tcr n1ég-bizúsíi.húl I!H:µ:indított: „Az egészség
ügyre vonatkozó Ui1'v{'11yck és rendeletek 
gyií:itc'n1ényé''-t tekint:ct-f_t>. il~- g-yn,Jteruéuy
nek, inel:y· rnunka ezidősze'rint a 'künyvúr11si-. 
torgalomból -kifog'yot.L 1'.}nnél fogva a'l. 1!124. 
évi deccn1bcr hó. 4-ún HG5-/J~J2-L s;i;. a. kelt fel
terjesztésére értesitc111 a t. IDlnökséget arról, 
hogy ne1n teszek ÓBzrcv{~telt az ellen, hogy 
;:.iddig, amíg a fentnevezett ntunka a. kt:res
kedelrni forg·alornban is1nét kapható Icsz. a 
tnag;yat· gyógyszeré:szi -szaksajtó egyesített 
kiadóhivatala által kiadandó 
„Gyógyszerészek Zsebnaptára." (Í~vkiinyve) 
eít11ií. kiadv{ur~'"úban felvett é.s ide ben111tatott 
gyóg'ys-zeré.szi érdekli törvényes rcndelkezé-



sek~y(ijten1é~t~a·~~~~ys~e~t~~~~:~1I~I·~~-/ 
~a1~dó __ gyógysZ;er~~~etre-:--~~-n,-~tirQ·z_ó, -_ :tö_ryé~~ék __ , 
es_ gyűjt~_nié~yél~-'}de~glé~~S -__ :p~thís~Jté11t _--,_a, 
gyógyszertái;akbarr tartlmtó •legyen .. · Kik~c · · 
tö~1 _az?_1~_b~Ilt ,-ltog~,_-'-~-:-::;iiO_g_ys_~e1:_éS~~-tt:-_il_~yi·e. 
vo_11_~1 tl~g_zó __ -k éstib b: _ -__ rii_eg;j~_l-~_11 i>_ <_ t.(}~!-é;ii Y,;e_s, __ ' _ !n ~-_> 
tézked_ése~kel _a:_ gy~~te~~1l~:-:·_~Je,gé.Sz_ítt-~sS:~,K,~-:- -.-

1viegjegyzerr1_ -lll,ég,-- 1~ógy -:a_z_on __ >}tö_riilm-~ny.--- -· 
1~ogy„ egye~ -tör_vé1~yes _._-rcn_c}e,lk_ez_ések. }1,- .'.szów 
banlévö ·gyűjteménybe fel nem yétettek,. az 
esetleges _sz_a_b(tly_t_alan,ságok- elbírálását__,_-nen:l 
befolyá~olhatja. . .. •·· · 

B_uclapes~;: J925 jü11uár ,9. · , , 
A miniszter helye'tf: 

Scholtz <s' k, · · 
h, ál.lamtitkár. 

_ Valarnenn;y_i türvén;rhlttóSíig_ el_ső::_- tísz_tVise" 
[Öjének: 'l'n_do_P1_á~ __ i_11~~é_tet _és_ ·_a -_g;~rógy~Zert~- -
rak:it_ ell_cnö1·z,? -_s_z,akk('J_zegekket· _való_:: közté~-
~égf~tt_- _1negk_ül_dörn_;__ _ -

_l3udap(~st.--iH2.~-já11u{n~-9~ : __ ,„_ ,- -: 

A miniszter helyett: 
Scholtz s. k„ · 

h, államtitkár. 
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AZ 1931-IK ÉVR.E 

Megindilolla 1863-ban • 

SCHÉDY SÁNDOR 

* 
59-H{ ÉVFOLYAM 

UJ SOROZAT 7-IK KÖTET 

* 
Összeóllílotta: 

I{ARLOVSZRY GEYZA 

közremüködCst~ve! 

KORITSÁNSZKY orrú 

,--. / 
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.A Gy6gy:>zerészi Közlöny, a Gyógyszcr(·sz i 1::rll~si tii 
(;S n Gy. Hctilttp egyesíleU kiudóhiv11!nlún11!\ kit1diisn 



Merkantil-nyomda (Havas Odün), Bud:ipest, 
VIII., Hunyadi uccn '13. 

ELŐSZÓ. 

()tvenkilcucedik {•vl'oly:.unúhan lút nap
vilúg-ot É'vkön,11rii11k új sorozatúnak ez a 7-ik 
kötete . 

..-\111ikor az új sorozat első kötetének cgybc
idlítúsúról tauú<'skozt uuk. u1cg-úllapítottnk. 
hogy az előző évfolyarnok kötetei az idők 
ruulúsúval és a közben lefolyt kiilönhözö szo-
1norú esernéuyek kö\·ct.keztében a legkevc
sehh g-yóg)·szcrtúrban \·anuak 1núr nH~g-. Söi 
111ng- kell vallalli. egyetlen gyógyszcrtú1·t. 
111eg nyilvúnos kiinyvtúrt se tndunk, an1ely
hc•11 az egész sorozat hiúnytalauul n1egvol11a . 
. .\ 1.[agyarorszúg-i Cfyógyszerész-Eg-yt>sület · 
nek az útszervezés óta ajúutlékok és vúsúrlú
snk rfrvén begyüjUHt gazdag köuyvgyii;itc-
111éHyénck n1ost végzett !'endczésckor is tneg 
kPIIett úllapítaui, hoµ;y az 18fi:J~hau u1eµ;inclnlt 
„(tyóµ;yRzcrészck ZschJt•tpiúra" bizony hiú
ll,'·:osan van n1eg csupún. }[egvannak az első 
kötetek, azutún ki.izheesőleg eg·y-eµ;y évti
?.e(lre ter.ierlöu a f'olyta1ólagos kötetek. közhe
kö:-.:be azonban. sajnos. 1-2 kiiuyv hiúuya 
r11egszakít.ia a sorozat tel.ieRséµ;<>t. FelhíYúsok 
{!s ntúnjúrások 1necldéík voltak Pddig; 111ég 
egyesületi kiinyvtúrnnkha11 Sl' ll'he1Ptt a 

1 ~: 



hiúnvzi'i kön\·vpk h<~SZCl'zf>s{~vPl n sorozatot. 
kicg·6szilPtÜ. · , 

?vleunyivel inkúhli ltiúuyos lt>haf e sorozni 
nz Pµ;~;es g·vúµ;yszcrtúrakhan. , 

:\li11de1111; .• k fiw:vclcuthcvélclé\·l'l, azon szall
d{~k úllnl vczettetvP, hoµ;y a g-yóµ;yszcrészuek 
eµ;y lt·\.iPs µ;yóµ:ysz.erészi jog·szah:'Lly-i.r:•ii.ite-
111éuvt ad jnuk a n1cgi11dított új sorozattal, az 
i!l:2;i.' évi 5a. évt'olya1nú új sorozat első köte
h'dic az alapvctö g:;i;ógyszerészi törvényel~et„ 
I'PIHielet Pkt~t. és µ;yóg;i,-szcrészi von a tkozas,11 
joµ;sí'.:.tl1úl~·okat gyiijUit.tiik cµ·vbe. Onnl't 
kt>zclvP azutú11 óvről-l~vrc az cl<iző évhcn ki
adott jog·szahúlyok, µ;:,vú.1„crszerészi vo1u1tkn
z:'tsú hírúsúg·i döHlvé11:,vck, hatúsköri hírú
s;'ig·i íi{~ltd.ek. a koru1ú11yt'őhatúsúµ;oknak 
g',vóg·yszt>rúszi üµ:vckhcn kt•lt: leiratai, érclek
vf·d1d111i teslii!PÚ~inkhe:r. küldött végzései. 
n•11dPlkPzl•sci st.h„ valan1illl a i\fag·yarorszúgi 
(iy(1g':\"SZPrl•sz-1 1~gyesiilPt {~s a Budapesti 
u )'úg·yszt•r{·sz rresi. illet kii liiu hözö {•rtesí tl>sei. 
ft'\hívúsni {·s túj{~koztntúsai. szúval rniudar„ 
:11ni a l1·g·szl•lt•sPhh ker(•fl'khen tariahuazza a 
g·)·ú.!.!.·:i,.·sz1:rl•szt. l~rdt>klő 111indeu hatósúgi 1'.•s 
l'.!.!'Y<;h rt~11ClPll·a~z1"1 sf.. iatézkedést, helyt falú! 
nz /~'r/;ii11.11r!Jc11. I~zeknek az ú.ikelei.ii jog-szn
b;'i\yoknak, stb.-nek a felvétele n1ellctt jónak 
lúttuk liPiktahii azokat a r(•µ:ihh hatúsúgi in
lt',zkPcll·:·'!'kl'(íl szólö vPg:r.ést>kct stb.-t, anil'
lyi•k 1•1„~:~· tel.il's tújókoztatúsi: nynjta11i hiva
io1 t jogszabúly-gyii.i!PnH;ll:'l·h()l 11c1n hiúnyoz-
11:1t11:.l k. 

l;;Zí'll 1•\µ:nndolúsnnk a Ill. kir. 11l•pjúlóti l•s 
n111ukaiig:i,.·i 111i1tiszÍl'l' úrHúl is hclyesl{~ssl.'l 
t11lú1 kozof t. :\ lvla:„c\.·arorszú.g·i Gyúg·yszerész
E.u::i,.·t·siill't !'t•lfp1·.icsztl~s{1.re ugyanis. 192fi ja
lllli.11' !1-{·rDI kl'lll·zt•lt1•11 1rí1.(il1/HJ~.I. :-:zitt11 

alatt ,,,\ g·yúg·~·szer~si';i sz~_1ks~~.ilú, :'1ltal ki
adott g':'J.'Ó:.rysze_ré8ZI, er,deku l~n·vcll~'l'~, n:u
tlelkPzések g:yiiJten1c11yc•11t•k p\Js1111•n·st• tnr· 
g·yúha11 1eiratot i1,dézett az p~·~·<',~iilethei":. {'S 

azf a g~r{Jg·yszertarak~tt Pl\Pt101·:r.o sza1~kt)'.:t'~ 
o·ekkel való kiizll·s vegp{f. vnluu\PllllYl {pr
~éuy11ai.ósúg pls(í tiszl\"isPliij{>JJpk is Illl'µ;~ 
kiilf1üf-te. „ 

Eu·vbell küll'lt·z!P ;_i szPrk<•sztokPt arra. 
hon·~: „a gyúgyszerl>s:r.Pti ili,.c\·r(• Yo11atkozú. 
kc'.~~{ihh n1eg..iPlPnfi HírvÓBYl'S i11l<:•:r.k~·d{•s<'kkPl 
a u;yüjten1ény kiP~.n'>szíttPss{•.k". 

l\'li. a g·yii.itt•111c'.•J1y -- PZ l~vküuyv - szPr
kesztéíi. e re1HlPlkezl~s111~k a lt>:.n11Psszehh1ui>-
11é)en elerrpf tettü11k. lle 111eg últa1ithan 1neg·-

1 ~ ' 1 ' (' ' ' l úllnpít ialo. 1og·y n11g· a „ T~·ogyszereszP \: 
l:~vköII~·vp" (azl'lött (lyúµ:yszl'1·{·sz.Pk Zsehna1i· 
íúra) új SO!'OZlliÚ11ak kiit1•l1·i a szú S'./.Ol'OS {•r
t1•ln1{•lJC•Jl kiiliinl<'lf<'S !f..116ll..llSZCf"l:S:zi :iOf/S?:fl
lHílt/-(/1/ii jfe111{11.11f k<•1H'Zlll'k {·s n1i11rle11. a 
u:yóg·~·szl;r{•sz111•k s?.iikst'•t:'t•s l"l'llilPlkl'zl·sl' !'t•l
íilPl11ek. ncldiµ: n r<°'i..n·hbi ( 'h:i,.·z1•r-fc'>lP gyii..iü·-
1111'.~nv {•s anllnk f'olyf:dúsút k{•pt•:r.(í újnhb 
. ..\ tz{~I-rl•Jp kiizpg·{1 szs{',!!ii}.!;~- i jog·sza lJ:'i Jy-g·~· ii.i
h•n1611y 11c111 fartal1J1a:· n g-y{iµ:yszpr{•sz;ní'k 
t11d11i sziiks6!.!,'l'S u1in1ll'tl jog;szabúly!. liírú
sÚl..!."Í v{~g·z6sf~ h·irntot. l•rlt•síll1st sfh„-l. . .\z 
11tóhb 11Pvez{'ft jog·szahú\y-u.·>·iij!Pl!d'l1~- a kiiz
l'J.!"("szsógiig""y eg·l1sz fp1·iil1•f{•1·1 1 \·n11alkot,Ú liir
v{>nyekuek {•s rP11rl1•lt•lt•knPk ll g·~·iij!Ptnt•11~·(" 
Sok o]Ya11 i1ltalú11os. eg·{·szst;g·i\!.t\"i, kiiziµ:iiz
i~·atúsi.' fovúhhú kiilö;i!Pg1•s;·11 i")r\·osi. szii
lt~szoi>i l·nlPkíi slh. l'l'JH]t>\i•lpj {i](•l !'Pl. ;111H•l~
n 1!·yúg·yszpr{•szí't lel st•111111 i kn !lC'Snh1 t ha n llP!il. 
úl) {·s , a1u~~\y :1 ldiz~·g·{:szs.l•g:iig·yi , kilzs:.;-;ol.: 
µ:a Int :il tal;n1os k(•J'l1Psl'1 1 ra n f t'1'<l<·ldodo 
g·;vóg)'sz1.1 r1!s:r. {•rtlt·kkiirf:'töl is {Ú\"o\ esik. ·-



'f'iszt.úra tévecl{~:-;e11 alapszik tehút az az ér
dekvédeliui egyesiilet.ünk !'észéröl sérelu1e
zetl, 19:30. évi julins hú 28-ún kiadott, 40.900·~ 
19HO. !-IZ. N. IIL [11. 11ii11iszlcri rendelet, aBll'IY 
n dr. ~.\tzl~l-t'éle jogszahúly-g~·íi.iienH;tlY \ 1 1 L 
\.;:fitet{n1ek 1ucgje]enésével, a jelen köietiiukhP 
1:-: felvett, l:J1.G11-1924. szúnní leirat- re11<h'!
kezését 111njd ha túlyou kiviil hcl;yezi. Lelu_•. 
lt•UP11, hog)' eg;)· kiilönleg-1..>s, 1nindcn gyógy
s~erészi (•rdekíí jogszHhúlyt, végzést, érlesí
tPst sth.-t tartalrnazó gyíi.itt•tnénynek egy 
olyan ültc1lúnos jogszahúlyg;yíijte111é11y 111•
l~·eztessék cléh<.>, an1ely nent foglalja u1n:.n·1· 
ha11 az összes µ;yógyszerészi vonatkozúsll 
1·cudelkc1:óseket és esak nlvétve öleli f'el <1 
/'őbb. s a niinisztérinn1 hivatalos közlön\·{~
hPH is n1egjelent rendeleteket - dc senÚ11i 
:•µ;)·ebet! 

~-\ ;július 28-úu kelt hivatkozott. rendelet az 
. \tz{•l-f1;lc g-yíijten1ény \TTT. és azt. követő kii
IPtei11Pk Illl',!.!TPJHlclését teszi kiitPlezővé. -·
'i\fég- llitH·s diillfés ezen rendelet séreltncs vol
ta 1uiatt törté1it t'eliratunkra. an1elyet. szi11-
!1"Il közlünk ;iPlP11 kötctiínkbe11. \Talósúµ: 
n;.011han. hog-y iöhh ttirvéuyhatósúg- teriilP
!en e rt·11<leletrP vaJ('i hivatkozússal kénv
~7:erítctf{\k a .iryög-y;.;zcrtúrakat a dr . .-\tz[•J
l<;lc .iog-szahúl)·-g-yíí.itcn1l~II>- \T, t~s \TI. krite
ft·nf'k a beszerzésért>. _.\ hatósúg-1u1k erre Sl'I11-
1ni f("le jog·alap.ia TlPUI volt és ·llines. I\:artúr
....:aink e kiittd:l'kPt 1neg·vt1 nni ne1n tartoznak. 
ha a .!!'YÚg-yszcrt'.~szetrP vonatkozc'.i. s clis111Prt 
.iog·sz11 h{~ ly-g·:':ííj tcn1én ~-t képpz(í 0 yóg-ysze-
1·(; . ....:zl'k Evkiinyvc ((}yóg-yszerf;SzPk Zschnap
túra) hirtoknkhan van. Ennek ellenére i~ 
t'elhív.ink IPh('Uísehh kartúrsaink rig-y('hn(•! 
a dr. Cliyzer-ft'.~IP g-yiíjternéuy fol,vtatásút ké-

7 

pczö dr . .-\lzél-féle g-yiíjternényre, hogy azok, 
akik az egészségügyi. ~öz~ga~gat~s. Ilf!ill 
o-yógYszerészi vonatkozasu kerdese rraut er
<lCklŐclnek, azt könyvtáruk részére megsze
rezzék. 

Az új sorozat jele';'. 7-ik köt~tébe felve\tük 
az 1930 decen1ber 31-ctg engedelyezett gyogy
s7:erki.ilönlegcsségek jegyzékét. Az 1926. cl.:.~
eember ill-éig engedélyezett különlegességek 
jpgyzékét a népjóléti n1iniszter, rendelet 
t1Íaj,j.án, CJ!Y füzetben adatta ki: úgyszintén 
megjelent az 1927-ben forgalombahozatalra 
cniedélyezett gyógyszerki.ilönlegességek 

jegyzéke is. E kötetünkbe felvett jegyzék t~
hát jelentős hiányt pótol, n1ert így most mar 
az eiöhb említettekkel együtt, az 1930. év vé
geig engedélyezett gyógyszerkülönlegessé
A·ek. te!jos jegyzéke birtokukban lesz kartúr
sainknak . 

Jelen kötetünk tartalmazza a különbözi'i 
jogszabályokon, közhaszní1 tudnivalókon, 
~~ímjegyzékeken stb. st. kívül, a következő 
önálló dolgozatokat: 

Dr. 1ilozsonJJi Sándor miniszteri osztúly
tanácsostól: „A Genfben 1925. évi február hó 
19-én kötött u. n. „II. Nemzetközi ~Pll!m
cg:rezméuy és. a .~rábítós~~r~kk.~l valo ,v1sz
;.;zaéléHek elleni kuzdelem c1,mu ta1!nlrua1~Y~; 
a1nelv kitünő ismeretek forrasa az elethelcpo 
új óPiumtörvényhez . 

Dr Schulek Eleniér, a m. kir. Orszúgos 
l(öz~gészségügyi Intézet . kémiai, osztúlj:Ú

nak vezetője: „Nehány szo a gyogyszertar
vizsgálatr~i" címe!1 n~gy~rté~ü táj.~k<?ztati:st 
ad a gyogyszertarv1zsgalnt1 elJarusokl\al 
kapcsolatosan. 



Ili·. ltiir111öe,zi Zoltdn) a Budapesti Ü.1.1-
k1~1Lte:-; l\[entőegyesület iga;;,gató-főorYo:->;1: 

.. <l;<akol'lali nl1uutatás az els{) segély11yú.i 
!ú::-;hoh" f'Ítt1e11. a gyógyszertúrhau végezhetú 
1·l~ú segi1 ly11yújt{1shoz és a g:.·ög-yszerésznek 
:t segé]y11yú;itúshoz sziikségPs is111erett'ihi 1 <'. 
;„~:.\·akorlaii ntn1utatúst állított pg-ybe. „ 

:\1111ak re1nényében bocsút.iuk útuak 1~·r
/.'iil1JJ I' ii 11 k ezi<lei küte tét, hogy a nnn k ta rüil
r 1 té! 11t•111t·sak a sziikség·es táj{~koztat{u;t fog.in 
karunk iag·jai szún1ára 11yújf;n1i. hanern ;1 
.~·.vclg·yszerész últalúnos isn1e1·ot t'ej lcsZitéséht•:t, 
is 11ag-yln1u hozzújúrul. 

J\:iisziinciet n101Hlnnk 1niudc1tkinck. <tkik 
l;~v kii ny viiuk eg·yheúllí tásúuúl segédkezPt 
n~·újtottak. a1ncly túrnogat.úst a jövőre is 
kl•r.iiik . ..:\ gyógyszerésztúrsaflalo111 lúf:ja- eléí
n~-(>l: annak. ha kiki 1~lósegíl-i azt a iörekv1'
:-:ii11keL a1nely szerint 1nind értékesehh sznl·
u:úlnlúl'a kivánuuk lenni a n1ag·~·ar gyóg·~-
~Z('n;:-:zi karnak. 

llud"pcst, 1930 decemher ill. 

li:oritsá11szl1.11 (Jffú. 

1931 

Nap 

Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap -
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
"Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerd1::1 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap 
Hétfö 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

JANUÁR 31 nap 

Róm. kath. 
napi ár 

Protesléns 
naptár 

1 Ujév U év 
2 Makár ap. ! .A.be! 
3 Genonéva sz. i Benjilmi n 

--·-~j" Jéz. sz. n. "'ó." Leo._n_a __ _ 
5 Teleszfor Simon 
6 Vizkereszt 

1 

V•zkereszl 
7 Luciiin vt. ! Attila 
8 Szever ap. 1 Szörény 
9 J u\ión vi. 1 MarcF 11 

10 Vilmos pk. __ .!-J.~~-l!i~~-- ... -
11 Sz. Család I D. l. Agota 
12 .4.rkád vt. · Ernö 
11 B. Veronika 1 Vidor 
14 Hilór pk Bódog 
15 Ren1. sz. Pid Lórónt 
!ti Nlurccll p. vi. 1 Guszlúv 
17 _L\nttil up r\nltd 

-i-8 Piroslia 1 Piroska 
19 B. ivlargit 1 S~ra ~ 
20 fúb., Seb. i' ~ab„ Seb. 
21 Ágnes sz. vi. r\gnes 
22 \Tince vt. Artúr 
23 P. Rsimuncl 

1 

Ze!n1a 
2-! Timót pk. vi. Tádé 
·25-páfr;.:d.- ID.3-:Pál fo-rd. 
26 Po!ikürp \l1;1ndn 
:Z7 Ar. :-z. Jl1nos Lrithúr 
28 Ntigy !\itro!y 1 !\úrolv 
2~) Sza!. Fer. el. Adél , 
30 rvtórl. sz. vi. f'vlértonk11 
31 Nolaskói P, Virgilio 

,, 
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193! FEBRUÁR 28 nap 1931 MÁRCIUS 31 nfq1 

N11p 1 Rom. l\ath. 1 Protestáns 
1 naptár 1 naptBr Nap Róm. kath. 

1 
Proteslans 

naptár nap!ár 
Vasárnap 1 Hetven vas. D. Ignác 
Hétfö 2 Gyertyasz. l(arolin 
Kedd 3 Bt1!8zs pk. Balázs 
Szerda 4 K. András t Ráhel 
Csütörtök 5 Ágota sz. vt. Ágota 
Péntek 6 Dorotlyfl Doroll}a 
Szombat i Romuald ap. Tódor . 

Vasárnap 1 Reminisc. 

1 

Albin 
Hétfő 2 Simpl'c p LujzR 
Kedd 3 Kunig:undit l\orné]i,1 
Szerda 4 Kózrnér l<ózmér 
CsülörlGk 5 Özséb Adorj8n 
Péntek G Perpe\ua vi. Gottlieb 
Szombat 7 Aquinói T. Tflmás .. ·--

\'asárnap 8 Hafv. vas. D. Aranka 
Hétfő 9 A Ciril Abigall 
Kedd JO Skolasztika Elvira 
Szerdt1 11 Mária 1. mj. Bertold 
Csütörtök 12 Szervitar. 7. Lidia 
Péntek 13 R. Katolin Ella 

1 Szombat 14 Bálint vi. Bálin_! _____ 

Vasárnup 8 (lculi Zoltán 
Hétfő 9 Franciska Franciska 
Kedd 10 40 vérlanu Olimpia 
Szerda 11 Szilárd Aladér 
Csülörlök 12 1. Gerg. p. Gergely 
Péntek 13 Szabin vt. l\riszlién 
Szombat 14 Mathild Matild 

Vasárnap 15 Farsang vas. D. Fausztin 
Hétfő 16 Julianna Juliánna 
Kedd 17 Donát pk. Donát 
Szerdti. JR Hamv. sz. Konrád 
Csütörtök 19 Konrád Zsuzsanna 
Péntek 20 Aladár pk. vi. Álmos 
Szon1bat 21 Eleonóra Eleonóra --·--

·--~- -
Vasárnap 15 LHetare Kristóf 
Hétfő 16 Geréb p Henrielle 
Kedd 17 Patrik pk. Gerlrud 
Szerda 18 Sándoc pi<. Sflndor 
Csü!örtök 19 József József 
Péntek 20 B. Csáky "1. Huberl 
Szombat 21 Benedek ap. Benedek 

VAsárnap 22 Invocabit D. 1. Gerzson 
Hétfő 23 Dam. Péter Alfréd 
K<·dd 

1 

24 f...1át~·Bs ap. Mátyás 
Szerda 25 Géza Géza 
Csütörtök ' 26 Kor. Margit Sándor 
Péntek 27 B. 8átho1 i Ákos 
Szo1nbbt 28 Rom. ap. Elemér 

-Vasárnap 22 Judica Oktávián 
Hétfö 23 Viklorián vi. Frumenc 
Kedd 24 GaJ or fóa. Gábor 
Szerda t:5 Gyüm. o. Gy. 8. A. 
Csütörtök 26 Manó Manó 
Péntek 27 Fájdalm. Sz. Hajnalka 
Szombat }8 Knp. Jón. Gedeon .. 

' ' 

Vasárnap 29 Palma.rum 1 Cyrill 
Hétfö 30 Kerény Izidor 
Kecld 31 Guido ap8! Á1pád 



!'..! 

1931 ÁPRILIS 30 nap 

Nap 
j Róm. ka!h. 

1

j Protestáns 
nap!ár naptár 

Szcrdn 1 1 Hugó pk. Hugó 
Csü·örtök . 2 Nagycsi.il. Áron 
Péntek I 3 Nagypéntek Nagypént 
Szo~~!~t , ~.:1 ~.~By~zon1bo~- _;l.=zocidococ_r ____ .. 

Vasárnap 1 5 Husv. vas. Husv. v. 
Hélfó 6 Husv. hétfő Husv. hetlö 
l'edd 7 B. Herm. J. Herm. 
Szerda 8 D2nes pk. Lidia 
Csülörtök 9 B. J(onrád ErhArdt 
Péntek 10 Ezekiel 1 Zsolt 
Szombat 11 1. Leo pilpti Leó 
-V~~á~~-jl2 Quasimo~

1
1 Gyu~--- --

lléifó 13 Hermer.egild Ida 
Kedd ! J1! Jusztin vi. Tibor 1 
Szcrdu 1

1

· 1~ Ann,;;zláziu : Atala 
Csütörtök 16 Lt1br. Ben. J. i Lamberl 
Péntt>k [ 17 AnicCt p, 1 J\nicél 
Szo!:!1_?~!.-. r J.8 _ Apo!lonius :-'1.~lm~a=--

Hétfö :!O Tivedc1r Tivadar 
Vasárnap 119 Miseric Kocs. 

Kedd 21 Anzelm pk. Anzeln1 
Szerdn 1 22 Sz. Józsel ol!. Szótér 
Csütörtök f 23 Bélu pli. Béla 
Péntek i 24 Györ~y v. György 
Szombat · 25 Márk cv !'vlórk .-„- ·---
Vasárnup 
IL'tfö 
!\edd 
S1.erdt1 
Csütörtök 

2{) Jubilale 
; 'l.7 \\un. Péter et. 
: 'l.8 l\er. Pid 
' 29 Péter vért. 

3 l Siennai Ka!. 

Ervin 
Arisztid 
Vulériu 
Alberlinu 
Katalin 

1931 

Nap 

Pénlek 
1 Szombat 

Vasárnap 
Hélfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szon~but 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
:-;zerda 
Csütörtök 
Pentek 
Szombat 
-Vasárnap 

1" 

MÁJUS 31 nap 

Róm kath. Prolestóns 
naplitr naplilr 

1 Fülöp Jnkab 1 Fülöp 
2 Alanéz pk. l~~nd ____ ,_ 

3 Cantate i Irma 
4 Mon. Florián Flórián 
5 v. Pius p. 1 Golthurd 
6 János ap. ev ! Frida 
7 Giz. Szan. Napoleon 
S Mihnly fötl. 1 Gizel!e 
g N. :::z. Gcr\:!. 1 Gcriie!y 1 

10 Rogate [-Ar~·i-~- --
11 rvtamerl pk. 

1 

!v1omcrlus 
12 Pongrtlc vt. Pongrác 
13 S:zervóc pk. ' Szervbe 1 14 Ald. csüt. i Aldozócs. 
15 D la S. J. 

1 

Zsófia 
16 Nep. János !V1ózes 

17 _„Exaudi -- i P~~-kt~I-18 Venanc vt. ! Erik 
19 Coelt:s;din 1 Ivó 
20 Bern 1rdin 

1 
Bernút 

21 B. András Kons!unt 
22 .lulie sz. vi. 1 Julia 

I 23 Dezsó Dezső 
1 24 P~nk?.sdv._ _ P~nk~d~~s._-

1 

;s Punk~_sdhetfo[ P~nkosdhetlo 
.6 N. Fulop. hv. Fulop 

1 27 f?cde et. i Bédu 

1 
28 Agoslon pk. 1 Emil 

' 29 Ptizzi Magd. .Ma-xi.m 
\ 30 Arld Sz. J. Nóndor 

31 Szenthár. !-S-;~n1h~~;-~-
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1931 JUNIUS 30 nap 1931 JULIUS 31 nun 

Nap 
1 

Róm. kath. 1 Prolesláns 
naptér ! nap!ár Nap 

1 

Róm. kalh. 
1 

Protcslóns 
naplár naplár 

Hélíő 1 Pamfil vi. Pamphilius 
Kedd 2 Erazmus vL AnnA 
Szerda 3 !Sloiíld Klotild 
Csütörtök 4 Urnapja Kerény 

Szerda 1 Jéz. Isz. vére Tibold 
Csütörtök 2 Sarlós B.-A. Üllokér 
Pénlek 3 M. sz. pápa e. Kornél 
Szombat 4 Ulrik pk. Ulrik -·------

Péntek 5 Bonifác pk. BonifAc 
Szombat 6 Norbert Norbert --· ----"·-~---· 

Vasárnap 7 Róbert Róbert 
Hétfő 8 Medárd Medárd 
!\edd 9 Fél x Félix 
Szerda 10 Margit kir. Margit 
Csütörtök t l Barnabás Btirnabás 

Vasárnap 5 Zak. Antal Enese 
Hétfö 6 Izaiás pr. Iza iá s 
Kedd 7 Ciril. Metód Ciril, Melód 
Szerda 8 Erzs. k.~né Teréz 
Csütörtök 9 Veronika sz. Lukrécia 
Péntek 10 Amália Amália 
Szombat 11 1. Pius p. vi. Lili 

Péntek 12 Jézus sz. sz. Klaudius 
Szombat 13 Pád. sz. Anl. Tóbiás 

Vasárnap 14 N. Vazul Vazul 
Hétfő 15 Vid. Jolán Aid 
Kedd 16 R sz. Ferenc Ju ... :din 
Szerda 17 Rainer Laura 
Csütörtök 18 Efrém Arnold 
Péntek 19 Gyárfés Gyárfás 
Szombat 20 Szilvér p. Riifael ·-----· .. 

Vasárnap 21 Gonz. Alajos Alajos 
Hétfő 22 Paulin Ákos Páulina 
Kedd 23 Edil!rud sz. 1 Zollán 
Szerda 24 Ker. sz. J. sz. Iván 
Csülörlök 25 Vilmos Vilmos 
Pénlek 26 János és P. vi. Jónos és Pá! 
Szombat 27 Lászl'1 kir. László 
Vasárnap 28 Jrenaeus 1- Ars;;:fa--;;. 

.--- -

Hétfö 29 Pét. és Pál 1 Pét. es Pál 
Kedd 30 Pól emlék Pa! 

VasÓ.rnap 12 Gualbert Izabella 
Hétfö 13 Anakl Jenö 
Kedd 14 Bonavenlura Eörs 
Szerda 15 Henrik cs. I-lenrik 
Csütörtök 16 Karm. 8. A. Valter 
Péntek 17 Elek Elek 
Szombat 18 Kamil hv. Frigyes 

Vasárnap 19 Paul Vince l Emi!ia 
Hétfő 20 Jeramos hv. lllés 
Kedd 21 Praxedes 1 Dániel 
Szerda 22 Mária Magd. Mária M. 
Csülörtök 23 Apollinár Lenke 
Péntek 24 B. Kinga, K. l(riszline 
Szombat 25 Jakab ap. Jakab ------·· 
Vasárnap 26 Anna assz. Anna 
Hétfő 27 Panlaleon Olga 
Kedd 28 lnce p. Ince 
Szerda 29 Mária sz. Márta 
Csütörtök 30 Judit vi. Judit 
Péntek 31 Loyolai 1. hv. Oszkár 
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1931 AUGUSZTUS 31 nap 

Nap f<ón1. kath Pro!csfilns 
nnp!itr ' nup!ér 

Szombat i 1 Yasus sz. P. 1 \ 1• Péter 

~~l~~;~~--i -~ f ::~~~·~u.--~ \ ·~f !~~f n-~-----·-
Kedd 1 4 Domonkos 1 Domonkos 
Szerda 5 Hav. B. ossz. Oszvalcl 
Csütörtök. 1 6 Ur szinev. i Berta 
Pent .. ck \ 7 l\ojelún hv. 1l lbolyc:i 
Szoi~-~'.._ --~~irjék~:_-~ _ !.-észltí 
\ 1asárnap 

1 
9 Vian. Ján. Emöd 

Hétfő 10 Lör:nc vi. Lőrinc 
Kedd 11 Zsuzsanna Tibor 
Szerdo 12 Klárt1 sz. Klára 

1 Csütortök !3 l,poly. K. 1 lpoly 
l)entek 14 Ozseb vi. . Ozséb 
Szombat 1115 N. B. Assz. l l-'lário_ 
\/~~~~~ap l~ ~ókJó.·-- ·1 Abraha·.-n-,--
Hctfo : 1 f Jac1n! hv. Anasztaz 
l\ccld 118 Ilona c>.·nó 1· Ilona 
Sz.erdu 19 LuJOS pk. Huba 
Csütörlök j 2n .Sz. István k. ! István kir 
Pór.lek l 21 Ch. sz. Fr. _ Sámuel 
s~.omb;;1t 1- 22 Timót vi. 1 tvtenyhCrl 
VasárnUP 1 --2:-f-e·en. FüI: ____ \_F~·;ktts -- - . 
l_!étfő 2~ Berlolan ap. Bertalan 
1-;cdd ?~ ~aj?: kir. 1 Lajos 
Szerda 26 Zcfu1n p. vi. l lzso 
Csütörtök 27 Knlaz. József Gebhórd 
Péntek 28 Ágoston pk. · J-\goslon 
SzPmbat 29 l<er. liin. fejv. \ Ernesz.lin 
VUsárnnP- ~3'0~C ~~:--Róza 1 Rózn---~---
Hetfö 31 Rajmund 1 Erika 

IH31 

Nap 

Kedd 
Szerda 
Csülörtök 
Péntek 
Szombat 

Vasárnap 
Hétfö 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Vasárnap 
Helló 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Vasárnap 
Hélfö 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Vasárnap 
Hétfö 
Kedd 
Szerda 

1'1 

SZEPTEMBER 30 nap 

1 
Róm. kath. 1 Protestáns 

naptár 1 naptár 

I Egyed 
1 

Egyed 
2 István kir. Rebeka 
3 Manszvet pk. Hilda 
4 Viterbói R. Rozália 
5 Juszt Lör. p. Viktor . 

6 Ida Zakariás 
7 Kassai vi. Regina 
8 Kis B. A. Mária 
9 Kláv. Péter Ádám 

10 Tolent. Miklós Etik 
11 Prot. és Jác. Teodóra 
12 Mária neve Guidó 

13 Notburga Ludovll<a 
I 4 Sz. ker. felm. Szerénke 
15 Hétf. Szűz Nikod. 
I 6 Kornél p. vi. Edit 
17 Sz. Fer. sebh. Ludmilla 
18 Kup. sz. Józs. Titusz 
19 Január Vilhelmina 

120 Euszták vt. Friderika 
21 Máté ap. Máté 
22 Móric vi. Móric 
23 Tekla sz. vi. Tekla 
24. fog. kiv. M. Gellért 
25 Gelléri pk. Kleofás 
26 Cipr. Cs Just. Jusztina 

27 Kozma Adalbert 
28 Vencel vt. Vencel 
29 Mihály föa. Mihály 
30 Jeromos e. a. Jerom. 

. 

2 



1931 

Nap 
1 

Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

OKTÓBER 31 nap 

Róm. kath. 1 Protestáns 
napi ár naptár 

1 \Semig pk. 1 Malvin 
2 Orzöangy. il. Petra 
3 Lisz. sz. Ter. Helga 

4 Asz. Ferenc Ferenc 
5 Placid Aurél 
6 Brunó hv. Brunó 
7 Olv. B.-A. Amália 
8 Magy. N. A. Etelka 
9 Dénes pk. Dénes 

lO Borg•a Fer. Gedeon 

11 Placidia Brigitta 
12 Miksa pk. vi. Miksa 
13 Ede kir. hv. Kálmán 
14 Kalliszl p. vi. Helén 
15 Teréz sz. Teréz 
16 Gál apái Gál 
17 Hedvig assz. Hedvig 

18 Lukács Lukács 
19 Alk. Péter Lucius 
20 Ven. K. Ján. Iréne 
21 Orsolya sz. Orsolya 
22 Kordule sz. vt. Előd 
23 Ignác pá!r. Gyöngyike 
24 Ráfael fóan. Salamon 
25 J. Kr. kir. Blanka 
26 Dömötör vi. Dömötör 
27 Szabina vt. Szabina 
28 Sim. Jud ap. Sim. J. 
29 Narcisz pk. Zeno 
30 Rodr. Alfonz Kolos 
31 Farkas pk. Rei. eml. 

;pa 

l 
i 

1931 NOVEMBER 30 nap 

Róm. kalh. ' Proteslóns 
Nap naptár naptár 

Vasárnap 

1 

1 Mindszent 1 Marian 
Helfő 2 l-Ialottak n, Achill 

Kedd 3 Huberl pk. Gyözö 

Szerda 4 Borom.!\. j 1<.tíroly 
Csütörtök 5 Imre herceg Imre 
Péntek 6 Lénárd l LCnárd 
Szombat 7 Engelb. pk. vt. Rezső 

Vasárnap 8 Gotllried Goltfried 

Hétfő 9 Tivadar Tivadar 

Kedd 10 A. sz. András Luther 

Szerda 11 tv1órton pk. tvliu Ion 

Csütörtök 12 Márton p. vért Jónás 

Péntek 13 K. Szaniszló Szaniszló 

, __ ?_;:ombat 14 Jozafát vt. pk. Klement. 

Vasárnap 15 Gertrud Lipót 

Hétfő 16 Ödön pk. Othmó.r 

Kedd 17 Cs. Gerg. Hort. 

Szerda 18 PCler Pál fel. Ödön 

Csütörtök 19 Erzsébet a. Erzsébet 

Péntek 20 Val. Félix Jolán 

Szombat 21 B. Assz. b. Olivér --------
Vasárnap \ 22 Cecília vt. Cecilia 
Hétfő 23 Kelemen p. Kelemen 
Kedd \ 24 Ker. János Emma 

Szerda 25 Kote.lin vi. l\alalin 
Csütörtök 26 !lerchm . .!. Milos 
Pénlett 27 Erm. sz. M. Virgil 
Szombat 28 Istvé.n ap. vt. Slefénia 

Vasárnap 29 Szaturnin Noé 

Hétfő 30 András op. Andrús 
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1931 

Nap 

Kedd 
Szerdu 
Csütörtök 
Péiitck 
Szombat --- --
Vasárnap 
Hetfö 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

1 Vasárnap 
1-létfö 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Vasárnap 
1-léifó 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 
Vasárnap 
1-létfö 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 

DECEMBER 31 nap 

Róm. katb. ! Protestáns 
naplór i naptór 

l E\igiusz pi\. Elza 
2 Bibiano sz. Aurélia 
:3 Xav. Fcr. hv. Oliviu 
'l Borbála Borbála 

„-~- Szabbasz ap \ 1ilma 

6 Miklós pk. Miklós 
7 Ambrus Ambrus 
8 Szepl. fog. Mária 
9 Fourier Pét. Natália 

10 Melkiades p. Judit 
1 l Damáz p. hv. Árpád 
12 Üllilia sz. Gábriella 

13 Luca sz. Luca 
14 Nikáz pk. Szilárdka 
15 ValériEi.n pk. Johanna 
16 Etelka Albina 
17 Láz8r Lázár 
18 Grácéin pk. Auguszta 
19 Pelágia \ 1ioia -··---
20 Timót M. Trnfil 
21 Tamás ap. Tamás 
22 Zenó vi. Zénó 
23 Viktória i· Viktória 
24 A.dám, Éva · Ádám. Éva 
25 Nkarácsony Nkarácsony 
26 lstv. 1. vért. Istv. 1. vért. 
27 János ap. János 
28 .Aprószentek Kamilla 
29 Tamás pk. Dávid 
30 Dávid Zoárd 
31 Szilveszter Szilveszter 

21 

Budapesti cimtáir. 

l(or1náuyzóság· (1vfngy.a rorszúg; ko l'IllÚll yzó
s:'1ga ): I., Királyi palok1. 'l'cl: Au!. G00----08. 

I. l\IINISZ'fi!JRIUí\lOK. 
l\Iiuiszterelniikség· (m. 1;:ir.): I., Szenl (lyöcgy 

ti•r 1. 'l'el: Aut. tiO(t-08. 
]~elügyn1inisziériun1 (tn. k.ir.): 1., Ors~úg·húz 

IH'l.'H .lli. '[\~l: 1\nt. ~a~-{i~. 
Fi:ihliuívl~lésü~·yi n1inisztériunt (1n .kir.): \r„ 

I\:ossnth T..Ja:ios tér 11. ~ecl: 1\ut. :!lil··-8!1. 
llonvétlelrni 1ui11isztériu111 (Hl. kir .. l: I.. Sz<.·111 

(Jy()rgy tér B. r_re\: .A.ni. liüO-HO. 
iµ;azsitµ;üg·yn1inisztériu111 (1n .kir.): \F •. .l\Ic1rk<'i 

ucca 16. rrcl: .A.ul. ~Hr)-91. 
l{creskedelernüg·yi 111inisztériun1 (n1. kir.): 

II., Lánchíd ucca rn. 'l'el: Aul. 5114--78. 
l(iilü!-!.·y111inisztériu111 (ni. kir.): I., Dí:;z tér:!. 

'l'e 1: A u L GOll-lO. 
Népj<)léti és 111unkaiiµ;;\ri 111iuisztériuu1 (1n. 

kir.): lT„ J;:'tnelthl 11eea ~.'.!'cl: 1\11t. riGO-fiO. 
l)éuziigyn1inisztériu1n (111. kir.): J .. Sz('IJI· 

háro111súg- tér 5. rl'-el: 1\.ul. (i{JO-riO. 
'~) 1\.. tclcfonsz{nnok e16tt ]óyő belük 1nag·ya-

rúzata: · · 
J\uL = Ant-0111.a:t.n. ldizponL 
,J, == ,Józscj'központ, 
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Lá. = JJágymányos. 
I\:. = Kőbánya. 
IT. = Ujpest. 

Vallás· és közok.tatásiigyi 111inisztériu111 (.111. 
kir.): V., Hol<l ucca 16. Te!: Aut. 2i8-19. 

II. BIRóSAGOK: 
Curia (rn. ki.r.): ,r., Alkotmány ucca 2. Tel: 

A n t. 248-92. 
l;iöldbirto.krcndczti Bíróság (nl. kir.): \T., 

Klotild ueea 15. 'l'el: Aut. 240-40. 
Itéliitáhla (hml·apesti kir.): V., Kossuth La

jos tér 12. 'l'cl: Aut. 168-1i4. 
l{özi:!;azi.!;atási bíróság· (u1. kir.): I., Uri ncca 

49. I„ Forltma ucca 4. Te!: Aut. 603-30. 
'l1lirvényszék (lnulnpcsli kir.): \ 1., Alkotrnúny 

U(·ea 1-1. 'l\d: :-\nt. Jll-28. 
'J1iirvényszék (budapesti kir. bii.nle{Ö): \T„ 

l\larkú neca ~í. 'rel: 1\.nt. 2HíHlS. 
'_l1iirvén:rszék (pP-sl.vidóki .kir.): 1 L. li~G ucc;i 

70-18. 'l't>l: „.\11t. fitH-05. 
.Járáshirús{q!,' (hnclapef'!i kii:zponli kir.): \'„ 

l\lark(i ueca ::!fi. ':Pel: 1\ni. ]fJ:!-i7. 
• Júrúshíróság 0111d.aJH'!'t.i kir. hiinlet<í): \'., 

l\larkú ucca ~7. ~Pc1. .A.nL :l~tJ-10. 
,J:irúshír<}ság; (buclnpcsti T-111. k·rr. kir.): 

IL. 111 6 ucca 70-78. rl'el: ... ""nf. ;117-fiH. 
.Júráshirúsá_!!; (pl~:;','f.yidéki ki1-.·): Tf.. Fií lll'f'.;i 

íO- -·78. '[\•1: :\ 11L fi17-:"i·I. 

111. 0(1"\'í~SZSI~fll~I{: 

l\:oronailg::yészsé~· (HL kir.): '\!., l(ossuü11 I~a
jos t6r J·l rl1c1· Aut 9qq_;->9 

11,iiüµ:yti8zséÁ· . o;nd:qi~s1.'i' ki;:): 'l., l(ossn t h 
I.a,ios tér 1:!. rl'el: ..:\ui. :!H4-2V. 

1)µ;yészség (bndapcsil kir.): \'., 1\iarkó ncca 
27 Te!: Aut. 294-14. „ 

ügyészség (pestvidéki kir.): II., Fo ucca 
70-78. Te!: Aut. 50IJ-60. 

IV. PENZüGYI HA.TóSAGOK: 
Pénzügyigazgatóság (szé~esfővárosi n:· ki_r.): 

V„ Szalay ucca .10-14. rel: A.ut, 1).o;--4". 
Pénzügyigazgatósag (Budapestv1deki m. 

kir.): V„ Szalay u. 10-12. ;rei: f,\.~t. 242;-32. 
Fővámhivatal (m. kir.): IX„ Fovam ter 1. 

Te!: A.ut. 879-1i3. • • 
Doh:myjövedéki központi igazgatosag (m. 

ki;·.): Iskola UCC'1 rn. Tel: Aut. 560-20. 

Adólelügyelöségek (m. kir.): 
IiA kerületi: I. Or'.ai ugc'.' 1 .. Te).: Lá._ 1~5?. 
1/B kerületi: I, Var, reg1 penzugym1rusztc~ 

rium. Te!: Aut. ü08-28. 
!Ckcriilcli: TI, Székely ucca 1. 'rei: Aut. 

51R-28. . T l J lT. keriileli: Jll, Szculcn1lrei nl 23. e : 
Aut. H26-04. 

IV. kerületi: IV. EM<ii lér 8. Tcl: Aut. 835--0H . 
\Tl1\ keriileti: ';· Szalay ucca 1-0-12. 'l'el: 

Aut. 258-1i2. 
\T/13 kerületi: \T, 1'úira ucca 18. rl'el: .!\UL 

165-66. . . T l 
VI/A kerületi: VI, Vilmos császar ut 7. e : 

Aut. 121-07. 
VI/B kerületi: VI. Aradi ucca 16. Te!: Aul. 

212-95. 
VI/C lrnrületi: V, Lehel ucca 1. Te!: Aut. 

935-00. 
VII/A kerületi: VII, Rákóczi út 12, Te!: 

J, 425-80. 
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VII/B kerületi: VII, Dob ucca 90. Tel: 
J. 436-89. 

VIIIO kerületi: VII, Stefánia út 57. Tcl: 
z. 63-14. 

VIII/A kerületi: VIII., Mária ucca 56. Tcl: 
J. 323-03. 

VIII/B kerületi: VIII„ Baross ucca 66-68. 
Te!: J. 324-95. 

IX/A kerületi: IX., l!""'ővúm tér 1. rl.1e1: 
Aut. 852-75. 

IX/B kerületi: IX„ Mester ucca 65. 'l'cl: 
J. 45~56. 

X. kevületi: X., Liget ucca 10. 'l'el: J. 358-26. 

Kerületi adószámviteli osztályok: 
T/A keriiJ.eti: I., Hor,t.Jiy Miklós út 22. Tcl: 

Lú 7-31. 
IIB k·eriileti: I.1 Szenthúro1nság- ucca 3. rl.1el: 

Aut. 604-60. 
1 L keriileli: II .• Fö ncea il. 'l'el: ,\ul. :iliO-·lll. 
11.I. kerületi: III., Főtér 3. 'l'el: Aut. li2ll-4!1. 
I.\T. kerületi: IV., Vi1ci ucca 62. rrct: A11l. 

843--00. 
VIA kerületi: V„ Honvéd ucca 20. Te!: Aul. 

259-91. 
\T/B kerületi: 'l„ ~l'áf..ra ucca 111-16. rJ\d: 

Ant. 148-42. 
VI/A kel'lileli: VI„ Vilmns ()SÚszúr úl 3. 'l'el: 

A n I. 198-32. 
VI/B kerületi: VI„ Aradi ncca 23. TPI: 

Aul. 281-88. 
VI/O kerületi: VI„ Lehel ucca llc. Tcl: 

A u t. 935-38. 
VII/A kerületi: VII„ Klauzál ucca 10. Tel: 

,J. il60-56. 
V1I/B kerületi: VII„ Csengery ncca 11 'l'cl · 
~~5-~ . . 

VII/C kerületi: VlI., Slcfúnia úl 57. 'l'cl: 
z. llfl-37. 

VIIIIA keriilcti: VIII„ Rákóczi út. fa Tel: 
.J. 371-56. 

VIII/B kerüleli: VUI., Baross ucca 67. Te\: 
:r. H20-9ó. 

lXIA kerülcli: lX„ Bakúls lér 14. Tcl: 
Aut. 873-44. 
.T. llí8~í2. 

rXIB kcrülcli: IX.. Hal<úls lér 11. 'l'cl: 
X. keriilcli: X .. Sz(·nf. J;ú~zló tl•r :!fi. rl't>l: 

K. íö-44. 

\T. EGYErl'Ei\II IN'l'EZE'l'EIC I~S 111\.'l'()M 
SAGOK: 

.'.\.svftny- és kőzettani inf{~zl'l, \T_ITT„ fi.Túí\t'Ulll 
körút 4. 'l'cl: J. ilill-!16. 

Bakteriológiai nté'l,e[-, lX„ TI-:'ikos 11t:e;i 7---~l. 
'l1el: J\ut. 871-0;l. 

Biilcsészefkari dékúni hiY<dal. \'l!L. ?1Jú
zc11rn kfirút 6-8. ]~el: :r. :104-IG. 

Fizikai intézet. I. _szúrnú. \Tlff„ JS:c;r.[C'1·-ld1i'.y 
ucca 5-7. 'l1cl: .l. :iao-2;1. 

l_i'izikai i.utézct. II. szú1nú. \TIIL. i\lúzeu111 
körút fi-S. ~l1el: .T. H/:3-21. 

fi'lilcll11t11i inll~zPi. \ 7TlT .. I\fúZPllI11 körút ·!. 
rpe l: .T. HG2-11!i. 

U ,\·1'1g·;•~z(•1·i:::-11H't'í•t i i 1tl1"zt·i. \' 11 !„ (q]iii úl :!li. 
LII. 'l'<·I: .! ·lii~--1!1. 

Cts·óg:vszertani inf(•z('l. \TfI r„ O!Híi út :!(i. 
'l'el: .J. 311-86. 

(Jyógyszertúr, \TIII„ 1J 1 !ö i ú i 2(i. 'l'c 1: ,J. 
312-96. 

l(éizcg-és1,ségf.ani inlt~zcl. \TITT„ F,;;zlerhúz~' 
ueca \), rrcl: ;r. i\O-l-2(), 



Niivóuykert:. h.n1zg-alú~úga, \TIII., J101uaue11i 
25. Tel: J. 303-139. 

Növénytani intézet, 'lIII .. 1viúzeum körút 4. 
Te!: 305-43. . 

Nöyén:y1.·.endszert.ani és növényföldrajzi in
lezet, VIII., i\ilúzeurn körút 4/a. Te!: J. 
332-13. 

Orvoskari dékáni hivataJ, VIII., üllői úl 
26-28. Te!: J. 312-10. 

Questur.a, IV., Szerb ucca 10. Te!: Aut. 
860--59. 

11adiológíai intézet, \TIII., Eszterházy ucca 
11-13. Te!: J. 362---0i. 

Uektori hivatal, IV., Egyetem tér 3. Te!: 
Ant. SG0--66. 

R?nt!'.en intézet (központi), VIII., üllői úl 
26-28. Te!: J. 333-34. 

\'egytani intézet, I. szárnlt. VIII„ 1\I1ízeurn 
körút 41h. · 

\re~yta~ni intézet, II. szú.inú. VIII .. Eszf'er
hazy ncca 11-13. rPcl: .T. 305-fll. . 

v·e~:Yf;ani. intézel:. Il.T. f:r.{nnú. '\'ITT„ niú1,c1nn 
kornt i1/h. 'l10l: .J. ao-1-GH. 

V 1. EGYÉB ALLA1\ll HA'róSAGOK i"S 
INTÉZMÉNYEK. 

Allamépítészeti hivatal: IV„ Scrnmelweiss 
Hce11 Ii. Te!: Aut. S9i-10. · 

..\llamí mértékhitclcsítii hivatal (m. kir.): 
X., Fiumei út 20/a. Tol: J. 411-61. 

.\lla111i uyonula (111. 1tir.): I., Kapisz\:rún tér 
1. 'l'cl: Ant. 607-76. 

A.llan1v!1sutak (,rn. kir.) il;i;azgatósága: VI .. 
Andrass)' út 73. 'rcl: Aut. 264--130. · 
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Allmnvasntak (m .. kir.) lm<lapesti üzletveze
tiisége: VIII .. Kerepesi út 3. Tcl: J. 310-!lG. 

Bejelentő hivatal (Bmktpesti m. kir. állam
rendörségi): \T., Feren·c József tér 8. Tc1: 
Ant. 109-48. 

(Jhen1iai intézet és központi vegykísérleti 
állomás (orszá,gos): II„ l{elet.y IC-ároly uccu 
24. Te!: Ant. 525---04. 

Felsőház: V„ Kossuth Lajos lér. Tel: Aut. 
137-7i. 

Föfémjelzö és fémbeváltó hivatal (rn. kir.): 
\T„ Széchenyí ucca 2. Te]: ~A..nt. 182-11. 

li'őkapitányság (Budapesti ui. kir. ál1aru
rendőrségi): \T„ Ferenc József tér 7. Tel: 
Ant. IBH-40. 

Fiiposta: IV., Városhúza ucca 18. 'reI: AuL 
Sritl-20. 

Képviselőház: V„ Kossuth Lajos tér. Tel: 
Aul. 137-77. 

l{erületi kapitánysúi,?;ok (T~1ul<1pPsíi Ul. kir. 
ú 11 a,rn reindfirség-.i): 
f. keriileti: I .. {)rsz.úv;hú'l. ueea 28. 'l\•I: 1\11!. 

lillG-01. 
II. kerületi: Tf.. G\'orskoc.-;i 11cea ~O. 'l\•l: 

Aut. 512-02. . 
.l l.L k-criileli: Ill„ rri1nár 11cea 11. 11<'1: .\ut. 

G24-77. 
1 v. kerületi: I\T„ Szerb ncca a. r:I.1el: .:-\ut. 

S·l3-02. 
\T. keriileti: \T., \Ta-t]{t::;z \ICC-i! 14. rI.1eJ; ..'.\HÍ. 

l:ifi---O:i. 
\'[. keriilcti: \TI .. 1Iuzsúr ueca J6. 'I1el: i\ul. 

15!i---OG. 
\TII. lrnriilcli: VII., Húrsfa \ICNI as. 'l'el· ·1 

41H-18. . • , 
\TlTI. kcdilPli: VIII. Vi" ueea "'li 'l'c•l· 

,T. 412---07, ' ~ " ' . ' 



IX. kcriileli: IX., Fernnc lér 15. 'l'cl: 
.T. 416-14. 

X. kerii1cli: X., Gergely ucca 10. ':I.1cl: 
,J. 403-80. 

:\Iat,!;yar Nc1nzeti Bank: \T., Sznbarls{1g tér 
8-9. 'J:cl: Ant. 273-57. 

i\Iaµ;yar 'fudotnán:vos 1\.kadé1nia: V., Akc1-
dén1k1 ucea 2. 'J:C'l: Ant:. 235-26. 

:\.Ia.~yar 'I1úvirati Iroda Rt.: \llIT„ ll\íherceg 
Sandor ueea 7. ]:Pl: .T. J;JfJ-10. 

1,osta, h!rdetö iroda: I„ ICrisztina körí1t 12. 
r!1el: ~.\.u 1. f>H:-í--HO. 

llostatakarék11énztár (ttt. kir.): \T., Hold ucca 
•!. Tel: Aut. 101-06. 

l >os t a M'l:ú v i rcla~Tá v heszélü vezérig; azga tós~íµ; 
(m. lur.): I.. Krisztina körút J9 Te!· •\.ut ril!O-:!:!. ..,, . . ... . 

Posfa _(111. kir.) fudakozcí irodája: I\T., '\T;'1-

1·oslinz ueea 18. '.rr~l: ..:\ut. SfJS-20. 
Hen!liír~é~·. (_lnul:!JH'SIYiclúki 111. kir. ftllanii ): 

IX .. (11·0! Ilal!Pr llt'<'a 7-!l. rrel: J. 40~-o;;, 
Sta_liszt.ikai hiva.tal (111. kir. közpoufi'): :II.. 

I\t~let.i. J(úrol:r IH.'.Ca f)-7. ri\~1: ..t\HL 500-·-:!0. 
SzÚ!!lvcviíszék (I11. kir. leg·í'öhh úlln.n1i): ][.. 

Ii1 0 ncca 81. Tcl: 1\.uf fill-59 , 
'lYt~·lH.·~szi•lií~clijheszc1Hi 

0

hivatal~· \TIII„ l\fúria 
rl.Prezia fér ]í-JH. rJ1P1: ,J. 461-(i~). 

'Pú;·heszélií kiiZJ!.oni CL SI.. rrpr{>;t; {):-; J;ipól): 
• ,:'· .! •• Nug·;i.·n1ezo 11. f14.-f1G. rppJ: „A.1!'f. 2f)ll-Oli. 
la V~Jc~zélií l~i)zpout ( IJ. sz. ,T óz:-;p,J'): \TIT L. 
, ,fll~tr;a.~Per~\7.Ítt t{>r 17-JH. ~[\•l: .T. 400-11. 
1 av1ro. cs lavh~szélü p<'isfa,·czérig·azg;atósá"' 

(rn. kir.): I., I\.risr.tiua kt'irúi l·J· Tc.!· -'11t" 
ri06·-25. . "· . "' . 

lT~.lt~v.élpsztúl;:.~ (hntlapesfi Tll. kir úllnn1rcnd-
(Jrseg1): \ 1 „ 1Jék1 ncea fi. 

VIT .. FiiVAIWSI HA'l'ciSAGOK: 

lltulapest székcsflív:iros kiizpontja:· IV., \'ú
rosház ncca. l(özpont.i városhúza. rl'cl: 1\u1. 
SH8-30. 1\ vúroshúza központjúlól kél'enclc'i 
a kivúnt 1ncl!é1':.állon1ús. 

1~1iipolp;ár1nestcr: l\'„ \Túei nct~-a G2--íl4. 1J\•l: 
Aut. 8'11-0H. . 

Elüljárósáf!.·ok: 
I. keriiletL: l., Sz.euhú1·01nsúg ucca 2. rrel: 

A u t. 606-02. 
IT. kerületi: II„ Fő ncca :J. 'l'cl: Aul. 51i0-4tl. 
TII. kerületi: III„ Főtér 3. Te!: Aut. 624-J.J. 
IV. kerülef.i: IV„ Váci ueea 62-64. Te!: Aul. 

841-00. 
V. kerületi: V., Honvécl ucca 20. Te!: Aul. 

236-85. 
VI. keriileti: VI., Arndi ueea 23. Te!: Aul. 

2'25--70. 
VII. k-erület.i: VII., Csengery ucca 11. rl'el: 

J. 345-37. 
VIII. kerületi: VITT., Baross ueca li7. 'l'el: 

J. :305--00. 
IX. kerületi: IX., Bakát.s tér 14. 'l'cl: ~i\.ul. 

Si3---07. 
X. kerületi: X., Szent Lúsiló f:ór 2fl. '.l1e1: 

K. 77-66 • 

J\::eriileti tiszti orvosok: 
T. kerületi: I., Szentháromság tér S. Tcl: 

A n t. 60.lc-34. 
II. kerületi: II.. Fő ncea 3. 'l'cl: Aut. 538-5fi. 
TII. kerületi: III., Főlfr 3. Te!: Aut. 62B-4S. 
IV. kerüfoti: IV .. Vúei uccu 62-64 Te!· Aul 

840--06. . . . . 

l 
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V. kerületi: V„ Honvéd neea 20. '.JÍel: Aut. 

163-97. 
VI. kerl\leti: VI„ Aradi neea 23. Te!: Anl. 

134-56. 
VII. kerületi: VII„ Csengery neea 11. Tcl: 

. J. 406-65. 
VlII. keriileli: VIII„ Baross neea 67. Te!: 

J. 324-48. 
IX. kerlileti: IX„ Háday ucea 46. Tel: Aul. 

873--45 . 
X. kerüÍeli: X„ Szent Lúszló tér 5. Te!: K. 

75-77. . 

VIII. PESTVARl\lEGYEI HA'fóSAGOK: 
Főispán: I\T., Vúrosllí1z ucca 7. rl'cl: Ant. 

890-70. 
A.lispáu: IV„ Városház neca 7. Tel: Aul. 

889-18. 
Árvaszék: IV„ Városház ueea 7. Te!: Ant. 

895-06. 
'I1iszti főorvosi hivatal: IV .. \T árosház ncea 
. 7. 'fel: Ant. S!lli--67. · 
Allatorvos: IV„ Vúrosház ncea 7. Te!: Anl. 

S!H\-59. 

IX. KÜLKÉPVISELETEK: 
t\usztria: V .. Akatlémi-a ncc.a 17. Tel: 1\ui. 

208-87. 
Belgium: II.. Donáti ueca 34. Te!: Ant. 

516-85. . 
l1razilia: I .• Lisznyai ucca 27. rl'cl: „A.ut. filia~tia 
I~nlgária: 'lI., J\ndrússy út. íi. ~rel: 1\ut. 

""l-33 . 
f~;(~hszÍ~~ • .-,J,·i,·1·. "T ]'e' · 1 l'l '[' 1 \ 1 \" ., \ JZSll 1 t'l'a J , P : i l1 :. 

152-13. 

Dánia: v .. Núdor ucea ~s„ rrel: 1\.nL 114-.JS. 
r~szakan1erikai Eµ;yesiilt . .\.lla111ok: \ 1

., ... A.rp{ul 
ucca 12. 'rei: ..:-\.nt. 295-10. 

Franciaorszáµ;: \TIIT„ Rcvic1,ky nrea 6. rrel: 
J. 363-86 . 

Görögország: \TI .. Szegl'ü ncca B. rl1cl: .I\ul. 
286-fl9. 

Hollandia: II.. Érmelléki: ueca l'l 'I'el ' 1 
232-80. i. : ·"

11 
• 

Leugyelorszáµ:: I., Orsz:úghúz tér 13. rrel: 
Aut. 607-02. 

Nagybritánnia és !~ország: I., Verhőcz~' uccn 
1. Tel: Aut. 601-10. 

Nén1etország,: IV., Ferenc József T-rtkpart 2-t. 
Te!: Aul. S:iS-16. 

Nor:végia: IX., Lónyai ncca 29 Tel· J\til 8611---.!7. . . . . . . 

Olaszország·: VIII„ Eszterházy ucca 40. 'fel: 
J. 369-82. 

Románia: VIII„ Ilorírnszky ueca 15. 'l'cl: J. 
304-80. 

Spanyolország: \TI., Eötvös ucca 11/b. Tel: 
Aut. 230-90. 

Sv~jc: I~„ Szvele0nay uec<t 21. Tel: J. 306-28. 
Svcdorszag: IX„ üllői út il9. 'fel· Aul 

861--46. . . 
Szentszék: I„ Dísztér 5. 'I'cl: Aut. 605--08. 
Sz~,rb;H'?~v4t-~zlov„én,.. ki~:~lyság: \TII., Stc· 

fau1a. nt 4;J, lel: Z. tO-hb. 
'l'firökorszÚJ!,': \TJ .. 1\ncll'Ússy út- 101 rppJ · 

.:\ n t. 220-B2. . . . 



Gyógyszerészi törvények és 
rendeletek folytatólagos 

gyűjteménye. 

IlELOG YiUINISZ'l'ERI RENDIDLE'l'IDK: 

i\ gyó~·yszertárak cím„jclzésénck 
szabályozása. 

- ~\ 111. kir. belügyminiszter JHG0-188i'i. 
körrendelete . 

. Fcln1criilt esetek alkalmából szükségeSHC'k 
lálo1u a gyúgy:-;zertúrak közelebbi megjelö
lésére szolg{ilú eégje1zök, illetve cí1nek ügyl•!. 
és a vonat.koI.Ó cljúrúst, alapul véve az eddig· 
e tckintetheu feunúllot..t g·yakorlatot, a jii
viire nézve sza hítlyozni. 

Erre nézve a kövctkeziikrül l~rtesíte1u a 
ifirvén:rhatúsúg·ot tu<lomús és u1ihcztartú:-; 
\'égett: l\. gyógyszertúrtula;idouosok a cég
.ielzc'.ít. vagy t:i111zést ezentúl is tetszésük szP-
1·int szabadon vúlaszt-ltatják; 11H~g',jegyze1n 
<1zonha11, hogy az oly eégjelzö, 111ely a tény
IPµ;es viszonyoknak vagy a valósúgnak 111eg-
11e111 felel, vagy rnely a helyben n1úr hnsz-
11úlaf.bau levö talún hasonló céggel kö1111ycu 
iiss1.etévesztheUi volna és ennek folytún 
f(~{reér-tésckre ~zoJg[dtathatna alkal111al, IlCl11 
hasznúlhatú . ...:\ gyúgyszcrtártulajdonos tar-

' 



:n 

~\. karholsav µ;yúg·yszeriári árusítása. 
.\ Ill kir beliio·yu1i11iszler11ek 10i"ii39-1SH:l 

s~úr111L l3~·assú '"'\,úru1cg-yc ld_í'i\i>Hs{;g·éhcz 
intézett kürrcudclctc. -

lilult év október i!J-én JtiUO:i. sz. a: kel_t 
abhcli kc'.·rchnére, hog~.-- a karholsav aru~L
túsa il'ú11!: nlasítúst adjak, kü!öuüsL'll arr31 
u{•·;.\«'. yajjon g-yúg:i.-·szcrész !'erf.ötlcníf.l~si {~('
lokrn úr11síU1at-c cl karbolsavut. JH1gyohb 
111n1111yisl•gben, oryosi vén:i.-· 11C:·lkiil v~1g-y se~H. 
a I\:iit1l';:.!.'{'szséi.ri rr:iniu·s tneµ;lu1l\gatasa. ufan 
( ~ínil't ;t 111cliéklctck 111eµ;vi'ilsg·ú\talúsa Hll'l
l1•t! n kiiYt•tkezökrö! értesíteni: 

;\ 1.1.;y1'1g;'i·szer{~sz k(•pzelfst~g·e. Pskii.it> .'!s 
;.t,·:--·úg·yszPrtúri eugerJ{•lye alapjún 1\gy t~ku1-
lt•1Hlií. 11ti11t: aki g·;'i"Új.!,';'i"SZt'l'<lllY<lg' t'S l\H'l'eg·
ú1·11k p\atlúsúrn az e tárgyak forg·ahnát 111eµ:
liatúrozú szahúlyok keretén bl'liil :iog-osíLvil 
\'<tJJ, ,..: íµ::.· tnr111{•,..:z('Íl'S, liog·:i.-· a karholsav 

f'lc'1rnsítúsúra. nlelynck nHg·yhnn (70 gTan1ou 
felii\) valú últ.alú11os t'org·.-du1a oiues kol'lii
tozva, kiilön 1111!g·szerze1tclö eng·cdt'•ly nélkül 
is van joµ;a annyiYal is i11kúhh. lllPrf PZ n 
kiizünsc'.·g· (•rdl'k{~hen is kivúnatos, IHl'ly p{~u
ztd~rt t'ol:i-·to11os t•lleuiirr.(;S alatt. {dlú g·>·úµ;:i.--
SZ(~rtúrakhau tnindig a ]pgJiszli1hlJ l·s le,g-
aiegbízhatúhh szert kapja. 

1\ karholsav előtti kcreszf.iL•l11{•s e szernél. 
ruelyct az 1875. évi 2603H. sz. a. kelt helügy-
11!Íniszteri sr.ah{dyrendclet a :II. táhlúzntha. 
tehát azon szerek közt~ soroz, 1nclyek ipari. 
µ;nzdúszafi és húzi L·élokra is sziikség·pJIPt
\'t'•u. kcrusked(•st~khe11 is tari hatók, - l'sak :i 

kiesiheu eu1heruL•l alkahnuzÍls c.(~1.iaira szol
.~.rúlú 111cHnyisóg·beu v:dú Plúr11síliisra vonat
ko,,;únak teki11fp1J(Hi. 

!llirlil C~iinf't. 1nilH•zfal'fú:-: v1~g·P!! p;i;1•11r11~l 
t·1·tesíte1u. 

Buclappst, JS!JH. 

J>lntinahiívelyek és le111ezek helyettesítésP. 

- 1\ 1nagyar kir{dyi 1d•p.iúlt'~ti (·s 111u11k11iig·yi 
niiHiszter 40.41·!--'1!•22. \T. <'. sz. re1HlPlf'!P. --

(..„\ n1. kir. nt'~pjól{•ti t'·s 1nu11kaiigyi 111iuisz
ter :IU2~. t'•v j11niusúh<1n Szolunk vú1·111cgy1· 
al isp{uijúlioz in tézetf. !'1~1it i szú111 ú rP1HlP\t>
túhen eg-ynlH•k köziitt ki1uo11dotta. lloi.r:--· a 
•. .ielenleg·i ÍgP11 drúga plali11alliivt·l:i-· t•s lt·-
111ez helyPll 11 c·(•lnak te\jPsen 1n1•g:rL•ll'lii al
kahuas fedPles porcellini, vngy kv<tn·ztt'•g·ply. 
illet.íilPg por(·Pl!ún vagy n1ag·u1,zit !cr11t•zkt'~k 
l1aszuúlata is 111eg·u11geclheUí.") 



:u; 

Tlazai :.~;y:irhn:inyú sebész(~ti vntta és nntll 
beszerzése. 

:\ Ill. kir. Jlpliig·:-.·uiiuiszit•r .1:-1.80:!~1H!HI. sz. 
kiil'l'PIHit>!eiP. -

!\'ala1111·Hn~·i vú1·111eg:-.·ei {·s vú!'osi Uir\·é11y
li:dúsúg· elslí t.is1.tvist~Uij{•11t>k. Bnd:qa·st 

sz{,kesl'üv(1ros polg·;_'1r111PSIPr{•11Pk is). 

J.1\iltucriil t esetekh{íl ki rolyúlug· sziíkségesst~ 
v(llt annak pontos I11egúllapítúsa, hogy a se
h{•szPti kötszerek niikor tekinthetők ha1.ai 
. !...'.'~·úrtu1ÚJ1yúaknak . .:\ sehésii kötsierek ha
zai Sí'.Úr111aiúsúnnk szakszeríi l•s siahatos 
111e_:„d1alúrozúsa teldJJtntl·lH•n a kövt>lkezíík"t 
kPI\ sz.etil elíitt tartani: 

A sebészPti vatta akkor tekinthetö hazni 
;,::~·úrt111ú11yú11;1k. ila azt kiilt'öldi nye1·spa-
1111,ithúl hazai iparit>lPpeu úllítjúk el<l ol:-.·-
1.1!odon. liog·y a HYl'l'S p::111111tot zsirtalaníl· 
.1ak. l't•_ht~rítik. kúrto\.iúk i"s koufekc~innúl.iúk. 
:\ sPhl'SZl'ti llllil! akkor lt~kint.ht>tií haz;;1i 
~·yúrt111Úll~·ú11ak. ha azt helfiilcHiu kl·sziilt l'o~ 
1_1!tlhc'il hazni iparit·lepP11 szövik. zsirtalanít* 
Jak. ft•h{~rítik (·s ko11ft~k<'io11úl iúk. f•„ell o·vak
!'il!l Pliifordult. hogy a sPhl~s;.et.i 17111llÍ.kiil
fii\di HYPl'S sziivPíhiíl kl~szítik o!;v u1óclon. 
hogy c·supíu1 a zsirtalaní!i'1st.. l'Plll~rítl•st (•s 
ko!1t'l•!t('io11úlúst v{·gzik ltazai ipartelP-Jl1~11. Ij~z 
11tohln PSPtlH'll a uiull esak rl·szlH'll tekiulH 
ht•t.tí ltazai g·yú1·t111:'tn~·ú1Jak. 

.rl1eki11tett1.•l <ll'l'H. hog·:-.· a hazai st~hl•szl't i 
k(itszPrgy(u·aiHkat. al"I"il ktd! szorítannuk, 
lio_g·:i.-· !Pi.iPs pg·(·sz{•bell hazai g-yúrtn1ÚI1vl·1 
innllt \~{~sz_ítsPJtPk, PIIIIl•\fog·va rig·~·elnH'Z.tt•
lt'IH ,.\l1s1.1u11. (Polgitrl!H'ster) urat, hogy a 
11e111 100'!;,-han 111ngyal' ,„,·úrh11ú11vú 11111ll 
kiizszú 11 i t úsok11ú l k i"t l földi""' µ,-:-.·ú rt 111úÍt:-.·11ak te-

kiutrudii. 1neJ,·11ek heszerzl•séhez :i ko1·111ÚI1Y
hatósúi:„dól Plé5z11tes eng·edél-yt kell kt'•rui. 

l?elhívon1. hog-;1t a jelen rPtHlelcil•111he11 kiiz
liHt.eket. niihezhn·tús végeit alida rcudelt ba
tósúµ;aival, inté1.et.eivel sth. közölje. 

Bnclapest, J!HHl. óvi fehrui11· hó 37-{•J!. 
},_ 11ii n iszter rernlel elí'.•hií 1: 

.fa11da, rnin. osztálytauiu.~sos. 

Légyirtó per1nctezíiszer hazai beszerzése . 
- .::\ 111. kir. heliig·y111iuiszter 22::tSOOl-J!lHO. 

sz{n11ú körrendelete. -

(\Tala1nelln;\·i vúr1neg-yei {•s vúrosi törv{1
11Y

hatósúg· e!sü tisztvi::;.Plö.il•Ht>k. I3nda1H•st" 
székt.•st'övúros polg-in·u1ester{•11ek is). 

r\ Chinoill g-:-.·óg-~·szer- {•s veg·yészel i ier-
111ékt>k g·yúra rt. újpt>s1.i ('.Óg- ú.iahhaIJ fol~-{~
kony lég-yírtó pcrruetezösier gyúrtúsúra is 
l1erc11dezkpdett. É's azt .,Be..iú" eltH'YezóssPi 
!'org-aloniha hozta . ..:\. ui.. kir. úlln111i roYar
lani úllon1ús inegú\la11í1úsa szPrint a szúha11-
!t•vö szer g·~·akor\at.i lirtelP111hP11. tl'hút <! 

lr'•g·yiilü haíús tl'kinlPtóhl'll. ;1 haso11Jc'1 kül
riildi szerekkel pg·;-.·enlö {•rtl•kíi. 

l''í•lhívon1 ennólt'og·va .:\lispún (Po\g·úr-
111cster) nrat. bog·:-.· l('g·rirtfi ppr111t>tezöszPr 
hl'szerzúsc csetéH a haiai szúnnazúst. kil'P..it•
Zfdt.en kösse ki l•:-: e1.t a kikötl>:-:t a 111e"Tt'!l
del6-levc'~lhe. illetvP a szerz6dl1shP nrG1dPn 
alkaloH1IllHl Vt~µ:re t'eJ. 

((!sa.k a vúr111eg·yei Uirvl1 11:i.-·\i;dú:-;úgok 
l'lső tisztvise\éí,il•11ek). 

Ii~elhivo1n r\lisp{u1 urat:. ho1:..r\- a t.örvc'.•nv
hntóság teriílctén t"ekvö n1eg:-.·Ci vúrosi (v~'t-



as 

!'OsokaU {•s küisl·g·eket e renclelelt.•1n11ck un•µ:
J't<leUíen utasítsa. 
I3uda1n•sf1~n. JHHO. évi 8í',cplezubor· hó HO-[u1. 

.:\ 11ti11iszter reudcleléhöl: 
Tatits, 

1uiuiszleri főtanácsos. 

{tyóg;yszereknck 111ap,·áufelek által kiilföldríil 
behozatala. 

-~ ..:\ 1n. kir. belüg·yminiszler 2:;0.816-l!J:)O. 
szú111ú körrendeletc. -

{\~a la 111e1u1 ;.-i lörvl•uylia ló súg első liszt vise
l iíjének, Budavest székesfőváros polgúr1ucstl·

r6nek is). 

~.\ vú1u.iug szahúlyozúsúról s:tóló 1H24:XIX. 
t1·. végTcha,itúsa t-úr.4·yúban az 1H26. évi júnin~ 
hú :!l-én f)j,000. l:>l\I. sz. alatt keli rendelet 
(kihirdettetett a Budapesti I\:özlöny J!JjG. 
1",~i június hú :2fi-iki l-l-. sz{nni1ba11) „C" inel
!r'·ldtd(•f kl~pl•zö jeg·yz{~k 1. J-L II. J. pontja 
111•.i.;yedik hekez.(léséhen t'og·laliak szeriut. 
1nn.!!:·111s~l'Illl~!;.·('k a;;; en1herek szinuúrn valú 
1•!kf.'sZ.ítPtt g·yúg-ys;i;erúrnkat: <;s kiiHiuleg\'~ 
.~·~·óg·ys7.1'rkl,szítint'~uyeket. <'snkis orvosi rt•11~ 
dPIPt l'ulytún. az. orvosi l't'IHl!.'lvén;.-cn Jel
zet( n1t~1t11~·isl•g-lH~11 <~·s saj{tt l1asznúlatukr11. 
azou tiírvé11)·1Jat.ósú.1r Plsö tisztvisPlő.iónPk 
Png·Pdóly{•\·cl hozhatjúk he. an1clynek terült·· 
il•u lak11ak. 

1.\ kiizPIIuulthan panasz. t.iu·g·yúvú tétetett, 
li.og·y 111ag·ú11szl1111l1 lyek g·yóg-y;-;zc1·ckel a fen
tn•k szerint 1ueg-kivú11t P11gcdóly núlkül. 
p11sztú11 az orvosi re1alelvl~1rvckr1t1k a hatú
súµ:i orvos últ.al való c::.rr.sz.ci·ií lepct~sétPl1~se 
ui.ú11 hoz.r.úk he. · · · 

" 
rrekinf Pt"lcl arra, hogy ez a gyakorlat a 

relitick szcriuti rendelkezésekkel ellentétben 
úll és a gyóµ:yszcré·~iÜ kar~·a is sérehnes._ a 
pénzüg·y1Hinisztcr ur utas1totta, a n1., kir. 
vú111hivatalokat. hog·y a rnaganszemelyck 

ú Ital gyóg·yszcruek (>s gyógyszerkülönleges
s(""llCk etÚhPrek szú1núra való behozatala al
kal1núval az illef.il törvéuyhatósúg első tiszt
viselő.ié11ek e11g-t•d(dyl~t n1indenkor kövciPl
jók lllCg'. 
· J:\. nónziigy1niniszl.er úr en1líictt rendelke
zésével kancsolnthan fig;.·chnczteie1u, hog·y 
;:1 szóhant'org·ó g·yóµ;yszerúrnknak és µ;yógy
s?.erk(•szíhnénycknek n1ag{111osok últa1 valú 
hchozatalúhoz ininclen esetben külön cng-P
(lólv szükséges. nn1it esakis ,-\lispún (Polgúr
n1eSter) Ílr adhat n1eg. 

·Budapesten. J!lBO. decc1nher 6. 

.:.\ tniniszter re1HlelPh"h(il: 

.landa. 
niinisz.feri osz.L fnn{H·sos. 

„Labor" 
pipereszappanok 

eg·y gyúg;.·szPrlúrhúl sezn h iú11)-ozlla l11ak. 
,\ „T ... ahor" pipereszappanok versen:reu felül 
ltllanak. - I(ivúnaf.ra speeiális Usszcállítás
han saját névvel i;.; kl•s:.dt pipf'J'Psza11JHL!ll: 
„Lu\130lt" G·;i,.-óg~·s:r.er és \Tegyészeli gyúr 11L. 

Budapest. 



'" l•'üI,DilllVELÉSÜGYI l\ll;>;ISZTEHl 
RENDELETEK. . 

.t\ niétel:vkór ellen l1asznált Distol .áriinak 
leszállítása.. 

- ..-\ 111. kir. földmivelésügyi uiiuisz.tt•r 
!J7.2Hií-1930. szún1ú körrendeletc. -

( \ ~ ala111P1111yi törvényhatósúg- első tisztvist~
lőjének). 

·Érte:;íten1, hogy a Chinoin (tyóg!szer és 
\tcg·y(~szeti Ter1nékek Gyára Rt. {UJpest) n 
1 >is{ol 11evíí. n1ételykór elleni szerének gyú ri 
úrút. 1eszúllította. · 

Ehhez képest a 11H.150-J!l26. F1'.L szún1ú 
l't'IH1elete1n hatályon kiviil het;.~ezésévcl, n 
])istol úrút követ-kczök(\ppcn úllapítom n1eg. 

t\ n1arhadistol g·yúri úTa !'org'almi adóval 
1•1.~:yiitt a klizvetítéí kereskedeleu1 részPrP 
t'(ikonkint 2.09 P. 

;\ l.!.';\-óg-yszertári úr forgalu1i ll(lúval ep;yütt. 
nz ;'11laihirtokos részére: 

nia.rhad1stol: 
1-1:..!i'í tokig, tolronkint ........... . 

t:::li-:!;10 tokig, tokonkint ........... . 
:!;it-J:!50 tokig, tokonldnt ........... . 

J:!;d-- tokig, tokonkint ........... . 

!Hl r. 
R7 r. 
H·I !'. 
8:1 I'. 

:i11/1distol: 
1-500 tokos rendelésnél 10 tokollk. :!..!O ·p 

0>llJ-JO(l0 tokos l'CJldeJésné] 10 fokonk. :J)J4 [' 
ltl01-ri000 tokos reudclésn(d 10 tokonk. 2.2G 1:> 
:i~Hll-·- tokos rendelés11él 10 tokonk. 2.22 ·p 

FelhiYon1 :\lis11úu (llolgúrnH~ster) urat, 
hogy ;1 l)is!olnak e:;.; ú.iahh ú1·1nPg·úllapílúsú1 
n1inó1 kitcr.iedlcbhen hozza az {!'dekPIIPk 
lndoutúsúra. 

Budapesten; 1~30. évi december hó 11-éu. 
A miniszter reudelctéből: 
Pasteiner, min. tauácsos. 

il 

KIDRIDSKEDELEi\lüGYI il!INISZ'l'IDIU 
RENDELETEK. 

.\_ nYiíott felsöHer}lenyíis n1érlegck l,1ite~lcsí
iésc · illef.yc út111eneti bélyegek hatalyanak 
J~ot:látozása tárg·yában kiadott rendeletek 

1nódosítúsa. 
..-\ 111. kir. kerPskPtlcle1uüg·yi IJ1i11iszter 

121.021--1!1il0. szúrnú rendelete. -
:\ !lB.90;1-1!l2fl. J(. l\L szú111ú rendelet a. 

~-{lhan, valan1i11t ugyanazon rendel~tnel> a 
7H.SfJG-lH28. 1(. JL sz. rendelettel, 11HHlos1tot.t 
7. ~-úbau foglalt azon rendelkezest, hogy ;1 
nyflott felsöserpt>nyös 1n(•rleg·ek t·.~a!\: lHHO. e\· 
jaunúr hó 1-ig- 111ar1ulhatnak a koztorgalo1n
·ha11, oda rnódo:-lílo111, hogy rnindazok a 11yl
tott felsőscrpen,\·Ö;.:; 1nórlegek. a1nclJ.:ek t_n-
1·1 jdonosai a részükre valau1cly n1. ktr. u1e1~
iéidlitelesítő ltiYatal últa.J a fl3,fl05-rn2ö._ ],. 
~L szi11uú rendelet ;1. 1)-a erteln1elH•11 l~ntllilot.! 
ig-azolviu1yf: fel tnd.iúk 11111fat11i. s'l.a~a}ys'l.cl'll 
hitelesítés, ílh•lye időszakos hilelt•s1tes n1td
\pff'. az JHHH. l>vi januilr hú 1-ig- hasznúlha-
tók a közf'orgalotuhan. . . . , 

JelPn rentlelett•tn ki!i11·t\pfi•st• 11a1ua11 \(·p 

(•i<'tiH•. , , . , , j , J' , 
Budapesle11, 1!l•Hl. P\"l .1a1111ar 10 :1-cll. 

..:\ 11ti11isztcr lielyett: 
[)r. l{dlla.11 Jl[ikló;.;, úllaud.itkúl'. 

Fagyús. viszkpf(·s. orr- (•s kézvör1i:;ség ellen 
ajúaUou 

„Labor" Pernibor fagykenöcsöt 
.:L:\ llOR'" (J yúg·ysz.or és \T cg-y{~.:;zeti g")."ÍI r l{L 
Jlu(!11pes!. YL Kir{dy n. n '!'PI; ~4HG, 110-47 



t\ n1értékek és n1érlíeszkiizUk hitelesítése stb. 
túricr::íban kiadott. rendelet. kicp;észítésc. 
- A 111. kir. kcrcskedelt.'Jlliif.{,VÍ nlit~h;;der 
1:2::.1.880-l!lBO. XT'\'". szúuiú rendelete. -
_,;\ .iavítúsha utalt 11ll•rtékck és Inéröeszkö-

ziik. hnrnis tn6rtékhitclesítési bélyegekkel 
valo cllútúsúuak 111egnkadályozúsa céljából. 
a 111értf.kek {•s n1érőcszközük hitelesítése, sth. 
Lúrg·yúhau kiadott 1912. évi !15.0~5. szánn'i ke
rl'skedelc1uiig·;i.·i niiniszteri rendelet kiegé
szí téscii l. n k<ivtd keziiket: rendele1n: 

1. ~. :\ küzi'org·alon1han használt n1(•rték
lúrgypk tulajdoIIosai kötelesek azokat a dí.i
s~cl\~enyeket (nyng·túkat). a1nelyekct a mér
t(•khitelesítfi hival'alok résziikre. 1uértéktúr
t.;t·:raik11ak úg-;i.· időszakos hih~leSítése, mint 
.1ayítús ntún esedékes ujrabitelcsítése a1kal-
11u:1vn1. a bevezct6shen e1nlített. n1iuiszterl 
t'c>n~Ielet: lH„ 17. c'~s HH. §-nibau foglalt rendel
kPzP:.;ek érteln1éhen kiúllítanak. n1(•rtékt{1r
.!..:')"a ik leµ;közelehbi időszakos hif'0lesítésfi
nl'k idéípontjúiµ; 111eg·üriz11i. 

l\."öft>lPsPk tovúhliú a in{•rtl-khasznilló felt~k. 
~i:;, P!íiz(í hPkt'zdl!~·d1t>11 cn1lített dí.isze1vl•nyt'
l\pj ~1.1,\·11g·fúlntf). az l!l07. f)vi \r. i:t'. 21. S--a 
nl;ip.1:111. :i;r, :íll;indó iizh•!hPlyis{>g·cikhe11 l:n·
t ni t 111l1 1·tc'•kvizsg·{da tok :ilkahnúva l fpJn111 · 

'.;d_ni. i'ill<.111cl(1 iizlethci)· hiú11)·úh<1n pe<lig-. :1z 
1dt''l.< 1 t! tiirv1·11;i.-szakaszhan c•1nlítci.t haiósú
!.!.·ok h{u·nH~lyik<'.•11ek a fclhivúsára az illeffi 
hat{1súµ.;hoz hekii1<1cni. ' 

T~iilelps(_•k Yég·iil a ru{•rtékhasznúlfi felek. 
a :ielt'n szakas:;, cls() hckezdt~s{~hen erulíf.citt 
<li.iszel;·<!,nyeknL a 1116rt("ktárg·)-;1k idlJszakos 
hdPlesitesP alkaln1ÚYal, az il1eUikes n1ért(•k
hif:elcsiUi hivatalnak visszaszolo·últatui 

.Ai eliízc'í bPkezd<!sekhPn TllPg-ú'flapítoti kö-

1:1 

lelohntt.sé~.rek hetart.úsa 111cg·oYJa a 111(•rtél1> 
hasznúló közö11sCg-et aífúl a g·)-·anutúl, hoµ:y 
HZ időszakos hit.elesít6s alú eső iné.rtékt.úr
g·yai hatnis hitelesítési h{>!ycgckkel vannak 
ellátva. 

2. ~- ~-\.hból a eélhól. ho~·y a i'cute1ulített 
dí jsil~lv(~nyekct a 1n6rtl>ktúrgy-tulajdonosok. 
111Órtéktúrgyak javítás ntá11i hitelesítése ese
tén is n1egkapjúk, a bevezetésben etnlített 
i;endelet 13. és 17. ~-aiban foglaltak kieg{•
szítr'.~seül e1rendelern. hog·y a tnértékjavítók, 
a javított tnérté.ktúrgyak hitelesítésére való 
he~untatúsa alkahnúval az alábbiak szerint 
júrjanak el. 
· l\ rnértékjavítók hitelesítés iránti kércl-
1nük bejelentése a1kahnúva1 rendszeresen 
kiállított jegyzéket tartoznak a 1nértékhitc-
1esítő hivatalhoz benyújtani. E jegyzék ro
vatai a következők: a n1érték1:úrg-y tulajdo
nosának neve. t'og·lalkozúsa l-s lakcin1e, a hP-
1nnt.atoi.t. u1értéktárg·yak n1iru•111üs6g-c (•s cla
rahsr.inna. 1n6ril•khitelesít{~si díjszahás tú!P
lt•i sz<1 ri11l rl>szlPtPzl•ssPl. fi <lí.iszt>1viíny sz{uun 
{is Y1'.·:.riil :.! hiielesítl•si díj ÜSSZP,!.!I'. 1\ k1'~1 

.\ \'ilúghll'ÍÍ 

PERDYNAMIN 
terrnészetes vér-vas p ral•para t u 1110khó1 

ur\'osi r(mdc\d ndkü! 
adhat(ik: 

l'llH1Ül-PEHllY;"i ,\?ifi.\', 
:\JAl.:\T,\S PEHDY:'\,\:\11:'\, 
l:l·:CITlllNES·I' EHU\' NA:\ll:'i, 

c~ak orvosi rr•ndt•k!!re 
:Hlhalúk: 

AHSE:'IES-1' EHDY N AMI.\', 
CAL( :llDIOS·l'EHDY :'i A:'ill:'i, 
Gll:\JACtlLOS·l'EHDYNA:'ilIX 

Vt•z(•rk~pvisdd: Tiiriik J~iz~l·f Ill., Ilpcsl. YI„ Kiriíl~· u. l:l. 



" utóhh e111lített rovatot a rnérték;iavítúnak 
JIPtll kell kiU.ilteuic. J:\. ;ieg·yzékct n1inc1cnkor 
lttd; egyező példányban kell kiállítani. ~\ 
jegyzék 1nintújút a in. kir. központi tnérték
iig-yi intézet állapítja 1ueg, arnely azt a szük
séghez képest egyéb rovatokkal egészít
heti ki. 

~.\_ n1értt~khitelesítö hivatal H jeg;i..·zékheu 
felsorolt n1értékf:ulajdonosok nlindegyike ré
szére külön dí;iHzelvényt állít ki, ntindeg,\·i k 
dí;iszelvényeu kiveti az esedékes hitelesíté,;;i 
díjakat. továbbá helyszini hitelesítés esetén 
111é:r a kiszállási pótdíj n1egfelelő háuyadúf 
is. ~;\.z esedékes kiszállási pótdíjat a mérték
hitelesítő hivatalnak, a jegyzékben felsorol! 
felek között, a hitelesítési díj arányában kell 
!'elosztani. ;\z egyes díjszelvényeken kivetett 
hitelesítési é>s pótdíjak összegeit be kell v1~
zet11i a benyújtott je,g·yzékek értékrovataiha 
1;s tneg· kell állapítani a jeg;~;zék alapján ki
vefetf: díjak végösszegét. 1\ n1értékhitele:-;ítlí 
hivah1l a jegyzék egyik példányát. eg;o; ki
Ui!Uitt bel'izel:(~si Japn<1l cg-yiifL átadja a hi
fpJpsíff>st- kl>rií tnPrték.iavítóuak. a jeg-,\·1J•k 
1nú:.;ik példú1rya pedig a hivatalnál 1nurac1. 
.\ liet'izetéisl- igazoló póstatakar(~kpl~nzt[1ri 
Piis1nerv(•11y!- a nH~rték.iavító köteles a IIH.'.l'-
1/•khitPlt>sít{) hivatalnak he;.;zolgáltatni. <17. 

l
1 lisz11Pl'V(;l1,\- Pllenéhcn ti Inérf:ékhiteI(•sff(i 
hiv;ltal. a rnértékjavítfi kiváui:Hígára. a kir1ít! 
(lí.ink hcfizetósét az crnlített jegyzéken l:~ll
zolju . .'-\ hifelesítlisi el-járás hrfejPztével a 
n1eg·vizsg·ülf HlÍ!rtr~ktürg.yaknL a l1ifele.;;íl~;st 
kl~reiJnpz(i u1(•rll~kjavíf'6nak vissza kell adni. 

il. '§ .• -\ u1{•rté~khitclesítő hivatal az el6zii 
szakasz érteh~1ében kiúllílott díj:.;zcivén:vek 
n1úsodpc;lrlún)·<'1t~ 1nin1; ll?·ugtúkat tnrtor.ik a;r, 

.,,) 

illefíí 1né!'té>ktulajdonosoknak •. 119stai l~ii1dl'-
1uúuyként. a hitelPsít{~s clvegze::;.e nlan ;!S 
órú11 belül. hivatalbúl 111Pgkiiltle111, s 0g.v11t
tal kiiziilnie .kell az illeUi n11;rt.l:ktnl,n)dono
... okka\ a 1nt'~ri.{·kj11vít.ú11ak a IH'Vl'I. ~11u llH'g
i1izatÍIHa l'ol~·tfn1 n. t11(•rtékl:irg~:ak:1t. hf~I~!ll· 
t:d.ta, 1ovúhhú nzt is. h~1g·y a, 1!11;rt.e,k:iav_ilo;.a 
\:1'111nt:lloft túrg;i.:ak hit1:JpsJlt>Sl PS P.(.1.td1,Jn 
c~iu1(•T1, a df.iszpJv{•11yPn IP!ii11lPtt'ft. •luosSZl'
,„ct fiz;efte IP, s vúgiil f'ig-yc•h111•i'.tet1ue kell :17. 
fiietö u1érl{~ktula;i1lou?sok.-~t a .iel~!l rendt~It:~-
1. szakasz:úhan !IH~gallu1Hloit koiPl1~z('tfs<•-
g-1•kre. . , , 

.t-. ~- l~z a re1HlelPt kihirdetése naP.J•lll lPp 
i·]Pth(~. a re1HlPlc>t J. szaka~zú1ian fog·~ 01lt ._<llll<l 
n•111lelkezl-s11ek. hogy :1,,t1~el'tykh:~szr~;tlo r1~l.!•k 
a clíjszelvúny<'kPt n1pg-01·1z11~. 1_1~c.n·te>~r.e.lleno1~
z{·sek alkal111úval l'Pl111.11f<.dtll: 11.1a!1l?, h~tt~les1-
tt>sek alkalu1úval a llH'l'Íí'ldllt1\l<'sdo l11vntal
uak vissszaszolgi'tl!alni kiih•lt'sf'k. ~.:is:.z:a.haiú 
1·1·eje nilll'Sl'll. fl'liú! i•:r. a i·1·1ulPlkezL's a .1elPn 
rt>1ldelef (•lPfhel{~plP Pliííl kifillílQit díj11yui,.r
túkra IH'lll von:itkozik. 

13ncl:qH'St. l!!HO. f>vi Úpl'ilis lic'1 :!í-1~11. 

:\ uii11iszlc1· 111~!,\·ett: 

JJr. l\álla.11 .illiklás. úlla1nliikú1·. 

:\ gyúg·yszer1;szef kiirt·h~~ tart!izú ~.1~in_d~11. 
ktszílu1{\!l;'> 1diíirús szeri11t1 prec1z eluall1tas11t 

bérmunkában 
gyorsan, pontosan és olcsón vúllalja: 

L"\BOJ1" ÜYÚ'"rsz:er és \Tegyészeti Gyúr Rt.. 
'i~1t<lapesi, \T:, I(iritly n . .12. ~l1el: 241-lfi, 110-47. 



1\ nyers nikotin keresketlehni forg·aJn1a; 
:\ 111. kir. kPreRkl•delPtniig·yi rninisztp1· 
1:27.efi!l-l!lilll. szún1ú reIJdell•te. -

A ll,\"{1rs 1dkoti11 lo•rP~·di:Pdnhui for~ralrun 
!:'1rg·yúha1t a;.: l!l~:2:Xfl. f<'. ;'iS. ~-iihall 11;.-e!'r 
l'P1hatahnazús alapj(111, a Ill. kir. 11épjóléti t•s 
111unkaiig-yi. vala11li11t a 111. kir. pc'.•I1ziigy1ni-
1Ji!-'zterrel e~·yetérUíeu <-1 köveikezGket ren-
1!Ple1n: 

..-\nyers nikotint a 111.00;l-1894. Bl\L szúu1li 
l'Ptl<lelet (1'.lag·yarorszúgi) Rendeletek rrúra 
189;>. l·v!'. T. kii!et 20. oldal.) \T. túhlúza1úh:i 
tartozó szo1·os értcleinhen vett 1nérgek kiizt; 
sorolotn. 1\ jch~n rendt~lef: kihirdetése ntún 
lld1<'d- a uyers nikotin úrusítúsa. vúsúrl{1sa !-s 
fartúsa tekintetében az enllítef.t n1ért.:·ekrl~ 
1u;zve u1eg::'dlapított. rcudclkezést•k il·únr
adúk, az alúbbi kiegészítésekkel. 

J\ nyers nikotin tekiutet.l~hPn a n1éreg·\·(:
súrlúsi engedélyt az elséifokú ldizigazg-a-f. 1t~i 
hatúsúgok adják ki. 

Nyers nikotint csakis eredeti zúrt eson1a
_!.!·olúsúhan szabad árusítani. „.'-\z, aki a szert 
kfi;.:vetleuül a kiizöuség·uek adja el. kötele::; a 
c·son1agon saját nevét (cégét) és iizletlH1lyf~I 
(fp]ephelyét) olyan eiinke vagy lJecséf: alak
júhan í'eltiiutetui. au1el~· a esou1ag-on Jp\·ii 
t•gy(.h nH1g·jelölésekef. el nt~n1 takarja. 

;\ki a nyers 11ikotinnak az eredeti (•sonu1-
golúshan valú úrusilúsra, illt>U)Jeg a l'SOllln
!~·ok IlH'A'.iPliil(•s{•re 1tl•zvt~ az l'iéizii hPkl•zdt~s
lil'll n1eg·úllapífott renclPJkpz{•sPket lnegszpg·i. 
nr11t~1111yihe11 1_·selt~lnuén,\'e sú]yosahh hf's;r,:í-
111,ítús nlú lll'lll p;;;ik. kihúg·úsi ldivpf t•l t~s 
JH'-Hzhiinfpf<~sspl hiinlt>fendii. J-\ kihúg·ús hiin
fl't1~sp J:í napig IPr.iP<lht•li) eizúrús és pénz-

hiiut.et.és, ha azt olya11 eg-yc'.•n küv1d·f-p el. nki 
i!v kihúgús 111iaU jog·e1·tis it1;lt•ttel 111úr rtll'g· 
\·(1!t. büntetve és liii11fPtl•sc'.•11ek kiúllúsa útn 
kt'•t {•v 1n6g· 11e111 i1,lt Pl. Iparosok (··s kPI'L'skr·
délk l'lit'u a·1. {'ijúrús az ipnri kii1(1.u:úsi iig·,\·Pk
hen i!IPl{~k1~s kéizig-nzg·atilsi lin1úsúg·ok, niiid 
re11d(ÍJ·i hii11it:Ui liirúsúgok hatúskör(~he tar
tozik. 

{1} rPn<lclct. a kihil'det(•s(~t. küvetü l!,\'Oi<'aclil: 
napon lép hnlúlyba . 

Budapest-. J!lHO. évi ;június llú JG-ú11. 
~'\ 1niuiszl.t•r rendeletóhiil: 

~·\ 1niniszter la·l~·ett: 

lJr. Jt<ill<1H 11/iklós. úlla11ititkiir. 

1\ ltéksavµ;ázznl (ciánhidroµ;énnel), ciúnszén
sav eszlerrel és hasonló Ye:.i.·:riiletekkPl véi:.·· 
zett féregirtásnak ideiµ;lencs szalníl~·ozás:i· 

ról sZólú rendelet 111ódosílása. 
- .'-\ III. kir. kercske<lelcruiigyi 1niuiszll•1· 

J3j.Jl:.1-Xl-1!HJO. S7.ÚI!lÚ l'PILdelete. -

1. § ... :\. kék:o;avg-úzza[ (ciú11l:idro.•~·úu11ci ~. 
('.iÚHszéusavesztcrrcl és a baso11ló ltat.úsú. 
gÜzlial111azúllapolú, vag·,\- kiiniiyen el1iúro· 
loglathatú CiÚu\·cgyiilctekkcl való férl'g'Íl'
túsru. rovarírtúsra és egyéb kúrt(·knuy úlla
tok írtúsúra szólú ipal'e11g·edél~· kiadhat•í 
;n111ak. akinek a Ill. kir .• Tózspf 1uiíegyell•J11cn 
kiúllitott, vagy e niüegyete111 (dla! t'tis11H•1·t 

Török arjegyzékban mindent mantalal. 
J.1egolPsúhha11 a .. rl'iirük ( 'od("'-dPl 

t-úvira!ozhat. 
8 ii l'g·iinyei 111: ,,l' 1 [A l{J\-Irro r:r1 !\:''. Buda PPSI. 



·IH 

\"üg'Y(~sz1nl~rnüki cddf \·cle vn~l ._t~s ~."' iJ}fll'~·1.1 1g\~· :lt;fy elnyerósóuck az 1H:!:!:X.IL ,torv~11yl:1i~!{
i1l~ll 1neg'Úl!apítntf ú!ta!úuos ,te!tctnl,cu~ l~1\·1~I. 
rnunkaadójúnak az iparhatosi.~g ees~2rol 1s 
lúl tan1ozott hizonyítvúuyúval ig~zol,Jp. h~gy 
(''"\" e::;etJeo· tühh id(>uyhe11. cg·yuttvevc osz
-;;f;s'cn hat r--hóua11on út. nr.. Jft.~6. c~-;i liO .. :l4~.-
XXI f. sz(unú rt•ntlidet J. §-aha1~ ,nu~J~'.l<~loli 
iu Hll I' ~1 kiirhcu tl·u yi< 1g"(•s szakli:i vag-i1 g·ya kor 
latot f'olytato(t. . . 

1
•. l . 

2. <§. • .;\;i;ok, ak.ik az ]. §-hau .1_ucg·,'tc._1~l_t {._'(H•
sítl:ssPl 11e1u reudclkcznck, Iere:;·u:t~~sra; l'l_)
varírtú:..ra l.:-> egy{•:· 1;ú1'tékon1: aIJ:1to~~ 1rta· 
súra csak az jparenp:edély szoveJ4·el?e ielvetl 
azzal a kol·lútozússnl kap]u:it11ak ipare11g·p. 
dt~lyt, llog·y az ipareng-l;dély kéksavg·flzz_i:d 
(<·iúnhidrog·énn(•l). ei{1nsze11:;u1ve;-;i~~rre~ e~ al-
1 :1 lúban ciú 11vpg·yiilctckkcl va ln l Preg-irtúsrn 
llPlll ·jo 0 ·osíL 

il. ~. J·elPn rf\ndeltd: kihirdPti;s<;llt'k napjún 
!c'·p f>!ethe. 

Bndapf'sl, 19:JO. t!vi július hú ll-1;11, 

.\ 111i11iszfpr l'f'Udeletéhiil: 

Jezso1.:ics. h. úl!anititkúi'. 

!l!JLAB ,, 
G:r<)A·yszer és \'e:.~;yészeti Gyár Rt., Budapes.t. 
nz iisszes g·yóp;yszerészet.i veA·yszereket, galc~ 
niku1uokat, · pilul:ikat, tablettákat, J'elke1!1 
tapaszokat st.b. kiválóan jó 1nin6s(•g·heu {·s 

t isztasúghan gyúrfja. 
Bér111unkát v:illal. -

'.l!l~P.JöL(''rI l~S i\IUl\KAüGYI 
UifNISZ'I:Eltl RENDID:LE'l'I~I\:. 

1\ 1\-Iao·:inalkahnazottak Biztosítú Intézett'M 
/"> uck clséi alapszabál:yn. 

.:\ ut. kir. 11t'·pjúléli és u11u1kaiigyi 111i11is:1,t.e1· 
;'í~J00-1!):!!1. szúu1ú rendelete. -

(Kivouat). 
:\._ bctewséµ;i és baleseti kötelezö biztosítús

l'f>i szóló~l92i:XXI. tc. 218. §-itbau kapott fel
J1·1talnu1zús alapjúu, a :lllagúnalkalnu1zottak 
lÍiztosító Intézetének első alapRzabúlyút az 
;~lúhUiakbau úllapíto111 n1cg·: 

1. §. (1) .. A„z Intézet neve: l\fagánalkalrun
znttak ]3iI.tosító Iutézcte. 

(2) .r\z Intézet székhelye: BndapcsL 1\. be~ 
teo·ség-i biztosítás sze1npontjúhöl _u1íiködésc 
Bi7dapestre, Budafokra. Uscvelre, 1\.:ispestre, 
J->esterzséhetre. 11úkospulotúra, ll;ipest.re, va
la1uint azokra a vúroHokra. és községekre 
terjed ki, anHdyekre a Ill. kir. niinisztériun1 
re1l<lelct.e az -Iufézet: illetékPsség·éj-. az JH27: 
~'\:XI. te. 180. ~-{u1ak neg~·edik bekezdése 
alapján kiterjeszti. 1\z öregség·i, rokkant
!-iÚg·i, özveg-y;..;<!gi és úrvnsúgi hiztosítús szem
pontjából utüködésc a 111ag-~;ar úllan1 egész 
területére kiterjed. _ 

4. §. (!) Az Intézel tagjai: 
a) azok a hetcg-séµ;i hiztosítú~ra kCHelezet

tek, akik az Iutézctuek a betegségi biztosí
tús szerntlontjából irányadó n1iíködési terii
lt>l.én (4. ~. (2) bekezdése) betegségi biztosí
tásra kötelezett vállalatokban, ilzen1ekhen. 
hivatalokban vag·y foglalkozásokban n1int a 
rr. a. §-a. Inúsodik bekezdésében vagy a Tö. 4. 
t'•:-; :i. ~-úhan n1egjelölt csoportokra tartoz6 



n111ukavúllalúk (tis:i:LviselHk. I11ÍÍve:i:cUlk. kr
rcsked(íse•rédek és últ.alúhan a hasottlú úllús
h11n levö,"'rend~zcriut havi vaµ;y évi fizctés
sPl alkalinazottak. tovúhhá u. v{tllnlatoknak 
havi vagy heti javadal1uaiúsban r{•:;zesiilii 
:;cg·édalkalniazottai) fog-lnlkozllak. (rl'. ~);1. 
(,-úHak elsö hekezflúse 6s 180. §-a első bekez
c.ll•sénck a rl'ö. lí8. ~-a (1) hekc'l.dt~sével UlCg'
úl!apított szövege, úgyszintén a l\iagyar
orszúg·i Rendeletek rrára 1928. évi 2949 és köv. 
o. közzétett :i\i00-1928. l\L ID. sz. rendelet 
:.!. §-n); 

!') nzok a nn1ukaa11úk. akik nz T11téí'.Plnek 
akúr hetegs{•g·i. akár ü1:~~µ;s{•gi. rokk:.111lsúg·i. 
iizvpgys{•g·i f.s úrvasúgi hiitosíf.úsra l~iilelf'
Zt'ti· tagjait. i'oglalkoY.tatják ('I1. 2-1. ~-ú11ni\ 
tnúsodik hPkezdé:·a~ {•s !);i. §-ú111!k 111úsodik hP
kPI.désL'. úg·ys'l.ititl•11 'l1ö. lO!l. ')-ú1111k (1) IH•-
kezcl{~se). · 

H;J. 0 . ..:\ helegs{•g· t~spf{•re hiztosííoliak az 
Tntézpft(íl az. alább felsorolt seg{~J~·eket kii
vPlelhelik: 

~. g·yóg·ys;i;erPket, g·yúg·:i.·fürdfikel. g·yúg:i.:
\'izPkct {~s a szüksl~g·cs nen1 költ.s(~g·pselih g~·o~ 
g~·ús'l.a ti seg·édeszközöket (pl. szent iivcgct. 
haskiit6t:. sórvküt.őt. púlyút. 111ankót:. lúdtalp· 
ht>tét.et t~s últalúhan inindaY.okat: a g·yúgyú
sznii seg·édPszközökcL arnclyeknek hcszer'l.ési 
ú1·a a ilO JH•ng·{_\t HH'P.' nen1 haladja.) a ineg·hf•
t1·!.!,·Pcll>s p}sö nnp.iútúl kPzdvP Pµ:y (•vig· é's ezc1.1 
ti'l! is arra az idiírc. attH.~1:i.·re túpp{~117, júr. · 

:í. orvosi g·yóg·ykt•zel{•st, g·yóµ:ysze1·ckl'L 
g·yúµ;yl'iirdökct. g·yúg-:i.·vizl'kl't. {~s a sY.ükség-P~ 
1u•111 köl ts{~gesPhh g·yóg·yúsza ti seg·{~dl'szközü
k1•I a <~salúdl:ng·ok (rl'. H2. §-:d r{·szére a 111<'g-
h1·l1•f.rt•d{>s elsli nardúl:úl kezdve eg·y t~veu áf-. 

:\G. §. :1. a ;\;'i. § T. l„ :J. {·s fi. po11t,iaihau n11'g-

;,i 

:'tllapí.toij; orvosi, gy/ig-ykezelé•s és g·yógysze· 
rt;k hpl:vett- .a tappeuzznl eg·~·cnlii iisszeg-íí 
keszpeIIzs~µ.:eJyt, )1a, a hiztosítottat. illeUi1Pg 
1·salad,ta:.r.P_1il '!z 111teict !l'l. Ptulített s<'.u:{·lyt>k~ 
IH•Jl r~'SZPSJt('lll llPill ltuba. (rl 1

• :ID. §-a). 
-t~. ~. (j) _..\ llPIH i11t{~zeti 01'\"IJS úlia1 '!'('!J(l('l! 

g·yo:.ryszPr (i.r:i.·úg)·vízJ úrúnak Illl'g·t{•rít1"sc"t i~ 
esa_k akkor ~cl~Pl ig·{~I};'l«~lui. ha a 111•111 i11tt"
zet1 .orvos 1ge11y~ev1~tt~ll>l siirgiís s2iiksón· 
ok~l;iq 1ncg· ('l'. il4. ~-úuak, hatotlik bekezdése). 

4;t ~. (l) .• A.zo)i:at a g-yog·yszerköu:rvhcn í'el 
ne1n .sor9It g-yog·yszcr~ket, a111elyPk ar. Tntó
zet.. fcrl.1erc rendelhetok, tnvúhh{i azokat a 
g·rogyv,izekpf, _<IIJH'i;'l«~k az Tutt'•zpj- részéréíl 
k1szolg-:ilf'atl1:dok. <17. i:.razg·atús(i_g· úllapíf ja 
1n•~ · 

1~l8. ~:. <.~) ./\'!. iga7.g-afc'1súg hal(1skiír(·hn f:1r
loz1k kulonosnn: 

:i. a ,;:·yc"1g·yszP1;kii!l)"\·lH'TI !'i•l Ilf'lll sorol! {•s 
nz TnlP'!._PÍ !Prli<'rt• .rPrulnlhPtií :,.ryúg·)"S'!.<'l'Pk~ 
!lt~k: t.ov~tliha. nz 111le7.td 1·{•szór(íl kiszolg-:íllat
Jiatu g-~og-yv1zPk111•k 111t•g-halúrozt'ts11 (·l:l. ~ (1) 
h('kezflpse; · 
, 8. •;.z orvos~!k, <~ gyúg·yszerés'l.Pk {!s a ;.;zii· 

lesz11ok . lestulele1vfd l<~Íi'sÍfc•ndií kollPktív 
szerz(íd1~sek n1egkiH(~se. 

J;\ vilúg-hirfí púrisi 

MURY-cég piperecikkei 
1ni,11d1:nii!t hevt•zetett. f.s nal-!,·;\· hasznot ha jfú 
rnarkas al'uk . .:\z t·lííkt>lii {•s !'ino111 ~arl~i~s1· 

IUeu illn! púratlun. 
\T1:zl~rkc'.>pYisl'l t>l: 

'11/iriil~ .Júz;.;t·t' ltt., I~udapest, ''I.. 1\:il'úly 11. 12. 
rppJ.: :!07-!J!I. 



52 
219. ~. (1) J\z Pl11Hks{~g hatúskiir{~be tal'-

(ozik: ··1· ··11 l í. a g·yúg·ysL,crtúrakkal {•s a s_~l~ est.no t te 
p~y{•Hetilt!'.-nt.i szcrzödése1~ IIH'P.'kotesc; ~l _ko.1-
1 l' k t ív szerzöd{•s (198. ~ (:n hck~zdcsc!1e 15 
pnul.in \ kcrct6n kíviH küUitt l\~·ycncnk,c1~t1 
szer'l'iéldl>sl~k ulinden cscthcn az igazgalosag 
hnzzújárnlásút igénylik; . . . 

j9. ~. Az alapszabály az 1929. ev1 november 
bú -!. 11apjún lép életbe. , , 

l~11d:qipsl, 1929. {~vi noven1ber ho 4-en. 
Dr. Vass József, 

111. kir. uépjóléti és munkatigy1 
miniszter. 

1\z Ovo1nalt.innak az államkincstár terl1ére 
rendelése. 

- .::.\.Hl. kir. 11úpjúléti és nnu1kaügyi n1iniszlel' 
7:!.818-·192H. II. száu1ú rendelete. -

(Budapest székesfőváros polgármesterének.! 
J)r. \\Taudcr Itt. Ludapesli (X., I~ercszt~1r1 

út HO-H2. szinu) el~p;11ck közvetleniil hoz1,an1 
i11tc'.,zel.t ÍH~adv{nr:rúra 1ncgcngede1n, hog·y az 
:'1\taÍa kl~szített.. „Ovonu1ltine" elucvezésíl 
1 :'t psze1· 11ett.o 250 gTatuot tartahnazó. e?.01na
u·o\ úsha11 2 I>. yap;y ennél olcsóhh ez1~lo ,sze· 
rinli kiesinYbeni eladúsi úron, a nyilvanos 
lit~teo·úpo\úsf {~s p;yer1nekgondozúsi pótadó, 
illetÜlep; az úlla111kinestár terhére rendelhet.ö 
l~·•ryen. 

'j'.jµ;yidPjiileg· hatályon kíviil helyezen1 a 
4j.íiH7-1~127. N1I1·l. si,{nnú Tendclcteu111ek azt 
a i·{~széL an1ellyel a uetf.o 100 gran1ot tarta.l-
111:1zó. valanlint a 72.J.ill-1H27. N1l1\'L szú1nú 
I'PIHlelctcn1cl, an1cllycl a nctto f) kilogran1ot. 

lartalnu1zó, úgynevezett kórházi csouHlg·o
lúsú „Ovornultiuc" tápszernek a nyily{u10~ 
hetegápolási és gyerrnekp;ondozúsi p(,tadú, 
illetőleg az úlla1ukiu(•stúr terhét«' Pll/.!'l'dé
\yczicru. 

1\ t'enínevezelt eég bcjeleutése alapján l.H
clo1násnl veszen1 továbbá azt is, hogy nz úl
tnla készített és a Hil.il80-lH2lL Nfi.f~l. sz{uuú 
ren<leleten1 értelrnében nctto 200 gratnot tar
laln1azó csotuagolásbau a nyilvános hctcg
úpolúsi és gyerrnekgondozási pótadó. illctií
leg az álla1nki11estár terhére rcndell1etö 
.. f·Iordenzyn1" és „liordo1nalt." cltHJ\·czésii 
iápszercknek eddig 2 P, illetve 1.80 P-lH'!l 
n1egállapítotl kicsiuybeni eladúsi úra, ininil 
a két készítrnl~u:vre vonatkozólag 1.GO P-rH 
"állít!alolt le. 

Felhivou1 po\g·iu·u1l'slcr nra1. hogy t~zek
röl dr. \Vander llt.-ot nH~g·l'elelií iuúdon {1rll'
sítsc. 

]3udapesl. 1~12fJ. t~vi 11ove1nhcr hú 12-éu. 

A. 111iuisztt•r rPnd1•leil"hiil: 

Jlarubás, 1ui11. ta11úl':-;os. 

l\DSORBOLAX „Labor" 
(Carho e sanguhH' és i.\loin) 

ADSORBlN „Labor" 
({)arho P san~·uiut•) 
biztos h:itúsú sz(•11kt."szítuu''1tyt-k. 

.. L„\BOlt" (}yóg~;szer {~s \Teg·yészeti ~·yúr I:t.. 
l.Judapc::;t, \'1.~ .I\.irúly u.1:2. 'l1el: :!il:liL ] 10-·tí 
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A Mag·yar Hajózási Be!egs~gi lliz(osíló 
Intézet clsfi alapszabalya. 

(Kivonat). 
- ;\Ill. kil'. uópjóIP.ti és n1~111kaüµ:yi 1ni11is7,lPt' 

{jOOJ. t>lri.-192!1. sziunn rendelete. -
:\ lielep:séµ:i és haleseti kötelez_ö hizio::>ítú:-;· 

rúl szú\ó. 1H~i::XXI. te. 1~8. ~-ahan k_i~p<;>U_. 
f('lhatnlrnazús alapjún, a l\fag-yar 1Ia,Jozu~1 
!1elegséµ:i Biztosító Intéz~t első alapszaha
lyút az nlúhbiakhan úllap1tom n1eg-: 

~-l .Jllar1.11r11· Ha.iózdsi }Jefe{}Séf!i Bi.zfosífó 
Intézet ala}J.'·:.zabál.11a. 

]. ~. (1) .:-\z Intézet neve: l\{agyar IIa.i<'>zúsi 
Bcleg:séµ:i 13iztosító Iutézet. „, .. 

(:.!) :\z Intézet székhelye: Bnda1Jesl. i\luKo· 
d{·~e a n1aµ:yon· úll<:nn eg·{·~~ teriilctérc, v~da
niint - antPnnvilil'Ii' 1•z a :ielen alapszahal::
húl kiivl·tkezik · __ a kiill'öldre is kitPr.icd. 

(:{) P1'1·sc'>t.ie: kiirnlakhan az; l11ióz.et 111~\1· 
{•s sz;{•khf·iyP. 

:ii. ~. ,:\ hPi<\!!,'sl·g· est>f<;rl' hiztositnlt11k :1z 
J nttzl'.ltól nz alúhb l'elsorolt. st•g·l-l)·t·k<d kiivt·· 
\p]!Jpfjk: 

Bl~feg·~L~µ: esett~ht~u: , „. „ _ , 
:!. g-\·ug·vsZ('J'l'ket. g·)·og·)· t urtloket, g-ynl-{y · 

\'ÍZ(~ke'! <~s a sziiks{•g·ps lll'lll költ~{~g'C8ebh 
"·vúo·,·ú sza ti s1•in'•fiPsE.kfr1.iik1•I ( Jil. :'ze1nÜY<~· 
~.;.1.''"'i'taskiit/it. s;',rvkiilil!, púlyúl. 1ua1Ü::{d, lúd 
!;dplil'li"it>l t„-. úliidúhan 111i11da~okat a VYÚ· 
!!.')·:'t . ..;1.ali sc.·g·t··dt•s:-.kilziikt~L <tJlll'iyt•knt>I; 111• 
szprz{•si ú1·a a Jia1·1Jii111· pp11µ:éít 111eµ: ue1u hn· 
ladj;d. 111{·g·1)(~dig· a;-; 1. a) {~s az 1. hl poutok
hau felsorolt 111eg-küliinhöztef.t~s szeriut. a 
1J1(•g·hcti~µ:nd{~s Plsií 11ap;iútól kezdvt~ a hizt:osí
j(isi kötelezi~tls{'g' va.~·y qz iiI1k:éJ1tes hizto~i-

iús l'i.~u11úllúús11ak t;irl:1111(1rn. illeUlleg· a 
rucghele!..!.·t'di"s elso uapjútúJ l~ezdve egy Ó\~l'JJ 
:it és ezen túl j-. arrn az ttlorc. 1I1elyrc 1ap· 
pénz júr; . . , 

5. orvosi gyog·ykeielc:;t. g·yóg·yszcreket. 
µ;yógyi'ürd,öket, g·yóg-~·viz_eknt .és a .sziiks~2·~:~ 
uem köl tscgesebh gyogy;:~sza ti , se17·cdcszkozo · 
ket a csalúdtagok re. 32. ~-a) reszcrc, az 1. a) 
és 1 b) pontokban foglalt n1cgkiUönböztetés 
s~erint a n1eg-betegPdés első napjától kezdve 
., beterJ;ségi hiztosí1úsi kötPlczettség vagy az 
f1nkén{es biztosítús fcnnúllúsúnak tartamú· 
ra illetölcg a nH~g·ht.•t.eg·edés első napjútü! 
ke~dve g·y éven út. . 

35. ~. _.\. lll'lll iIJtézeii orvos altal re,n~le!l 
o·yÓO'VSZCl' (n·y(io·vvíz) Úl'Únak 11\Cg·f.cl'lÍCSCÍ 
~Sal~· akkor í'l~hc1' ig{•Jl)·clui, Ila a Iletn inté
zeti orvos ig·{~n)·h~·v<'•tell>t sii1:i:n'ís sziik~{~g· 
okolja nu·g', rJ'. il-1. 1)-Úll<l}\: hatodik hekczde,Sl'. 
il jp\(•!1 ;dapszahú\y H~. S.--únak un hPkl'Zcl('SP 
f·s :1:l. ~-únak {1) hPkt•zdl>sl'). 

:Hi. ~. ,\zoka1 a g·yóg-y,..;zprkiill)'\'hl'n l'PI Hl'IH 

~ornlf .!.!.·yfig".\'SZl'l't'kl'I. <tllll'])·Pk :iz !Ji!l•z.('\ ll'1.·
ld•1·p n•1lfh•l111·tiík. !oYúhhú nzokat ~! g·)·og·y\'1-
t.Pkl'L a1111d)·l'k ;iz ln1{•z('! rt;sz{>J·iíl kiszolg-úl
t;ithntúk. nz ig«12g·:.1iúsúg· úllapíi.i<1 tueg. 

HiO. 0. (3) ~\z iµ:azgalósúµ; h:itúskiir{~bi' tar~ 
tnzik különösen: , 

a. a g·yóg·yszcrkö11yvhe11 i'el, 11e1n, sorolt cs 
az Intézet terhére rt~ndelhetó gyogyszrrck-

:\ g',\·ú1.r~·szerlúl'ak11ak nagy ilnszuot h11.i!('1 

„labor" szénsavas fürdö 
1nog·hizJ1at<'i 111in6súg-íi ú:-; o1<~só k{~szítu1óny. 
- l\Iiudcu g~·tJg-yszertúr tartsa raktúron. -



11.ek, tov.úhhá az Intézel: últul kiszolgúltal
liató gyógyvíz.cknck rnegúllapítúsa (il6. ~): 

10. az orvosok, a gyógyszerészek és <1 szii
lószu(ik testilletcivel létesítendő kollekfiv 
szerződések n1egkötése. 

181. ~. 1\z elnökség hatúsldirébe farlozik: 
8. a g:vúgyszcrtúrakkal és a sziilészuökkL~l 

ogyéncnkinii szerzíldések 1neg:kötl•se; a kol
lt~ktiv szt•rzödés (lfiO. § (2) hekczdésl•uek l!J. 
poufja) kereléu kívül kötiitt eg·yé11enkin1i 
:-.zerződésck nliutlcn esetben az igazgalósúg· 
l1ozzújúrnlúsút igénylik. 

201. §. „A.z alapszabály az. 1!12!J. évi deet-111-
her lló 4. napján lép életbe. 

Budapesten. ar. 1929. évi dcc~t."1nhcr hó 4-('.•n. 

Dr. r,..ass .Tó.zscf, 
ni. kir. népjóléti és n1unkaüg:•i 

1ni11 iszh•r. 

J\ nyilvános hetcg·ápolúsi költséu:ck terhére 
Hirténii gyóu,·yszerrendelések cstikkcntése. 

- :\ 111. kir. népjóléti és 11111ukaiiµ;yi ntiuisz.i(•t· 
'..!·l·L000-19::!9. IT. sz{unú rcudelcte. -

(\.1.1la1ucunyi türv(~nyhatóság tils(i tisztvist'
lőjének.) 

:\ z. orszúg jclculeg·i nehéz gaz.dasúgi hely
zete az. úlla1nhúz.t:artásban a legszig·orúbh ta~ 
kar{•kosMúg·ot kiivetcli Ull'g' Ps hazafias kiih•
lesség<'•v<'' t:esii az. orszúg- utiudeu polgúrú11nk 
(·s kiiz.iilet{•uek. íg·y a förvó11)·liatúsúgok11ak 
1s, liog·y n kor111úuy11ak ezt t~{·lz.ú tiirt•kvl•sl'il 
a 1nng·uk rt'~sz.t'.~r(íl is a leg·odaad<'ibb u1n11kú~
:.;úg·11;al ,·~s goudossúgµ;al clőtnozdítsúk. 

...:\z. úllau1i kiadásoknak tervhevei-l siig-orú 
1,11t'.•1·st'•kl(>se folylún a 11yjlvúnos hcleg·úpolúsi 
es g·)·er111ekg·oudozúsi kiilb:;égck fcdczésérP 

l·r"illsl""VClési le-•r rc1ulelkchésc1urc hocsú.i t.ol I 
' 'MM, "l'l"](' hiteHisszpgckeu tu!n1~Ilo, i:HH -~~s~.i:a . ng-,v 
arninl az a 111nllhan tol'lt•11t. a :iovohell se1n-
1niesefrP se111 eszkih~iil,1etck. , , .. 
l~nnck l'olytú11 :i 11yilvúno:-> iil'tl';-:·apolas1 t•s 

g·ycrnielq.rondo~úsi kiHt~ég·el~ terhcrt' r~.1t~)e~.1 
g-)·Óg-)'S'l:Prek .. u .. 11. g-.yog·yt,ap~ze1:~~l~: kotoz.o
~z<~rek ps g-yog·yaszaí1 se;.redes_.zkozok. r~ncle~ 
Jt'.•sl~ u~kiott·~úhe11 a tak~n·t~ko;;.;st~p: p!vuit cs az 
1·ze11 rt>1Hleh'sel5c~ szal!:.ily(~zo to!'vc,llyPs .reu: 
delctt~k hctnrlasat. sz1g-oruan ~'l'Vt•nyes1t.c111 
kívÚll(Hll. a1ni az.onhan erl:d111P11:r,es!~11 cs:.~k 
ú•„v cszközfilheUí, ha a t.iirVt'n)·liatosagok t;ll· 
h~Íl a teki11tetlH~H. kiilö11ösP11 az clleniJrzcsl 
illctéileg·. hathatúsall kiizrl'lllíiklid11elc 

Ezért. dc a kUzpo11ti kHzig·az.g·atúsi szolg-ú: 
lat cgy~zerii~if{>s(• .. és az. iig-yn1t•11,et 1:1-·yo_rsahha 
tétele errlekPht•n 1s. a 11e111 gyog·y111lczetbe11 
kczc11. hatúsúg·i\ag· igazolt szt•g·{•11y hete15ek
nek cr\'Úg)·szerr<'l. kiitözíiszl'l'l'el. ú. IJ. g-)·oµ;y-
1 úps;'~l'l' kkt~l, l:s , g·yúg-~:ús'l:a ti se:;.·{·~leszközfil~
kcl v;1\ú ellatasal a torve11:--·liaiosag-okra k1-
vú110111 hízui. 

IGnuek 111eg·fele!ií(~ll a ,lÚ!'('{ll~t }diltsó1!:veit;
~c'>he11 a 11vilvú11ns hetpg-apolas1 es g·yer111Pk· 
~·oudozási · köl ts{•g'l~ k f edezésl·rc előirc'u1:vz.ot l 

'l\lindl'll 1(n!'Pk1' vPvii a szl>p c;s {•rfékcs 

KUFEKE li'őzőrecept kön:yvböl 
eµ,·y inµ,')'t•11 tlt'•ltlúnyt kaphnt. 

!\:uf1•k1~ r1·klú111 HtlYll.!!.:i.ntl ~zo\g·itl a 
Vt'ZÓl'kt;p\"iSPJPj: 

!'i.irtik .József Itt., I~tulct11est, '' I., l(irúly u. 1:!, 
1{1pl.: :.!07-!l!J. 



iiss;-;eg·nek a gyúg-.rinté;-;cfen kívül kczPlt és 
l1ntc'isúgilag· igazolt szegények részére rcu
del t. g·yógyszerekre, kötözős;.-;crckrc, ú. Jl, 
g·yóg·yt:úpszerekre és gyógyúszati. segédes%
kiizükre t•sö részét, 1H30. évi január hó 1-Uil 
kczdöd61eg 1.ováhbi iutézkedéscruig-. cgyeu!ú 
l' 1 Öz1~tes havi részletekben a törvéHy hatóság· 
l'cndclkciésérc fogo111 bocsátani. 

:\ szóhanlev6 összeget, an1ely csak a jel-
1,et t célokra J'ordíthatú, az alispán (polgár-
111est cr) úr törvény hatóságára nézve évi 
.....•..•• JJCIJgÜ összegben állapítottarn meg • 

.l~~nnek az összegnek a törvényhatóság· ren
del kc:r.ésérc bocsátása folytán, a törvényha
tósúg· kell, hog~· g-oudoskocljék a ható,sága 
h·riilcté11 lakó, gyógyintézcteu (kórlulZO!l) 
kívül úpolt illetve a hatósági orvosokual, 
valarnint a;, e részhcn 111inisz1.erileg· felha
t<tln1ttiott orvosoknúl, továhbú az ()rsi{1gos 
~1Pfúuia Szfi\·etség· i1Jt{1 ;r,elPihe11, a 'l1ücHihe
lt•g·g-011do;.:ó l11tf>zetPkhP11, ;1. Ne1uihPíPg-g·o11-
do7'Ú f11l{·zP!Pkhc11. Yag·y 111ús ilyen. a hP.iúr(1 
Sf.PµJ·H~· \ip(pg-pk r{1sic'>rP I'PIHlPlni joµ;os11]! 
1'1 '11111'] (\ i !! j {•zpj t' klH•JJ g·~·úµ;y kPzPJ éSl'l' jpj t'll l
l;:(•zii. !1atúsúg·ilag ig·azo\t szpg-{~11y IH•fpg·c•k
Hl'k. v{•;.dil a :!70'.J-l!J:.::!. i\L J!}, sr.ún1ú (B11dt1-
pc·sti l\.iizliiu,v :J!l2:i. évl'o1ya1u. ti;i. szún1). to
vúbhú a H4.ü00-19:2(i. N. :UL :ilf. szú111Ú (i\:la
µ;yarorsz{t.!.!.'Í :nPudelrlek 'Púra. 192G. {•vf. 7H:J. 
old.) t'l'!Hle\1•fek l~rf'l'hnéhl'll a g·yúg·~·iiitl>iP-
1l•11 kí\·iil ÚpolL JH}lll hi\·ntúsos úllo1nú11:rbc'ii 
s1Jn·11111zú l'okkantak11nk a D!l.OflO-lRHR. Jt J\L 
szúH1(1 kiirrt•1Hloh·tl1ei <'sa!olt szahúlyzathuil 
( \l H.!.!.'Y <1 l'Ul'SZÚ.!.d J{PlldclPtl'k ~l,úra .1H!l8. l>v i'. 
11. küL il9!). old.), valanii11t a 1G.000-1!l~il. N. 
JI. '?\I. siún1ú kiirre11dc1PtheH (i\[ag·yarorszúg"i 
l1l'IHlt•lt>ft,•k 'l1{1ra~ 1H~a. <~vr. TT. kUt, . ,2. old.) 

'. 111 :1s ,, t'11·0·\·lrt11 t\•1111állú re11dt~lkci6sek-
''" '. . ' ~. ' ' 1 ' t 1 . 1 ti· ht>u. kü!Huiiset1 az úJt.alatn evPII ~ell · \Iaf. o, · 
hiyatalos µ;yóµ;ys1.crúrszahúsha11 l'S az azt k1-
s(•r(i rt>ndel kezóseklH'll t'og-!al t ak s:.c~1uuel ~ar
't úsú val. n hatósági, valan11nt. a n11~11szler1,!1•g· 
\'elhat.al1nazott orvosok állal szahu\y::.;zer11t'!1 
rendelt és n fc11núlló törv{\n}·cs ,rcudclkc7't'~ 
sck értchuéheu a s7'óh~11le;~o t~elra rc1,1dcl· 
hetö gyógyszcrekke). kot5)zo~zí'rel\kel, ,u. -~1. 
,„vóµ;vtá11szcrekkcl cs gyogyaszat1 scgcdosz
k~izöli:kel való e11átúsáró1. , „ 

IIangsúl:roi11i kíváI10111, ho~~- a sz<;b~111lcv.o 
kiadások i'edezé~ér.c <.~ törvc_r.1yhatosag, ~·~:
szére kiutalaudn tc11t.1~l~ctf, osszcgcn k1,-,tlI 
scnuninc1níi kUltségvetcs1 íedezct ne:n all 
rcndelkc7'éscn1re. en11élt'ogva 11yo1na.1.cko_sall 
felhívon1 alisp{u1 (polgúyrncstcr) n~:at, uta
··i'ts·1 ·1z ·1!'1re11dPlt hatósagokal. PS kozogekel. 
~ ' ' ' ' < < _, , • ' 1 
hog·y a 11yilvá11os hPtt>g-{;polas1, cs g·~·er1nP.~-
g·ondo:.:ási k(iltst'>.g·pk tnrlH'l'<' g·yog-~".SZP1'<1 l~. kt.1-
!ii7'ÍÍsZPl'Pk. t'1. 11. 1.c\.·úg-ytúpsE.{'J'l'k es g>·o.g-ya
.-:z:d i spg·{•dPszkiiziik ig·l>JJ)"lH:v1:tPlór1· )'<•l.10,!.!.·1_1-
sífú hn!c'i~úg·i vag·yn1d;ilansag·1 (sr.1•;:.·<:!1~·s1·~1) 
hi;r,n 11 ~·itvúJJyokat ;1 lPU.'lllH~·yohl,1 k_or11\fPkt11-
1(•i-;sp\ {·s :1 ·HHil-'l!l:.!7. B. :,..i. :-:za11~11, n•1Hh•h·l 
i·lfíírúsni11ak sr.itrnrú szPu1n1p\f1.1rtasn\·11l. sr.1·· 
1111'.Jyes t'eJelöss6g- 1nPJlPtL valo,ha~l c·s_nk, llZ. 

:n·ra szor11lók {•!" joi.rosnltak r.Psz~re a\litsa-
11ak ki. nh1síisa ioYáhhú a 11rilva_n~ls heteg-
:ínolú:-;i (•:-; !!YC'J'lllt'k1..n111dozc'1si kiillsPgek tr1-
h{•rt• 1·t>ud1·\11i jog·o!'!.till iissí'.t's orvo~oka!. n 

Nervosan „llHHJR" 
ide~·hetP~ség·elinél legkert,'8Ct tehh sctlati vu1u. 

!. \13(.)]," (',·r'l"'\.<Zl'I' {•s \Tpo·v{1szt•ii o·vúr llf.. 
„ ..1: - \_ 1 • ~. • • ' ''"'i 1 ' ', ,..., • ' -

!111rlap1•st, VL Kirúi)· 11. 12. lel; 241-lb.110-,11 
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renufd)ó H~rvé11ycs rendelkezések pontos bc
h.lrf.as.ara cs azok szemrncltartásával a leg-
!<tl~are~kosabh gyógyszerrendelésre. annvi,·~tl 
is i_nkabh, ll}ivel ezeknek figyel1neu kíviÜ ha-
1„c•asa „eseten a fel1neriilő többletkiadást a 
!'Clldc}o ory,osok tartoznak 1ncgtéríteni. 
. IntczkedJe_k továbbá a f'entcrnlített rend(•

I:~e~„ o:·v?s.i re.ndelv,én~·ek, vagyonlal!lusái.ri 
(s_zegen;i.~Pg1) lnzoH:r1tvun:rok helyes es sza-

lh::~lys_zern, Y?lt(~ua~, valan1int az e tekintet
>~.n, lennal_lo torvenyes rendelkezések beta1·
la~anak s?-1gorú ellenőrzése. továbbá a netú11 
!~l?fordulo szabúlytalanságok rnegtorJ!1sa 
11'1.lll t. •. 
. 7'feg',jeµ:rzeu1, hog;i.- az ellenőrzést kiiiöuCi
~e.n a }.:·yogyszer1:endelé~-.. a. gyógyszerkiszol
i.:-alt_ata~. valan11nt a 1.ryógyszerárszá1nítús 
hcl;\ ess.<>i.re, s:r.en1no11l:iáhól n1agan1 is fogaua
losdan1 k~vano1n. nliért· is a 99.000-1898 R 
M .. ;·a!ammt a l18.95fi-l898. B. i\L (i\[ag~·ar: 
fll~Zag-1 'I].P1~delef.ek rrúra. 1898. évf. TT .. kfif 
1,ld.„. old.). 1\le.lve a ~1.71i!l-1922. N. lvf. i\f: 
.~~fa,.,;.. lll orsz_ng-1, n~'_lldeletek rrúra. 1922. t;vr. 
·::l·:· old.). sz;~ ll! H kor1·e1ulelel t~khen l'og-Jal j :1 k 
~Zl.11111nPlta1'iasavaI. a szú1nlúkat {•s l't'J1<lelv1;_ 
:,1 )"<1~.~~·t .a .~.~n!,nlák .kifizetése ntún. úgy niinl 
• t < 1...,. ;t .1ovoheu is fel kell hozz:nn tei--
1<>szl etu. -~ 

\Ttg-
1
iil felhí.vo111 alisn:'in (no]rráriuesf.(~I') 

1.''.·a : , :o:.r~· .. a. törv(:11:i•hatcís1í:-r r{•szf.re ki;1bill 
~ { 1l t.11 1 z_t fi OSSZí'g"l'ol lH~,!.!.'VP<lf•VPH ln;n j sz{1111 ol
_'.n.11 j•j .~·s P.~f :iz idsziin1olús! n1i11<1Pll lH"''Vf'd
"'f't ..:o\'Pio 1-t ll:ttJOH ht'lii1 idt~ ip1·.it•ssz·~· fi· 1 

T~udaJH•st. 1fl~!I. c'•vi dt•1.·t•1ulH~1· hó lí-{•11 • '· 

. Dr. r.rass .ló.:Z'Sl'f. 
Ill. kir. nl•pjúléti és 1nnnkaii"·vi 

" n1iniszter, .... 

J.\z ~í.llan1kincstár terhére rendelt gyÓf!;ysze~ 
rek elszá111ohi.sa. 

- ;\ui. kir. népjóléti és 111nnkaiig·yi n1ini::;zl<'1' 
fiJ..800-l!lilO. lT. szún1ú rendt•lcte. -

(\Tala1ne1111;i.·i YÚr111egyei és vúro!·d tiirYl·u:-·
liatósúg 1~lsö th:z;tvisclií,iének. ]31ula1H·:-;t sz(>

kesföváros kivl•.telével.) 

-

,;\ n;rilváuos betegúpolúsi költség·ek ter
hére törtéuö gyógyszcrrendelések csökke11-
tése tárgyában 244.000-192!1. II. száni alal!. 
kiadott körrendelcteu11uel kapcsolatban, al
kal1nazkodás és siirgiís init;1,ked{•s v{\gett, az 
alúhhiakat r1~ndelcm: 

,;\ hatósági stb. orvosok últal 1929. évi de
l'Ctnher hó Hl-l~ig rendPli g·;..·úgyszerekréil. 
kötözöszc:rckröl, úgynevezett gyógyl.ápsze
l'{~kröl é:-: gyóg·yúsiati segédl•szkfizökröl ki
úllítoit sziunlúknt, kieµ;yeulités eéijúhúl, az 
Í!ddig·i el.iúrús siPrint tuég hozz{uu kell !'cl
fer·jcszteni. 

• .\z l~lHO. évi jauuúr hú 1-téil kczdiJdöleg· 
szegényjogou rendelt g·yógyszerekröl stb. 
kiúllított szúudúkat azo11hat1 nHír a liirré11.11-
/totósá!I en}fenlíli Id. Ezckrt.• vouatkozúlag n 
követ.kezű el.iúrúst. kell követni: 

_:\. gyógyszerészek, nliiszerészek, st.b. úllal 
hPnyújtott szúrnlúkat orvosi szakbírúlnt vé-

J{re.icovic-félc hírneves 
Ujvukovári arctiszlitó·keuőcs 

és börszépitö-szappan 
nawy foro·ah.nat biztosít: Főraktúl': 
'l u;,iilr J ó~sef 11-t., Budapest, VI., J{ir:ily u. 12. 

'.rel.: 207-99. 
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µ;el! i'11„rY rnint eddig - el<ísz(ir a t.iJrvény
hatósúg· tiszt.iorvosi hivatalúhoz kell 111eg-
kiildeni. .i.\z orvosi Rzakbírúlat mcgtörténtP 
tll{t11 a sy,ú1ulúkat a vúruH~g·ytü (városi) sz{1n1-
\'p\·iísl•g-11ek kell sz{unsznki 111cg-vizsgálás (•s 
{'J'\"l•nyesítl•s v{~g-ctt kiadni, úgy hogy a sz{un-
1.úk csak az orvosi :-;znkhírúlat l·s szú111vcv(í
:-:(•g-i órvéuycsítl>s ntú11 ntalvúuyozhatók (>s 
!'izetheti)k ki. 

l\.legjegyzc1n. hoµ;y a l\lagyarországi 
( Í,\·(Jgyszcrész-Egyesület eluök~ége 1264·-
l!)~!J. szútn alatt hozz{uu felterjesztett {~s 
:i~.fiGl-1!1:10. N. l\[. l\L szún1ü rend(~letcnnnnl 
t•I t'og-adolt és jóváhag·yott a;iánJatúhan. a'l. 
J•;gyPsiilet. kiitel{~kéhe tartozó összes g-y(Jg·y
:-:zPrtúrtula.idonosok Ilt>véht>II kütelezt.c 111ag·ú! 
ar1·a. hog·y tagjai. J!>ilO. évi jauuúr hó 1. 11ap
jútól kt~zdvc az ajúula!. visszavouúsúig-, a 
11yilvú1u1:-; helPgápolúsi éR g·yern1ekg·o11clozúsi 
pút.adó, illeUHeg· a kin(•slúr terhére rendelt 
g·yóg-yszerek úr:-;zabás Rzerinti árából 4?;;, 
~Lzaz négy százalék engcdu1éuyt: n:rüjtanak. 
!!lelve az e1nlíletl gyóg-yszerekrfil sz(Jlú 
s:i:únilák végösszegébül a 4~fi euged1nénvt eo·„
iisszeg-hen vonják le. · ,..,. 

li~nnek_ ellenc~bell a 1fag·yarországi (tyóg~·
s:;,t~r6~z-Ji;g-;i.:esiilet kötelékébe tartozó g~'Ógy~ 
~.zcrtartnl aJdonosok úl tal a t'cnt eullítel f 
púladó, illetv1~ az állatnkincsl{ir ter
hére rendelt gyógyszerek sz{unlaössze1réhiil 
l'ddi.rt nlJújtotf bdrn1il.1J<!J1 ked·ceezn1énY. if
lc/1.:e szrí:zaléke11ued1nén.11 adása trnto. évi ]a
Htulr hó 1-éucl UU'flSZÍÍnik. _li~nnúlfog·va · a 
l't•tlfenilílf'tt. 4?fi Png·eclnu!nyf a szúnllniisszP
g·ckh()I lt• kell vonni. 

F\~Ihívou1 alispán (polg-ú1·1nl'siur) urai. 
1tlasítsn a kifi:;,eft'~st: teljesít() pé11zfúi-l, hog·~-

. 1 1· , 1 "11 . I" .,sz1•g·{~11y.1og-o_u . r~~!l< l' .' g·>:og-~·s.;:Pr (o s~;1„r~; \ 
ll<'"~ven J!);\O. ev1 .1a1HHll' ho .1-tol kezclodoen 
kiilün naplószútnadúst Vl'Zl'sse11. a111elyhe,11 <t~ 
últnla111 kiutnlt. 11ta]\·úu~-üs:-:z1·g·t•ki.•t. h_J,\'<1bh:1 
;i szpg·{~uy.iog·o11 rendelt _µ;yog~·s:;,f'J'Pkrol. sth. 
kiútlítotí szúndúk nlapjún Ü'lj1•:·:Íl<'tt iisszt''"' 
1dt'izl'll<st>ket el kell sz{nno\11i. . 

:\z úlJ;_uui ellúti11ú1111yal kuveso!atos hevt•
teli tétel esatol111ú11yai a vo11a!kozú esekk
szclvéuyek, a kiadúsi tétc\el~IH~l pedig: az t~r
v{•11v1~sítósi :;,úradékkal t~llatott gyog-yszer 
~th.· szúuilúk. a vonatkozó Yl>nyckke! eg~·iitt. 
ú11·vszintl>n a i'e\l'k nyugtúi, illef\·u a po~ta-
117frart'•kp{·11zlúl'i szt·lvl•n,\·1·k. :\ 11c1plúsza~11-
:tdús kiadúsi 1·(•sz<''t a kifizPll"s c·ÍHIC szer11!1. 
nt""·~· fiig-g·iíll'g·c>s hasúhra kt•ll oszlani o\y
kt'~~P!l. !Jog·>· a kil'izt•h·tt iisszpg·pk eitny 111n
µ;úhól a !-iZÚ1ltad_ú:·d1~'1l kitii1i.it"k. _1(;;-;Z('l'l!I!: 1. 
ll g-yóg·~'SZl'l',l'k ys 11: ll. I!a•;-;fp]'~t·~·(,'S ,l<t11SZ('·· 
i·t•k; :.:!. a g-~·og·yaszat1 Sí'/.\'l'(!t~szkozok: ;l, a SP
b{•s:;,cti kötiizöszerek; -1. az i11zulilll'e1Hlell•se_k 
kiiltsc'~gei kiiUin-küliin l1t1súho11 SZP1'PTH.•lt1~·lc 

li\\lhívou1 alispún (polg-úrnu•slt·r) nral. ui: 
túzkedil·k tovúbhú. ho_g·y n szóhant'org·u 
11aplús.z{n11aclúsokat 111i11tlPH \iúnaphan sza
Ji.'tlysztn·ííe11 lezúrjúk {·s szú1nadúsi ok111(1-
11\,Qkkal l'elszcrclve. azokid: sz{nnszaki !\-.Iül
\·lzsµ;úl<tl t~s n)·ilv{11ita~·iúshav1"tyl. ilh~tvt~ <!Z 
azokho:;, l'!-iatol! g-~-o.g·)-!-i?.t~rve11:-;t•k11ek ps 
szinnl ú kua k g~~óg·yszer{•szeti szaksze111pou t -

Sanurat granulae „labor" 
01'\"0SOknúl kitün(jen lH.\V('ZPlntJ 

lithiun1os vizelethajtó. 
.. L.:\ B(l I1'l (l yúµ;~'SZPI' t'·s v· pg;~·{·s:;,pj i g)'Ú !' l~ i. 
B11dnp<·;-;t. \'l., l(irú\~- II. 12. rrel: ~-11-IG, J 10---17 
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búl \'td{1 J'cliilvizsg{díisa (rPtaxúlúsa) v{·g·et! 
havonkiut, a túrg·:-.·liú11apot kiivPUí hú 1:1-l•ig 
közvetleuiil a 1u. kir. nl1pj6!{di l•s nn1nkaiig:-.·i 
1ninisztérilnn szú111vPvíisé>g·<· <'Íl11l•rp ponto
san 111eg·kiild.iék. 

\rég-iil 6rtt>sih~111 alispún (po]g-úr11Jl•slP1') 
urat. hog-:r a :!4,1.000-1!1:!!1. sí'Jnnú körrP1ul1·
letcu1 utolsó bekezdéséln~n a uegyedl•vi 1d
sz.á111olásra vonat:kozúlag· adott l'PIJd!dkPzí~:-:= 
hatályát veszti. 

Budapest, J930. évi :ianuúr hó 28-ún. 
.A. 1niniszter rendelett"höl: 
]1araUás. 1nin. tanút·sos, 

i\ kézi gyógyszertárak sziv;orú elleniirzése. 
- 1\ Hl. kir. n&pjóléti és rnnnkaiigyi rniuiszfc~r 

35.487-J!Ji!O. II. szúruú leírat.a. -
( ~\ l\I agyarorszúg·i (tyúg:-.·szerész~J1~gyeHiilei 

elnökségének.) 
Utalással folyó évi jannúr hó Jil-ú11 iJH-

19i!O. szún1 alatt kelt: felter.iesztt~sére. érlesi
t.e1u az l~ln(ikséget, hogy a 44.8:!1-1!}27. N. l\L 
;\L sz{nnú rendeleteuunel iutézkedte1n a:~ 
11·únt,, hog:-.· a g-yúgyszertúrak évi rendes 
Illt>gvrzsgúlúsa túrgyáhan kiadott. 7;l.G-!1-
18H3. B. J\f. sz{nuú körn~nclelPftel eliíírt rc.•Jl
dPs úvi vizsgúlaiokon !'elül, n törvc'!nyhat.ó
súg· első tisztviselü.iP a kézifJ.l/<Í!J.IJS.:.:crfdrakot 
tJ.1Jt1krabba11 és s:zit1orúr111 ellenörí.zfi'SSf'. 
llogy azok a 8H.000-]!JJO. 11. 1·L szú1nú kör
i'(;udel~t~el kiadott, a kézi g-yóg·yszertúrak
rol szolo szabál~·rendelct reudelk(~zéseinek 
ll!egfelelllt>k-e és hogy a kézi g·yúg·yszertúr 
h1rtokosai az erulített szahúlyreudelelben 
t~lüírt köyetel1né1r.rek11ek és rendelkezések
nek Iiontosan eleget 1.e~znek-c. 

li:1 

· _;\ i:;zúhanlev() rendelct.en1 l.l•ltút. n1c'1dot: 
ny11jt arra. hogy az Elnök.súg· felterjesi,tésé
heu foglalt últaláno::: panaszok orvosoltassa
nak. n1i(•rt is Phhen az iig·yhcn újabb álta
!úuos· rP11df•lk(1zt'·s kiarliísú!: uen1 tartoII1 sziik
sl•g·pst1Pk. l•'p!hivo111 azonban az. fi~J11iiksl·g· 
fi1r\"(_~lr11t~1 arra, hog·y a hn:1d\'Ú11yh<111 endi
il'Tl á1t:alúnos l)HHaszok l1PlyPt!. a ténylc.1 g· 
pJ()f'orclulú szahúlyl.alansúµ;ok Pg':'>'<'S esc1Pi 
kapcsán forduljon az illetékPs €dsöfokú 
pO'észségüg·yi hatósúgokhoz és rr.en rcljclc11-
fZ-'seket 1núsolathau n1inclenkor hozz{11n is lt•r~ 
jessze fel. 

Rndaprst. 1í\BO. évi januúr hc'l 00-ún. 
A miniszter he1;ret.1: 
(f.116r,1J, h. úllan1litkúr. 

i\z úlla111kincstár terhére rendelt g·yóg·ysze~ 
r<•k sz<Ízalékenv;edn1énye és a szántliik gyor~ 

sabb kieg·yenlítése. 
- ~\ 111. kir. népjóléti és inunkaügyi uiiniszl.t•r 

52.fifi1-1Haíl. ll. szú1nú rendelete. -
( :\. .:V[ag~·a rorsr.úg·i Gyógyszerész-]i:g·ycsii l<~t 

elnökségének.) 
lTt.alússal 1:2-G,1-192!). szárnú, továbbá 58ll-

1H28., 3lti-J!t!!J. és 924-192H. sz{unú felterjesz
téscire, tntloruús és az érdekelt: gyógyszer
! úrtnlajclonosokkal lcend6 tniclőhbi közlt··~ 
vóµ;ett érlesileru az Elnökséget, hogy a :i\[u
g·yarorszúg·i. Gyógyszcrész-Egycsiilef: köz· 
g-yíílósének határozata alapján tett és hoz~ 
zú111 két pl•lclúnybau fel terjesztett ajánlatát 
Plfog-aclon1, azzal a kiegészítéssel, hogy ai 
ajánlat az erre vonatkozó bejelentést köveUi 
fl húuap 1uulva y{tlik hatálytalanuú. 



1\z ajánlatnak a ;i<'.iváhagy(1si zúradékkal 
cllú.tott egyik pélclúnyút. ldezúrcnn. 

Ertesítcn1 l'ovúhhú a1, .Eluökségel, hogy a 
músolalhau idezárt 24.JJlllO-l92!l. N. i\L i\I. 
szÍIInÚ rendcletcn11n<'l t'elhívtarn vala1nenn:vi 
törvényhatóság első t.iszt.viseH.i.iét arra, hogy 
a Hyilvános betegápolúsi és gyor1nekgondo-
1.úsi kölhiégek, illetőleg az úlla1ukincstár ter
húre rendelt gyógyszerekről stb. szóló gyógy
szert úri sz{unlúkat lHHit. fryj .iauuúr hó 1-tlil 
kf~zdödiílPg, a szánilák iiss,2<'!lé11ek a fiJr1,•ény
/1afós<i11 állal f-iirlénö kifi.zetése uftí11 ter,iesz
s:r.c l'Pl i'Pliilvizsgúlai y{•gett. hoz:r.ú1u. 

Ezen iutézkedésen1 l'olytún az úrdekt•lf 
gy{1g-yszurtúrtnla.ido11osok az it.te11i feliil
Yizsg-úlat rnegejtése előtt, tehút az eddif)inéf 
)6'l1a{ rücidebb idő alatt jutnak s.zán1lcíik ér
tékének birtokába, n1iért is a késedelu1cs ki~ 
fizetés folytán eddig fehneriilt panaszok 
i 1 ye11 n1ódon orvosol tattak. 

Í~ricsítern továbbá az El11ökséget, hogy a 
J'eute111lített 244.0U0-1929. N. l\1. l\L szárnú 
reudtdet.en1 kiegészítése iúrg·yában kiadott 
t'~s u1úsolatban ugyancsak idezárt 51.SUO-l~J:Jo 
N. J\L l\I. szún1ú renr1elele111111el értesiiette1n 
valarueunyi iörvén:rhaióság· első t.isztviselii
jót arról is, hogy az li~luökség a.iánlatúba11 
enllífett 4~1~ (a I-lu<la1icst.i (tyúgyszerész 1\~s-
1 ület tagjainak szú1nlú.ihúl 5'.!~) eng·edméu.r
nek a g~;úgyszertúrak szú1nlúiból ifirténő le
\·011úsa iráni: inU!zked;iék; továhbú, hogy uz 
t~gy<~s g-y6g:-,'szertúrak úlial eddig· nyújtott 
1nús kedvez1uéHyek. illetiileg- uz ezekre vo
Jtat-kozfi szerződések egyi1lejíileg hatúlyukat 
vesztik. 

'l úg·iil felkérc1n az IDlnökség·et, szívesked;i{di: 
a 0.lag·:-,·a rorsiúgi Ct:i.-?~·g:-,·szerész-Egyesii r{!f·. 

tii 

alapszahúJyaiuak eg~; p{'.l.d(n1~:út hozz{nn !'t·l
ter.ieszteui és eg-yheu ku.zol111 rcl<'111 1.1::! is. 
/1011.11 n1el.11 !//16ft./IH.zcrffÍruk JU'IJI frrn.1r11 o.:· 
f~ (//}CSiif ('f 11 f'k°! 

lludapPsl, l!J:\O. {•\'i l'ehru{11· hú i-1"11. 

.\ 1uinisr.h~r l'l'IHiell•túblil: 
!JaralHÍS. TllÍll. tal\Ú('SOS. 

(1lfrll<'kil'lek a fl'nli ll'iml/io,z.) 
I. 

_·l 111a11.1111 ro rs,zri fii (; .11<) !J .11 s:'?:<' ré s.z- /<.,' ll .11 t' .~· ii f t'f 
a)ánfata. 

1\ 1-I ag·yarorszúg·i (~yúgyszpr(·sz-l1~µ::.·ps iil1·i 
alulírott. elnüks(·g-e, g'YÍÍl{~si hati'u·oz:,tt „alap
jún, az l~gyesiilet kötelékl•he ,tartoy,o osszl's 
gyógyszerlártulajdouosok ,11evPbt,:11. a. l~ud;!
pest székeféivúros lPriih•te11 IPvok k1vc.~ell'~ 
vel, kCitclezi 111a:.•;út arra. hog·:-,- az eg·yesuleti 
tagok 1H1!0. janu::·~r hl! ~·lsií. II<llJ:jút!'ll k!;zdve a 
uyilvúnos bpü•g·apolast pot.ado. dletoleµ: az 
úilatnkinestár terh{·re l'P!HIPlt g·yúµ;ysr.erek
IIl'k úrszabússzeriuti úrúhúl .f?í,, ay,az 11{~gy 
szúzalék e11µ:edu1éu~·t nyújtanak. vagyis ;1 

kinestúri alap terld're rP1HIPll gyóg:-,·szcr('k 
szútnláinak vég-összeg·t."h6! a fc1111l'bh t:i:l·· 
it.iánlott eugcdn1{·11yt eg-~- ii:->s_zep,;hl'll :';011~<1,!( 
le. [i3z az ajúnlat hizou~·falan 1dorl' szol. ljJlo
zetes bejelentés tuPllctt búruiikor vissf;aY011-

!{érjen 1lPf Pkl u~kii11 Y\"l'l 

Török József Rt.=tól. 
Budapest, \TI„ I\:irúly n. 12. 

('I11•lefo11: .:\_uL :!Oi-!HI'~, ~07-!Hi. 207-Hi. :!07-DH. 
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halfi. vaµ:y nH'>dosíLhatú .. A:iúnlafnnk ;lúvúha
g·~·ast,t t>sel{•11, a g·yókyszprszúll ítú:-;i szerzG
d_cs. elct.lH•l(•p{•sPkor. az Or.sz{tg·os Betcgúpo
las1 _;\)ap (~·1·húru kisY.olgúltafoft. g·yt'ig-:1sz1·
l'l'k :t!'nra IH'Y.\'I' az f'ddig· tiirft:'•nt 111i11dt>11 ni{i..; 
t11(·g·{i 1 la podús 111t•g·szíi11 i k. . 

~i~ lis;i;lc!el1<'1.ies a.iú11lal11uk p]foµ:adúsúvnl 
11undt~11 kiiliin e11u·edn1l•11v sY.erint levont. ecl
( 1 ig·i sz.úz.a l l>kcJJg·(~l 111t'•I1y1;k UH~µ:szii 11nek. 

B11da1n•st. ]fl:J9. {•vi okfóher hó 22-ún. 
l\orils<ins.zk.11 (Jlf<Í. f)r. (}ad! l~nrlrf' 

iig·yv. ig-ay,g·atú. elnfik, v. úlla1nf.if.k:ir: 
orsz. g·yiil. kúpv. 

TI. 
~-1 11r;11.iúififi n1inis:dl'r rdlasza. 

11~lfog·ado11J 1~s júvúhag·yúlag tudoniúsul ve
SZl~tll. a~Y.1d a kieg-t'•szít.ússel. hog-'"· az ajún-
1:,;th~tn log·lalt . .J?f, Pllg-PdnH"n:r a bejelentés
tol. IllPIV.P _a IP!u~otulústól ~zún1ílot.t G hónap 
111ul\·a Yal1k hntalytala1111a. 

f3ud:qH•si. J!l1!0. {·vi !'Phruiu· hó 7-é~u. 
. ·\ ni i 11 isztn1· reudelct{~böl: 
l~arafHís. iniu. fanáeso:->. 

l\ g·yúg·yszc•rkiszol:.~;áliafús szÍl.!.'Ol'ÍI t~llen
iírzése. 

-·~„ ~\ l\l. kii'. 1d~pjúl{)ti t'·s111uJ1kaii'"\·iniiniszt-·1· 
;"i:l.X8!1-l!IHO. 1 L sY.Ú1nú lci1~iLa. - · , L 

( . .\ ~[agya rorszúµ:i ( j vú•rvszer{•sz-}iju·ves iilPt 
Piuöksl•i;l~i7l!J~.) · . ' ,..,. · 

. .\z ~)rszúgns rrúrsadalou1hiztosíf.ú IntéY.et 
:i:- « la~·g·~·ha11 ho?-zúru intc'>zett jelcnt{~sci szt~-
1·1nt l!('l.:auy g·yog·yszl'rtúrat hosszahb-tiivi~ 
dtd1~1 1do_tarta111ra, kizúrt. aY. Intúzet tcrhé~rt~ 
vn l o µ:;-1og-~·sze_rsz:1 ll itúsbúl, 1u ivcl hivatal o-

.. , 

ii'.i 

sau 111Pg-úllapítúst uyprf:. linµ:~- aY. f'tnlílPU: 
g~·úgyszertúrak a g·yúg·.'-·sztH'{'k kiszolg·últn
túsa köriil kischh-H<ti:.(.·.'-·ohh szahúlyl:ila1u.:úg·o
kat követtek el és CZY.l'l az Orszúµ;os rrú!'Sa
dalo1nbiztosító Intézetet. illetve a1111nk ta·~
jait. 111cgkárosítottúk. ,... 

niinthogy a szóba1Jlp\·(í t•selt•k111l•J!~·ek 
a1nellett, hogy hilutetö eljúrúsl is vn111u1k 
n1agnk ntán. a tnagynrország-i g-yóg·-'"·sz1•r(•
sY.ck és gyógyszertárak 111(•µ;hízl1:ttósúg-ÚlJ<l 
vetett hit n1cgingatúsúru is alkaltnasak. ell
u61l'ogva l'clhívon1 az l~lnüksl•g-cl-, hoµ:;.- a 
re1Hlclkcz6sére úllú esz.közök felhasz11úlúsú
val a tnaga részéről is köYt'SSl'Il cl ndncleni 
abban a tekintetben. hog·~- a \'l'Y.l't{•sp :dat.! 
{illó Eg~·esülct taa::iai 1ni11deuknr rs 11ii11dPll
lleJ1 szigorúan alkaln1aY.kodjauak a !'t>unúllr'1 
törvényes rcndeJkpzf>sckl!Pz. fi~Jv{1ro111 aY. 1~1-

·nGkség-UH, hog-y rni11dP11 111<'>dnn <>s esiíkiiy,zc>l 
azoll Jps,,;. hogy a n1ng·ya1·orszúg·i g·:-·úg~·sy,p
r{•szPk közisn1ert jc'ihír11ev1'•n sP111111ii't;lt1 

('sorba ue css(~k . 
·:\ n1inisz1Pr rt·nc!Plí•i('•hií!: 

Tiovap: ~·llishrrhs ,'.'rí11dor. 
n1 i ll iszf t>l'Í oszt ú ! .\· t n 11 {!1„-:0:-:. 

,,LABOR'' 
phenol nh t a l {'i n-t'sokol úcll;. g·i 1 iszf.a-l· . ..;n kol:'llk'. 
tnbns-k!»szít111t"·u~·l'k, hin!öporok ig'l'll k1·rt·sett 

t'•s IHl.g'~' ha~z11ot nyújtó kéziPladási eikkPI•. 

.J;.·\BOitH (~.'-·c'ig-ysy,cr l•s \icg·yl•szeti µ:y{u· 111.. 
Budape"t, VI„ Kirúi)· u.12. 'l'el: 241-IG, llU·.JI 

1 
! 
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g::·:Úg-~·sz.Prlúri jog·osí l váuyl kér(l. lihncµ;escn 
érkező folya111odványok elbírúlásúnúl azt ta
)H1szlalon1. hogy u gyóg·yszerészek, figyel-
111en kívUl hagyva a közegészségügyi szcn1-
pontokat, olyan helyekre is kérnek új gyógy
szertár felúllítúsúra engedélyt, ahol a gyóg~-
szcrtár felállitásúnak és fennn1aradásának 
feltételei hiányzanak, vag"y a 111áT meg·lev6 
gyógyszertárak létérdekeit veszélyeztetik. 
l!~ngcclélyl kérnek oly helyekre is, ahol vagy 
orvos nincsen, vagy ahol a lakosság szún1a 
és a helyi viszonyok a gyógyszertár létfel
tételeit uen1 biztosítják. Ezen tö1negcs l•s iu
dokolatlan kérvények tárgyaltalása 111ind a 
vczetése111 alat.t álló 1niniszti•riun1ot. 11tind az 
illetékes közig·azgatási hatóságot feleslege~ 
n1nnkával terheli n1eg. 
~findaddig tehát, aulÍµ; az itteni t1irzs

künyvi feljegyzésekből a n1úr n1eglcv6 
gyógyszertárak szún1ú11ak a u{~pesség szú-
1núhoz való ar{u1yát a legközelehbi 11ópszún1-
lálás pontosan nH~g ne1n állapította és ebhéll 
újahh pngcdólyPk ldadúsú11nk köze::n;szséµ:l 
sze111pont-hól valú sziiksé:.!:sz(•riiségéröl Ineg
g·yöződl•st lH'lll S7.Pl'eZÜ'l1l - az 1876. Pvi x1,r. 
!l'. 134. §-a 2. hekPzd{~s h) pontja alap.iáu -

Török József rt. 
~·yóg~·árú· 
nagykereskedés 

Budapest. ' 11„ I\:.lrúly n. 12. 
(íyorsan, pontosan és jól szúllít! 

'l'úvirati eítn: ,.PHAR1'.·Fl'ORö1~", Budapest. 
rrelszinnok: .::\ u t. 207-9H*, 207-96, 207-H7, 207-!l~. 
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új sz1'1t1élyjog·(i g~·{igyszcrtíiri jogoi:iÍtvíiHvoli 
tiliiyerése irúuf. hcnyújtott kt>rvények érdCun 
tú!'g·~·alúsúf fel l'üggeszten1. 

FPlhívo111 tehát ~<\..lispán íPo\g·ár1nest1.~r) 
nrat. hog·y jelen rcndelete111 közzététeh;i!!: 
heérkyzctf. vag-:.-· in11e11 leküldött, üj gycíg~:_ 
szerfar fp]fi\1itás{u·a irfu1ynló kérvénvl'k 
Hgyéhcn az clóírt fiirp;va]úsokat H7. 1883. 'évt 
j~.Wi~l-:Bl\-l. színnú k°lirrendelet (i\fagyar
nrszag:1 11eudnleil•k rl1úra 18RH. évf. T. ldHct. 
fi-!9. oldal) i11tézkedéseiuek SZ{nnelött tartú
saval fcg·~"C t'olyarnatha <'~s annak ereclwó-
11.\:~··t ,ki?.úrólag a közeg'Í~szs{>g·i {\rdekek és 
sz11kscglctek szc1npont·jai últal ir{111vított ja
vasla~a kísérotéhen t.c}·jcsszp !'PI ho;,zán1. Í\z 
l'Z~nh1l hcérkpz(i kérvé11yckt•l lH~dig. jelen 
re1tdc>lctcn1ro való hivafkozússal. hivatalhúl 
uf:1sífsa vissza. 

l1ntl:qH-'Rt, 19RO. l>vi július hó 17-611. 
Dr. T7 ass József. 

n1. kir. 11(.pjól~t~ (•s 1nunkniig·yi 
n11n1sztPr. 

:\:t. Insulin-nak az Orsz::ig;os 'l1iszt.visl'liii 
l~pfp~·scgélyezési .c\lap terl1érc rendPlés{'. 
•\ ui. kir .. népjóléti é:; n!un~;:aÚgyi i11iuiszL.•1· 

10.1.0110-rn,Jo. III. h. szmnu rendelete. -
Ar, :·Tnsnlina clncvezé:;;íí · g-\·Ógyszer· a· l'II-

k:)rhu.J (diahct.es ute!lihu;) gj·úfi·)ríttisa lcr{•n 
b1z

1
011:i.:,os. ~sctt~kl!en iel.i?~~n1 IJélkülCizhetct.!Pn. 

Ehh_o! .iz okbol hozza;iarulok ahhoz, hon·,~ 
ez, a ;1t:lelllt\g- 111ég igeu drúg·a g-~·óg;i.·s;r,p1· ~t·z 
~,tl<~hh. n!dok<?lt „eset,ek~eu az_ ig611yjog-os111l 
„!.1_<111!,1. l1~ztv1selo);: re~zere az Orszúg-os 'I'iszt
Y1selo1„ Belegsegclyczesi Alap terhére is reu
delheto legyen olyképen, hogy .:1 szabál,y-

sezríí e11g-etlf•l.\· alat\iún , ,kiszolg1dh~loft 
„·vó 0 ·vszcl' úrúIJak ;i() szaz<i!Pkat az (Jr:-:zag-os 
1„is;i.~·isclői Bcfeg·spgél~·ezési _.\Jnp. ;i() szúza
lékút pedig; az ig-ényhevt>YÖ íéríti 1ueg- ;1 

"'\'Óg-yszert kiszolg-ú l ta i.ö µ:yóg·yszPrtúrnn k. 
""'tilive1 az .,Tnsulin"-nal való µ;yúgyítús esak 
liizonyos. g·~·{igy in tézl~t heti l':-:l'I enkc>11 t végTtL 
\udtolt {~:--; lnhoratóriu111i vizsgúlatokkal el· 
ler~őrizett µ::.-·óg:.-·kezc1{~s ({•trend) {•s 111eµ;úlla
pitolt szahú\yokuak szigorú betarlúsa esctú11 
iúr sike1TP1. l'Z<'ll g·:.-·óµ:yszernek .iJf. Orsz{q..ros 
;ris?.tviselöi l~PÍPg'seg-{~lyezési :\lap terhérl' 
való re11tlPl<'•s{•t «sak az alúhhi fplf{)ielek 111el
lt~tt. e11g·edél yeze1n: 

~.\z .,lnsulin"-nal való gyúgykt•zelést cg·ye
ie1ni klinikún. vagy kiiz-. illetvP nyilvúnos
súµ;i jellPg-g:el felrnhúzott kúrhúzban kPll 
1ne<rkezdPni. ahol nu.•g·úllapítjúk a heteµ; (•l
re11~1.ic'~t. és azt. va.i,ioll az „lnsulin'" a heleg 
(>treJJrli le1110Jtdúsa úrún nélkiilözhetéí-e. 
:ivng·y arra a hPteg·npk okvPtleniil sziikség·t· 
\'[ti!. 

.\z utúhhi csPthen nieg kell hatúrozni a Jip
t1•µ; úlf:ll llasznúlanflú .~ill!-llliiH;. n1ln:r idö11-
k{;11ti 11\PllllYisPg·óL is. 

..\111e1111yihen a -~·yóg·yinf{•zpfht'll kPt~{·g-lt~· 
lt•11iil lllPg'Úllapít.júk, hog:.-· ah „T11s11li11"' a. hu-

·?1-·liudcnnPnlÜ hiírfisziúlla11siig-o!. festékei. sth. 
l'llúvnlit a láµ;y Yiasz i'oµ;úsú .. IJr\I~OR"~t'élP 

Kararaü nnárványszappan. 
Csinosan ad.iuszlúlt. :ion gT-os húdog-doho
zokhau. cg-yPnkinl külséi k:1rtondohozha 
t'So1uagolva. keriil J'org·alou1ba. „:\„ra :Z peng(), 

rrucat yéü,~lnél 5'.!ii külUn engethnény, 



tt~:.r «•lt!l<'.•nt>k. i\l('t\'P Illl!llkaképcss6:.ré11Pk 
i'Plllltartúsúra okvt>tlt>11ul szükséges, a hPieg
a gyúg~·s;.;l•rnek az Orszúg·os rl1isztvisclöi 13c
tpg·segl•l~-pzési _.\lap tcrhóre való 111egszerez
!H\t~'St.\ ii:úut küzvetlcuiil vag·~· az illető gyógy 
iut~;.;ct. 1,g-azg-atója úljú11 ltozziuu fo]ya1nod
hat1k. 

.,.~ kérvény az C>rs'l.úgos rl'b.;ztviselöi Bcteg·
scgélyezé.si ~"'-lap últaf nyújtott kedvczn1é
nyck igé11:'-·bcvl>telóhc1. clőirt és szúrnvevö
ség·i ig·azolússal s'l.ahúlyszeríieu ellátott l-es 
~'l.ÚillÚ últalúI1os folyau1odváuyi ürlapou ter
:1cs7.lenc16 clö <;s esat.olni kell ho'l.zá a gyón·v
intézct igazgatújúuak n~~ilatkozatút, Um~iv 
tartal111azza auuak igazolúsút, hogy: · 
, 1. a beteg· .. Insnlin" uélkiil uen1 tartható 
elct.~en, illetiíleg- u1nnkaképességének fcnn
b:rb1s11 végetí .,Tnsulinra" feltétlcniil sziik
sPge van. tovúbliú 

~: a hetc.!..rnl'k n1e11I1yi és rnily adagoiúsú 
g·:'-·ogyszcrre van sziikség·c'? 

.t\ nyilatkozathoz a g-yóg:i.-·iut.ézcthcn fel
Yl'lt kúrra.izot is tnPllékclni kell. 

.~\t. l'llg"P<lt'·ly utindig a 11<1ptári esztenclél vl~
~·p1g- szúl. I~t. az PI!g-Pdóly azonban a o·yón·\·
llJfl>t.{:t igaz.!..ralc'ijúnak cHizPlc;.; fcltc1~Cs;.f'c·
·"i'!'f' indokolt PsPtPkheu 111Pghosszahhithatú. 

. :\ lll<-'1-r~'.cl~.t t. Pll_g·pd(•ly alap.iún a gyógyí
ta~t i',szko'l.!o 111IP7.CÍ a helPg- g-yóg·:i.-·ítúsúhot. 
St.lli~SPJ!'I'.~ „Jnsn!in"-11ak l'l'JH}szcrint :1-:1 
h~,i v1 1~lot_a ri<~1nra clcg·cndő 111c11nyiségéröl 
'-·Pu:vt alht k1. 1-fa a beteg nen1 a o·vógyiu
~l·z~t. szék)1e1yf~11 lakik. az „Tnsnlinii'-I·ól ki
:!lhtott vcn;.-, kiilöniis Hll~llúnylúst érden1lii 
i'Sl'~le,kh~.Il !'ldi•v! idlítarla1nra elegendő n1cny-
11y1_sl:gro! ts s:';olhat. A gyógyintézet az „T11-
:::;1tl111 • k1:-;1.olg-altntúsára vonatkozó orvosi 

Yéuyck kiúllítúsa clöt.t el hctcg-ct. iui11dt.'11kor 
<'liei1őr7.Ö orvosi vizsgúlat nlú kiiteles vcuni. 
:\ kiállított vényen fl'l kell tüntetni a'l. e11-
„·cdélvezö rendelet számát. a beteg Hl'vtit {·~ 
Ponto~<:; lakeírnéL 4-\_ VE~nyt a kiállító gyógy
intézet bélyeg-zöjével is el kell látni. 1\z „Iu
.:-:nlin11-ról kiállított vényt bárn1ely nyilvú
JJOS gyógyszertár ki~zolgáltatja . 

... !\.. ,;yógyszerészek az ,,lnsulin" ára 50 s'l.Ú
zalék?lnak az Orszúg·os Tisztviselői Betcgse 
n·élvezési .A..lap terhére leendő kiut.al{u;:i 
frá;iti kéreln1cikct a szabúl:rszerücn kiállí
tott orvosi -vén:•ek esatolása n1ellett közvet
lenül hozz{un tcrjcs'l.tik fel. 

Bndapc•st, 19BO. óvi július hú. 
Dr. TTass József. 

Ill. kir. népjóléti és n111ukaüg·~·i 
nüniszter. 

Szabálytalan gyógyszcrszán1lák feliilvizsgú
hita. 

-- .._\ 111. kir. népjóléti és 111unkai.hr:vi 111inisz
ier 86.7Hfi--1HHO. lX. szún1ú rench•letc. ---

(Budapest szt; k('sf övit ros polg-ár111csteréue k 1. 

lTtalússal a székesfővúro;.; r.rauia:súnak fPnti 
1i.'u·i;-:i.--ú és szú111l1 t'Pltt•rjeszt6sre, {•rlP!:<Ífl.'111 
Polg-ártnf':.-ter urat. hog-y a u:rilviinos heleg·
úpoli1si költsóg·ck terhére tört6nő µ;yógyszer-

24 órán belül expediál 
'l1öriik .József rt. iivegosztálya gyúgyszer

ilveget, tégelyt l•s a szakrnúha vúgú n1inch.•Ji 
üvegárut. 
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rP1Hlel(•st>k csiikkcntése túrgyúhan, ruuit évi 
december hci 17-ón U4.000-l!lii1-II. Nllli\T. 
sz.íun alatt vala1ue11uyi törvényhatóság elHlí 
t isztvisclöjéuck kiadott körrcuclelete1u utol~ 
sú előtti bekezdésében hangsúlyozta1u azt. 
hog·y „az cllenörzést kiilönösen a g·yógyszer· 
renclelés. a gyógyszerkiszolg·últatás, vala-
1nini. a g-y6gj·szerszán1ítús helyessége sze1n
pont.iúból 111aga1n is foganatosítani .kívú-
11on1, iniért is a 9!)-0{)0/1898. B1\I„ valanunt a 
11895!i/l898 Bllf., illetve a 31791922. N.i\Ii\f. 
:-;z.{nnú körrendeletekhen foglaltak szen1n1el
tartúsúval. a szinnlák é:;; rendelvén:reket a 
sz{unlák kifizetésse uláu úgy n1int eddig, a 
jövőben is fel kell hozzán1 terjeszteni." 

A fent el111ondott. rendelkezés feletetet ad a 
'l'auáes fenti szárnú felterjesztésében foglalt 
kt'rdésckrc vonatkozólag·. Enliek rnegfclelően 
tehút a beérkezett összes g·y{iµ;yszcrszán1lú~ 
kaf: a g·yógyszcrtáraknak ki kell fizetni. 
nnu>·ival is inkáhh. n1iYel a g-yó.i:r:rszertárak 
(dla! nef.ún elkövetett n1ulnsztások vag·;i.· sz11-
h{ti>·talansúg-ok kaprsán, a sz6hanlcv() nyil· 
YÚnos hPfC'i.,rúpolási és ~a-yerrnekg-ondozá:·iÍ 
k<ilf:-;6gekrl t>rinlfi anyn:.!'i károk trkinfetPhPH 
u1pg· van n kellil hiztosíf Pk. niinthogy a llf'-
1ún lcvonúsha hozandó összeg-Pk a :,i·;i.·óg-y
:-;zpr!úrak leg-kiizclehhi sz{nnlúiból kit>lég-í
f P11t1ök. 

'/üg,iil l'Plhivon1 Polgárinesler nrat. ;jp 
]pufse he. hog·y ezhlcig- 1nely g·;i.·óg-yszcrsz{u11-
lr1kat· fizette ki az últalan1 e rólra havon
ki>nf- ·a rP1HlPlkezi>sen1re lloc·sútoff: átalá11y-
ii:-:szPLd1ií1. - -

J~ncl;_1p<>:·d. lH~lO. :iuli11s ht'1 1-!. 
/'\. n1iniszf{~l' reu<lelef.óhé.íl: 

Dr. J{étfalvyi nliu. tanú(~sos. 

ii 

• licinen··i1)ohísi kiiltsép;ek tc>rhére kiszolgál· 
" . h' . • , •• 1 ,_. l't' f "Ltott •ryóµ;yszerek szalll au1a i JílCgyen l .esC'. 
_:_ -\ n~ kir. nópjúléti é>s 111n11kaiig.\·i n1iniszlt>r 

- lifi.tí2f1-Ulilfl . .IT. szú11Jú !Pirata. 
{ :\_ ,:\l agya rors;1,úg·i (t yúg·.\'SZ{'r<;sz-l 1~g·yl'sii l1·t · 

11Pk). 

Utalúss.al a rcaíi íúrg·.\·ban .l!J!l-:~gao, auo~.-
1930. és 4H8-l!li30. szú1uok alatt kozvet.lenu! 
hozz{nn intézett, tovúbhú a "29H és 437-19HO. 
:-:zúu1 alatt a J?é1~ziigy_rn i n i;;z,ter l\ rhoz, inl éePt t · 
azonos f:úrg-yu ielt.er.1csztest~ye. er~cs1tcu1 az 
[l;g-yesiilet~t., hogy .. azt a, !~erel~u~,t, hogy a 
„·vú•rvszereszek kovetclesnk le;ichen utal· 
~·{1 n)·t . kapjanak, a1u~l:ref,cPt adöfizctés1·c 
J1asználhassanak !'el. 1llPlolpg·. hog·y azok 
·idúfizetési küt1~lezettséµ;e a iúreúuuual szein
Íien fennálló kiivC'lrléseik reudezósétöl tf·· 
téssék fiiggiívó. a p61Jziig'.\"I11i11iszlt•r t'1r Ü\l
jt\síthetőnek IHHH tart.i:i.. . . _ . , „ 

l\leg·jeg·yzen1, hogy a tolyo c\·1 .1:111uar, h 1 > 

közepéio· hozzúin felter.il•szil'tt azok n szaru
lúk, a1n~lyPk ay, l•g-;i.·c•s g·yóg·yszf•riúrak últ.al ;l 
szcg·l•nyheteg·ck részÓTe, a Hyilvún~ls bele~~ 
:lpolási költségek terhl•rc az 1929. evheu k1-
~zolgáli<1tott g-yúg;i.-szcrPkr6l szólnak. n1ind 
kieg·ycnlítést uyf•rtek, az JHBO. frvi január hc·, 
közei1e ntún ide felterjesztett feuten1lített 

Bro1H~hitis és tuhercnlosis ellen 

Liquor ·rhyomaltini „Labor" 
hirneves gyúgyszerkiilönlcgc~ség· 



íH 

szútnlúk kiegyeulítése irúnt azouhan esak 
akkor lesz 1núdo111ban intézkedui, ha a tn
\·úhhi sziiks{•g·es hiteliisszeg· rcnrlPlkc•z{•sp111r•• 
l'ng; úll~úii. 

B111lapest, JH:io július hú 2-1-(•11. 
J\ rniuiszlPl' r1~1Hln!etl~h(íl: 

J/arabds, 1ni11. tanácsos. 

,.:\z egészsev;ugyre vonatkozó törvények és 
1·endcletek v;yűjte1nénye" ciinű félhivatalos 
111unkának a g·yógyszertárak által való klitt•M 

lezii tartása.* 
·- :\ 111. kir. u{•p.iúléti ús u1nukaiigyi niinisztt>r 

4ü.900-1~1HO. színuú renclelel.t'. -
liivatkozússal az IH2~1. évi fehruúr hó :.!í-t'•11 

Jlfi7Hil-1H29. Nlll l\l. sz{unú körrendelete1nben 
t'oglal takru (lúsd: il'[ag·yarorszúg·i Reudele
lek 'Pára 192!J. évf. lífiil. o.) értesítem alispúu 
{f)Olgúrrncstcr) urat, goncloskocltau1 arról. 
hogy „:\z egészségiig·yre vonatkozó t.örv{~
uyek és rendeletek gyüjtcntéu;re" cín1ií f{>]
hivatalos :jogszabály-gyiíjtern('ny, an1elyuek 
legtnóhhi \'-'irl. kötetét 111eghií:áso111 alap
júu clr. :\tzél JBlernér készítette el, ezután -
a jog-szahúlyalkotús rnérvéhcz képest. - 5-G 
(•venk{~nt l'olytalólagosau kihocsátt.assék. 

I~zért a 35.4-14-1929. Nl\fl\-f. sz{1InÚ körre11-
dcletcn1nck (!. Nfagyarorszúgi RendelPll'k 
rPára 1929. évf. 1762. ol<l.) rneg-felelöleg a 
1f>l.fi11-1924. Nft[l\-J. száunl körrendelctenH•I 
hatályon kívül helyczeru és egyben PlrelldP
leu1. hogy a ft•nti rnunkának az ezután fol).·-

;~ J1~zPJJ rendelet sérelrne:; volta rniatt a 1f. 
Gy. I~. felirathan fordult. a n(•1l.iúléti 1111111s'l.
tur ürhoz. 1\ feljral: sz(iveg·e a 165. oldalou 
lali1lhatö. 

tall1lag-ofu111 1neg;iele1~éi kötet?it·. :Hivőhcn nz 
iisszes I1yilvúuos g-yog·~·~zertarak hesz<~rez11I 
{·s tartani kiil!~11~sl'k:. , 

A u1n11ka \ 1 11. kol1·1P11<'k uH~g·jnll•11t~s{•rííl 
alispán (polµ;Úr1111·slP1') urat. <'iiízt>lPs1~11 {·riP
siteui fogorn. 
· }„clbívou1 alispúu (polg-úr111estcr) urat. 
Iloo·y rendeletetnPI. törv{•nyha t:ósúga terüle
t{·T~· l{•vö összes nyilvúnos g-:i--·{,g·yszt•rtúrak 
fl'll·Hí:-> vt~zpt()iv1·l {•s a haiúsúg·i fisitiorvo
sokkal tudo111ús {•s 111ihl•zt:.11·tús v{•gl'll kii* 
zfllje. 

J111tl:111est. irnio. 1."vi július hú ~.S-ún. 
!Jr. T'.(1ss .lózs.c/'. 

111. kir. n{•p.iúlóti {~s 1nn11k11iig:i--·i 
n1i11iszter. 

A v,·y<JgyszerkiiHinle1!;essé1,?;ek -vev,·yi ellc-n· 
iJrzii -vizsl!.·álata. 

~- ..:-\ rn. kir. népjóléti ós 1nnnkaiig·yi niinisztt>r 
72.~HHi-1H30. IT. sziuuú leirata. -

( .-\ 1-lagyarors,zúg·i G yóg-yszer{·:-;z~ Egycsii lt-t 
}{!l 11ökség{•11Pk ). 

rrudon1úso1nra jutott, hogy u forg-alo1nha11 
lt~véi g·yúg·yszerk6s:i:ítn1l~11:i--·ek l>s J.ryógyszt•r· 
kiiIHnlegességek cgynóu1el yi kc hosszal> 11-rii
videhh ideig· tartó úllús ut:ún üsszct{•tel{•bun 

\ 7ürös horg·ony vódjegyíí 

Richter -Pain Expe!ler 
a legnópszt>rühb hediirzsii](íszcr. 

\T ezérk1'.>pviselef.: 'I1iiriik .J {Jzsef Itt., Iltulapest, 
'TI., ]{irúly 11. 12. rl\•l.: ~07-!l!I. 
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tnegvúltozik. illr.ivc 1negron1lik {•s így IIPtll
(•sak hatús6rf.l•kéhöl veszít, hanrtn esetleg az 
<:gészségre is kúros Jlleg·v{!ltozúsokon 111eg·y 
nt. dn llPlll fe\Pl 111Pg- :1unak a kilvefPluu"11veJ.:-
1,i('k St'Itl, n1nely a g-yúg·:-·s?.('l'kiilii11]Pg\•~s(·g· 
l_<_~rg·;d 0!1LI1a ho;1,:dn Ja p11g·pd{•l ye;1,{•s{•11ek f~gy 1 ~,: 
!o k(dlckP, hog·y 1t1dniillik a szúh:i1iJpy(i kl'
s;:íl111l·11yPk n1iutilPg«•s {•s Illl'llll~·ileg-es iisszl'
t('tell\ az ide hoje\Pntult adatokkal l{•uvlP•„ 
111eg-~·gy1·zií In~II, hog·y legyen. · ,..., 

:1\l.ullhog·y a g-yóg·yszt>rk{•s'l,ít.tnénvPk {·s 
g·yúg:rszerk ii liiu leg-ess{•gek összetc{telé1H· k 
1negvúliozúsúról és a gvúgvszerek n1egTon1-
lúsúrúl. a clolg·ok terntéS:r.etC szcriHt, elsösor
han. a g:yúgyszerészek szereznek t11do111ú.->L 
Pnnel t"og-va felhivon1 az Elnökséget. figyel-
111~·zfpsse a Jnag-ya1·orszúg·i gyógyszertárt 11-
l <,~JdonosoJ~a f. illetve a g·,\·úi:..r.\·szertúrak frlP
lo.s V{''l.:ef.01t. ltngy an1nnnyihPn azf'. tapasztal
nak, hog:-.· va 1 a rnely g·yóp;ys;i;erkl~szíf-1111'.iu y. 
\"Hg-)· P."rÚg-,\"S'l.:Pl'k ii J Öt1 }1~g-ess(>g· {iSSZ('f (~f t1 léb1:l! 
1_11eg·vúltoznlt. vag·y n1PgT0111lotf- volna. kii\d
JPIIPl~ h(' - í~ZtHl leiraio111ra hivatkozússal -
Yeg·,\·~. ellv!ti)r;i;ií vizsg·úlaf: 1neg-njtése vég-el { 
lt;ht>toh~g· lt~l nen1 hont-olt: esornag·okat, a 111. 
k1 r. ()rszág-os E.:üzeg-észsé.g·iig-yi ln tézctht~ 
(J~~Hli:~pest, lX.~ (iyúli út ·L :-:z.), ahol is n 
szn1tseg·t~s vcg-y1vizsg-úlatol' dí.itala11nl végzik 
('!. PS. ~u11~ak credn1ény(~l'Öl. a szükséges to
'"!thh1_ 111tezln~.d1;sek elrettdelése v{•g·ett, az in
lt"l.f't 1g-azgal.1J.ia hozz{nn jelentést lesz. 

I1ndapPst., 1HHO. ("vi a11g-uszf:n~ hú li-ún„ 

..:\ 1ni11iszler rendPlctéhi)]: 

]1arrtbás, 111i11. fan{u?sn~~. 

A tlibsA·yfiri vasgyár alkahuazotiainak 
l!..Y ógyszerellá tása. 

- :\ ni. kir. n{~pjóléti. és munkaügyi n1ini:-:zb·1· 
40.7H1-1UaO. II. szú1nú leirata. -

{:\ "1\lag-yaror;:;z{tg·i (lyúg·yszer1~sz-.[~µ:resül1't 
[ijl 11öks6g:é11ek.) 

Uialússal [1'1di túrg-;vú {•:; szúu1ú fP\l1•r.it)SZ
tésérc érlesíll'Tll ni'.i. li~\11üksl1 g·('L hoµ::-· folyú 
évi a{1gnszlns hú ]~-én kelt fi;i4!17-IHHO. sz. 
rendelctcrntuPl utasítottarn n diúsg-yőri 1n. 
kir. vas-, ac.~él- és g·épg·yúr túrspénztúrút. 
hoO'Y a gyógyszerek kiszolg·úll'atúsa ka1)csún 
eddig követett szahúlytalan eljúrásút szii11-
tesse he és intézkedjék azirúnl, hogy a túrs
pénztú1: bi,ztosított tagjai - a1nc1_inyihen 
110111 korhazhan kezeltetnek, - g-yogyszcr
sziikségleteiket a fennálló törv(·nyf's rendel
kezéseknek 1ncg-l'clelöen nyilvúnos g:yc'igy
szPri:árakhól szcTnzzók he. 

Budapest-. ]flJO. {~vi SZPptP11thcr hú ri-én. 
J\ niiuiszter ren<lclet:éh(íl: 

Dr. Rétfal-vi ({1J11la„ 
1nini::;zteri. tanúesos. 

:\ gyóg:rszprészi t.oYáhhképzéi tanfoly~unok 
tudo1násul vétele. 

- ..-\ n1. kir. 11úpjóléti és n1unkaüg·yi 1ninis'lAt•r 
4~.7al-19HO. I. s;.:ú1nú leirab1. -

( .-\ ?Jag-ya ror:.:;.:úg·i (tyóg-:i.:sz1•rt'•s:r,-]i~g·,,·Psül( 1 l 
el uökség-éuek ). 

Hozzúm intézett 13i8-1930. számú felter
jesztése szerint az 1Dg·yesü1et tagjai részére 
továbbképző tani'olyau1ok tartását határozta 
l'L lvfiuthog·y ezen tanfolyamból az últalú
no:; J ... üzcg-észsé;.~;iig-y sze1111lontjábúl is Cirven-
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fll•les i:-red1nények vúrhatúk, az -l~µ;yesiUet 
bejelentését teljes clisu1crése1n u1ellett örö111-
mel tudomásul vettem. 

Budapest, 1H3U. október 10-én. 
A miniszter remleletéböl: 

Győry, h. államtitkár. 

A fertőző betegségekkel ka1iesolatban szük
séges hivatalos laboratóriunti vizsgálatok 

szabályozása. , 
-- ~"- n1. kir. népjóléti és n1unkniigyi u1i.uisziel' 

40.700-JH:iO. szútuú rcndelef P. -

(\'alun1ennyi tfirvényhatúsúg elsií t.is;i;tv·ist•· 
lőjénck). 
(Kivonat). 

1\ vizsgúlati anyag heküldésúuek iuúdja: 
5. ~. i\. jelen rendeletben elöirt vb:sgúlati 

anyagokat az elöirt tartályokban kell bekül
deni, amelyekböi 1uinden nyilvános gyógy
i:izertúr állandóan 111egfelelö 1ue1111yiség·et tar
tozik készletben tarta11i. ... -\. gyógyszertárak 
tartozuak az orvosok szabúlyszerií rendelvú
uyére a tartályokat i11gye1i, nlinden külön 
díj felsz{unítása nélkül kiszolgáltatni. (L. a 
4-0.701-1930. Nllllll. számú rendeletet.) Ha va
lamely nyilvános gyógyszertár a tartályo
kat az orvosnak szahályszerii rendelvén:re 
ellenében nern szolgúlt.i:i(ia ki, vagy a ti:ir
túly beszerzésének egyéb elháríthata.tla11 
akaclúlya n1eriil fel, az orvos tartozik ezt a 
köriihuéu:vt az I. fokú egészségiig·yi hat6-
súg1utk azonnal bejelenteni. 1'.Iinden orvos a 
rPiulelvúrrye a1a11ján átvett tartályokért 
anyag·i felelősséggel tartozik és a t.ar:tályo
ka_t ssak a vizsgálnti anyn.goknak a Ill. kir. 
Orszagos JCiizeg6szség·iigyi Intézethez, ilict6-

Jeg„ a kiirzcÍl' szeriuf illPl{~kPs i'iúkúl1_0111ús
hoz való hckiildésére has;r,11úlhatja rei. Ha az. 
orvosnak esetleg· nag·yohh ntelln:-.-·is{•g·ü lar
túlyokra lenne sziiks6ge {>s il:-.-· 111e11n:-.-·is6g·ií 
tartúly a hPl:-.-·htdi g:-.-·úg·ys;i;ertúrakhól n;r,on-
11al hcsz.t•i·czhPtií 11r111 IPHHI'. n;i; or\·os a;r, ()r
szágos '[(Uzeg·6sz.s{•g·iig·:-.--i l u tt•;i;et tií \. yaµ:y <1 

·lakhelye szeriut illt>ti·kt•s !'iúkú\\0111ús!ól kii:;;
,·etleniil (kiildöu(', túvbeSZl~li). túvirat út..iú11) 
kérhet e1isn1ervl•11y ellenében t11rti'd:-.-·okat. 

Büntető rendelkezések. 
11. § . .:\n1cru1yihe11 a cselek1n{~11y ;;;úlyosahh 

hiintetö rendelkezés alá !lC'lll psik. kil!úg{1st 
kii vet el: 

íi. az a g·yúg-ysr.erlú.rtulajtlonos (fl'leliís VP· 

zeléí), aki az orvos szahúl~·szt•rií rl'JHlelvéuyP 
l'llen{•.re a vizsg{dati anyag- hekiildésl>rP 
f'ír.Olg·úlú tartúl~-:ok kiszolg·{tltntúsúi. ok núlkiil 
tneg·tagad.ia. v;1g·y indokolntlau11l PiodtÍr,za 
(lásd: fi. § elslí hPkPzd{~s<;f); 

7. az az. orvos. aki elfng·adhntú ok nélkiil. 
tovúhhú a gyót.t·.\·szpr(•s;r, Y<lf.r:-.-· húrki rnús. nki 
a vi;i;sg{tlati au:-.-·ag· hPkiild6:-1{·rr ;.;zol_g'i'dó tar
t.idyoknt ercdl'ti l't'1Hlellt1 f6síildéi\ i•\vonja. 
illetve azoka1 111ús 1·(.lra. 1ni111 a liivaJalos 
vizsg·úlú úl101111í;.;ho;i; ,-,i]ú hPkiild1"st''t'{' hnsz
núlja fel. 

Gyóf!.·yszerárut . .iúl és olcsón n1intlt•n szakiiz1Pl 

,,LABOR" Rt. 0 nál 
YásúrolhaL 

..T„A.IJOR-" Gyógyszer és \Teg·y6sze!i g·yúr RL. 
Thu1<1pt•:.;f, \/I .. I\"irúly u. l~. rrl'l: 2-n-lti, 110-.J.í 
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.:\ kihúgás ai 18íG. {•vi XI\T. te. í. ~-a alúp
.iúu {j();J J.>-iµ; terjedhetö péuzhüutetéssel bün
lf'lendéí .. .:\ kihúµ;úsok 1niat.t az cljúrús a. köz
ig-nzg·atúsúg-i hatiisúg·11ak. llar1nadt'okon a 111. 

kir. IH•liig-;"1·1uii1iszteri111nha11 ;.;zcrvPiett kiln'1·· 
/!;úsi t 11 !lÚ('Slla k !1<1 túskör{~be ta J'lozik. 

1:!. 0. _[1~z a reudelet 19:JL évi jauuúr hú 
1-é\·e! ll~p lia-túl:'l·ha és ezzel utiudazok a reu
clelkczl•sek. an1clyek a :ieleu rendeletben foµ;
la1takkal clleutéthen állanak. hatályon kíviil 
liel ;i.·ezt etuck. 

.TP1<•n rendelet. Bndapcst. székesfőváros tc•
i·iil<dúre núzvc 11e1u nver alkaln1azást. 

ll11<la11est, 19BO. évi- noven1her hó fi-éli. 
JJr. J!Jrnszt Scindor, 

HL kir. 11úpjöiúf.i és u1nukaligyi 1niniszfcr. 

1\ fertiizii betegségekkel kapcsolatos eHiirt 
lahorat.órhnni vizsgálatokhoz sziikséges tar· 
i::i.lyoknak a irvúgyszertárak ti.Ital yaló kött1-

lezö tartása. 
- „:\ u1. kir. uépjóléti és uiunkaiigyi rninisz

t.er --10.701-lHBO. száu1ú rendelete. -
(\'"ala11H•11r1yi törvényhatósúg· elsö tisztvisC-

1 iíjéuek). 
' .:\ rertőzö helogségekkel kapesolatban eléi-
1rt hivatalos lahoraJórin1ni vizsg·úlatok sza
liftl;i.·oiúsa túrg·yúban kiadott 40.700-19HO. 
~~[:JL szúntú rendelete111bcn ar. ott felsorolt 
!'<•rtlíz(í betegségek esetébe11 kiitclczliv6 tet
ten1, a .~Jef.cgtéil v~tg·;i.- a betegségre gyan11s 
{~~·yeulol a haktcr1ológiai és scrológia.i ,rizs
.!!·:.datokhoz :->ziikséges anyagok vélelé.t. L~s 
PZl'll anyagoknak a 111. kir. Ország·os ICöz
(:~·,l·s~ség·ii~·;i.·i. T utéze!:he vagy annak vidéki 
J1okallon1a:-a1ha valo hckiildt'sét. 

r·, ,;,„,,.„ .„ .. ,„„, „,„„., „ ,„,:.: 
"\ "~rnéµ;es tartályok felhasznúlúsúYal törté-

1nk. 

,--~ 

',,:il,, 

.,..,\. tartúlyok 111eg!'PIPlií 01·:-;z.úgns szétosztú
sára a gyÓg;'l·szPrlúrak<.d, rnint az 187(i. {'Vl 

.Xl1i/. te. értPluté•he11 111iikiidií kii7,eg·c"szs1."µ:
iil!YÍ intézn1ónyt•kt>t kívú110111 ig(•nyhevenui. 
.-\ tartúlyok bt•sze1·zóst>. 1·aktúro11 ta!'túsa, ki
ndú:-;a és elszáruolúsa tl'ki11tl'tt:"ht•11 a kfivet
kcz6ket rendelcnt: 

1. §, ~.\._ fertözií vizsg{tlati an>·agoknak (e111-
heri testből szúru1azú vúladúkok. v{•r. hl>ls{1r . 
stb.) hivatalos viisgúlal!'a a u1. kii'. Orszú
:,ros I\:öiegészsé·g·iigyi ]I1tc'~zPthuz vagy aI1uak 
vidéki fiókúllornúsaihoi valú hl'kiildé•sére a 
.. D" jelü (diohteriavizsg-úlatokhoz valú) és a 
..rry" je1ií (typhus {•s e_!.!;yéh vizsg-úlatokhoz 
való) hivatalos tartúlyok szoli.rúluak. 

l~„ekbéí! a tartúlyokhúl rni11de11 nyilvú110 . ..:. 
házi és kézi g·yóg·;i.·szert.úr kötel(':-> a fPlhnsz-
11{1lúsh.oz kl•ppst sziikség·psnPk n111f;1fko7.i'> 
r11enuyis6g·pf. az;onhan a .JV' turlúlyokldd 
le;.;alúl1h haf. n . .'J1.y'· ta!'iúi>·o]diúl lc•g·ali1hh 
11pg·~· dal'ahoi úlln11dún11 r:1kl:'!rn11 t;11·t1111i. 

2. § . .TPlP11 l'l'!Hlel1•tt•111 kiho<·sút{1sa 11titr1. p]
!":'.il alkalo1nu1al a g·yóg·~-~z;ertúrnknt n 111. kii·. 

.:\z Pl't'dP! i francia 

Coryse a Paris 
kozttu•tikc1i t~s illatsz1•rkiiliinl1•!..!,"PS~·J•g1•k n1i1:-
dt•11 sz;aknilt>I 1·t·no11il•.iút 1·1111•lik. · 
:\ vitlasztékos ízlésií 111odt•ru hül~'Yl'k kP!I
venc piperecikkei! Ii'(íraklúr: 

1,l'UrUk .József Itt., Iluda11t•st, 'rl., l{irúlv u. 12, 
]\•I.: 20i-l!P. . 



Orszúgos l(iizt~g·észsl>giigyi Intézet hivatal
húi litl-.ia el tartályokkal. később azonban a 
l;trlúlyokat- Pseteuként kell igényclnHik a 
g·yúg·:-·sze rtú raknak . 

• -\ tartúlyokknl való ellútús tekintetében a 
.!.!.·yóg·:-·szPrtúrak vezetüi a 111. kir. Országos 
J\:(izpg{>szsl•giigyi lntézether. tartoznak for
dulni . ..-\zon PSPihPH azouhau, ha az Intézet 
a g·;..·úg·:-·szertúr ver.Ptő:iét arról érf.esít.i, hogy 
n tartúl:-·okknl valú tovúhhi cllútúst az O.r
szúgos I\:Hzeg·(~szs(·g·ügyi Intézel a kiirzet i 
heoszlús szeriut ilh•tékes v.idéki i'iókúllo111ú
!-iÚl'a hi;da. azontúl a;r, illetékes fiúkállo1n:ís
ho;r, kell !'ordnlni . 

.:.\ gyóg·:-·szPrtúrak újahh tartályig-énylé
seikn{•] tar1or.nak leheUílpg- az előzéi kiil<lP-
1116ll:-·linz niell(~kPlve volt ig·énylési la.pot fp]
ha:-;zuú l 11i. 

H. ~. „\ g·:-·c'ig·:-·szer{~szek kötelesek a sz.iiks{•
.?.!'l'S 111t•nn;..:i:·a'•µ,·ii (;S l':dt.ú.iú iar1úl;..·nkat 1ni11-
d1·11 J.!·;..·nkorlú or\·os vag·:-· hafúsúµ:i orvo:-' 
..;zn bú! \"SZC'l'ÍÍ l"l'lldtd v{•u VÍ'\"{' a;t, Ol'VOSll/I k 
,·a.!!·:-· ·HH'.!!·h izot t j{u 1n k d (j la l;nnli {•s kt•sedP · 
11·111 1d·lkii! ldszol.!!·úlf;1t.ni. f\z, 01·vosi rend1•l~ 
\"(•11:-·1·11 az or\·os :ilúírúsúvid hitc1PsÍfYe !'PI 
k1·\l liinlt•t11i az Ol'VOS IIPYét. lakúschnPL HZ 
i:.n'>nylt~s kPll{•I. tovúbhá a kiváut tartúl v 
111pg·:ielöl6sét (..T)'' vag·y .. rPy" tartúly) és :lz 
ahhúl sziiks(~g·ps 111Pnnyisl>.g·p\'. 

:\ .:..!."YÚ!..~.::i.·szc1·fúrl.ula.ido11osok !artúly kiszol
!.!:úl t:i lúsi kiilelt•zpl f sl•gl>r1• 11{~zvP n g·yúg·yszP-
1'1'k kiszolu·úlfaiúsú1·a \"Ollulkozc'! úlfidú110:-: 
l'(•11tl1·lk1·z1~sPk az irú11vadúk. 

~\ ~'.\'Úl.!·.,·szPrfúl'ak ,:pzeUíi. az úlfa1uk út
\"(•11 iarfúl:-·okl•rt i'Pl<'Híss{\'"!.!."e1 ta.rtozuak {~<.; 
kiii1•\t>sPk ;1zokrúl a kiszoluúlfntást. iuazoló 
{1r\·n:-:i rt•1HlPlvc'•n;rcJi: <\lapjún a nt. kir. Or~ 

:~~:. 
-~ 
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szúg-os J(özcg-észségiigyi Iutézet.uck, illető
leg az illetékes fiókállon1úsnak (lúsd: a 2. § 
n1ásodik bekezdé~ét) elszán1olni. 
Ebből a célból a rendelvén:reket. időrendi 

sorrendben kell összegyüjteni ;azokról - az 
igényl5 orvos nevét és a kiszolgáltatás kel
tét, úgyszintén a kiszolgáltatott tartály faj
táját és mennyiségét feltüntető - rovatos 
kimutatást kell két példányban elkészíteni. 
:\z elszán1olás alkaln1úval az összegy·ii.jtött 
rendelvényeket, a kin1utatás egyik példá
nyának esatolása rnellett kell beküldeni. 
~lindeu lijahb tartúl;..'hrénslés alkaln1ával 

az előzéi ktl.Idcrnéuyréil el kell szún1olui. 
fia a gyógyszerész elszún10Ini nem tud, a 

liiáuyzó „D" tartál:vokért dara.honként ;);j 
fillért. a .. rry" tartályokért pedig darabon
ként 1 P 40 fillért tartozik a Ill. kir. Országos 
f{(izi..;_g-{•szségiig;.."i Intézch1ck n1egt.éríteni. 

4. s-. l\. gy{igyszerész kötPlPs a tartúlvokal 
11nrnH!I1les, száraz és tiszta heJ,·en 1ue1rih·izt1i 
f•s fpJp}Ősf;(•gµ;Pl larlozik azPrL 'hogy ::~ tnrtú
lyok 1nPi„r JJP sl~riil..it>11ek . .-\ ir:-·óg-vszerl~sz ;:i 

farlál:i.-qk<,d n1~1!!n !'Pl. JH'Ill használhat.ja {·s 
:izokat 111:,1s n1odn11, nuut ;:11uel;..· :iPl1.•11 rend!'
]Pf.heu elo vau írva. !>Pllkinek ki 11rn1 szol-
1-!."Úlbtlhat:ia. 

~~ :iövéihcn a gyóu;vszerf:úrvizsg·álatok al
kaln1á.val jelPn rendelet elöírúsainak betar-
1:ísa i.s ellt'llÖriztetni. fog-. 

5. ~ .... ;\z n g-yóg·yszerész. aki a fartúlvoknak 
l'aktúrontartására vonat.kozú rendelkezésr-

HYPEROL 
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kPt u1e1:rs1.eµ:i. kihú:.ri1st. kövei el és 200 1'-ig 
IPr.iedéí JJÓuzhiinl-etéssel hüutPtendö. 

:\z a g-;\·{Jg·'.\;szer<~sz 1iedig·. aki a tartitl.•:ol~-
11ak kiszolg·últalÚ!-iÚ1·a vonatkozó rendelkeze
sPket 111eµ;szegi. az L~g·yidejiilPg' kiadott 40.700 
-19BO. N"MM. s"{unú rell(lclPl H. § első be
kezd{\SÓllPk fi. l·s 7. pontjába ütközii kihúgást 
követ el és u1.~;ya1H•zeu reudelet 11. ,§-:ínak rnú
sodik hekez<ll>:-;óben foglalt re1u1elkezésí'k 
szerint hiintcteudfi . 

..:\ kihágúsok 1ni11!t: az cljúrús a közig-azi1;a
túsi llattiSág-nak. niint rendőri hiiutetéi birc'i
súg·nak. harn1adfokou a 111. kir. heliig-y1ui
ll isztériun1han szerve1.ett kihág·úsi tanácsnak 
l1ahísldiréhe tnrfozik. 

fi. §_ ,Jelen rendelet 1.9H1. (•vi január hó l-én 
lóp élethe, azonban <1 gyúg·yszertáraknak a 
tartálvokkal való ellútús{1r6l a tn. kir. Or
s;;;ágoS Kiizeg-észség·iig-yi Tutéiet tnúr korúh
h1111 g-ondoskodik. 

li~z a rc11delPI: Bnda11csl Sit;kesl'öváros ic
l'iill'IÍ·re nézve nem llYPl' alkaltnazúsL 
T~1ulapesL 1!.lilO. évi uovt•1nht•1· hú ;i-é.11. 

lJr. Ernszt Sdndor. 
111. kir. népjóléti és n111nkaiigyi u1iniszfl'r. 

i:\ nyilvános b('tegápohísi költségek terhér!' 
a µ;yógyszer1árak által kiszol~·áltatott 

14·yfí14·yszrrf'k szán1l:1értékének kiutalváuyo~ 
zása. 

-- ;\ n1. kir. n1~n.i/ill~f.i i"s 111nukuiii.ryi 111i11isit1•1· 
1HO.:í7J-1!l:JO. IT. szíinní lf'irnta. -

( :\ ?lf agya rorszúg·i (; y(,g·yszpr{~:-;i-F.g-~·es ii ! Pl 
· JiJhtükségének). 

liivalkn:r.ilssal fenti t{1rg-y{i és l4i'i!l-1!Jil0. 
s;;;ú111ú t\•lterjesztésére, értesíleHI az J~luüksl•-

µ;el, hog·y a g-;\·úg-ys:r.crlúrnk últal a;r. l~l:!H. 
évben a uyilvúnos betcgápolúsi és gyerrnek
g·ondozúsi kiHfs(\g't~k terh{•rC', a szeg-{~11y bcte
u-ek részért~ kiszolg·áltatott i.:-»r'ig-yszerekriíl 
Szóló és ide a Hirvl•uyhatúsúg-ok últal JH3H 
{·vi január hú után t'ellPr.iesí'Jl'lt szú111lúk ki
utalúsa iuindPzidPig llf'tll úl!ott. n1ódornha11. 
·uiinl.hog·~· a szóhanlPvií {·{•li·a l\Plll úllott ~ 
UHl SClll áll 1lll'g't'elel6 kii\ls<'.!.!,"Vl•ii"si t'edl•ZP! 

re11<lelkczésen11·e. 
An1C'nnyibeu azo11bau a. s7,iiks{•g'{·s hitel· 

összeg- rendelkez(•spu1re !'og· l101·súttal11i, g·o11-
(loskodni fog·ok arrúl. hogy a szóbaulev{i 
c.:zám1nkövetclések a:r. {•!'dekclt g·y{Jg-yszertár
tulajdonosok részé1·p ki11t.alt:issanak. 

Budapest, 19:!0. f•vi 11ovP11ther hó H-úu. 
l\_ 1niniszter rcndclPtéhfil: 

Dr. Rél{al ri G11ulrt. 
uiinisí'.ll~ri tanúeso.c;. 

Az orrI-uek nyújtandó keclvez1nény. 
- :\ n1. kir. n{•pjó\1'iti {>;-; 1J11111kaiig·:•i t11ini;-;z!Pr 

4a.!).fi-1HHO. T. s;;;ú111ú lt>irata. -
( .:\. ~lag;rarorszúg·i (t yóg·~·szer{•;o;z·.l~g~-1~s ii 1 c·t 

és a ]31tdapesti Gyúgys:r.er{·~-Z rr!'stiilet 
1~1 ll ö k!-i{•g-l•11 p k}. 

P!alússal 1;l47-l!l:Hl. !-iZÍunú !'e!ler.ies;r;t(•sé1'1~ 
i"rtesíie111 az Eluöksógl't. hogy a:r. Orszúgo:-; 
'l1árRtHlalon1 hi'l.iosí tú ] 11tl>zi>t :Í<' len! eg-i Kúl yo~ 

Charta sinapisata ,Jabor" 
!'t•liil1ut1l llliHdl'll kiil!'iildi kt~szítuH«nyL 

..LA.B01{"' (lyúg·y;:;zer {•s \rt'J..:-Yi~S'l.l'I i g·)·úr Itt. 
Budapest.\'!., Kirúlc· 11. U Tel: ~41-16.lllHí 
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iH~11ziig·yi helyzete kötclcsi:iégc1!llll,é t.cszi, 
hon·v 1nindeu rendelkezéscn1re allo Illodon 
ós '"'Cszközzcl elősegit-sem ezen intézmény 
pénzügyi egyensúlyának helyreállítását. 

lDrre való tekintettel az Országos Társa
dalombiztosító Intézettel vonat.kozúsbau levö 
összes tényezők áldozatkészségét Jgénybe 
kell vennem és ez alól a magyar gyogyszer
tártulajdonosi kart a beadványában feltárt 
súlyos gazdasúgi viszonyai dacára sem men
IPsíthctcrn. 

li'elhivo1n enuólfog·va az Elnökséget, hogy 
az Or'.<:>zágos rrársadalon1bizt.osító Intézet ve
?.etöségévcl az; érv(~nyhcll levő ep;yezn1ények 
kiegé-szítésekl)Jlüll siirgőseu kössön olyértel-
1nií mcgúlla.vodást., an1clyhen az llj nH1gyar 
g·;it·ógyszerúrszahús tárgyában kiadott 51.000 
-lHilO. IL Nl\ll\L sz{11ní1 körre11dclet-en1 líl. 
pout:júhan hiztosított, illet.ve a 1nu11kálatok 
Ít!'s;1,ahása :h•gyzetrovntúnak 1. pont.jáha11 
rop;Jnli.ak Si:l'l'illl JIH!~dlHÍÚrOZOi.f. :..!:J'}h-o~ 
111u11ka!1í,ikt·dvezu1{•t1)-·p11 feliil l>s az l'rldit.d 
pg·~-('ZllÜ;,J1Yf'ldH•IJ hiidosíf.oit 4'.?/i, illl'IVP :l?ii 
1'!l"'l'fh11ú11v hPl\·p{f pu·,·sú•rpspn }p•ralúhli 
:10'.Í:, eng·e<hnúny 'Iüztosít'.t;1~sc~k: anll;it·i.;;:d .i:' 
iokúhh. inert e!leHke:.i;éi esetben ilyt\ll 6rtP
iP1ubeu ren<lcleti úl.ou fogok intézkedni. 

:ilfcgjegyzcrn. hogy 111Jvcl ez a reudelkezó
selll kiz~tr6lag az Országos r:l1ársnda1ornbiz
tosító T1d{~zeJ lll~11ziig·yi eg·ycnsúlyának hcly
l'Púllítúsa {\r<lck(~bP11 történik, nzen eng·ed-
1nény az 1927. évi XXL Í<\ hatúlya alá l'SÜ 
1·!!.·yéh butpg·s(•g·i hi?.tosítú infl>zef-ekr•t tlPlll 
i J Jt•ti lllCg'. 

Tiu(la1icst. l!lHO. 11ovc1nher 1!1-éll. 
J\ n1iniszf:er rendcletéhöl: 

(f;itÜrlJ, h. úllnn1 ti tkú r. 

Gyóµ;yszeré8zek részvétele az országos inséf.!'· 
. cnyhitfi 1nozgalon1ban. 

. - 1\ 111. kir. népjóléti és 1nnukaügyi ininisztcr 
leirata. -

l\Iéltóságos dr. Gaál JDndre úrnak, , . 
országgyfi.lési képviselö, a 1'lagyarorszatFI 
GYÓ'"YRzerész-Egyesülot és a Buda.pesti 

· .... Gyógyszerész 'l1cslület elnöke 
Budapest. 

l\ll>ltúsúgos lJra1n! t\ vilúgháború u,tfi: 
\n1tásakl>pPll últalá1~osa11 .i_e)e~1tke;r,Ö gaz~las.~~1 
válság - a ll~·ornahall .1aro 1111111kane!knh· 
sóggel - töhhs;i;örfis súllyal nelu:zedtk a?. 
erőforrústi.itúl u1cgfosztolt szcrencsetlen ha
zúnkra. , , . 

. l\.z ál1a1nna.k e 1nost.oha helyzet p11yluf.~sl'-
1·p iránvulú tiirf~kvését - a rendelkezes1".> 
;'illó a.n\:ag·i p1·ök korlútolt. Yo\ta niiatt -· 
1·sak akkor kisl•rhl'li sikt~l'. ha a lúrsadalnu; 
g·azdast\1..d\ag· PTÖsPhh rl}l<',.L!.'Pi a 1nag·11k sz.o
t•iidkaritati,· lt'\"{;kl'llYS('.g'l'\"Pi ll!l!Hlk Sl'g'll· 

st"g{•rt• sit·lní·k. 
Ji~z a. spg·ítii h·Yl•kp11ys1'.g· a ll·l11•fiisPk11PÍi: 

llPIIlt'Sak s?.ot·iúlis kiiieh•ss{·g·t'. lia11t•tn i'1 rdl'l\t' 
is, 111Prt a g-az1\asúg·ilag µ;;it'PHJ:..n'~k n1Pg·tún1<1· 
doth;úg·a. - uliut túrsadahni .iclcuség --· 
az cµ;ész lú1'sadalo1n g-azda:;;ág-i életl;llPk ala
knlására kú1·os hPl'olyúst g-ya.korol. 

Ez uz elgoudolús hivtu <'•ll•t1·p az·· il'{u1yítú~ 

HYPEROL 
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so111 alatt úllrJ Orszú.g·os Iuségen;i;-hítti }\[oz
~·al111aL 

l\lindeu re1né~11ven1 n1egvau arra, hogy ez 
a" !llOZgalou1 eg:i;he t'og· kapcsolódni a _Fö1nél
t{1sú;.rú .:\sszouy azouos célkitilzési akciójá
val és a Fih11l~ltóságú i.\sszonnyal az élén a 
!úrsadalini erők és hatóság·i tevékenység· 
ered111éu;i.·ps l'elhnsznúlúsával, kitiizött cé]jút 
llH~g· fogja valósíthatni. 

Bizalo1111ual k<~ren1 1\'Iélf.ósúgo(lat, hogy l' 

túrsadaluii segítfi1nunkába11 és annak vezl'
l{•sében szernél.rcsen is rés;i;tvenni és e;r,.irú-
11yú készs{•g·éröl c11gen1 értesíteni 111éltóztas
s{~k. 

I-Iiszeu1, hogy ha n1ost a uuq..ryar túrsp<la-
10111 egység·es cúlra. ep;y sz.iv·ve), ep;y lele~
kel, összefop; l--s egyesített ertdet. a gazdasa
gilag veszélyeztetteknek a vúls{~gos iclökö11 
való útse:.rítése érdekl~heu 1'cszít1 u1eg·. czzpl 
a ningyar jiivendÖt'l' olyan erkUlcsi értéket <;;.; 
rriii'orrúst hiztosít. rueL\· a nen1zel n1eg-cso11-
kítot.l éIPtl'újáf n1Pgujl1od(1 életn1iíkiidésr1• 
l'ou:.ia serkenteni. 

[1~oµ;ad.ia T\f(•llósúgod iisz.i11t1.• ti!-'zt1d1~fn111 
11~·i1v{111í túsú 1. 

l!.i'ruszl. 
lludapest. J!):JO. 11ov. 20. 

/)r. (;a<il !Endre cluiik l'<ilas:zu: 
~ng·)·n1t•ltúsúgú dr. !Erns«:f ,f..,'ándor 

111. kii·. 11t•p.iúl1'.1 li {•s lllllllkaiig·~·i TlliHiszfl'r 
Úl'llak llutlHJH~:·dPIJ. 

;\z ( )rszúgos I 11sóg·e11;i.~h í í () 1\-l ozg·alo111 
ügy1'.•hell 11ovtnuber hó :IB-ú11 kelf uagyhcesü 
soraidra vúlaszolólag vnu -s1„ereucsé1n tiszt.c
h•tlt•l tndo111úsodra hozni. hog·y a legung;vohb 

készségg·cl úllok rendelkezl•spd1·p, 1\ n1ag·y;i 1· 
g·yógyszerészi kar fogja tudni kötelességé-t 
t~s anyrig·i viszonyaihoz 111érlcn az akC'ióhan 
részt fog· venni. 

rl1iszf'eletlP} jelelltht>ft•tJl iuúris, hogy a JllH· 
.!.::unk rl~széréíl a llÍllya t•Jpsclt.iei1a•k túrnog·a
fúsúl 1uúr 111egkez<lett-iik, de az ()rsz{1gos 1\k
t'·ióba is bele kivíu11u1k kapesoló<lui. 

Fogadd l(eg·yel1nes Uran1 kiváló tiszf.ele
fe1n őszinte nyilvánítását és vagyok 

Budapest. JflSO. évi uovernber hö 22-é.u. 
készs(•g·es h i vc<l: 
Dr. (}aúl !Endre'. 

Az InsuHnnak az Országos 1,isztviseliii 
Betegspg·ély(•zési Alap terhére való re1ule. 

lése tárgyú.bau. 
- 1\ n1. kir. népjúlét.i és 1n11ukaiigyi 111ini~z

tcr 200.100-l!HJO szú111ú re11delPlt\, --
:\z lusnli1111ak, iniut a cukorbaj ,.diabete:-> 

111ellitus" nélkUlözhetetle11 gyógyszerének az 
Orszúgos rPisziviselöi BPtegsegélyl'zési _1-\lap 
tt~rhére való 1·t>ndel(•sl•t kiivPlkt•z6képen sza
búlyozo1n: 

„.\z lnsuli11t az orrJ)i-\ kedvezn1ényeirP 
igényjogosult úllarui tisztviselők és eg-yéh 

Chesebrough vaselinek 
nz egCsz világon közkedveltek! 

Soha ue lP,l..\'YCll he1111P deft•kh1s! 

_ Fűraktár: 
't1iirUk .J()zsef Rrt;, Budapest, 'rl., l{irüly u. 12. 

lel.: 207-99. 
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alkahnnzoltak· sziiks{·g· .csntl•n clí.italannl ve
hetik igénybe. 

~'1..z ezirúnti kérvényt az orrB„A. últal nyúj
tott kedvezn1ények igénybevételéhez előírt 
(•s szúmvevÖHégi igazoliu;sal szahályszcriica 
l'llútott 1. sz. últalános folyau1o<lvúnyi ürla
pon kt•ll a ui. kir. uép.ióléti és u1unkaüg·yi n1i
nisztéri1unhoz benyújtani. a111clyhez csatolJli 
kell: 

1. valan1ely úllau1i köz-. vagy uyilvúnos 
jelleggel felruhúzott kórhúz (klinika) igaz
;~:atójúuak igazolúsút, hogy a betegnek a kór
iiúzhan v{~gzett auyagcserc vizsgálatok ered-
111{~nye alapjún az lnsulinra t'eH{\tlcuiil sziik
st'~gt~ van; tovúbhú 

i. azt, hogy 111e11I1yi (~s uüly adagolúsú I11· 
s11lit1t kell a hctegtll'k 1„ryúgykezel(~se órcleki'~
hnu ell1aszuúlni. 

1\ u1. kir. 11épjóléti és 111n11kaiigyi 1ni11isz
ler az lusuliuuak az OrtiB . .'\„ terhére való bP
szerzését egy év tarlatuúra engedélyezi, en
nek alapján a vizsgálatot véirző kórhúz a 
húron1-húrou1 hóuapra szükséges Insnlin 
1nc1111yiségéröl oly vényt úllít ki, 1nelycn fel 
van tüntetve az, hogy a gyógyszer a rn. kir. 
t1épjóléti és 1nunkai.igyi uüniszter eugcdélyP 
alapjún az Orszúgos rrisztviselöi és Betegse~ 
gélyezési ~"-lap terhére kiszolgáltatható, az 
engedély szúrna, a beteg neve 6s pontos lak
t·íme, tovúbbú azon hónapok nevei. 1nelyekr1· 
a kérdéses Insulin n1cnnyiség rendeltetett. 
:\ vényt a kiállító kórhúz bélyegzőjével el· 
!út.ni köteles. 1\ kórház a kiadott orvosi hizo
nyítvúnyról és az engedély alapjún kiúlli
tott vényröl :jegyzéket vezet és ennek alap
.iún úllí.t.ia ki az ú:iahh húron1 hónapra sziik· 
s{•ges Insniin vényeket. 

T .. ftt/ ~;~~.\fil:~i:""'~~,~J:.:"í:i.:;·~ ,~;· 
1 tc,hl~ .elő.írt n1ódon t'dra kell kérni a Ill. kir. 

nenJolct1 t•s n1uI1kaiig·yi 1uinisztcrtől. 1\z 01·
szúg?s rrisztyiselöi 13cteg·scgélyczési 1\la11 
terherc sz~thalyszer.ücn kiúllított kórhúzi v{•
.uyekeL unudeu nyilvúuos .1.ryóg-yszertúr díj-
talanul kiszolgúltat.ia. · · · 

A gyóp;yszerészek az Insulin úrúnak az Ül'
szúg?s rris,ztv_iselö~ B~tegsegélyczési 1\lap 
tcrhe1:e \:alo k1utalasa 1rúnti kérehneiket uz 
orV~S} ye11yPk l'Satolits::t 111CJ1Cf t tetszés SZP· 
1·1!lt! tdohPll a ni. kir. H{•pjóll~ti (•s 1nnnkaiig-Yi 
u,i11}1s,ztnrhez ,iPr.ieszfik fPI. aki a11unk kiut'n
lasarol halath•ktaln1111! g-011doskodik. 
.• Je!en re1!clelete1n ·1!lill. 1"\'i januúr hú l-{·11 

_ l~IJ eletbe P~ c~zel e:.r:•i<l1·.iiílPJ.r a IOH.000-l!l:IO 
N. n~r. ~'!: s.~Hllll\~'('ll(~{'l~·t (kihil'dPf\'(~ a J3uda
pe8~1 l~ozlony _JJ;IO. <'\' 1 ob·i.1111 lfl4. szúrnú hnn :1 

hntalyat vt~szti. 
Budapest. 19110. (•yi d1.•c·ernhPr hó 2!J-én. 

...-\ 1nhlisziPr helyeit: 
Scholtz, úllamiitkúr. 

Bergmann~ 
Teschen a!E 

1,ozn1etikai_ készít1néuyei kiizis1nrrL Jieyú J f 
cs keresett ürucikkck! 

llerl!,·tuaun-Steckcnferd Il::\ \'--It LTl\I 
vilúg·111úrkn. 

r ,.. •• " • li'(iraktúr: 
1 nrok ,Jozst>f Itt., Budanest, VT„ TGrúly 1' 

'I'el.: ~07-nn. · 11
• ~. 



Pí'ZOOYi\IINISZ'l'l<:RI UENDELE'l'EK. 

1\.z 18H9:XX. tc. vé.!~;rchajtás~:. tárgyában. ki
adott Utasítás 1. §.a II. pontiahoz tartozo Il. 
melléklet HII. I. J10n!Jában fol'"l:tlt rendel-

kezések kiegészítése. 
- ,.\ 111. kir. p[•11ziig·ynli11isz.ter !17.aJH-l!lilO. 

szú111ú rendl'lete. -
(..-\dóuit~Htc•s tiszta szesz IH•szcrzJ·:-:1• és l'el

hasz11úlúsa.) 
·\z 1899·XX t(· yé•rrl•hajtása tárgyába1í 

ki;HÍott~'i1'(a~íÍás '1. §-7t ·ír. Pontjúhoz t~u:to:1/1 
B. rnellóklet 'Ill. 1. 1iont.iút az öt~(lik hekcz
dt>su utúu i'olytatand.:'l kövPtkezó reudelkt'
z{\:-.ekkel egc'~szíte1n ki: 

l. Nelli deuatnridt ad{nnentl~s szesz heszer
z{•s{·t- c~s l'Plhaszuúlúsát últalúnossúgba11 f~sak 
a kiivetkP7.iÍ rc;lokra szahnd 111eµ;e11g-cdni: 

t. l"e.r1.11i laborafóriu111okbr111: 
a) kétuiai rt~akciók elvégzésére; 
h) kétuiai vegyszerek oldúsúra: 
el a viz.sg{tla11dú any;_igokhúl kivouatok 

kl•szítésérc. 

2. Szijvetla111. laboralóriuniokban: 
a) a l'cstöanyagok o]dúsúra; 
b) sziivct1.aui vizsgúlatokra keriiHi au:i.·aµ:ok 

riigzít{~s{•rc (fixúlús); 
e·) n1etszPtPk l'Pst(,s6rP tis víztclt>nít{,súrt~. 

H. F'i.zikai laborat<'iri 11111okban: 
a) tuclornúnyos fizikai kisérlctck vég-zt~

sl•rc• 
' · Í;reparátun1ok épségben· tartúsúra nc1n 
rlenatnrúlt: adú111entes szesz beszerzésére (\S 
!'t.~1hasz!lúlúsúTa csak azoknak a klinikáknak 

"if 
1 

1 

; 
1"s intézetekuck szabüd cugclll·lyt. adni, a111e
!~·ck ::;züvettaui készít1uó11~;eket tudun1úuyos 
kutatús {~s kl,sőh!Ji hnuételt oktatás céljaira 
konzcrvúluak.. }.lús kórházaknak, iutézetek
uck, 111úzcun1okuak stb. preparútn1uok é11ség
beu tartúsa céljúra adóu1entes szesz beszer
zésére engedély csak azzal a feltétellel ad
ható, hogy a szeszt csak az alúbb inegjelölt 
ntódon előzetesen denaturált úllapotban sze-
1·czhct.ik be és haszuúlhatják fel. 

Nem denaturúlt. adó1nentcs szesz beszerzé
:-:;érc és felhaszuúlúsúra eng-edély adható to
vábbá a tudo1núuyegyelen1ek g·yóg·:rszertúrai 
1:észére, dc esakis lndo111ún:ros oktatás cél
jaira, gyógyszerkészít1uényck hatúsúunk tö
kéletesítésére, vag;i.; újabb gyógyszerek ké
szítésére irún;;ul(J tudo1nún:ros kisérlctek t:s 
vegyi vizsgálatok céljaira és az cgyeten1 i11-
tézetcibc11 és klinikúin úpolt. he1.cgek gyógy
kezeléséhez sziikségcs oly gyógyszerek ln~
szítésére. a1nire {~sak uern denatnrúlt, tiszta 
:-:zcsz a1kahnas. 

II . ..:-\ t'entcbh felsoroltnkon kíYii1 ntiudcn 
eg·yéb e6lra (seh1nosús. kézn1osús. deziut'í
eiálás. 1núzen111i prcparútn1nok épségben tal'
t.úsa) a klinikúk, kórhúzak, inté(;.ctek sth. jel
leg·érc való tekintet nélkül. csak előzetesen 
denaturált szesz heszcrz{~sét (>s fellu:u::;znú
lúsút szabad n1cg·eug·ed11i. ..:-\ denatnrúl::ísrn 
vagy il szúzalék 0.700-0.717 fajsúlyú benzint, 

HYPEROL 
sz(tj- és iorokí'ertőt.lenítö 
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vag·y 1 százalék ftálsavas dictiles~tert kell 
felhasználni. 

III .. ·\. ueu1 denatnrúlt adón1entes szesz, s n 
clenatnrált adón1entes szesz beszerzése iránt 
külön-külön kérvényben kell folyan1odni. .1:\ 
benzinnel vag·y ftálsavas dict.ileszterrel dc
natnrúlt szesz· beszerzésének engedélyezése 
iránti kérel1nekct közös kérvényben is eld 
lehet terjeszteni. J.\ kérvényekben pontosall 
u1ei::!; kell jelölni azokat a célokat, amelyekre 
a fclhasz1iálás, s azokat a szcszn1ennyiség·C'
kct, an1elyekuek az egyes célokra való fel
hasznúlása történni. fog . 

. Telen rendeletem azonnal hatályba lép. 
Bnclaprst, 1930. évi aug·usztus hó 22-én. 

Dr. 117 ekerle Sándor, 
ni. kir. pénzügyn1inisztcr . 

.:.\. közfop:yasztási 1nesterséges édcsítiiszer 
(saeeharin) forg;aln1á11ak 1negsziiutctése és 

az ezzel kapcsolatos intézkedések. 
1\. ill. kir. pénzügyn1inisztcr 12i.662-1B30. 

számú rendelete. -
(1) A m. kir. minisztériumnak az 1920:IV. 

le. 24. ~-ával jóváhagyott 356-1917. llíK 
:-:zún1ú rendeletében nyert felhatahnazús 
alapján közfogyasztásba boc-Sátott úgyneve
zett közfogyasztási mesterséges édesítőszer 
rorgal111út. azonnali hatállyal megszii11tetcn1. 

(2) Ezzel kapcsolatban a 77.800-1924. sz. 
pénzügyminiszteri rendelet (P. K. 21. sz.) 
;1 la.pjúu kiadott é.s a közfogyasztási iucstcr
sl~g·cs édesítőszer nagybani árusítására jo
_u:osí.tó engedélyeket azonnali hatállyal el
vono1n s a sz6kesfűvúrosi rn. kir. pénz-

„LABOR66 

tinctu:rák és ext:ractumok 
. - originális cson1agolásban -

lc.•g-.1ohh. lcgn1egh}zl~ntóhh. élrttnniln!.!· titrúlt 
kcsz1tn1é11yek. · 

íl 
' 

' 
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l~ezd vt~ !'Sa k 111 i11 t pg·~~edú rusúg·i inesierséges 
t•clcsítöszPr lesz forgaloruha hozható. Ehez 
kl,pest a tabletta alakú IUL'stcrség·es éclesít6-
szert is az előbbi (il) bekczdéshe11 cnllí.tett 
k(•szletek kiiucríiése ntún kicsiuyheu esak a 
_!..'.';\'Óg·yszcrtúraknak szabad forg·aloruba hozni 
s hú.r111ily alakban kiesiuyben lieszerezni j:.; 
t·sak g·;1;óg-yszcrtú1·búl szahacl. 

(;í) • .\.. iucs terség·e_s {>dcsí töszcrek ú l la111 i 
Pg',\'edúrusúg-úról szóló 1HJ2:XXII. te. végTe
h;_dtúsa túrg·yúh:.111 kb1tlott 6:J.lflü--1Hl2. sz{nnú 
vegT~hajtúsi ut.:1sít-I1s (l>. 1(. IG. sz.) a. §-a II. 
pont.Jának harn1adik és ne•ryedik hckczdésP 
;t klivPtkezökép ruódosu.l: ,... 

„1\ nagyban ú.rusítóknak a 111csterségcs 
(·desítiíszercket csakis a 1nellékclt hirdl'l· 
inényhen közzétett inódon (>s az I~ladúsi úr
szahúshan jclzt~tt cson1ag·o.lúsokhall sza.hntl 
heszerezniük a sz&kcsféíváro:od 111. kir. pénz· 
iig·yig·az:..n.üösúg· últal kezelt eg·yedúruság·i 
raktárból, 111ég· J1edig· a hirdel.tnény Elnclús! 
úrszahúsúhnn kCizzét:ctt hl1szerzési (cg·ycd~ 
úrnsúg·f) úron. ;\ kiesibcn ú.rusítók a lncs1:c1·
sl•g·cs l•dl•síHíszereket. esaJt a beszerzési for~ 
rúsk6t1t kijelölt uag-yb;1ui úrnsítótú1 szcrPz· 
hetik hí~, n1ég 11cdig a hirdet.111(•11-y Eladúsi 
úrsznhú::;úhan kiizzétett 11ag·)·bani eladú_:.;i 
úron. 

.:\. kiesiheni úrnsítfiknak a 111csterség·cs édl'~ 
sítéíszerekcf: csa]ds a hirdchut'.~11y l~ladúsi úr~ 
szahásúha11 ki-izzéíclJ kiesiheni elaclúsi áro1: 
sza hatl a i'og)·asztóknak kiszolg·úl talniok. 
;\ 11ag·)·ha11i úrnsítók11nk a kicsiben úrnsít:úk 
l'(\sz(>rc tfirf.{>11(í elad{tsnÚ] a nan·vbanÍ pJ
ndúsi úr11ú1 nag·yohh ftral: k6Yetcli1iiik 11rn1 
sznharl.'i 

..:\z Ptnlitctt a. ~ TIT. po11tjn clsií hí'kezd<'.·~ 

lt!\ 

sc'•nek 111úsotlik ItlOtH1u!-n a kiivPtke:t.őkl>p tnó~ 
closul: 

„.A. lllCgTCllclelés a1knhnúval a lllPg'TCHdPlt 
1,11esfcrs(•g·cs t>dcsítiiszPrek na,'!")·haui cladú.•d 
;1ra a 11ng·)·ha11 árusitf>nak tncirfizetcndfi." 

(G) .Telen rendelet. t;IPtl1Pll>péSé>ve1. illctölei.; 
<! Ol) hekczdéshcn :iPlzett k{·szletck kilncrí~ 
tf·sével a közfog·yasztúsi saceharin í'org-al
n1ának (>s úrának szahúl:-·ozúsár;:i vonatkozó 
rP11dolkczésck hntúlynknt- vesztik. 

(í) :\ lncsh'!rs{>g·c:::: l\dPsítiiszcrck Eladúsi 
(11·szahúsút a jelen rc•tHlt~letllcz esntolt hir
(lPhnény tartaln1azzn. 

(8) Jelen re!ldPlet kihirt1eté,sé>11ek narriú.u 
l!•n életbe. · 

BndanesL 1930. évi dceeu1hcr hó H0-{111. 

f)r. lrcl.-crf(' ,"''rí11rlor 
111. kir. p(•IJziig-y1niniszter. 

~fclléklP! a 12í.H62-l!)iJ0. szántú pétlztigv-
ntinisztcri rendc>lcthcz. · 

Hirdctn1ény. 
A. Ill. kir. péuziig·y1niniszf.p1· últul a u1es· 

lerség·es {~dcsít6szcrPk úlla111i eg-ycdúrusú
gúról sz<'iló 1H12:XXTI. tc. Vl;gTcl1ajtúsa túr
g·>·úhau kinclof.t I!l12. évi G2.100. szinnú lTt.así 
tás (P. K. 1H. sz.) 2. §-únak tnú~odik hekez
dé>sc, illet:Gleg· a. ~-a TI .részétH•k Plsö hekl'z
clése alanjún a 1fJS.19G-1H26. szún1ú kiiITPll
dPlettel (P. J(. 3;). sz.) közzéf'ett F.:ladási Ú!'
szabúsnak niegvúl f'oztatúsúya 1 a pénzii „.,._ 

i.i..:-az:ratús n 111psfpr;::;{>g·cs {•dPsit(íszrPkei:, 1fi'iJL 
t~vi ~annúr hó 1-éUH nz alúbhi -Eladási . .:\.r
szobnshan 111eg-állr11Jitott úrakon hozza for
lg·alon1ha: 

11' 
;J 1 

! 1 
'i' 
:111 
il' 

'1 

11 

11' 
I' 
·ji 
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i:\. mesterség·cs édesítőszerek á-rusításá1·a 
t~sak azok van11ak jogosítva, akiknek arra 
png·eclélyiik, illetöleg azok árusítására jogo
:dtó igazolványuk van. 

1\ Inest.erségcs édesítőszereket nagyban 
esak az erre joµ;osított uag·ybanárusítóknak, 
kiesinyhen pedig· csak az iµ:azolvúnnyal cl
lútott gyúg·yszertúraknak szabad árusítani. 

::\ nagybnuúrusítóknak a tnesterséges édc
sít6szt~reket csakis a jelen hirdetn1ény El
adási úrszabásában jelzett csomagolások
han szahad és vcdig kizárólag a székesfővá
rosi u1. kir. pénzügyig·azgatóság által kezelt 
e.u:yedúrusáµ;i raktárból bcszereznifik, az El
adási úrszabúshan feltünt-.ctct-t heszerzési 
( l'-f-.rycdúrnság·i) úron. 

A µ;yógyszertárak a 111csterség-cs édesítő
szeTekct kizúTólaµ; az ig·azolxúnynkban meg
jelölt nng·ybanárnsítóknúl a jelen hirdct
tnény 1~ladúsi árszahásában jelzet!: csoma
p.:olásokhan és az ott relttintci.ct-t nagybani 
eladási úron szere7,11ctik be. ~A... g·yóg·yszcrtá
rak a nH•sf:ersóg-Ps édcsii.öszcreket kizúrólag
a jelen liirdcbnény Eladási árszahúsában 
:i•Jzett- eosn1ag-olásokhan és az ott fe1t.ilnte
t:t~tt kicsihPni úron úrnsífl1al,jú.k a fng·yas7.-
t6knak. ]Jgyehekhen a 1ncsterség-es ódesíUSsznrek-
nek hcszPrzésP és eladása tekinteti~~ben az 
1n12. évi :XXTT. i:c. végrehajtúsa tárg·yú.ban 
kiadott 191~. {~vi 62.100. sz{nnú l_T\'asítús ~
)-ának ITT. J)Ontjúha11 foµ;laJt rcndelkezl~sck 
11HJ.radnnk tnvú.hhra is érvényhen. 
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YALLAS· l~S KüZOK'l'A'l'ASOGYf 
l\IINISZ'l'ERI RENDELETEK. 

:\ A·yóy;:yszerészp;yakornoktartási .io1.i;ositvú
uyok nteA·hosszabbitúsa. 

.\ 111. kir. vallús- és közoktatúsiig-ri lllÍ
nisztcr -Hla-41fi!80-J!J29. szún1ú rendelete. --

,.:-\ HL kir. vallús- és kiizoklatúsiig;yi niinisz
tt~r 1ni11clazokuak a g·:i---óg-yszPrtúrtulajdono
soknak. illefye fe1e1iís vezetőknek, akiknek 
gyógyszerf~szgyakol'noklartúsi joga 1929. évi 
deceu1bcr hó Hl-éve1 le;iúr. g-:-·úg·:-·szer6szgya
koruoktartúsi jogosítványát J9HO. 6vi jaunúr 
hó l-től dece111hcr hó Hl-ig- lerjcdö idörc Tneg·-
11 ossznh hí totta. 

Bndnnr-st. 1ft!9. évi dccen1hcr hó 24-én. 
J.\ n1iniszter rendeletéböl: 

Dr. illrra}}ar.11 Zolf'dn, n1in. tnn. 

.:\ tudo1nán;rcg;rete1nck 1uí.zi gyógyszcrhí.rai~ 
na k szervezete és ügyrendje. 

- ..:\ 111. kir. val1ús- és közoktatásügyi nli
nisr.ler 410-0IH0-19HO. szá1nú rendelete. -· 

~\_ tndon1únyegyete1nek hú;d gyóg;vszorlú~ 
ra1 szPrvczctt-nck és szo]g·úlatá11ak eg·:i--ség-es 
szabúlyozú:;;a érdekében a köYetkez6ket re11-
delen1: 

I. FEJEZE1' . 
• -1 lf.llÓ/JJJSZ<'rldrak s.zeruezcte és a.z eo.11etcn1-

hez t:aló szolr1dlali 'Viszo11/]a. 
1. §. ~..\.. budapesti kir. ni. l::iúzmúIL\- Péter. 

a szegedi m. kir. Ferenc József, a dŰbrece11l 
111. kir. Tisza Istváu és a pécsi n1. kir. Erzs(•
het, t.ndo1nányegyetc1n (aláhb: egyeterneln 
g:-·og-yszersziikséglcténck kielégítésére ar. 

eg-yeten1Pk 11úzi µ:yúgyszp1·túrrc_1l 1·Pnde1kcz
nek . ..t\z egyetemi ltúzi gyúgy:.;zt•rtúr feladata 
abból áll. hog;\· a klinikának. g·:-"úg·:-·-, vcg;~-
és kötsr.ersztikség·letét. lússa el. ITa az eg-:-·e
tcn1 i gyógyszertár a g·yóµ;yszer(•szképzés C!'l
jait is szolgúl:ia, ezirányú 111iíködésének sza
húl ~-oiú:-iára ez a ren1lelet tll'Hl lerjerl ki. 

2. ~. ~.\z Pg-yete111 házi g·yúg·yszertúrút az. 
pg-yeten1i kli11ikúk rósr.érc IJ1eg·úllapítoll 
költségyeft>si hitelnek te1·hére kell fenntar
tani és a klinikúk ,µ;:-·ógyszel'l'og·yaszt{1sa a 
részükrP n Gazdasá~d Bizottsúg által n1eg-
úlla11ítof t é-vi int(~zeti költségvetés hitelkere
tében szú1nolaudó el. 

~:\. Gazdasági Tgazf„n1f.ósúg· (Budapesten), il
letve a g·azdasúgi hivatalok (vidéken) köte
lesek örködni afelett. hogy a klinikák g~.-óe;:--
szcrfog·yasztása is épúgy. iniut a hetcgellá
túsi, élehnezc'.•si sziikségletek. az ú11ami költ
ségvctéshen az c~.ryefe111 szinnúra n1egállapi
tott költsógvetési hitelkPretttel sz{uuolva, ál
laníttnssék 111cg. 

.c\z egyetenii i..r:-·ógysr.ertúr a G·azdasúid 
Tgazgalósúg. illetYe a Gazdasági Hivatal 
egyik os;i;túlyakénf- n1ííködik és gazdasúgi te
kinf'ethen az alúhbi rendelIH•zések fig;:i-~cle111-
hevételével. annak felelős. 

H. § . .e\ gyógyszertár ve;i;etöjét az orvos
lndományi kar javaslata alapján a vallás-

Török~Code 
si.irgiiny~röviditéseive1 '~„okat takarít (~S 

n1indeu úrut azonnal kézhez kap. 

1\ le14·gyorsabb ex11ediálási 1nócl. 
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és közoktatásügyi niiniszt,er neve~i ki. .. 
„A. g~·ógyszertár vczető,1e a gyog:ysze~·b~r 

iize1uét irányítja, az anyagok cl§zam<?lasat 
Yl'Zcti és szakiig-yekben a feli.igyclq tan~tl'nak 
l·s a Klinikai Bizottságnak utas1t.asa1 sze-
rint jár el. , 

.f. ~. A .!ryfig·yszertári szolgalat9t az o.r\:os
tuclornúnvi kar által választott cs a m1n1sz
ter által ·n1egerősítctt okleveles és approbált 
gyóg·yszcrész tanársegédek és ~yakorno~tok. 
továbbá havidíjas és szeg·ődYcny9s gyogr
~zerés7.ek végzik. Nevezettek a A"Y?A"Y~~erb.11· 
fplelös vczotöjének utasításai s~er1nt ,:iarnak 
cl. dc az últalnk elkészített és kiszolgaltatot! 
g·yógyszcrckért (vegyszerel~ért) a fe11~1ál16 
jon·szahályok Rzerint szemelycseu felelosek. 
{t;vkfiriiICct a felelős vezető állapítja n1eg. 

·:\. srgédszc1n(~l;\"zetet a gyógyszertár fele
l{)~ Yezetűjénck javaslatiíra a gazdas~g·~ 
i!.!.·azgah'1 (Bnclapesi'cn). illetve a Gazdasag-1 
T-riyaf':il ig·azgatója (vidéken) fogadja fPl és 
hoC'súfju cl. 

:i. ~.·.A. klinikftk ig·azµ:utö-t<inúrai a gyógy
szPrPknck a klinikúu való kezelésére kiilön 
orvo:d- jeliHnek ki és annak nevét az eg·ye
lt'1ni g·;'l-·Ögyszertár vczetl-ijéve1 közlik . ...-\zo
kcd· a µ;yógyszcrrendelésekct:. 111elycket nen1 
a klinika igazg·atója ír alft. a gyógyszer kc-
7.Pl("séirf> kirendelt orvosnnk kell aláírnia ... A 
htízi .!'.~:;,·{)gyszertár fcleHis vrzctője a gyóg;,-
~zprf kPznl() orvosokknl a szükséghez képesf·, 
dP ]pg·al(1hh havonként egyiittes Inegbesz6-
16st tari". a1nelycn a gyóg·yszcrfog·yasztás te
r~"n kölcsönösen szerzett: tapasztalatokat. vn
ln111ini' a tnkarékossúg irúnyúhan elérhetií 
.i:1 vi bíso ka t 1ne.i.rheszél ik. 

fi. ~. :\ g-yó_i.;yszertfn· fp]fig·yp]ctével. to-

l(l/ 

vúhhú li::1 a :,.:·yúg-;'1-·:-;zerf:ú.i· vezetöje az orvos
t ndo111únyi karban ül{)si :joggal nem bir. a 
karban való képviseletével is a kar últal ki
jelölt vrofcsszor van iueg-hízYa . ..i\ gyógy
szertárnak a 1~1inikai Bizottság·han ,-altí 
képviseleté.t: ntindenkor a g·yó:.ryszertúr felc
léis vezeiéí:ie lútja el. 

II. FE.TEZET. 
..."1 f!HÓf/HSZertár nu'iködésc. 

7. §. :\ g;\-óg·yszertár berendezésére, üzc„ 
u1érc. éj:iel-nappali szolgúlalúra és felelőssé
g·ére nézve a fennálló tfirYények és rend~le
tek irúnyadók. 

i\ g·~"Ógyszerek és vcg·y::;zerck kiszolg·últa
túsa a fcuuú116 törvények és rendeletek sze
rint: a klinikai rendclőküuyvek beérkczésé
uek sorrcndjéhen történik. J-\ reu1lelökön;\-
Yekel: délelőtt ;,;11-ig'. d{•lnt{1n pedig· !-~6-i.!.!.· 
kell a !.!·yóg·ysz/.'l'tftrnú 1 henyujtani. i\ köt-
szereket és az elrnéleti intézetek rendeléseit 
a g)·óg·yf'ze1·túr naponta délcléitt ;.~10 órái.!!'. 
dólutún pedig· -1-:i óra kö;r,ö!l" szolJ:!:áll:af:iaki. 

s„ §, .:\ fJ.':'-~f).~l,';,·szertú1: ':ezcf:ő:io a _[!.';'):ó~·:.-::;zer
j úri auyag·ok heszerzesel n g·azclasa1„n i.i.raz
!!'af'ósúgg·al (g·h-Yal) 01:ryetértYe a Kfizsz:.íllí
.túsi SZahúlyzat figye1eu1bcvételével intézi. 

„LABOR" mezőgaz«i!aságii. és 
állatgyógyászati !készítményeik 

ung·y tizlefi hasznot biztosítanak. 

..-LABOR." (iyó_!!yszrr ús \,7ep:yészeti :ryúr Ut. 
flt1dapest. VI.. Kirúí)· n. U. Tel: 2-ll-HU10·4i 
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a leg·kereseltebh gyógyszcrkülönlegcsscg. 
Fűraktár: r11örCik .József Rt„ Butlap~st, 

\'[., Király lL 12. 'l'el: 201-99. 
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~t~ ,ere,d111<"u:rr.ől a g;i.:ógy?zcrfúr vt•zető;téuek 
Jclent.pst te1u11 .. .:\.z eredrnenvt az e célra szol
gáló gyúg·ybzcrvizsgúla ti· jcgyziíkö11::vbl~ 
kell liev(~zet.11i. · 

--~ n1eg· 11eu1 felelő anyag vissr.aküldc)sét 
u ~1:ar r·:-;e~·eképeu, akúr vég·érvénycseu törté~ 
r_nk <1„ ::1sszakiiJdés, a gyógys'Zervizsgúlati 
.lt~gyzc.ikonyvbc 1s be kell vezetni. · 

1J., ~- ..:\.z auyagok főkönyvszerü uyilvúu
j arta~ara an~·agbevételi és kiadúsi karlof'é
lu~t ~1:ell vezetni. (1. sz. melléklet.) 
, .. 1\I uulen 9g·:;cs anyag nyilvúntartúsára kii-
1011 ln1rl?teklapot kell felfektetni. IDnnck az 
any_ag11y1lv{ulf.ar~ó kartotékuak bevételi ol
d::lara fel ke11 ;1cgyezni u raktári anvag
keszletct, a n1egrcndelési sorszán1of:. a ine7„_ 
r~~ndel és kel tét. a beérkezett anya o· · 1nen1r\i
:~:gét, n ,kí;c:;ériís~úrula keltét:. <} Sül~·egység~el:. 
.tz eg-y~<:.!!:arat r;s annak a ccgnck a nevét, 
cnnelyfol a ,!2;yogysz(~rtúr az a11yagot rcu
dcl,te: ...:\z a11y~q:.i;nyilv{n1tarf:ó kartott~~knak ki
acJas1 oldalail'a a kiadús keltét és Jncr111yisé-
µ;ef: kc1l fp}jpg-yezui. · 

:fia a g·;i.·r'Jg·~·szertúr húzila.g- úllít cHi készít-
111cn;:rket. a1nelyekuck elilúllítúsa alkaln1ú
val rakfúron J(iy(í an:-·ag-okat dolgoz fel, ah
l!all u.z <'f:!(:t:l!en .. ezPkriil a kf:szítrnéuyckriíl 
11:. n. ltiboralo ko11yvct kell vezetnie. Ehhc a 
!i:<iny,·lJp he k0ll vezetni az üjonnan eliíúl!i
!ol't. ,kc'1szí!t11li11y('k ll1Pnllyis{>g·<-"t. az eli.íú1Iíh'i~; 
Hl~\J1·t-; fovúhh/1 azL hogy az eifiúlliioU: l~/,_ 
.~:;;1h11('llYC'k 11nl;\·cn an:--a.!J;okhól kc'>szültck . .:\1. 
ig;y 11~:P~".t g·alc;1111.si ké>szíftuényekct: nz an~«t
µ;ok foko11;\·vszf'r1Í ny·ilvúntartúsfira szol:.!·!tlt'> 
un::a1:d.1cv(>fp]j és kind::ísi knrtott'?kha he ·kt·ll 
vezetni. 

1~. ~. :\ SZPl'Ziítlé~PS ('g·~-st\!'.!,'Úrak. illPÍ\"(_• a 

ill 

uapi úrak ::;zerinl a s~úlli)áka~- út kell vi~s
gálni és az cscticges arvnllo~as~ azpkon Icl 
kell tliuletui. Az anyagok. a,lvelelc\, vala-
1.uinl az cgységúrak helyesseget ~l ~-~·ogysze1;·
túr vezetője igazolja. 1\. g-azdasa~1 igaz_gai~>
ság (gh.) esak az ilyu1ótlon _lezart szamlal 
l'ize1 het.i ki. 

13. i. 1\. kliuikák gyógyszert, vegyszert 
esak ;„yó•„vszerrendelökönyvck, kötszert IJL'.

clig cs~k 7tZ erre szolgál!} kii~ön köllY".~l~. Úi
jún rcudelhetnek. A kl1nikak rendel?kouy
~'ének iueo·fclclö rovatúban pontosan fel kt;ll 
tüntetni hogy a rendelés iuilycn személy, il
letve m'ilyen szerv részére történt. (PI. ah 
al.kal1nazÜt.t neve vagy „úgysz{nu'", „an1b~~
lancia'\ „u1ütö", „laboratóriu1u", stb.). Eros 
111érgeknél a rendelökön?vben azt i!5 fel. kell 
jegyezni. hogy azokat ki!J.ek kcl1 kiadni. 

Ezt a körülményt a szrgnaturara olvasha
tóan fel kell jegyezni. Eg·y .sze.1~téLrnc~~ (ú~:y
:-;zúmra) lehet ugyan. cgy1de311le,B' tobh_fe]P 
1rvóo·yszert. is rcndcln1, dc cg·yfcle g·yogy
~Zerí'Jiil. ffileg· kiilö11leg·ességböl, e~sa,k egy d'.t
rah. illclYe cg·~- kis csou1ag·olasu egysc·g· 
adandó ki. ..:-\ rendPl t gyógyszert a beteg· 
kórlnpjúra 111indC'11 egyes esetben rú kell Vl:

zctni. 
.l\„ rendelést a gyÓg'yszerrcndelés felüg·ye-

(}yón·yleak{·nt n1ell~ és Liidlibúutahnakuál a 
1->uJ1í'ii1ann {V. Co„ Berlin, teakiilönleg·ességel 

aj{1111.ink. l\l inden Yevö a Jluhln1auu~te<1 
isri1ertcUíh(ll eg-y i11gye11 Jiéldúuyt ka11hal. 

Fűraktár: 
'l'örük ,József Rt., Budapest, VI., Király u. 12. 

Tel.: 207-HH. 
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letéyel n1eg·hízott adjuuktusuak vag·:; tau{n·
sege5lnek kell alúíruia. „Stati1n" rendelés 
eseten. illetve az állandó 1ncgbí2ott távól
létéb~u, a ~·eudclést 111úSnap reggel az úl
landf! rueg-fnzottnak be kell 111utatni. .'1...z úl
lando n1egbízott aláírásn nélki.il hokiildött 
r(•ndelésckről az ig·azgató-tanúrt vag·y he-
1:.:_cttesét a gyógyszertárnak a rendeléi
k?nyvbe va!ó hcjeg-~·zés lltj{111 kell értesíte-
111e. ·7- szubalytalanul rendelt gyógyszereket 
a g·yogyszcrtúr csak az igazgató-tanár vagy 
Jiel:rettesén(;k, utasítúsúra szolgúltathatja ki. 
~zt ,,1:1z u,tas11:ust, a szabúlytalan rendelést fcl
vevo. gyogy~zeresz a renclelDkönyvben külön 
111cgJegyezn1 tartozik. 

14. ~. Ne1~1 rendelhetilk a következők: uo1n 
n.~ e~yetcn11 g:,·ógyszcrtúr últal készített kij
zonsegcs reagensek és nor1núloldatok nen1 
g·yóg~:ítús céljára szolg·úló g·~·ógyúrnk', tisz~ 
logatasra szolgúló tfituén;i,„savak. tö1nénylú<r
o~datok. Júg·ok.„IIe1n hivatalos g·yógybo1:ok,"':'1 
hivatalos f:okaJ1 hor, tovúhhú az ásvúnvvi
zek, g~·(igyf:{qJszerek. f.oa, eacao. csokoli'1d(>, 
c~ogr,ia9 (:s rnni. 111elyck sziikst.lg esetén a gaz
d~1~t~g·1 1gazgatósúg· (gh.) raktúrúból vag\~ 
d1etas rendelés útjúu szerzcndök be. 1:ekit;
tcttel ,arra, hogy 1ninden klinika és intézet 
engedeI:i.:ezett adfnneutes. tiszta és henzinnel 
rlenatnralt szesszel rendelkezik. enn(~lfogva 
szesz a .g·~~úgyszertúrból csak n1i11t n gvón·y-
szcrek vivőanyagit rendclhef'éi. · · :-.. 
, ~~ 1n. ~i:ir. népjóléti és 1nnnkaiigyi n1inisz· 

tt~.~'l),lI!l al f:a! 110111 CII.!rcdél yczcf:.t. .c·yógySZ('l'· 
kulo!,ileuessegek rendelése 1ehettílcg· kerii
lend~i ... A., rc1.ulelhetéi külUn]egesség-ek listáj{d 
n. klnnk~~k lgnzg-atói iillnpítják 111cg· c>s kiiz-
11 k a gy·og-yszertúr Yezeté)jével. 

11:1 

1;1. §. „Stati1n': rendelést kiilön papír}ap_on 
is lehet tenni. Ez azonban _csak ~eh~~ res~ze1~e 
(·s csak a beteg· úllapota nuat_~ snrgos es~tel~
hen van n1egeng·qdve. 1\ „stt~tnr~ rende~.esr;cl 
a beteg nevének és áµ;ysza111anak ko,zlesc 
sziikséges. Siirgös esetekben .a reudelveny :1 
1„c1,-·ógyszcrtúrnal~ tclcfOJ,1011 _.1s ben~ondhato. 
ile a gyógyszercrt u1eno a!t1szt a t9lefono11 
heruondott szöveg·gel egyczu rendel,vcnyt tf}l'
lozik 111an·ával vinni. Ezt az okmanyt mas-
11n~ a g·Yógyszert kész~tő" gyógy~.ze.~·ész a 
pótlólag· beküldött „stat1n1 . re1ldelokonyvbc 
heragasztani vagy „ex or4,in.~t1one · .. · · ·: · 
sl athn" jelzéssel a. repdelokonyvbe be_n1a
solui köteles .. „A ... 11y1lvan nem. a beteg apa
nota érdekében történt „~tatun': rcndelese
ket is lehetőség szerint te}Jesíten1. k!Jll. ~zon
hau a 1negtörtént rendelcst a k~1n1k,a, ig::;.z
gatójúnak a rendeltll~önyvhe vnlo be1ras ul.-
.jún kell jelenteni. . ~ 
· 16. ~- Szóbeli i..izenei~ket„ i1letvc telcf9n_cn1 
pszkUzö11 rendelést, felreortesek clkerule~sc 
v{~<r(•t f: 'l n·y{Jo·\szcrf-árnak Il011l szabad at
YC;J.1,lÍ. Éz '"'t11(~· csak a .. statin1n renclo_lésok 
kP11cznPk kivótelt:, a1nclyck telefonon i~ le~ 
adhatók azzal a feltétell~l, hogy, a szobeli 
ronde1t~st azonnal írúshel1 rqndoles!:e~.t kell 
követnit\. 1\ g·yógyszorrenc19lese}t korul ~e!
n1erülö 1nindenféle levplez~st, l~.gy a kl1n,~
kúk. inint. a g·yógyszertar roszerol a rendelo
könyvhe kell bevezetni. 

HYPEROL 
szúj- és torokfcrtötleníh'.i 
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17. ~. ~<i. klinikák, intézetek kötelessége, 
hoo·y merrrendelt g·yógy-, vegy- és kötszereik 
els~állításáról gondoskodjanak. Az elkészült 
szereket a gyógyszerész a rendelőkönyv sze
rint eo·yenként átvizsgálva adja át a kül
döncnclr, aki az átvételt a rendelőkönyvben 
elismeri. J.\.z átvételnél megállapított hiú
nyokat a rendelőkönyvben fel kell tüntetni. 

A székesfővÚTOS tűzrendészeti hatóságú
nak rendelete alapján a gyógyszertárnak 
aethert, benzint, alkobolt és hasonló köny
nyen g~"uló szereket csak ro~banús,tól b!z
tonsúgos edényben szabad k1szolgaltatn1a. 
...-\z cdúnyckről a gyógyszertár térítményt 
állít ki. Az edénveket használat után, kí
sérőjegyzék cllenÓben tisztára mosva kell a 
g·yógyszertárnak visszaszolgáltatni. A kli.ni
kúkon különös gond fordítandó arra, hogy 
az iiveg·ck saját üvegdugóikkal, tégelyek fe
dőikkel, cbloracthyl és inindenncmű gáztar
lúlyok haszuúlható állapotban legyenek <t 
.zyógyszerf:árba visszaszállíthatók. Egy l i
ternél vagy egy kilograu1n1uúl több anyag
uak állalldó t:artályairól a klinikák, intézP
lek n1ag·nk tnrf:oznak g-ondoskodni. 

18. § . .:\ reudelvényeket egyenként érté
kelni (taxúlui) kell. Az értékelést a beszer
zési (szerzlídéses vagy napi) egységárak 
alapján kell végezni. Az eképen értékelt ren
dclvén:reket klinikák és intézetek szerint 
esoportosítva havonkint egy kimutatásba 
foglalva a gazdasági igazgatóságnak (hiva
talnak) meg kell küldeni. 

19. ~ . .:\ n1ennyibe11 a gyógyszertár házilag· 
úllítja eli\ azt a készíbuény!:, arnelyet a ldi
nikák. intézetek igényelnek és a készítmény
nek húzilag el(Jfillított ára alarsonyahb an-
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uak rnindeukori beszerz.ési úrúuúl. a készít-
111ényt abbau az e:-;etbeu is a bt!szerzési egv
ségárak alapjú11 kell értlikelui. 1\ gazdasái:·i 
ig-azgaf.úsúg'nak c~·lt-11ak) ha\·011kiI1t 1negkül
llcndö kitnntatúsbau azonban. a házilag elö
úllított készít1néuyPln1él, a kés;dhnények be
szerzési eg·:rségúrai alapján ntegúllapítot.f 
1~l'téke I11ellett, azok húzilag· eliiúllított érté
két is fel kell tiinletui. }{ogy a két értók 
közötti külünhözetct nlilyen arúuy~zú111 sze
rint kell az ig·énylií klinika, intézet, iHeivP 
p;yóg·yszurtúr javúr;_1 nlszinnolni, azt a klilli
kni bizottság javaslata alapjún a gazdas[u;:·i 
hizoítsú.!'.!.· úllapítja n1eg· . 

1\. g-yóg·yszcrlúr kötclessóg·e. hogy a kliui
kúk, illt(•zetek rl•szóre kiszolg·últatott kószí!
Jltények L•rfók{ir61 i•rf.ókelsz.it11tolúsi I1ap1,·11 
veze::isen. 1.nuel~·rp a k(1 szíh11{•11yí~k ntiudcn
kori IH'Szerz{~si :'irúL illPlve a ln;szíhn{inyí'k 
húzi elil{11lítúsa esetlin. azok húzi eliiúllíl:úst 
[1rút is fel kell jeµ:yezni. ]{a u klinikúk. int,~
zetck r('szl·re kiszolg·ú [latot t kl~,:;;zí 1 nH!B;tl' k 
(s anyag·ok (>rf(•ke kcn1tiJ1g·ent6lva Y<lll. ab
ban az ('StdbPn a szöli::n1f'org·i'i uaplúkkal n 
klinikúk. iutl'z(•tck l1Pszerzósi hitcl<~tH•k n1cp;
lerhelésc búrrnikor kiu1utatbató. 

l',L.ABORu galenicumok 
a leg·kitünöbb rniuöség·íí tlróµ;okból és tiszta 
hatóanyap;okl>ól a g'yóg·yszl•rkii1ryv előírása 
f-:7.erint «t lcp;tökéletesehh g·yóp;yszcrészi és 

veg·yészi iet·hnikával kés:r.iilnck, 

._T.1~\ROII" fiy{1g»·:-:zPI' l·.-. \:-<,_g·y('SZ('l i .!.ry:Íl' Rt. 
]{ntlape;:.t. \"'f.., _l\:irú!y n.1:!. rrel: :!-!1-1fi.l10~47 
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..:\ g·yógyszcrtúr alkal111aioltai által tndo
tnáuyos kutatúsru elhasznált anyagok érté
kl•t a gyógyszertár elszán1olási naplójábn, 
kell i'clvenui és ezzel a gyógyszcrtúr konliu
g·pnlúlt hitelét n1egterhelni. 

III. FJ~.TIDZE'I~. 
(;.IJÓlJ.11- és :vel!,1Jszcrek kezelése a kli11ik<iko11. 

jü. ~ . ..:\. klinikúk, intézetek igazgatói köte
lesek go1Hloskodni arról, hogy a 111egrendel t 
szereket a gyógyszerek kezelésével megbí
zott orvos vag·y annak kijelölt helyettese ve
gye út, akinek kötelessége, hogy az átvétel l 
a rentlelőkönyv szerint revideálja, a klini
k[1kon, intézetekben őrzött hátralékot jegy
zPkbe vcµ:ye, a szerek helyes szétosztúsúról, 
a sterilizálandó edények visszaszúllítúsáról, 
Yala;iuint a klinika. intézet g-yóg·y- és köt
szerallon1únyúnak éírzéséröl és kezeif>sér()l 
l'l•lclős~ég· rncllett. µ:ondoskodjék. Ne,~eiétt 
orv9s feladata. továbbá, hogy panaszok. sür
.i.n~tesek cscil·n a ::ryóg·yszertúrral a közvet-
1.cn éri11Lkezést fenntartsa, a kiinenfi betogt~k 
a1tal el ne1n fogyasztott ir:vóg-yszerckct ösz
~zeg~riijtse Ps ezeket ke11G g·o1Hlossúggal cín1-
Jclezve. valarnint a klinikúra niutatvúnyul 
1tis~r1ctezésrc hekii1dött gyóg-yszeranyagoka t 
ts, osszcg_:yiltvt; zúrt edényben éírízze, rakiú
ranak keszlctct az osztúlyos orvosokkal t11-
<}assr1; és ezek ig·énylésére az osztályokon 
lckv6 hcteg·ckel:. az ápolószon1élYzetet ·és Hí'. 

orvosokat gyÓ.!!yszerrcl. veg:yszei:rel és ki:H~ 
kiite!,cs ni:ivedé}t- {~s· fog·yaték;iegyzékct nn11-
szf'ruen vezrtnL 

Ezzel szc1!1bcn a g-~·úg-yszertúr kötelessé•"" 
lioµ;y a gyoµ;~·-. v1·g~-- {·~ l:iit,;?Pl'Pk úlla1i';l/1 
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kezelésével 1ucgbízolt a<l.iunktus fig·yclméi 
a gyógy-. vegy- és kötszcrfogyasztús tcr6n 
ielcntkczi\ ntindcn fcltünö köriil1nényre fel
hívja, 

I\T. FE.TEZEr.l'. 
f(i.k la11>hal11ak lf.IJÓ{JHSzert, 'VCfl.l/SZCrl" és 

kötszert a fJ!/Ó!J.IJS:zertárúól. 
~1. ~- .-\ gyógyszertúr ingyeu, az egyes kii-

11 ikúk, intézetek g·yógy-, vegy- és kölszcr
ko11li11g·euséuck terhére lútja el a klinikákon 
l'Plcvií heteg·ekt•t. _-\z a1nhnlúus helcg·eket a 
klinik<ii renclel{•sek ala11;iún csak annyiba11 
lúthntja cl a gyógyszertúr. n111cnnyibcn az 
n klinikai :nnbnlauciúu törb.'.~nt heavatkozús
~al. illl•tve a tanítús vag·y tndornúuyos vi:zs
g·ú.ló<lús l•rdt•kl>vl•l szorosan összefiig·g-. Szilk
s{•g·cs azonban - Yisszalilések és tévedések 
Plkcriil{•sl' vóg·ctt - hog-~„ az a1nhulanciún 
kiszolg-úliatott g-yóg-~·szerl az an1hnlanciút 
vczeUí orvos szc1nélyesen adja út a hct.eg;nnk 
(~s hog·y errö1 az atnhu1úns-kJ\n~„vvel cg-ye·1.<'i 
nanlót VPZCSS('ll. 

.:\. klinikák a vegyszereket és nyers an:va
g·okat is gyógyszorkonting·cnsiik számlája 
terhére kapják. 

.5,& +±"* --~· 

Dublofix „Oru Hennino" 
orvosok és iop;orvosok últal elöszeretcUe! 

hasznú!\ chloracthyl. 
A leg·tökéletesebh apparúl.ns. 

Vezérképviselet: 
1I1firök J'ózsef Rt., Budapest, VI„ !Cirály u. 12. 

'l'el.: 207-99. 

TI ..... ··1 I• 
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~nf!·Ye.n g-yóg;yszerrc és kötszcrrc csak a 
kl111.1k5t1 Ol'VOsszcn1élyzctnek, havidíjas és 
~1!1p1beres alkahnnzottaknak van igénye sa
Jat ,sz~mélyük, illetve az· álf:aluk elfa1:tott 
esaladt pótlékot élvez() családtag-ok szánuira'. 
_.e\ nevezettek részére ino·vcn o·""~Ó<l'Y- e's ]·o"I· 

1 l 
. , ,...,. ,...,) ,..., . \. ' 

szere;:: i:!Szolga}tatúsa csak n klinika gyóg-y
!"ZCrl~ont1.i:g·~nscu~k keretén belül és annak 
tor~!crc t9rtcnl}ct1k. Ezek a rendelések a rc11-
dcfo ,,n9v9nek, illetve a hozzátartozók csalúdi 
1n1nos~.g·cnck po1itos 1ncgjelölésévc1 kiililn 
1·cndclokö11yvhc írandók. 
A~ ~~hnéleti intézetek és a gazdasúg-i ig·a:-:

. 1g}kttosa~ (gh,;) alkahnazottai és csalltdi pÖI
~- ot clv~zo csalúrltagjai kiilön rendelií
ko~yy útJán önki:Hts{;µ;i áron igényclhctnPI
„.,.o~''S"c1·t !·!' ·1· · 1 ' ,„. '"'·· ·/·. , \. 1n1 \.a1 orYoso \ vag·y 1nag{1n-
orvosa1k rcndclctérP . .:-\ fehncrii1lí költsé0'1•

ket ~ g·azd:1s{1g-i ip;az!!'ah'isúg· (.gh.) a neve;;;.t
lek, illctmcnyeihöl haYonh1 levonni és · n 
-~·~"Og-yszert.f1r }li.fcJénl'k javftrn hefizctni kö
t< les. Önkoltse.Ln ar alat.t n O'vóo·vw~c1·r•I·11r·I· h , • , ' .-. • ,..,, ' L, , , \ \ 

<:? eszerzcst c.Q'YSf'!,rarak ala11jún Illf'""Íllapí-
t ott értéke Prl:cndö. · ,..,, ' 

Él clbrlr'plctés. 

2~. 0. ·p~;.i; a rnndclet azonnal JiatiiJyha lép. 

1311d11pPi·d. 1!1:10. (\vi rnújns hö 28-ún. 

, Cfróf:. J(lclJelsbcrq J(u110, 
vnllas- es kozoktatúsiig·yi n1iniszte1·. 
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i\z okleveles gyógyszerészeknek a székes
f övárosi törvényl1atósági választók közé 

felvétele. 
- 1\. 1u. kir. vallás- és közoktatásügyi mi

uiszter 463-1-2-1930. számú leirata. -
(~A.. j\{agyarorszúgi Gyóg·yszcrész-Egyesiilet 

Elnökségének). 
Hivatkozással f. évi junins hó 26-ún n!J5. sz. 

a. kelt felterjesztésére, tudornás és 1nihez
tartás végett értesítem a tekintetes ElnöksC
get, miszerint jelen száni alatt egyidcjiilcg 
1negkcrcsten1 a n1. kir. hcliig·31111iniszter urat . 
hogy az okleveles gyóg·yszerészeknck a szü~ 
kcsfővárosi törvényhatósági választók ösz
~zcírásnánál a választói névjegyzékbe leendő 
fplvételérő1 g·ondoskodni n1éltóztassék. 

Bndanest:. 1930 augusztus hó 2-ún. 

A miniszter helyett: 
BdrdnJJ Gerő, h. állnn1titkár. 

Világmárka 

Chloraethyl „Dr u Henning" 
t'sava.ros, pillanat- és patcntzáros csomago

lásban 15, 30, 50, 100 i:r-os kölnivizes és 
fenyöillatos is állandóan kapható. 

v·czérképviselct: 'r<>riik .József Rt„ Budapest, 
VI., Kiritly u. 12. Tel.: 207-99. 

r 
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. A„ g·j·ógyszerészi továblJképzíi tanfolya1uok. 
tuclonuísul vétele. 

~--.A u1. kir. vallús- és közoktatúsiíg·yi. rninisz
tPr ·Hiil-;i-7-1980. száu1ú leirata. -

1 A. }.i"ag-,•:arorszúgi Gyóg·yszcrész;-JGgyesii!Pt 
e t Hökség·énck). 

lli\·;1tkozússal L éYi októht•r hú 1-én 1i37S. 
sz,\1i1 a 1 a t.t: ke] t i'<> lí er.it•sz b'.·sérc. órtesítcnt ti 

h·lc cluiikség<'t. \tog·y il n-ra_g·yarorszúgi 
f l yógyszerész-lj~gyesiilPt <1z;on ha túl'oza tú t. 
n1cl;r szerint a gyógyszcrl•szi kar t.ndon1ú· 
n~·os {•;.; g·yakorlali isuun·ct:einck kiu1l•lYí-

1 (··se e(•\júhúl :iiiy(lhen tovúhhkópző ta11l'ol)·a-
1nokat :-;zúud{>kozik tartani és hog·y t'. (•Yi 
októlH'l' hó 1-UH 11-ip; terjedö idiirc az clsi; 
i]yp11 loYúhhkópz(i tanfoly:11not a hett1nh·1-
tof.!~ Tn·ogTan1 cilupjún JILPg; is f'arfotta. 11Hlo-
111ús11\ vet tc111. 

D1ulapest-, 1nao. t'.•vi oktúber h!'1 17-én. 

.A. 1ni11isz!er rt~1Hlelet{•hii!: 

Dr. rité.::: lfacís;; ~-lladrir. 

n1i11iszteri tanácsos. 

CJ:ni111.ilimm ta.111.111.ic. insipid. Rozsnyai 
30~ii chininf:artalo1nrnal! 

Roz~nyai ch!n!u cukork!' ~, 
ch11un csokolade 

eg·;reuként 0.20 gT chinin. tannic. ins. 
Rozsnyai tartalo1u111al. 

FölL\K'l'AR: „LABOR" gyár rt. 
Budapest. VL Kirúly n. 12. Te!: ~-!l-lli,110-47 
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EGY!W HA'l'óSAGOK . 

.A. l\I.A„ '' g·~·<)gyszerészi szá1nláinak és vényci„ 
nek selejtezése. 

-::-- .„:\.„ u1. kir .. „A..ll:nnvasut"ak Ig·azgatósúgún:ik 
(ty. J50-1Hi30. 109. 1\. I\T„ szúu1ú útírata. -
( :\ l\[ng·~-u rorszúgi Gyúg-yszerész-l!~gyesület 

elnökségé11ck.) 
r\.. rógi g·yúgyszerészi száni lák és vények 

sPl9Jlezhet{•sc eéljúból az összes cg-:-,cczményes 
g~'O~y;-;zerPs7;cktöl. 0Jyúrtcln1ü uyilalkozatot 
k1vauunk k1vPn111. 1ncly szerint elisn1crik. 
hog-~r J!l:!!L (•vi dec·e1nher hú Hl-ig hL•zúröla:.r. 
a ?.LA.\"" Belt';~·st;~!;i J3iztosítú Tutézetóvcl szc1i1~ 
hen SP111niil'éle hiilralékos. illetve kie 0 ·veulí-
tt'tleu köYelcl/•siik nincsen. ,...,, 

~l1ekiriú.'_ilt•l arl'a. hogy az cgycztuúu~· err<' 
~-ou:.~t!~ozolag· rPudclkczóst nerr1 tartahnaz.. 
!n1kerJiik. hng·~- nn1ennyihcn L C~ítunek pz 
Pg~11„ l•s%1·1:v{·!PlP ni11~;;;e11. a .. (}~·óg·~·szcrÓs';,i 
~\..ozl~111~-. ut;]<lll a _g·~~og·~·sz.Pré;;;z urakat erréil 
t>rtcs1 tP111 sziYPskcdJck. 

l\Jcgjc_g·:i.-!'Zlli , kívúnjllk. hog·y nlindcnik 
g·~-~,g·yszPrPsz. r(·s~~r~ kiiliin-kü1ön fogjnk n 
11y1Iatkoza(of". aln1ras v(•gctL 1ne0>kiildeni s 
í~y au~clyik g·~·t'1g-yszerésznck c~lleg rnt'.·~· 
kovel:e]Psc volna. az tern1(•szetescn a nvilat-
knr,rdot ncrn fogja alúírni. · 

Budn11rsL 1DHO. évi fchrnúr hó a-iin. 
MAV Betegségi Biztosító Intézd: 

Dr. TTidra, iigyvezei6. 

HYPEROL 
szúJ- és torokfertőtlcnítö 

TI 
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A székesfiíY~iros tauitesáuak határozata a 
nyilvános betegápolási gyógyszerrendelések 

· · tárgyában. 
(Kivonat). 

A tauúcs az 1930. évi április hó 17-éu tar
tott ülésében hozott, 58.\150-1930-IX. számú 
határozatával, a mag·yar kir. népjóléti é~ 
n1t111kaügyi n1inisztcr fl80.l05-19ílü-II. szán1u 
leirata alapjún és a tiszti főorvosnak, to~ 
vúhbú a fiiszún1vcvö11ck. valan1int a tanáes1 
TX. (küzjótókouys{q.ri és szociúlpolitikl!-i) 
ilµ;yot4zl:úlynak rnúr koráhhan heszcrzett Ja
Yaslal.nk clfog-adúsúval, a nyilvános beteg·
ú polús i köl tséµ;ok terhére történő g·yóg·yszer 
stb. TPtHlelésnél kövctendö eljárást az a1áh-
11iakhan szahúlyo7.ta. }\ jelen határozatban 
roglalt. szahályozás a 6779-1930-IX. szá1n 
alnH és a 18.440-19Bü-IX. szám alatt kiadott 
f-n!l~t<'s~ hatúrozntokal: háron1 irányban eg<~
sz1t1 ln: 

Sza hú lyozza: 
T. :.1 g·yóg-y8zcrköltséµ:ck kíutalvúnyozásúL 
TI. a inüszerck engedélyezését és kintalú~ 

sút. 
fTI. úµ;y a g·yéigyszcr-, n1int a kötszcrkövP

tnl{•sek kifizctésé)t és elszámolását. 
T. ,:\ közfinség·es és kiilönlcg·es g·yógysze1·

slh. rf'ndelPsckböl kifolyólag', a nyilváno~ 
liPteµ;{q10·1 úsi é:s µ;yer111ck_!.;ondozúsi kU1 tség·t·
ln•t ferheHí kiiveiPlésekrfil szóló és a keriilel i 
tiszti orvos últal .a t'en11úlló szabályoknak 
111egfelf~löcu. orvosi szakszc1nnont.hól felill
vir.sgúlt és ;1 v{~nyek alapján clhírált gyógy
szcr~zán1lákat a tiszti főorvosi hivatal, a jp
len tanfirsi hatf1rozat kézhcsítés(~i: köveUlen. 
n n1a_!!-:1 részéről is szahúlys7.crficn fclii1vizs-

<--<--

1'.!3 

g{dja <'>s esef.enkl!ut at t.auúesi IX. ilg-yosz.
túlyhoz juttatja. (Elsö alkalouunal a 6T7H
l!HJO-IX. sz. alapjún visszatartott an;vag· kül
(le11dií út.) 1\ tanúcsi IX. üg-yosztúly a siáu1~ 
1 ú ka í, az· érvénycsí tés érdekében való intéz
kl'dr:1s vóg·cU:, a sz{nnvcvőségnck adja ki. .:\ 
szú111vevfiség a szúuilákat a tanúesi X. üg·~-
oszlúly küzhc11jöttével, a 111indenkor érvé11;;
lH•n levií gyóg·yszerárszabvúny szerint J'('

h1x:últ.af.i<l; _azutúu _szú~ns;i;al~i .. sze1npo,~1thól 
lllPg'VJZS.galJa, a f'ZHTnlak Vl'g'OSSZegehol a 
111i"ol;ii:h;i11 közfilt iíL8011-19BO-II N. i\L i\L 
n•1Hlel<>t éricl111éhell fJ?~. azaz öt:-:zúzaléko~ 
ÚJ'Pllg'{'Ch11f•ny11Pk lUPµ;f'elelil összeg·et 1evn-
11úsha hoz Ps az így fennn1aradó iisszcg·gp! 
a sz{nnlúf- érvényesít-i. cg·~'úttal nz (Srvén:rt~
síf'ett (isszcg· r. u. kintalúsa irúut i1tf:é;1,kedik. 

III . .:\ tanúcs kirnonclja. hng·~- úg·y n gy(Jg·~-
szer. niint a µ:yóg·yúszat-i spµ;é<1eszkiiz- (ndi
stcrl szúuilúkat csakis a ui. kir. népjóléti {>:-; 
111nnkaiig·yi niinisztPr últal a HYilvúnos hP
ff'g-Úpolúsi l>s g·:o;'crn1ckgondoiúsi költség·p].;: 
l'Pcleil>sére l'PIHlclkczésrP hoesúf-fitt iisszegck
hfil {;S pzek keretén belül szahacl kieg·ycnli
teui. 1'.finthogy ncdig az 58.015-19íl0-II. sz. 
n1iniszteri lcirathól is meg-á11apít:hatónn, az 

4===== 
Círes 

Chloraethyl „Oro Henning" 
iivcg ellenében új HHtést. szállít. IIH1 gfelclőcn 

olcsóhh úrbau a Yezérképvisclet: 
r1 öriik ,J úzscf Rt., Iluclaucst, 'rl., Király u. 12. 

rrel.: 207-H!l. 
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ilyeu rnódon vá-rható fedezet a szüksé.gletet 
tninden valószíníísé 0 • szerint meghalaclJa, azt 
is kin1ondja a iaaá;s. hog~,.. elsősorbfl:n a, kö
zönséges és kiilönlcges gysJg·~-szer_§Z~~!:nlakat 
kell kien·vcnlíteni. s n tanacs1 IX. u.~·yosz
túly gy;~g.yászati scgédeszk9zöket (111üszerP
ket) csak aunyihan cngedcl:v?zJ1et,_ an1cn}""
nyíheu a g~~ó.rr:vszersz{uulák k1r1zctc;;c utan 
a fcdezr-thöl fclhasználhatfi összeg· n1eg fenIJ
n1n1·adL 

lJgy a gyógyszer-. ininf: a g:vó::;:vúszal! ~l'
g·t;dp::;zkfiz- (n1üszcr) szátnlúk k1eg·;\-e1t11h 1SP 
a központi nénztúrhan tfirl(niik és pedig 
kt'·szpPnzf'izPtés vag·:'<· útutaliis útján. 

1\ tanúes ezúttal is nvou1atékosan figypJ
Inczl'cti az eljárüsra hivalnftal.~at '1 ~9.000-:-
1898. c;s a 118.9;-iG-1918. sz. hclug·yu11111szter!. 
f-ovúhh{t a H1.7G8-922 .. n 16.000-1920. <'s :i 

il2.620-1fl2G. sz. IH;pjf1l{~ti és lllllllkniigyi Illl

niszt0ri rrndrlctrk nontos hetartúsárn. kiilil
niisen pedig· arrn. ho_g·)t n rrndelPsckn{\l a 
l0g1nPsszrhhn1cnö tnkarékossúgot tnrtsúk 

::;zcm clfitt. 
Fclhiv.ia egy1íttnl a fi,!r)-cln1c1: a kfivclkP

ziíkrr: 1. a rrndcl{\s. illet-vr a k{~relc1n eléH·er
jpszti;se alkaltnii.val vizs.c;úlat t{n·g-yúvú kPll 
tenni azt is. hogy a hcteg- vagy fizcf(íkfitclPS 
hozzátartozója uc1n tng'.ia-e Yalan1el)-ik, az 
1!l27. évi XXT. tc. hatálya alú csél hetegsé~.ri 
hiztosítói11lézch1ck (O'!'I vap;y i\íABI, stb.) 
:\ 1nennyihell me2::íl1anítást nyerne. hogy ;i 

hete.e; vng;y l'izPtőkiitclcs hozzáb1Ttozója a }1i
vatknzott tör,vPny nlapjún biztosítva van, n 
szil kségPs gy6,Q·yszr1TP] Yilf..f~t gyóg·}.·ászn 1 i 
srg·éideszközzel (111ííszrrrcl) Yaló rllátásn vP
gPl:t az illrtékes hiitosítóinl6z1.•lltPz kell uta
sítani. 

J\. v;yóp;yszerész adójának kétszeres 
szán1íiása. 

12:\ 

··- 4'1. n1. kir. közigazgatási birósúg 5603-lUHO. 
szúrntí itélete. -

Szúrn: 5603-1930. K. A magyar állam ne
vében! .„A. n1agyar királyi közigazgatási hi
rósúg a h.-i legtöbb adófizető községi kév
Yiselőtestületi tagok 1930. évi névjegyzéke 
ügyében, Somogy vúr111egye törvényhatósági 
kisp;yíilése által 6063-9 K. 1930. szám alall: 
l1ozo'tt véghatúrozat ellen Sz. F. h-i lakos ré
'zéről beadott panaszt. 1930. évi október hó
nap 21. nap;iún tartott nyilvúnos iilésébeu. 
<tZ lSHG. évi X.X\TJ. tc. 25. szakasza alapjún 
túrg·yalús alú vevén, következőleg 

itélt: 
.e\ 1.nagyar királyi közigazgatási hirósúg n 

panasznak ne1n ad helyet. 

Indokolús. 
l . .e\. panasz a kisg~~ülésnck az ellrn a vég

liatúrozaia ellen irúnyul, an1cll:rJ?l S. L. olrl~
\·clcs gyógyszerész adójának ketszere~ s~a~ 
rnítúsa, s a neYe,~cttn~k. ez a!ai:on a k?zs~g-1 
legtöbb adófizetok ncvJegyzekebe valo fel-

l[{tlús lesz vevője, ha fig~-cl1uezteti a hirnOVl'~ 

Chesebrough vaselin 
készít1néuyekre. 

\'czérképviselet: '!'örök József Rt., Budapest, 
VI.. Király u. 12. Tel.: 207-!19. 
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vétele elrcudclfctt~tL ..:-\ panaszos úl\úspoutia 
szerint. a gyógyszerészi oklevél, az adó k~1-
~zercs :-;2{nnítúsilnak alapjúnl nern szolgal
hat. 

2 . ..-\..z 1H2H. évi L"'\:..X. ie • .JO. ~-úuak múso
cl ik bekezdése n7.t a rendelkezést l'oglal.ia 
i11ao·úhan' h~o·v a törvény H. §-únak 5-10. 
iH·k~~zdCs~ihc1~~foglalt rendelkezéseket, a. kiiz
só0·i leo·töhba<lóifizetőkrc is alkal1nazn1 kell. 
:\ '"'u1rvÓ~y H. ~-únak hatodik bekezdése szc
rin t pedig. két.szeresen szú1uítani annak ad(1-
;iút. akinek valan1ely l'öiskolán szerzett cs 
a inagyar úllan1han érvényes oklevele ya11. 
'l't~kintettcl rnost niúr arra, hogy a g·yogy
szPrészi oklevelet csak f'őiskolilu lehet meg·
szcl'C7.Hi. s hogy a panaszosnak ekként szer
zptf o·\'Ó'rvs7.erés2i oklevele a n1ng-yar úllani
ban '2\i·y6ilves: a türvónyhatósúgi kisgy{il{•s 
S. :L. oklc,„Ples g·.\·ógyszerész adó.iúnak kéi
:„ze1'l':-: szú 1u í t úsfr t, s a Hcvezcttnck ez a lapo11 
a h~r.:·Uibh adlitif;i;etők névjegyzék(~he va!{J fel~ 
vútl;ll·t Uirv{~l!Yf'S nlapon rendelte rL E.!.CVéh~ 
ként az 188G. {~vi XXII. te. iJiJ. 0-a, a gyóg·y
:.:zert:·:.:zcfr adó.iú11ak kl•tszcrcs s7.innítúsút ki
fpjp~ptf·p11 is elrPildelte. 1\ panasznak C7.ek11{•l 
fO).tVa htiJ_'l·ef. adni llCHl Jchcfcf.t. _.:\ hirÓSÚg' H 
hatúrozaf: kút példú1ryút a fiOG3.2fi-1930, sz. 
l\~ltf'rjP:-:zfés 1urllék1eteivcl eg·yütt. Son1og-~· 
,-ú l'I!IP_!.'':'-'P alisp:'tn:iúna k azzal a f clhivúss;i\ 
atl.ia ki. llo.!!'Y a hatúrozat rgyik p6ldúnyút a 
JJ1111af.lzosnak kézhcsittcsse. 

K<>ll" Budc111rsten. a 1nag;yar királyi köz
i_~·az.r.:·atiisi hi1·ósúguak :!HiJO. évi oktúhor hú
ll<lP ~1. 11ap;iú11 tartott iilésé>hill. 

J)r. l?ofhos (iJtula 
(' l !ín rl ('1. 

Dr. ,'{zi11.11ci-Jllcrsc .fác'·isel 
í :n1úesPl ll iik. 
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(1 yóu·y szer killönleA·essép;nek kcrcskedií r.észé: 
ríil fuv:osulu.tI.anul ár!1lfLsa }t JF-btk. 92. § 3;1~ 
t>svéu, az e1nl1tctt elJaras b1ro1 utra tartoz1ll. 

A Hatásköri Bíróság 113-1930. szúmú 
döntvénye. -

I. 
l. L. E„ a ,,niagyar Ásváuyviz„.é~ ,:B„}il·l~?,

szenllo" lap szerkesztője a gödöllo1 Jaras Io
-~zo1gabirújúnúl feljelentést adott be, ~el:r: 
ben előadta, hogy a 90.000-1903 J?M, szam:1 
belügyminiszteri rendelet 3. pon~Ja ertelmc
hen gyógyszerkülöulege,sségek forga_loll;lba
hozatala csak clroguistaknak es ny1lvauos 
gyógyszertáraknak van me.gengedve„ ~>\.. 
n·yógyszerkü1önlegcsségek hivatalos Jeg-y

zÓkében ll', L. sósborszeszkészítménye 34. ,ié~ 
lel és B. I. indaszesze 60. tétel alatt van lel· 
véve. Xtlinthogy ezeket a gyógyszerkülönle
"·esség·ckct Aszódon B. Gy. és 1-1. I. _kereskc
tliík is úrusítjúk, az 18í6. XIV. te. 7. ~-a, eset
len· az 1879. XL. tc. 92. §-a értelmében kihú
tt·ifs nliatt eljúrásnak van helye. Egyide;iülcg; 
hivatkozott még a ID. kir. belügyminiszter 
iJ4;!8-1tl07. sz. rendeletúre is. „A. f'őszolgabirú 
a budapesti VI. kerületi rendőrkapitúuysúg· 
útjú.n kihallgatúsokat eszközölt és ezutún 
19Íl9. évi április hó l-én 363. kih. szám alatt 
hoiott végzésével az iratokat az 1879. XL. te. 
!12. §~úha 'ütköző 1tihúgús elbirúlúsa végett a 
1-\'Öclöllői kir. júrúsbirósúghoz. áttette., . , 

i\. g·ötlöllői kir. ;júrúsbirósúg 1919. CVl Ill<lw 
.ius hó 6-ún, 1909. B. 342. szúm alatt hozo!l 
Yégzé~éYel az iig·yészségi megbízott indít
\'Únyút elfogadva, hatúskörét szintén nen1 
{11la1>Ílotta meg és a Bp. 527. ~-a értelmében 
az iratokat a föszolgabiróhoz úttenni ren-

n 
1 
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<lelte, mert feljelentésében előadott tényállás 
szerint terheltek azon cselekményében, hogy 
sósborszeszt és indaszeszt, s így nem gyógy
szert, csak különlegességet úrusítottak, 187G. 
XI\T. tc. 7. §-úhan mcghatúrozott közegész
st~g elleni kihúgús forog fenn. n1ely az idézett 
törvény 4. §-a szerint a közigazgatúsi ható
súg hatúskörébe tartozik. 

II. 
Az I. llf. 1910, 385. szúrn alatt kelt nyilat

kozatúban azt a vélen1éuyt terjesztette elő, 
hogy ebben az ügyben az e1.iúrús a rendes 
hirósúg hatúskörébe tartozik. 

III. 
1Iinthog·y az 1880. évi 37. tc. 2. §-áuak re11-

clelkezéséhöl kifolyóan a gyógyszerek, illet
\·l~ azokkal biintctő]o!Jl. szen1·pontból Cf/:11 tc
kinle{ ald esűuek nutt·af"kozó .QlJÓfJJJszerkii
f(jnfegessé!lek jogosulatlan árusításúra néz
Ye, ne1n az 1876. évi XI\T. tc. 7. §-a, hanem az 
187~1. évi XI.J. tc. 92. ~-a alkaln1azaudó, s 
i~zc11 "µ;y·úg·yszcrkülih1lcgcsségck jogosnlat1a
nnl i'orgalo1nbahozatala últal elkövetett köz
egészség- elleni kihúg-ús elbirúlúsa, az 18í9. 
óvi XL\::I\-7 • tc.18.· §-n 4. pontjúnnk, s ugynn
t~zen törvény 19. §-a 1. pon tjúnak egybevetett 
c'·rtel111e szerint a kir. júrúshirósúg-hoz van 
ni.alva, annak a kérdésnek a n1eg-oldúsa pe
dig-, vajjou a panasz alan.iúnl szolgáló cse
lekrnény a Kbtk. 92. §-úhan 1ueg-hiitúrozott. 
kihúg-ús tényálladékét kiincríti-c vagy 110111, 
az érde111leg·es határozatra tartozik: aunál
l'og-v:i n hntíisköri hirósúp; a jelen ügyben az 
1!107. úvi LXI. tc. 7. ~-únak 1. pontja alú esli 
hatúskfrri összeütközés elintézéséi.il a rendes 
()ircísáu !1aláshiJr(~f rillanífolfo ·nicg. 

l 

1 
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128. Rzán1. 

1\ sze1nélyesjogú gyógyszer~á1: üzle~i ~ogának 
ellenérték mellett valo atruhuzasu. 

.-\ kir. I télötúblúk fel ül v izsg·úla tí tt~t~úe:-;ú · 
nak elvi jelcntöségü hatúrozata. -~·) 

Ai 1876. XIV. tc. lill. 0-ban fog;l,alt i:endel
kezl~sck egyúltalúban uer.n _zar.11.1;k ~1 _azt. 
hogy a személyes jogú gyo_gy~zertar tulnJdO~ 
JIOsa üzleti jog-ának cllcncrtck. rnellett. valo 
ú.truhúzúsa t{n;gyábnn _har1nnd1k szenu::~I~~cl 
\ égérvényesen- és joghatúlyosa1.1 .sr:~rzodest: 
k{)t.hessen és csak a gyógyszertar~ uz!e~. sa
iútlagos tern1észetéuél és a közegesz~egugy
~·e való fontossúgúnál fo~vq k.öv~.~~11, hog:i--
uz ilyen üzletek átruhúztatasat, 1~letol<:g.meg
szcrzését célzó ügylethez „a belugym1n1szter 
l\n•retlélye is kieszközlendo, n~ely .azonb~n ~ 
Ui;vétlyes kellékek fennforgasa cs erkolc.~1 
1neghizhatóság esetében 1ueg n~:u. ta~ad,I1at~J. 
I )e 11c1n köti a törvény a szerz9c~es erveny~~t 
pz.en engedély előzetes hes~erzesehe~ se1n. ~1.s 
így a szerzödésne}c o_l:r n1o?on va!o me.g'~o
tésc, hogy annak erv:e1~~"e~sege ~z .a~ruh,uza.s-
1iak heliigy1ninisztcr1 Joval:agy,asa.tol .tetetil~ 
függé)vó, azt: önn1agúhan veve cr\~enytelennc 
neru teszi. 

''') Dt'. 'l'érffy Gyula: A kir. ltélőli,tb!últ 
relülvizsµ;úlati taUÚCSÚllak elvi ;ielento~Cg'l_1 
határozatai. lX. kötet 140. oldal, 128. siamu 
hatúroza.t. 

. ' EGYESOIJE'rl í~R'l'ESI'I1t~:SI~I~. 

1:1:-1-.Hl2H. szúrn. 
,\ 111. kir. f>osta l~eteg·séA·i l_~iztositú lntl•zt>f 

gyógyszerszúllí túsi eµ;:yezn1én:rt•. 
- l~l't.esitl•s. -

~.\ 111. kir. 1-losta .Betegségi J3iztosítú ln!é,,;t>I 
{•s a Budapesti (Jyógyszerész 1l\•stiílet kiizöt! 
létrejött g;yógyszerszúllítúsi eg:.-·L·z;utúurt t11-
do1núsvétcl y(~g'Pll kivo11atosa11 az alúhhink
han isn1ertctjiik a r_1\~stiilct t. lng-,iaiyal: 

Gyógyszerek az lutézet terhére csak :1 
IJndapesti. Gyógyszerész r.restiilt1 l köteli•k{·!11· 
tartozó gyÓgJ·szertúritkhúl szL•rezl1(~tiík 11(~. 

(tyúgyszerkiilönleg·ességck _ kii;r,ül esHpún 
azok szolg-últathatók ki az lntt~zet terl!(•rt·. 
inelyek a vényfiizet fiigg·elékéhcu kiizül! 
jegyzékbe fel vannak vévP. i\fús ltiiliinll'g-t.•s
ség kiszolgáltatúsa elött:. a tag· az lntt'•zl't 
igazgatósúgúhoz utasítancló. 

„A.z intézet terhére rendl'l t vóuyekl'l úg·~
kcll. árszahvúuyozui, n1int a '.I1úrsadnlon1biz
tosító Intézeti vényeket. 

.A. véuyfüzctckre rl'nclclt g·~·úg·yszt~rek {irai
uak :JO~D-út: a tag rnaga ta!'tozik kifizt>lni :i 

gyógyszer kiszolgúltatúsakor. 
Osztatlan vorokhoz doboz csak a nccl\·siívú 

vag:i-~ leveg6u könnyen ho111ló :o.;zerckh1'z 
(hró1usók. kal. h:i-~perrnangau. stb.), tovúbhú 
szeu1- és sehhintö porokhoz adható. Osztatlan 
poroknúl portúrea ne111 :-i7.Ú1níf.ha!ú fel. 

.•\z esetben. ha az orvos eln1nlasztanú fel
l iinlPtni a v(~nyen a kiszolg·ú\tatandú kiitszl'!' 
111e1111yiségél {~s 111éretót, úg·y niindenkor n;i; 
úrszahváuyhau i'elYett lt>gkiRPhh n1PBTJ\"is(~~
get (pl. pólyin1ál ;, ni. hoss;r.Ú. G t·1t1. szC•ll'set, 

l 
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va 1 t únúl 1cg·fcljchh 2:l g-ra1nn1 súlyút) szol
g{d t atliat.ia ki a gyóg·yszcrész. (}yóµ;yászat1 
segédeszközök aí~ intézet tcrht;re cgyáltalú11 
11e1n szolgúltathaf'.ók ki. 

_;\ tPsl iil et kötel{~kéhc tarlozú µ;yú::c1,·szer1··
szek szúu1lúikat szahúlyszeriie11 t'elbélyc
g·ezve. a 111. kir. posta he(egségi biztosító in
tt'.~zet kívúnsúµ;a szeri11ti iis:.;zcúllítúslia11 [•;-; 
sz{unlú..,;úsi re1ulszerc szerint rnaguk nyú.it.iúk 
he havoukint, a nt. kir. posta betegségi bíz
f.osító intézethez (l\T„ főposta), rncly a sza
húlyszerücn összeállított és okn1áuyolt szán1-
lút a beérkezéstől szíunított 14 napon heli.il 
kifizetni tartozik. „A. st.{nnlabélyegillcték a 
ht'nynjtó gyógyszerészt terheli . ... !\.. beérkezés
t öl sz;{nnítot..t 14 napon beliil postúra adott 
:-.z{unla iisszcsített hrntiú (h;sz;egéhöl a n1. kii', 
posta la•tegség·i biztosító inl{~zet 51fi (öt. szú
zall~k) púuztftri enge(hnényt. jogosult le
vonni. lla a hetegség·i biztosító intézet a hi>
kiil<liitt: sz;[un1út 14 11apoll túl 11en1 egycnlí
IPnÓ ki. a p(·nziúri e11g·pdn1(•11yrc 11en1 f:arl
hat. ig·t',11yt. 

_..'\7. <•g-ypz111ó11y 19ao. {~yi jannúr hó 1-tfil (•r
Ycnyes. 

J~udnpPst, 1nao :iannúr 10. 
l\-Ol·rícs Odii11. 
ii.g·yy. l.itkúr. 

Dr. Gaál Endr('. 
elnök. 

Labor= BÉBÉ 
keniícs 
RZUJJJ)all 
hintőpor 

a l 1·1.dd t iinCihh g·y<•rtuekúpolúsi cikkek. 

1fiG-1!JHO. sz;{n11. 

.A„ g~·óg~yszerész adójának kétszert.•st•n szá~ 
1nitása. 

- 1~rlesités. 

1\ . .l\:iiz;s[•g·j !\:üzHíny" ja1111ú1· :!li-i szú111ú
hau <'J.!.'Y ko11k1·(•t eset kavc_·sún. azt n l't•lvilú
g-osí.túst adja olvasóittak, hog·y a g·:-,·úg-;o;szi'
rl~sz1 oklevél 11en1 jelent l'öiskolai kópzPtts{1

-

µ;ct, tehút a g·yóg·ySzeré>sz adója ne111 st.ú1níl
ha1.ú ki•t.szeresen. 1-'ekintettel arrn. hog·y <l 
hival-kozott lap a közs(•g·i c's körjt•g·yz(ík 01·
sr.[11.ros kiizponti eg-yesiilet(•tiek hivatalos 
lav;ia. feltételezheUi. hogy a ·jpg·yz;{ik n t-iir
véuy (•s vonatkozó sz;ahfdvre;H11."\Ptl'kk1•l p!
}pnti•tps (•s az;okuak helyt1;lPn 111;1g·:-,·arúzntú
hól eredtí i'Puti t'e1vil{1gosítús alapjúu fo<"nak 
eljúrni. l~nt1Pk kiivt>lkPt.ll·h<•11 s:r.útnns o-,~'l'"Y
szpr("sz;f Uh·ölt1{H1Pk jog-talnoul a h•g-löfif1 a<l;·11 
riz.Ptélk IH~ysoráhól. 

A T\:üzsPµ:i l(özHi11 y szPl'kl·sz;tiísc""'Í't a liir
y{~nyPs itih;z;kt>dl•s1•ldiPl Pll1•11t1qps '!·Plvilú<>·o
sílúsúuak lJpjypshítl•s(•n• k{•rt iik l'l'l. J<:1n<'11~·1 t 
az;onhan !'elhívjuk kartúrsai11kal i:-:. 11og·\· ;1 

n1ost folyó iisszeírúsoknúl }pg·~·p11Pk \'ig·~·(·
l1.•n11111~1 arra. hog·y az; "1!129. (.yj XXX. ft', !l. 
~fi. hekrztlése h) poui.iúnak 1"Pt11h•Jp(p s:r.Pri11t 
af]{J.ink kétszPrPsell szf1111íttass{•k. ;\hha11 <11. 

psetben. hn <17. ÖSSZPÍl'Ó kiiZ('!! 111'111 ÍSHlPl'JI(' 
Pl a !J'YÓg'Yf-;_Zl'l'6sznck t'".'YPlt•1ilt'll SZl'l'Z('Í t ok
lPvclet. a lnvatkozot.l: f.iirv(:nYszakaszhnn l'Ill
lítctt, fé)h;l,:ohii oklev{•htt>lc l•IienPk l)allasz
s~a1 cs fellehhezz;ék n1Pg a s{:!'eh11Ps 111i11ií,o;í-
1."sL Fe13chb~zésiikhen hivatkozzanak a 
hl.f:10-1!)~'- sza1nú kiizokta!úsiig-:-,·i 111i11isz!Pri 

, rendelet1«~i arnely l'élreérthetetlt't1iil ki-

~-, 
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1uoudja. hog·y „g·~·úg;yszerészi oklevél birlo
kosa. aki lanul111úrryidcjél valan1ely hazai 
t nc101núnyeg-yet e1ncn a kiképzési rendeletnek 
llteg·fplclö szabú-1;.:szeríh•ég·gel elvégezte, a 
t iihhi f{íiskolút vég·zeltekkel egyenrangúnak 
VPP1nlö". {Tg·ysziuléu hivatkozzanak a közok-
iatúsHg-yi ininiszternek 4611-1112-1929. szán1ú 1tríttí;i. 
leirali reuc1e1etére, 1ncly ugyanezt állapít.ja 
1ncg és a111e1;; rendelet e nu:ti lapnak a 
.. (Jyúg·yszer{~~zi oklevél n1iuősítésc" chnü 
kiizle1néuyt:'.•ben teljes lcrjedele1nben talúlható. 
]~g;<heu felhívjuk kartársainkat. hob'"Y ta-

1111sztal t s{·rc1111iikct azonnal közöljék egye· 
siil<-'i iink iig·yvileli irodújúval, hogy az egyc
sii1et i.s n1egl:ehesse a jog·fosztás orvoslására 
<! szükséges in tézkedt:'.,seket. 

T~udapP:·d. lHHO fehrnúr H-{1n. 
/\urifsrí11s:::k.11 ()116, !Jr. (htál E:ndrc, 

iigyv. igazgat.ti. elnök. 

-!0-l!/ilO. SZÚUl. 

,\_ Fe!-:ti l\laA·:rar I~t·rc!-ikcdclrni 13ank µ;yógy~ 
- szt~rsz::irnlái. 

- F'elhivús. -
.\ P1 1sti .:\lc11.r~·ar. J\:l'rt'skt>delrui Bank vúl

la\ati p{>11ztúra arra kl·ri a rrl'st.i.ilct tagjait. 
\ing·~- g_\·úg·yszPrszú111láikat húuaponkiut kü
lön szú1nlúzvn. lt·g·kl,sé)hb a következő 1Jónap 
;1-ig· szív1~skt'd.iPnck a péHztúr g·azdasági hi
,·atalúuak hl'kiildcni, nicrt a pénztárnak az 
()rszúgos rl'úrsadalon1bizlosító Intézet ren
clelln~zl·se értcl111{•heu a g·yógyszerszámlákat 
szi1d(·11 havonkónti üsszeállitúshan kell fcli.il
vizsg·ú!ú:-: Vl'.•get.t benyújtania. 

. Budiqiest. 1!liHl. úvi fehru{tr h(i 5-én. 
J{ol'ács Ödön, iigyv. 1.itkúr. 

Kochmeister 
Frigyes utódai 

Gyógyárunagykcreskedés 

1\Icghizhatú rniuöségii <lrógok és 
galenikns készítn1én:rek. 'lerseny
képes árak. Pontos és előzékeny ki
szolgálás. G·yógyszertári berende
zéseknél kiilön előnyöH feltételek. 

Budapest, V., Hold u. 8. szám. 

Si.irgüuyc.:iin: Pharmachemia 
Budapest, 'l'elefon: .A.ut. 251--SH. 
251-!lO és 251-91. 
Igazgató 14i-5G . 
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f>ll-1!1il0. szám. 
A JIJAV Bctegséd biztosító Intézet gyógy. 

szerszámlái. 
l~rtL•sítjilk a Testület t. tagjait, hogy n 

1'1.t\ \T Betegségi Biztosító Intézete a régi 
gyógykzCrszámlák és vények se1ejtczhcté;u 
l·Pl.iúl?,ól az összes egyezn1é11ycs g~rógyszeré
SI;Pktol. olyan értcln1ií nyilatkozatot kíván 
k1venII1, an1elybcn clisn1erik, hügy 1929. évi 
11~~('~~n1h~·r h? ;ql-ig }>ez~rólag a ~li\. \T Beteg
scg1 B1ztos1to Intezetevel szen1bcn sen11n1-
fé1P hátralékos, illetve kie 1rvcnlíteUen kövc-
tl•lésilk nincsen. ...... 
rrekin~cttel arra, hogy az l•rvén:yhen lévti 

pgyczn1e11:v erre vonatkozólag rendelkezést 
11LH1l tartaluHlZ, az Intézet kérésére felkérjiik 
a 'l'Pstiilet t. tagjait, hogy az Intézet áital 
ll!f'gküldcndő nyilatkozatot aláírni és az In
tez.e!.t1elF visszakiildeni. vagy an1PnnyihPn a 
Jc>l~P! .. t 1dőnontot megelőző időből tnég- kilvP
irlcr;nk volna, azt ar. Tntézf'tlrl közölni 8r.i
\·ps k(•<ljcnek. 

Budapest, 1930. évi fehrnár hö 10-én. 
Kordcs ()dön, ilgyv. lilkúr. 

IN-rn:m. szám. 
1\ n)·ilyános beteA·llpolúsi ldilt~é;ek Íefhél=e 
k1szolgaltatott g~rógvszerekriH szóló szán1Iák 

kifizetése. 
- Értesítés. -

_Érte~ít~jfilF .a ,'l'esti.ilet t. tagjait, hogy a u1. 
k11:. n,ep3olct1 es n1u11kaügyi nliniszter úr a 
n.r1lya!1os. b~tegápolási kölb:;égck terhére 

.. ~1t~n·tenp ·gyogyszerrendelések csökkentése 
arg;vaban 244.000-1929. II. szúm alatt vala-
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nu•1111yi Uirv{•.11yhaióság- elsil fiszlvisellíjének 
kiirrelldelelet adott. ki. anu~ll:·:el kaI)('solat
hatt egyidcjiileg· elrendelte, hog·;i.- a hat.óság·i. 
sth. orvosok által 192!1. évi deeen1her hó 31-iP· 
rendelt gyóg·yszerckröl, kötöziiszerckről. ú. i~ 
g·yógytápszcrP.kről l•s gyógyúszati seirédes;r,M 
közökről kiídlítoit sz{nu1úkat kico·\~nilífé.-; 
eéljából, az eddig érvé>nyht~n' volí~· eljúrús 
szerint 111ég a 11épjóléii nliuis:1.tériu11tba' kPll 
fp\ terjeszteni. 

_.;\'!, .1930. évi január hó 1-től kezdlídölcg- SZ.1'

g~euyJogon Tcndelt g-yógyszerckröl. stb. kiúl
. htott száullákat azonban rnár, a n1iniszt{~
riun1 által egyen1l1 eliízotes havi részlctPk
hen a törvén~·hatóság rcude1kczésl>rc ho
csá.toLt · összcgh()I. 1naga a törvénvha l.(1-

súg cg·ycnlíi i ki, eu11(~l rog·va azokat kifizett•s 
vége~t a szfk.~'sfÖ'11lÍf'OSHak krll ben.1111..itnui. 

1\ Jelzett 1dononttol kl'zdv0 kiszolrr{tltatoll. 
Tnsulinról kiúllított· színnlák i.s n ;."'zékPsfő
yflrosnúl nyt'dtandók bP kifizpf{•s vPgPiL 

BndapPsL 1nao. Pvi f1•hr11úr lic'i 1!l-6u. 

/{orács Ödön. 
iigyv. titkár. 

f)r. (laríl 1~11dr<'. 
elnök. 

. Créme Siamoise 
(nappali és éjjeli) a párisi (livathülg·~·pk 

legkedveltebb szépségápol;isi szere! 
Siá1noise n1ixte cré1n (eu·\· i{•u·e\ vben ·1 
zsíros és szárai', kré1n.) ..... "" · ' 

l(itiiuöl tT;idonság! :Nag-~- haszuot lio;i;! 
\:e.zú1J~é1?viselet: rl1örök .József Rt... Iluda11est, 
\ l„ h.1raly u. 12. Tel.: 21Jí-!JU. 



1:18 

:WG-liJ:IO. ozúm. 
A Panavcrin árváltozása. 

- Értesítés. -
.:\.z Orszúgos 1{.özegészségi rrauác:; javas

lata alapjún elkl•::;ziilt új g;yógoyszerárszabás, 
\·alanüut az azzal kapcsolatban álló nern hi
vatalos g·yógyszerck ú. n. Egyesített Gyógy
sicrárszabásának életbeléptetése technikai 
okokból késedclrnet szeuvedetl:. Ennélfogva 
cug·cdélyt kértiink a ru!pjóléti 1niuisztérinn1-
túl a 149.230-192i. II. N. j\[. nI. szúmú rende
let 22. pontjának figyelernbevételévcl és a 
rnegjelcneudö új árszabús ársz{unításánál 
kHvetett elvek alapján n1cgúllapított, alábbi 
úr közölhctésére. Eszerint: . 
I'apaverin lrydrochloricum 0.10 gr. 46 fillér. 
Pa.vavcrin purtuu 0.10 gr. 50 fillér. 

Ertcsí.tjük valan1cnnyi gyógyszertár fele
liís vezetőjét. hogy a 111inisztériumnúl tör
t:éut hejelentésiiuk alapján 1nárcius l-től jo
g·osnltak a fcut közölt megváltozott árat szú
ndh111i. 

Budapest, 1HH!l. évi 
l\orifsá11s.zk.11 ()ffrí, 

iig·yv. ig'11ZJ.ratú. 

:.'.!1-!-l!J:){I, RZÚ111. 

i'ebrnúr hó 26-án. 
l)r. Gaál Endre, 

elnök. 

,\z nr!-izág·os k(izg·yülés és a keriilet.i k()z. 
gyiílések. 

- l(iirlcv{•l a kcrület.i c1uökökhöz. 
~Iélycn tisztelt kerületi Elnök í1r! 

.:\ r. h<'i 22-én tartott válaszbnányi i.ilés ha
túroz.atúhól tisztelettel értesítjük; hor:Y az 
évi re111lcs kiizg-yiílés ""~ 

}únius fiú J;J-17. 11up)ui11 Jlliskolcon 

h•sz. . .:.\ l\lh;kol<:ra éi·kezés, az ig·azgatútan{1-
<·si és vúlasztn1únyi iilés. valatnint a közgyú
lés pontos idejbriH (l•rkez.i''sröl. elhelyezésröl 
stb.), úg·ysziut{~n u közg-yíiléssel kap(•solatos 
szórakozúsokról (Lillafiirl'd, r.l1apolca) ~.fis
kolc város és a ntisko1ei g:.·ógyszeré:-;z.ek lu~-
1 yi bizottságával történt. u1egállapodús utÚil 
fogunk értesítést adlli. 

... A.. közg;yiílés tárg~·a a különböző jelcnt/•
~ek n1ellett a gyóg;yszerészet gazdasági, kul
i úrális l·s szociúlis helyzet.e lesz. E tárgy
nál keriil szőnyegre a jogadon1ányozások 
iig~"éhen való úllást'oglalás. a gyóg·yszcrkü
lönlegességek kérdésének szabályozása é~ 

a komoly gyógyszereknek ncnt n1i11ősíthetó 
kiilönlegességek elleni kiizdelcu1. 1'.Iindkl•t 
lúrg·yra nlihalovits Jenő iúrselnök a UlOR
taui vúlaszt1núnyi illés eló javaslatot ter
jesztett. J~ javaslatok addig a választntúnYi 
iiléS határozatának figyelen1hevétclével tt~l· 
.iesen elökészíltetnek. 

..::\ közölt túrgysorozat.i pont sfJrán túr· 
g-yalhatók az orszÚ!..tOS kari prob\é1núk. 
~\zokra nézYl' a. la~riileti ülések javaslatokat 
rlolgor.hatnak k1. 

:\Z orsz.úi:ros kiizgyíilésí a kl'rüleiek kö1;
;,ryülése előzi 111eg • ..:\. kerületi közgyülésckel-

Az eredeti „LABOR"-t'élc 

mesterséges lkarlsbadi só 
(kristályos és pora.lukú) 

nlinde·n g-yóg-yszertúrhau igen keresett 
kézieladási cikk. 

l{arlsbadi kurához olcsó és abszolut 
inegbizható készit1nény. 

~·-1 
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111úju.s 18-úiµ; kell n1ogtartani, hogy az ott 
hozott ·javaslatok alap!:izabályok szeriuti 
~i~szpro:rialú.sa és feldolgozása n1eglörté11-
.rek. 

1\ vidasztu1únyi ülés határozatából az iigy
Yezctő-igazga tó a kerületi közgyiilésekDn 

részt. Vl'SZ •. A_ Yúlaszt1uúuyi ülésen jelenvolt 
kel'iileti elnökökkel egyctértösheu, a kfivet
kPzÖ időpontokra kérjük a keri.ileli közgyü
]{>:..;ek egyhehivúsút:: 

:i\lúl'cius BO. vasárnap: \Tas-Zalai keriilct. 
.A.prilis 4. })éntck: Székesfehérvúr-vidéki 

kerület. 
..:.\prilis n. vasúruap: So1nogyvúrn1ogyei 

keriilet. 
..::\prilis 7. liétl'ö: Barnn:ra-vúruu~gyei kerii

IP1. 
~\prilis 1:!. szo1nhat.: IJékl>st'saha-vidéki 

knrillet. 
;\prilis JH. v<1súrnap: S;1,1.~:.rPd-vidéki kerli

JpJ. 
:\pl'ilis l·L héifö: P1·sf-Yi1r111P,!.!Yl' dl>li kt·

rii!Pt I', 
:\prilis :!(i. szornhat.: bopro11-Yú1·11H~g·ypi 

k<'riilel. 
„\prilis :27. vasúr111.1p: GyCir-vidéki kPrÍi\1d. 
~\prilis ;JIJ. SZt~rda: 1rolna-VÚl'llll'/!Yf'i__éR 

Ba.ia-virh~ki kerület. 
i\fújus {i, kedd: I3uda-pest-vidi~ki kPrÜll.'f. 
i\lú.itis 10. sz.01n·bal.: J)ehrt•cen-vidéki k1~

riilet. · 
i\lú.ius Jl. vasúruap: Szol11ok-vúrn1t•g·yei 

k1•riilnL 
i\fújns JG. pónl.ek: J-[eves-vitru1eg-~·ei kc1·ii

Jp(. 
l\lú.ius Jí. szou1hat. vag·~- vasúrnap: 1'.lis

kolc-vidéki keriilct. 

tii 

. rrisztelettel kérjük a kerületi l!Jlnök nra
kut, hogy a csat.olt leYelt)zölapou sziveskcti· 
jen_ek az egyesület ügyviteli il'od:'!.iút értesí
teni. hog·y .itden út.ritn11kha11 kiizfilt 11apotl a 
kerület 111Plv YÚrosúbH l'og',)úk n'l. {•vi rendi""' 
kÖ'l.g':'--'ÍÍIÓst. {~gyhehiYIIÍ. rl1. kPriíJeti Ji~juiik Úr
Jlak rigyeltn(d t'Plhivjuk arra a 11(.pjóli•tl 
1ninis:d(~l"i leir11lra. a111Pl\· a 111úrei11s :2~iki 
~zakla11ha11 .iPlt•11ik ·1111\g· a 'vúlaszhnúny hat:·1-
rozatúhól. J(ér.íiik, hog:.-· alkalo111adlún a 
kartársaknak a szahúlyok ós törvények pon~ 
tos bctartúsút, ue111kiUönhcn a gyógys'l.Cl'{'k~ 
nnk a gyóg-yszPrészi lelkiis1ueret (•s eskii 
szerinti pontos elkészítését.. vala11ii11t a ki
s'l.olg·úl ln túsú i. ll~·on1<1 ték ka l fig·yt•I n1{•l1" 

:1júnla11i szivesked.iék . 
Bu<lnpl'SÍ, l!JHO fehruúr h<'i :Ui-úu. 

rppijes tiszit~Jpl.tp} 

l\rorifsá11s,zk,11 ()//<), /Jr. (huíl E11rln•. 
iig-yv. ig-azµ:ató. eluiik. 

;i2;1-J HBO. sz{un. 

v. idlau1tifkúr, 
Ol'S'l.. g·yiiJ. k{•pv. 

i-\.z önálló uyug·díjintézctüukre 111eµ;szavazott 
összegek befizetése. 

Ji'elhívús n1indeu gyóg~-szertárf.nlajdo
noshoz. -

:.:\ február 22-óu tart.ott vúlaszl1uúHyi iilt~s 
l'og-lalkozott az önálló g-yógyszerúszi · 11yui.;· 
díj és eg·yéb sF,ociális biztosító inl.é;r,u1{•11,v 
iigyével. ~:\. kerületek ilyérteln1ií hatúrozala 
t'igyeleruhevótelével hozott ]!):28. óvi rendP . ..; 
köigyiílös határozata alapján felhívjuk e'l.
útou is n1i11den gyógyszPrtár tnlajdoIIosút. 
hog-y a reú kivetett és folyó évben esedlikes 
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összeget psellcg· rl·szletckhen _ \yp)'ir.e~!=H~ .. -/'\~ 
iiuúllú nYni:;dí;i és egy{~h s7:o~,ial,is b1zt9~nt.o 
i11t.úr.r11éu·v nH1gvalósítúsn <·el.1abol. a ~!1v.at
ko1.olt kÚig:víilós hat év alatt .~1z ossz~~s 
g·vórrvsí',Prtúi·ak rl>széröl hel'iz.etendo egy111ll
!i'ó ~iÍ.!no·{j nag·:'>·súl'Ú 1isszegPt sza\:~tzott 1neg. 
:\z 1B2!f. évben a 111cgszav~1.zoll ~s~zcgrc, <,~ 
szétkiildölt felhívások alapJaH, ~.11.~80 J>e.~1go 
!'olvt be. A befolyt összeg A'Y,Uill~JlC~?zol~g 
va1~1 elhelyezve. l?elhív.iuk a ,n1ult, evrol ha~
l'alékos kartúrsakat, hogy lialralekn~.at n11-
Pléihb kiildjók be egyesii!elii1_1k .. kt~z.po11ll 
pé11ztúrúhoz (Budapest, \Tl .. I{eg·edus Saudo1· 
l!CCa ]/.) . t• 

l_TgyaH(~sak !'elhívjuk ini11~en gyog~·sze~'. ar 
t ula.itlouosát, hoµ;y az 19ilü. evre e~edck!;s os:z.
szeµ:ct, az erről szóló és eh.niikre, erkezo pon
tos kin1nlatúst tar1.aluu1:z.o lt;v9ll.1ez csato_ll 
post.ahel'izct(•si lap l'clhasznalasaval ak:u· 
pg·y .üsszcgbcn, akár rc'.>szle~ckben, az év io
Jyan1ú11 l1et'izetui S'l.ÍVCHkedJCIICk. 
· l\'lcg kell jegyeznünk; h9gy. a 11y.~1gc\íj c'.>s 

cg:i.·éb jóléti biztosító u.1tc;,zn1enr ~orvcnyP11 
alapuló t'elállítúsának ido,vontJalol. n1entc
:--iilni fognak a gyógyszcrlarak tula.1donosa1 
a rl'ársadalo1nbiztosító Intézethez az alkal
n1azottak után befizcteudö kötelező járul!i
itok' alól. ..-\z önálló uyug·dí;i és eg:i."éh szociú-
1 is h iztosí tú iu tézel fiuk !'eláll ítású tói. kez<ly~~. 
saját uyngclí;iint{~zctiiukh~~z l~~ll rnaJd .~.1 ,Jn
rul<'•kokat fizetni. Egyesulcfuuk vezctoscgc 
azon van hou·v a g·vóM-vszcrtúrak részéről az 
ilÍeig beÚzet~ft jilrul6kok iiuúlló i11tézn1(•
nviiukhiíz: átutal tassanak. 

'1sn1ételten közöl.iiik, hogy a népjóléti nii
nisitcr úr időnkéut .il'leut(•st vúr a n:i.·ng'<li.J
int{•;.:pt l{•tesitése (•r(lPk<'~ht•n g·;i.-iilési halúro-

11:: 

zatok alapján felaj:'1ulott ()sszcg hefi;.:ctésc~
nck ügyéről és ú\lúsúrlil. l~liire ki ;.;e1n szú
tuítha.1.ó t>s inindt>n g·y{ig·yszerf:úrf'. sújtú kii
vcf-kez111{•11)·eklH~l júrhnf \p}i(d. Jin 1. f~;n·f;'irs 
úr Phnnlasztja a g·yúg·)·~;.:p1·túrúra 1t1Pg[d!n
pí1:olt összeg·uek hcl'izPf<;s{~t. 

Becsülelhcli kötelessége karunk nduden 
tagjának a nyug·clí;inlaphoz a reú ki,:etett 
iisszegg·el az 1919-iki közgyülésen téirténl 
tncgállapítás szerinti hét éven út. hozzú
.iúrulni. Egyben últalúnos és fontos gaz!la
súgi érdeke karunk összesség;énrk és 1ni11de11 
tagjának, tchút valan1cnnyi g·:i.·úgyszcrtúi· 
tulajdonosúnak kiilön-kiilün is, hog:v az 19il0. 
évre esedékes, alúbb kiu111tatolt összi:~gei 
pontosan befizesse. ~~.z összeg· befizetésének 
cin1ulaRztása az eg·ycs gyóg-yszerf'úrt.nlajdo
uosokra, de egész karunkra is igen Rlilyos 
következményekkel járhat. 

Budapest, 1930. évi n1úreius h6 G-ú11. 
l{oritsáns.zkJJ Ottó. Dr. (;aál I~ndr<'. 

ügyv. igazg·ató. elnök. v. úllnrntit.kúr. 
orsz. g·yiil. képvisPlii. 

il:li-1930 szún1. 
A tlr. Than Károly-féle ösztönclij. 

- I>úJyúzati hirdctn1éuy. -
~<\.. l\'Iag~rarországi Gyúg·yszorés;.:-Egyesüll'r 

nagynev(í néhai dr. 11ha11 professzor erul(~
kére 1902-ben „dr. a1Júti Tl1au ICároI v-félt• 
alapítvúnyt" létesített. ~;\z alapítvúuyi" ih;z
szeg· a hú ború folya111ún clértéktclenedet L 
„Az elértéktelenedett alapítvúuyi összr.g kn-
1uataiuak fejében, az eg·yesiilet tauiig~'_i hi
:r.ottságának javaslata és ig·azgatótanúcsának 
hatúrozata alapjún~ 200 (kett:öszúz) peng·() 
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odaitélése <'éljúhól nyilvúüos p:'il:rúzittot hir-

de_kz alavíió oklevél érteln1éhen ~ 209 peng·fi 
eg-~r. a budapesti kir. u1agyar l)aznHtllY Pe
ter "tud. eg·yeleuu·c beiratkozott s,zorgaln~as. 
de szegénysorsú I!lÚsodúves :{YOg'YSZPres·l
tanha1Ii;atú sególycz{,s{·re sznlµ:al. 

Ennélfogva fclhív.ink_az {·r1lekl•l,lel.o~t1• h_og~· 
!'olyan1odvú11ynkal a l\la~.c\:ar~)l'SZ<~~~ (ryog:y
szerész-IlJgycsület ügyviteli irod,a.1.ab~ <Y~·· 
}[egediis Súudor neea 17.) .1928. ev1 april1s 
HO-úig nyújtsúk be. . . 

.A. fo1ya1nodvú11yokhoz a budapesti ku-. 
111ag-:i,~ar Pázn1ány Péter t1;1ll. ep;yet91ne1.1 lT-od 
t;ves gyógyszcrészhallp;~1tok~;tl valo l;l_e1ratko
zúsnkat. szorg-al111ukat cs elorneneteluket., va
la111int. szeg-énysorsú állapotukat (szeg-e_uy~ 
s{•gi hizonyítvúnnyal) igazolú hiteles ok1Ta· 
tok csatolandók . 

...-\;;, iisszt~g·et egészbcu, esetleg- n1egosztva, a'l. 
pu·v,~sill!d; elnök{~i61 lútt.atnozott nyugta ellP
nÍ•hp11, az eg·ypsiilct ügyvii-e;li irocl:'tja fizf'ti 
ki. 

l1ndapPsl", 1nao 1nárcius hó G-{n1. 

Jtoritsdns.zk.11 Oltó, 
iig·yv. igazgató. 

J)r. Chtál Endre. 
elnök. 

J.\z arteriosklerosis kezelése terén 
k<irszakalkotó 

Sklerolasyru.p 
VPZ<;rkthlvisclrlü: TtiriHt ,József Rt.., Budap(':sf 
\'!.. l\:irúly 11. J:!. 'l'el.: ~07-H!J. 

1-llt-l!Ji!O szi1rn. 
.A. Pénztári Orvosok Segítöalapjánnk véuyei. 

- Értesítés. ~ 
Értesítjiik a Iviagyarországi Gyógyszerész

Egvesület 6s a Budapesti Gyógyszerész Tes
tülCt t. tagjait, hogy a Pénztári Orvosok 
Segítöalapjftnak rövid úton tett közlése sze
rint, a Segítőalap tagjai az eddig fizetett 
;;00i helyett a vények árának csak 309"6·át 
tartoznak a vények elkészítésekor n1egfi
;;,etni. l\. fennmaradó 7016 a Scgítéínlap ter
hére sz{nulázaudó. 

Budapest, 1930 március 11-én. 
Ilouács Ödön, J{orits<inszk.1l Ottó, 
iigyv. titkár. iigyv. ig·azgntó_. 

·!Ill. és 155-1930. szúm. 
A Durmol kiszolgáltatása. 

- Felhívás. -
,,..\ Brady et Schmidgall 'vieni cég panaszt 

t~Inelt a Budapesti Gyógyszerész rrestüleiuúl 
{~s a Iviag:rarországi Gyógyszerész-Egyesii
ll~t.nél azért, n1ert a „Darmol" nevű készít-
111én:rét kérő közönségnek bizonyítékai sze
rint, egyes gyógyszertárakban utánzatokat 

Sal thermarum arteficiale cryst. „LABOR" 
natr. hydrocm:bonat tartalommal. 

~C4al thern1. artefic. cryst. effervescens „Labor" 
Sal therm. arlel'ic. pulv. effervescens „Labor'' 
:;LABOit" Gyógyszer és \Tegyészeti gyár Rt. 
Budapest, VI., Király n. 12. 'l'el: 241-16, 110-'!7 
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szolo·itltutnak ki. fi.livcl nevezett e{~g 110111 
kívfu1 az eg-{•sz gyóg;yszcrészi kar tekint{~l:.·t·t: 
:->órtő hil'ói cljúrúi-;t igényhevenni. addiµ:. 
n1íg jogai orvoslúsút- t.estiileicinkhiil re1nl·l
heti. jog·segél:.'úrt hozzúuk [ordn1.!. . . 

Tekintett.cl arra, hogy a test.nletc1nkuck 
alapszabúlyszcrii kötcless(~g·c a tagokat 1ni11~ 
den olyan eljúrústól 111egörizni, au1cly lH„ntt~ 
esak a 1:!;yóg:rszerészi etikúL vagy az üzleti 
erkölcsöket. hauen1 esetleges kövctkezn1é~ 
11ycihen sajút érclckiiket is ~t~ru. J'elhív;ink n 
g·ybg·yszertúrak felelős vezet()itJPk, J'igyclrn0í 
arra. hogy azok ellen. akik haso1ilo panaszra 
alkalnu1t t'ou:nak adni. sa;iút hat.úskörünkhcn 
is erélyesen- fog·nnk eljúrni és t.örv{~nycs cl
júrús esetén í.iket. seuunil'l~lc vódelen1hen lF~lll 
fog·juk részesíteni. 

Budapest, 1!130 111úrcius lH. 
Dr. Gaál Endre, 

elnök. 
l{ot•dcs Ödön, 

n Bp. CTy.1\ üv. titkúra. 
1\·orifsánszk.11 Ottó. 
a 2.L Gy. E. iiv. igazg. 

44!i-19HO. sz{nn. 
Az űj gyógyszerárszabás. 

„ __ Figyehneztetés. -
1\ nl•.pjóléti 1niniszter ú1· eg·yesiilPtiiukll<;z 

fd.000·-l!lHO. szú1.11 alatt leiratot intL;Z('tt . ... ·.\F. 
Phhe11 foglalt re11delkciés szerint ez úton .is 
l'Plhí v.iuk valanteunyi g·yó~ys1ertú r felelős 
Yt'Zetőjl•.t arra, hog;<.' úrszahús1>e11tlel<'tet te
µ·:\:ék hellató tanuhnúuy túrgyúvú. 1\ rcndel~~t 
ug-yauis töbh olyan intézkedést tartahuaz, 
a1uelyek az eddigi hasonló reutlclet1~khe1111en1 
t'og-laltattak bent. J!Jµ;yben a 111iniszteri i'el-

1-!7 

~1.~vús nlap.i:'1n i~ ;1yon1af{~kkal figyPhnezlt~t
.1uk ,a g-yo~;i.-szertarak f'ele!(ís vezeHiil. hog·\· 
a~ arszalHtsreI1delethe11 i'og·laltakl1oz szi~.n;
l'tHll} 1ilknh11:1z.,kod.ianak Ps a l'l'I1dP!t•t11Pk s'li
,!!'Ol'U ~1t>tn1:tasara a g-yúg·yszPrtúrha11 ;J\k:d
utazotl gyogyszerl·~zekPt. is u(·1síis:tk 

\Tégiil értesítjük karlúrsaiul~;d, 'lio····y ·1 hi
vatkozott niiniszteri leil'al: l'PndL•lkPZ{;st.' l•r
fcln1éher~ cgy!-Jsiileti}nk a. hivatalos {,~ az -ii. 
il- egyes1.tet_t arsz1.~bast n11nden gyúgyszertúr-
1,iak ol~' 1,d<?bcn l~ul~l}c 1neg a.iúnlva, hog:.~ az 
P~ethr.Icp(~sencl> 1deJcben u1iudc•n g-:.·úg;i.·szer
larll~tk h1rto1~ahan 1.egyen. :\z :dú11!ott kiil
ctenH.'._ll~·hez pnstal?cf'1z_efési lap \-olt csato],-n_ 
I~ellll';:.ll}k, t. karl<!l'SHlllkat. hogy a1111ak rl'l
~1,asznalasaYal az arsznhús úrúl lllit'!iihh kiild
.J!'k he. 

Budapest, 1!Hl0 rnúrf·ins 
lt-orifsri11szk.11 ()ll<í. 

ügyv. igazga tú. 

;i80-19B0. szÚnl. 

~8. 

/)r. (fart! Endre. 
p]11iik. 

Ervén:rtclenitett orvosi hély<'.!!;zéík. 
- l~rfcsi1{~s. -

..:\z ()1·szúgos 1l'Úl':->aclalo111liizlosí1(1 T11!t'1zl'I 
4~-10()-J!Ji!O. SZÍLTHÚ 111egkt~l'('S{"St' alapjún f.i~z~ 
~eh.;ttel t~rtesít)íil~ a _kartú1:~ urakat. ·hn!.!;:i.· ·a'z. 
11Jfezet az alahh1 IH•l:.·pg·zosz{1r111nnl 1·t·11d1•líí 
t!r;·o;...;ok_ f:'Yú:;·;i;szt;r1·pnt1t>l t"•si jo_g·o~ i j YÚ 1 t ,\' :'1 j f_ 
<'VJ aprtl1s ho ~0-aval hesziinlt~tf1•: 
l:lJ'_ S~i~·nta~.- ~ilrigy~s, lTjpcst ... _...... -IH!l 
T>r. l ... ,<!r11H;z. T~ela, Ral~ospalota ..... , . __ . 'jjl 
J)1:- S~1_nko (~y~~la, 1lak,ospalot:i .. , . _... 7~~ 
l)t. \\ cber (,yorg-y, Rakospa]ota ..... _ 7j:l 
11. T;a1ulon ?\fúria. Rúkosszonhuiliúl\- 7:!·! 
11r. li"1isr:hol'!' l\:ornl~l. Bnda(írs ..... .' .. :: 7~fi 

10::< 



Hll 

})r. F1isehoff ·1\:or11{~l. _Budafok . . . . . .. . 72<i 
f)r. l\:lei11 .Laura, J3ndal'ok . . . . . . . . . . . . 727 
-[)r. \Vint·er ~lúrin, Sushalou1 .......... 729 
Jlr. \,.Ticlra .Tózsef, ?rfouor .............. 734 
J)r. }'arn1os Ilona, Cinkota . . . . . . . . . . . . 7H7 

~-\ fent.ielzett hélyegz()szúuní vényeket. csak 
!'. hó 28-ig· bezárólag lehet kiszolgáltatni. 
inert. ar. ezen túl ilyen bélyegző szúruú v{~
nyeket az i.11tc'.•zet 11e111 fizeti ki. 

Hmlapesl, rnao. IV. 20. 
Ilorifsánszk.11 Olló, ügyv. igazgafú~ 

f1H8-] !JilO. szárn. 
i\z árszabás helyesbít.ésc. 

- Értesítés. ~ 
]i'elhiv.ink ]\:artúrsainkat, hogy a foly{i 

~vi {qn·ilis hó 7-{\n l~rvéuybe ll>pelt gyógy
szerúrszahúshan a népjóléti n1inisztériu1n
I1Úl is hc;ieleutetf. alúbhi hi{u1yokat. és :iavítü
sokat:. Yt~zessúk keresztiil. 

J. 1\ hiYatalos árszabúsban javítandú: 
_t\ci<l111n lactieu1n l gr. 9 fillérről 4 fillérre. 
lL „.:\.z J~µ::resí tct t. U yógyszerúrszahásba. 

tuint új t<~telek, pót.l{u-;kónt hciktatandók a 
kiivetkez(í gyógyszerek: 

:\.rtisi v11lgaris fruetus JOO gr 84 fillér, 
_.:\.xnng-ia bcnzoat:.1 10 gT 15 fillér, 
.Paral't'iuuut liqnid. l\ferek. p, usn inlernü 

]() gT ~11 fillér, . 
IIL ;\z JDg·yesílet.t: Gyóg·yszerárszahúsha11 

:1 kiivetkezG :iavítúsok cszkiizlenclök: 
. -)._eidtun laetieun1 1 gT 9 fillér helyett 4 fill., 
Col1c1nplastrun1 hydrargyri 100· crn'.!-nél n 

fiO'.'i; hPlyef:.t :::0:% teenclfi. 
Collen1p1. '1\·ieoplast Acid. salic. 100 c1n'.! 

rno fillfa helyeit ;,o fillér. 

Dicodid 0.10 helyei.!. 0.01 gr 16 fillér, 
lDxtr. Ovarii sicc. 1 gr helyett; 0.10 nT 

~o f ill. M 

Fortnaldűhyd. solninrn 1nno 1-;r Hfi fill<'ir hP
lyclt 360 fillér. 

l\fag-11csiun1 veroxyclatu1n :!ü?ii l11~Jyeft ~;)'.1 ,; 
teendő. · 

:1[arctin 1 gT 7!) fillér he}\'pf.f. 18;> fillér 
Na1-riu1n eif-rietun neutrafe 1 gT 7 fillé1~ hP-

1 yelt 4 fillér. · 
Papaver~11.- liydrochlor!cun1 0.10 gT 4li fill.. 
\apaver1.n. hydroehJor1cnn1 1 gT l\(i8 f'ilJc~r. 
Sapo kal1!1us 10 gT helyPit 100 gr 1-1..f. i'ill{·r. 
Son111acehn solut.n1n 1 gT 18 t'illt'·r lit•l\·c•li 

110 fillér, · · · 
Strontiun1 lacf-i(~nn1 10 gT ]u•lyí'lt l µ;r í 

fillfr, 
S:rrnp . .iodotannicus 10 "T fi8 fil!{·r lH•l\"t•fl 

](; fillér. " · · 
~yrnp: l-lnlJi il1aei 1 gT ]11•]ynft ]0 g'l' 10 !'iJ!.. 
I hy1111 vulg-ar1s ht>rha 10 "T lH•]\·ptf 1110 "T 

:.s J'illót\ " . ·' 
rrhyofOl'lll ])U}\'. fiir]l'!ld(Í ÚrÚ\'1iJ l'g~·iill. 

lll Í llÍ hO!.f\" rrJiin!'O!'Jll j ll l!{'\'C'll SZl'l'f'pf'J. 
rrinet. Strophauli tifr. 1 g;r lH•lYt•tf 10 ""!' 

fül J'illér. · " 
1Ttera1uin 1 gr 1~0 l'ill{•r }ip}y(d! ;'iO l'illl>1'. 

l3ndapest, 1Hil0. Úpl'ilis hú 22. 

J(orifsá11s.zl".11 ()fl<í. 
iigyv. igazgafú. 

/)r. (fari! !~11drr·. 
elutik . 

HYPEROL 
:;zú,i- és torokfcrUHlcuíf:ií 
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risri-1Hil0. sz{un. 
Ito;::sn~·n~· l'I.ályás c1nlékpályázai. 

- E'elhiYús. -
_,:\ l\I agya rorszúµ:i G-:.·úgys:r,cr{~sz-]~gye~ii let 

a µ;:,·úg·;i,:szer(>szgyakornokol~ l!l u ukakedyenck 
{·s 1d1IYaszerPteté11ek fokozasara elhatarozta 
púlyal~l·rd{•sekuek kitíizését. 1\lúhh közliini~ 
H pi'lÍYak1'•rdésl l~s JJedig- H-:>-at a ~-c:<·:akorlal1 
g-yóg-~·szerészPt. a hotaliika és a kétnia tárg;-.·
k(iróhöl. 

l\Ii11dt>Jl púJ,·úzú lco·alúbh H kérdést tarto
zik HH-""oldani. Ij~ hú7'01n kérdés lehet akúr 
t:gy-Pg; túr:.;ykürből. akúr B túr~:rkörhiíl 
Pg-y-pg·y kórd{•s; áltnlúhan lehel telJ~seu <1 
g"yakornok tetszése és szabad y{dasztasa sze· 
rin t. 

. .::\. 1iúlYa111unkúk. a111elyek tisztán, olvash<1-
tóau, a '111q1ir l'l!'Yik oldnlúra ira11dók, legk{·
sDbh J!lill. {qirilis hó 1-ig kiildcndé:>k he a 
.:\raµ:y;t 1·orszúµ:i (; ;-.-ói.rrszer{:sz-l~g-yl'siilcl üµ:y
Yi t 1•\ i i1·o(lújúba (BudaJJPst. \.r[„ l{eg-e_diis 
Súndor u. 17. :-t:.) :\ púlya1nunk<Ík nnnd-
t'.!..'."Yikc :iPli:.!."6Vt>1 lútandó Pl 6s a púlyúzók~ 
nnk. vala1t1i11t !'ií11ül~l·nek Ill'Yl' (':-; t~ítne .h·li
.!..\.t;\.{'\ t>llútott. c'·s lcrag-asztott horít{~kha zúrt 
lapl'n ÍI'<lIHlú. Nl~vvcl jelölt 11úl;-.·a1nnnka ll('Jll 

hirúlfat.ik el. 
Púly:"lí;iak: l. cli.i 100 P. TI. clij (i(J P, I I 1. 

clí..i -10 ·p_ lo\·:"tldiú Plis111Pr(i oklP\"l'lPk. 

11 ú ! ..t1a k1; rrh~ ·''<' k: 
;1) .\ g·ynk.01·\nti g·yú.u.:yszl·1·l·szl'I túrg-ykii-

1"i'•l1iil: 
1. l 1'(l \t> a a„ kiadúsú J-lag-yar O;-.·óg-yszl·r

kii11\"\" :\loe. Ithe11u1. St~nna ús ()asl'ara sag-
l"<ttlc\,·nl k{·st:ítPtt g·alóllikus kl•szítinén:vciC ;:1 

' \tii 

kl·szílI11ó11 yckhcz hasz11úli anyagok t nla.i
donsúg-ai t 

0 

l•s 11iinda1.t, arnit az előállításhoz 
111cg-tnnulni sikerült. 

:..!. Ird }e ·1nindazou g-alénikus készítn1énye
kCt. a1uclyekct gyakorlati időd alatt előállí
tottál. Állílst.l. össze azon szinntani n1űvelete
kct amelvcket a készítmények előállításá
hoz' hasz1láltál, esetleg igazold számtanilag 
a gyógyszerkönyv egyes előirataiban előfor
duló n1cnnyiségeket. a. Ird le a Gyógyszerkönyv horkészítn1é
uvcit ús az előállításhoz használt anyagok 
hilajdonsúgait, valantint 1nindazl, an1it. n1un
kúlalaidho:r. ta11köuyveiclböl vagy az iroda
lon1ból incgtanultál. 

h) 1\ botanika tá!·g:.·kö1:éből: .. , 
1. Soro1tassanak fel a feszkcsv1raguak esa

Iú(ljúba t;~rtozó .hiva~alos és nen1, hivatalos 
„-vó(rvnÖVPllYPk PS drog·ok. Fontos larn1akoi.;
~O";f.'ikai ]!~irú:--nk. luitóa11yagaik. tart:altni 
ré~:r.~i.k (~s eg-r{·h. n g-;-·óg-ys:r.er{'s:r.l {•rdcklii tn-
1 a:idousúg-a ik„ . . . 

:t Ird le pq11losa11 ti1bh li1vala\os drog-oll 
v{""ZPfl 1niln·ok{·1niai reak('ii'iknt <17, azonos
si'1~.·l1al.óauy11g· bs a lartaiini r{•:--zek kituula
t úsa végett. 

!•:redcti 

Serravalló chinavasbor 
i'•\·tizt•tlPk úta lu~vúlt ús <17. orvosok által úl

lal!dÚall reudell vilúg-hírü ké~zít1nény„ 

\íezórképviselet: rrörHk ,József Rt .• Budapest 
VI., Király u. l:l. 'l'el.: 207-!l!I. 



3. Ird le a drógkereskedelembcn előfor
duló magvak inorfológiai és fizikai sajátsii
gait (tér'fogatsúly, 1000 szem súlya). 

e) A kémia tárgyköréből: 
1. ~Iilyen alifás veg:\riileteknek tapaszta

lati képlete a c,H„O Van-e ezek között hi
vatalos vegyi.ilet és van-e ezek között olyan„ 
amel~r hivatalos vegyületnek szennyezése 
lehet? 

2. Sorold fel a g·yógyszcrköuyvben hivata
los klórtartalmú vegyületeket. ~Melyek adnak 
ezek közül salétrornsavval 1negsavanyítot.i 
oldatban, ezüst.nitráttal csapadékot? Indo
kold. miért viselkednek egyesek így, mások 
nem. 

~\. l\Iag-yarázd meg a Gyógyszcrköuyv-
nck Sulfnr praecipitatum és Sulfur suhli
n1atn1nról szóló fejezeteit. 

... !\.z irodaln1i adatok lcirásánál hivatkozíll•k 
H pályúzó arra a munkára, n1clyből nz ada
tokat 1neríti. 

1\ 1'.Iagyarországi Gyógyszerész-l~g.resiilPt. 
l{ozsnyay }i.{átyás-emlékpályúzaf:a crecln1{·
nyét éves rentleA közgyiílésén fogja kihir
delnh n pályatételcket pedig továhhra is 
úprilis havában teszi közzé. 

Budapest, 193-0. évi április hó 22-én. 
f{ oritscinszk.11 Ottó, Dr. Gaál. Eudrc. 

ügyv. igazgató. elnök. 

„lllBOR" gyógyszappanok 
a 1eg-kivúlúhb orvosszakte,1d11ié1Yck últal 

kiprúhált és a;iáuloit, ú1landúan · proptl'"idt 
készítn1ények. '"' 

:l~-.réle µ;yógyszeres változatban. tcljer;en 
11J csou1agolúshau kerülnek f'orgalo1nhn. 

"BS-1930. szúm. 
:\..z Elsíi Budapesti Polgúri Betegsegélyzfi

és rre1nctkczési Egylet szán1lái. . 
- Felhivás. -

L\Z ,.Elsö Budapesti Polg·ári Belcgesgély:;,~i 
éf.i 'J1e111el.kezési Eg·ylct" elnökségének be·j{'
lcutése szerint, a Testület t. tagjai köziil So
kan az Egylet véuyeit igen bosszú idő, 1d•
u1rly esetben csak évek mulva szinnlázzúk. 
:\z Egylet elnökség·e kéri a ~eestület t. tao·
.iait, hogy a jövőben nz Egylet terhére lci
sZolg·últalott. vényeket. lchelüleg uegyedéveu
kint sziunlúzzúk és l'ol~"<lsítús véiet.t eg·y
szerlí levélben az Ji~gylet köz11onti helvisé
gébe (\TII„ Doháu~~ ucea 5h .. Bölöni ··ve11-
déglÖ) beküldeni sziveskedjcnCk. 

Budapest, Jf!HO. iuújus 12. 
J{opács Odij;1, üg·yy. f.itkúr. 

li81-1Hil0. szún1. 
,r_\z Országos 'rársadalon1hiztosító Intézet 
gyógysztn·szá1uláinak szabályos kiállítása. 

- Jfclhivús. -
. :\z orrr terhére heuyújtoll g-yúg·yszcrsz{uu

lakat. akár kcriileli, akúr vúllalnti pé11ztú1· 
1erh(•re irt µ;yóg·yszerPkriH valúk, orvosi hl·
lyegzfik :.:z1•1;ini <'soporlnsítva kell kiúllitani. 
:\z pg-;;:es Ol'\"OSOk :'iltal irt vt':11yt.•k ('SOJJOI'Ífl
'i Ii. \"<.L pg·y111úsu 1ú11 kilvt~t kPzf) oszl opsoroÍ.; 
--zer1nf: veze).1~nt!lik a :-;zúrnlúha. ~\zokal n 
;..:yo~yszersz;i_unlákal. 111Plyekt.•L i1en1 orvosok 
~zernd;. illetve orvosi hólyeg·zök szt.·rint PSn· 
P~lrfos1iva. külön-külön o~r,loponként c'tllitoli 
kt a gyóg~·szerész: lekinU}t. nélkül arrai 
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üsszpsség·éuek érdekeivel ellentétheu. g,'.:_óg·j~
~ZPl'Pkkel f>s gyóg·yszerspeeialitiisokkal 'ille
tirn kcreskedchnct folytassanak . .:-\ fcgycln1i 
liizottsúg tárgyaI~lsa során ICoritsánszky 
()t._l:ó is111ertettc a gyógyszertártulajdono's 
hetsruerö levelét, arnclybeu a jövőre nézve 
kijelenti. hogy hasonló eljárástól tartózkod
ni fog (~s egyben sajnálkozás{1t fejezi ki ai 
Pset feleit. Ezek után Löcherer 'I1aruús éléi
szóval adja elő fe]jc1ent.ését és szigorú hiin
tetést kér. 'I1öhhek hoziászólá'sa ntáu a f!~
~:rc;hui bizottsúg n1egál1apítja, hog·y a v::íd
l·el1 eselekrnényt a ,!!'YÓgyszerfúrtnlajdono-; 
\·alósúg·ban elkövette és flZért az alapszabál\· 
1~. §-a l~rtelu1ébt•I1 dorgúlúsra itéli; cgvheii 
l'ig·ye!n1e:deli. hogy a beigazolt :·n'ilj·o~ · ese
lekn1eny daeúra csak az(~rt alkalrnazott ilven 
l'llYl!e !lii!itt>tést, 111crt 1nindezid~ig- a gyú.P;y
;.;·;;p1•psz1el 1ka ellen soha 11en1 vetett (~s lev1.·
lf•hpJJ fl'!.ies IJH.~ghúuásúnak ad kifejezést:. -
f~;ZPJI okn<ÍJ foi.rva 1lC!ll aJkaJn1azza VelP 
szen1hP11 a l'eg·yefnii hízotts;:'ig· az espf stíl.,-os~ 
súi.rl1v11l arú11;rh:111 {1llö. P!!Y<'Sii!Pt kiirf;hiil 
\·:ilc'I kizúrúst Ps IIPIII t;rfcsífi a nc"1d1ílfdi 111i-
11isztérin1not és az adóiig·~-i halósúA·okat. 

JT. 
X. \~.-i U.'.\·ógyszertúrlu]ajdonos 11ral. a RDOS 

„-!J::l~-\TTT. 11. TI. ?\f. sz. alat.t. j{n·úhat.rvott 
t'!.!'\.PsiilPii alanszahúl,vok 12. <$. b) pont illnak 
:i-ik hPk:Pzd1'.s{•IH1 iitk(iz(í f'St'le.k111(.11yp '111i·1!t 
n J'elliivo!! ~. H. potd.ia alap.i:í11 .il'.!.!'~:zlikiin\:,:i 
11~PgTov{1sha11 111nrasztal,ia. s l'g·yhP11 liai1!.(· 
~11l:i.·o;;,z;1; hog·y a pan;isz lúrg·y;íl k1~PPZii 
t·sp}pk111P11~·ek húr111Pl,vikó11ck nt~t{iui is111{~tHi
döse <'~etiin._ k{~nyf PlPn lesz panaszoltat a f'e~ 
g~·ehn1 h:d1.1rnzalok JegsúI;i.-osnhh fokozaí;i-

hau részesíteni. ilfarasztal.ia l.ovúhh{t a l'c
..-vchni eljúrús lefolytatús{111ak összes fel111c
~fHt költségeiheu, végül . elrendeli a jeleu 
feg\'clnii hatúroiatúnak X. Y. gyógyszPrtúr
tnliijdouos úr fpJsöbb hatú.?ú~~ti.yal.„ v:~li.~ruint 
a hivatalos sz1!ldapba~1 to1:ty1~0 ko:.desct.„ --:-;·· 
ludokolás: _.\ ieg:rchn1 clJarasi n1egelozo, 
s a heJyszinéu l9folytatott vizSg-(dat alka~
n1úva! beigazolast nyert, s a k1hallg·ato1! 
rauuk vallomúsával 1negerösíttetctt az a kö
r.íihnény, hog'y panaszolt -;i g-Fóg-~·szertúrú
han - i'őké11t a betcgsegclyzo alakulat.ok 
t:tg,iai rl~szére - ívópohar~tkat, 1~1a;id .r~ifJC!'e
~zappanokat ~szt;>gatott cs ped_ig HJ1.u1de;.k
k(~pe11, vagoy r1t.kah.han oly c.:sekely ellener~ 
t{~kért :nnel:r az u. n. szolid kereskedeln11 
haszoi'1nak 1nl'IY1't1 alatta úll. sfit az önkiilt
si•get sent t'edezi. I>auaszol 1.nak az a védPkl'
i(•st> hoo·v a fehnutatolt poharak tulajdon
l~(~·P~ll gY(»gyszer-t'9lyadi1 kok hfvétell•rc szol
"'úló n1ércék lennenek, Ite1n all 1neg-, 111er! 
kiilalak,iuk, 1u11.rysúgnk. fpljeseu, rnegeg·;yezj_k 
:i küzönség·es e!ethen 1sn1crt 11. 11. pezsgo;-; 
uoharakkal, au1clyeket egyóhként porokhoz. 
kenéí(:sökhihi: és 1nás kiilsö használatra szol
g'á}{i gyóg'ysz,erpkhez is adott:. -, .:-\ sz<~PP<!-
11ok osztorratasara ·vonatkozo o1:rertelrnu V(:

dekezése ~e1n helytálló. hogy ezeket csak 

,,LllBOR" tubuskészítmények 
a leµ;tisztábh alapanyag·okhf11. 

tiik(~letcs iriturúeifival készülnek. 

„T.J.:\BOTI" C~.yúgyszer {~:; \Teg,részet.i gyúr Rt. 
Budapest, VI„ Király u. 12. Tcl: 241-16, 110-47 
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azoknak adta. akik azt kl•rtók: inert a ~izs
gúlatot lefolytatott bizottság- előtt den1on
strúltntott Pnnek ellenkezéi.il'. va1„cvis az. hog~
n g·:.·óg·:.;s;r,f'l'Í iµ;{•nylii f(;I S'l.t1JJJJ<It1t kt•n;s 116I
kiil knpolt. s P11111•k (1rút JlPlll k1~rtP tiíll' 
:-;t'll ki.. 

l\livPI kl·lsl'.gtl'll'!l. liog·:.- l''l.i~H eljúrúsúval 
kizúrólag azt l'élozta, l1ogy g·yóg·yszertúrú
nak l'orgahnúl. a gyóg·yszert. igénylélknek 
111ús g·:.·óg·:\·szertúrakhól való elédesgctésével. 
jog·osulatlariul fokozza, s 1nivel az üzleti ver
si~ng-ésnPk ez a n1ódja senuniképen sen1 
1•.i..!;yezt.etheléi össze a g:.·ógyszt•rtúr ,.kiizpg-{•sz
:--.Pg-iig·:.·i i11tézn1{•IJ:.·'' Yoltúval, a helytú\\ú 
bizo11yít{~kok alapjúu a 1n.1uaszoltat 1narasz
t:dlli kell<~tt, aunúl is iukúhh. nlivel az 18ifi: 
XI\r. t(' .. aniikor kiépítette a hazai g:.·óg~;
SZ{~rtárak n1ai lituitúeiús rendezését, I1e111 
privilógiuniot. akart teren1te11i. avagy n1eg
levü n1oriopúlin1nokat ki>ri.ilhúst:yúzni. }11:;-
1u~u1 a g-yt'igyszertúrnkat kiírtatni a kúros 
üzleti versengés tcriilel{~röl, rnert csak ig~' 
11:.-tdthat.nnk l'Zck a közcg·{~szségi.igyi szolg-ú
latot tel.iesítö i11téz1nónyck alapot. a g-yögy
:-:.zert ig·én:vlö közöus(•g bizal111úra; 1uúsrészt 
(·sak ily alapon állíthatók fel vcliik szPn1-
hPn azok a súlyos k()vetclrnények, an1elyl'
ki't az úllaruhatalon1. éppeu a közcgf.szs{•µ:
ii!1·v {•rdPk{•hen. ezPkkel szc1nbcn felúllíL 

Súl Yoshit.ú kiirüln1ÓnY11ek vlitl'tet:t a u·vó•r\·
szf'rl•~zi Ptikúha iii.köZ.ií t•zeu esclt•kil~l~n;t.-,k 
l'nlya111atossúg-a: unyhítil köriih1Jéuy11ek ·pe
dig· a IHIIJaszolt. heisnH.~r{~st'. s olyan {~rtcln1ií 
ki.i1~\et1l(;SP. hogy a panasz túrg·yút kt•ppz(í t>l
júrúsút be fogja szüntetni. 

Pall<lszoltat a kíilts{•gPkhe11 n1araszfal111 
kPilP1t. lllPl'I a hel~-szin(•u lefolytatott viz;.;-

g·úlaf', Ü.!.!;".\"SZintl-11 a fnnnk h0id(.zl•:.;r• (~S ki
hallg«.dúsa elsösnl'!11111 <iz {) {•rdl'kPit: és esak 
1ni1sndsorhnn n kiilfs{•g'(\k lf'lu•tii l"Prlnkúlú
s{tf:„ cl•lozf.a. 

.. A 1n::1raszf.alt .!.!·yúg·:.·:-:z('rt
0

•sz n ltatúrnzalh;1 
hehn1y11g-odoti:. s :11111ak t•sakis a kiilfsl•gPk
ben valú Pliuarnszitilúsúra \'OHHlkozú r{•sz("( 
t'elPhhezle 1ncg·. 

Budapest, l!lil·fl u1újus i\1!. 

ll" orif'scins.zkH Off6. 
iiv::.-v. i1.!:azgi1tc·1. 

TJr. (laríf Eudrr". 
PJiJiik. 

!l~2-9BO. szú1n. 
;\. továhhkéi;zíi tani'olyanion való részvétPI. 

- Ft~lhivús. -
.t\ },f ag:.·a rorszúµ:i G :.·6g·:.·szer{~sz-1Sg·yesii IP! 

folyó évi oktúher hó 11-ig· hatnapos tovúhb
kópz{) tant'olya1not tart. .:\. taufolya1n cHi
adúsa hétUítiil szo111halig hc•zúrúlag- napo11!a 
dóle1ött H-1-ig és délulún 8-(i-íg- tart. 

.-\ t.aufoly<nn túr.2·~·;,li {'s elGadúi a kii\'l'Í
kl•ziik: 

„\z Ül':-iZ. 'I(özeg{~szsöµ:lig·:.·i Iut{•zel. liP11111-
tatúsa dl'. ,Johan l1éla p1·ofesszor úlial (:.:! 

-J 

J amile~ Paris 
,1uutlre eo1n1Htct Ps raison (ajakir) k{•szít,nH~

nyek !'eliiltnulhatalhtIInl Pl~éírang·nak! 

.:.\. :-;zahadahnazoU „l1'risson" perrneieziik 
paientzárosak. az illnt.púrolg·ú:-:t n1l'g·aka

dí1\yozzúk. 
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úra). Ezen intézethen 1esz dr. Schnlck BÓlá
uak, az iutézct kéu1iai o:;zlúlya vezetőjének 
t•löadása: li.1inlavétel a gy<}gyszertárakba11 
és a g·yóg-yszervizsg{datok 111ódja címen (:2 ' 
úra). 

„\ g·yógyszerészi közigazg·atúsról kétórás 
Piőadást tart dr. ~lozsonyi Sándor minisz
f eri osztúl vtauácsos. 

l(olloidk61nia: dr. Gróh (iyn1a egyet. ta~ 
11úr (2 óra). 

J(é1uia és rokontárgyai. l\. radioaktivitás 
1'.s új kéu1iai elméletek. Dr. \\Teszclszky 
(:yula egyet. n1. tanár (5 óra). 

J:>hyt.okén1ia. ID:lőatló: dr. ])ávid J_,njos, a 
:-;zeg-cdi egyet. rk. iauúra (2 óra). 

01·g·a11othcrapia, a ]{ichter-gyúr n1egtekin
t1"sével kapcsolatban (egy délután). 

Snrologia a Púpai-t'éle lahoralóriun1 llHJg'· 

1!>ki111.ésével (egy déJutún). 
i\z ivóvíz egészség·iigyi bírálata (kísérle

tekkel é>s hernutatússal) húron1órás előadása: 
dr. „.Andriska 'liktor egyet:. HL tanár, tisztiM 
orvos, gyógyszerész. 

'lllzeletvizsg·álat. ]ijliíadja: dr. Reitn1an11 
X úudor. a lv[ag·yarországi Gy<'igyszerész
j;~gycsiilet vcgyvizsgúló úl10111úsa vezet()jp 
(4 óra). 

G:i.-~úg·ynfivényter1uelés és gyiijtés. Előadó: 
cl!'. :\ngnsztin Béla egyet. 111. tanár (3 óra). 

Sterilinjckciók. ]~lőadja: Spergely Béla 
.~·~·ógyszerész, a budapesti gyógyszcrészgya
knrnoki tanfolyarn tanúra (3 óra). 

Ciyógyszerészi rendtartás. EHíadja: Réthe~ 
lyi .Tózscf gyógyszerész, a budapesti g·yógy
::.zerészgyakornoki tanfolyan1 tanúra (2 óra). 

\lúlog·atot.t í'ejezetek a g·yógyszerészet kö
réhtH. FiHiadja: dr. Nag·y Béla gybgyszerész, 

HH 

a budapesti g;i..~(1gyszorészgyakoi·noki tan fo~ 
1 valll tanúra (3 óra). 
· "\Tacnn111 lh~stillatió, elpárologtatás, szur1-

túS. Előadó:- Funk József gyógyszerész, a 
tanügyi bizottság elnöke (1 óra). 

A„ ta11 l'olya111ot clfikészítö hizotü;ág n1ég 
túrgyal uéhúny elöadóval, akikkel tört.éuö 
iuegúlla1Jodús nt:úu ért.esíf:ést adunk a szak
sa:i l.c'i ú tjíu1 . 

.r\ tanfolyau1on való részvételre jelentkez
hetik iniudc11 gyógyszertártulajdonos és 
gyógyszerész-alkalmazott. Jelentkezhet be
zárólag szepte1nber 20-ig a ~fagyarorszúgi 
(tyóg·yszerész-Egyesület központi iroclúj{u1úl. 

l\. tanfolyarn megnyitásáról, valan1iut 
esetleges közelebbi tudnivalókról idejében 
ro~rnnk ldabh felhívúst közreadni. 

Bndapest. 1930. évi június hó 13~ún. 
]\ oritsdnszk.11 Ottó, Dr. Gadl Endre. 

ügyv. igazgató. elnök. 

!121-1930. sz{nn. 
1\ 1!.'Y<Íl!.·yszerész leány- és c1iákottJ1onha valú 

felvétel. 
- lí„elhivús. 

.A. 11agyarországi Gyógyszerész Egyesület 
székházában levő leányotthonbau a,. a diák-

„llBOR" gyógycukorkák 
elsiirangú 1ninöségü, kipróbált és 

crcdinényes hatású gyártmányok! 

. .1~1\BOR" Gyógyszer és \Teg·yészeti gyár Rt. 
Budapest, VI.. Király n. 12. 1'el: 241-16,lllHí 

ll 
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otthonban pedig· 7 hely üresedett rneg az 
1929-:JO. tuuév befejeztével. . , 

Az üresedésben levő h.elyekr~ palya~hal· 
11ak: elsősorban virlék.l ~yo.gyszeres.z.e!;: 
g-;\·ógyszerészhallga~ú lca1~ra:, illetve f,1a1. 
t·~lslihhen oly szcgenysorsu. 1llet.ve szcrc11y 
viszonyok kÖzött levő g·yógysz~ré~z.ek gy~~r~ 
mekei vétetuek fel, akik aun~1k 1de3cn a sze~
húz meg·teremtéséhez adon1anyukkal hozza-
j'árultak. . . 

lla vidéki gyógyszerés~ek gyogyszeresz~ 
hallgató gycr111el~ei. neul_ Jeleutk~~zn~k ke!l(1 
szúu1 ha ~1. úgy gyo~·ysze~·es~ek n1.~1s 1 ~~knl tast 
hallgalo gyer1neke1, u1aJd ~kel l~ovt.Üoí;n llPin 
gyúµ;YHZPJ'észek gyer1neke1. !1k1k p;yogysz{~-
1·{~szhallg-a1.úk, keriilnek felvetelre. . 

Ji\•lhív.iuk az igéuyjogosnltakat, hogy h1•
lyeg-1ne11tes púlyúzati kq.rvé1~yüket ~1z 1Hll~ta.~. 
tatu:'.~vre szóló egyete1111 he1ratkozasok 1do
pont.júig· terjesszék be a 1'-lagyarorszúg·i 
U:rúM·yszerész:Egyesiilet központi ügyviteli 
irodújúhoz (Budapest, V.. Hegediis Sándor 
ucca 17.) 

Az eg·yesiileti elnökség fenntartja mag-ú
nak a joo·ot arra, hogy a kérvényben felso
rolt adat~k okmányszerü hizon:rítúsúra a pá
lyázókat felhívja. 
·A leúnv- és diákotthon díjai: 1aki1s, fiítl•s, 

\;ilúgítús; ágynernií hasznúlata és 111osúsa. 
fiirdöszoha használattal leún;roknak havj :lO 
P. t"i-úknuk havi 25 P. 

:\ dí.i nlintlen hó 5-ig 1negfizetendö, a rl•flz
húuapokra is teljes díj esedékes. 
l~ndapest, lH30. {•vi ;június hú lil-[u1. 

I\oritsúnszky Ottó, Dr. Gadl E·ndrt~. 
iig-yv. iga7.gati'>. elniik. 

:1!Ji-1H:l0. 8ZÚtn. 

Han1isítoit orvosi vények. Nc111 inspekciós 
gyógyszerhírak kivil_úgítá;"a· ~ _i\laicvaF .AJ.
talúnos }litelhauk vall. penztaranak vt•nyl'l. 

- 1:~rlf'síl{'s. -
Illetl~kct':i h~·lyt's J'elhívtúk a r!.'t'sli'th~t el

nök:;égéuek figyel111él arra, hogy újahbau 
istnét gyakran fordul elő, hog;\- cg·ycsek or
vosoktól eltulajdonított rcceptpapírra hau1i
sítolt véuyek alapj[u1 próhúluak a g·yúg-y
s'l.eríítrakha11 kokaint és u1orfiut hcszerl''l.lli. 
Fclkórjiik tchút a rl'cstillcl t. tagjait, hog)· 
!'iík{~ppPll az olya11 v{•11yeket, a111t.'1;.·ckt'11 ko~ 
kai11 {>s 111orriu van I't'IHlelvc, sa.iúí {•rd<'kiik
IH~Il is a leg-g·o11tlosabban vizsgúljúk fpj i'd, 
ahbau a tekiutethen, hogy a véli;\' ai eliiíri 
la~llt'.~keknck u1iudt.~nhen lt.•ljcseu 1ueµ;!'t~ll'
\iíen van-e kiúllítva. ](étes escthcu l'llízefP
sen niindenkor iµ;rckezzenek a rendcHíorvo:'.·d 
a vény ben1utatúsúrúl {•rtcsíteui, g;.·1u1ús 
l'Sctben pedig a vény hcn1ntatújút a IPgkií· 
zclebhi rencllírörszern THPl igazolt assú k. 

J\:fiheztartús v{~g·ett- é•rtPsít.iiik tovúbhú a 
rrcstiilet L tag;iait, hogy a küzg;.·iilt'•s últal 
kikiihlütt fegyehni hiiottsúg·nak a lt~g·nt.olsú 
iilésén hozot.t határozata t>rtel111l•hl'H c·sn11ú11 
az iig-yeletes szolg-ú]atot tnrtc'i gyóg·;.·szp1·fit~ 
rak ü1··thafúk t~jjel kivilú.i„dtva. 111Prt a Hl'lll 
i11spekei6s gyúg;.·szertúruk ht>lyist'•g·{·1u•k, .iPl
ziítúhlúiuak. traSJHlrensei11Pk kivilúu;ítúsa n 
kiizönség-et tuegf.évesz.fhPti arra 11l·z\·p. lio.u:r 
a g-yóg;.-szertúr (>jjt>li szolgú!atot ial'Í-P Yng·y 
SPill. 

Vt•g·iil 1>rlPs_íljiik a rrps_liiJpj t. ta:..r.iaif. hogy 
n i\lag·yar ..-\.\lalúuos l-lilí'lhnnk vúllalali 

u::: 
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p{~nzlúra (\7 „ .T<'izsp\' tlir :!--LL 1nint. az OTI 
hP\~·i .szt•rve, ug·~·auazoH 1111111kadíjkedvcz-
111ó11yrc {~s pÓnz;túri cng·ecltnl•nyrc jogosult-, 
1nint: IItaga az orrI. A vúllalati pénztár ter-· 
hl~re ldszo\gú1hdott v{•nyPknt ichúl eunek 
111egfl'i<'liÍeI1 kPll úrszah,·ú11)·oz11i {·s szúr11-
lilí:11i. 

l~11dap1•sL lHBO. t'•vi július hú 7-én. 

J\'ovács üdiJn. 
iiµ;yv. Utkúr. 

:!!l·l-1!li10. SZÚlll, 

!Jr. (huil Endre. 
elnök. 

1\ IlOJlilI ('µ;yez111é11y és az O'til szátnhik. 

- f~rtcsítt»s. -

l::J'{PSÍijiik a rresfiiJpj t. {ag·jait, hog:i,• a Ill. 

kir. dohún:i,·jüvi•tl{•k helegs(•gi hizfosítú i11ti··
zp{·611Pk l'l11ükst'•gp ai JH~H. (•vhPll létre.i<i!! 
.!!.·)·Úµ;yS7.Pl'S'l.ÚiiÍtÚ:-;i egyez111(HI'.\"f f, <;Vi július 
1-óre fp\n1oudotta. _Ennl•!l'ogva a n1pgjclö!l 
idéípoultúl keidiícliíleg· kisznlgúltatott vényC'k 
P11ged111t"·11y 11c'~lkiil sz{un\úiandók a f)()BB[ 
tPrhére. 

J->rvhe11 fl'lkf;riiik 'l t ta•rokat ho•ry az 01·
szúg:'Os rrúrsadal;Hnhizt<;sítS luttizetr~Ck r: l•Yi 
a11g-11sztus hú 1-Uíl kezdvt• bernutatúsra k:P· 
1·i't\(í siinulúi a YÓgiisszeg ruellctt ni össZl'" 
\·i'•uyek darabszún1út is i'Pltiintetni szivt>s
kt>djeuek. l•~\'l'l' a'l. adatra a r[\!slÜ}CtJJek füli· 
tos statisitikai ki11111tatús pµ;yl1eúllítúsa yi"•
J.!'i'l,l van szii.ks(:g·n. 

BndafH•st. l!l!IO. l•Yi július 
Í\.Ol'fÍCS {jtf(jl/, 
iíµ;y\'. t-i t kú !'. 

hú _l!).{•11. 

TJr. (huil E-ntlrf'. 
eluiik. 

tG.i 

l.1fl·!-_l!);J0. SZÚlll. 

.A„z lnsulinnak az Orszáµ;os 'l1isztviseliíi 
Beteµ,·!::legélyezési 1\Jap terhére rendelése. 

- Értesít.és. -
.llivat.kozással a uépjóléti l·s 1111111kaiig)'t 

1niuisztcr lOil.Ol\0-l!JHO. lIL h. s7.Úrnú reiu_h.•
letére, 1nclyct szaklapunk inai sziuua tel.i1>s 
t'gészébeu küiöl, értesítjük a t. I\:artúrs ura
kat, hoµ;y az Országos ~l'isztviselili :BPteg
úpolúsi .Alap terhére szabúlysr.eriiPil kiúllíM 
tott Insnlinról szóló orvosi rc11delvé11yckci. 
n1cl;\·ekct eg:i,·ete1n: klinikúk, köi-. illPtvc 
uyilvúnos jelleggel !'elruhúzott kúrhúzak 
ú\lítottak ki. s u1elycu az cug·ctlélycz{~si rP11· 
delet siiuua. a bPtt'g neve lis po11ios ei1nc l:-; 
t't•l van tiiutctvc. tovúhhú a kiúllítú 1rvúo·y
i11tézet bélyegiöjévcl P\ vn11 látva. J(is;;i~ 
µ;úllathatjúk. 

.\i-; l11suli11t iµ;énylö a g·yúg-)·~zl'r araH<1!~ 
;i~l s;i;úzalékút a µ;yóg·ys;i;prtúrhan a g·yú1-r)"SZl'l' 
;'ttv{·tele alkaln1úv1d tartozik \l'!'izl·tni. 11Jí"· ;1 
!.!';\'Úg"YSE-l'I' ÚrÚ11ak (111s11Ji11J1nkJ JoyúJihj ,_, ;lO 
szúr.alékút a µ;yÚg')"SZPriúr haY011ia s;i;{n11-
lúzva közvetlenül a nópjúlóti l·s 111H11kaiiµ:y1 

\~ilúghirií 

„KUFEKE'6 

a 1cgliikélctesehh 
µ;yern1ekt:í1iszt•r <'•s IH•tt'µ;túplúll•k. 

\t ez.órkl~pvist• 1 el: 
'l'Uriik .József Rt., Budapest, 'rl., I\:irúl;\-· u. t:!. 

Tel.: ~07-99. 



lfif, 

1_11i11isz;tórin1uha. az; OT113.:\ terhére IPr.il'Sz;ti 
le.J. aY. orvosi rendelvöny l'Satolásúval. 

ilfeg·uynµ;talúst 11:.·prf iiuk afc161. ltog-\· ez;L'll 
sz;iunlúk sziunt'e:itl•s nlúu nlindeu fevouú;; 
nélkül azonnal kifizetésre keriilnek. 

Rutla1)cst., 1930 július hú :2(). 
l)rc.11cr Dezső, Dr. c:adl !~11dr('. 

t.it kúr. elnök. 

1~'14-HIBO. 87.Úrn. 

1\ Gyó12,·yHzerész Diákot.thonha való felvétel. 
- l;ielhivús. -

;\ .JI aµ;ya rorsz;úg-i Gyóµ:yszcrész-l!~g·ye:-;ií lPI 
ll1{1k~Otlhnnúbau töhh hely n1ég bclöllctle11. 
:\z iirPsedl·shen levii hel:'>:ekrc elsősorban 
12:~·úg)·szp1•c'.•szek11ek g:'>·úµ;yszerészhallgalú fiai 
palyaihatuak. J~liínyhl'll ri~szesüluek olva11 
SZPl..!'l'11:'-·snrsú. ill(~tve ;.;zerl·ny viszo11vok "kii-
1".öt t (·lií gyúg-ysierl•szek g·ylH'tnekPÍ. a kik 
<!!lll<tl\ idt>.ii~11 t1 szf>khúr. n1eg·te~ren11-(•s{•hez 
ndo1na11:'-·ukkal hor,zújárn!tak. ~ 

.-\ l)iúk-CHthn11 lakt'ii havi 2;) JH'!l'"iít rir,t'1-
nek \'i\úg·ítús, i'iiti1s (;S fiirdiiszohnl~tsznúlat
tcd t'"'\'i'dt 

.. l'„(~fJ.iiv.i1~k ar, ig·(•Jl:'>·jog-osultakal. - a1111a:.: 
k~!Z\Pst• n.n'llPtt. - hog·y a szaklapokban ed·· 
t.lig- 111{'.!..'.'.JSl('llt hiradú:-; alapján u1úr vaunnk 
Jf')e11!.kPzok. -· b{~l:'>·eg-1nenit~s pályázati kl~r
\'<'llYllk('f szf~pie111ht-r bú Jfi-éig- te1·jesszók bP 
;1 ,, i\l;,q.!)'<l.~'Ol'SZ_úi.d, _c:~·úg-:\'SZPJ'{•sz-I~~µ:yesiilet 
k.oz;po11t1 l~f-CV''},ltd1 1rodú.1(tl1oz (Budapest, 
\ !.. flcgetlufl Sandor ueca 17.) 

:\z 1•.gyesiileti p}nöksóg· re11uta1·tja 1na1.rú
Jtak a ;iog-ot <nTa, hogy a kérvl•nyhen fel:;n-
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liízon:rítására a roll. adatok ok1nányszcrií 
p{dyázókat. felhívja. 

Budapest, 1930. évi augnsztus hó 29~én. 

l\~Oritsánszk.11 Ottó, 
figyv. igazgató. 

Dr. Gaál. Endre, 
elnök. 

1il29-1930. szám. 
1\ 1\Iagyarországi Gyógyszerész~Eg~·csület 
1uemorandu1na az egészségügyi törvény
gyűjten1é11y kötelező tartását elre1ulelö ren-

delet tárgyában.* 
Nag:'>·rnéltóságú Népjóléti n[iniszter Ur! 

J(cgyelmes Urunk! 
Ez év julius 28-iki kelettel Nagyméltósú

g-od 40.90lt-1930. Ni\I1I. RZám alatt körrend"
letet mél~óz~.atoJt kind!1i „Az egészségügyre 
vonatkozo torven:rek cs rendeletek g-\·iijtt'-
1nényc„ círnií n1unkúnak a gyógysze1:tái·ak 
últal való kötelező tart{1sa ·tárµ:yáb'Un . .r\ kör· 
reudelcthen inegadott utasítás sz-erint a tör~ 
\'Óuy11atóságok értesítették a ·gyógvsZl'rtá~ 
rakat, bogy a 1nnnkát 1negvennl kÖtelesPk . 
Nag:vn1éltóságor1 körrendeletéhen kllútúsha 
l1clyezi. hogy a törvényhatóság-okai. a n111nk;1 
\Tlf. kötelénl•k n1cgjelenéséről elÖzPfl's('ll Pr· 
tl•sítl:ni .fog-.~a és _az~ pléltóz.tatik a gyógy
szertarak kotelessegeve ten111, hogv a n1un
ka \TII., kötetét és az azután iueg-jclénendökPI 
szerezzek be. 

NagJ„111éltóságod az elmult évben 35.444-
1929. sz{un alatt hasonló rendelkez~seket tar
tal111azó körrendeletet. adott ki. Az elmult. év 

* Vonatkozó N. i\f. l\I. rendeletet lús<l a 78. 
oldalon. 



február 15-iki kelettel 262-1929. szám alatt 
tiszteletteljes 111emorandu1nrnal fordul tu11 k 
Nagy1uéltóságodhoz, amelyben a soha azclBtl 
gyógyszertárakra nézve kötelczfileg el nc111 
rendelt törvénygyüjtemény· kötelező n1eg·v("
tcléröl szóló körrendelet hatályon kíviil h~
lyezését kértiik. Nag~~méltóság-od felsorol! 
érveinket kegyes volt figyele111be venni t!s 
hatályon kiviil helyezte a?. előbb hivatko
zott körrendeletet a 36.7i3-1929. NMM. sz. 
körrendelettel. E körrendelethen mep;álla
pítást ,uyf}:rt, hog·y feleslegesnek 1nntatkozik 
a gyógyszertárakra azon jogszabálygyüjte
mény kötelező tartásának elrendelése - kfi
auyagi hehzetére való tekin!eltel - amely 
jogszabálygyfi.jternény a gyógyszerészekre 
vonatkozó rendeleteken stb-in kívül más 
egészségügyi vonatkozású jog·szahályokat iK 
tartalmaz. 

Nagyn1éltóság-ú .l\liniszter Ur! ~-\.z 18HH. {~vi 
75.641 B. l\I. számú rendeletből kitiinöleg· n 
g·;\rÓgyszertárak a gyóg·yszerészetre vonatko
zó törvények és rendeletek g·yiijtcn1én~·út 
tartani kötelesek. A 1nultbau rnindcnkor el
fog-adták a gyógyszerészi szaklapok spcciú-
1 is gyóbryszerészi jogszabály g·yüjte1nényét. 
arne~y a Gyógyszerészek Évkönyve (Gyclg·y
:-:zcrcszck Zsebnaptára} chncn jelent rucg· 
1~vröl-é'vre és an1ely i:ryfijte1n(~ny nemcsak a 
törvényeket: Ps rPJHlcleteket. dt~ a gyógysze-
résztcstiilelekhez i11t.ézett leiratoka!, a 

gyógyszt•részérdekíí hirósúid végzéseket. l1<.1-
tósági cHintyényekel és a kari korporúeiók 
PrtesítPseit. felhivúsait stb.-t is inagúban 
foglalta. Sem a dr. Atzél Elemér által most 
eg;\~beállított .. Az cgészségiigyrc vonatkozó 
!ön-ények és rendeletek gyűjteményé"-nek 

1fi'.l 

,.-](ibhi. 11(•.liai dr. Chy;i;cr J(orJ1(d, késöhh 116.ha_i 
dr. l(a111pis .Túnon últal ev;~·!H~(dlítoit kiitc,tc1. 
-:en1 más hivatalos vag~· tellHY<li.alos cg·enz
~égügyi törvényg'yÜjtcu1é11y tariásúra köte
iczve nem voltak. Bizouyúra azi>.rt 11eru. ruert 
teljesen feleslegeR volt a g:-·óg-yszcrlúraknak 
oLvirúnyú u1eg·terhelésc. hog·;-.· a speciális 
„.,~óg·;s..,.sZeré:-;zérclekü törvé11ycs :-; hatósúgi 
~Cndelkezések sth. g-yíijtcu1{•n;vc n1ellctt oly 
!!Yiijteméuyt is 111egs1.erczzenek. atuely a 
gyói.trsze,rénz vonatk?zású . re11delkezéseke11 
kívül n1as retHlt~lkczeseket is iartahnaz. 1\ 
gyógyszerészeket 1~p úgy 11en1 kötelezték so
hi1se1n ezen vagy 1nás félhivatalos vagy hi-
vatalos törvényg·;-.·íijlen1l1 t1Y ht~szerzésére. 
1nint ahogy lH'Il! kötelezt(>k az orvosok;.tf: 
s1~m. Teljesen újszerü \'olt tehát az eln1ull 
l'sztendöben n1egjele11l az a rendelet. an1ely 
a g·yógyszertárnkat azon félhivatalos egt;f-i:r.
ségi.igyi jogszahúl~·g·yüjte1nény tartására kí~ 
vúnta kötelezni. a1nely g'yííjte1nény g·~·óg~·
szcrészi szetnpontból ltiúnyo!', 1110rt IH.'lll 
tartahnazza l>s 11e1n tartaln1azhalja a g~·óµ;y
:-:zpr{•szeket ércleklö s húr111ely hatúsúg-lúl ki
;1dot.t rendelkezPsekt1 L leiratokat. PlYi döntl'
seke! sth.-t, sth.-t, 111el~·ckuPk 11ii1Hlinega11~·-
11yijút ifnuernie kell a gyúgyszerészuek. 

Fertőzések f>s júrvún:rok InPgelc'.izésére 
ajánl.ion ,J,,\BOit"-féle l"ertiitlenit.i 

Szent Imre gyógyszappan=t. 
l~r(is baktericid hatása folyfún a lcghizto
:o;ahh védel111{'t nyújtja járványok elll'n. 

,iT...1..:\.BOR.'1 lavandnla szappant 
ni Ílt1.h•n ii t t kérik, 
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~\'/, elöhh hivatkohoti 111111t évi -.tishtclctl.el· 
jcs rcltcr.ieshlésiinkbcn kiluutat.tuk. hogy be· 
zú rólag· lH28-ig; az J~g(•szségüg;ri · jogs~abú· 
!~·ok t'élhivatalos gyíijtcruényének kiadása· 
kor sohasc111 történt. rnás, u1iut az, hogy a 
törvényhatóságoknak fig·yelruóhe ajánlotta 
az illetékes korn1únyfőhatóság a megjelent 
17;vűjte1néu:rt azzal, hogy n1cgjclenéséröl az 
crdekelt. hatósági közegeket értesítsék. illet· 
vc, hogy azoknak a kötet 1ne'grcndclését 
ajánlja. l\ heliigyn1iniszter úrnak van CO'\" 

1;cndel9te. anH.~l;t· arról szól. hog;i.~ nincs'ei1 
cszrevetclc az ellen, ha a közérdekű n1íivct 
sz_akkönyvtárak, iut{~zrnények stb.-ik köz
rienztúr terhére szerzik be. I(ötclező n1egvc
lt;~r.e t~hút_nlÓJ.r a törvényl~atóságok és egyéb 
koz111tcz111cnyck sc1u utas1ttattak annál ke
"!·~shé rcndc~tctett. az c1. hogy a' g,rógysze1·· 
fal'ak a ncktk t.cl:iesen felesleges és jelentös 
n11;'.-~_lgi iueg-f.rrhelést. képező jogszabályg-yíij-
tt~rnenyt n1eg-szerez111 tartozzanak. -
.. _ N'ag-y111(•l tósúg·odunk előbb hivat.kozof! 
·!h.1ilB. -:-1!l:!!l. sz. köl'rendelete iuag-a is n1Pi.r
;i]Jap1í,1a annak t'C'!PslegpssPg-ét. hog-v a 
:.:·;\·úg-ysit•rt Ú ra~;;: k1»t jogsza hú! ;t·gyííjtP111.P11y! 
1;1rfsa11a~\:. _}!111l ahnt.rY vonatkozik PZ ;1 
11111)11«1. l'l"Yl'llYPS PZ a jöy()re is, n1íHf.hog-y 11 
.i.t·~·og-,;i.-s:-ereszp~ PZntf111 is ,beszerzik a rnag-nk 
Jc~cl · 11•} f_~lg·ol t„ cr<~ekehen es azc;_rt, h?g:y a~ 
Ifl.J,J. P\ 1. elol lnvatkozott bclugym1111szler1 
l'l:udele!: rendelkezései szen11)ontjából kifo· 
't·a_s 11e e1neltes_sél~; r_1zl· a ~og-szabálygyiíjte· 
1,11enyt. a1neI;\: evr:ol-evre leuycg·esen olcsóhh 
aron ~\:aph~1!0. uunt a gyógyszerészi szen1-
pr'.1:~hol, h1a11:.:os. de a kö!'eg-észségiigynok 
egyeh a~·azab111·:1 vonn,tkozo, a g·yógyszcrC· 
szekre n1.•zve f.el;iesen l clcsleges rendelkezé~ 
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sekel tnrtahuuzó cgósz.s(•giig:yi lii1·vl·11y stb. 
o·vüjtc111é11yl. 
"''°Igaz. hog·y :.;ag·y1nóltós{q.~·od ,.további i11~ 
t1'•zkedCsig" haµ:yta hatáI;i.·ban a 1:11.611-l~J:.!.i. 
sZámú rendeletet. Nen1 goudol.ink azonbau. 
hogv a további intézkedéH olyan rendclkczös 
le1;,:eu, an1cl:r a n1ost rnegjelenés előtt álló 
•/'fí. kötetet (Inel:rröl a körrendelet szól) kü
t"clezöleg 111egvéteti a gyógyszertúrakkal. i\. 
151.611-1924. sz{uuú. egycsületiinkhöz inté
zett leirat azt. állapítja rneg, hogy a nnllt~ 
han a helilgyrniniszter úr tneghízásáhóI 
111egi11dított jogszahálygyüjternényt tekin
tették olyannak, inint arnclynek tartásával a 
n'\"Ógvszertúr a gyógyszerészeti törvények (•;.; 
;CndCietek gyííjteiuény{•rt' vonatkozó - elöl 
hivatkozott - rendeletnek eleget tett. Ez :1 
n1egúllapítás azonban fé>vPrlésen ala1iszik. 
inert soha-soha a gyógyszcrtúrak - ahogy 
n1úr p}Öhh kife.itctlilk - P1111ek a jog·szahúly
g;i.·ií.itc1nén;t·nck t!irf.úsúrci kén~·szl'ríf.Vf IH'T11 

,·ol!ak s esak elvetve volt az 111eg eg-y1k-111ú· 

íi<)~fwJ*BÍEit-l'ÉLE Kissingenni 
természetes forrássá 

l'og;vasztó 
(lablcllal 

GYOHSAN 

hashajtó 
(labdal's) 

FOGY! 

\'ez(•rkl·pviselet: rrfiriik .Józsel' Rt.. IJudapesl 
VI., Kiridy n. H 'l'el.: 207-99. 
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sik naf1;yohh gyúgysr.ertúrhan . .E~lleuhen iga
zolliatú. hogy scu1111i kifogás neru erneltc
let.I .. ha ez a Uirvén;rgyíljtc1uéuy uern volt 
111eg a g-;i;·úg·yszertárakhan, ellenben u1e:..r 
,·oltak a g;i;·ógyszerészeti érdekil speciúlí . ..; 
j ogsza bál y-gyíij !c111é11 :rek. 

Bátrak vagyunk még· tisztelettel jelenteni 
azt is, hogy a speciális gyúg·yszcrészi jog
:-:zabúlyg)·üjte111ényt képező Gyógyszerészei\ 
l~vkönyvc (Gyógyszerészek Zseln1aptára) 
tGbb rnint Ga esztendős. fi{úr a n1ult 8ZÚzad 
hat vanns t;veiben felisrucrte a gyóg;vszerészi 
~ar, hog·y szüksége van egy speciális szak 
.1cy~·szabálygyüjtc1né11yre, tehát jóval azelőtt
rol való e g~;iíjtcn1ény, 1niut ahogy a Nagv-
1néltósúgod által n1ost tartani I{ötelezölé1„ 
elrendelt . törvény és rendcletgyííjtemén:i,:'. 
111elynek l kötete esak 1900-ban ·jelent 111eu· 
s az előz() ÖS8Zet'og·laló kötete .i' évtizcdd1~ 
<l~P!lít.f:. Szerén:.· vl~lcrnényiink szerint n1él
~:.,11rytala11 volna t•g·y sokkal n~g-ibb úttörií. 
.1oval olesúhb l>s hcvúlt speeiúlis jog-szubúlv
,:.t·~·iíjtP111ó11.yt PJ:..:'Y ú,iabh kiadvúzl:.· 1ncg·,h·i°l'-
11Psc l'olylau 1nelliizni a11nvival is iukúbli 
111Prt a;i; ú.iahh kiadvÚIIY nPi11 is spcciúlis;11; 
g-~·úg)·szer(.szórdekíi, ahop:y Hl'l'a feufehi1 
reszlcll.':;en rán1ntattunk. 

I·[i,:atkozni kivá11nnk azonha11 a g·yúg,v
:-;zerf.arnknak arra a szoniorú anyan·i 11elv
zetc'>rP is. auitd)· 111e]](~tt 11en1c·sal{ r7iéltú~1 ~·
talan. tlP t11I[u1 i1„n1zsúgfala11 is voln:.1 a1.ok~ll 
(',!.! • .';'\ - a r1~11t1•hh t'!t11011dottakkal hizot1ví
!ott<!ll - feJes!Pg'CS IllÍÍ iJl'Sí\t'l°ZÚS('!'P kiÚl'
Jcz!ll. 1nel:ruek n1agas hesí\Pl'zlisi úra kiilöuíi
spn a vidéki gyógyszertáraknak szún1oi tevó 
tt>rhl't ;ieleutenc. · 

?llély lisz(eldtel k/.rjiik lehúl Naµ;yIUéltó-
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~ágo<iat. hog·y a 10.noo-J~H~_. Nűfl\rf. ~z{in)ú 
kiirrendclctét hataly9n l~1vtd helyc.zn1 u~~;l
t.óztaHsék. 1-Ggybcn 111Pl;;; i1HztPlc~tel ,:iclent:;nik 
Nn•l'y1néltt'iságodnak. hogy keszseggel fel
f1í\~i1k a. d~·· ~\tzél-f'é!e. g·:rií.j_te1né11yye a 
o·yÓgVSZ.ereSZI kal' iag,JUlJHlk ltg).·Pl!iil'I az
;.c'tl, i1og·:." azok, akikl.!l'k g-;_1zdas~1g·i helyz.<~.u· 
pzt 111egPng1.>cli, e g·y11jterne11)·t is szerezz('ii: 
1ne'" gyÚg':'-'SZln·túrnk sz{unúra. 

If.1gy1nóltliságod liölcs intézkedését: n1i
clöbbre kérjük azért, inert több hc1yröl jp
lentés érkezett u1ár hozzánk, hog·y 1núri~ 
{>szrevételezik, hogy a 1nég n1eg t1cn1 :iele11 t 
'rIT. kötet n1egTeIHlelését a gyógyszel'IÚ!'ak 
Í"'Hl.Olni llCill tudjúk. 
,...B111lapesten, 1H20. é~vi szcptcn1her 1u'> 14-1~11. 

TJt>gn1élyehh tisztelettel 
ft·orilscfns.zk.11 Oltó. J)r. (h/(íl f<,,'11drc. 

iig·yv.-ig·azga l ti. Pl niH~. v. úl l and it kú I'. 
orsz. gyiil. kl•pv. 

l)l!IO-l!l!!ll. S'l.Úll\. 

1\ t.ováhhképzíi taurolyarn elíiadúsai. 
- l~rtPsítl's. -

,...\ 11ag-yarorszúgi (-iyóg·yszerész-Eµ;ycsülct 
lllÚl' rol)·ú (~vi júuius hó 29-én n1cµ;je!cnt hi
vatalos lap.iábau közölte a tovúhkl•pzÖ tau
rolya1n ellindóit és az l'lila<lások l'Íinét. .:\z 
aláhhiakhan részlei.ese11 közöljük az eg:.·ps 
f'ii)ndók órabcosztását és az eliiadús hely(•t: 

(Jktóber 6. (hétt'ií) reµ;gel 8-!l a tant'olya1n 
iiunepélyes 1ncg·I1yitúsa. 

!l-10. J)r. ''rpsze1szky (tynla egyet. 111. ta11„ 
J0-12. Dr. J)úvid T1a;ios egyet. 1n. tanür 

Plííadúsa. 
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\,Tnlan1ennyi C\Híndús "\'"ITT.: ~;\g:g-il~leki' 11. '8. 
i,.:·yakornoki tant'olya111 h<•l;i..·1~t't.rehPn. . 

'12-1. Dr. ~"-ndriska \Tiktor eg::vet. HL buHir 
<diiadúsa n J(()zf•g-észs{•g·lani fnt<'zethen. \TII r. 
I 1's1,h~r1iúzY 1u·<·a !l. sz. al:d1. 
,.l)6!11tú11. :1-li. 1~~lih11lús :i l~i<·hlt•r Ued1~011 

\"t~µ;-;i;{•sz.efi rl. µ;yúrh:111 x„ (~Sf'rkl>~z. ll<'ea G:l. 
Október 7. (kedd) rPgg·eI !l-11. l)r .• Johu:1 

lléla cg·yet. rk. tanúr, , 
11-1. ])r. Schulek lDlcn1er adjunktus ellí

adúsa. 
?vl itulk{~t ellladús az Orszúg·os l\:özPg-észsPg·

iig·yi lHtf>zpflJen. x„ Gyúli út 4. sz. alatt. 
(lélutún H-fi. G1·óh (iyula eg·yete1ni tanúr. 
1 l{•l utún S-G. li"nuk .1 i'1zsC'f g-:\·úgyszpr{•sz 

t·lihul{isa. 
i\linclk{~t (~lőadús az ..:\.llatorvosi Fliiskolú

hai1. \Tlf., Rottenbiller ucca 2B-25. sz. alalt. 
Október 8. (szerda) reg-gT~l H-10. Dr. \\'('

szclszky C.tynla egyet. 111. tanár. 
10-l:L J)r. Rcitu1a1111 Núuclor, a l\J. ft~·. -11~. 

\'e(ryvizsrráló állon1úsúnak vczctllje. 
1lindkJ't clöadás VIII. ,_-\ggtcleki n. 8. a. 
12-1. Ilr. ~-\.nclriska \Tiktor egyet. Ill. tauúr 

Plöadása a J\:özcg(~szségtani InU;zetbe11, \TifI 
Ij~szterhúzy ncea 9. sz. alatt. 

1)él11tán 3-G. Elöadús a dr. I'úpay-l'PIP 
szt'·r111nter1nel6 intf•zcthcu. X„ I\:iihú11;i..·ai 
t"t t ;,:J. 

(1któhcr H. (csiiHirtiikJ rpg·gel H-10. J)r. \\'1·· 
szpJszky (_-}yula egyPI. IIJ. tanúr. 
1H-1~. 1)r. Nagy Bl>la g:\·Úg-:\·szerész. 
1:!-1. Rt'•thPlyi ,TúzsPI' gyógyszpr{•sz- t>lc"i

adúsa. 
n1~lntú11 a--L SpPrg·el;i..· Béla gy(ig:\·szpr{·'iZ. 
4-fi. "f)r. J.\lozso11;i..·i Rú11dor 11lin. oszt. tau. 

D A. (• 1 Bc'.1·1 err:\.·et. 111, lantu· ~--G; r. - np;nsz .lJ . - ' n 

cloaclaHa. . .. • ''TII \ . ·t l ]„ R "\Talan1cnny1 eloarlas '. „ .i:: gg .e P. d 11. '· 

'"· alatt. 1 .1 l \\• · ()JdúhPJ' Hl. (p{>n!l'kl reg·ge. !J-.10. r. i• 

szPlszky Gyula pg·y1·!· nt. t~1nar. . 
10--11. SJH•rgel;i..· BPl<l g·yog·ysz<'l'l'SZ. , , 
11-12. Dr. Rcit.Hl1~11~1 Núnclor. ,!1. l\-L Cl;i..·. 1·~. 

vegyvizsgúló ú1lon1asauak _vezeto.1e. . 
\Talan1enuyi eli.iadás \lIII., i.\µ;g·tclek1 1t. 8. 

s'l.. alatt. . 
1 

,„
1 

t t· l . 
. 12--1. Dr . .... !\ ndr1s G.l ,, 1, e .or cgyf' . HL a1111 r 

Plöadúsa, \TJTT„ F.sí\tPrllaz.y, ucea ~- sz. al~1 t !. 
f){~lutúu il-4. Spcrµ;<•1y 13l'la µ;yogyszPl'l'SZ. 
4-fi. Dl'. 1\-foí\sonyi Súndor 111it1. oszt. la!1. 
f>--li. J)r . ...-\ugnsí\tiu 13éla egye\.. Ill. taIJa1· 

pl()adúsa. ·- . . 
\Talautennyi elliadús 1l1II., ..:\ggtell'ki u. 8. 

S'l.. alatt. . • 
Október 11. (szombat) regge! fl-10. Dr. \\ 1•

szclszky Gyula egyet. Ill. tanar. 
10-11. Spergcly Béla gyóg;yszerész. 
11--12. Dr. Reitrnanu Nándor, a l\l. Gy. r~:. 

ve•ryvizsgáló álloruúsának vezetője. 
í2~1. Réthelyi József gyógyszerl>sz eUí-

adása. 
11élután 3--4. Sperg·ely Béla gyóg·ysí\eri:'.•sz. 
4-S. l)r. 1\Iozsonyi Sándor rni11. oszt. tan .. 
fi-6. Dr . .:\ngnszt.in B6la pgypf. n1. tauúr 

t•löadúsa. 

BYPEROL 
szú.i- l•s lorokl'Prfiíilenítií 

! 



\Tala1nennyi ellíadús \TIII„ 1\g·g·lelcki u. 8. 
sz. alalt. 

Utúna a fanfolya1n ünnepélyes herekesz~ 
Íl~se. 

. A. t.ovúhhk{·pz() laafolyarnra eddig- 41-eu 
.ielcutkeztek . ..:-\. tanfolyau1ou való részvétclrt' 
.ielt>.ntkez:hetik tovúhhra is n1indcn µ;yóg)-
szertúrtnlajc1onos és µ;yóµ;yszt•rész alkaln1a
zolt. 

1\ tov.úbhké1Jz;li taufolyan1on résztvcvök 
i·6szérc a Budapesti (íyóg-yszcrész I\:aszin<i 
(•tter1nc rendelkezésre iill. 

Bndapest, 1930. szc1>lember hó 16. 
llporilsdns,zky Ottó, Dr. Gaál Eudr<'. 

iig·yv. igazgató. clniik. 

„i:\z Okleveles Gyóp;yszerészek Orszi.í.g·os 
l~µ;;yesiill'tének t'elhivása az öreg, 1nunkakép· 

telen kartársak.hoz. 
,\ „kiL~üs g«1·1,dasúg-i front" eliíkc'~szítésé1·p 

kiklildött kö?.ös hizotts{u].· Plsií feladatának 
ta1·t.ia. hog·y az öreg· rOkkanL n1unkaképte
le11 g·yóg-yszer{~sz-r1Iknln1azottak állandó i•s 
re11dszu1·es seg·{~!yez(~S{~re 111eg-l'elelii alapról 
g·oudoskodj6k. :\cldig; is, 111íg· eunek az alap
nak az iis;.;zi~hivúsúra a n1ódokat «s lehetü
s{\g'l.'keí. 111Pg-f.alú\jn. !.udnia k(~ll. 111ekkora 
lehet az :1;1, iissz1·g-. ::unei)· az l'Tlllílei:t'. e6l1·t1 
sziikség-es. 
1~ppen ezc"rt !'elhivjuk uiiudazokat a kar

túrsakat. akik 1nunkaképf.eleuségiikuél ''agy 
korukn(tl !'ogva az utóhhi idöhen állandó el~ 
helyezkedési. találni ne1n tudtak és a hizotl
súg· úlf'al tervezett seg·(~Jyezésre igén;\·l. tar· 
lanak. sa;j(d: érdekiikheu 1niut~1 eliíhh kiiz(iI-

t7i 

, "k eu'Yesiileliink titkítrsú_gítval ~VIII .. Nrp
~~inhhz u. 2~) a következo adata1kut: 

l. Eletkor. . . 
2. 1\[ilködési evek szarna. . „ 'i 
a. l\Iil:ren okhól vau.keTes.ctnelkul: .· " . 
4. Ha jclc_nl.eg. van is allasa, v_ag)~ .ldse~1: 

tc'~se, n1c1111):1 ~cle1g, V?.l\ az utolso h,non1 e' 
:.ítlagáhau alias :qelkul. , . , 

5. l\Iekkora csalad eltartasarol kell gondos-
kodnia? . • 1 .1 · ) ... 

6 Volt-e már (akar mas sza ru1a 1au is on-
: 11{ vagv jop:nyertes7 . 
'' 'Figy-elmébe ajánljuk kart~rsan1kn~k, 
l oo· ' ezekre az adatokra ep;yelore csak a 
1!nUikálatok elök4szítéséhez van .. szii~ség é~ 
húr a bi,zottsá.~ pi111c1_en~ cl fog- kovet1~1: h~g~ 
.1 sziikseO'es toket eloteremtse, ma n1eg kote
ie;,d igé;'etet nem tehetl!-1;ik. kar.társaink t~
hát. ne fiizzenek az ~kc1ohoz vern1es re111e
nveket. Az adatokra is csak a i:uaguk 1JOI,1-
t0s egyszerí!ség~ben van sz~ks4g~ink, te?.at 
kérjük knr~~!·sa1nkat, hggy ohaJn.1knak l~er
Yf~llY fornu1Jahan egyelore ne adJanak k1ie
·jezést. 
· Bndapest, i930 szeptemher 
Jláfray (fusztcív, 

titkár. 

;;o:>-1930. szám. 

24. 
Dobos Gábor. 

elnök. 

Az O'l'l és i\L\. V számlák felbélyegzése. 
- Ertesítés. -

rrapasztalás szerint egyesek az OTI és a 
~TA V betegségi biztosító intézethez folyósí
tás végett benyújtott számláikat többször! 
figyelmeztetés dacára sem bélyegzik fel kel
HikÓppen. Ennélfogva a megnevezett intéze-

12 
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iek ·vczetlíségének kéreln1l~re újból l'c1hivj11k 
a rres1iilet t. tagjait, hogy szúullúikat jüvii-
hen · 

200 P-ig ... „ ................. „ 2 f 
200 P-től 500 P-ig . . . . . . . . . . . . . . 5 r 
500 P-től 1000 P-ig . . . . . . . . . . . . . . Hl r 

1000 P-től 200iJ P-ig· „. „ .. „..... 20 f 
2000 P-től 5000 P-ig . . . . . . . . . . . . . . 50 f 

úru szárnlabél;reggcl ellátva nyújtsák be. 
mert ellenkező esetben a pénzügyi hatúsúg
azokat rnegleletezi, an1i tctcn1es ráfizetést 
jelent. 

Egvben felkérjtik a 'l'eslület t. tagjait, 
hog~~~ a ~lAV betCgs. hizt. intézeti sz{nnlákal 
pál:yaorvosonkint (bélyeg·zőszúu1 szerint} 
üsszeállítani {•s havonkiut hekiildeni szives
kedjenek. 

Buda]lest. 1H:\O szt~ptt>1uher HO. 
Ilovcícs üdöu. ])J'. (laúl l'!Jndrc. 
ügyv. titkár. 1!lnük. 

f..J0--1!lil0. szám. 
A 1\láv. BetegséA·i Biztosító Intézet vényei

nek szá1nlázása. 
- Értesítés. -

A .Ivlúv. Betegségi Biztosító Intézeti tagok 
a rendes b. b. i. járulékon feliil }~ ~fi-os önkén
tes járulékot a:iúnlottak fel, önkéntes táu10-
gatás cÍinéu. a Betegség·i Biztosító Intézet 
javára. H az e eítnen begyiilt összeg· terhérP 
fogja az intézet azokat a lG éven felüli gyer~ 
inekeket kezeltetni, akiknek erre ezidő SZC'-
1:int nincs igényjogosultságuk. 

... ~ púlyaorvosok ezek részére ktiHin „.::\ 
Jf ~G~os önkf>ntes t:tunogatús terhére" bélyeg-

1'79 

z(hr.ro1n:'ts:::;;~l. ell{tfott ?\f:'tv. vé·ny1apokon rog·~ 
nak rendelni. .. , , , 

fi.finthogy a -Y:í,%-os l!Hk~~ntcs ta1nog-at:a:' 
terhóre történél öss.~c;~ k1~dc,1s~kaf a l!. h. !: 
ti:ihhi kh1dúsokat. kulon kivanJa Plszan1oh11 
{•s nvilvántarhuii. HZ Tnt{·zl't: v<•z<•ti\s{>g-{• !"Pi
k.éri· az Inh;zet: vnlantt•n11ri szrrziíd<;sps 
gyóµ,·vszPrszál lítójú L hn!„C\" l'Pl!Í t>h h l'lll l i f PI 1 
i1lód0n 1negjclölt: rPIHlel6lapnko11 kiúllítol 1 
vónvckrlil. a t-öhhi vényti)l lt>l:ÍPS<'ll nlkiiliiní· 
fett' sz{unlát sziveskedjP1H~k kiúllífaui. ::; 
;zokat a tUbhi számlával 1.•µ:)·idejííJpg· kii1d~ 

júk be."' ·· l ' t t' t' t 1 ' A 7j 1ri-os on \:en :es a1nog·a -as er 1cre rrn-
11el t. gy<)g~,Tszerck árúra. kiszolg·últnfúsúrn 0s 
sz{unlázúsára nézve ngyana'l.ok a szahúlyok 
az irúnyarlc'ik. n1inf: an1elyek a töhhi l\Túv. h. 
Ii. i. vényekr<~ nf>.zve érv(•nylH'll va111Jnk. 

Tiudapt'sl. 1~HO nklc'ilu•r 8-ún. 
[\"nr<Í<'S ödih1. nr. (iaál E11tlrr. 
iig-\·\'. tiikúr. rdniik. 

íiH1-1!lBO. sz{un. 
1\lagyar ~·yóg·yszerkiilUnleµ:esséi.~: h(•lyt•ft 

külföldinek kiszolg-áltat.í.sa. 
- Fig·yelu1er.t.eté:;. 

·1~rtesiilésiink szerint illotékPs holren J)a
naszt eruoltek an1iatf, hogy f'.!;Y g·yog·ysz.e1·
túrhan a v6u)•en lnegjelHlt 11tagyar gyúr!~ 
1núnyú gyúg·yszerkiilü11logp:-;ség holyPtt kiil
t'illdi készíl111ényt s:-:olg·últal.t.ak ki. FPlhiv
jnk tehát a ~l1cstiilet vnla1ne11n;\·i L t.ag·;iút1ak 
t'igychnét nrra, hogy a vt•u:rcken rendell . 
gyúgyszerké.szt:íin{•.nyeknPk ii11 kó11yesen n1ús 
g)·úrl niúnyú gyóg·yszerk{~szi í 111{•11)·ekkcd va1ó 

12* 
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helvet.t.csít(•se az úrszahús t-t'trg1·Aha,n kiadott 
l'e1ldclct :L pont.iáha iif.kii:-ü k1húg·as: a1nel1· 
·1 rendelet 27. pontjában loglaltalc ertelnu•
!lcll liOO TlCHgÜig· tc1=.icdii. pÓID',hiintetésscl biiu
tPiPndfi. 1\7.onkivül pedig', hogy ;:i panaszolt 
1•\júrús a i1011t-os és ~Plkiisn1_erPl~s µ;yóµ;;-:
szerkis7.olg-últatús kf1V('tPln1P11Ye1Yt\l, clleu: 

kczik, eg·~·:-;zersn1ind a n1ag·yar ipar 1~r~lekl'1 
szen1ponljúbúl is sér{~ln1c~. i:n111:l~·1.•t a ;1clc11,; 
legi súlyos hel:rzctbeu nuudnyaJnI~kuak clo 
kell 1nozdít.a11i 111inde11 esetben, anukor arra 
1nód és a1ka101u kínálkozik. 

Bnclnpest. 1PHO. 11ovc1nhrr G. 
J\~Ol'áes ()diin. Dr. (faúl Endt<', 
iig·~·v. tit.kúr. clniik. 

!)·14-1\1:10. SZÚ!ll. 
;.\ i\lúv. Ilelf•i!;sé!.!.·i Biztosító Intézpt vényPi~ 

nt•k lebélsegzése. 
- Értesítés. -

'l1ndo1uúsul vétf~l t:'.•s 111 i heztartús végett kö~ 
ziil.iiik, hog·y a .1\1~.\ \T 13. B. I. ig·a1,p;atósúg;ú
nak érte~t.u~~e szerint az intézet pályaorvo~ 
~tüt, a rnost érvényben levő és továbbra i:-: 
l·rvl•nyhen tnarndó téglaalukú bél~'egzőn kí~ 
l·iil, zsebben hordozható ki>ralakú bélyeg·z()
"·pl is ellúttai hogy azzal a hetcg· lakásán ki
ú!lítol.t vények is lebélyeg-czhctök legyenek. 
;\. rolyó úvi deceu1her hó .I~töl kiszolgálta
tott. gyóg·yszerek ért.ékót. a g·ybg·yszcrszúllí
lúsi eg'j'ez1nt'.~ny lí. pontja l~rtel1nébcn, csak 
az cset.ben fogja az intézet kifizetni, ha a 
vt•uyeu a 1lú.lyaorvos u(:va.lúirú::;út ignzolú 
111úv. pá[yaorvosi lenyo111ata. is rajtn lesz. 
J\ ;\-L-\ \7" vounlu.ilbl túvolesií azokon a helye-

1 
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ken. ahol li.LA. \T púlyaoJ'vos nincsen, a ~I.A. \T 
:B. B. I. tagok kezelésévtd 11H~g·hizott: és inú~ 
hazai kéirforg-alrnú vasútak. a I>o~da. vala-
1nint a l\lag·yar I-Iajúz.úsi IJetP_~·s{·g·i I3iztosít('i 
Tntézet púlyaorvo;..;i bP!yeµ;;r,éij1!vPI PI !útot t. 
de I\IA \T B. B. I. uyonit.atv::h1yon (vóuyl'ii-
7.eO re11del1. g;rógyszerek, a „l\-f„\. \T 13et1u 1

·

sé~i Biztosító lnt.ézet" t.erh{•re tovúhhra Ts 
kiszolp:ú 1 ta !.hatók. 

J)r. (/acil Endre 
elnök. 

J{ooócs Odan, f(orifs<Íns:;;k.11 ()ffó. 
a Bp. Gy. 'l'. ii: titkára. a l\l. Gy.]!~. ii. igazg. 

168í-19:JO. szám. 
Fi:r:rcl1ncztctés a percentezés iiJ!:yéhen. 

.:.\. I\'l i1~·ra rorsz(1g-i (l yóg-yszert:'.•sz~ l~g·\·1~sii 1 t't 
dece111her fi-ún tartott vúl;1szl.J11únyi' iil{~·"'' 
t'og'l-alko;r,ot.t. az eg·y1'.s g·~·óg·yszcr(•szek ;'tit n [ 
111~1gános1.ik11ak. g·azd<1:-;:'tg-r1k11ak stb. 11\·{J j
tott perc1~11tPzt;s ii.!!.·yl>vel. .I1~zj- a konk.111;!'(';1. 
1·ia sZPUJIHll11.iúhúl. ndnd1·11 e1ik11i kiivl'll'l·· 
1nény !'ig·yelun~n kíYii! hngyúsúvtd 11\·{1jtot1 
11erl'Ptllezés! a vúlaszt.ntú.nyi ii]{<~ pgy]i;i;1g·ú
Jag a legsnl~·os11hba11 elit.élte. 

A„ ·kar 111ai súlyos hel~·zctóre teki11tl'tlPI n 
pcrt·cntpz{~s olyan c·st:lekrn(•11y, 1nuely a k:1r 

Tinctura ferri 
A!lwustne<l! 
SINI~ 1~~'l1 ()lfi\I .AltSJ~~N(J 

MAGYAH UYAH'l'lvl,íll'Y! 
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egyeleuics érdekeit a.knáz.~a ~tlú. azz~11, hoy;y 
a gyóg·yszerlúrak kereseti YISY.Oll)-'atra hc,t-
1uis következtetésekre ad alkaltnat. .l\. va
laszt1niury a pcrccntezést, éven azon sú!yos 
kövctkez1uényénél J'.ogva, an1cly .a gyop;)-~
szerlúrak exisztcnc1idának vesz.clycztclcsy

hcn úll, ctika:i szcn1ponthól n1cgbclycgcztc ~!!'i 
k.hnonclotta, hogy azol,ckal s~cr11;hcn, akd~ 
pzzol tov:1hhra is veszelycztet-1k fontos kari 
/~{.dckcinl~e.t., a legsúlyosabb követkczésií. e1-
jin·úst fogjn. n1egindítani. 

B ntla 11cst. 1 ~l:lO. fleecrnbcr 
Itorilsá11szlo1 Olló

i.igyv. ig·azgató. 

lli8\1-\H:IO. siúm. 

hó ~l. 

Dr. (Jaál /i;ndrc, 
elnök. 

rl';.ip.·dij\'izt·t(~sre valú t'elhivús. 

:\'!. 1~ hú fi-iki ig·111,~·atc'lia11ú1·si ii\{•s f'lt'.• l1·r
.i1·sztl'll lJ{•nzlúri :h•!Pnt{•s sr.Pri11t. ;1z P~'Yl':';ii
}pfj í;1°·tlíi:inl szúu1osa11 \"t!HI!ak ha!ralPkhan. 
s p7,zcf a~ P).!·ypsii\(•l z;avartala11 111iikihl{,sc"d 
\"1'sz1'.·lyer.tetik. ~\r. ig«t'l,g·cdútauúe;-; a leµ;er{•-
1 Yesehb i11tó,1.ked{·sre adott utnsítúst a hálra
I('.~kos lag·díjak heszed{,sl~re, tniórt is - 11ii
e1ött az· ig·azg·nlúta11úes -hatúrozalú11ak a7. 
eg·ypsiilPI Pl11iiks{•.!.!."l' s;-:úsz1•ri11I Pleµ;Pt tenue 
-- lisztP\l'tli•l fl'lliiY.iuk 111i111luzok11L kik lng
di.il'izl'lt'·si kiilt•lt·zPlts«µ;iiknPk tiilih:-;ziiri !'Pl
liíYÚ:-i!"a Sl'lll í1>ill'k p]l·g·.:,.·t. hog:y tagdíjllútt·;1-
Jt'•kuk;d inil'liíhh <•_g·~·pulítsúk ki. 

l1udnJH'Sl. l!lHfl. d<~('l'lllhPr hú !l. 
]\:artársi tisztelettel 

l\'urilsáns:;;/01 ()ffú. Dr. Gaál /!J11drc. 
iig-yv. ig·a7,ga t.ú, 1~! uök, 

' 

HiU0-1!J30. 8ZÚU1. 

l\Iagánügyekben való inc.1.:;keresések eset.én 
· válaszbélye1.rek melléklése. 

- Felhivás. -
l\.i e hó 6-iki választmányi ülésnek eg)-· 

régebbi, megujít.ott igazgatótanácsi határo
y.atáhól kérjük Km·társainkat. hogy az egye
siUethez intézett magánügyekben való me~·
keresés esetén. válaszbélyeget mellékelni szi· 
veskedjeuek. l\. t. I\::artárs urak ug-yanis tö· 
n1egesen for1luluak 1nagánü.gyek elintézésére 
e"gyesiiletiinli:h,fiz, ané!kiil, hog;r · vúlaszbélye
get n101lckc1nenek, s igy ezen círncn egyesii
.lot.ünket nagy kiadással terhelik. 

RnilapP!·d:, 1H30. det·r1nher h6 !J. 
1\:arlúrsi t.isitPlPlf(•.] 

/{oritsd11szk.11 ()ffó, lJr. (hrdl E,'11drc. 
fig~·,-. igazgalú. Plnök. 

16.58·-.IH:{O. ~"1..i1u1. 

A segélyalap fcnntarhisi ;iitrulCkok. 
- Felhivás. -

..:\z Okleveles Gyógyszerészek Országo~ 
~gyesiiletének n1egkeresésére felhiv.ink ·az 
pgyesi~Iet.iinkbr Hhnörii.l t. gyóg·ys'zertárt.ulaj
'louos karf:úrsa:inkat, hogy ad<1in· is atnío· :i 

tcrvhPvett jó]{•ti .int.éz111{•11yt~k 71en{ gon<los
k~dnak a gy{igys7A.~részi, élet J1ajútürött.iei-
1:<!l• <~Z ,alkahuazot.t g)-'ogyszereszek hozzú
.1aru_la~u.val 1negteren1tett segélyalap fe1111-
t.artasahoz havonként 1. 1.50, illetve 2 pengő
vel )1ozzídárulni szíveskedjenek. 

JT1yq.t:koz11nk crnhcrbarúti és kartársi kö-
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ielezettségiiukre, amelyet bizonyára 1niud~11 
gyógyszertártula.i<lonos átérez és amiuek 
alapján e kötelezettségének a n1ai, rninde
ueket sújtó i.döhcn is készséggel eleget tesz. 

Bízuuk a.bhan, hogy az a1kalntazotli kar 
hivatalos egyesületének kérl>-sét, n1elyet vá
lasztmúnyunk jogosultnak talált és ezúton is 
mindenkinek l'igyehnéhe ajúnl, mindenki 
teljesíteni fogja és ezáltal a 111egértésnek 
olyan jelét adja, an1ely ncn1(•sak a közösen 
végzett n1unkúnkra hoz áldást. hane1n bizto
sítékot nyújt gyógyszerészi. rcudiiuk két cso
portjának a sziikségcs tovúbhi békés egyUtt-
1niíködésre is. 

Budapest, 1930 december hú !l. 
l\. választmány határozatából: 

f{orifsáuszk.lJ Ottó, Dr. (Jadl Endr~·. 
iigyv. igazgató. elnök. 

J\z orvosi laboratóriuini vizsgálatok. 
- Felhivás. -

1\z clruult héten a népjóléti 1ninisztérinn1· 
hau, a 1\fagyarországi ·Gyógyszerész-Egy(•
f'iilct é!'-l a Budapesti Gyógyszerész Tcstiilct 
kikti1c1{it.teinck részv{•tclévPl, tanáeskozús 
folyt le. a.n1l'lv11ek tárgya. ar. orYosi lahor<1-
tárinn1ok {tltal vt'.gzelt vizRgiilatok iig·yPnPk 
1ncg-felf·lií szuhúlyo'l.Úsa voll. 1i.~111H·k a tanúr:-:;. 
liozásnnk halúro?.alúhúl. val<llllÍ!lf: a Bndu
pesti Üryosok Sziivelsége vúlaszhnányánuk 
P táruyhan hozzánk intézeti. n1eg·kere.sésérP 
reihvíjuk t. f:agja:inkat, hog;\~ n1iután a kii
pet:. hélsár. s általúhan az orvosi lahoratl1ri11-
111ok luil"Í1skö1·éhe tarlozfi ·v·izs!!"úlalok clvP.ir
zé~érí' a gyógyszertárak kel1fi l'clszert•l{·~ 

J:U.ii111 t{•nyleg: JH~Jll l!ivatotfak, de Ill\Ill i~ 
;iogosnliak, sz1vcsked,:1enek azokat a f·[thlú-
1.:at, a1n_elyckc,n a .i..::.vog-yszcrf.úr licl:riséo·éhen 
'"!C:Y k1 rak~1 i n ~>ap 1 l.ye11 _la bora túri 11n1 i'"' vizs
:.rala tok cJvpg·zesct lurclettk, hcvonni. 

Budnvcst, 19HO dece111her hc'J 9. 
·. Dr. (;a<fl Endre. 

J{ocdcs Odiiu. 
iigyv. titkúr. 

ő·Ji~l!H\O szóm. 

Plnök. 
h·orilsríns.tk11 (Jltrí„ 

ilg;\·v. igaigaf.ó. 

1\ ICereskcdehui Seµ;élye:.?;ylet 1•ercent
engeclu1énye. 

- Erlcsítés. -
i, i\~~l!e?:t.artás. :·ég·ctt közlö1n a r1\~sLülct t. 
,.Lg,Jd1\·,d, ]101!:~ a J\.creskedelud Sen·élvt•"·r· 
le~ C\TI., J?ka.1 ue~~n Ii. szinu) indokolt. icé,;(:1. 
111erc a valaszt1ua11y úg·y hatúrozott 1 „. -
11ev~zctt cg·yle.t. nrnely a rt•ndcléspJ·rc'v0\

1:~j~ 
kozol_ag· -~CI}lllllfél~~ korlúf.n'l.úsf TH.'Itl ... úllít J~P! 
1.nur~~~adtJ, cs eg·:.·ch kccJ,·pz1nú1tvhen • „"' ·zesul .. i ·11· "l [' .. IlLIII Jf-
~.' .· , ~ :-; .enna as<i. 0 :1, izett!si ki.itclezetts{"
,....etnck u111icle11kor ide.ieheIJ {~s pouto·„ui ,1 „ 
::e,t tett, a következ() llaptúri {:vhen i:' t ."1 .~. }fl~l dt'l"l'IJl)J!'I' 'IJ . ·111· , , • • L l.11 . ''' ,'. · , - ; -1,l.,:'. ; _,11 JH'llZÍHl'i Pll""l'Ch ', „ 

ht•u l'PSZCSIÍP.l!dii a sz1'1111l'1l· ]·"1!"1· ·I~ l lHll:>-
Jl l 

· • • ' \ Zt' t'SI' 'OJ" 
llt /l]ll'S1, J!J;!O dt•t•t'J1!l1t•t' J'j, . \ • 

Í\-O/'"rÍ('"s Odiin, iig·yv. titkiir„ 

HYPEROL 
:;zú;i- és torokt'"Prtiitl<.~uítö 



1\z 1H27! jantui.r 1. óta cnµ;cdélyezett gyÓA'Y
szcrkiiliinlep;ességek jegyzéke. 

I. 11/agyarországiak. 

a) J(ézieladásban kiszolgáltathatók: 

A.vicol syrnp. Dr. J\Iészáros Zoltán gyógysz .. 
Miskolc. 52406-1920. Nllfül. sz. 

11arythal. Ccrta lahoratórinnl rt., Budapest. 
fifi98ó-l929. Nj\[j\f. sz. 

J.Hlvivid. J)r. I1aycr és túrsa, Budapest. 
78.264-1!130. Ni\füL sz. 

13otacic1 rnitc. l{ichter (-l-edeon gyár rl., 
Budapest. 542!!7-1930. NMM. sz. 

Jlolaeid l'orll~ Richter (-l-edeon gyúr rt., 
Bmlar"'st. fi4297-l!IHO. NM.M. sz. 

C'idcii <'hiorali td'!"t)rv. iahlrtlac. f)r. Barla 
B:udre µ:yúµ:ysz;„ B1ul<1JH'!·d. 7!):.!j4-1!l:3H. 
NMi\L sz. 

1'~\eklher111:1x rúdiunios i.ryúg-yifú púrna. 
i\]ug·yar l1Jlt•klht'r111ax rt., Budapest.. 
li-!fi-l;l-·Ju:JO. N?vlil. ~z. 

l•:ug·osLrin ulit.P. (~Pria lahoralúrin111 rt„ 
B11dapl'sL 7fi2H0-.1H2H. NJ\fl\L sz. 

};11g-astri11 forte. Ccrta lahoralórinn1 rl., 
lludapesl. 76230-1929. Nl\llll. sz. 

Espa]giu dragée. ?.fediehcn1ia rt„ BnclavcsL 
GGl22-19:!11. Ni\fi\L sz. 

1 lat>IIH]HUtri11: fk~h<it,1l'c!tl .Jen() okl. g-:i.-'úgy~ 
~~tlel'PSZ. g-:.·ogySZPl'l'SZ.I lah. tula;ic1011os, 
Buda1Jl•sl .. 74056-l!lilll. Ni\IM. sz. 

llorI1aTI1i11 liquid. I>r. (}uhoR I.Jujos g·:i.-·úgyst1„ 
13udnpest. 45277-In27. Nl\I~L sz. 

l\:úrpúti lahclaesok. rrörök József rt., Buda„ 
riest. G·ló!l:J-1!129. NM1\L sz. 

J;ap;ofo1·. Ctouda l\lih{tly niag-yar l(orOllil 

' 

g·yúg;ysz;erlúr~ Nyir1~gyhúzn. G!l:"!S;r-I!HJO. 
NliDL sz. 

L1~rnciu. Illés .... .\utal gyógysz .. 13ndapcsl. 
140787-1928. NMi\L sz. 4128-1912 BM. sz . 

.:\ragnoeitrol. l)r. Gahos Lajos. µ:yógysz., 
Budapest. 242288-1929. Ni\li\L sz. 

i\lútrai teai Dr. Gahos Lajos gyógysz;„ 
Budapest. 242288-1929. NMí\L sz. 

Noviforn1 cink Ebaga. Dr. Bayer és rrársn. 
Budapest. 782ti4-1930. Ni\lí\L sz. 

NovM01na. I-Iuunia µ;yógyszertár, BudavcsL 
G8!1!17-l!lö0. NMM. sz. 

· f>cruiovulsan seb, fag-:rkeu(íes. 'lasdéuycy 
liJlern{!r gyóg:.'sz., Nagyatúd. G027.t-f9HÖ. 
NMl\L sz. 

Purg;o csokolá1lé. Dr. Ba:ver (•s 'l1ársa, Bud11-
pPst. {);>:!l:.l-l!l:JO. Nllll\1. sz. 

lthi110 t•r{•111P. l{orúnyi La.ios .!.!.·yúµ::<sf.„ 
Budap<>st. 874-10-1!)::!8. Ni\ll\l. st,. 

~a l yaei ( 1 i n.it•t•I io. 'l1rPs g·:.·úg-yszPl'\'Pg'y1°1s;r,1!I i. 
ipari {•s kPrt'skPdP!nti rt.. Budapt•st.. 
1:1G:!80-IH:.li. Ni\L\I. ;.;z; 

:-i;i\Y;1~·i{.l t:ili]l'lta. 'l'rps ~y/ig"ys1,t•r\·1·g)·i_·,_ 
sr;<'h 1par1 rs ke!'e;.;kpflp\1111 rt., lludripPsl. 
1:Hii1Hll-l!l27. NMi\l. sz. 

Salit'a11tosaI1 tablet.t.a. _I)r. rl'elkPSSY Üdii11 
g·yúg;ysz„ l(ispcst. i02;jl-1flíl0. Nl\i.i\I. s:t.. 

SolnfPrrin. l{ori111yi 'Lajos g-yóg;:.·sz„ Buda
flPSI. ;'1-l:.l87-l!l:!!I. Ni\11\L sz. 

'!'rag·inol lj:bug·;1. '!)r. 11ayPr {•s rl1úrsn. }{11!111-
pest. iH:.lG-!-l!IHO. N i\l i\I. sz. 

Tinctui·a ferri 
_\THIDNSTAEDT 
,\ T.i:I!~G.T01111 J(EZI.I~l..1 . .:\J)„:\SI SZJ~l~ 
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li) Csak orvosi reudtdPtr~· szolg{tllal.hatök ki: 
:\~.n1theosau dragee. J)r._ \\r;:u1cltn· rt., l311da-

pest. 55H82-1929. Nl\ll\-1. sz. 
. \ntalgiu. l\Icdichc1uia g;'.-úr rt.. l1udapest. 

60289-l!lHO. NM i\I. sz. 
:\ utalg·olial. Dr. l~gµ;er l_Jco (•s I~~gger I., 

Budapest. rí784G-192H._ Nl\-11\l. sz. 
. .\rgil pulv: I)r. [Dggcr I„eo és Ji::ggcr I., 

Budapest. 24l!llill-1929. Ni\l_l\'L. ;;z. 
. \rg·il tabl. Dr. Eg·ger Leo es _li_,gger I., 

Budapest. 24l!l!i0-1!129, Ni\ll\I. sz. . 
:\ristalgiu dr. \'r;n1dcr. l)r. '''ander gyar rí.. 

Budapest. 24161-1929. NMi\L sz. 
:\rsofag tabi. Cito. Szalai Béla g~·ógysz., 

Budapest. 4269H-192í. N.MM. sz. . . 
:\rsofag tahl. e. i'crro C1to. Szalai Bcla. 

13ndapesL 42GHH-1927. N~1~'f. sz.. ., . 
.-\ rsofag tah1. t'. ferrO-('.h1n1110 Ctlo. Szaln1 

Béla g·yóg·ysz„ Budapest. 42H9H-1~127. 
Ni\IM. sz . 

. \stlnnaenritt n1ilt» SpingTd Gyula gyóg·ys;i;„ 
1{udapest. 292iB-1928. N~ll\·f. -~z. . 

Hi;i;ol etnulsio dr. Egg·t•r. f)l'. l!.ggt•r 1.Jt'o ps 
[·~gg·er T., Budapest. 1ilti280-1927. Nlll:\L. sz. 

Bi;r,ol iu a111pullis dr. l~g·g·er. Dr. J~gger .Lt•(i 
{•s Eggf'r I„ Rndapest. 12G280-1927. 
NMi\L sz. 

C'al('iun1 di11.iodi11. l\[Pdic·l11•1uia g·>·{1r rl„ 
B1ulnpt•sf. rífi·lti:-l-lll:!!I. Ni\1 :\-!. sz. 

{ 'alist1·011. l>r. llt•t'Z .lúuos .!4'YÚJ.;,\'SZ„ i\liskol1" 
li·!li J .t---1 !J:!!I. N :i.1 i\I. sz. 

( 'hi11Phlll J'orlt> in.i. l1il'h1PI' U1•dt•o11. Bud11-
JH'sf. 7ti:t-Hi-l!l:Jo. Ni\li\L sz. _ , 

( 'llinin resorciYeu dr. l~t.rg·cr L<~o es l1~g·gpr 
L. Budapt•sL ;J7H47-1H2!). Ni\11!. s;.o;. 

L1hi11niirin. l~ichte1· Oedeou g·yar rt„ ]Juda~ 
pesl. 2·HiH-Jll~D. Nil!J\L sz, 

' 
1s:· 

Chron1arsan. 'l'rPs rt.. 13uclapPsi. 771.f-2-1H2!l. 
Ni\li>L sz. 

(~offothcosa.n. Dr. \\rander gyú1· rt.. Buda
pest. 52227-19:30. Ni\l ill. sz . 

1 Hgist.roehi11 Dr. \\rauder g·yúr 1·t., B11dafH':-;L 
fl2227-1!l30. Ni\·ll\1. sz. 

I>o1nat.ri11 tahl. C:hinoi11 rt.. l".ipl'st. 
42Hfi8-1\l:!8. N.1\ll\L sz . 

[)oruatriu t.ahl. Chi11oiu rt.. l~.ipl's!. 
42958-l!l:JS. NllIM. sz . 

I>emalg-on. Chi11oi11 rt.. l_Jjpest. 7fi28H-1HHO. 
NllIM. sz. 

Glycophillin i1d. 11ichter Gedeon rt., ]~uda~ 
pest. 1H640fl-192í. Ni\li\f. sz. 

(lnajol dr. Egger. T_)r . .I•Jg·g-er T.1cÖ és -l~g·g-p1· 
T., Budapest. lil!i404-1!12í. Ni\lill. >Z. 

Ona.iol e. can1phoro _di" I;;g·ger. l>r. J1~ggl'r 
Lcö ós l0g-g-er I„ _Budappst. .I:Hi-Hl-l-19:!7 . 
N i\ll\'1. sz. 

Gonopuriu dr. ]~g-g·er. I>r. l!~ggT·1· J;eú l•.-: 
Eg·ger I., Buchq>est. 12JG;>B-.l!t.!8. NJ\-fj\L sz. 

}Iaemonutriu e. ars. l)I'. Schönfeld .Jenií. 
Budapest.· i4056-l!l:IO. N i\Hl. sz. 

1'Iernan1in opiatnn1. L>r. G·abos J_Ja.ios 
g-yógysz., Budapest. 4f>277-1H27. j\Tl\[l\J. sz. 

1narsunin. l{ichter (:tedcou gyúr rL. l3udc1-
pest. 60í69-l9HO. Ni\IM. sz . 

• Tndealco-t.heobromin. Richter Gcdcoll gyúl' 
rt., Budapest. í62il3-1929. Ni\Tl\l. sz. 

.Todlheosan forte. Dr. \.\'auder g·yúr rt„ 
Budapest. 53í96-1929. NMM. sz. 

i(afalgol. Richter Gedeon gyúr rt.. J3nd11~ 
pest. 24](ji0-J929. Ni\fJ.lf. sz. 

I\:olopurin. 'I'res rt.. Budapest. 771-12-1929. 
Ni\fi\L sz. 

IiuJJoheal. Ri<~hiPr fiPdeon g·y{11· rt„ Bnrla~ 
pesl. 12H:ll-1!12H. NMi\f. sz. 
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;\faugalhin es l\fungalbin ('. ars. Riehier 
(led(•on g-yúr rt„ Budapest. 241614-1H29. 
Nllli\l. sz. G l . t 

Xeokresil syrnp. Rich_ter ct cou g-yar r .. 
Bnrhpest 24lfi12-l92!1. NMi\L sz. 

:.Jpo\a~. Cl·;·ta rl.. Budapest. ~i:JH8j-JH28. 
Nl\!M. sz. . ,1,. l' 1 l 

;\PtH1ovot<H1. l)r. Ba:rcr es al'sa, .:JtH HJH'S. 

7B2fi4-1!J:IO. Nl\lill. sz. . 
Xeotouoi:ain 1., 11., JlT. _Richter (l_edcou g-yat• 

rt., Budapest. 27499-:1!)2_7. Ni\~i\L sz. 
~ ervyl. Dr. I-f.aas 1\f 1klos gyog·ysz., Buda~ 

pest. 62454-1927. Ni\Ilvl. sz. 
Noclil végbélkúpok. f)r .. \\Tander rt., 1311da-

pesl. af>70:J-1H28. N:l\Il\l. sz., , 
~011:is·1 kPIIŐ<·s. (ihinoin g·:vogyszer PS vpg·)·. 
· tt~1~ 1;;. g;vúra rí.. l~jpPsl. 1H1.!llHJ-.tHao. 

N 1·111. száu1. __ , , 
'.'-J'oh=is•t vt'.>1rb{~lkúp. Chi11oin g·yogysZPI' t'S 
. Vt\~·;< j erI;;'. gyú ra rt„ l: .ÍTH~s t. 191.HOB-l !J:Hl. 

NM i\L szúm. 
1
, 

1 1 .N ovicholcn. J)r. J3ayel' l•s rJ'sa, JlH apes . 
78264--1 !180. Ni\! i\I. sz. 

NovuriL Chinoin gyúr rt., J~udapcst. 4fi0:28-
1~l2!l. Nl\l1L sz. . 

()vaclirnan tahl. Richter Gedeon g·yar r1., 
Budapest. 274H9-1~l27. Nl\J?·L sz:. .... ~ ·H 

j.lr\ntabi. Chinoin gyar rt„ [ 1 Jpest. a184a-19 ... .l. 
NMM. sz. . , I . . 

Heoercivt~u dr. Egg·e1'. Dr. l;iggcr ..;eo es 
I1:gger I.. Bn1lapcst. 57847-1!~29. Nűllvt., sz., 

nesoreiven dr. Egger. l)r. Egger Le.o es 
{·s leg·ger T„ Budapest. :17847-1929. Ni\L\1. sz. 

llhoda U(•alcot.hcobrotniu. R i<'h ter f1Pdeon 
o·v:'1r rt.. Budapest. ~-!Hil2-192H. N~I i\1. sz. 

1tc';J1orolPslienlin i11j. Riehter (;Pdeo11, Buda.: 
Jll'Si. 7624\i-J!Ji!ll. Nl\li\L sz. 

t!H 

Jiohocithin inj. R.ichier (iedPo!l g·yú1· rt„ 
Budapest. 1:J7!H4-19:!8. ;.;z. 

Severin. Chinoin gyúr rL, l~jp<.·sL :2·l195G-
1929. NMl'IL sz. 

Sincpa11. Richtel' Gedeoll g·,\·ilr rt., B11dap1•::;t. 
7G245--1930. Nf.I ill. sz. 

Solnferrin e. ars. J(orú11,\·i Lajos g,\-Úg',\'SE.„ 
Budapest. á4287-1!1:2!l. Nl\ll\T. sz. 

Solvoehin .. CHlinoi11 g·yúr !'!., U.itH'!'d. 87-lfíl-·-
1928. NMi\L sz. 

Spasniotropin. i\Iediehe1uia gyúr i·L, Buda
pest. 60289-1930. Nll!M. sz. 

Sndeol. Dr. Egger Leó és Eg·g·er I„ Buda~ 
pest. 52068-19:!0. Nllfi\f. sz. 

Sulf'olcill dr. l~gger. J)r. l~g·gei· r~eú <~S [1~gg<'I' 
I., Budapest. 1il6280-1927. 

rrouoe~irdil-tahlau (:ifo. Szalai .B<'~la gyügy
szcresz. BudapPsl. 4:2ti!J:l-l!l:28. Nl\I i\'l. sz. 

rl\>phOC'a! tahJ. J{iehlPr (tt~dt'Oll gy{1r !'f. . 
Budapest. l37!l14-1!l:28 . .SE.. 

'l11·opheril: inj. Chinoin g,\·ú1· rt.. 1Tjpp.sl, 
fif1983--1!129. NMi\L sz. 

'l'ropherit t.abl. Chinoin gyúr rL. l:Tjppsl. 
;,;,9s:1--rn211. Nllfi\L sz. 

\Teropyron. Richter ({etleou rt„ B1ula11Psl. 
7624f1--1930. Nl'ril'rI. sz. 

Szabcu:lalom, védje.giy, 
mintaoltalom 

áron és Molnár 
.:> z a b a d a 1 m i irodója 

Budapest. VIII., Rákóczi úl 15. Telefon: .1. 3G0-45. 



11. líii/fiiltlie/,,. 

a) l((~zi Plndúshan kiszolg·últathatók: 
:\eidolau1iu (L U. l.;iarheHÍHduHtrie ..:-\. G. IJt•~ 

·yerkusen a/J-1li.) .i\lag·yar l)harn1a (~yóg-)·
ayu rt., Budapest-. f14291-1!1:.!!l. N.r.11\L sz. 

:\~~idol J_Jepsin 
1 

pastillúk (1. G. Fa-rbe11-
u1d11st r1e ..:\. G. JJCVPl'kuseu a/l{h . .l l\lagyur 
Pharu!a (:t;rógyúru rt. .. Budapest.. ;i598fi
Hl2!1. N.i\Lt\l. 87.. 

Agarol. (W. R Werner & Co., Bediu.) i\ledi
t}telllia gyúr rt., JJndapt•st. G3914-l~)H0. 
lU!M. sz. 

,\ 1 kazar. (Leo Siegf'ried .:\poth. v. l"la:\\'il 
Heh\veiz.) Léderer ]~~rvin g·yógysz., Buda~ 
pe;;t. 241611l-192!l. N . .i\llll. sz. -

.:\nti1;hl~gisti11e. (fl1he _T>enver Ch~u1icnl :fiL 
F'. ?· Co„ Ne\vyork.) .Pauaeea rt., J3uclapes!. 
J:l1h48-H128. NMi\l. sz. 

lloluearbon tabi. Brad.\-. (C. Brndy, Wicn.I 
!Jr. Rosenherg Súndo1· gyúg·ysz., Budape:-;t. 
":lll67-19iJO. N.i\IM. sz. 

Rnllrielt só. (A. W. u. C. W. Bnllríeh Ber
~~1;.) Sp~eg-elT_ G-:rnla g·:i.·c'ig,rsz., BncÍa1)est. 

. :'""89-19ol0. Nl\fllf. sz.) 
!)1gero11n1. (Societé Ano11:r1uc stb.) l_)anacen 

rl„ Budapest. 6:i211-1930. NMl\I. sz. 
Ferron1aug·anin. rriuct. ferri J\-fano·anaf.i 

c.~omp. (Salennl Ca1e1n. Ind. Frankfnrf a/l\f 1 

reörökT Súndor gy(ig--y., Budapest. 153166~ 
1928. N MM. sz. 

Gra!rngenol pasla Knoll. (Knoll A. G. Lnd
\v1g-shafen a/Rh.) \\rack TCereszl{~lv. Buda-
pest-. 57792-1929. NN}l. sz. · 
pest:. IH789!1-1!128. NMM. sz 

C:uajncol-P1.1rdy1u.nni1t. (0. ·Ra npenst.ranch 
CL ui. h. JL, \\Tieu.) ~Pörök .Tózsel' rL, Buda-
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Laxigen. (Odol Comp. A. G„ Wien.) Medi
uhemia rt., Bnda.pest. 80728--1927. Nl\li\l. sz. 

I_,ecithin-Perdynan1in. (0. Raupenst.rn.uch CL 
rn. b. H„ Wieu.) Török József rt.. Buda
pest. 1378911--1!128. Nl\IJ\f. sz. 

Lenicet bolus. hintőpor. (Dr. Rudolf Reiss, 
\Vicn.) I\:álinúu Lehel gyóg-ys;i;., J3udapesí. 
4!1!121-1927. NMM. sz. · 

LCnicet holus 50?6, 20~6. 10'1/o. (J)r. Rudolf 
Reiss, Berlin.) Kálmán Lehel ~cvógyRz., 
Budapest. 10:1260-1927. NMl\L sz. 

Lenicet salbc. (Dr. Rudolf Reiss, Berliu.) 
Kálmán Lehel gyógysz„ Budapest. 10il21i0-
J92i. Nl\11\í. sz. 

Leukotropin tabletta Silbe. (D. Ji:. Sillcli, 
Berlin.) Dr. Rosenberg Sándor gyúg·ysz„ 
Budapest. 52067-1930. NMM. sz. 

Liophtal dragée. (Dr. R. Reiss Ch. F„ B«r
Jiu.) Kálmán Lehel gyógysz., Bnda11est-. 
:l7493-1927. NMJ\L sz. 

i\falát.a-Perdynamin. (C. Raupenstrauch G. 
m. b. H„ Wien.) 'l'örök József Tt„ Burla
pest. 13i89!1-1928. NMM. sz. 

Xeokraiin. (Dr. i\. I\:utiak, \'\rien.) SirnouYi 
Piti. Budapest. 136182-1927. NMl\L si. . 

Neurosiue Prunier. (Prunier & Co.; Paris.) 
Zoltán Béla gyógysz., Budapest. 1362i4--:
I927. NMM. sz. 

Norn101acto1 oldat. (0. H. Boehriug-er Solu1„ 
I-Tarnhurg.) Dr. Blanc Béla gyógysz., ·snda~ 
pest. 241859-1929. Ni\Il\I. sz. 

HYPEROL 
szú;i- és torokfertötlenít.ö 
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N ormolaclol tabletták. (0. H. Boehringe1• 
Sohn, Hamburg.) Dr. Blanc Béla gyógysz., 
Budapest. 241959-1929. NMM. sz. 

Pergenol J\Iund-pastillen. (Dr. H. Byk., Bei·· 
lin.) !{álmán Lehel gyógys7 ... , BudaIJesL 
103260-1!127. NMM. sz. 

Pergenol l\Iund\vassortablell~n. (Dr. H. Byk., 
Berlin.) I\:áln1án Lehel gyogysz., Bndavest. 
1ü3260-1927. NMM. sz. 

Jloru Lenicet pulver. (Dr. R. Reiss, Berlin.) 
J{álruán Lehel g·yógysz., 13udapest. JOB:!\i0-
1!127. NMM. sz. ., . 

Radiun1chema. (...;\ktienfahrik von Che1n1ea
lien, l{olin.) J)r. l\·lúrkus 1!.irvin, Buila-
pest. n838-l!l:l0. NMM. sz. . 

n.egenerin. (Dr. R. és <lr. o. \\Tt•il. 1-lunihnrg·.) 
(iyúg~·:árukereskedeln1i rl., Dehret:Pll. fi.JH!l·l 
-JH29. Nl\ll\l. sz. . -, ;-, . . ,,. . 

Hhenmasan. (H. Reiss Ch. l<., Berlrn.) l~al · 
1nán IJehel gyógysz., l3ucla1Jest. 2i49H-J9~i. 
Ni\IM. sz. 

8icl~opan. (Sicco i\ .. G. Ch-, ~„ Berlin.) rl'üriik 
,József rt., Budapest. 24lfiüi---;:J~29. N1t~l. sz. 

8pasmosan. (Dr. R. dr. 0. \\ ei\, Frankfurt 
a/1VI. }(riegner György örökösei g·~·úµ;ys'l.„ 
Burhipest. 132758-1!127. NMM. sz. 

'J'ahloicl pepsiu bismuth aud eharcoal. (Bor
rouo·hs \1ilellco1ne & Co., I.JOIHlou.) Zoltúu 
Dél~ gyógyszerész, 13udapesl. 724~lH-1H:lO. 
NMM. sz. . 

'l1·thloitl soda-n1int. (Borroug·hs, \\rellco111P & 
·c~o„ IJondon.) Zoltúu 13éla g·yúg·:io·sz .. 13uda
pesl. 724\lil-1930. NMi\l. sz. 

l: rodonal. (Exi. Societó slh„ I>aris.) l.lalHH'í'n 

rt. Budapest. 60288-l!lilO. Ni\lM. sz. 
\'in 'Bruvais. (Societé dn \Tin Bravais_.) _ T

1
a

naeea rt., Budapest. 79Rll0-19:JO. N/>1 :ll. sz. 

ld Csak orvosi l'Pllch•l('fl'e szolgúltntlud.úk ki: 

1\dovern Roclte kúpok. (F1. ] foff1na11u la 
R'ochc, Bascl.) 1':1eclichen1ia rt. .. Bnda1H•si. 
ti4612-1929. NJ\li\L sz. 

„\dovcrn Rochc oldat. (l;i. lfofl'uu11u1 la 
Roche. Basel:) J\fedichentia rt., 13ndavest. 
64612-1929. NMi\1. sz. 

1\dovern Rochc tabletta. (F. }lot'f1HaI1I1 la 
Roche, Basel.) l\fedichen1ia rt., J3udapPst. 
li4612-1!1:!9. Ni\IM. sz. 

:\dsarµ;an. (Chern. Fahr. v. lie;i;clen ,'\, (l.. 
l)resden.) \\TaJler és 11u1nn1el, .Bndapt>s!. 
~4J!lliH--l!l:!ll. Ni\li\L sz. 

Algocratiue. (1..iah. [•~. Lan<•osnit•. Paris.) ·Pn
naeea rt., 13udapesl. :íiHiH-!--1!1~9. Ni\L\I. sz. 

. .\1upnllac Novo('ai11-Snprarc11in. (1. U. Fal'
heninduslric .. .:\. (LJ ;\fag·:i.-ar J.l!ut1·1na rl„ 
Budapest. 7:i4illi-l!lilll. Ni\li\l. sz. 

.\1npullae 'l1ulot:aiu. Suprareniu. (f. (;. fi1a1·
henindnslrie ..:-\. Cl.) 1fag-yar J.l!Janna r1„ 
Bu<lanest. /f>.JHli-l!lilll. Ni\11!. sz. 

:\rt:anol tabletta Scheriug·. ((~he111. !;1 abr. 
Schcring·. Berlin.) \\1ack l\:ert>szt{•J\·. Burla-
JJl'Sl. 57792-1929. Ni\I:M. sz. . 

Arsen-Rcgencrin. (Dr. R. l~s d!'. (). \\\•ii. 
lfan1hnrµ;.) GyógyÜrnkcreskedeluti 1·t„ !)t'h
reeen. 64894-192!1. Ni\Li\l. sz. 

~\rscntriferl'in tabletta 1\.:11011. (J\noll . .\. U. 
1Jttd\vigsliafen a/l{h.) \Y"aek T\e1·pszf{,l ,., 
Budapest. ;)7792-192!). Nl\Ii\f. sz. · 

:\sparol. (L J;J. Strosehein. Berlin."! 7\It>tli
chenlÍa rt„ Bnda1H•st. iO;i..J...J.-19~H. N:\1:\1. sz. 

:\tophau;.\'l in;i .. Seh<>riug-. (8<·l1t·ring Cht•1t1. 
Fahr., Berlin.) \\raek 1\:ert>szt{>],·, ·Buda-
pest. ;íi792-1~l2H. Nl\l ~[. !'Z. · 

.c\.tophau kenék•s. ((!hc1u. li'ahr. S(·hp1·ing, 
1:;~: 



1tli\ 

11f'rlin.) \\raek l(ercszf.l;ly, Bnl1apesL :177!1:1. 
-l!l:!!l. Nl\Il\L sz. . 

Jh· .. !Dxiharrl~rélc ..:-\hyssiniai a.st.l~u1u r.clle!ll 
l'iistöHípor. (.Dr. 1-L _FerrP. Pnr1s.). Zoltan 
f~é\a g·yógysz., Budapest.. 1~14iJ0-19:!H. 
N:'>l11. sz. ll . 

. Or . .b~xihard-1'{•1(~ i\hyssill~ai. >ast.hn1a r f' e:n 
cig·aretta. Cl)r. ll. I~~crre, l ar1s.) Zoltun 
_l-3,óla g·yóg·ysz„ I~\H.la11est. 1214i10-1H28. 
NiMM. sz. , 

..:\shuol pulv. Stran11.no1.1ii eon_1p.r ,„(\~ale1~us 
C~hein. lndustr. I•1rank~nrt a/1'.L) lorok Su11-
flor gyúµ;ysz., l~udapest. Jf1illfiG-l!l:!8. 
Nnl~L sz. 

l 'aC'hel- dn dr. li'aivre. (1?ruuier & Co., .Paris.) 
Y.;ollúu 13éla g·yóg·ysz„ lludaJH'SI. 1Hli274-
1!1:!7. :'.'l~li\L sz. . _ 

Cardiasol _l)icodid eseppek. (.l{noll ~.\. }[. ()h. 
!•1 • Luthvig·shafen a/.Fth.) \\Tack _l~ereszl{•Jy. 
Budapest. :l77!l:!-1H:!~). N l\fU1. sz. 

C'iHlyl s:i--·~·up. (Boehriuger Sohu .. llan1hnr_g.) 
l)r. Blane 13l•\a g»·úg)·sz., J3u1la.pl'sL 72-1:-12--
1 ~l:JO. Xi\Dl. sz. 

t'iHleonal tabletta J{nol\. (l\:noll _..\_, (L. I„nd
\Vig·shafen a/11.11.) \\raek l{eresz.tél:i--·, Buda-
pest. ;l7íiH:!-1H:29. Nl\·Li\1. sz. ,.. , 

Colna:iodin. (\\T. Seiler li'ahr. phar111.) h„al-
1núu TJehel g-yóg·ysr.., Budapest. lOil:!GO
l\1:~7. N?\ll\f. sz. 

t':i--·lotropin i_u;i. Sellering; ((;he1~1. 1J'ahr. S1·he
l'i ng. 1-lel'l u1.) \\' aek .h.eresr.lt•l:i---. l~uda.pest. 
;177!l:!-lH:!!l. Nl\t~l. S'l.. 

llroserin syrnp. (1)r. R. l>s dr. 0. \\Tei\,_ llau1-
burg-.) GyúgyúrukerPskedPl111i rt., l)ebre-
een. G48H-i-1!l2H. _N1'll\l. sz. , r • 

Droserin lahlella l., ll. (llr. R. es dr. ().\\ml, 
J-Iau1hurg-.) Uyúgyúrnkcreskedehul rt., 

1!'17 

Del1reeen. {)48!J4-19:3H. Nl\l?\L sz. 
l~uphyllin an1pullúk. (Byk ({uldeit\VerkP C~li. 

1!1„ Berliu.) I\::ál1uán IJchel gv(J1rY. Buda-
pest. 27493-1927. Ni\föI. sz. · ~. ' 

J~uphy1lin végbélkúpok. (Byk. Gnlde1l\verkc 
Ch. F., Berlin.) I{álmán J~ehel gyúg-ysz.„ 
Budapest. 27493-1927. Ni\IM. sz. 

J~pheclralin. (lD. l\Ierck, Dar111stadt.) \\Tirfh 
Károly, Budapest. 664fi9-1930. N1E\I. sz. 

Gelonida alun1in.ii subacctici No I. 0. ri gT. 
(Goedceke & Co. Che1n. F' .. IJcipziir,) 1'.fe
dichemia. rf:., Budapest. 7flli2Ö-1930. 
NMllI. sz. 

(lelouida ... :\,ntine11ralg-i1•11. (Goedl1t•ke & (~o 
Ch. F„ I-'oipzia-) l\fPdit·hP111ia rt.. 'Budapt>~I: 
7ó620-1930. NlllM. sz. 

Clelonida alun1inii ~uhat·Pfi<·i No l. ·1 gTan1111. 
(Gocdeeke & Co. C~h. F .. Lldpzig.) U1ediehP
uda rt .. Budappsf. 7f1;120-Ui:JO. Nl\f1J. ~z. 

Oynerg·e11 Saudor.. itt.i. ((~hcnl. F. Sa11doz. 
Bascl.) \\randPr rL. l3udapr~~t. fl794H-1!l:2!1. 
Ni\li\L sz. 

(';y11crgo11 Sandoz. oldat. ((~ht•u1. }'. Saudo1„ 
J)asel.) \\T::uH1cr g·)--:ir rt„ 1ludap1•.:·d-. 07!)4!1-· 
1929. Nllli\f. sz. 

fiynerg-en Sandor. tahl. (Ch. Ji1• N1111doz. Ila· 
s?L) \\Tander rL. lludapt'.'iÍ. f>7!1.1H-.1!1:1!l. 
N Mi\!. BZ. 

l[olopon a1np111lák. (Byk (:uitlen\Ycrke Ub. 

Alsol crém 
és hintőpor 
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Ji' .• Berlin.) .I\:id1nÚH T..ehcl g·:,·ógysz., Buda-· 
pest.. 2749B-19Z7. Ni\11\1. sz. 

1 lolo1_10H véghl•lkúvok. (Byk Gnldeinverkc Ch. 
F .. BerliH.) l{ál1nÚJ1 Lchl'I g·yóg;:,·sz .. Iluda-
11csl. ~7493-1927. Ni\li\l. sz. 

Holopon tabletta. (Byk GuldeBwerkl• Ch. 
]'., Berlin.) I\:áln1úu Lehel g-yóg·ysz„ 13uda
pest. :!749iJ-1927. N1\fi\L sz. 

.Todealciuru diuretin tabletta ]{uoll. (J(noll 
.:\. Ci. Ch. F. Lnd\vigshn.l'c11 a/Rh.) \Vack 
I\:ercszf:ély. Budapest. 57792-19:2!1. Ni\li\f. sz. 

. Joddiuretal tabletta l(noll. (Knoll A. G. Ch. 
li'. l.111d\vig-shafen a/Rh.) \"\Tack 1\:cres;i;t{•Jy. 
1~udapest. 57792-192H. Ni\li\L sz. 

l(epha1osa11. (Sie(•o ~4... C-L Ch. F., T3crliu.) 
rl1öriik .Tózscf rt., Budapest 2-!1G07-1\l:!'.I. 

NMi\I. ""· I\:lin1akton l\::noll. (l\::uoll .:-\. G. C~h. I<'. J_;\Hl-
''"igshat'eu all:th. (\\ral'k T\:ereszt{•Jy. l~uda
\ll'~-:t. fi77H2-192H. Ni\li'IL sr.. 

i(l't'lll'Sall. (Schlosser gyúµ,-:i.-·túr .. \\'iPn.) \\'r'
her f){~ur~ g-yóg-ys7:.. PPe~. li070f-i-1!l:!8. 

'.OL\f. '"· 
!~rp:-:iYtd. J3avPr. (T. n. Farhe11industril' .-\. 

(L) i\-1 a_g·yiu: J>ha r1na ri.. 1~ndapesl. G-!1111-
1 !l:!!I. N 1\ E\ 1. '"· 

l~npi'l'r Der111asa11. (R. }{piss Ch. 1'1.. 13('rli11.) 
i(úln1ú11 LellPI µ;yúµ,-ysz .. 1luclap{'St. '27-!Hil
l!J:!i. N:<IE\l. sz. 

Lal·:.t.ioliu g-yUng-yiik. (Chernosau ..:\. G-. \\'il'11.) 
1il:!fifif"l-1H:2;l. Sitnonri "Púl. BudaJJl'St. :>07iH
l!m. NMnl. sz. 

LeeifPrrin. Soluf-io I.Jl'cithiu e. fcrro con1p. 
fflulen11s Ch. li1. Fra11kfurt.J rrörök Sándor 
g·yúµ:ysr. .. }halnnest. J5a1HH-1H28. Nl\I~:L sz. 

LPnil'l'Í. bolus e. ,·\rge11to J?ii és ·~-f?!i. (l;enicet 
:-:ilher puder.) R. Reiss, Berlin.) I\:úlu1ún 

l!l!l 

IJehel g-y(1g·ysz., Budapest. 103260-1927. 
NllIM. '"· 

l\lineralogcn. (1\[ax Hoehiuger & Co., Ber~ 
!in.) Köves Ernő, Budapest. 79989-1929. 
Ni\IM. sz. 

Na.utisan gyöngyök. (Chen1osan ~-\.. G .. \Vien.) 
Magyar Chemosan rt., Budapest, '1.3i898-
UJ28. NllIM. sz. 

?-Iaut:isan suppositoria. (Chcmosan 1\. G., 
\"'fien.) 1\fagyar Chernosan rt. 1 Budapest . 
137898-1928. NM1I. sz. 

Nervinu1n (Epilept.icon.) (Dr. R. és dr. 0 . 
Weil, Frankfurt a/M.) Gyógyárnkcrcskc
dclmi rt„ Debrecen. (132758--1927. NMM. 
sz„ 2338-1909. B. i\f. sz„ 64894-192!!. 
NMi\I. sz. 

Normolactol tabletta. fC. H. Boehringer 
Sohn, Hamburg.) Dr. Blanc Béla gvÓg-VRZ., 
Budapest. 242288-1929. NMi\I. sz. · · 

Novocain suprarenin oldat. (I. F. Farben· 
industríe _r\. G.) }[agyar Phar1na rt., Buda
pest. 5i849-1929. NMilI. sz. 

Oodyl-sirup. (C. H. Bochringer Sohn. Hmn
hurg.) Dr. Blau(' Béla, Budapest. 72.-182--
1930. Nl\IM. szinn. 

Oral Tctragnost. (E:. ?lforck, Da.rnrntadl.l 
Wirth Károl)-. Budapest. 664H9-1930. 
Ni\IM. sz. 

Ovaraden triferrin tabletta Knoll. (Knoll A. 
G. Ch. F„ Lndwigshafen a/Rh.) Wack Kc
resztély, Budapest. ó7792-1929. Ni\fi\l. '"· 

Paracoqin syrup Knoll. (Knoll A. G. Ch. !<'., 
· T,udw1gshafcn a/Rh.) Waek Kcrc5"téh 

Budapest. ó7i92-1929. NM1I. sz. · ' 
Pe1:.dyna~in. (0. Raupenstrauch, \Vien.) rrc;

rok ,Jozsef rt„ Budapest. 137899-1928. 
NMi\I. sz. 
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I>erdyuaruin cu111 calc. (C. Raupenslra11<•li, 
Wicn.) 'föi'.ök József rt., BmlapPsl. 1378!19-

· rn2s. NM.J.\í. sz. 
:Perdyuamin cun1 a.rseno. (0. Ranpenstraneh 

Wien.) Török József rt., Budapest. l:J78!1ll
rn2s. NMM. sz. 

]>heuau. (Temmler V\Terke, Berlin.) rl'ürök 
József rt. Budapest. 2-±1608-1929. NMlvl. sz. 

I>ulteolunr 'album Scll'\veisinger 1%i és j?fi. 
(Dr. Otlo Schweisinger, Dresden.) CPrta 
labora.tóriuru rt., Budapesl. 7064l-J~l2!l. 
Nl\IlvL sz. 

i>nlteolutn Int:eurn Seh'iveising;er 1?fi és 2?ii. 
(Dr. Olto Sehweisinger. Dresden.) Cerla 
laboratórium rt., Budapest. 70641-lH:.!!l. 
Nll!M. sz. 

Iiadiosclcrin. (Radio~elerin G. 111. h. ]J~) li"1111k 
. Tózscf gyóg-ysz., Bndapcsl. 1:l1441-l9:l8. 
Nill:M. sz. 

l{ephriu. (I, G. FarhenindusiriP .-\. (i. T~PYt>r~ 
kuse11 a/Rh.) }.fag-ya1· Phar111a rf„ "I3uda~ 
111•st. 75630-c-1930. NMM. sz. 

l{l1oda1t calcin1u diureUt1 T{noll. ([(11011 . .\. n. 
C~h. F1. Ludwiirshnfen.) \\raek J(Pl'P!'F.lély, 
Buda11est. 57792--1929. NllilvL sz. 

. Hiopan tabletta. (Byk G-nldc1nverkP C~h. Ji1„ 
1--lerlin.) Kálmán Lehel gy{igys;r, .• R11d<1-
11esl. 27493-1927. Nl\Il\L sz. 

Soloid Naso-Phariugea1 t·o1np. (Bou1T0Ug'io>, 
\\'t~11co1no & Co„ T..1ondon.) Zo1liiu Béla 
g)'Úg)'SZ., Budapest. (72493-lil:JO. Nlvii\L sz. 

Solnt:io Novocain~Snprarenin ... !\.. (T. (-}. Ii'ar
ben.industrfe ~!\.. G.) :i\fag·yar Pharn1a rt., 
Budapest .. 75436-1930. NlvIM. sz. 

Scillaren Sandoz inj. (Ch. F. Sanrloz, Ba
sel.) Wander rt., Budapest. 759411-192!1. 
Nl\Thf. sz. 

flt.-hillarcu Sau<loz oldat. (()h. J.i". SaHdoz._ I3a
'· sel.J · \\randcr rt., I~ndapesL 7:-194!'1-.Hl:.!!J. 

Nl\Llll. sz. 
Seillareu Saudoz oldat. (Ch. F. Sandoz, Ba

sel.) Wander rt., Budapest. 75949-lil2il. 
Nnar. sz. 

Son1nacetiu C\T eronacet.iu.) (Dr. n. {>:-; dr. o. 
\"\reil, Frankfurt a/1\L) I\:riegner (}yörg;i.: 
örökösei gyóg-ysz., Bucla.pest. 1H::?758-J9:.!7. 
NllllvL sz. 

Sou1nacci:in. (Dr. R. és dr. 0. \\~cil. lfu111-
hurg'.) Gyóg-yúrnkereskede11ui rt„ l)ehre
.<"<"11. 64894-1929. NMM. sz. 

Hnas111osan. (Dr. I-t és dr. 0. \\'eil. lfa111hurg.) 
Gyógyúrukcrcskede1n1i rt., })PhrPePJI. 648!1-l 
-1929. NJ\Jilf. sz. 

Subtonin 1\. 13. (Sana.ho-Chinoiu (L u1. h. I-I. . 
\\rien.) (!hiuoin rt.. lTjp<.1 sL :!750:!-l!l27. 
Nllll\I. sz. 

11ahloid Blaucl Pill \Yii.11 ~\rsc11 and Htry1·h
nin No 2. (Borroug·hs. \\TpJ1co111P & C~n„ 
T.Jondon.) Znltún Bl•la g-yúµ:;1.;;-;z .. l~11dapPsl. 
ílí249-19HO. Nilf"?lf. sz. 

1f1ahl. rrut.oeain-S11prarP11i11 '!'. (1, U. }~;1rhP11-
indust.rie .:\. (L) :íl-lag-yar ·Pl!a!'n1<1 r!. . 
75436-1930. Nilfill. sz. 

1.rahloíd laxativP Yl'gP!ahlt'. <Borroug·hs. 
\\íclleo111c & Co.. "Loudou.) Z:oltún Bt'la 
µ:yóg·y:-;z„ lludapt•sl. 72-!9H-19:JO. Ni\f.i\L !'Z. 

Tahloid f.hrcP-hro111idcs ('ffcrY. (I3orron1..d1s. 
\\rel1co1ne & Co .. Loudou.) Zoli{u1 Bl>la 
!.!'\-óp:ys?.., Bndapcsf. 7:24!lil-1HHO. Nn-rnr. sz. 

rrabloicl benzoie. acid. Cotnp. (Borroug·Ji!'. 
\\íelleo1ne & C~o„ T..101Hlou.) Zolf.ún Ii-{·la 
g·:i.·óg·ysz., 13udapcsf. 7249il-l!JHO. Nl\[i\L sz. 

'ra.hloid hc.xautinc a11d 111ct..hy1ene hlnc. 
(Borroug·hs, \\Tell<'.otne & Co,1 London.) Zol-



fún Béla g-yc'1g·ysz .. !~ud111it•;.;L 724HH-19aO. 
N/lli\l. sz. 

1l1ahl. Novo(•ain-SuprarPui11. (I. (L li1arl1e11-
i11dusf-ric 1\. G.) l\[airvar l'haruu.t rt., Buda-
pest. í54:16-1930. NMí\f. sy.. . , 

'l'heou1inal. (I. G. lj,arhe1111H1nstr1c ....-\. G.) 
1'.lagyar Pharn1a rt.. I3ncln.pest. 6501H-1H2!). 
Ni\Ir.I. sz. . . . . 

•rheosalvose. (,A.ndrc Gu1lla1n1n. Paris.) T.it'-
dercr 1Drvin g·yóg·~·s'l... Bndapest. 76227-
lil2D. Ni\Ii\L sz . 

'l'hvn1op;1vsin an111. (Chen1osau i.\. G .. \'\7 1en.) 
Sin10Hvi I'úl. Budapest. 756rlf">--J9~i. 
í5fi55-l927. Ni\I:ThL sz. 

•rnnicnn1 Roche. (F. T-Iot'f1nann la Rochc & 
Co„ Basel.) ::\Iecliehe1nin. rt., Bnclapesf:. 
í\:280-19:10. Ni\TM. sz. 

'l'rPllPPl tabletta. (Chcn1. Pharn1accnl'. \\rerkt: 
;\. G.. Ilanthnrg'.) Chi11oin rt.. 1TjpesL 
1;/124-l!IHO. Ni\ll\f. sz. 

'l'nlocain sn1n·arenin o1dat.. (1. G. li1arhcn
industrie ~\. (J.) '1laµ:yar Phar1na rf-.. Bucla-
1wst. :ií84!1-JD"9. Ni\Ii\f. "z. 

'l'nloeain snprarenin lahletl-a. (T. (i. FarlH•11-
i11dust.ríc ~\. (L) I\Iav::rar l'ha1·111a rf.. Rnda
PP~L fí78·1~l-1!1:.!H. Nl\li\L S'l.. 

\„nicr lnli1oicl eoeaine eo111p. (Borrona:hs. 
\-Y'elleonte & Co., T_jondon.) Zoltán Béla 
g·vúg·ysz„ Bntlupt1sL iH~49-19iJO. Nl\I'1f. s;r, 

\"i1i BraYais. (StH~iété dn \ 7in Bravais. 
l:laris.) Pa11a<'ea gyÓJrYS'l.Pl'\·pgyészeti rt., 
13n1lapesl. 79.8GO-J9aO. Nl\Ii\L s'l.{un. 

A Genfben, 1925. évi február hó 
19·én kötött u. n. „U. Nemzetközi 
Ópium.egyezmény" és a kábító· 

szerekkel való visszaélések 
elleni küzdelem. 

- Irta és a i\Iagyar G-yóg;rszcrc;szt.ndo
n1únyi 'l'ársaság- .1930. évi június hó JH-úu 
tartott iilésén előadta: dr. i1lozso11.11i Sdndor. 

niiniszleri osztf1lyla11úcsos. -*) 

A„ lapok hirt adtak arról, hog;\- a ntagyar 
UirYényhozás leg-kilzelehh törYén:vbe t'og.i<1 
iktatni-='*) a ({enfhen. 1H:"!5-hPn 1negköUilt 
ú. n. „II. NPn1zet.közi <)pinn1-eg)·czn1611y"-t. 
;\tint.hogy rn1nek az es~·1n(•n:vnek 11e1nL·snk 
lftr~adal111i. közeg·{•szs{•.giigyi f>s kö'l.igazgct
litsi. hanen1 jp\entös g:.·<Jgyszerészi vonat
kozúsai is Yannak. fontosnak és s'l.iikségns
nPk tartotn. ho.ia·~- az egyczu1{•n:vt e hPlyen. a 
1nag;\-ar g~;Óg-;\·sr.Présztársadalo111nak és a 

g·yóp;yszerés'l.tudon1án:voknak kii! földö11 is 
Piis1nPrf: elllkelö fúrnIIHI ellHt isn1ertesse1n. 

l~rdekes, hogy (•peu a napokban érkezik 
?\lagyarországba a N eu1zctek Szövctség·e 

úllandú központi fipi1uniigyi bizottság·únak 
*) l\Iegjclent a ftfagyar Gyógyszerésztn

don1án:ri 'rársasí1g· Ertesítöjének 1!130. évi, f1. 
szárnában. 

**) lviár 1ncgtört.éut! - ::\ (ly. Évk. ~zerk. 
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f(it.ilkúra. I_)ou TJg·o rl'hcncloli, a iuagyaror
s,..;fq„~·i viszonyok tanulmán:rozúsúra. 

..:.\'t ópiu1n-egycz111ény a leggyakrabban 
l1asznált n1érgezö hatúsú kábítószerekkel 

üzött visszaéléSck, nz ú. 11. kóros méregélve
';';Ct 1.(toxikomá11ia) megakadá1yozásút cl~· 

l ozza. 
I\:úbítószerek azok az auyagok, 11n1clyek

.nek rövidebb-hosszabb időn át fo];yt.atot.t 
használata. a,..; azokat élvező, illetve az 
nzokkal visszaélő CA';\~énekuél (toxiko1uániú
sok), olyan ruérgezést okoz, a111elynck egyik 
tiinctt• ~tz öntudatunk kelleu1es érzéssel júró 
('sökkPuése vagy elvesztése. 1'.Ug az Íl. n. 
111i11dennapi élvezeti szerek. at. alkohol. 
n kúvé és a tea koffcin.ie. a. clohiu1;i.· 
nikotinja csak huzarnosahh használaf 
11tún okoznak többnyire alig· észlelheti) 
Plváltozúsf: (arahok. kinaiak kávé- és 1eaPl
\"PZPtP). adrlig a1, igazi k{1hítószerPk. a1ne
l~·pknrk tHlagjút. töhhnyirP folyton llÖ\'Plni 
kPll, arún;i.-\ag r(ivid icléí alat!. fpjlik ki n 
~7.Pl'\'eZPÍJ'I' pusztító {~s rnni\Jo\ú hatúsukat. 
l·:nnl'k a inúsoclik l'soporf11ak l'őbh kl•pvil'P
J(ii: az ópitnn. <nnell>·p\ kiil<li1iisu11 i'ipi111n
:-;t.ivús alak:iúb<.1n szold.ak visszal•lni - húr 
('1piun1cvök (opiofúgokl is vannak - tovúh
hú <17. ópiu111 st.úr1111.1z{•kai kiiziil a t11orl'i11 {•s 
1'HIJPk kiilölli'Plc Pszierci. nlint. a lH•1·oi11. dia
('l'Í"iln1orfi11. a clikodid Oiidrokodt•ino11I. a 
dila.uclid. az Pnkodal (dihidroxikodci111110-
11oklorhidrút). a henzoil1nor1'ill (clihiclro1nor
l'in). 1ue1y ntóhhiakról csak 11P1ll régen de
riilt ki, hogy kúhítúszcrekuek is lehet lu1sz-
11úlui iíket. ltle sol'olandó a n1orfinnak 
111iuclen olyan kntnpozieiója, a1nely vissza

··élések1·c nyújt lehetőséget, illetve últ.alú-

han a 1uorfinnak Hsszes esitcrei, a1nelrekhiH 
a tiszt.a inort'in kihu1.reu elöúllíthatú . 

Olaszorsz.úg a Nc1nzetek Szövetségének 
eg·~·ik legulúhhi ülésén olyau javaslatot. 
tett, hogy a kodein is a ki'tbítúsz(H'í'k kö,..;l~ 
sorol lassék. 

;\ 7.J.:Hl-1!1~-!. l\L 11~. sz. ll\ag',YHI' l'Clldelt•t U/, 

Ptihuorl'iut (dioni11) is kúbítúszerunk nyil
vánítja . ...-\ kodein és a diouin at.onban ue111 
tckinthctlik olyun úrtaln1as kúbítószcrek

uek, rnint a fentiek. Ujabban a kokaiuurd 
Yaló kóros visszaélés vált divatossá. l\:el{•
le"H az ópiurnszívús rnclll'tt a hasisuak, a 
()nnnuhis Indien (indiai keuder) kl,szíl.II1l•~ 
11Yénck a hast.uúlata is igeu elterjedt. 

'...-\ kábítószerek rendst.cres hasznúla t.n 
111i11den Psctben kúros a szervezetre. auuak 
111nukakt~pesség·ét (:!:'iikkeuli és súlyos !P-
1·01nlúsát okozza ... \„ idegre11dszer úllapofú· 
hun is jeleuUís elvúltozúsokat i<léz elti; az 
erk<ilesi érzést Préise!l lerontja és az illi.'tií 
ügyén teljes erkölt·si {•s lelki hcsz{uníthatat
lanságát okozhatja. :\ kúhítószereknek ez a 
hatúsa az azokkal vis:-;zaólök utódaira i:-: 
visszahat. a lt•szúr111azúk e\\p11úllókévessl•g(·t 
c·siikkenti {·s deg-en{·rúltakkú teszi öket. 

A. kóros u1éregc'~lvezet rah.iai hozzátarto
z{1ikat, környczetiikct. gyakran az e1nhcrí.'k 
eg{•sz tü1negét kábítószerek haszuúlatúra 
{'SÚhítják (kokai11-szea1JszokJ. 
l~nnek a k(•rdósnck, ;ieleutőségéhez u1ért, 

Eggoplast 
a 111ag;\·ar kanesuk ragtapasz. 
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k(inyvtúrakat betöltő firiúsi )rodal.~na _va_n. 
I~n a sok küziil csak a hozzunk kozelallok 
l'"·v-két legutóbbi közle1néuyét c1ulíten1111eg-. 
Ig.~.: Tr d n1oss 11 professzornak a „'l'errnészet ~ 
tu(lo1núnyi I('öz1öny" 1H28. évi 12. és 1~-i szú-
1nában közölt és a' :fifagy.ar 9ryos~k es rre~·
Iltészetvizsgálók 192í. évi pecs1 V!1nq,org1'll
lésén Élvezeti szereink rnercghatasa enn-
1n~.!1. ;'.enclki viil él vczetes elöac~ására: továh
há. clr. Lipták Pál egyet. n1a~an!anaynak, a 
.. l\·Iagyar Gyógyszerészt1u!on1a,n:i.·1 ,Ta~sasa_:.1-· 
r;;rfcsíHí.ié"-nek 1930. évi J~u1.uar l~p ~a. s~u: 
111úban u1e•rielent „~J\. koka1111zn1ns -rol szolo 
ig'lHI {~rd(~k~~:.., közelniényére ... végi}l lJaran.11ui 
iol túnnak. a N en1zetek Szovets~_g·e ~1u;llt:t t 
1uííkiidő 111agvar képviseletünk kovetseg1 lil
kúrú11nk a „i\'lagyar Szcnllc" lHi!ü-. év} fl'h
rnúr havi szíunúhan .. l\lort'iuo1!1a1,1u1 es ko
kai11on1únia" t~ín1n1el köziilt ertekes n1u11-
kú.iúrn utalok. 

A. kábítószerekkel való visszaél{:s n1eg-
nk~adúlyozása és esükkentése , nen1esak :;z 
t•n·vén és a esalád. hane1u a tarsada1orn c·s 
a;,· úllan1 szetnpou(jáhól is igc!1 nagy fon
tossúg·gal hír. J!1z a 1nag·:\:ara~at.a :11111a~. 
hogy az egyes allan1ok sz1g<_:>ru II~tezkedt·.: 
sekkel kivánnak gútat szabni a RzobaulPvo 
111érerrszerek kóros és kúros él vez('sének. 

.:.\z "'úllantoknak ez a vl•dekczése a 1uíhíf"{i
-"Zl'rPkkel való visszaélés kezdetéig, tehúl 
i"'l'll 1nesszc időkig· nyúlik vissza. .:\111h~; 
a~onhan ez a védckez{~s régebben ('SUJlÚ!l 
p•ryes kiiziilelekre, vagy .úlla1nokra szorítko
z~tL addig· az újabb id(ihen hclúttúk azt, 
hoo·y búrinelvik úllan1 lcg·kiválóhb int{•zke
dfi~{:ut~k eredlnc''llYl~t is lerontja a n1úsik úl · 
hun JH'IJ1ti)rlídiin1s{•g-P. kiizil1nlúis:-H.';ge {•s hogy 

]\on1ol_y orc<ln1ényl csak Pgyn1úss:d szüvPt
kczve c•ryiuússal kariHt\'t'. közösen sze1·vpz
kccÍ.ve1, n~1nzetközi alapon t ttcl uak t' 1 éi·n i. 11~:1. 
·i felisn1erés tet.tl' sziiks{:gPsS{' a kúhítúsz;p. 
;·ekkel való visszaé!ús l'l'Pflr11{•11yt•sPbb nieg
Plőzését és 111egakadúlyozúsút {~{·\zú 11e1nzet
Úözi cgyez1nényckct (•s azokhoz rnin{•l több 
úllnrn csatlakozását. 

l\legjcgyzen,dö, h9gy a „ szúhnulevő kér{_l{·~ 
vén·eredn1ényeben es elsosurhau g·azdasag-1 
ké;dés. I-Ia 111cg-valósítható Yol11a az ~.\Illl'-
1·ikai Ji"}gyesiilt .Alla1nok últal felvetPtt az az 
l'SZIHC, hogy a kúbítószPl't'k gyúrtúsút a g·yú
•ryító célra sziiksc'.>g·es fog·:i.·asz!i'1.-;sal kt•ll 
~ráuyba hozni és konti11g·e11túl11i. - lllt'J'{ 
llHl sokszorosau tiibb a prod11kt~ió. 1niut a lP-
1r{tlis fogyasztús, - akkor a probll·n1a na
:;.,·on egvszcrií \·olua. l)t• a111ilYl'll sziye::;en 
~Cszik, ::.Öt clvúr.iúk t..•g·yps úlla111ok azt. hog-:-,
u1ások áldozatokat hozz:t11ak a kúbílósze1·l'k 
u·yártásúnak csö!di:t>lltése r1~v611, sokszor a11y
il:rira cllcuszeuvcs az érdekelt úlla111ok Ill-
niel:vike előtt uliuden ökt1 l. ériuUí. erre irú-
11yuló, bárhounau jövő törekvés .• Jcllen1ző az 
ú. n. ópiu1nhúború Uirtétlef.e, arnelynck cl(íz
nu~nyc az volt, llog·y J(íuúhao .lTHO-han nu•g
tiltották az úpiurnpipúzúst. 1791i-hau, 179D-bt>11 
1>s 1800-ban 111cgis1uételték a tilahnat, s ('ll
nek 1ncg·szeg{~sc'•i: súlyosan hii11tet.tl>k. J1~ ti
lahnaknak n1eg· volt az a hasz1111k. hogy :1z 
úpiun1 nyílt úrusílása egyeliire IIH~g·szii11t. 
de helyébe l{•pett a ('SP!llJJ{~szet {'s az indiui 
{Jpíun1ol n10:-;t is t·sak hPhoztúk l(iuúba. 18il!l
ben elkoboztúk az id<>!:!.'t'll kurl'sked6ku{~l ta~ 
lú1t ópinn1ot s hcHHe i 1/.1 1uillió kg.-ot. a 1en
g·erbe doblak. J1~z e1·1•Jyes int.{•zkedések kiivet
keztúlH'll az indi11i ko1·111ú11y Íl'l'I!I{'."iZelesl'!l 
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úriúsi jüvedelc111Uil esett volna el (Inllin 
{~venként kb. 4 1nillió kµ;. úpin1nol vitt be l\:i
uába), n1ié-rt is Anglia 1ncg·iizcnte l\.ínúnak a 
húhorút, u1ely I~ína teljes lcverelése ulú11. 
JS.!B-hau a uankingi békóvel végződött. 185fi- ~ 
han azonhan i;.;u1ét húhorúra keriill a sor, s 
az l8fiO-ha11 kiitiHt h(•keszurz{ídés értehuéhcll 
!\.íua az ópittIII korlútlnn hehozalalút u1eg
un0·edlc. ?t·Jén· nut is I\ag'yllH~llllYiség·ü ópiu1u 
ke~iil cse1n1;{~szct útján ludiából 1\:ínába. ;\. 
:\Tcn1zetek Szövetségének egyik ülésén PZ 
iigyhcu 1negintcrpellúltalvún _._.\.uglia képvi
:->Plője, azt felelte, hogy tanuhnányozzák a 
iúvol J(cletcn dívó ópiu1nelleuőrzést, de kii
Hi11hPil is - 1nondotta - 11en1 olyan Yeszcdcl
llH'S dolog· ai ai ópiurnszívús. 

I~:rdekes. hogy I\.ínúban hivatalosan úrn
"ít.iák a szívásra való ópiun1ot, inert ai 
úpi11111szívúsl eltiltaui nern 1ncl;iúk l•s ai l'l
l<•uiirzés íp;y kiinnyehh. 

.1 )e nl•z?.iik li'raneiaors1,{tgot, antely úllan1 
a hivatalos adatok szerint 1929-hen 159.:221 
kg. ópiu1not. i111porlúlt. nz orszúghan \1-r1\t 
S8.000 kg·. k(•szlelhci, holot.L ha a Nemieh•k 
Szövet só;:.!;fl küzegI;szs{~g-ilgyi hizotlsága által 
\eg·itiin eélokra fejenként és évenként rncg-
úllapí1.oi t 450 t11gT. úpin1not, ulint normál t'n
gyas1,tús\'. siú1nítjuk. akkor Francia.ország; 
kh . .,!() 1nillió lakosúuak úpin1nszükséglPte 
1ui11!pg·y 18-:Hl.000 kg. lcuue. J{ová let.l n 
tiihhi n1enuyis{•g·(! 

).le.!.rlnd:ink a NPntzelek Szövetségének je
\pnf.l•s{·hől, atnely szerint az 1H2fl. évben 
_l11raueiaorszúg·ban anno kg'. heroint gyártot
tak (•s ezcnkí.viil ntég lOiS kg.-ot iutportáltak 
is. hogy· ebből 108G kg.-ot kivihcssenek l\:í
uúha. !H\rl kg.-ot rl1ürökorszúgha, kb. 1000 kg-ot 
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p~clig- mÚ8 !tll,n'!1okha. (A Nemzetek Szöve1-
sPg-.e egyik ~tl_escu a kíuai <lelegúius kijelen
tette, hogy esak 64 kg. heroin bevitelét euge
délyezt~ l\:fnúb~ a hatóság.) 

l{oka1nbol lOa kg.-ot exportált Francia
ország .1929-heu. 

)\lég, _uag)·ohh a. káhíiúszerforµ;alon1 és 
v1sszael<.•s ai A1ner1kai ]!}gypsfi.l t 1\..ll ·1mol·
ban,. ahol .a l~ú!lítószereket illcg·adó:r.ta(ják, :1 
heroin ~·)·art~sat, behozatalát és forgalomba
h?zata.lut tcl,1csen eltiltották és óriási appa
r~.1tuss~! reng·eteg költségg·el ellenőrzik a 
v1sszaele.seket. 
, Az .~merika~ Egyesült Allamok legális 
op1u.n1fo17Y_asztasa, a hivatalos kimutatás 
szerint. _fe.Jenként _és évenként 292 n1g„ tehát 
a norrnalfogyasztas.al~tt marad; de hallga::.
suk csak ineg· az alahb1 adatokat: 

.-\ kábítószerekkel való visszaélések ellen 
felvilágosítással küzdö 1930. évi newyorki 
világkoui'erencia felhívta az összes kÖrmú
nyok és így a n1agyar kormány fig·yelmét is 
arra a veszedelemre, nu1elyet a kábítószerek 
használata iránti hajlamnak az utolsó évek
ben valő terjedése jelent, s azokra a fenye
g·etö mérvekre. arnclyeket ez az egész vilán· 
túrsadahnúban öltött. „A,.,z áldozatok szaporo": 
clús.a. ~ kon l'crencia 1negálla.pítása szerint. 
leg1nkabh az f\A':\'esck tájékozatlansáO'ából 
ered, tovúhhá a társadalon1 részéről,.., való 
kellö védekezés hiányára vezetendő vissza. 
Szervezett és állandó felvilágosítás a problé
n1a inegolclá~ában elsörenclií szerepet játszik. 
Az Tnternahonal N arcolie Education Asso
eiation (a kábítószerekkel való visszaélések 
e.Jlen • felv~Iii.gosítással küzdő nemzetküzi 
liga) es RC'g;1toszervezete: a fenten1lítet.t ne\v-

H 
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yorki világkonterencia arra törekszenek és 
azt ajául.iúk, hogy az it',iúság felvilúgositú~a 
n1úr a nevelés reudszcréböl induljon ki l~s 
hogy a 11agyközönf:\ég a sn.itó, a szószékek út
ján, rúdióbau, klubbokban stb. a. kúhít.ósze!· 
rekkel való visszaélések elleni l'elvilúgosí
túsnak szentelendő hét keretében kioktattas
sék. ~'1..zt ajúuljúk, hogy ez a hét niinden {>\' 

i'ebruárjúuak utolsó hete legyen. 
... ;\,. továbbiakban a következőket 1uondja a 

jelentés: ~.\.. kábítószerek iránt való hajlani 
uagy világprohlé1nává fejlödött és kon10-
lyau feuyegeti a világ uüudeu táját. l(iilü
uöseu riasztó a veszedele111 az ..:\1ner.ikai 
Ji~gyesiilt .. A.llau1okbau. Fish, kougressz11;.;i 
képvisclö, a képviselőház igazságügyi bizott
sága előtt ue1urégen rinnntatott arra, hogy a 
bíínözök nagyrésze kábítószerekkel él, hogy 
arra a n1erészségTe tegyenek szert, a1nelyr1~ 
hiíncik elkövetésére szükségük van. Az en
nek köYetkeztében az Eg;restilt ~4.lla1nokra 
neheze<lő évi teher n1eghaladja az 5 1nilliúrd 
dollárt. A kincstúri hivatal lill7-ben 10:10 kú
hítószcr-ügyhen vétkező ellen járt el. ~.\z el
múlt évben 8000-nél több ilyen eset fordult 
elö. Az Egyesült ,:.\Jla1nokbeli börtönökben a 
kábítószer-törvények 1.negszcgése n1iatt el
ítéltek a börtönlakók 34?b-át teszik. ~:\. leg·
közelebb eső csoport, a szesztilal1nat áthú
gók. esak 14?ú-ot tesznek. ~\ :Uíe. Nei.II's ls
land-en levö szövetségi fegyintézetben 56 el
ítélt volt bootleggel (szeszcsempész) és 896 
ú. n. kábítószer-házaló! A Ne,v-York citv 
t'ogházaiban végzett vizsgálat azt n1utatt.:~. 
hogy a ziillött egyének fele kúbítószerekkel 
él. ~\ „clop"-olók köre (dope-ring) könyvei
nek leroglalúsa kapcsán kidcriili, hog·y 11 

'.ll! 

r.észtvcvlik között 18.CDO a kábítószerekkel 
élő, an1i évenkénti 3H 1nillió do11úr kiadúsnak 
relcl 111eg'. J~z t~sak eg·y kör eg·y vúroshall. 
li'iúk l•s leúu;.·ok t.ize1u1{·g·y úvl's korukban Ui-
1ncgeseH szótsz{•lt>dHt>k vúrosaink alvilúgú
han. - íµ;y ;.;zúl a .ie\p11h'•s - 7fl.Oll0-rP hecsii
lik azok11ak a 111i11llPHfajta {•!1·thívatúsú lt'Ú-
11yoknak szinnút, akik lav:d;.· a:;; a111erikai 
otthonokból eltiiutek; ez a szú11t ;lO~i~-kal 
több, n1int az előző éybe11. Nyon1nzúsok 111eg
állapították, hogy az „alvilúgha" érkezlí fiúk 
{~s leányok nag·yrésze a ,.narkotikus flróg
{1ran11at"-ha keriilt. 1\ kúhitúszerekkel éli) 
fiúk szaporítják a rablóhaudúkat. pzekliéil 
úrnd az an1erikai biíndag·úlr „kezet fel.i pa
rancsaival és keg~·et.len, tern1észet.el1eues 
g·yi1kosságaival. , . 

I\:épzelhetfi-e vahuni riasz~ohh dolog·. n1n1t. 
a po1npús l'iúk (>s )eúuyok ar1n,l<~,t.a, a1~1~Jret 
{~venkóut belecsú.h1ta1~a~ ,:lz „1.•l,n h;!lal. -l?a. 
ahol az orszúg sokat1g-cro l'{'IIH~llYSPge1 a,i~ 
vúltozuak a közpgészség·iigy. a kiizerkiilc~ ~·~ 
11 küzhiztousúg l<\g·súl;.·osahh Yt•sz!:(h•ln1P1,ve .. 

.!\z arnerikai n{•p és 111ús o~·szagok 11ep(:
nek e rette11etPs éR nu·~g·hot'.~athat!dlau k1-
'l.Rúkn1únyolúRúi. - 1nond.1a .a ;ic>lcut.e~ -" cp,·~· 
halahnas. titkos llPll\Zl't.kCiz1 „drog-r111~ , n1-
iPzi atnclY úriúsi kúhitúszer ntcnuy1segct 
ho~· forg·aio1nhn. J~z a kúhítú~zer Uirneg· P~~
dig az t:.'urópai nc1nzetck, ii1u_ie1?élyf;s szq;rz~i
dósi kiitelezetlsógei cllenPre alhttaitk clo l'~ 
1ni11teo·y SUOO tonna t'ipitnnra teheUí, holott a 
Uirvó17~·es gyóg·yúszati c·l,lok1:a szol.g·úlfi 
u1ennvisóget HHG ionuúra hct'.sii.ltk . ..-\ k1nc·s
túri liivatal kúbitúszcr-oRztúlya ue1n rógt'll_ 
azt jelentette. hogy az arncrikai ,„d~·og·-ri11g" 
iizeltuci az utolsó évben 11agyn1crtekhcn fo-

1·1':: 
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kozcJdtak. 
_.\ kúbítt'iszPrPk oly kU11I1yen elrejthetők (•s 

szú!líthalók, a nyeresóg· oly óriási és a visz~ 
szaf•liik sziiks{~glotiik fpdpz{•séhen oly szivú
sak. hog·y a Uir\'ÓIIyPs 111egtorlás pgypdiil " 
111•111 k{•p<~s a k{•rllc•ssol 111pg·hirkúz11i. „t\ kit1t·s-
1úri hivatala azt. tartja, 1Iog~- a t.oxiko111ú-
11 iúsok últal l'oµ;~·aszt:otl drógok11ak HH1h 
111int. H;i~í;-út a s7.ig·o1·ú hivatalos clleuőrzé . ..; 
1dle1H;re. sikl'rcsen bccsc111pészték 1\..n1e1·i
kúha. 

1-\ toxiko1núnia ragálya oly rejtett, titkos 
c'·s eniellet.t rohan1os, hogy iné~g a jól értesül
tek se1n gyanítják, hogy üj, gigantikus {•:; 
halúlos veszedelern leselkedik ~"-1nerikúra t'•s 
11 vilúgTa. 

N vo1nozúsok rrnitá tjúk, hogy .,clróg-húza-
1 úk" képesek fiatal úldozataikat. a kivúncsi
.-;Úg J'iilkeltés{•vel keleill'Óhe t~salnt azzal. hog·y 
l'elhaszuúl.iák az ilhlozat tudatlanság-át, illPt
\'P a ldivel.kl•zn1l~nyek felőli tú.iékozatlausú
g;úí. l1s t\•lhiztatjúk, hogy l'sak 1nerje11 „vala-
1nit eg·yszer próbálni". :\ kábílószcr-sziikség
letct ~0-szor 1neghaladú gyári 1crn1e1l•s, a 
11tPly kihasznúlja a társadaln1af-, nag·yra néítt 
{··s t·sak azért l'olyf:.alúdik, 1uert. a világ jó{•r-
1'.f;síí népr, nen1 tud a szrliuyií bajról. 

~·\_ ;it>lent{•s aznlún rnég· hosszasan szól a \'é>
dekezÍ's 6s Tnegeliizés u1ódoiatai1«11. anH_~lyek 
\~i)zl!tt n1i1,it,lcg·f?!llo~ahhat a propag·andút, H 
i1•lv1lagos1tast- a:1anl;1a. 
~[egjegyzPUl. hogy a felYilúgosítús kétéiíi 

l'Pg-yver. an1ely kiinnycn visszafelé is siilhPt 
Pl. an1rn1Hyibrn l'clhivja a figye]1net és fel
knlf:.i soknkhan a kiv{u1csisúgof: az addig· is
IllPretlcu kúhítúszerck iránt. 

J;jp]1Pll Cl'l'P Yal<'> tekinlPttcl a TH~pj(1léti 1ni-
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nh;zlérinm llleg·kérdezte a Nen1zctck Szövet
sége ICözpoútt állandó (Jpin1niig:i.ci Bizot.tsú
g-{u1ak a vélernén:.·ét a szóban levé) iig~·heu 
S ez úgy hangzott, hogy johh liallgntni. rnitd 
11 kivánt•sisúgot felkelteni. tehút ucn1 kell a 
propaganda. Quid HUIIC''! 2\lel:.·ik n helyesebb 
a két álláspont között'? 

I(étségtelcniil a közé.púloII van az iµ:azsúg·. 
Sen1 a hallgaiúst, sen1 a propagauclút ne111 
kell túlzásba vinni. Okos, kozuoly rncgl'on
tolt és szakernberck által folytatott olyali 
111·opaganda és felvilágosít.ás, arnely az é1éuM 
kcbb szinek elhagyásával, inkább a kérd{•:-; 
sötét hátterét és a kábítószerekkel valö visz
szaélés retenetcs következn1énycit hangsú
lvozza, kétséu;tcleniil ltelves és ered1n(~nves. 
~De térjünk. vissza az e·g·yes úllan1ok v'iszn~ 
nyaira ~ lássnk li.!g-~Tplou1 je]P1ilc'•sl•L 1nnf'l~·
nnk lakosai a húho1·{1 <'liHt ú\lítúlaµ: 1Hqn i:-;
JlH\rték a kúhítószereket, s nu1 111i1Hll'H kis 
l'alnhan Pl!-c•r;iecll n loxiko111únia. n1Prt 1''ran
i·iaorsz{ig·húl 'l!l:!H-2!l-ig· fi50ü kg· l11•rni111. !JGO 
kf.!' rnorfini. é•s 205 kg· koknint exportftltak ncl;1 
tiltot.t: 1nódon. 

Svújc 192;'"1-~fi-ban liOO ki.r n1orfinl szúllí
tott: eg-yi k Pszakeu rúna i ii 11 an1 ha. l(<>söh b 
derült ki, hng-y a:r. i:razoly{utyok 11a111isak 
voltak . 

• Tug:oszlúvia '1H28-h:111 :inn.oco k.!.!; úpin111nt 
termelt. 

És ig·y !'olytnt11nt11ún1 111{·g· Jio:.;szú idt>ig a 
111eg·döhlH•1Jti) adniok !'1•lsorolú:.;{d. -lfol va-
1r\~11nk nii PZPkiül a szú1uoktúl {>:-; viszonyok
tól! 

i\:fag~-;11·nrszftg· leg{tlis ht·hoza!ala n Hyil
y{ud11rtott k{thítószerekhéíl a kö\·etkezii volt 
t1Z utoh;ó R évben; 

1 
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,,_,i,_ húrou1 évi 111cn11yisóghfil küzóparán:rhnn 
kiszámított átlagos évi ópin1ubehozatal 464 
kg, amelyből 8 n1illió lakost számítva, éven
ként és fejenként 58 1nµ; esik, rníg a Nemze
tek Szövetsége által, mint font említet
liik - 450 mg-ban megállapított kulcs sze
rint 3600 kg lehetett volna a legális ópium
fogyasztásunk, amely mennyiségnek tehát 
esak kb. 13%-át fogyasztjuk. 

De még ha az 1929. év 646 kg-os ópium-ada
tát vesszük is és átszámítjuk az 1929-ben be
hozott lilO kg morfint is löOO kg ópiumra, (az 
úpiun1 átlag 1016 n1orfint. tartaln1az), akkor 
is esak a 1ncgengedett és el fogadott rnennyi
ség- felénél valau1ivel több óphun fogyott 
.íllagyarországon a legutolsó évhen. 

r\ kokainra vonatkozó szán1it{1s íg·y alakul: 
A. kokaiu évi fejadagja a Nenizetek Szövet

sf!.gének n1cgúllapítúsa szerint 7 n1g, 8 111illió 
Jakos tehát. !lG kg-ol fogyaszthatna, PZZl'l 
~zernben a ;J évi behozatalból sz{unított évi 
átlaghehozatalunk :J().fi kg, az 19j9. évi hPhn
z.atal pe1lip; 40 kg, sill az. 1H28. l•vi n1axi111ális 
GO kg·-os hehozalal is esnk vala1nivPl 1unlj:1 
!'Pliil a norn1ális fog,\·asztást. t'elt(•vp, hogy p;t, 
a u1cIJ11yist;g. eg,\· év alatt <'lt'ogyolt. volna. 

l\lindczekhoz 111ag,\·arázat1i1 n1cg kell ruég 
jeg-yczncn1. hogy 1\Iaicrarországon sen1 ópi11-
n10t (az idén néhány holdon próbatern1olés 
van), sPn1 ó11in1nalk:.1.loidát. scn1 kokaint nen1 
ter1uel11ek, (a biidszent1nihályi g-y{u· sen1 tcr-
1ne1t tnég S'l.Ínnottcvlí 1nenuyiség-pt). viszont 
ópinn1készí tn1éu:rekbfil, :in1e1 yek elöálli tásá -
ra teteu1es 111e11nyi".iégií ópinn1 fogyott el. 
11én1i kivitelünk is volt. 

_!\. 1'fngyarorszú1...rrn bcescn1pl~szett kábító
szer n1e1111yiség(•t pPrszc pontosan 11ern is-
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111erjük., Az elk~hzott ~s lef<~glalt n1enuy1s,·
~.rek aranylag 1gen Jelentektelenek. rnind
üssze 1-2 kg-ot tesznek ki az összes ilyen· 
kúbítószerek. 

Th'Ii ez a fentemlített külföldi adatokhoz l;s 
1uennyiség·ekhez képest? 

Itt eu1lítem n1eg azt, hogy Görögország·
han és tuclornúsom szerint Span:yolorszáo·_ 
han 1s a kúbítószerek á1lan1i inŰ11opóliu~1 
lúrg:1tai. Ez a rendszer jelentősen n1egköu\·
uyíti az ellenőrzést. n1egnehezíti a visszaé~1~·~
~ek~t és emellett n1ég szép bevételt is jelent 
az allamnak. 

De lássuk a nemzetközi egyez1nényt. 
A.z első nemzetközi ópiun1-egyez1nényt az 

l!H2. évben Hágában kötötték n1eg·. Ezt az 
e1 . .r:rez1nényt annak idején 1\Iagyarország 
IH'IH r::.d.ii'ikálta egyrészt azért, n1erf. abha11. a~ 
idöhcn núlnnk még alig· volt észlelhetö kúhí~ 
l ószel'ekkcl való visszaélés, n1á~rl•szt azért. 
llHll'l. -li.Iagyarországon n1úr akkor ha.téko~ 
11yahh törvényes rendelkezések állotlak fenn 
a;o; olyan visszaélések rnegtorlására, niint 
arninökröl a hágai I. ópium-eg;itezn1ény szól. 

:\. trianoni békeszerződés 230. cikke értcl-
111Pben a hágai ópium-egyezményt ratifikál
uunk kellett. A.z egyezn1ényt nz 1923. évi 
XXII. tc.-kel iktattuk a magyar állam törvú
uyei k{iz1~. Euuek a törvénynek ala1Jján RZi
gorúhh l'Pndszahúlyok Iúptek éll'i:he n för
vén:vheiktatás idejéH itt-ott n1úr uálunk is 
u1ntat:kozó visszaélések n1egi:orlúsa. és rueg-
Plözése végett. 1\ m. kir. n1inisztériu111 a 
}l{q.::·ában 1912. évi január hó 23-án kötött 
.. Nen1zci:közi Úpiu1u-eg;i.Tezmény" becikke1ye
zl>sérő1 szóló 1923:XTI. tí'-. végrchajtá:-.a eél
;júhöl, e törvénycikk 2. ~-a alapján~ a n111 if; 
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úrvéuyben lévő 7-!H0-1!124. J\L JD. szú1nú reu
t!l~letet. adta ki. fB rendelet felsorolja azokat a 
kúhítószercket. arnel:reknek clöúllitúsn, tcr-
1nelése, bchoz.atala és kiYitc\e, feldolgozúsa 
,;s forg·a lo1u bahoza lain csak ha tósúgi eng-e~ 
d{~ly alapiún történhetik. Ez a rendelet úlla· 
pít)a u1ei a n1ost en1lített hatósági engedély 
részletes feltételeit is és biiutető :iogkövet.
keztuényeket állapít u1eg azokkal sze1uhcJ1, 
akik úz ott felsorolt. rendelkez{•seket úthág
júk. 
· A húgai 11e1n:1.etküii ópin111-egyez11~é11y1!ek 
:i\lag-yarorszúgon történt ,~örvl>uJ._·hc1ktatasi:1t úla eltelt néhány esztend_o alatt, a helyzec 
vilúgszcrle és így 11úlnuk 1~ n1i:;~rvaltozot:t. _.-\ 
kábítószerekkel folytatott 1llelektclcn kcr~s
kedelcu1 és visszaélés. illet.ve ezckn~~k n n1er
"'í'kuek kóros élvezete ú1talúha11 crósen n1cg·
~iivekedet.t. Ennek lcgof(ihh oka a világhúhorú 
11 tán Hl iilllPH ii tt- in tii a.t}..:ozó ll :'--"?II~ot.t gazll<;
súg-i helyzet (111nnk1~lna1ry ~lh;l !'S az., op.·y1.~
nek testi (•s lelk,1 Plle11a]Iokl'I~!~sse:.:5•11ck 
ugyancsak a húhoru-ok~iz.1.a Jelen~os c~o!dH:
uésc. ininek folytún a su1yo~ ~ncg·elhctC'Sl v1-
:-:zonyok (>s szenYcdések 11;c,-·01nasa a)att: c.g·yrl~ 
Uihben folya1nodnak a gondokat PS haJoka! 
ideig-óráig· c1fclcdtet6 kúhít.ószere1~ élvezetú
hez. }\. kúhítószC'reklH'll tnntatkoz,? f~k.ozot
t·lhh keresh•t('f: :ielP11ll·kt>11ye11 elosPg1t1 az 
u'!cranC'sa k Pg,'• 1:P i:o koz~'Hl ú ki n[il 11 L ~\ kúh í
t ószerekkel valu v1s:o-;zaPlcsre cs az azokkal 
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iízfift 1i11olt kerPskedPlen1re 111Pgszahott Síli
g·orn inlézkedésck ellcul>rc uag-yszahúsú 
11p1nzetközi szervC'zefck létesültek. an1elyek 
g·ondoskodnak arról. hogy a hatóság·ok éher
ség{~t kijátszva, a lcgk(irn1iJnfontahh n1ódon, 
ln'1sús haszon mellett eljuttassák gyilkos 
szerciket azokhoz. akik azok után vágyód-
11ak és ilyen n1óclon úldozataik egészség-e, 
Yagyona, élete árán biztosítsák maguknak a 
:i<;lentékeny hasznot és a gondtalan megélhe
t PSt. 

:\ vilún·háború sériilt.icinek és rokkantjai
nak szen~edése. valan1int n;1, lljahh nen1zedék 
t·g·~- részének degenerúltsúg·a _ált~ll. eHí_idézel.t 
{·s kiilönöseu a 1111g·y 11yug·af-1 vdag-varosok
ha11 észlelhí•Uí kúros rnéregélvezet szenvcclé
\yé>nPk e1ryr(• 11110·,·ohb n1értké>hen való elüre
i fir{·s~-· a{:'1:a kl·~;;:tet te az ér!lekel i állaniok 
korn1{n1yait. liog·y ú.iahh. az Pcldigiuél kfiriil
tPkinii-ihh {1s szig·orúhh. utindl'u rc'szlntre ki
fpr-jPdii rt'tHlszahúl\·okal léJJ!t•sscnck úlefhP. 
lj:zi. a <·{•11 szoluú!-j;-i n (:enl'hen, 102fi. évi fPh-
1·11[1r lH'1 l!)-{·11 ki>tiHt llf'lllZ<'fkiizi (ipit1nH~P:YPZ-
111{•11\-. a1;H'IYPl rö-..-id\'11 11. óni11111-eg):r-z1nény-
11Pk 'is szok~'1s ll('V('ZJti. A 1 f. ópi11n1-pg-yp;r,
n1{·11y h1~vr·zc•Uí s1;iivl'gl' kit~tneli azt. liog·y itt, 
<·lsö húg·ni eg·ypz111é:l!Y rcndelkezésPÍllPk a 
szl'!'Zildií f'PIPk r{1sz{•r6l l.örtónt. alkalui;tzúsa 
nag·~- crcdnH•n;<Pket {!rt ng-yau el, de a káhí
lószer(•kkPI valr'1 visszal•lés és csen1pészés 
111(•g- Inindiµ: 11ag-~· 111{•rtékhen folyik és az 
1·sak úg·y (·sfikkcnthefi_i, illetve sziiutetheUi 
Ill<'g', lia a szúhan]{1vií anyag-oknak eliíúllít.á
sút {>s g·yártúsút az f'g-ycs úllarnok hatúsosah
han esökkc11tik c!s lia a nc1nzetközi kereske
tl1•l{'lll f'p]pft az cnilíl.clt pg-yezn1é11yhen n1cg--
1dlapított pJ11•11örzésH{•l és feliig·ye1Ptnó1 szo-· 
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rc;sahb elleuörz(·st (•s feliigyeletel g·yakorol-
1111k. • , N 

~'- II. neruzelkiizi ópiurn-cgyezn1cn~· az el~o 
e"'\·ez1nényhen enllített káhítéiszcreken kíviii 
1 ~húny olvau kt1hítószcrt is felvett. anu·
u~~ckk.cl v~dó visszaélésre föként az újahh 
idők tapasztalatai rnutal.tak rá. Ig-y a ko
kainnal való vhiszaélésckhez. h31sonló v~~szf:
élésekre 1nódot adó koka~level cs az ehhol ki
vont minden olyan terrnék, aniely kfizveth\
nül. vagy közvf~tvc kokain ,készítés~rc szol~ 
<r{tlhat, a 11. ópituu-eg·yezrncny hatalya ala 
~sík. lJg;\:anc:sak szerepel a II. _ópinrn··ep.·:rr::z-
1néu:vhe11 a kokainhoz hasonlo, ekgon.1n .is_. 
\Tégiil jónak Iútta a II. egyezn1cny az ual1a1 
kendert. jlJpfve anuak g·~·1.uitújút. a keleten 
hasis" n{~ve11 isn1eri kóhítöszert is !'elvenni 

;;ílok közé <1z anyag-ok kiizé, au1t>lyPk11ek t~:r: 
1uelésP t;s !'org·11lon1ha hozatala 1JPTllZ<'lkoz1 
plJpJJÖrí'.l•s alú Psik. 

;_\"II. úpi11n1-pg·ypzn1é11y_n 11~·prs .úpi1111111ak 
{•s n knk1d<'v{1 !11Pk. valanunl a g-yog:i-·_optlllll
nak. a n~·prs kokain1utk {'.~ az Pkg·o1u11ak .. a 
1norl"innak. n dia<'ei-iln1or!11111ak. a. ko.ka11!· 
uak {•s PZPk kiilö111'{~le sóinak. !<rv<!hha. <!í', 
pzeket tart.altnazó rninde~1 g~·og-yas:-11_1_1 ps 
110111 g~·úg~·úszati kés~ít111!~ll~«·~tt1l:k. ;·pg·u_l az 
indiai kender g-yúg·yaszatt kcsz1~111en~·e111e)i: 
hl~lterüll'ii tern1elésére. az eg·,yes, a}la111oknaJ;: 
gyúrtott ilyen an~-agok ellen·;rz~·s~'re. a 1H:_n~H 
zcf:ki)zi kert>skedelen1 elle11orz1:scr(_:- .a ~zo
hanlcvií anyag·ok hehozaf.alúra t·~ k1yitel~r~·· 
valauiiut a kábítószerekkel -..-alo v1sszaelt~
sek szig·orú n1eglorálására nl•zve l.ar.taln1az. 
illetéileg- kér aí', érdl.•kelt korn1únyokt?.l .1n.e.q-
f'olelü intézkedóseket. -·\ TI„ ne111zctko~1 op1-
11n1-egyezu11:'.~n;•; az T. (hagaI) eg-yezn1eu~· T.i 



1 IT. és \,T, fejezeteinek helyébe lép. 1níg- a hú
g·ai eg-yezn1ény többi fcjezelei. ll'hút a kil
!iinleges eljúritssal a sziyásra alkaltuassá 
l<'lt ú. IJ. kikl>szítclt ópinn1ra vona1ko:r.ó lf. 
l"P.iezeL vala1ni11t a lúyoli keh•t.re. illetve J(i-
11úra vonatkozó T\T. fejezet:, végül az T. 
ó11iuu1-egyczr11ény ::1lúirúsúról és vc'.~g-rehaj
túsáról szóló \TI. fejezet intézkedései, a Jf. 
eg:rezn1ényt elfog-adó állarnokra továbbra is 
ér.f,'érryhen n1aradnak. 

J\. IT. ne1nzetkiizi ópinu1-egyezn1ény au1el
lett, hog·y az elsöuél szig-orúhh renc.lelkezésp
ket tartaln1az. cg:vhen figyelcnnne1 van a 
kábítószerekkel való visszaélések felderítt>sc 
sorún szerzett r'dabh tapasztalatokra. így a 
vissza{iléseket előscg·ítii n1oderu közlekedési 
eszkiiziik (pl. repiilőg·ép') ellenőrzésére is. 

A 11. eg·:•ezn1c'.'.1JY szól 1nég· a v{un-szahad
rakl.{1rl!kha11 Hirt(•nl' elrak1úrozús és az ú1-
I!IPIH'ti (ti·a1;ziló) kerPskedelern r1\vi;n elkii
vnl.hefi) vissznt~l{•!-iPk n1Pirakadúl;o.·ozúsúrúl. i11-
f(•zkf'clik fovúbhú a ki'1hítószerfartalrnú kiil
d<~JJ1(•11yPk PredPli útirúnyútól tiitf(~nií húi:--
1nilvP1i <'lil'rt>lé:-;1. illetYe útirúnv-vúltozfatúsl 
il1Pi61Pir is. . 

„A_ II. ópi111n-eg·;o.·ezu1é11y u:i iott''.zkedésni 
kilzé tartozik az .... \lla11dó 1(ö1,nonti Bizoft
súg·" lt'•irsít(•:·a• is. _.c\z „...\.llandó J(iizponti Bi
zotlsúg· kiizpontilap; irúnyíija. illetiíleg· az 
t'.!..!;YPs fill:nnokkal kiizli :1 kúhítúsr.erPkkel 
való vissz;u"l{·sek l!H'J.n1kadúlynzúsa i.t~kintP-
1{•1J1•11 sziiks{•g·f'Sllt'k 11111falknzó i11l6zked{·st·
kt>f {is 1Pt'IHliikPL :\i 1\ll;indú J(iiznonti Ri
znl fsúc:· rig·:i.-elennuel kist>ri a IH'lllZPt.közi piac 
1nozgah11ait. stalís:dikúkat. kt•szít az pgyps 
ii 11 rnnok kú hí f.(iszer-f orc:·a l n1árúl. ta núesok

}\a 1 J{1l.ia Pl q hozzúfor(1uló (dl<quokat. a ~'iíÓ-

'.!'.!! 

hanlévő kérdé~ 1nego1dúsÚrh :iaYaslalokal', 
tapasztalatairól pedig· jelentést tesz a N et11-
zetek Szövetségének 'l1anúusához; uézctel tt'·
rések esetón - ha erre \'elkérik - közvetit 
{>s cHlnt az ep;yPs úllau1ok kiizött. a kc'ihítfisZl'.
rekre és azok forg-aln1úra vnn:dkozú iig·ypk
IJeu. 

.:\ II. 11en1zelkiiii <h>i11111-pg·y1•7.11H.'HY 1·'l.ll'l
n1ében a szerzödö felek nli1HlL•gyike kiiteleii 
n1ao·át arra ho1ry ·1z eo·,·ez1néIIY re1HlPlkczé
seir7ek alkalnu1;,f1s{~r~1 ,..,~·01;alko.zú tör\;ények 
és rendeletek rnegszeg-ését szig·orú bünteté
sekkel sú;it.ia és szükség esetében .a híínese
lekn1ény túrgyánl szolgáló anyag·okat. elko
hoztat.ia. 

Az I. 11e1nietkö1,i ópiun1-egyezn1éuy alap
:iún nálnnk l1atályban l{~vü. rcn~lelkezf\sek 
pénzbiintetésón kívül 15 nayng· ter;iedhef.o el
zárással büntetik a vissznéll>st•k\•t. i\lint.hogy 
azonban ez az enyhe hiiutelés uetn halott el
riaszf.ólag· {•s 11yilvá11 11en1 l'Sökkenletle a kú
hítószerekkel való vissza(>léseket. cnnl~lfog-vn 
szükségesnek n1uf-atkozo1.t a szóhanlévlí til
t.ott eselek111éuyek11ek lfil'vt>uyhozúsi úton 
való szig·orúhh hiintetöjog·i n1inüsii.éi:;e. 

::\ TI. {1piun1-egyez1nóny 7. cikke kfitelezőp11 
kiu1ondja azt:, hogy a lcgg-yak1·ahba11 hasz
núlt, n1{~rgczö batúsú. ú. n. kóros 1n{•rcgélvt·
ze!Te a1kalu1ns kúhítószcrcknck netn jogosult 
szt•.ntólyck részére eladúsát. vag·y ilyellek hir
lokáhan tartásút. rnep; kell tiltani. 
I~zeknck a visszaéléseknek kihá.u;ússú n1i

niisílése ne1n bizonyult cll~g·ségcsnek eg·y
rl~szt azért. inerf a kiszabhat.ti hiint-etési f:éll'l 
C'cskl~lysége uen1 ú11 arányban a. káhítószP
l'Pk forg-alon1hahozalalúval elérheUi haszon
nal. 111ásrészt a kihúg·{tsok riivid eléviil{•si 



ideje és a bünvú<li iilciözés nehéz volta atril · 
Yczetelt, hogy l\·lagyarország a kábítósze
rekkel foglalkozásszerüen kereskedő nen1zPl
kiizi küzveszéI~·cs egyének 111íiködési teriilP
t{•v{~ válhatott volna. 

rrckintef.tol a társadal111i \"esz.él r r1agvsú
g·~1ra és a híii11.~sclclnué11y súlyos~ágúra: a 
k~1bíiósz9rekke~ val? :r_isszaé)ést vétségg:1". 
v1sszacscs eseten 1iechg· huuteltc kellett 1ninfi-· 
síteni, n1crt e nélkül a védekezés credn1é>11v-
lelen lett rnlna. · 

i\[i vel a vcgyószet haladúsu n. kóros 1nó
regél vczet.re alkahnas újabb káhítószerck
uck gyúrtúsúra vezethet, gondoskodni kt~l
leit arról is, hog·y az cgyci111énybcn név szt;
riul fel ncu1 :-;orolt káhítósierekkel való vlsz
:-:za{~lés is biintch~s alú essék. Éppen ezért. az 
t•1.crezrnéuy lfl. cikkével n1cg·eg·yezGe11 a kú
hílószcrek fog·alrna a közérdek kiiveleh11{·
uyeinek Itteg·t"elelöeu túgithalú. 

1\ II. uc1nzetköiz ópiu1n-egyezu1ény l.i.ir· 
vénybc iktat.úsa tuiudezideig· késett, annak 
Pllcuérc, hog-y az 1~~gyezn1én:rt 192fl. évi l'eb
l"UÚr hó };J-{~11 lllÚl' n1ag-y;:U'Ol"SL.Úg képviselfi.h~ 
is aláirta . .:\ kése(lclcu1 oka az volt, hog·y nr. 
Pgyezn1ény n1eg·kötése idejében a kúbító:-;ze~ 
rekkcl való visszaélés tekintet.ében l\fagyar
ország-ou kevl1sbhé voltak 1nég· olyan jcleu
súg-ek észlelhetők, 1uinl 1ua, nu1elyek tt•hút
kii.lönösebhen intlokoltabhú tették volna ah 
akkor 11úlnnk érvényben volt. re1Hlelkezések 
1ncgszigorítúsút. :ft{ikéut. fentebb lúttuk, pzek 
a .iele11:.;(~g·ek nut se111 ag-g-asztóak. ellenkezii
\pg- a t'éívúro~ kivételével. alig- ész\elhPUík az 
01·szúg-ha11 visszaélt>sek. 

:\ 111. kir. úllan1re1uliírség· buda1Je~li !'iíka-
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Jyekrc a ncn1zctkfizi és hazai sa.it<'n1, vala-
1nint a kúbitúsz.erekkcl való vis8zaélést. el
leu6rző székest'6vúrosi rc11cHírhai.úságon kí
viil, a Nen1zetck Szövetsége is is1n(~telten fel
hívta a rio·vl'lrnünkPt, uiiut fent. 1uúr en11í
tt>ttiik. az.t,...1i111tatták. hogy a kúhítószPrckkel -~ 
való vissza{,h'•sl'k !'oko?.údú iuórvt>t iilteuPk 
11Pnic·sak 11t'UIZ.Plkiizi viszon;i.·Jalhttll. 1inneu1 
- bór kisPhh 1n(•rlf·ld1PJl - haz.ú11kha11 is. 1': 
szon1orú .iPlt'11ség·ck é•s t.apasitalatok hatása 
alatt az összt'1nhcriség· és hazúuk lakos8ágá
nak javúra való tekintettel. val<unint. a Nent
zetek Szüvct.sóg-énck isrnétclt: n1egkeresésé
re. úgyszintén azért, n1ert: a szú1nottcvő {dla
znok nag·yrósze u1ár elfogadta és ratifikúlta 
a TI. ópinn1-cgyczrné•nyt, ilfagyarorszúg sc111 
té•rhctett ki annak t.övéu:rheiktatúsa és az 
('!lHek kapcsán szükségesnek n1nla.tkozó iu
t{•zkeclésPk fog-analosítúsa elől, n1ég akkor 
:-;p111, ha az - 111ik<'.•nt a fenliekhlH kitünik -
.it>lentéls anyagi és ad111inisztrúeiós terheket 
.ielenf. is a kor111ú11yra 6s az országra és ezen
kíviil a kúhífószerekkPl valú legális kereske
dt>l111et újahh gyakori hatósági Pl1enőrző el
.iúrúsok {1s uag-y n111nkú.L jelenUí clszárnolú
sok {•s kin1111.aiflsok ké•s:zítl•se kapesún kedve
zötleniil érinti is. 

·ne elt.nkilliYe ezckUH a súlyos indokoktól. 
a n1ag·;i.·ar kor111{n1y. kiilönöscn pedig a szo-
1·iúlis ii.g·~·pkhen n1{11· oly sokat és nagyot al
kot.olt, fenkiilt µ;oudolkodúsú dr. T"'ass .Tózsel' 
nl. kir. Hl~pjúll>t-i {•s n1n11kaügyi 1niniszter úr 
1ni11deI1kor é•s 1ninde11lH'll kl>sz a ese1ekvésrP 
<~s akotúsra. ha a netn:zet: és a lúrsadalon1 [•r
dPkririíl vnn szó. 

A. tfirv{~nvnrk 3. szakasza az alábbi igen 
szigorú 111úilon ~znh{dyozza a büntetéseket. 

\f'"étséget követ el és hat húuavig ter.iedú 
[ogház:i;tÜ Uüutet.eu<lő: 

1. 1\.ki halósúg·i engedély uélkiil gyúrl, be
hoz, ela<l, terjeszt, vagy kivisz ulyau kúliitú
-;zert, ttlllely a w. kir. uépjúléti és lllUUka

'."Yi i11i11isztcr11ek a Bu<lapesti l~üzlöuy"
;ll küz:t.élelt rcu<lelct'~ szeriut kóros 1111.~rl:g-
1vczelre alkalwas; 

:J. aki az 1. vont alá eső káliítószert enge
dély nélkül készletben tart; 

iJ. aki az első pout alú eső kábítószert. uc1u 
jogosult személy részére atl el, terjeszt vagy 
ii:ivisz, lJabár cgyébkéut hatósági engedélye 
van is; 

4. aki az 1. pout alá eső kábítószert ruús 
helyen, vagy 111ús helyiségben gyártja, u1iut 
ahova engedélye szól; 

5. aki az 1. puut alú eső kábítószer rueuuyi
:;égét, a gyúrtúsra engedélyezett helyiség·be 
!Jevilelét, vagy ouuau elszálli.túsát, vag·y a 
lerjsztés mó<lját megszabott utódon könyvei
be be nem jegyzi. 

..:\.z előbbi bekezdés 1. és :2., Yagy ~. vout.ia 
alá cső cselek1ué11y büulelt és két évig icr.it!
dö börtönnel büuietcu<lő, lia a tettes az előb
bi hekezdé8 1., ::\., Yagy iJ. pontja alapjúu 111úr 
eg·yszer büntetve volt és büntetésének kiúl
lúsa óla 10 év n1ég· nem telt el. 

..:\.z 1. pout. alú eső túrgyat ruég akkor is 
el kell kobozui. ha nem az cliiélt tula:iclona . 

..:\z 1. pont afú eső tárgyak behozatala, út
vitele \'ag_y kivitele tekintetében a vúru:ioy: 
szahályozúsúról szóló 1H'.!4:X1X. tc. \ 11. részé
nek rendelkezései ue111 alkalruazllatók. 

Lássuk már most a G:eufLeu 1925. évi feb
ruár hú lD-én kötött (Il.) neu1zctközi ópin1n
egyezH1l~11yt közelebbről, részleteibeu. 
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I. FEJEZET. 

111 eghatározdsolc. 

l. cikk . ..:.\ „nyers ópium" fogalu1ána~ 1:11cg·
hatúrozása a lI. cgyezméuy~1en !lz. I. op1u111- ·~ 
cg·yezn1ény hasonló .meghataro~us~tval szc111-
hcu bővült, a1ne1111y1bcn az utobb1ban ne11_1 
volt kifejezésre juttatva a?-, hogJ.:. az altato 
1nák fcjrekeszeiből nyert le „n1orf1~1 . tartal- · 
1nára való tekintet nélkül" n:vc1;s op.1umn.ak 
tekintendő akkor, ha nem n1eut at 1~a,s, mu.it 
olyan kezelésen, an1cl;r bccsomagolasahoz cs 
szúllí túsúhoz szükséges. , 

.A. „gJ··óg·yópium11 fog-~l1nú11ak tnegha.~aEo
zása n ll. ópiun1egyczmcnybc;:n abban ~;:ulo11~ 
hözik az I . ópiurri.-egyez1uenJ~ben f_?gl_al,~ 
111eghatúrozústól. h>ót;;r a 60 e fokra tortcno 
!'elmelcg-ít.és t~s ~i lO~·ri-uál nen1 kc;:vesebb ,n1or~ 
t'iu-tartalo1n elejtésével, a „gyog·yszercszct1 
előirások kövcte.ln1éuyeinck sze,n1 előtt tartú~ 
s:tval orvosi használatra valo alkal1nassa 
{{~telé'hez sz,iikség·es, búru1ilyen ~-ljú~·ú_sou ke
resztül 1uent" nyers úpin1not. g·yogyop1u1uuak 
n1iuösíti. i·r . . 

„Diacctihnorfin név ala.t.t e;, . 01nnn1-
eg·yezn1éuy a C~1II~JNO:i ke1?lct~1 anyagokal 
órti, tehút ide sorolja a heroint is. , . 

~·\ „morfiu" fog·al1núnak rneghatarozasa a 
ki•t cg·yezn1ényqcu azon9s„ , 

:\ „kokalcvl•l'' az I. 01nuru-eg-yez1nc~~yben 
ne1u szerepelt. l\1int.hog·y azonban e9hol ]i:9-
k·1i11 nYL·rhet.ö és ez(•rt ugyanolyan v1sszaelc
st;kre ~·czethet, 1ni11t a kokain, enuélfog·va a 
TT. eg:yezn1é11y jóu<~k lút.ta auru~k f:elvé_telét. 

•\ uve1·s kokain" a kokalcvclbol kivont 
te;'illi~:k.' au

0

1ely kokain készítl•sére szolgálhat:. 

'.!.'.!.i 

Szinl.{~11 c•sak a TT. úpin111-eg-rez1néuyhcu sze
repel. 

A ,.kokain'; fog:alnu1 a II. úpi111n-eg-yez-
1nén)-·hc11 pontosabban é~ szabatosahhau van 
1neghntúl'ozva, 111int..az l. cg·ycz1uónyhen. 

i\z ,.ekg:onin'' az T. cg:yezu1é11yheu IlCUl sze-
1·ppel. holott a kokainhoz hasonlóau. vissza~ 
{•lésekre szolg·úlhat. ~\z ekgonint és ntiudeJt 
olyan szúr1uaz{•kút. a1nely ipari reg·enerúeiú
iúi·a szolg-úlhat. újonnan vette fel tehút a II. 
~~g·yez1né11y. 

1\.z „indiai kender'' níívirágúuak \"Irago:-; 
vagy terniéí uu~_gszúrítolt. része a .. hasis" i~evíi 
;:u1yagot. adja_ .l1~r, az anyag az I. _Pg')'<'Ztncny~ 
hen ne111 szerepel. l\liuthogy 1lag·yarorszú~ 
o·on a hasis (~lvezclc C'Zidéíszcrint is1nerrt1en. 
~nuéll'ogva az egypz111{•11:--·nek ez a rósze rún k 
u{~zve g-)·nkorlal.i :ielentlíségg-l'l IH'nt hír. 

lJ. J;,_~.J-~:ZE~l'. 

~4 nye!'s <J1Jiun1 <;s a kokalecél bellcriileli 
ellenőrzése. 

.:\. 2. cikk a 11. ópiu111-eg·yez1uényt alúirú 
feleket kötelezi arl'a, hogy a 11:rers ópinnt 
ter1nell~s(•nek, terjesztl•sének és kivileléuuk 
hat.úsos ellenőrzé~L·t Hievéuyekkel és reudelc
tekkcl hiztosítsúk és ezeket a törvényeket (~s 
rcudelet.ckct a z.;ziikséghez 1nl•rt.en feliilvizs
g:úlják és ltntúsosahl>ú tegyl•k. l'llagyarorszú~ 
gon nyers úpin111ot. l'zidiíRzerint: esak csekél~-
1nenn;í,·is(•ghell. iukúbb csak kisérletképl)!l ter
I11eluek . .:\ terjesztést és kivitelt 1núr fenu
úlló reu<lelkezések szabúlvozzúk. arnelvek~ 
nek sziµ;orítúsa a lL eg·yezinény kapesíni ki
adandú vég-rehajlúsi utasítással í'og: vég-be
n1on ni. 



A :1. «ikk a nyers ópiu111 ·vagy a kokalcvél 
kivitelét vagy bchozatalút csak bizonyos 
tnt1g-hatúrozott vúrosokon, kikötiíköu. vao·v 
roús helyeken át cng·cdi tncg-. :.\nyers úpin~i-
1·a vonatkozólag- 111cgfelcHí iutí~zkcclést tar~ 
taliuai az r. eg-ycz1nl~ny is. illctiíleg· az anuak 
vl'gTchajtúsa túrg·y{ihan kiadott 7-!H0-192-1. 
:\l. J!i. sz. rendPlcL 7. ~-a. 

..-\ koknlevél ).1ap;yaror8zúg·ou nines í'org·a
\01nhan. Bchozatalút vag·y kivitelét a ti.ir
\·l•ny végTchajtúsi ntasítúsa alkahnasiut Pl 
fogjn f.il tani. 

Ill. F'Ji:.JEZJDT1. 
--l o,11árlotf fJ.l/ÓD.1Járlfk belf-criileti. ellen

őrzése. 

:\. -~. c,ikk azokal a g:vúrt.ott g-yúg·yúrnk111 
sorol:ia fel, an1el:reknek hPI tcriiloli cllcn6rz/,_ 
s(;'.t kiHclsziív{· teszi a TI. eg·yoz1nény. 1~7.ek"t: 
koYct.kezok: 

a) a g·yú.u.·:i.·ópiuut; 
li) a llyers kokain {~:-; :lí: ekg-onit1: 

-~~) a 1norfin. a dia(·elihuorl'in, a kokain 1·:-: 
:-iOI Ji:; 

d). u1~udyn _gyó_o;yúszat.i és ueu.1 gyóg-yú
sz11h kl~szit1ncny, n1ely több iniut O 2~ii i1101·
ri11_t, V<LJ.!':'>" tiihb ·rnint <i.l'.11; kokail1t tt~rtal111a~· 

f;J nti11dcn diacetih11orfi11 tartahnú k{•szíÍ~ 
It!C~ll~·; 

f). az ,indiai l_n_~11dcr g·yógyúszai.i ké::.:zítn1{·-
11ye1 (k_1vouat cs tinktnra); 

g) n11_nde11 n1ú_s kúbítúszer. a1ncly a ·1 L 
c1„r:i.·ez1n~·n~· _10. eikke örtcl111(~ben a fent cui
litctt kalntoszprckhez haso1ilú visszaél(~sPkl'•~ 
aclhai· alknhnat. 

1\ ft•nt.i anyagok kiiziil uz a). e). r1) {·~ e) 

po11t. alntt Ptnlíit•tt készíftnények1·c vonatko
:-:úlag tnúr az I. egyezmény és az annak kap
(·:..:án kiadott vég-rchnjlúsi utasítás is tartal-
1naz n1cg·fclcléi hl!'ézkcclósckel:. 1\ b). f) és .!..rJ 
pontban ernlítcttekrP vonatkozólag-. valamin1 
;L n:1ár 1neg-lcvlí i11h~zkeclósck n1c.g·;-:;zig:orítúsa 
tl•k1ntetébcn e1111t•k 11 i:örYÚ11ynck vé 0 Tohaj-
túsa kapcsán fog· il1tézkcdés tétetni. ,.., · 

.:-\z 5. cikk szerint a szerzfidö felek törv{•
nyckcl: ós rendeleteket hoznak n 4. cikkben 
t>1nlítct.f; nnyagok g·~-úrtúsúnak. bchozatalú
nak. c1adúsúnak. terjesztésének. kivitelének 
(•s alkaln1nzús{n1ak kizúró1ap; orvosi és tndo-
1nú11yos cé1okrn valö t't~lhasználúsa n1P.gaka
(l{tlyozús:'thnn a SZPrzlíclél felek cn·v1núSt t!1-
n~o;:n1ini fogjúk. 1Jgyanilycn ért<~"fCrnhcn i;1-
t~·zkccl;,tt az I. eg·;\"PZtnény TIT. fejezetének n. 
e1kke IS. nmel'.\"llCk kapcsán T\Iai:rvarorszúo·on 
i_s törj·éntrk. n1ár n10g-felrlö i·t?nclc>lln:iz~ck 
l'PPH 11.t:;Y. n11ni: :1 TI. cg·yczn1ény 6. r.ikkéhf'n 
P1nlítPtt nzoknak a szenH.;lvcknck. illetve 
6pi!lci~PkllPk Pl1cnörzésP tckititetéhrn is. akik 
<.L\·ar~Júk. hrhozzúk. rlnclj{Jk. fprjpsztik van·,· 
kiviszik :1 szóhanlcv6 itnyag·ofrnt. fJJr:t:;f .. 
nliol rzek n szPn16lvf'k rzt· nz ip:1rf' vao·v ]-p-
l'l'ske(lést folyb1i-júk. ..... ~ 
.1\ III. fc:ifzrt 6. eik}i:_<'nck n) pontja a ·L 

cikk b)., e),<';'' .2·) llontJabnn n1e.g-jelölt anya
!!"Ok ,RYartasat o1;..- telepekre és helyiség·ekre 
korlatozza, an1el:rek, errr rng·eclélyf' nyernek. 

A b) pont enp;edelylrnz köti a 4. cikkben 

Eggoplasf 
11 111ng:i.·11r ka11c-:..:nk rag·Lavasz. 



felsorolt au>·agok g>·ú!'túsút. hehozatalft1. Pl
adúsúL fprjesztl-sét és kiYite1ét. 

.:\ -1. t'ikk C') pontja a szóha11lPYií kúbít1·J
:-:zp1·('k .!.!.·yúrfú~úrc'Jl. hevitell>riíl. kivitl'l{·röl {·s 
il•rj(•szt{'s(ír(íl fC'ljeg·yzéseket- kivún. }[indezt>i\ ·~ 
a;i; inl{·;i;k( 1dlísek szintén 1ne.!:!:tétel'tt>k n1úr a;i; 
T. pg·>·ez111{,ny kapcsán is. 

1\ 4-. l'ikk l') pontja azonhau l{•nyeg·p:.; üj 
t'Pndc>lkl'zr~sPkPt is tarta1ruaz. :\ 4. cikkbeli 
nn1lítt>fl nnyag·0khól n.!1;;i.·nnis nz orYosok úl
tal n „ké>zi .u·>·ú,!.';>·s;i;t•rlúl'"-hfil kiadott· uic•nv-
11;.-is{•g·rkPI. -i:alantini· a sznh{J]yszPriien joo.'o
sítotf g·yú/.L\'SZ('J'észek úlf'al or--\·osi rPnclC11~-~rP 
tiirlf>nt ('lnflúsoknt az nr,·osnak {:s a l'.!'Y6•ry~ 
szr·n;sz1H1k l~ünyv{~hPn !'nl ke11 jeg·ypzniÜ {·~·a 
~-011ntko:-6 01·vo:d re1Hlelt>sPket az orvosnak 
('S a Q'>"Og'>"SZPl'{•sznPk 1nindPn (',U'YPS psethPll 
_..;za~l.-ílyszPrfí<'ll 111e_g· k.rll ö1·izniC' azPrL hn.g·y 
<l7. ll:VPII l!lOdon a ·L r1kklH'll f'Tlllíiptf' k.-íhíf'ó
SZPrl'k t']adúsa hfir1niknr P11Pnfíriz1Jpj·(í l<:
v.»·Pn. 

,Az T. ópi111n-P!!'>"Pz11u>nyhPn ilYPll rt•nflplkP
ZPS Tll'll~ Ynlf'. s(Íf <l!lll<lk TfT. fr-.ipzpjp (10. eikk 
rl pont l P_g»·enPSf'll kiH10tHlott:i. liogv nz or
vo~ok {·~ g·;.·i'l.!!'YSZerPszPk llf'Tll tariozi1:1k p]
sz,an1oln1 '17. Jtl,fn,lnk kiarlott kf1híh")szerekc•t. 
.T~1llPh1't .:1 kah1loszPrekkPl vnlo Yissza{•l{>spk 
:.;nlypo1,~i"J!.1 !H}ll <!Z 01·vosok 1~s r.'.;yóg·»:-:zcrh't-
1·:~k, T~111kodf'S('Jl. illrtvP nz ltl!aluk kiado!t
kah1tnsz~rPln•n Y:1n. n1crf a 1H•1nzrtközi szpr
\·~zrf'Pk, r's nzok11ak nH•trhi7.n!f;_1i. valaniinl- 11 
kt•iPs. !ng·Jnlkozú,; JH~lki"tli {>s sokszor hiiHÍP
jpjf' Plií{•J(•tfí P!!'\-(•npk i.izPhnPi a Jpg·v1•szerl(•l-
111PsPhh~k. n1éU""is a i!'YÓ!!:'\"SZP1'h'1rnk {•s nz or
v~s_ok .a,ll<1l Pl)tiivPthrh'í kisPhh iC'lPntös{~!.!:íl 
,-1:-:szn.('l"s(~kr~ is lehPiölr!:!· n1r.!! kPll nk:idú
l::nz111. F.zi rc>lozza n n1ost- rn1lítel-t Tr1Hlt>lke-

:t.l:s a1uelvnek fo1vtún a kábítószereket a bc
{eg'eknek ·kiadó o"rvosokat. vala1nint, az ösz
szes ,.,.yógyszertúrakat ki"it.elezni kell arra, 
hogv,...,iiz általuk kiadott kúhít:ószcrekrc vo
natl(ozó és a közön::;ég \ulajdo11út kf>nrzll or
vosi rendelvényeket Plszíunolús céljából iga
zolásukra visszatartsúk {>s n1cgörizzék azok
kal az or,•osi renclelvényrkkel együtt. amc
lvek a különféle hetpg·ség·i biztosító inf:ézr
t'ck terhére elkészítetJ g·yógyszerekrfíl szól
nak. s amelyek helyrtt a gyói:r>SZPrt kiszol
g-ált.ató u:yóg-yszertár Ol''llOSi rendc1v6ny-má
solatot kell. hogy ben1utasson az érdekelt 
heteg·ségi hiztosító intf>zrteknrk. A fenternlí
tctt rendelkezés tehút a u·;.-16:.ryszPrl" kiszol
r!·áltató orvosokra és a g-y{ip;yszprf'úrakra krl
lf~metlcn és a ki:izönsf~!:!:tr<•l vn16 s111·lód{1sra is 
alkaln1nt: adó ternd{1l\:Pt ró {>s ÍITY Pzeknek a 
renrlelkPzf>seknck n hPinrbísn fokozott ellen
őrzést iu,·{·nycl. an1i az arra 11iv:itott hntósí1~i 
kfrr,rn.·ckPt ll!!'Yanesnk n<H?::•; fplndnl- rlf> állíti:i. 

l\ 7. rikkhPn emlí!Ptt nz ;:iz intf.·1,krcll>s. hoc-Y 
n kiihíiószp1·pknck :io!!'n~nl:dllln S7.Ptnélvrk 
rf.s?:t~l'P ,-n1fi elarlí1:::n ;i hPlkPrr:::l{t>dnlPmben 
1•lfilf'nssl>k. 1vfnf.!.'"Yill'nr;:;;-;ií!!on 111í1r ní': 1R7(), P\·1 
""'-TV· tc. kanesfi11 n1Psd-f>l«IPfL T"i rr>ndnlkezf.s 
lf's·1. nzonh:in kihnct;:íh1ndc'1 a 7. f'il·knPk n11P1 
kikfitf>se fnlytfllL ho!'.!:Y a k:íhif'/1szp1·pknek 
p1•rc nr>n1 :inrrnsnli szrn1PlyC'k által va16 i-nr
hísn r>li"-ilh1ssPlc 

A 8. pikk Tnff.7.kerl{•sei ní': T. PQ'\·cz1n011yhíq 
~zinh;n hi:'1n-vnztnk. ~\z nnnrik knn<'„ÍllÍ ki
'lflnnrl/i 1·PndrlkP?:6sr>k n n1:ii l1r>lYzPll·p.l szr1n
hr>n hi?:nnvns kfinnvíh~sr>krt fn(rnnk "inlpnf P-

11i. n1inf'hOP'\- nznlr n !.!"'·/i1r\-S7.f'l'('lc :n11pJypk :t 

k{ihl-l-(i;:;7.n1·nlrpt o!Ynn ril:ikh;:in f':irhiln1nzz:ík. 
an1ely alakhrn1 azok kóros n16rPg-Plvrzeh·{' 



nt'l!l :ilk:il111;isak (nl. :1rz('•n1n1l. \"<J.'..:·:.- 111:'!.c::: 11a
.;nulcj Prli::; Jllt~I';J.·e]di:f1 l k{•p(•znek \"t'r.!·:.-iilPlTt!. 
!ui f'Zt:khfi1 n kfthít6szrr .u·~-aknrLdiln!.!.· 1H'H1 
1(•rn1Pl110U-í ki. nr. {1nil1n10g-;,-rzn1(~11yh0n 0111-
!íf(>lt· knrlúloz{isok nlfil kb;7 0tf'tn0k. 

_.\ 9. Pikl.: az T. n_g·;,·rznH;ny intPzk1~df> . .;{·Uí! 
(•!h;r()l('Q" nl>·nn f'llQ"l'r1111(>nyf- trsz. nn1~·l:; SZ('
rinl" ;1 .!.!.·>·/1!.!.·>·sz(1 rf"t1rnk ff'll1:•t;1hnnz11ntók nr-
1·:1. lHl':·;: silr!::lí.c::: cs0f0khPn. '.1 .c;n:ii'd· f0lrli).c:::.c:::1~
'-':iikrP. orvosi renrlrlfis 1H"l1{iil is kindhn.c:::.c:::f>
n~ik kis n1Pn 11_,·isfi!.!lH111 f>.c::: nzonnnli fPlhn.c:::zn{i
l:'1.; 111011P1!· :i l-:f-izli11s1"!l' szún1{ir:i hi7.0nYoc; 
nl 1:nn f2.';i"Ói.!'::szPrPk0L n111Pl\"0k ópiinnot f11r
!nln1nzn:1k. Tl:.·pn 2·:.·t'i,'l·1:cíni11n1-tnl'h1ln11í ki;
szitn1i"n:.-Pk: :1z ópi11n1l"inkh1rn 0.c::: n DnY0r
po1·. 

A 9. l'ikk e~:rn1(1n :1nn:;i k!ldii0:::í t:11·i·nln1nz. 
linfl"\. n 111osi· f'tnlífpti· nnY:i~:·nkhól O.:!!l !:!.. fi<::zin 
;:·'ó'.!"Yrípi 1111111 n k 111f'~>:f0 l 0 l f) n10n11yi sfi.~·1; 1;1 

fnhh0l- f'Q"\·sz1•1•1·0 lH'n1 :o_z:1h;id ki:1dni (>:::; n ki~ 
~!rlnl-1" 1nc1n11>·is!>rr0f· n ld;:(lfi orvns. \*ílQ">" 
,~. 1:/) !-:·y:-: :>:í'l"t"-:'.1. r-l ~z~í 111o1 r1 i i-~11·tnz i k. 

A n1n~f. i'TJllíft'lf lil10r:Hi.c::: i11h"zkrr10.c:::f rsnk 
li•·1~·0:.<pl111 l0l10L n10rf :i kö?;iins1;~·p( ffilö<:.:1"
'"'.'.S r>c; kiill_,,\,,.1,, r•li1ír:í~-d'ól (q·in · lllf'['" n;101-
k111. 1J íH>"\' í'77P l il !';Q·;'ll ;i·j· k0 l fi) Yi<!SZ!H;l (;Sf' kid 
f Pllllf' l1 1 l11 1 J(),·0. 

A 10._ ('il\l~ nlyrn1 h·:ínV'hnn infr:·1.k1>rlik. hon»· 
:i kn1·lnln·:n 1•0nd0ll;:rz0s11k ;i7nkrn ~' k:íhíf/,~ 
<:.:"ff'!·0kr1\ l'S rin':n.Q·okr8 i:r111!dknzríln[!' is ki. 
f í'l']f'SZf (':;::<:011 P k. :!Til f' 1 :-·p k n n. f><t'\-í''.l.711011Y h011 
llt:::,·;:111 Tlí'Hl S7.PJ'Pl1°hH~k. rl11 n111el\·1,l,- nfr'il:i·t• 
~7.<'l"'lf>ff fn~1':<::zh1l:ifok S?,f'J'inf· :J'l nhh~ll1 f0l. 
.;i,1rolt k.·1l;d,1s:>:e1·t•kh0z 11nc;n11ló ;írhil1n:1-.: h:•
l:ic;nk:d Y:11h:1fn·1k l.-i 0.:::. ío·,- l1·1-.:0n1fí yj··;:;·. 
r;l1~sPkJ"' :irll1~ihink ~dknhnnf". ' ·"· ;i:,i-

I"'í/. FF;.TEZFi'T . 
Indiai kender. 
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A. 11. Pikk nz indini k(•ndrrhiil ny0rt gynll
lúra 6.c::: ilyen .g·ynnf·{ij· f"nrtnhnriz(i készfi·n11~
nyek11ck kivitP1é.rr. illPb:r hchozatnlárn f>.c::: 
forgn 10111 h8 11 nzn ta lfirn von a flo::ozti korl ú toz:'i-

"· ~nknt tnrb.ihn:iz. F.z0k n knrlfttozúsnk n töhhi 
kú hí tósz0rP1n·p Ynna tknzó knrl {1 tnzúsokk;1 l 
:1znnosnk. 

A 11. eikkhPn rn1lítpf·trk ?\fn.u·~~arországot 
kPY0ssf> {"rrl0klik. mrrt núlnnk a'.l inrlini ken
rl0r .rryn11l"(ijii11ak kfn·n.c::: {•lv0?.rtr rzirl0i.u: istnP
rrtlrn. 

V. FFi.TEZFi'r. 
·~4 nrn11zctkö.2i. kerrskcdcfc111 rllenDrzésc. 

A 12. cikk n kötclrzéí hehozntali rngedély
réíl sr.ól. rncg-jrlölvc azt· i:-. hoi!;"y a szóhanle...-éi 
0ng-rdélyhen 1ni1ycn nclalol•nf· kf'11 feltii11tcl-
11i . .:.\ 1~. eikkhrn 0mlílPl-1' rr1Hlf'lkr7.0sck nz T. 
f'~!.°;i-rzn16ny k8r1rsiin kinclnf'l rf'tHlrlkrzPsPkln•l · 
r~lf'fl1f'l1>ni·ek T\fn!!1:n1·or.c:::z:ío:n11 0.c::: {g-y azok 
1íi:1hh infé7.kC'df>si· núlnnk nr111 jPl0nl·rnek. 

TJrrvancz vonatkn7.ik 
n 1fL rikkhen rn11ítr!·l<'krr is. F.z n '!. rikk

hPn fp]sorolt anyn!!ok 1;:i,·itr1f>t sznhfilyozz;i 
i~s n kivih·-.Ji <'no:rd61Y rf'JHlszPr0J· k?ih·•lrzfíy('. 
!0:::7.i. foy{ihhii n1f'P:s7.nh:i~1 Pnn0k a kiYif"Pli e11-
0"f1r1Pl1·11f'k n k0l1ékcit A 1B. f'ikk 7. 11ontja ;i 

.t f•ikkhp11 frl.c:::ornlf· kúhítc'1sz0rrk v{11nrnkl"úr
h~1 vnló r•lhrlyr'.l0sénf'k ps0f"f>r0 iarfaln1az kii·· 
liinlf'<>·p.-: i11t07.krd0.c:::r1:::0L A·1, T. P!!.'\·pzn16nYhfíl 
{'7.Pk n'.l 0lliir{1.c:::ok hiiinYozh1k. · · 

:\ J4. rikk í1 TI. P<:rVÍ>"rn1A11"\· rrnr]plkf':t:Í>Sf'i
llf'k n sznhncl 1dkiHéíkhPn {•s n sz11hnrl 7.6111ík-



~:~ 1 

ha1.1 ."'!ló~ kötelez~ alkalu1azúsúról és végrc
ha.1tasarol. valamint ellenőrzéséről szól. 

~\ 15. cikk a II. cgyezinéunyel szabúl:ro
zo~t anyag-ok bár1nc1yikét tartahnazó küldc
llH!llYCk harn1adik orszúg·on út \·aló szállítú- -~ 
s::.1 {tranzi.tó:l'orgalo1u) tckintctéhcn intézke
d!k:, m~~g!t1v~nlva az~. hogy a kiildcn1én:rt ki
sero, k1v1l.cl1 cngedcly-rnúsolatot az érdekelt 
?rszag·ok 11Ictékcs hatósúg·ai lúttarnozzák és 
1g ... - a kiildcrnénynek az illctli orszún·on valrl 
kcrcsz;tiiliYtcléhcz hozzájáruljanak, Í:ovábhú, 
ho~y. n1c:g·a!G~dályozzúk azt, hogy a küldc-
1nc1!Y. nu~s 1ranyba terel tessék. 111i11t an1cl:vct 
a ~1v1tPl1 Pnp;cdélynck a küldcu1ényt kisérő 
n1asoln!-<1. Yll,!:!;y nz útirány vúltoztntásúra vo
natkozo igazolvány feltüntet. végiil. hoD;Y .1 
l!Phozatal. illetőleg az átvitPl f:ckintcfóbc;1 
c·~·clekel t <;>r~z(tg· korn1Ún;\~ána k hozzújúrnlú
~a val fIZ 11t1rany-vúitozf~1tást sziiks(>g- C'setén 
Pn.g-cdelyezze. Ennek a etkkllf'k a rendclkezP
sr1. az T. ~.g·ycz,n~ényhrn llf'Tl1 vétettek fel. 
<lllll sol~ YJssza_e.lPsre adoft alkahnat és 1nó
rl,ot._ 1\ JPlz.cf't 11,:i<:hh. köriiltPk_i11tií intézkPdés 
f't;_f'ld:~t a VlSSZilPlf'sf'kel: Y<tll htY<itYn n1eg··ll-·1-
rlalyoznL T-g·yanPhhöl az okhól intézkr>flh-\.'.1 
TI·. _egy0zn1,ú11;- _15. eikkr a 10:.d úfon ~·aló l{:{
h1 toszr:r-sza n l h1s tr kin tC'téhC'll is. 

;'\, l_i). l'ikk clfiirúsai ne1n vonatkoznak a 
k~th1ios1,PrPknek pósta tíljín1 tfirténő sz{tllítú
sara. 
-.'.;-\, :~: cikk, n, Yfll}ll'akbírakhan elhelyezett 

I,~'\l.~1 t ~1:-.z('r-szn Il 1.hnnn:v-okkal fizhctő vissza-
C'l (_:-.cl\.ct Ynll hivatva n1c{}'akad:í.lvozni olv 
Itl<Jdon. hog;~- a k,áhítószerf tnrtal1i1az'ó rakO
n1a11y<;k.at az ~lnl1tctt raktftrakbó1 esak a ren
l]pJfpiPSI orszag· korn1iin:va ú1tal kiadott és ·1 
lH•v1 f pJ Pllg·cdéI yczésfit hizo11 yító tdazol vftn;t~-

n:tk a v1'tu1raklúr felet.les hatósága előtt való 
hen1utatása utún lehet kivenni. 

1\ li. eikk intézkedik aziránt. hogy ha a 4. 
t·ikkbeu c1nlitctt auyag·ok valan1elyik szer· 
iödií rél területén átmeneti forg·alomban 
1neunek keresztül, vagy ott vámTaktúrha 

~ helyeztetnek cl. semmiféle oly müveletnek 
sc1n vethetők alá, amely akár természetüket. 
akúr az illető ország hatóságának cngedl>
lyczéso nélkül csomag·olásukat 1nódosítanú. 
.:\z eugedé1y, vag;s.,. ellenőrzés nélkül való 
esctlcg·es átcson1agolás ug·yanis könnyen 
visszaélésekre vezethetne. 

A 18. eikk szerint a szerződő felek az eg·yez-
1néI1y Tenclelkezéseit csak olyan n1értékhe11 
kötelesek alkaln1azni az e_g-yezn1ényhen neru 
ré~szes felekkel szen1hen. a1nint azt a körül
H!l•nyek megengedik. 

VI. FE.JJDZET. 

Allandó Központi Bi.zottság. 
_.:_\. 19. cikk értclrnében a N cn1zctek Szövet

sl>gének r.ranácsa _:\._llaudó I\:öznonti Bizottsú
g·ot nevez ki a kúbítószerck kérdését eg·~·
részt a terntelö és a gyártó, másrészt a fo
g·yasztó orszúgok sze1npout.;iúhól isn1erő <~:
PY.ekhül az orszii:.rokból y;dó púrtatlan, ffirro·el,
len. általúnos bizalon1nak örvendö szak~u1-
herek köziil. 

/\_ T(fizpouti Bizottság tagjai nen1 tölthct
nPk he ol:van tisztséget. an1ely őket korn1ii-
11~·nktúl klizvet.lcn filg-g·éshe hoz.za. 

A„z .. AJlandó l(özpollti -Bizottság· szcrvczé::;t< 
szintén 11.i intfizkPrlés. ,\ hizotts:.í.g n1ilkiidé~n 
iidvfisnek ígérkezik és hizonyúra je1cnl:é\sell 



i'lii J'o.:2.·.iu ;-;('.t.dh~ni a káhitószcrPkkPl Y;i!f'1 
Yi . ..:sza(,[é:,;ek n1egakadúlyozúsút:. 
, :\ '.!0. eikk a neYczett· hiiottsúg; szerYeit'':->" 

1::-; n1tíki:hl1~se 6rcl(~k{>hp11 .o:;zilks6.t.:·es tcend()J;:r/i] 
('~.a hizof!.c;f1.t.:· iig')'Vilrli szolg-úlahí.nnk 111ii· -~ 
koc11;s(•rííl. fov{1hh1.í a f'iszf:yiselélk kinYcz{>s/,_ 
réH~s:,o;i'il. A jliznllsúg· n1indrzrl~rt n fpe11diíJ~."·1 
a„Nrn17}~fr.k Szöveb::;{>gc Tnn{1rsú\·nl eg·ych',r
t·olr.rr Ycgz1. 

1\ 21. cikk n1cg·kivánja a szrrzödő rPlrkUil. 
h.o.i.ry 11linrlpn {•v 11ece1nhcr 31-e cléll:t n 19. 
r>~kkhPn lnP.!:'.'.ÍPlölt .'\llnnrló Kózponti Rizott
.s;!i:;nak hrf'sli~sPket killrljenck nrra Ynnntko
zola.rr. ,l1og·:'i· a köyPfl:PzÖ é>v folyan1án i!Z 
(',q-:v;.zn1pnyh~n Pn1l1tc1·f: nny~p:ok n1indeg·)·i
krI!ol, orYOSJ. tndnn1anyos e.e:; mii.s rc\lokra 
sznksp~·r~ hrlföldi fo_g-yaszbí.sra 1nil:.-rn 
n1rnn_>·1s0.u.· ,l~shoznh1ln síliiks{>_g-0s? F,;i;0k a 
hi1 f'sl1'srk Í't1Jf'ko7.f"ntni ro,rrjii.k n hizoi"fsúu.:ot 
:1:- P.f.!.'>·rs Ol'Sz:Íg-ok kfthíf'ószrr sziikséQ'lPf-0 ·IP
k1111Pf1>ht>TJ /is lPhrJ-őyf> trszik .o:;zú1nii1·n nzl 
11or.r~- - nn1rTJTr>·ihcn rnnck sziiksPa:f>t lf1h;.-; 
- az pu_·,·0s orsi1í.t;ok;1t n kfihítóc:;zf'l:-fon·y·i<>;
l:'i_s ('Sfikkrnif>sórP szol.u-{116 intf>zkrrl~~c:l~l'~: 
kr'.c:;ztPssr. 

TT_Q:;.·nnPzt n rPlt szo]g·{tlin 
. /1 „2~. <•ikk is. amelyn.ck ·f>l'f'rl111f.hcn n szPr

zndo fpl0kn0k nz év v{>_g-P ntfi1i. nz Plmnlt PvrP 
Y.on,atkoz/>. l0hrtölcg- nontos (>.e:; f'Pl:irs sfnHs7.-
11knt kPl] _hl'kiilclcniök a hizof'ts:1tr r6sz{>r1: 

::.7, ~.U'Y~7;l!l!'~~i;· ,n. _és 4. ~ikJ~Pl}C'T} 0111Iftett é!HY<l~ 
ol\ rlon~ldttsnrnl. u-;.-.1rfnsarnl. a !!'Yárhíshnz 

f('lll~SZ!lnll Tl:':rr~ illlYJl!:'.' lllí'llllYiRég·érlH. a 
1.H'l fold1 fnu.·ynszlnsrn PS ni:ís sziiksé!!'leteJ-1·p 
if'lllnsznftlf" .1npn11>-is<>.u:rkríil. n lilfoti".hrho~a
lnl. VaffY k,iv1f~l vaf!.';.- llHÍs vissznPJl;s n1i:if!· 
1(•rn.tdn1!· knhti"nszPrrk TllPHnyi.o:;clg·Prííl Ps 1ni-

kéuti fclhaszuúlúsúról. 1\.. 22. eikk 2. pontja 
tuindcu húro111 havi időszakra vollatkozó1ag-
1ueg-kiivctcli a kúhítúszer behozatali és kivi
teli statisztikát. 

1\.. :l2. cikk B. vontja liangsúlyozza aL.t, liog-\· 
a .l\.:özvouti Bizottsúg·nak sernuii jog·a siuc·s 
arra, hogy aí', úllami szüksóglet eóljából be
hozott, vagy vúsfrrolt mennyiség·ckre, vag·y 
azok mi tn.údon való felhaszuúlására vonat
kozó kérdéseket iutézL.eu, vag·y búr1uinemíí 
vl'.lcrnéuyt n:vilvúnítson. .i\..z úllam által a 
kúbítúszerckkcl kapcsolatban történő n1üvc
IPtek tehát, a1nenn:riben azok ne111 a kábító
szerek cladúsúra vonatkoznak, se1umiféle 
korlútozúsnak alúvctvc nincsenek. 
~~z cg-yczn1óny 2H. cikke círtclu1ébe11 a szcr

iiitlő felek az év vég·e után, legkésőbb háro1n 
húnapon hel iil. az clnn1lt: évre vonatkozólan· 
fpljes és pontos st:diszt:ikút kell, hog·y szol
:rúlt:.assanak az ú. II. kikészített ópi.11111 o-y{u·
lú~úról _és. í'ogyaszlúsúról. ?iJinthog-y a 1~ik1'•
;-;z1f:ett 01Hun1 alatt: az ó11in1nszivúsra szol
g-úló. küHh1lPg-es rnc'Jdo11 PlkészílcU: ópin1noi 
c'•rf"jiik. ilyet. pl•dig l\Jaµ:yctrorszúg·ou se t1e111 

µ:yúrtanak, se 11e1n fog·)·aszf:annk." euuúlfog-va 
a 23. cikk rendelkezései l\fag·:'i~arorszúg-ot pz 
ifli:i szerint kiizc1cbhrül I1en1 érintik . 

..:-\.. ~4. cikk t~rf.cln1ében a ](özponti Bizot.tsú 0 • 

úllandóan figyele1u1uel kiséri a 11e1nzetközi 
pi<.H~ ntozg·alrnút. „\ nctúu feltiinő :ielensé1„ek
re uézYc, különösen ha azok arra cng-ocfnck 



következtetni, hogy az illető ország· a tiltott 
kereskedelen1 központja lett, joga van a szó
hanforgó országtól a Nemzetek Szövetsén·p 
t'őtit.kúra útján folvilúgosításoknt kérni. ":_ 
~.\1nennyibo11 a bizottság sernn1iféle, vagy ki 
llPUl elégítő felvilúgosítást kapna, joga vall '* 

az ügyre l'elhivni az összes szerződő felek 
korn1ányninak, vala111int a Ncn1zelek Szövet
~l"g·c rranúcsúnak figyelmét és ajúnlhat:ia. 
hogy rniudad<lig· ne történjék további kivi
tel a szóbanlcvli ország·ba azon anya 0 ·ok hár-
111elyikéből, an1e1yekre ez az cg:rc·z~éuy vo
~tatkozik, a1nig a bizottság azt ne1n jÜleut i. 
t1og:;,: teljes meg·nn1g·vúst szerzett az illefií 
orszagban az en11ített anyag-ot i11etöleg; fenn
forgó helyzetrlH . .l\. Központi Bizottsúrr eo·v
ido:iíílog· az érdekelt ország korn1ánv{~vnf„'is 
kfrzli javaslatát. · · · 

A. szúbnuleYŐ cl:iúrús az cg·ycs úllan1ok kor-
111in1yai últa1 netán leplezett vag·y előseg·i~ 
~·l·tl, tilos kúhítéiszerfogyasztús n1ogtorlúsára. 
il lct ve 1no:;nkndúlyozúsárn szolgúl. 1\.n1eny-
11~·i hcn azonban nincs ti1os csolck1né11vrlil 
~zt'i. :iog·a van az {:rdckelt ország· koT1nínlvc'1-
11ak a kérdést a N e1nzetck Szövetség·e Tai1ú
i'~a elé ter:iesztcni. s ilyen n16don tisztázni a 
k(.rdést és ön1nag·út. .A. Központi Bizottsúg
nak arra nz ülésére. an1elyen vn1n111e1y or
~zúgot kiizvctleniil érdckléi kérdést tí1rgval
nnk. az illPtli országot n1eg· kell hívni. · · 

~\ :J;í. rikk SZPl'int minden SZCTzlíd{í féhtPk 
.iog·::.1 van arra. hog·y ba1·átsúgos úton fc1hivj:~ 
:t lnzottsúg fig·yclmét húrmilycn k(:rrlésrP. 
nn1c1y szerinte 111l\g·vi7.sgú1{1st igénT"cl. 

.:\ 2G. rikk értc11nébcn azokkal az· orszúgok
kal !'zon1ben. nn1elyok nen1 részesei ennek :1z 
rgyezrnénynek. a Kflzponti Bizottsú.g- n 24. 

' 
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cikk 3:, 4. és 7. poutjúban foglalt intázkedése
ket szintén rucgteheli. 

lt 27. cikk értelmében a I\:özponti Bizotts{tt•· 
111nnkálatniról 1nindeu évhen a Nen17.etck 
Szövetség·ének rranúcsához jelentést terjeszt 
fel. ~~t a jelentést kiadják és kCizlik az öSszps 
szcyzo,dő fc)ekke1, cle oly rnódon, hogy ez a 
n:1;r1lvanossagra hozatal ne sértse a szcrzőclii 
felek törvényes kereskecleln1ét avn1rv 1111"r 
IlP könn~·íthPsse az üzérkedés 1;1üvele'teit. ,., 

VII. FE.TEZE'l'. 
~·Íltal<inos rendelkezések. 

A 28. cikk érteln1éhen a szerződő feh~k 
nundeg:yike kötelezi mag·át arra, hogy az 
egyezmcn.r rcudclkezéseinek alkaln1azására 
v~natkozó törvények és rendeletek mcg·szegl·
sc~: n1~gfelelé} büntet~~ekkel sújtja, ideértve 
i.;zukseg eseteben a bu11cselekrnény táro·vúu! 
sz.olg·á1ó anyag·ok elkobzását is. ..... 

,(\. ~H. cikk értehnéhen a szerződő felek bün
tető rendszabályokat hoznak a jogszolgúlta
tásuk területén elkövetett olyan büncselck-
1né11yek n1egtorlúsúra is. an1elycknek eélja 
az, hog·y- a jogszolgúltatúsuk területén kivül 
l'ekvli hclyeu elkövetett olyan cselekn1é11vt 
segítsék elő, vagy olyanba1i vegyenek résZt. 
au1ely azon a helyen az cgyczrnénnycl szahú
lyozott túrg·yakra vonatkozó. hatályban 1cvii 
Hirvé11yck11ek nlegszegését :ielenti. 

lt BO. cikk értelmében az eg·yezUiény kap
cs{tn alkoto1 t törvényeket (~s kiadott rendelP
teket, valaruint. az eg-ycz1nény végTehajtúsú
ra vonatkozó törvényes rendeleteket közölni 
kell a ffititkúr útjún n Ne1nzetek Szövetsé
gével. 



..:\ HL l'ikk szL·ríut a jelen eg,ye1:111úuy hc
lyettesít..i az l. úpiullleg·yezu1éHy l„ 111. és V. 
!"ejezctét. ..:\u1eu11yibeH azuuban valau1ely or
szág· u 11. úpiuu1-eg·yczu1.éuy11ek 11L·1u része
se, arra az l. ópittu1egyez111éuy t.elj.:..•s eg·észl~- ·~ 
!H~U érvéH;rbeu ruarad, aII1enuyí!;en azt. auuak 
idején alúirta ús ratifikúlia. 

...::\.. il:!. cikk iutézke<lik azirúut, hogy a111euv
nyibcn az C.!.ryez1uéuyt ratirikúló felek k{J
zütt ennek az egycz1néuy11ek niag·y;_u·úzatút. 
~·agy vé~Tt;ha:itúsút illetlileg tli1)lou1úeiai' 
Lt,tou baratsagosau 1neg 11e1.1L oldható uézetel
terések lUeriiluének fel, ezeket a néz:eteltér('
st·!~et 11ü11ge11 hirúL v~~g:~· hii1!te.Uihirói eljúrús 
slott.. a ~t'ItlZetek Szovetseg·euek ~rauúcsa 
nltal erl'e a célra kijelölt szakl>rtöi szerv cl{• 
ll'1·.icszt.i~{ véle11u»uyezésre. ...::\ 111e1u1 :'--. ihen t•zl. 
a hnt liuuapon beliil HH'g·ndandó vélcu1étl\-! 
a~ l•rdPkelt fp}ek 111iiu\pg·yikP pj llCtll fog-a·d-
1.1:t, avt~„g·~· ~~z a felckt•t. J~(~ttl.~'ll~g-ífi ki, úµ;y a 
l.t.lnterHlo ugyet az eg·y1k icl kél'chuére az 
. ·\_ll~tudt'i Ne1n:t.etközi 'Birósúg elé kell ter:icsz~ 
leni, ~!ar:sa~~ v::darnely 1uúr Hlf\!rkiil.ött: vag\
n~ep;kot.enclo pgyezn1én:r nlapjúu cliill t.úhirl;
:;ag· úll'al vag·y 1nús IUÓllon nCnt Uirtéuik ·i 
\·iszúly elintézése. ' 

..:-\.. peres feleknek azt az elhatúrozúsnkaL 
hog·y iig·yüket a Ncruz:ctck Szövclsége ~l1a~ 
11útsa úllal ki;il'löleudö szakl·rl.ö szerv, vag·\
dönUíbirúsú.g· elé terjesztik. kiiz:öluiök kell ;l 
:\e111z:etek Szövctség·c fötitkúrúval. és cuuek 
lit.jún a többi szcrzö<llí felekkel, akiknt~k jo-
!.!'likhan áll az eljúrúsba hcav11f:kozni. · 

A JlPl'l'S feleknek az: .• \Ilnudú );ernzeiküzi 
Uirósúg eló kell viuuiök ntindazokat a ncnt
zcf:közi ;iog-i. vaµ:y a jplen cg·yezn16ny n1a
g·~.:ar(1za túra YOHafkozú k{:rdösekl'L a1nelyck 

~ ! i 

~l szakél'tli szerv vagy a tlöutőbirósúg· clötti 
el.iúrús folyau1Úll J'eh11erüh1ck és au1elyekre 
nézve ez a szerv vag-y ez a birúsúg· búrrnelyik 
fél k(:1'L'h11.ére rucg·ú!lapítja. hog·y a nl•zett•i
térés re11dezúséltcz a;,, ..:.\JlauJ.ú Nc1uzct.közi 

°"' .Birósúg· elözetes döutl•se okvetle11iil sziiks(~
ges . 

.:\.. a:1. l·s 1!5. eikk az eg·ycztnéuy alúirúsára 
l·s az ahhoz való hozzújúrulúsra vouatkozik. 

.:\.. H·L Pikk ériel1uébeu az eg·yezruény ratifi
kúlús1·a szornL _.\ ratifikúeiós ok1náuyokat 
letétbe kell helycz:ui a Netuz:elek Szövetség·p 
riíti! kúrú11úl, aki a letébehelyezl~sl közli a;1, 
iisszes c.dúirú úllau1okkal. 

A Hü. c·ikk értclinéheu a 11. úpiun1-cg-ye;1,-
111én:r l'Sak akkor lép életbe. a111ikor azt JH 
hahtlont ra! iril~ú!ta. l~ll't lH·l(~p(·~-J~111.•k na.pj:l 
a !JÜ. 111\Jl attól Si:ÚUIÍtVa, hog·y H ~CIUZetek 
Szövetsúg(•11ek fiítitkúra az utolsó sziikség-Ps 
rat.il'ikú\úst It1Pgka1Jia . 

.:\ 8i. t·ilck inti'~zkedik azil'únt. ltog-y a Nen1-
Zl•tek SziiYPfs1'1g-e f(\titkúra nyilvúutarf:sa 
;tzok;:it az úllutuokaL <IIHl'l~·pk alúirf-úk. vag·y 
nd.irikúltúk a -I L ópin1n-e,!!y(•Z1!lc'.>uy1:. illetve 
1~111Plyek ]1nzz:(ijÚ1"1l]tak ahhoz. \"H.!!.'~- f1d!lHHld
f(tk azt. 

..'\.. 38. c-ikk az eg·yt•z111{'11Y l'eliuoudúsúra 
vonatkozrílag· tartahnaz: inf.ézkl•tl{•:-;eket. 

:\ ;ii. cikkhPll t'Tlllíh~tt 11:'---il...-{utlartús!", va-
1:nnint a fchuonclúst az alúiró vag·:'--~ esatla
kozó úllan1oklGLl közölni kell. 

A H9. t.'ikk az P!!.'Yezn1ényhcn l'f~sz:!.vevő úl
lan1ok prott:kiorú.tltsa al;dt ll~YÍÍ teriilctck-
11Pk. gyar1natiaknnk. illeUile.!.r a t'éíhah1I11111k 
alatt ú11ú !t~ug·erP11h'tli hirfoknik11:1k Ps f'crii
lí'lciknPk az P.U':'--'f'ZJ1lé11yhpz valli i'SPt-ll',t!.'PS 

10 
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utólagos hozzájárnlúsúról, avagy az egyez
n1énv feliuondúsáról szól. 

_...\.·II. ópiuru-egyezrnény töryqn~:beiktalú
súval kapcsolatban törvényhozas1 ,nto1~ kell 
intézkedni a kábítószerekkel val()_ rn,1n.don-
11cmíi visszaélések, ill~töleg . ~- II .. ?Ptnn.~
egyezn1é11y intézkedésc_1uek. k1.~atsz'!:~ar~t tl!
rckvö cselektnények sz1goru bunteL0Jog1 n11-
1tCisítése iránt is. , , 

„A. kábítószerekkel való visszaelesek rue~·
akadúlyozúsa tekintetében a N~n1z~tek Szo
vetségénck sürg·etésére, <le önkept is. a l_eg·
több állarn eg·yre szigorúb~) e.s sz1gorubh 
i·eutlelkezéseket foganatosít. Dacara enr!ek, a 
fentebb :ielzett okok folytán ezek a v!ssza
(•ll·sek világszerte egyre nagyobb rncretet 
öltenek. kiili:>nösen azért. u.iert az azokat el-
111egtalál.iúk szúniításaikat és ig·e11 ,na~y 
anyagi ellenértéket nyernek a c~selek1!1cnynk 
t'setlcg·es t'ell'edcztctésc esetén, te_l~ut: ne111 
n1i11de11 psetben alkalruazot.t rctorz1ok 1!1eg
koekúztatúsú<~rL. atnclyekkel az cg·ycs. alla-
1nok ezPkPt a eselckn1ényekef biiutel1k . ..:\ 
l!Yll"'Hii ú\lan1okhan s lalún az cgé;.;z vilúg·o11 
a· kfihítószerckkel való visszaélés i'ordíf.oti 
·1rú11Yhau {dl azokkal a hiintet(í rcndszahú
ii:ii\·pl(í yau·v olöseg·ítö szPntl·lyek h(íségescn 
l::ok·k.al .. a;;ielyck nztillctéi ál1an1ha11 e visz
szal•l{•sí•k 111eg·torlúsitfa szolg{1lnnk. 
· '1~pea pz{·rt ro1nlolt az ntóhhi idi>bcn a 
helvzPt 11úlnnk l\fag·yarorszúgou is. ahol a 
tap'asztalat. és n rer!<lÖrségt~~ ':ctt ért~siil{•
sek valan11nt a 11ap1lapok kozlcsc szerint is 
a l~fthí!úszc>rekkcl való visszaélés - sajnos 
- niivekcclik. ~"- hazánkhan czidöszerinl 
\'ennúllú Uirvénycs rendelkezések ugyanis a 
szúhan1cvlí Yissza{>l{•sckef· esnp{1n ldhúg'Í1s-

:.u:1 

nak n1in6:-:ítik <~:-; legfcl.iehh i;, 11:1pig· terjed
hető elzúi·ússal büntetik. Ezek a bii11tető ren
dL~lkezl•sek tel.icseu eleg·endőnek IJizouyul
nak ugyan a rendes kereskcdele1n (µ;yúgy
szertára k. g·yóg~;úruBag·:• kereskcdlik, Ycgyú
:-;zeti g,\:úrakJ sz{nuúra, an1el:>ekuek kiilönbe1t 
sincs sok részük a sI.úbanlev() visszaélt~sek
hen. azonban túvolrúl SL'rH elcg·L'tHlöuek arra. 
hogy az {',jje!i élet SZl'renesl•tlen:ieit. a kétes. 
sokszor biiutetett exiszteu<:iúkat, l'iíképcu 

pedig· a kúbítúszerekkel tilos 1nótlon keres
kedő uenizetküzi szt~rvezeiek tagjait. illetvP 
azok ii.g·yuiikeit .iúl jövcdeln1ezlí 1nestersé
g·üktöl elriasszák . .:\n1L'lll1Yihen ug,\-·anis a 
11yugateurúpai úllauiokhoz ttH!r!PH ige11 sze
r{~ny, tnindössze húroI11 l'iíhö! úllú és es11pú11 
RndapesÜ'll 111iíködö. - e.g-;.-l•hk(·ut igen ki
y{tJú - rP1Hlöri SZí'l'V('zeliink IP is rind..ia a 
leplet eg·y-két esrd.ht>n az il~·eH iizPhnekr(i!. 
az azokat elkiiypt(j egy{•JH!k - n1f•.g· lla a n1a
xirnúlis 1;1 napi Pizú.1·úsra szúlú hii11tt~h':-;! 
alka.ln1azzúk is reú.ink - hiÍ\'l'II kúrpótolvci 
,·aII11ak nzzal a bíisi'is lia:-;zoB11al. a111P\~·pf_ n 
kúhítr'1sZt>l'í'ld1:(•l Yalú tilo:-; kerf'skPcleletn sz:'1-
1nnkra ll;'·:újt. ·p;zPk az iig-yniikök ina n1ú1· 
odáig· IIH'JlHPk. llog,\-· kiili'iHilsen az t\i.iPli (·lf~t 
í'lPRL•tt.iPi {·s az azok kör11yPZPi1'•hf' tartozók 
kiízött: PlPinh~ ing·yen oszfog·al iúk n kúhitó
sznrokt•t (• . ..;ak nzc>-1'/. ho.g·y Íg:.\-. :izokal annak 
11asznúlu!ú!'11 rúszokt11f\·a {•s e1111Pk í'olytú11 
J;J•slíhh hallatlan 111ag-as úro11 Yai{> bpszCrzP
~t;rP k{•nyszPrÍlYP hr1111arosa11 karnatosti'il szP
rezz{di: vissza a jól het'p]detett Uíkl>ikPL .:\ 
f'enteullített. llPtn Pli'g· t'rPJyps fiirv(>nyl's TCll
dPlkL•zPscink a<ljúk 111ag~·arúzalút annak is. 
hog·y hazúnk imn1úr n ne1uzetkiizi kúhítószer
kerf·~ln>1]PlPn1nek SI.i11te központjúvú kezd 



kil'e.ilötlui. Isn1(•telten kaptnuk értesítéseket 
l'g·yes külföldi re11tlőr:-1egektül, dc a székcs
rövúrosi i'ökapitúuysúg-túl is arról, hog-y n.1ég 
a tölüuk. igen túvol csö helyekre (pl. l\:i
uúba) is .l\lagyarors:;r.úg·húl cscntpészt.ék ki a 
kúhítószcrekuek egy részét. inert hiszen nú
luuk a visszaélések fclfcdczósc esetén i;.; 
arúnylag· könn:rüszcrrel n1cgusszák a vét.ke
sek a dolgot. 

.:\ kábítószerekkel való visszaélések csök
kentésére és lehető 1ucg-akadúlyozúsúra két
r1!!c eszköz áll rendelkezésre . ..:\z egyik a szi
g·orú biintetö ;jogkövetkcz1nényekct ntcgálla
pítú, ;iól végrchnjtott. (:•s ellcnörzött, körült.c
kintőcn 111cgszerkesztett törvéuycs rendele
tek, a n1ásik a HH.~g·feleli.i 1n·orn:1g·anda, (a 
ilH~l~vröl fentchh 1núr bövchhcn szól tuuk}, a 
\·isszaélésekre ha:ila1nos, de rnég· n1eg· ne111 
n1útelrezett kiiz(iuség· l'elvilúg·osítúsúra. I~: 
p!'opag-audával núlnuk hivatalosan a 111. kir. 
H<\pjliléti. és I11uukaüg-yi rninisztérinu1ba11 
n1ííködö Eg«szségiiµ;yi J'{efor1uirocla riropa
_!.!;·a uda-közpo11 ija l'og·l:i l kozik. 

:.\liuthog·y pedig· a kúbíiúszerekkel valú 
,~isszal,lésnck az eddigi kihúgússal sze1nbe1t 
\·(·tséggl~. visszaesés esetén pPcliµ; hiint.cth', 
!ltiuüsítése csak türvényllozú:~d úton lehcl:sú~ 
g·ps, ennélfogva nz ópiun1-cg·)·ez1né>ny tör~ 
vc~nybeiktatúsúval cg·yiif:t, az cr(.lycsebh hiinM 
tPl(i iIJt:ézkedésckrc is törvl'I1V]1ozúsl úto11 
k<~llc!I: intézkedést kérnünk.':' · 

-:\Iinl: tuúr e1nlíl'ot.f:e1n. 11úlu11k niuescnck 
111(·.u· bajok. dc {~pen ezért kPll szig·orú intéz
kt•d{,sekkrl p]pj{d: Y\'lllli Pzek hekövetkeztó-
11ek. 

···~;- .::\ ti.ir\·{•nyhoz;ís irHíközlH•H szentesítette 
C'ZP kel: az in té.zkedésc ket. 
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, .:.~ l'catiekbeu is111Prlet tcn1 a IT. ne1J1zctküzi 
op~11111-eg)·eznién>·L A 7. c.:r>·t>z1nény l"örvé11y
hn1kta1 ú sa nlc'in Uirffinik nudd a r{•;.;zletckr(' 
is kitPJ','il'clÜ iili{•:d.;:Pcl{•s. i\/, {'g'YCZI!\(.J}Y y(•oTP~ 
llajtúsi utasíhísúl i.nrhd111azó korn1áiivrpi7de~ 
ln1:hcn. l1.r1HlkíYiil !'ontos {:s a .!4·y1'1_g·ysiPrl{1ra
kat. is ig·en kiizPlr61 f.rinf(í k{1rdc'srkPf" kell 
111nJd PZZPl a l't'11delPít!'l TIH'g·olrlinii. 1niért is 
a rendclPi"-tPrvczPtPt. annnk iflPil'11 bátor le
szek rnnjd ll\Pg'lH1s;1,{·lt'1s Yf>.e:cU: i;l„Jiozni. }fi
!-iZl'tn. hog>~ l'znk a fúrg·>-al{u::;ok jg-pn ért?kc
sPk l~sznel~. úg·;.· a kii:dins{>g·. 111ini" a .tcyóg·y
h~·1fj~·h:1rak es n köze.g·t~szs{>g·iig-;.- szcr11pontjú-

Az injectiós therapia céljait szolgáló 
haszna.latra kész steril oldatok. 
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Néhány szó 
a gyógyszervizsgálatokról. 
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·., O~·s~úgos ,1

1
\:özegészségüg·yi Intézet 

~en11a1 oszta yúnak vezetője. 

Eµ:i:vk !'outos érdeke a köze 1részségüo·yncl· 
ll_ng:.~· a bet~~gcknek g·yóg-~~sze1~ekkel v:ió el: 
~<,ti<~;;a, 1ncg~tclclő .. l~.g·y~n. Ezért ':au az, hogy 
.tz :tll.iu_io~„ a . kozonsegnek g-yog·yszerckkPI 
valo t:Ilatasa íölött felüu·veletet n·ra!·oi·ol· 
11· I· E' 1· I" 1 ""·· ,..,,, '· „ .:~.'"·., z a i.;. ugyc,ei n~It}esak a gyúgyszcrek 
l..oz\ t;tlen ~~1sz0Jg·al ta tasa ra hivatott g·vón·v
:-:1.crta rak. uzen.1ére. ha11eu1 a legiihh iilli:~ii
han a k1szolgaltatott n·yóo·'""""~1·e]~ ·Ít"íll"I' '11 , , M, '"'"'""~· \. U H u\ 
nicg-a ap1iasúra is kiterjed. n1crt a n·yócry. 
:--;zercl~ ol(•st'isúga i:izok :iósúg;a n1clleU: 17C1n"';11. 

tdolso sze111pont. 
.:\. g·:'t·ó:.r:'-·szertf1rak ellenőrzése régente ki

z:t;·.ol.ag· az,oryosok kezében volt. .A.z orvosi és 
Uo.\ ogys~Pre,sz1 ti~don1ú11yok fejlődésével azo11-
ilc,1n . szukse~·psse Yúlt külön szakcn1herokrn 
1.)!zn_1, Pzt a IPiaslaioL n1ely kiiliinösen súlyos
sa \ '!lt {'g'_\" _eg!_'SZCJJ kiilönúlló IH\ll'V ipai·:,,„ 
'l '"V0°'\"SZ"l' ']I [ , ""· < ,.,, •. ;· r:„· :'-„ P~Zl. ! e vc gyogyszervegyészeti 
;thll' k1lí'JlodPSP obi. „A gvón·vszf>rVtHr\~~s· I' 
11r1r 

1 
., . • l" 1 ,· ';"· ·~·- <.:. ze I 

. -: „ • 1' g:'-. OlllOg' len g·,\·artJa a haszuúlatra 
l..cszt ll (':--;on1ag-olt gyÓg':'-"SZcrkiilönler„o. ·s· •... 
'"!']·n( 111"1\' ]· j _.' , ', ( . ;-,<.-S t ~!:~.~ .:. , ,: .-P -.;1~ r ,Josag·acr. a g,\·ógyszerés7. 
,t !,., ~Z,l\dio1h,tt. f!.s ezeknek a n·yóO'yc;;zerel--
11eir !01·g·nln1út ~1z úlla1nnnk kell,....riio<lCi~n l't.'I~· 
te l'fekkcl szaha1yo7.nin~ hacsak a kuruzs1Íis-
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úak uen1 akar szabad utat: engedni. Nern le
het célja e cikknek. hop;~t a g·yóg-yszerkü1ön
]eg·ességekke1 való gyóg·ykezelés csetlep;cs 
Plllnycit és húi:rúnyait: fe1soro1;ia . .:-\ gyógy
'-'Zerkülönleg-esség·ck elszaporodúsúval. n1i nt 
vilúg'jelenségg-cl kc11 szúrnolnnnk. 

Ez a körüln1é11y tette szüks6t1;essé olyan 
!ahorat.órin1n ll~tesítését. hol a rorg-alo1nhan 
levő gyóg;yszerkü1ön1egcsségcket úl1andóa11 
cllcuörzik. Dc köze1fekvö volt a gondolat 
hogy ez az iutéznrény végezze a g·yóg·yszer
'túrak vizsg·úluta alka1111úval hekiilclöt1 
.i.ryóµ;yszerek szakszeríí ellenőrzését is. ...-\7. 
ilyen vizsg·úlat:ok szilkséges volt.út legjoh
ha11 hizonyítjúk azok a túhlúzatos khnutat.ú
sok. n1elyeket a ~fagyar ICirúlyi Orszúgos 
I\:özcg·észs6giigyi T11tózet évi jelentéseiben 
ialúlunk. 

.I\.z cnilítctt intézet kén1iai osztúl~;a ides
tova húron1 éve Yég·zi e 1nnnkút. 1Iü1dh1l•sP 
n1ég llPill 111ehctctt út t01;iescn a ki:jztuclatha. 
T1}rre 1nuiat az, hogy az lfl27. t~v i'olya111ún 
n1egv i1,sgúl t .!.!.·yúgys1,erkii lii11 lcgcsség·ck1u·l~ 
1nég- niindig· 42?fi-út kellett kii'ogúsolnia. 111-í_u; 
<1 g·yóg·yszPrtúrak elc•lnih·zPsf' alkahnúhól a 
türvényhatúsúgi tisztifőorvos últal hckiiltlöt.t 
szereknek csak 111integ-y 25?;~~a eseti' kifogús 
alú. 

Tekintettel arra. hogy a vizsgúlat 1ncuc\l>. 
az eredn1t>nyl'k Plhirúl{1sa. tlP a n1intavétí'l 
liclyes n1ó1lja ntindcu g·yóg·yszer1'.1szt kUzelrí)\ 
(~rdekc1. erről szeretnék e rÖ\'idke eikk kP
rctéhen egyet s n1úst eh11011dani. E cikkbeli 
tehút nc111 1es'/, s1,ó arról. n1il~·pn n16don kép-
7.olen1 az orszúg: gyóg·yszerellútúsa ci:..cvsép;e:--; 
pl]enörzésének kerrsztUlvitel{~t. Erről talún 
1najd n1ús alkalo111n1al szólok. 



f\:iiliin (.:-; H,\·0H1:if<'d~osa11 i'lh<t.itnin ki('Inclni. 
hog::; 111u11kúnk ii:;ztún c-snk L'llPHŐrzós: kf·~ 
Hii:ii. illí'iYP nhol a kfinii:1i 11H'.U:hat{u·oz(1..; 
11eni !(•JipL,J·g·p.c;:;, hiolf'l.i:dni Pl:iúrúsokkal (.;.: 
111óclsz1~rt>kkPl úllt1pífj11k llll'.!2.'. Y;i,i.io11 a k('•1·
désrs !.f\'Ú!.!'Y."Zt'r a {'i1nkL;11 Ytl!.!.'Y nz p]()irat· 
Jian sZ<,'n,jiifi tiJkoJ(ir{•szPkP1 . fnrftthll<lZZCl-1' 
r'·s 111•di.!.!· n j(']ZPI !· 11 rlíssl>idH1 !! {•s n1r1111yis<'-.!.!·
!·en; Y<t;i:iou ;iz nlk;iJ1·i;szkt;rif SZt'rPpl(í an;,-;1-
g·11k kPllií !iszt:isú,r2:úHk Yollak-r. 11rlyrsP11. ;1 
1ne.tddYii11ltnlc'1 g·ondossúµ:g·a] kc'•sziilt-P ;i 

.g·_vóµ:y~zr·r. hti rt'·sz1'k1·r O!'-;Zfot!- g·>·fig-;;;·szr1·pl;:-
1·6l volt . ..;z{1. k\· ll {í 1101d os::;ú g·g-a l Uiri fin 1-P az 
adairolús'? .:/ ri:syála!olnHíl r<~szii11llrfíl for-
111akolriniui SZ'('1Jl/1n11foh fi{l.l/Clc111br nliq/u; 
)iihcfJ1eZ.. ·r~z 11tóllhink n1(1 rlP.g·rl1's6rr f's:ik 
nkkor kt>riilhf'f sor. ::nniclGn a g';\~óg·yszf'r f']
kPszít(>~f.nf.1 fnpnszl<il! .rxonrlntlnnság n hrlr!.!· 
;'1lln11nf(1n;1k l'on1l:ís:'d Yotdn n1agn nt:'1n. 
--1 .fi .111í y_11 s -:r' r i-n {l.11 .r1.11ó fi .11 s.:·(' r Z. iil ii/1 l r f/f" s.~'(;·'' 
csef(>/){'/I !el1ríf r1 'l'i::s.ruílof rt'l.io fis:;.'fdn r.w1l• 
" ll/Jrir1.11s.:·r'rl'(' sonr11!rí liefrnek 01111n.ni r'rdr·
lorin ('"' 1·{dr•l /}/ ('. A !..!.':'i-6.u·~-,.;zprk n ]fin 11\Q'('SS('

.!..!.'í' k 1 1 ng·rd(;lypz{·~p <'srt(•n 11zok <'Í>lszp1·íi Ya!.!·\
("(;lszrríí tl p11 iisszpf'{>j P](lnp k f nrn1n koló.u:i<l i 
Sf:<'lllTJo11!.ol~ szf'rinf· Uirlc"n{í Plhir:'il:'1sa hnzai 
\·!s1:011yn~11k kiiziif'f' nz Orszú.!:ros Kiizrg6sz
SP.!!'l Tanarsnnk n frlar1nf'n. 

A lnos! rlrnondotlak 1nrg·yi]:'tg·ílt1sn kPcl
y{~(·rl 11,µ:yrn sznhncl pg·y nt'•ld;ít frlhoz110T11. 
rf't'!.!'Yiik f'pl. l!O!.t"Y nz Ol'YOS 1;)0 g: flpsJ-. YizhPll 
ff'lohlY<L fi .u· Nntr. h:i;-rlroearhonirnn1of' l'P!l

dP1. A k6n1ini Yizs.u„'il:d :izonh:in kideríti. 
llog·>· n g·yóg·yszprf.sz rsnpún 4 g· N:itr hyflrn
(·arhonic'.nni<1t szoli:!·:'dt-nfolf ki. li'iíl g· közfin
st'i_g-pc;:; vízhrn fplolf1Ya. :\ i:ryó.r.ryszrrt'lsz n 1;:1•· 
szfhnényt- .i:rondnflan11l készftrttf' rl. n hf't('-

i 
1 
l 

g·1 1 i' húr111il>· ('~"kt~l~· 1111'>rt1"1d>Pn. flp rn{~!ds 
·Hl l'.g·kú ro:-<Í iot tn. }'n l'lllél koló.r.da i szen11-Í1Pl 
nf>z,·p a clolr:ro1. ;iz PS<'i jf•1Pni'f.k1P1Pn: h{i:· 
kiivt'lk('zrn/~1i~-p az. hog·~- n hizalo111 rp;> ko-
1nolyahh a1kalo111n(1l -- 111idiín PSP!lrg· t'•lPI· 
nH'llfti .Q·~·óg·y-.:zí'rn'.íl Y<iil srú - - <•ri\::;pn lllP.!!'

i ng·otL 
,\ 111i11!aY6tPl. <l Yizsg·(1l:~t 6:-> az Plhin:1.lits 

:-:hPlllPOllf.iúhúl filf'S ldlliinh~f'l:!.'Pf ](P.11 tf'nn1ni1\ 
n g·yfiJJ.'YSZPl'k iilfin lP,!.!'f'SS(•g·. '" ,!!'Cl ]pn 1 knn1. rg;:-

Yiz~!,!:'il:d :th SZt'tllJlr.lltiM1<1l íikooro\nm min(laznk:i! :i 
J~··,9.itmén,·p]~et. 111,·\1·t>k(•rt a !.!)'Ú!.!1·szerrsz 1wm ~zav:i1olh:i\ 
1

1
:hl. ~zrrumnk. ll. n. P1t1·~{·!.!PS szprt tarlalm:i1r'1 ncb;l!"H 

, 1-inrn·ll) ];t\szilml'11Yel; '!h.'l. )l{1r :iz h.!1· O:-i·l!·lnH'7Ptt !!;'ol!\'· 

~~(•rl;ill<ink!.!('S~{·!.! 1wm f('(]i :i „µ1·0!.!~·szt'rkÍl]ö1n1Pi.!('S5ég" hi· 
y;i!:!lo5an {·delm\·ZPl1 foµ:1lm:it. \[int énkl;c,sé!.!ct cml!kn; 

11wµ. hn;.!_1· SYl·<lnL'szt1!.! !.!1·t,!.!1'SZl'részci érthc1ő t>rki•k~i nknk· 
hf>1 :i f.!1·!1u1·s;·1•rkíilö>nlt•µp~,t·!.!ek jl1s:iµftrrt 1elit~s klr16~"t'!.!d 
\':Hblnal;. :\ s1·l-d i.!C-'"'""vcrt•sz·l't!!'t':<Ükt bhnr:llr'wiumot rPn· 
dt'zcll kh:'11 lw. hol ldv:H1'• sz:1\;(·mher \'('7l'h'.•se nw\l('\l 
,cn'i!.!v~u·rlfirald1;rn tarln11 •·~~Z('~. rl:Hl:i,;r;i késlt'll c~ntn:l
µ"11·.· ;i !!1"{11·:1\; ;\11:1\ fnl'!.!:ilomha hozni! i.!;·(•1!1"~7l'rkil1'lnh-µp-;. 
!'t~µek vi1.o.:.db1i mr'1rhz('n'il J;idoknz7~1k. ho!.!Y :17, l'~t>11C!.!!:~; 
y!z:.µ:ilalnt :1 !.!!·01µy~zen'.•.;z m:iµ:1 is Pl\'\~:.rczlH•sst>. Ezt :nuwl 
i·; inld1hl1 nwi.!ll'l1di :1 sv{·fl !.!YÚl.!.1·szrn~sz. ml'r! J;ir(il~;i rPn· 

<lt•kl joµ'i~ilja f(,J :irrn, h111t;.· a !.!)'Ú!!)'SZel'külr.nleµcssC~ei 
i('llwntsn. s azt ;1 t'n<1"]('!n• v:dú hivntkod1~t frllimlc!<i zftr\1 

s 7.a!l~q.!!.!nl l'l7;·1rb. :\ kun1~slás1 dösegit1i r,•kh'i!niratolin! n 

kt'.•szi!mtn:-· m..JJr,! a gyb,l!ys~(·rész ilyenkor dtúyolilja. ,\ 

dzsgrilali mú1l~zi•n•l; t'!,!_1·1·sé!!1!sitC;:c, p]J„n<"•rzi~~e (:nlcl;ébl'l' 
\1i;1hkm a7. (·,zaki {1\bmnk (S\'!1 1\or~;:;iµ. ~nn·{·!.!i:1. D:inia é~ 
Finnnrsz:if.(l \1. n. „fszaki f.!.1·ú!.!.l'SZi'rl•ül!1nk.l(l's~égi hizoll 
s{w:".ot abl:ilo\t:il;, nll'l;.· 11ir1sl m:'tr l~1·l1 nkinli közi'ts kiarJy:'•· 

111.'oJ;h:m isnH'l'!l•li a !.!.l'(it(y!;zrrCszekk\'l Cs :1z nryo~oklrnl Í" 

·1· ti.1·tiµy~zl'rkill!inle!.!essi:_!.!cktwk rwm<·sak vizs!,!ál:iti mó(1SZ!'

rl'i1. rk a \'Íl.S!.!úl:\!nk :idal;1il ]s, 



~égcs gyóg·~·szer (kénliai kéBzít111éuy és clrö•r) 
e.:-; az orvost rendeletre elkészített (111agistr7i-
litcr rcudeltl gyógyszerek között. . 

.:\_··· uti11l~1v6tel a g·.rúgyszerkiilöulecress{~
gck~· ,esc,tehcn c.!!,·yszerü . .:-\ niintút a g~~(pry. 
~zcr,tarb_o,l l~cll beszereznünk. Csak teije~Üu 
l'll cs _kdog-astala11ul lczúrt gyógyszerkiili:ill
lcge~seg~t szaha~l rniuta g·yanúnt lefoglal
nunl\. .. llog·y .Pedig a lefolytatott vizsg-úlat 
:re<llllen:rc:;; is leg)~_en, feltétlenül kötelezni 
!\.ell a ,g,\·01„ryszPrknlönlcgességek g,·úrtóit 
11l~tv0 !orgalo1!1ba ho7.óit, hogy .az clöirt ada~ 
to~\ .rncllet.t u11~1de1~ eg:i.-:Ps eson1<:1gon köllv
n~_e1, el !ICI!l .tav9ld)1a~o 111údou a készÍt
~1:01.ry _!:·Y~t~·.t:it: sr;~nna~. f'S a )-:':YÚrtús dátunJút 
1:-. 1elt1~nlt:-.scl~. E,zt kovetcll azonban a g·vú
rosok erdt!kc lS, u1ert: az clleuörző vizsg.-il·t· 
~o~.·1 az. adatok hirtokúh<in könnyen cl~'(•;,.e:,_ 
tl'L iet1k. . .. ,..., " 

.:-\ galénikn1nok, clrógok és ve1"yszcrek l''-1~
t0ben n rninlavétel közisn1ert ~z;1Ílú]'"l1· · ·1 

. "J r· ·" . 1nervfHiO e ~z az:ouhan Úg';\' értehnezentFí. 
ll~~gy a I!:iatúkat a l'aktúron tartott készlt>Í
l_1ol, vegynk gondos ho1nog-enizúlús ntú11. ila 
u•!tat:, p1~1. a .. T1inet. an1arn"-hól vesziiuk 
!t11~1tat, uµ;~- a teljes kli.szletet rc1lrezcntúlú 
;1·,-a, kg-<?S tótelhől öntsük le azt g·o1Hlos fel. 
1«;za? ntyin. ru_ert csak ig-y lesz rncg·itc'>lhető a 
kesz:ttucu~~ kP:onat-1~,nyag tnrt.ahua. Dc aht 
se tcvt:ss;t,ul_~ sze111 clol. hogy. a nliutút lel ic
sen s:zara.z urcJ;fJe te.g·yük. }la pcdio· na<"y'011 
g:on.~losa!l akarn11k el.iúrni. úg·y ah if\·egcÍ.öh-
1.ttsuk k1 annak a rolyadék11ak uéh„1nv t~cni
t'Vel, 111elyhéil. a !ninfút szúndékozz~1k · v~nni. 
:\zqn~!a!l azt is fel kt1 1! tüntetuünk a 111intút 
l~1scro 1rato11. l~oµ;y a kt~sz1el. uiilycn ú1la
f;o{li:111 Ynlf. .-\ fu1ktnrúk iilPdékesck voltak-e 

vag·y .se111. a drógok porosak voltak-e vagy 
~elu: a kenőcsök nem voltak-e avasak és gi.i
bösek. esetleg inholllog·éuck. a shirupok fcr-

t n1entúltak voltak-e yaµ;y se1n:! f\rra szintt•n 
külöuös figyeleuuncl kell lcnniiuk. hog·y a 
yizsµ;úlat Céljúra és az csc!lcg·es c1l_envi;t,s· 
:..;·{dat eél.iúra félretett g·yógyshl'rnnnta <l 

~yóg·ysz:er ké1uiai ter111észet611ek 1neg·l'clelD 
uiódon legven esornag;olva . .:\ kenőcsöket tP
híd: ne teg~·ük fadoho;t,ha. inert a fa az alap
<!llYHl-!:Ol heshÍY.ia, 1niúltal n kenőcs fisszet6-
tl'le ineg;v(tltohik: a rriuctura jodi-t tnrtnl
l!11lt.Ú fi.\·eg·cl. pedh!; paraft'lnohoit parafad11 · 
!.!.·óvtd zúr.iuk ('} stb . ..'-\ n1inta u1eiinyisége Sl' 
túl sok, se keYés 11c lcg;y~n. 'l'ervbe vettük. 
l!oµ:y az új g;yóg·yszerköuyY tnt\!.Cie1cnés1~ 
11tút1 kiilön jpg·yzl~khc l'og·lal.iuk össze a Yizs
!.!.Úh1t et~ljúhól beküldendő g·~·ó1.ryszerck lt•g·
kisehh nieunyiséµ:eit. ~.\ 1ni11tút {•s n vissz;:
!nrtott ellPlllHintút 11 1ni11taveYií tiirv(•nyhn
f(isúg-i tiszti ri)orYos. Y<i.t:!.'Y annnk helypti:PSP. 
dP a g·yúµ;yszprész is 1H•c·s{1tel:ie lP. 

:\ uu:tµ;istralifP!' rt11Hh11f gyt'ig·ysZl~rek t>st>

t{~ht•n a 1niuiav{•i('l szuhúl;i.·:.ii a kiiYetkezök: 
. .\ g;i.·ú:,.rys;.:p1·t 1niudt•J1PkeHítt eg·yenletesst" 
tessziik. :\ l.;:t>nüesöket t-Phút isn1ét útkevt•r
iiik. n Shi1úrd r{~sz:eket is tarh1ln1azú p:yúg~-
~'t.Pl'PS !'.~1lyn<}{~kokat. az PlllU,lzi{1kat. :~, ne1_11 
Ph~g·~-t·dü g-yoµ:~-shert 1 s kPvel'PkekPf eros ra
·,/1ssnl hcnno.!!."Pllizúljuk. :\z il~-pJl tnódo11 eHí
kószítclt. gyógyszernek kiiriilhelül a felét eléi-
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1;1•i1:~í'll .!.!.·01ulosaIJ kisz{tríl'ott iivrghe. (•rnti
!.!.T<1IJ1?1yi nontossúg-g·al hclen1(•rjük. s ezt nz 
iiv1 1g-Pt Plir-nnlinia g·yanúnt n ruiidnf'cvö kíi
:~eu; {db.1! is lcncc•sf>trlte{:vr. nH\Q'Ő1·izzii.k . ..-\z 
<·llrnn1i11t"n e11ntigTn11111~·i i1nnto::-:sitg.r.;al 1nei:r
;':llanítoi'f" si'tly{1i' úg·~~ a v6nyrn1ísolntrn. rnin( 
;1z Ü\·rg·0k rirnkPirr g·ondosnn feJjeg·;i;~ezziik. 
()::-:zl"ott no1·ok rsrf"ón n norok frlPt iisszeön!
ii_ik. rr1d:igTn1nnyi 11011fof':S<Í.!!·g·nl Ien1ériiik. s 
ki~ dohozhn. n10g· ink:íhh pnnirtokhn tf>v1>, 
H11IJÍ· PlIPrnninbif kPzrljük. .'\ Yissznfnrfo1! 
Plll'llll'Tlll~-isPQ' st'iJ,-:ít tPl'Jllf.'SZf'f"Psen {ig-y :1 
\'1;nyn1:'1,;olntr:1. 1ninl: nr11ia· n PhnkPkrP ·„·on
dosnn i·1íYPZrfiiik. Pilnl:'tk n1inh1;:;1~trlét ~l~·,· 
p,;~,közi"iJ iii k. 11og'>- <l ZO ka t s·;.i hí l ÚSSll 1. rsrl-1 ('~' 
!'Zn1·nz ruh(tvnl vnl6 lrfiirIPssel n hrhintf>srp 
~·1.o)!r;íl6 1101·161 n1r.U"sz;1hadíi-.i11k. .'\ J)ilnl:ík 
l,t•l('f .~ronclos;q1 lnnH~t·iilk. s :i to\·:'1hhi:i.kh:in 
ll'.!":t'" 1:ir111il,_ f'l. n1ini: f(int0hh lPirtnk. T-rn .0:!<1-
1! 1 t;l ~lfl1nn·1 kPkhP hnrkol t g·:-.·6!!"\"SZf'rP krill ;:;n lJ 
~·;;o (~\1Ínok. Q;olY6k sth.). t'1ri·:-.-' nz Pllrnnlinf:i 
!•'rn,n:ini Yi;;.;szrd:n·!nff lnínok liszfn s1íl-,;:'1L 
!'f'h:d· h1n·kol:d- r11~lkiil /11l;:iníf-ink n1nr:-. A t?ihl1i 
df ~"1 Tlf'Tll ~oroll" '!"'t"<Í!..!'\"~71•1·1':1 ihík n1i11hí'i'.:'1. 
,;q11:i1 l.1:iso11Jo f'lvrk -:·1p1·i•d ·i:í1·;1JJ1k Pl. Trn·I" 
s1;k JJ~111rl;"r1 sze111 r>l!í//. l1r1r11.1 r1 n1uir111s-~·r•re1: 
1'17.<:aolot(f/ t'.w1li· okl.·nr r'ifi"-'"fi,•I iiil.· r'l'r't7 111 ,:. 
H/Jl'~'.''11 .• n:-r~l·of csnk „f,·l,·or 1Jir1íllir1f-ilf1" pf 
Z.r'll() f_11rr1111fo„os.~·1Íf/rtol_ 1„, fi "''11rlrl! flllfÍrtH· 
;''('/' /'.''.:•1lr'rir•s1'11 Z·i_<:.,-nloríl/ofo/f lll('/11111i.(!r~rt•;f 
1~·:11'':·1117.· v. . ..;•1nh1'1h· r11nlos-.:,in·t1f :i fr;iypfl;„. 
·~n J11>ltln k:in1•-:(1p <~i-fiiik :íl- lp<rioli:in. t'f1po·yiil
f1:l l1no·,· :• ki;t·pfl.-f'?/Í O"\'<Í<>"\-..;•11•rl" lu•JlpÚ· nl-
1:1•~·;Í/r„iii11k: (\ll"nini h:-.-drnr•lilor. 1.o' f.!.'. \T„_ 
,:„Tin rT:•;· np:.1,ric· ·70.0 '" Tfpl\·p..:pn i'tQ""'\- -i:í-
1·11111.- Pl :i k••nnr•<: 1•ll.-r>-.:„íff..:; 1~nríl hon-,- :i ·~n-:ii
Y:!~ kok:iird n61i(111y ('~t'pp yizhf•rt fP1olcl.ink. 



:dk1.itrl·sz111Pllll>"isl•gekel nd1tdig a !l~Hyleg·e
se11 kü;zolgúlla tolt g·yóg-yszern1e1111:ri8égek1·e 
Yonatkozü1tj11k. :\ kokainos kenöes esetéhen 
!Phút lege\öszür is azt. 116zziik. vaj.ion tényle
gesen ] g· sósavas kokaiut szolg·últatott-e ki 
a g·yúg·yszerl•sz·? .. :\. gyóg·yszer ?,;_os iisszetétp-· 
lt"t es::1k azért szú1nít.ink ki. hog·y az elkészí
h"~s (a n1örést~k) gonclossúg·úrúl szerezzii11k 
rnegg;rözüdést. :\.z osztott gyúg·yszerekHl•l 
(porok, tahlettúk, pilnl(ik. an1pullúk stb.) 
!t·g·alúbh 10 ada_g súlyút úllanít.ink n1eg· 
Pg'ycnké11L ~ ehb{)I szú111ít.ink ki egy útlau·_ 
adag· súlyút \~izsg·(tlati jeg·yziíkön>·veiJ1kln7i1 
inindi;..:· kiiziil.iiik a talúlt leg·nugyobh. lcgki
s,-lib és c~z út.Jniros adag· súlyút is. Ezt az ·cHí
ZPtcs v1zsg·alatot az egyes alkotórészek 
rneunyisc'·g·i Jlll'ghatúrozús:i ldiVl'ti. 

:\n~i 111úr Hlost a vizsg·úiatoknc'tl haszllúlf 
('~:l<tl'asok:it il!Pfi. ll'hetőle.4· a gyóµ;yszer
kn11y\· 1iiúdszer('Íi <1lkaln1azznk. l~zekt'n kí\·ii! 
az~uhan rnús nl.iúrúsokai is t'ig·:;clen1b1~ Yl'

~znnl~: FiíszPJllpo_nt viz:.;g{ilafaiuk11úl. hogy 
n·heiolP.!!' .!.,razdnsag·o~all YÓg'<'zziik <izokat. ~--· 
!lyt>11 ft·!fogús l!H•l!etl flíkl•nt n1ikron1ódsze
re}~ ;1lkaln1azúsúra {'s kiclolg·ozúsú1'C1 törPk
~z11T1k. _./ n1i11!t1/'(;feli is Úf/.11 kellene rolta/1·(;
f1('/I s:uilHÍÍ}/0.Zllllllk, /iOlf.I/ a .. z rf {eqftis('{JÍ1 
t.t11.11a.t1f,·t~s:::lcltel 1Jir6 f!.l/Ól/.l/S.zerfdr ti.~.zon11ui. 
'.' .r!·~. rt ! la ti Hl rr?: kod.i<; k. ~·Í fl.l/<Í f/.l/ .'i.'2t' rl á rr; lai,' 
l_r,~l osl c.11escn , IUtf/.11 lil i n !o r<;I cf<í t'f'l ne f e rh<'l
·!_11k,11u·.~1. 111~!/' csak Hz·érf s1'n1. n1crf 0.2 cllen
~Jl'ZeS<' is l1:01111.11cn et'l.irít téres.~·fhcli. Arr'ni 
1qcn 1·a11 erteln1.~· _a_.;· , ol,11a11 riz.\'f!d/otnak. 
111e?.1n1ck kcrcszl1flr1tclcre oz illcf(i szerb{)! n 
ff.l(Of/.IJ.\'t.crf(lr ('f/l'S,2· li·(•s:c.·lef(;/ !t·cllen<' f'el!urs~·. 
ualnu11k. ·-

\,7issz;1l{•r\-1' viz:-:gúlnfi 1ni'ldszp1·pink HlPJ..rYÚ· 

------,, 
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hatnak . ..:\z aiupullúzúsra kerülő oldatok ha
tóanyag"lartalrna a leggondosabban beúllít
ható, az eltéré.':i l-2~1í-11úl többet alig· tehet 
k ~„ Ha tl;hú t ezeknél, 4-5 ~1;, el térést n1Cgengc
dun,k, _ J}1ae az e~.1gedeke11yscg1~ek szinte végs{i. 
Latara1g ruentunk el. .:\ gyogyszerspeciaU
túsok11úl különösen súlyt helycziink arra, 
hogy ~~ tartúlyok a fcl~üntetett gyógyszer
u1enuy1seget tartaln1az2ak. Kisehb üveo·ek-
1.1él 111egengedbetö llibá11ak a 8-10~1~-ot fart
.1 uk, uagyobL üyeg·eknél a 4-5~i;-ot (ter1nr.
s2etcseu csak a hiúnyt kifogúsoljuk). 

..:-\ n1egitélésnél teru1észct.cse11 szúruítúsba 
:H!n az elcrnzés, helyesebben a rueg·hatúroz;ú:-; 
h1~toIJs{q.;:·a is. Iliszcn sok olyan eset adódik 
elo~ ho.v::i.: egyes alkotórészek iuog·hatúrozása 
telJesen rs 1neghiusulhat; inert ne feledjiik. 
hog-y kiilöuöseu a szer,~cs kén1iai készít~ru(~. 
n~·ck cg·yruúsl/il való rnenIIyilc.!res clválasz-
1 ú~a, kiilöuöseu ha rokon Ye.g·yülctekrfil va11 
szo, gyakran rueg·halad.ic:i az analitikus tndú
sút <~s tiirPliuét:. 

~\ 1nagist.raliter reudeli- gyóg~·:-;zereknt\1 a 
1uegengcdheUí ltihúknl: jóval túg·ahbra keli 
:-;;i;abnunk .. A.z pJl){tllhafÓ YCSztes(•"'Pk - cn·y 
aclott cscf:h{'!! arúnylag- kis i~tc:1u1visé7.'·íi 
µ:yóg·yszer clkészítés(~röl léYé11 szó -' jóv~'ll 
nagyobbak. ~-\ keYeréshPz hnsznúlf' 1uozsúr
h~111 n1aradhnt vissza keYf>s anya~·. De a 111(·
}"l':-i po_ntos_súga is kisebb, kcy(>:::; anyag gyors 
.e1ncrcsen('l; ..:\~ os,z1?tt, ndag·oli: g·yógyszr
rck ad~1g·f!lasa lf:_ rcg1 bevett szokús szerint 
sze1n11?.-c1:tck szer1nt történik. Ez utóhhi eset
lH•n fok~PC!l az osztott porokra g·ondolok. 

Ez ntobb1ak closztúsúnnk pontossún·cít sok 
e~·:yéb. köri'i]mén~ n'!ellett. ar. osztanc'f{i por 
f1z1krn t11laJdonsa1:.rn1 Cci por lapadr'i:-<. volunii-

i '. 

l 
j 

1 
i 

l 

n(izus, stb.) ÍR korlátozzák. Ezeknek a hibúk
nak kikiiszöbölése a gyakorló gyógyszerész 
feladatát képezi; ezzel tehát ne1n kívúnok 
foglalkozni. Egy azonban bizonyos és ezt: a 
n·yógyszerre szoruló közönség 1negkivánhat
'.fa, hog·y gyóg;i,·szcrét gondosan készítsük el, 
ne uag·yoljuk el n1u11káukat, n1ert ezzel a 
g·yógySzerészet rnegbecsülPséneJi: úrtunk. hi
szen magunk becsiiljük' le azt Jgeu gyakran, 
helytelen, „farmakológiai" okoskodásokkal. 
Ha tehát az orvos 120 g gyógyszéres keveri\· 
ket rendel; pld. 3 g an.tipirint 120 g dest. víz
hen, ne öntsük tele a 150 g-os üveget sziniil
t ig vizzel, n1ert ez bizouy_ á.legjobb akarat. 
111ellett . .sen1 nevezhető gondos elkészítésnek. 
~,\uii az eltürt. hibákat. illeti, a poí·ok elosz
t.úsu tapasztalataink szerint 14-1616 hibával 
l'ivéµ;ezhető. ,\._ u1éréseket is elv6gezhetjiik H 
\pg·li:ihh e.set.hen fi-89"h-nyi pontoRRÚg-1,i;al, in(•g· 
:-;ok innuka esetén is. Kállóra az esetek zii-
111(,uél kb. 1-21{,-ot számíthatunk. 

.i\lindeneseirP sok tapasztalatra van sziik~ 
Sl;/.!, hogy a g·yógy,„zerekröl valaki. 1negfe1elii 
v{~le1nényt for1núlhasson. . · 

I1~zzel fejt(~getéscitn végére jn~ottam. ·Sok
::: ok dologTól kellett volna n1ég n1eg-en1lGkez-
11Pu1, n1elyek l(•1nú1nhoz' t.artoznük, .de ezek-
1:e ilyen .szükre szahott eikk ·keretében neu1 
kdeszkedhettem ki. Az itt fölvetett g·ondo' 
latok azonban, úgy hiszem. a jöv{) fejlőd{•.~ 
c·~irúit t.art.alrnazzúk, n1e1yek talán hCfolyá~~ 
:;al .lehetnf'k vala1nikor a gyógyszeréSzeknek 
Íl/.!Y tudOn1ú11;i,·os, ntinf: g:i,~akor1nti .<isszps tö-
rt•kvéseire. ' 
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Gyakorlati utmutatás az első 
segélynyujtáshoz. 

Irt.a: clr. l{örnzöczi Eu1il 1n. kir. e. ü. 
főtanácsos, a B. ö. l\í. E. igazgató-főorvosa. 

Altaláuos rész. 
.!\. n1ag·yar törvények szerint (1876. Xl J ~. 

tnrvénJJcikk 39, -§.) n1indenki köteles elsö 
segítRéget nyújtani. Ugyancsak ezen törvény 
Jo. §-a a.r.t is elöir.ia, hogy az első segítség·
ny{1jtúsra rnindenkít ki kell oktatni, ki fog
lalkozil.súnál fogva gyakrabban jöhet ol:rau 
helyzetbe, hogy segítséget nyújtson. Ezen 
rendelkezések szerint tehát a t1.llÓlJ.1JSzerész· 
nelt. kötelessé.<Je első se.qftséf!ef 11;11újtani, és 
kötelessé.<Je az „első segftsélfll)Júitds" szabd
l.11ait niegtanulnt 

Nen1csak a törvény által reáhárított köte
lesség, hanetn az e1nberszeretet és a saját 
.iól felfogott érdeke is azt követeli, hogy 
a gyúgyRzerész az „első segítségnyí1jtús" 
inúclozutait ala}Josan is1nerje. A jó cseleke
det n1eg11y11gtató érzése n1ellett, a helyes 
elsösegítséguyújt{ls elősegíti a gyógyszerész 
uieg·beesülést és fokozza tekintélyét. 

.. A.z „elsö segítségnyújtás" alkalmazásút 
két fontos köriilméuynek kell szabályozni: 

l. lll•l.11esen kell se_qílsé_qrt n.11ú:ifnn'i. ~4z 

()rpostuclonui11.11 n1ai úlidsa szerint, nc1n a 
rdl!i. -idők claiiult n1ódszcrei _szerint . . 

2. 1Vcni szabad a bclc[Jef fJ.lfO!J.llke::;:c{n1. csak 
első seq[f:séqcl" szabad n.11ú.ita11i; o fotábúi 

~~z or11o's do'lna. l!J:zeu „ elsö seníls{qn.lfú.i
tús" is csak akkor förté11.iék 1HCf/, ha ortos 
11incs kéznél; IHt a:z orvos kúznél ·van, -varJll 
annak ·tnc11érke .. ?:fe o hcfeJI kcírosodása nlil
kiil be1.Hirható, utasítsuk <t hclefll'l ortos/io:2. 

„-\z esetben, ha a gyógyszerész az 1. l•s :!. 
pont alatti előirúsokat nen1 követi szigo~ 
rúan, az okozott kúrért l>s kurnzslúsért. perht~ 
fogható. 

~·lz elsü se,r1ífséf111.111l.ilás is111ereleiuek nH'fl
szerzése. 

.i\'la az első seg'l~lynyújlús 1uó(lS'l.ereii. a 
µ;yúgyszerész 1núr a A::';Ógyszerl•szgyakol'· 
11oki ta11folyau1on lallul,1a n1eg·. I~ze;~eu., a 
13. 0. i.\f. E. helyisl~g·e1hcn tarlot t. elo~t~l<~s~)
kon eltnéleti\eg (•s gyakorlatilag- cl:<.it~.1at1t.1a 
a hallgató az ;,első segílséguyújlús'· 1snl_PrP
teit.. lBzen lant'olyan1ot IH'nt halJg·alo,~t g~;op;;-;
szerészeknek ajúnlo1n azon „~l~o, seµ;e\~'-
11yújtúst'' tanító ki}n:vvPk, i'tlolva~a~at .. lllt'
lveknek jegyzékf~t ertekezt•sent veg-PII lo.g·o1n 
l~özfilni. 

:\ g·yógyszerész elsií, segílség·pyújtú ~~J(íf:i-
11nl11JÚJ1yai a\ap.iúll .t>s ,a g-y1.1g-ysz~·rlarl~:11! 
ll•v(í Ol'\"O~S'l.PrPk Sl'g"PiYl'Vl'I h1zo11yaJ'a to,h
bet telu~t 1nint egy pg·yszl'rií laikus Sl'g'lÍ· 
s(•g-11vú jt{;, de sPg-íts(•guyújtúsa kiizlHHI so· 
luisei11 ·s:zubad olyan Pr6sP11 . \Ja~ó szurl'kl•! 
adag-olnia. 111clyPk t·sak orvosi ve11y1:P sz~il: 
u·ú\taf.hatók ki. Bódító {•s fú idnlo1111·s1l\ap1ío 
~Zl'l'Pk helytelc>11 kiszolg·úHafúsa últal ol>·a11 

lí~' 
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f'o~cléisségei vesz rnngúra a gyógyszerész, 
n11t 11eru szabad rnagúra vúllalnia. · . 
.1\, gyóg~'szeró:'~ últal 11yújtott ,.e.l~ő seg·ít.

sng <'J11hcrlJaraf1 cselekedet, a1111ert véle-
111é11yt~lll szerint, clí.iazúst: JU!JJI fogadhat el.; 
. .\z tdsö. sogí tséguyújtúsuúl relhasznúl t kötű
~zeruk es egyt'.~b g;rógyszPrek úrút azonbau 
lel lehet; sz{unílani. ..:\ gyÖgyszeré!iZ helyesen 
c·~elekHztk, ha az elhasznúlt szerekről jeg·y
zeket ,vcs,z fel és azok úrút felszúrnítva, arról 
lanns1tvanyt ad . ..:\ tanusítvún~· inúsolatút, 
t'sef-leges ig·azolús cél.iúhól, 111eg kell őrizni;_,~. 

„-lz ('fsö selfít.~·éan,11újfús hel.11c és eszkii:zci. 

„:\z elBÜ segíiségnyújtús re11clsz<.•riut ;1 

g·y{1gyszertúrbai1 történik, csak kivétt>les0u 
lt>het arrúl szó, hogy a g·y{Jgyszert'.•sz '-l hu!
<~setest _a lakásán keresi fel. .l.lyen eset. esnk 
akkor allhat elő, ha életveszcdeleu1 forou· 
l'cIIH és. ha orvo8 semrpiképen se1n kaphat'~ 
(pl. . n 111cs a hel:rsegbcn), terruésze1 es, 
hoq·~- ~l:\:e1~kor is inin_dig- csak „első segítség" 
11yu.1iasarol !ellet szo. · 

.:\. g-yógy:-;zerész lehetőleg ne nyújtsoü a 
ÍJ~~te~· hozzaü~rlozói be111011dúsa alapjún 'sö
gJt!icg-ct. A. la1kns hozzútartozók uag·you Sok
szor !1elytelcniil acl.iúk elő a ll•nyúllúst és 
11~~~glc:·.e!":iztik .a s~gíie11i akarót. Csri..k.ng-ész 
konnyunek latszo es0t0khe11 szabad· ezell 
szabú[y nlúl kivl•telt tP1111i. 

I-Iel~·ps1~~l~. ta_lú!o1J1, ha a, SPJ.rítst'.~g·nyújlús 
Jtí'lll a kozo1tseg· rendelkPz(•s{•ré úllú hPlvi
s{•g-l!e!! tiirt{·1.~il_~· :4..n1e1111~·i!·e (:sak lelu~L"c~g:es. 
a sc~rnlt hl'kotozt1se pl. n111Hlig- vaJauri n1el
l<'~klielr isl~g·hc1.1 ,tö1·t<;11:iúk. .:-\ s~ig-{•Jyu yúj t:ús1·n 
hasznait hnly1sPg vilng·os <'S JÚ le\·t•giijíí le-

'.!fii 

g-yen. Jó, ha ahhan ne1ucsak szék, hane1n eg·y 
dívány és mosdó is van. 

Jl}löadúsaiu1han én rcndeS('ll a;i,\" a:iúnlo111 
,; hallgatóimnak, hogy első segítségnyújtús 

céljaira egy külön felszerelt 1údikút tartsa
nak készenlétben. A külön rnentőszckréIIY 
111ár azért is jó, mert így a gyógyszertáron 
kí·viil sziikséges seg·ítség-nyújtásnál is han1<:1r 
készen és cg:yütt van minden és haj esetén 
rögtön siethetiink a baleseteshcz, de külön~ 
hon is célszcrü a sziikség·es, a fontosnhh sz1.·
rckct egy helyiH.t. tartani. 

~-lz eL<;ő srr1ítsér1n,1n()fáshoz sziikséfll'S s,;crck 
a következők: 

1. 1 drh olló (a ruha felvágúsúhoz. a köt
szer e1vúgúsúhoz). 

~. 1 drh sebész-olt<'>. 1 drh aualú1uiai esip(i. 
:\z ollót. és esipőt. r-:IPrilizálni kell t'.•s sfPrili
zi'!lús utún kiilön-küli:in hPt'son1<1g-olni ,_',;-; 
íiry plfenni. 1\1rnH!::;zetP:-;. hogy hasznúl11t 
p\Öif ú.iból ke1l az eszközökef sierilizúlui. ~\r, 
<•lőzetes stPrilcn Yaló rne:.rörzl•s t•sak ar.1 n 
c•élt sznlg·úl.ia. hog·y siir:.rös t'sf'fc~kHPl és ak~ 
kor. lia a sferilizúlús lphcfeUen. h•:xalúh!1 
Yal<11t1PI1nyire fiszta t~szküzök leg·ypnf'k kt;z
nól. 

ii. Egy esou1ó fapúlcika. n 
Yallaeso1nóval, stcrilizúlva 
t•harta-ceralúba cso1nag-olYa. 

Yé!!·érP c•savart 
é~ · kiilün-killön 
Ez~n fapúlei-

.Eggoplast 
a n1ag-::ar k11u<_·:-;t1k rng;fap:Jsz. 



k{~L ~t sebszélek jódozúsúra hasznúlt··:~>i·ll· 
.Jodt111kturút nen1 jó a szPkrénvhcn t·~i·t'" ~ ~
\ "iórllinl·l .: t t i 1 · · · '" ' an1. ~. /.} t" \ .n1 d; '-;-r :1 ni~_zo palack nchezeli 
<~~. 1 ~,1~. o

1
.
1
:neg cs <~Jlt~.s .. k~_zhen a tiuktura hl'-., 

sui 118.?( I 1.., A besurnsodott tinktura niar \ 
~~h1_kor!1yél~é1_1ek jó~lozásúra a hiva1aios j

0

ó~l
l~iY .... turai. lng·1t~uk iel ug:.·a.nannyi alkoilnl. 

~· Lak1uusz1><1pir (v()rös, kék). 
.J. Ragtapasz. Eggoplast (a tap·1sz közep/~11 

JJ:aze van). < • • '-

(). G drb tiszta húron1szögletil kendő h"-
t·:.;on1agolva. '"' 

7. 1 tuC:'at biztosító tií 
8. I\::öJ~zereson1ag·ok és. pedig·: 
a) J?ar, darab: 10 en1 széleB, 5 n1 hoss· ·, 

?1nill1;oiy~:\:.:iI ellátott köb.;?-ercsou1ag·, '' zi. 

1
, 

1
R 1c1m1~„s1z.cle8, a 111 hosszn rnnllpól:.·úval Pi~ 

• .L 0 ~o SZPl'C.SOHl'"'' 

i: Ili 1't'tt11_ .. sz(\J~s: 5 l;~'"'i1oí-is7.Ú 1nnll1)6Iyúval Pi-
, d O di! SZPl'l'SOill<l 'r. 

fi. _S!erilizúlt g-úz '"'és 11edig-: 

I
par ~·so1nag- 25 ctn:: 11ag-;rsúg-ú, 2-il dar·d1 

~t' :ruha~. tar1a1Inazó sehrnha t·so1nao· ' 

1
, 

1
•1ll <·t!i- nag·ysúg-ú. PÚ!' clarab sehrt~1.1út tar

d llHIZO SPhrnha (_'SOlll'l'r 

, 
1
:-io t 1!1:: n

1
ag-:.·s(tg-ú, nA{':''c1arah sebrnhút t·ir 

dl tll<lZO SP ll'nlia ('SOJH•l'r < • 

,,,1
11

?· 8terilizc'ilt 25-56 '"'gTan1os vattatSOIIl<I-
,., ~. 

11. 1 drb 25-35 cin hosszú. erős, görnhölvíi 

n rnagrar kaucsuk ragtapasz. 

pálca (a vérzést csillapító szorító körülkö
téshez). 

12. 1 drb 80-90 cm hosszú, 30-40 cm szé
' les, gyalult deszka (az eltört láb bekötésé· 

hez). A mentöszekrény oldalához erősíthető. 
13. Égett sebek bekötésére 01. Lini, Aqua 

calcissal, vagy lanolin (a vazelint és a vaze
linnal készült kenőcsöket újabban nem szere
tik használni az égett sebek kezelésére, mert 
az a tapasztalat, hogy a vazelinnel kezelt 
égési sebek gennyedéssel gyógyulnak). 

1·1. Erősítő szerek. 
20 r1r Hoffn1a11n-cscJJP cseppentő Ü'VC!J
ben (20-25 csepp adandó egy fél pohár 

(vízhen). 
.?O nr Cardiazol ·va.Q,IJ ·rnás ká·n1forszcrfi 
hatással biró oldat, eseppentö üvegben. 

(Egyszerre 20 eseppe-t, legfeljebb kétsze1· 
Pg)· félóra alatt, naponta legfeljebb hii
Tomszor). 
2(} gr 10% Coff. nalr. benz. oldat (egy· 
szerre 20 rseppet. legfeljebb kétszer fél 
óra alatt. Naponta regfel.iebb háron1-
szor). 

l;l. Fá.}dalonicslllavitó szerek: 
Y~ .r1ru1os .... 4cid. nccf.11lo-snlic.1/l, porok~ 
Kalmopyrin stb). 
0.2 _qnnos Amidop11rin porok (legfel.iehh 
ké\sr,er e.Ql/ óra a.lait). (A fájdalontcsil
lapító és kábítószerek alkalmazásánál 
óvatosak legyü11k .az első segélynyú.i
tásnál, n1ert m:e·gvál'to.ztatják a beteg
ség tüneteit és megnehezítik a későbbi 
orvosi kezelést). 
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. · 16. 1\.Iérgezés esetén használandó szerek: 
I grmos Cuprum sulf. porok éharta 
cerátában. (Hánytatás céljából 1· por 
JOO gr vízben feloldandó és ebből egy-
evőkanálnyit kell adni; esetleg 5 perc 

mulv·a újból 1 evőkanálnyit.) A hány
tatás előtt 1 pohár vizet adjunk és pró
báljuk meg előbb Cupr. sulfuric. adago
lása nélkiil, a torok izgatása által hán~r
látást előidézni. Ha a második kanúl 
Cupr. sulf. után nem hány a mérgezett, 
ídból adju11k egy pohár vizet és próbál
juk meg a garat izgatása által előidc'.\zni 
a hányást. (Többször- ne adjunk a cup
rum oldatból. 
1JOI> gr Oarbo med. neu, Merek (a fém- és 
úövény eredet.ű 1nérgeknél, alkáliáknúl 
az adszorbció céljából 2-3 evőkanállal, 
vízben, vagy keserű vízbe keverve. Ila 
Yízhen adjuk,. utána mindig- keseriívíz. 
min- Magn. su!fur. adandó). 

HOO g-r l\fagnesiu1n snlfurien111. (I!asha.i
!ús céljából 1-2 kávé!;kanlányi vízheu 
oldva). 

,\ 11-i. pont alatt felsorolt: szerek a nu•t·<•;..r 
g·ro1·s kiki.iszöbölésr eéijúhól. kivéve a tna
r6n10rgcket. minden n1érgezésnél adag-olau
dfik. .·\ különféle · ellenmér!{ekct . (hórsa v, 

ola.i. nátriun1tiosz111fát. Ka1iun1· Jryperlnall
ganic1nn. cseri:;av. feketekávé, stb.) nen1 so
roloni fel, azokat ·felei:;legei:; külön a szek-
rényben tartogatni. · 

Eggoplast 
n 1nagyar kaucs~~ .r~gt_~q:ia.sz, 

Elsíi sc1!:itseA·nyújtás sériiléscknél. 

/ • • Sériilések. u1el.1Jck11él a bőr l'l/.1Jdltaldba11 
11en1, rctrt,IJ csak nn_q.11011 keL·eset sérült ·111cf/. 

A) Zúzódások. 
Esések. vag·y ton1pa testtel való ütések 

u táu a illegütÖtt testrész fáj és 111egd1~Z7:fHl. 
~\z iités helyén előbb kékes-veres, ~rcsohh 
n1egsárgnló-111cgzöldiilő folt, keletkezik. , ~~\. 
t'újda loru a n1eg·sériilt tes~ri:.s.z n1eg_mpzd1 ta
súnál növekedik. ...!'\.. mcgutott testreszt ,ne 
n1ozgassuk és tcµ::riink rá hideg l~o~·og-atnst. 
...-\ fájdalmat enyhíti eg~·-cgy· asp1r111, vag~· 
kalmopirin bevétele. 

B) \Tékon;\· eszközzel ejtett, szúrt sebek. 
i.\ vékony eszközzel ejtett szúrt sehel~ <i 

liőrt csak kis teriileten sl>rtik 111eg, dc n1Pl \·
re hchatolnak és akkor", ha a ~zúrásl l'.i)ii 
tárgy piszkos (piszkos iu. rozsda~ szeg·, sza)
ka) fertőzést okoznak. 111elyekhol gc•11ycd('s 
6s 1uús haj szúr1nazhat. 

Néha a szúrást pjt() tesi a sPhhf'n IlHl!'iH} 

(szálka, tü). Ilyenkor t'o.rrjuk n1eg v~ilaH11 
('Sipövel, vag·y kör1uiinkk~l a he_l1a!olo .. t~~t 
kiálló részét és lassan huzznk ln. J\ kol'Olll 
al·1it levő tesi: kivétcléuél a kiirn1öt vigyúzv11 
le;úgjuk, hog;\· jobbau . h?z~ú fér.iii1.1k -~1z 
ideo·en testhez. }la a k1h11zas 1H'lll s1kcrul. 
ne ';;okat vesz{íd.iiink ~s ne tGrdcl:iük le ... az 
idegen test kiúlló részét. ha11e1n lllCIIJUHk 
inielőbh orvoshoz. , 
.:Az esetben, ha az idegeu tesi. úth.atolt. es 
vég·e kiitlL azon irányban húzzuk k1 az 1<le
,itentestet,-'a1nc1;.- ir(n1~·han az behatolt. lía ar, 
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ide!fenfcsf vége kiáll, valan1i fog·óval csíp-
jük le a kiúlló görbe v(\gét. -

Néha a tü vagy 1n{1s idegen test egészc11 
behatol a testbe. Ilyenkor azt csak az orvos 
veheti ki és sokszor az is csak röntgenviz;:;;
gálat után. 

II. Bőrhorzsolások. 
Börhorzsolúsoknál, ha a horzsolás kör

nyéke nem piszkos, legokosabb a lehorzsolt 
területet mosogatás nélki.il jócltinktnrával 
bekenni és bekötni. 

Ha a lehorzsolódott börteriilet nagyobh, 
Yagy ha a jóddal való bekenés után is ri1ég 
nedyez? a. horz~ol~s. legcélszeriíbb azt úg~~ 
hekotm. mmt a ny1lt sebet. 

Tapaszt a lehorzsolt bőrre nem tanáeso11 
!enni. J:.\ tapasz alatt a bőr nedvedző lesz, 
felpuhul! hámlik és oz meggfitolja a gyor~ 
g-yogynlast. ~4. tapasit leg-felJebb úgy alkal* 
tnazhatjuk, hogy 111agára a lehorzsolt sehr1; 
kis 1-iszta schruhút teszünk és azt egy ragf<1-
pasz kPrL1sztfp] n1rgerősítjük. A gy6gysZer
!úrh::in kéznél levő sebrnhúval ellátott ta.pa
:-:zok i~ jbl hnszn{dhatók P eélra. 

111. ,','ebek. 11'/Cl.11ek felett a bőr df ra11 
r<Í fi i-a, roncsolra ). 

(Nyílt sebei<). 
A fúto11gó sebek aunúl vrszélvesehbek 

llli.H.~l 111élyebbek {•s u1inél jobb~1~1 8zÓt v;1n° 
s:r.L•luk roncsolva. Olyan sebzések, II1elyeknél 
a test bels6 fontos részei is megsérültek 
példánl az agyvelő, a tiidö, a szív a gyo~ 
iuor, bél, rnúj, lnígyhúlyag stb. különösen 
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veszélyesek. \Tpszedel1nesck azon sebek is, 
n1elyck beszenuvezödtek. , . 

_,,!\..· sehek e1lút{1sánúl az első segít.séguyu~1-
tónak kiilönéisen a dologra kell torcket1111: 
1. hog·y a fújdaln1at enyhítse, 2. hogy ::~ st;,bi;t 
a fertőzéstől 1negóvja, 3. hogy a seb verzcsct 
esillapítsa. 

1 . .:\ t'újdalo1n csillapílúf:a. 
„!\. 1ueg·séri.ilt ember kétségbeesett, izgatot_t. 

}\.z igaii szan1aritánu~ n:r.~1godta1~, gy.eng~~: 
dcn nyújt segítséget cs kozben b1ztat.ia cs 
csitítgatja a sebesültet. . , 

Le kell a sebesültet f'ektetu1, vagy lega1abh 
is leültetni. „!\..z esetben,, ha <:'f. vetkezte.tes a 
nagy fájdalom, vagy n1as 1111att nen1 l~hr~t
~éges: fel·l)ár1juk a rul!ílf._ Ezen f.~lvagas 
úgy történjék, hogy a J!nlu~ban lchetol~g ke
vés kúrt okozunk. A na1lr<~g?.t, a .~a!)a~ot, a 
varrúsnál kell felvágni. a cipot a l uzozsu~o1:-
1dil stb. „!:\.. nH'{Jsériilf cn1bcr lc\:~tkeztet.ese-
11él előbb az ép réqlnnról ressz1tk le a rn
hút és csak azutút1 ·a sérültrö_l. 1\. felöltözfc
!Psnél pedi11 clöhb a sériilf renfa1rro huzzuk 
fl'l a ruhát. , , 

_.\ legjobb fújdi:do111l'sillan.1to, h,a a heteµ; 
a sérült tagjút nc111 inozga~·:la •. azert a ~ucg-
..;{•riilt kezei kart fel kell kotn1; ha pedig a 
iúhak sérfilÍck n1cg. a sé1:ült. feküdjék nyu
:.!.'oc1tau és ne mozgassa laba1l. 

:\z ügyes és jó kötés_ .e1zúr.ia a„s_ehct a 
külső vilúgtól és 1uegovJa a~t a f.t~J.<lalrnat 
okozó surlódásoktól. .l\ lcgJohh i<1Jdalo1n
csillapító egy jó kötés, az~rt a St,?b!-;l be k~ll 
födni, kötni. 1\. bekötés utan n ~crultet kor
húzba visszük, vagy ha hel~·sz1nc11 nuiradi 

i"T 

'i ,, 
ÍI 
ji 
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lefektetjük és adunk 11cki valan1i erősítő, 
üdítő italt (leút, kávé!, levest. alkoholt) {>S 
a fájdahnak ellen cgy-eg:;i," aspirint. vag:i• 
kalmopyrint. 

2. ~"'- sebek inegóvása a f'criőzésiöl. 

.I\ seb, hrr tiszfdn tarf}uk. rnagától össze
forr. Ez az iisszeforrús annál gyorsabb, nii
Hél közelebb vannak a sebszélek cgyn1iu;hoz. 
_.:-\z esetben. ha a sebszéleket i:h.;szehuzznk 
(ragtapasszal, varrással) az cgybeforrús 

púr nap alatt rneg-történik . ...'\ tátongó sebek 
csak lassú sarjadzússal nőnek össze. j\ kiHH
födés a seb fenekén kezdődik. 

A sebnek ezen zavartalan u1eggyógyulúsa 
<~sak akkor történik. ha a sebbe 11en1 jutnak 
hc a sebet megferfözö baktériumok. SehfPr
töző haktériun1ok mindenhol vannak; az; 
Ptnher hör{\11, a ruhákon, a különféle tárgya
kon stb. Ezen veszedeln1cs haktériun1ok. 
nlint 1nindenki tudja, oly kicsinyek, hog·;-.· 
szahndszennuel llC'Ill lúthatók. rrévcdés azi 
liinui, hogy csak 11is.zhos bőrön és piszkos 
ldrr1.11ako11 rannak. ](üliinl'éle viz8g(datok 
kitnntattúk, hogy azok. a Júfszúlai:· legtisz
túhh eszközön és bőrön is előfoi-tluluak és 
<'sak olyan iúr,!,ryakou ui11esenek, rnelyekct 
!'orrú vízben kif'őztii.nk, vagy an1elyekPl 
forró i.rőzhen, \·agy nagy n1ele,!.!·heu fertőtJp. 
uíf.eftünk. inert a nagy n1eleg elöli ezen hak
h5ritnnokat (a haktériuruok cliilése forra
lússal. vízgőzzel, szúraz ineleggcl: 1'ertötle
níi-és). Nc111cs11 k a nagy zuclf'g' öli n1cg· ezen 
ha ktériurnoka t. hauen1 bizonyos t'ertötlcní tfi 
t'olyadékok is ( iódtinktnra. S"-ubl itnidoldn L 
i)·znformoldaL alkohol slh.) lGöck a l'crtőtlc' 
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nítő folyadékok azonban csak akkor „hatnak 
·t bőrön levő haktériun1okra, ha a bor nern 
i)iszkos, n1ert a piszok körülveszi, és meg-
védi a baktériumokat. Kivételt kepeznek: ez 
;dól egres szerek. pl. :iódt.in~lur~1: .1!1elrek 
uem egész tiszta blírre kcnYe 1s k1feJt1k fer-
tötlcuítö hatúsukat. , . 

1\ sebbe bejutott bakter1~111,iok ~uegaka~ú
lyozzúk a seb összet'orradasat _cs gennJ,~e
tiést. a seb elüszkösödését, ső~ últalún~,s ve~:
t'ertőzést- is okozhatnak. }.-l1nden eronkhol 
·11'J"l kell tehát törekednünk, hop·y a sebet a 
;Jis~októl és haktériuinoktól !!1eg-6v.ink ... I~i 
1·sukneu1 elérhetetlen, inert n!al' a ~ehesul(;s 
pPl'{~t~heu is huf.ol hc a sebbe piszok: a_n1 keve~ 
hakf(~rin1nu1al a seb 111aga 1s elha1u~i:, IHPl'l 
t!lag·a a Sl~h vúladt>ka is k{>~p~s egy h1zony~_>S 
rnkig· a sehbe hatolt hakfPr1nn1okat clpusz-
lítaui. . . " 

1\ seb heki:Hl•sekor n111uleuekeloU. arra kP,11 
Uirt~kednüuk; hog·y kezü11k tiszta .. h•g-ye!I ps 
hogy 11 ki:Hőszer, n1it a sebre it>szunk. t.Jszln 
{~s i(~hetölt>g haklérinn1n1e11~cs lcgypn, 

1\ kéz uu~r1tisztítása 111osas.sal, SZ!lPVa1n1al 
(.s 

0

kÖrÖJI1kefével történjék. Ji.leleµ; VlZ JOh,!lall 
oldja a sr.appant és a pi:;zk.ot, nzcrt l~hetol~·~ 
111eleg- vízben kell Jnosdan1 .... "'- In?sdas _1.~ta11 
alkohollal.. 1yzofornnua1, vag-:• ... nu1s fe~:tot.le-
11íl.ő_. fol~~adékkal- is leiiblít!1~t-.111k k~ztniltPL 
A .. kér. 1negHirlésn e~ak tr1~SlHl k_1bo11t?tt 
fis1.i<i .Hh:ii.lközővel törtéuhetik. inerf. a reg-
út·i- kil11n fiirl'g-() l'öriilkUzön hizlosan vannak 
ha'irtérluu1ok~· l\fcg-bízhat6 törülkih:fr uélkiil 
inkú.hb niog se Hirül;iiik keziiul~et. . 

i\ .. kér. t.isztúra 111osúsa soksr.or H('hezen,;V}
t'tctii ki. JDgyrészt, inert nen1 áll a sehesuly
HekiÍ"l~r 111indig rende1kezt'•sHnkrt1 1neleg- v1z, 
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szappan, ahszolut tiszt.a i(iriilköző stb., n1Ús
részt., I!1erf a kezet tisztára n1osni (t. i., hoiry 
hakier1unnneuies legyen), ucu1 is olyan 
knnnyü feladat, ahhoz g·yakorlat kell. ftg·y 
kidolg·ozol.1. repPdezct.t hiíríí. nagyon niszko's 
kczt\I: .TJediµ; IIPIU is J.pheJ- hau1nrosa11 tisztúra 
ll}0~111. _Eppen ezért ~1lyan el~ő segítésll)'Ú.i
tast 1uodot kellett kigondohu, n1elyuél ne111 
föltt~tlenii1 szükséges a kéz előzetes megn10-
súsa. ~zeu rnódszert később 1nég hnnerteten1. 
Egyelore csak azt jegyze1n 1neg, hog·y eu
nek az az alapja: hogy se1n a sehre keriil<í 
kötőszert •. illetve annak sebre kerülő részét. 
se!u rnagat a sebet ne111 érintjük 1neg kP
zen1kkel. 

lCPziink tisztítúsa utún a seb kötéséhPz 
kell fogui. Legjobb lenne a sebet és ki.irnvé
ké_t f:i~ztin·a n1osni, 1nint azt az orvosok 'te
szik_. :nn az elsií segítségnyújtó ezt uen1 
f~~dJa .~11eg-te!1Bi. söt rnosog-atúsa által leg
t<!hb.szor a piszkot a seh környékéről a sehhe 
':_ISZl. Sol;:szoros tapasztalat 1nntatta ezL 
l•~J?T}~~n. ezert !ego~;:_o,sa!1h, ha az els6 .seg-ílség·-
11~ u.J1o neu1 .1s k1ser1t n1eg· a seb k1u1osúsilt. 
:\ ~Pl_>he heJntoU: kisebb fertiizéssel n1ajd 
t>l,han_ik 1nag-a a seh, illetve a sebből kiszi
varg-o szövetnedv, 1ne1vekr61 iuúr fentt>hh 
t>hnondotta1n. hogy a lnu~illusokat· n111g·iili 
~\ sPh ldlrnyékt>t pedig akképpp11 l'ertiitlf'nít~ 
1uk, h?.~'Y azt 4-r> en1 sz(.Jpsf'n jócl1inktn1·ú\·11l 
IH:kP_n.111k. , ~\ hekenést lPJ.reg·yszerííhh t'g"V 
pal<'1,ka Vl'g'Pl'e (•savart vaUacson1(1val vl•
g~t•z111', _,\z P~PthPn, lu~ ~l st•h kiiriil sz{)J•, ha i 
: a1; . .iz !llloval lPllYll'.JUk. vai:ry lehorol.vúl
.1nt. cle ovatosan. nPhOP'Y a piszkos szö1· a 
SPhhP hulljon .. ·\z. ki11Pk a seh kiil.ilz(~sélu~n 
nines gyakorlata (•s ne1n tudja a selad' 
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iigyesen körtiluyírni vag·y borof·\·úlni: leg-
jobb, ha azt nem is teszi. . 

A sebbe nyúlni, 1nagút a sebet 11.1osn1 nc111 
:-;zahad, legfeljebb a sebben szahad~~entuiel 
lútható idegen testet szuhad olltHlll ;iol n1cg·~ 
111osott kézznl, vag-y tisr;ta vatta vagy sch
ruha segélyével, vag·y fortőtlcnített (~sip6vel 
kivcn11i. I>l. ha a scbhcn üvegdarabok, ka
vics. rnhat'oszlúny vag-y 1nús cl'éle van. 

Az esetben, ha a seb környéke piszkos. 
aunak 1uegtisztítúsa rnegkísérelhető. Leg
jobb, ha ezt következőképpen tesszük. !(evés 
vattút, vagy sebruhút tiszta ví,zhe, be1.~
ziuhe, éterbe, alkoholba n1ártunk cs azt ero
sen kinyon1:iuk és a seb környékét ezzel le
törölgetjük. .l\ töriilg·etés úg>· történj(•k. 
hogy a piszok ne kerül.iön a sebbe és arra 
kiilfinösen vip;yúzzunk. hogy a türülgetö és 
111úr bepiszkított vatta a sebet ne érje, vag~
hogy a n1osófolyadék egy része a sebbe IH' 
jusson.,:\_ seb letísztog·atott környékét azutún 
júdtiuktnrúval kenjük be. 
· . .\. nagyon piszkos, súros, olnjos stb. sehPI 
llPlll kell ki111osni, esak a kör11:vékét száraz 
ruhával 1negtörölgctni. azután jóddal kfiriil~ 
kenni bek{)tözni és gyorsan orvoshoz llll'li
nL ~~;, ilyen erősen be1no('skolt seb kelHík<'•
PPH való n1egtisztítúsa egyike a legnehezehli 
ft~ladatoknak és azt cRak orvos végezheti. 

. .\ st~bet. és környékét így e\Jútva, aH11ak 
lu~kötéKéhez fogunk. A sebre tiszta s1~hruhút 
kPll tenni (a sehrnha puha {•s nPdvszivó le
gyen). ~:\ t•son1agot felbontjuk l•s a sehruhú 1 
a sebre tessziik. úg·y, hogy a sehruha sehr<' 
kerillő részét ne érintsük . ..:-\z esetben, ha n 
sehruhúból le kell vúg·ni. az esak tiszta. fe1·
töi1Pnítl'tt. ollóval lürléH.il~k. Olyau helyen. 

;: 
,1 
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~~ol sokszor fordul elő sériilés le.n-jobb · az 
osszevagdal t és szakszerííen ' f ertötlení t~t { 
sebrt~?adarabokat egy szélesszújú fertőtleni
t~t.t, nvegdohozhan tartani és onnan vetiui 
k.1 ovatosan <~.sivövcl. i\. sebruha kivételt•
ko~;. :s<.l!~ ·~,u11y1ra sz,ahad az u,:eget kinyitni. 
ho,..,:-, csq1ovel he11yulhassnuk cs aztún üjhól 
lie kell az üveget !'eduiink. · 
.,~:\ .. schrt~ha _föl~ tiszta vattút teszünk. ~.\ 

\ ,1tta1u:!i: lS i1sztanak kell lenni és azt is ::agy JOl becso1nagolva, vagy szélessz·'t j{·1' 
uvegdugós üvegben kell tartanunk. ·' ,, ' ' 
.:~"- seb.~t:. ~~utún sebrnhút és vattút tettiink 

1 .1, hekotozzuk. 
Nl•ha a sehruhút és vattút nern pólyúv:d, 

li.'.t11er11 _iapasszi~l erősítjük 1neg·. Jlycnkor 
!ol,!b, t:~.1kot: has1tuuk a htpaszhól l•s azokkal 
PJ'~sll.111k iueg· :1 sebre rukotf, kötöszerekct. ;\ 
nyitott- sebre eg·yetliil csak tapaszt tenni 
HPtn szabad. , 

l\~ o1lú és esiJ?ií. aulit a kötözésnél hasz11ú
luul~, abszolut. tiszta legyen, azért azokat i~ 
IH)c.·s.o~u~1g~lva kell tartani és hasznúlat cl(J 1 t 
stc1·d1zal111. ' 

~\z eln1on~lotta)tJ:ól kiti.iuik, hogy a seb oJ,
I~HHlon. valo ell<~.t::~~a, , mint ahogy eln1ond
Ltu1, bizonyos koruln1cnyek kfiz(itt szinte Ie
~IL'l-~'.le1_1. „--~ ke.,,et. ti.sztúra n1osni i:;; nehéz Ps 
._r~ 1.~zo1, sz1nfe, k1_v1lu;tel1en. J\ sebre tiszta 
~ch~.nhut. ;·:~tla!: tenni pedig csak akkor si-
1.~;r~~l. lin lr1.ss cso1nag Yan kéznél, vagy hu 
k.~rlon}pg·es l elszerelések úllnak rendelkez{~
st!nl~re . ...-\_. IH1 cso111ag-olt sebruhúból való i ~
vagashoz tiszta olh'.i kell. 1\. cso111agban n1e,~
ll}Hl't~c~t _scb;·nha 1nár nen1 őrizhető meg tis';,-

l
tan. es 1sn1Ptolf: hasznúlatán{1l hajok t:illl'Hl-
iatnnk. · • ' 

l\findezen okok n1iatt a sebek bekötözéséhez 
\ijabban kötözöcson1ag-okat hasznúluak .. Az 
ilyen kötzöcs.01nag-ban a pólya vég·étöl púr 
<·entin1éterre. u pólyúhoz odaerősítve. egyiitt 
van a sebrnha és vatta, Nern kell n1úst ten
nünk, n1int a eso111aµ:ot kihontani. vigyázva. 
hogy azon rósze. n1c>Jy a s~brc ker~il? se1u 
kezi.inkkel. sen1 mús vala1n1vel ne ern1tkcz~ 
zék- és a sebet bekötni. 

Többféle nagyságban kell ilyen cso111agot 
tartani és kötözéshez a legmegfclelöbh nagy· 
ságot kell kivúlasztani (legjobb. ha a követ
kező nagyságok vannak kéznél: 4, 8, 12, 20 cn1 
szélességÜek és 5:-:-:-10 n1éter hasszúsúgnak.) 

.4. seb -vérzésének csillapítdsn. 
Sebzések alkalmával a seb teriilctén ke

J'esztül futó erek n1egséri.ilnek és a bennök 
keringő vér kiörulik. _l\_ vérzés na:.r:rsúga attól 
filgg, rnil:ren és 111ennyi ér sérült meg. l\z 
esetben. ha csak vékouy hajszálerek sérültek 
nieg: a vérzés ·csekély, ·a vér esak éppen szí
várog. lla a g·yii.itőer6k sériiltek rneg, a vér 
bőségesebb. „!\. vérzés ilyenkor lassú, bugy
borékoló és a kiömlött vér színe sötétvörös. 
I-1a az ütőerek .. -sérültek _rueg, melyekben a 
vér erős nyon1{u; alatt folyik, akkor a sebbül 
erős sugárban ömlik ki az élénkpiros ütti
t·rcs vérzés, e;t,ért ütőeres vérzésnél rövid idií 
alatt sok vért yeszíthet a sérült. 

a tnag-yar kancsnk rag·tapasz. 
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a) Alta/<Ínos szab<i/11oh. 

A vérző embert le kell ültetni, vagy fek
tetni és ha a vérzés végtagon van, a vérző 
végtagot rnagasra kell en1elui. l\. rnagasra 
{~melt végtagba kisebb erővel hajtja a szív 
a vért és ezért abban csökken a vérzés. 

A vérző sebben némelykor véralvadék kép
ződik, mi a vérzést csillapítja. Ezt a vér
alvadékot ne töröljük le, hanem annak le
törlése nélkül alkalmazzuk a kötést. 

1. ábra. 
.• :1 vérzés csillapitdsa n1a.qasra en1eléssel és a 
1n1ha részek csonthoz való szoritds<i·val a seb 

fölött. 

11) _;J -vérzés csillavíldsa lab:/'O!!Úsohkul. 
\_ vérzést Jecrcélszerííbb kölűszerekkel esil

l·t~ítani ennel\: a módját alább fop;o1_n le
i;·ni 

0

N·i:"Y vérzéscknél azonban oddiu 1s ke.~l 
<·siliavÍt7illi a vérz~s~: n1_íg-„ a .. köté.iszc:~I~ ,.l'h'.
keriilnek, mert a st;;ru,It tt~.ok~'"·~ien el,e1ez.li•.-
tik Ez a következokep lortcn1k: . 

Á vÓr~ő en1bert leiiltetjük .• vag·y IL:leklei 
jiik és a vérző helyre e.Q'.11 ftszta r11hal n.110· 

e.··· 
e o 

• 

r·, , 
2. ábra. . . .1 .-./.zon hel11ek n1c.r1.iclülésc. l!ol o verzes cs1 .

lupildsa Cél:iából a n.11on1as alkrtln1a.zando: 
"·I) N,11aki. iitőér iiclJJ?, B! A .l·"~lcscso11~ felell 1 
iilér !icl.11e, G) .A ho11al:1a ,utcr /1el:1J<. '.~!. :;l 
fel~ö kar Iilőerenek helJJe, EJ ~-1 con1bol ·1.t,11 cl 

' e/l<iló ütőér !wl:11c. 
18* 
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'1/11111k • • e\ u:rornúsnak eriitcljcsnek kell lenni 
és arra kel! törekedni, hog·y az elszakadt 
l'l'e~. és anuak környezetét a vérző seb alalf 
l1.'co cso11!!1qz er<Jse11 odan.110111.iuk. lia ui11t·s 
tiszta ruhank, kénytelenek vagyunk hii
Y.l' 1 y k ujj U ll kkn 1. tenyerünkkel. hii\„ely kpú r~ 

11a11kkal gyakorolni a nyornúst. Ez azonhan 
v.-:ak 11<1!1.11. res.zedelnies rérzés esetén fehelö, 
u~crt a :.;ebbe lehclöleg nem szabad belenyúl-
111. l~ppeu ezért eélszeríi különösen a vé<rta
µ;?ko.n történő vérzéseknél előbb azt n1egPró
l!al111. hogy a n1agasra emelt végtagot a seh 
telelt kezünkkel útf'ogjuk és a seb feletti 
puha rész.~ket erö~en a cson~hoz nyon1juk. 
1g·y ,nctn Juthat ver a n1egserült erekbe és 
a Y(~rzés n1egszünik. (1. ábra). 
Nch~zcbh dolog a vérzés megszüntetésn 

oly 1nodon, hogy azt a nagy eret nJJOnijuk a 
<
1
'·"'?

1
ut-/1oz, 1nclybC>n a vér sebzés helyére fo

v1 t. 
. .c\ 2:ik úhra azon helyeket tünteti fel, hol 
ll_:'~,OHlassal a vérzések sikerrel csillapíthatók. 
h„~Hlllynhh tújékozódús céljúból bővebben is 
li~1rou1. hol kell ezen nyomúsokat alkal-
111azni: 
... ~·! fe]f(~fö, cé.~·zqse~cnél: a halántéktújon. 1\ 
1 l.:l~ag·ylo lel.sorc~zct a sze111ölclökkel össze
koto voual kdzepcn. 

Török illatszerosztálya 
;1 !t~g·k.~1'.{;~!'lettehh. f!rancia kozmetika- és illat
~zPrk11!011lt>µ;essegeket állandóan raktáron 

tartja. 

'i'lirijk .Júzset' It.t~, lludanest. VI., !{irály u. 12. 
lel.: 207-99. 

:!ií 

~:l 11.11ald 'Vérzéselo1él: a uyakiütöére11 a 
sebzés alatt. A fejbicceutöizon1 1ncllsö szó
ié11, közel a kulcscsont.hoz. ..'."\ nyou1ús11ak 
~crincoszloD felé kell irún;vulni. {l„úsd a 4. 
úbrál.) 

4. álira. 
l··L;J',:'(;S csillaoitáso a 11.11akon. 

Hónal.ii vérzések11él: a kulescso11ti iitií
eren. A szeg-ycsont és kulcscsont órintkp;r,(•-
séuél kell erősen a tnélybe nyo1nui. . 

„4 kar felső részén -való vérzésnél: a ld1-
11al.ig·ödörbcn kell crÖR nyo1núst gyakorolni n 
vúll relé, vag·y a kar ütöcrét kell cröscu a 1\•l
karcsonthoz nyonuii a kétt'c.iíi karizo111 hel~ii 
szélén. {L. az 5. és (), úbrúkat). 

~-lz alkar és kéz vérzésénél: a kar iit{í(•.r(•t 
kell erősen a t'elkarcsonthoz nyon1ni. a k(,t
[cjü karizom helRŐ szélén. (Lúsd a G. úhrid). 
A4 lá.q:11éktáji és ldb-vérzéseknél: crös uyon1úst 
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kuli /J.:yakorolHi lefele'.\ az úgyékha.ilatha. (L. a 
7. ú\Jrút). 

5. ábra. 
T-"l'rzés csillaJJífása !iónalj[Jödörbe i:ald 

n,110111ással. 

:\z itt eltuoudott vérzéscsillapító 1nódRz~
rek kiizött le{lkün11.1Jebben /dpiflető az, Ju1 
111a.<JlÍra a rl-ír,;;ö sebre l/Hakorolunk -n.11ou1<isl 
fisz/a ruluíral. rar1.11 uaf/H 1.'eszél.11 idején 
r11/1<1 ncifkiU. ~·I -cérzés csillapitása a seben 

2ifl 

ri;íviil, a vért szálliló edénuek összc11._11onuí
sá-val, nuír sokkal nehezebb és előzetes he
u:rakorlást igényel. Különben is első dolog 
mindig magában a sebben ruha vagy u.i.i 
nyon1ásával csillapítani a vérzést és ha ezzel 
el vagyunk foglalva, úgy sem csillapíthat
juk a vérzést a vért szállító edények össze
nyomásával. Ilyenkor vagy egy segédre kell 

6. ábra. 
„4. kar iUőcrének össze11.110111tisa. 

bizni. hogy az a sebre való nyomússal csil
lnpítRa a vérzést, és míg ez történik, mi a 
JIH~µ-fc1Q1ő vQrcdény összenyomásával csill{t~ 

- - ------- -
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pít.itik a vérzést, vag·;\„ a segítőt kell utasÍ· 
lani, hogy a rueµ;t'elelö helyen a seben kíviil 
n:romást gyakoroljon. 1viindkettö bajos do~ 
lo_g. Szerencse, hogy csak a 11.11ald, a ltóual}i 

,,/ comb 
7. ábra. 

iUőerének összen}fo1nása az alNÓ 
L'é!lfafl vérzésénél, 

., 
1 
1 

és á.<J,11éklia}laf j. nag·yohb vérr.éseknél va11 
1~rre igazún szükség é;.; ezeken a hcl veken 
annak kivitele is könnyebb. · 

.:\zntúu. ha a vérzést a n1egfelelő fogússal 
l'sillapítot.1.nk, a vérző sebet he kell k<ihii . .:\ 
~eh bekötése eg-y111agúban is csillapít ia <l 
,-érzést. · 

C') ... 4 Dérzés csillapítása kötiJzöszcrekkel. 
i\„ legtöbb vérzés eláll, ha erre egy egy~ 

szedi kötés! (fedőkötést) teszünk. 
Az esetben, ha a fedőkötés nlkal1nazú;.;a 

utún .sen1 úll cl a vérzés, az útvérzett kötést 
ncn1 vesszük le, ha11en1 l'üléje újabb ki:) tési: 
11,1;oniókötésf (I,úsd a 8. úbrú t) teszünk és ez 

S. ábra. 
l ~ é r.~éscsilla pí tó 11.'/0111áköf l:S. 

n kiivetkt•zők(~pcn történik: \rcsziiuk f'g;y 
1·so1uó ;jól öss1.e11yo1nott vattút. schl'nldd. 
vag·y valanli n1ús cson1óha gyiirt rnh{d ("s 
azt a ldités azon része fölé tcssziik. rnclv ;i 

vérző helyet- horíLia és ezt a esornót pói;\·n
val, vagy húron1sziig-íí kendővel el'Ősen <l 
esouthoz kötjük. T\::iités köz.hcn ue ongerl.iük 
a vnttút. vagy ruhac:soruót oldalt siklani. 
.4 n}Jon1ás11ak 111cröle!Jesen, a csontra kell 
irá11.11ul11ia. ha ,<.,·ikcrf a/a1ru11ll elérni. 

r\ fcd(j vag·y Jl.l/01HÓkÖfésscf 111a]dJ1C/ll 
11/'iudirJ sikeriil a vérzést csillapítani és ezért 
r1lsösorba11 ezrkct kell n1i11di_q /ias:::11dl11i. 
Ül:'ak ha ezekkel lll'lll érünk eólt, alkaluu1z-

1 
i 
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znk a szorlfó köriilköfésf. Szorító kUriilkü
tést, mindenféle erős pólyával és kendővel 
alkalmazhatunk; annak végzésére mégis leg
alkalmasabb a húro1nszögü kendő . ..t:\ szorít<) 
ki!riilkötést a combon vagy a felsőkaron kell 
vcgezni, mert ott a legjobban összenyomható 
a vért szállító nagy ér. A szorító körülkö· 
tésnél a vérző végtagot mindig magasra 
emeljük. A kötésnek oly szorosnak kell len
ni, hogy a vérzés elftlljon, mert ha nem elég 
szoros .• Ú!?Y csak a vékonyfalú gyüjtöereket 
11:ro!11Ja ossze, a vastagabb falu ütőereket 
1J~d1g nem és akkor az történik, hogy a 
vernek a sebhez való folyása akadálytalan 
az ~lfolyása azonban meggátoltatik. Ennek 
pc~hg az a következn1énye, hogy a vérzés 
1ncg nagyobb lesz . 
. )~~1~ .a köt~s n1~gs7:orí!:ílsávnl nen1 tudjuk a 

\-91zest cs1llarntau1, ugy a kendő ntol
~o 111e11ef.c alú valarui ken1ény tárgyat (hot, 

9. ábra. r· (.ir,~:éscsillo J)Íl (Í s;zqrít (Í k(jriifkiif és, 
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kulcs, kanúl) (eszii11k és azt· addig· csavar
juk, 1níg a vérzés eláll. 1\ ken1ény tárgy vé
gét, hogy a csavarás ne eug-ed.ien, 1negküt
jiik. (Lúsd a 9, ábrát). l\.z ilyen szorító kij
riilkötést csak egy-két óráig szabad a vég
tagon hagyni, tovább nen1, n1ert a vér el
zárása a kéz- és 1úbfej elhalúsút okozhatja. 
Okos dolog ezért ?~-1 óra n1ulva a szorító 
köriilkötésf 1nege11gcdni és n1egnézni, sziik· 
ség van-e még arra. Ennyi idő alatt múr 
legtöbbször eldugult a n1egsériilt ér és a 
Yérzés megszünt. Ilyenkor rneglazítjuk a 
kötést és a sebet szen1mcl kisér.iük. Abban 
az esetben, ha a vérzés t'1jra n1eginclul, a szo
rító köri.ilkötést újból egy-két csavarással 
:..:zorosabbú tesszük. 

„"[ tiérpcszf:cSéflek kii pcf kezfében hc<illú 
rosszullétek és az clrérzés n1e11.rtáfldsa. 

~\r. esetben. ha valakinek a vére valan11•ly 
sehzés következtében lassan Plfolyik, u ha
ló1 eRak órúk n1ulva és r\sak akkor küvct:kP· 
zik hP, ha a véruek már nagyrésze fllt'ol:rl. 
[~z történik pl. kisehhfokú gyon1or- és bt'1J
':érzésné'J. vagy ez történik. ha valaki cs11:\
lóján ereit átvúgja de csak a kisebb ereket 
sérti n1eg. vag-y ez törlénik akkor is, ha a 
képződő vérvúladék a g·yors vérzést -nlC!J· 
f/<Ífol.ia. l\z ilyen lassú elYérzésnl~l a sérült 
1uind siipadf.ahh és ~~ú11adtahh lesz. Ii~reje 
gyengül, álmos lesz. végre is lassan elalszik. 

E.g.goplast 
;1 J11ag,\·ar kanesuk ragtapasz. 



Egészen IJJÚRképen úll a dolog, ha hirtelen 
sok vért Yeszít a sebesült. Ilyenkor nenicsak 
az a haj, hog·y az élet fenntartúsához én a:r. 
agy iúplúlúsúhoz sziik~ég·es ,·ér kiöuilöil. 
ha1u.•n1 az i:-;. hog·y az t~rekbeu 1uég- 1negula
i-adt YÚrt a szív 11en1 t ud.ia n1egfc>lelöen ke
l'ingéshen tartani 1!s így dZ agy nem kap 
<!legendö ,·<!rt. ..'-\ szívben és az erekben levi.l 
vér ugyanis feszíti a szív és erek rugaln1a~ 
l'alait, viszont ezek kitúg·ult falai egy bizn
ll'.\'OS 11yon1ús alatt tartják a vért. Ez a n:ro
inús az. anli a vérkeringést szabúlyozza. lJa 
a vér egy része hirtelen el t'ol:rik, csökken a 
·nyomús a véredényreudszerben. az erek és 
szív elpet~·hiidnek, a vérkeringés n1egzavar
!atik és az agy neu1 kap elegendő vért. ,Az 
ily tnódon hirtl~len. szinte zökkenésszeríien 
előúl lot t ag·yvéi·szegénység-nek következ1né· 
11ye: az ú.inlús és ha az n1ég- fokozódik a I!~
lekz{~s (•s vérkeringés 1neg-szii11ósc: az 'e1vl·r· 
7.Ósi halúl. 

~"Lki a:z f'Ír·érzési halált 1/U'fl akar.ia r1áfol11i. 
rr111urk f'ls6 do/fia 111eftf!áfof11i az art.11 clvér
t.elc11f'rll:séf és c.zérl kiil'cf/1'<'.zőké1u'n ]ár
.1011 cf: 

1\ sok v{•rt \"Pszic_~tt einher r11húit u1e.~
hont.ic1. ar. ú.iuldozú e1nbert Úgy fekteti '''· 
!1o_q.11 lc.ie lelór1.io11. n1ég· johh. ha a nH~deu<_•óí 
is alútú1unsz.tja t'•s :i lúhakat (•s kezeket. is 11 
H1ag·usl!a e111eli {•s nlindenképeu arról go11-
doskod1k. hog-y a te~then n1egn111radt- vér a 
fejhe kPriiljiin. :\ kivúl'zett en1her t'úzik 
nz(•rt .iú n1eleg-t•11 hP kell takarni. I~úhaiÍ10; 
1nelPg-íti) palaf.'kokat. n1eleg- sót. ter1noforÍ 
teszünk t>s ha i111ii tud. adnnk neki niele·„ 
hort. teót. kúvét. :!0-2;) Psepp ear{1inzolf. 
\·ag;\· IO?il-o:-: kot'f'einoldatbúl :!0-25 cseppet 

f-fa szorgoskod{1snuk küzhf'Jl a'hPfPt.r jjn/udof 
lan lesz: szagoltutússal, dörr.siilésst~L a szív* 
1új(•k csapdoSúsúval élesztget.itik. I·Ia a ll•Jek· 
z(•s horkolúYÚ lesz 6s sr.ahúlytalan, v:ig~· 
ki is rnarnd: 111csfersért<'S flilck::ést l'l;if:::i711k. 

:i. A seb bekötése. 
..:\ seb bekötése az clsö sef1ítséftJ1.lflÍ)f<Ís11tÍl 
a) húroniszög·íí kendél,·el**) (Es111ar<~h-rt~ll' 

kendő vagy 
b) pólyúval történik (a kötözőcsornagball 

a pólyúhan együtt van a sebruha ós n 
vatta is.) 

I. J(ölözés hároniszöoíi kendőiicl. 

:\ háron1szögií kendőnek vau egy hoss:t.li 
oldala, két rövidebb oldala (•s l'SÚt·:-;i.1 .. .\ hú
rornszögü kendőt két!'éleképen lehet hasz-
11úlni: J. nyakkendőszerüen összehajtYa. 11. 
11yí!va.") 

L „4 n.11akkendöszeriie11 összeha:itotl hú-
1·0111:.;zögü kendővel kötjük be a !ton1lokot, a 
szeu1et, a /"illet, az <lllat, a Jt.llllkat, a küzliioél 
ós rnús kisebb sebet. Legl'öképen azonb<lH :t 
vérr.éscsillapító nHOUIÓ és szorító köriilkö· 
tésnél és a. törött: véyla_qok bekötésénél has,::-

*::') 1\. háro1nszögü kendőt Es1narch 11é
n1et seb{\SZ ajúnlutúra kezdték az első segít
ségnyújtúsnó 1 gyakrabban használni; azért 
a húromszgií kendőt Esrnareh-féle kendö
nek is nevezik. 

~') ..-\.zelőtt a háro1nsz{igií kend6t sokkal 
g·yakrabbnn hasznúlta az első segítség
nynjtó; n1a múr inkúbh hnsznúlunk kötöző 
c:son1agot. 
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u<iljuk az üssz(?Íut.}loli /l(lron1sz<i.<1ü kendő!. 
II. 1Vullott háro111szögíí kcncléít a követ

kező esetekben használunk: 
.a) a kar fclkötésérc; 
h) a fej, a vúll, a iuell, a hút, a has. a csí-

p()k, a kéz és a lúh hekiit:ésére. · 
a) .l\.. kar !'elkötése a következőkép törté

nik: A liúroruszögÜ kendőt incgfogjuk úgy 
hogy jobbkczüuk fogja a L~súcsát, balkezüuk 
pedig a hosszúszúr felső végét. Most rátesz
szük ·a sérült n1ellére a kendőt. úgy, hogJ-· 
csúcsa a sérült tag felé nézzen, a kendő hosz
szú oldala pedig a test hosszával púrhnza-
1nos legyen a 1uellkas azon felén, n1elyen az 
úp végtag van. A t'elkntés inódját kiilönben 
a 10. úhra 111uhd:ja. l\. keudö csoinója a nyak 

10. ábra . 
• -1 kar felkötése luiron1szügíl gendövcl. 

oldalún legyen, hogy lefekvéskor ne uyon1-
jo11 . ..'."\ kar ilyruóclon való felkötése az első 
segítségnyújtónak ne1u n1iudig sikeriil. 
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Ilyenkor kösse föl azt a nyakkendöszeriíen 
i)sszeha.itott háron1szögii kendővel. 

A fentebbi b) pontban felsorolt kötések 
ruódját minden lcírúsnúl tanulsúgosahhan 
u1utatják a .12-1!1. úbrúk. 

A /uiro1nszöf!íi kendőn kíviil búrrnifélt~ 
tiszta. kendőt: zsebkendőt, a8zta!kendöt tü
riilközöt is Felhasznúlhat.uuk kötözés ' t~él~ 
jaira. rrern1észctesen csak szükségből lla 
nincs rendes kötözőszerünk. ' 

A mellkas és a has bekötözésére igen al
kalmas egy törülközöszerií kend(), rnclyPt 

11. ábra. 
.. A u1ellkas és ltas bekötése türiilldizökcndörel. 



elt'H hiztosítótí\kkcl és alnl-t'eliil a lccsúszúSt 
1ncggúUó tartókkal erősítünk u1eg„ (l~úsd a 
11. úbrút). -

Il. _./ /t(jfűzi's /)ríl.11dval. illette köfijz{j
c so tii o r1 .rta l. 

„:\ pú!ya re11de:-1eu 111ullhól készül. \'auuak 
ríuo111 vúszouból. kalikóból, l'lanellből, pa
pírból készült pólyúk is. Legjobbak a rnull
pól.v:'1k, rnert leg-johban sírnuluak a sebre. 
.:\ polyúk 5-10 n1. hosszúak és különféle szl>
~ességiíek. „~\z ujjakra 2-4 en1, a végtagokra 
;i-8 cn1, a törzsra 8-12 cn1 széles pólya a 
lt;g.iohb. ~.\ pólyúk felcsavarva és reudsze
r111 t bee~o111agolva kerii.lnek f orgalon1ba. ....\ 
hPc·~orpag·olús 1negóvja a pólyákat a bepisz-
1_,:olodastól. ... \ pólyúkkal való kötözést a leg
.1ohh g·yakorlatok últal n1egtauulni, itt csak 
1•µ;y púr legfontosabb tudnivalót sorolok fel. 

.:\ kötözés lehetőleg ndndig egy körkörös 
lllt.'IJPtlel kezdődjék . .:-\ kfitözés n1enete a vé
konyabb testrész felől haladjon a vasiag-abh 
testri~sz !'el{~ (pl. a kézszúrtól a köuyök felP. 
a könyiikt.ől a vúll felt~) . .:\ köriilcsa\rarúsnúl 
a pólya ft•.ie (Lúsd a 12. úhrúi) rnin<lig feliil 

12. úbrn. 
~-1 kiju.11Nktci.i bekötése -púl.11áral. 
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legyen és a pólyából kötözés közLeu legfel
jebb annyit szabad legombolyítva tartani. 
mint amilyen széles a pólya. 1\. pólyúnak <~ 
végtagokon való gördülése közben szabad 
csak legombolyodni. A jól alkalmazott pólya 
erősen odaköti a kötözöszereket a sebhez, dc 
nem szabad annak nyomni, nem szabad a 
húsba bevágódni. A pólya megerősítése úgy 
történik, hogy a végét mintegy 10 cm-re be
hasítjuk, a behasított részeket tövükben meg
cso1nózzuk és azután a tagon körülvezetve, 
csomóra kötjük. A csomó ne feküdjék a se
ben. A pályavégeket kis ragtapaszcsíkoklrnl. 
vagy biztosítótűvel is megerősíthetjük. 

Az esetben, ha a bekötendő végtag egy
fornia vastausá..Qú, úgy egyszerű, egymást 
fedő pólyamenetek is elégségesek a bekö
tésre. A menetek eleinte fedik egymást, kó· 

13. ábra. 
/(öfözés pólJJCÍ'val. 

" 



söbh 111inden következő iuenet az előbbit 
csak félig frdi (csavarmenetek) és így hala
dunk előre. 

J[a a hekötözendö vég-tag erÖ8Cll vastago
dik (pl. a hokútól a térd felé, vag-y a térdlöl 

14, ábra, 
C.'sipőkötés. 

a 1uedeucéi~f), úgy csa-iiarszeríícn ·haladó pá
lyamenettel ne1u tudjuk a végtagot bekötni, 
hanem beha,Jtcísokat kell eszközölni. (Lásd a 
Vl. úhrút). 1\. legutolsó körkörös n1e11ct cliilsií 
felső részét mutató ujjunkkal megtúmaszt
·juk, miközben a jobbkezünlt a kb. egy te
~1yérnyire legombolyított pólyát hútrafor
dítja. Il:renfor1nún a megcsavart pólya hú
tnlja előre néz és eg·y bnhajtás képződik. 
(Lúsd a 13, úbrút), Ilyen hehajti1st többször 
vl•gzünk. \T ég-re a kötést körkörös n1euettel 
hPvégezzük. 

„.:J.z" iziiletek bekötésénél a kötözést n.11olcas 
uienetekben végezzük. Előbb az izület alsú 
r{!szén pár körkörös n1enctet alkalmazunk, 

15. ábra. 
Vríllkiités. 

l ~) ~' 



azután ai izület hajlító oldalán felmegyünk 
az ízület fölé, itt egy fél körkörös menetet 
végzünk és a feszítő oldalon újból lemegyünk 
az ízület alá, ezt párszor megtesszük, úgy 
hogy a pólyamenetek felében-felében fedjék 
egymást. Végül körkörös menettel bevégez
zük a kötést. A könyök- és térdízületet kötö
zés közben kissé meg kell hajlítanunk. A 
csípökötésnél (Lásd a 14. ábrát) a körkörös 
kötést a csípő felett, a hason alkalmazzuk és 
~i;inen jövünk le a pólyával a beteg csípő
Jere, nyolcasokat képezve. A vállkötésnél a 
pólya körkörös menete a két hónalj alatt a 
mellkason van, innen megyünk fel nyolcas 
menetben a vállhoz (Lásd a 15. ábrát). Az 
ujjalc, illetve körömperecek bekötésénél előbb 
egypár körkörös menetet alkalmazunk az 
ujjon (Lásd a 16. ábrát), azután a pólyát u i
junkkal rögzítve, párszor egész hosszában ie~ 
borítjuk az ujjat a nyitott pólyával és erre 
körkörös meneteket alkalmazunk és véO'ü1 a 
kötést a kéz tövében megerősítjük. 

0 

16. ábra. 
U:ijkölés. 
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Kiilö11lencs kötések. 
T-pólya. 

A T-pólya két részből áll. Egy 11" m hosz
szú és Inintep;y 5 cn1 széles ruhából, mit a 
csípő felett a hason átvezetve kötünk meg. 
Egy füg·gőleges részből, mely mintegy ~-f m 
hosszl1 és 10 cm széles. A függőleges részt 
útvezetji.ik a csípőn levő vízszintes rész 
hasi és háti részén és megcsomozzuk (Lásd 
a 17. ábrát) vagy odavarrjuk. 

• 

17. álira. 
T vó/J!a. 

Pari t:t:vakötések. 
Az 1 m hosszú és 5-10 cm széles pólyát a 

két végén behasítjuk, ltg-y hogy a közepén 
egy tenyérnyi behasítatlan rész maradjon. 
Ez a parittya nagyon alkalmas az úll és az 
orr bekötésére. 

Az orr bekötése. A parittyapólya fedi az 
orr csúcsát és hátát. A behasított alsó részt 



18. ábra. 
Orrkölés. 

a fülek fölött. a felső részt a fülek alatt n 
tarkóra vezetjük és ottí vagy elől a honilo~ 
kon megkötjük. (Lásd a 18. ábrát). 

Gyógyszertárak adás
vételét, bérbeadását 

gyorsall.ll, lelkiismereteseirn 
végzi a 

Gyógyszerészi Értesítő közvetítési 
nsztúl;i..·a, Bpcst, \TIII, I?ökk Szilúrd u. 81 

Telefon: József 314-00. 

Az áll bekötése. A parittyapólya közepe az 
úllra jön. }i,._ behasított felső r~szt vízszinte
sen a tarkóra vezetjük és azután a fülek fö
lötl; a honllokra hozzuk és ott megkötjük. 1\.. 
behasított. alsó rész kétoldalt az arcon, a fü
lek ?-lőtt, a fejtetőre jön és ott megcsomóz~ 
zuk. ILúsd a 19. ábrát). 

lH. ábra. 

Ali kötés. 
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Állami illetékek. 

ILLETÉK-1\IU'fATÖ. 

üsszeállitotta: dr. Nagy Dezső Bálint ügyvéd 

I. Okirati illetékek. 

A fokozatos illetéktáblázatokat az 192i. évi 
V. tc. megszüntette s helyettük az ezen tör
vényt·ikk i'elhatal111:1i'.á&a alapján kibousá
tott 68200-192i. Pii!. sz. rendelet százalékos 
illeték-tételeket léptetett életbe. 

A g·yt)g·yszerészekct érdeklő százalékos jJ„ 
leték;tételek az alábbi betiirendes összeálli
tásban n1eg·találhatók. 

„A.dásvételi szerződések: Ingókra vonatko
zók (csak írásba foglalás esetén) 2?&. Ingat
lanok visszterhes átrnházása 5~6 vagyonát
rnházúsi illeték alá esik. 

Aj:índékozási okiratok. Elsö példány elf;i) 
íve\: il P 20 f. további ívek ívenként 80 f. -
}.Tag-a az ajándékozás még ktilön vagyonút
ruhúzúsi illeték alú esik. 

. .\Ilandó összeg·ii illeték alá esö okiratok. 
Első példimy első íve 1 P 60 f, első példány 
n1úsoclik és többi íve. valamint inásoclik é;:.; 
Uihbi példúny minden íve: 80 f . 

. 4..llan1polµ;árság·i bizonyítványok. .AJtalú
ban S P. Iskolai célra, nyugdíjjogosultsúg 

200~, 
igazolására, úllun1i szolgálatba való belé- 1 

pésre, közszolgálatban álló alkalmazottak 
számúra: 80 f. Qptálás alapjún 40 f. 

Anyakönyvi kivonatok. Születési. házas
sii.g·i, l1alotti. anyakönyvi kivonatok: 80 f. 

Árúszállitási szerződések: lvlint adúsvételi 
szerződések ingókra vonatkozólag. Az ál
lammal. törvényha.tósággal. várossal vagy 
községgel kötött ingóadásvételi, vállalati es 
árúszállitási szerződések után ezt az illeté
ket a fél által a fizetés alkalmával bemuta
tott nyugtán kell leróni, amikor is a nyug
tailleték is leróvandó. Az ilyen szerződések 
- az áruszállítási - megállapodások. ha 
úllandó természetüek, akkor is illetékköte
lesek, ha róluk okiratot ne.m állítottak ki. 

Bérlet„ és baszonbérletszerzödések: 0.5%. 
Bizonyítványok. Hatóságok által kiáll í

tott, személyes vagy tárgyi tulajdonságokat 
vagy köri.ilményeket, értékeket stb. bizonyí
tó vagy tanusító bizon:ritvúnyok 80 fillér. 
Nem hatósúgok - ideért.ve a k.özjeg;vzőket 
is - által kiállított: ilyen hizon.yít.Yá11:.-o_k: 
1 p 60 f. 

Csekkek. Ha belföldön fizetendő: 2 !', ha 
kiili'ölrlön kiállított vagy ott fizetendő: 4 l'. 
_.A. nl. ltir. póstatakarékpénztúr álLal forga
lomba hozol j: -eselckfüzetek 15 drb tart n.lorn
mal: 1 f. GO drb tartalommal 4 f. 

Cselécl· és mnnkakönyvek. Cselédek, ipa
rossegédek, inasok, stb. részére, hatóság 
\·agy a munkaadó últal kiállított, illetőség-. 
személyes tulajdonságok és viszonyok, szol
gúlat és magaviselet igazolására szo1g·úlú 
1nunkakönyvek és hizonyit:ványok utá11: 
8 fillér. 

- -- --- -------
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Engedmények: 0.5%, legfeljebb 20 P: Ke
reskedői utalványok, kötjegyek, rakjegyek. 
közraktári zálogjegyek, a Magyar Nemzeti 
Bank utalványainak engedményP.zése utún 
16 fillér. 

Forditások. Hiteles forclitások ívenkint: 
1 p 60 f. 

Hitelesítések. Aláírások hitelesítése egy. 
egy pld. 80 f. Kereskedelmi cégek és tár
sasági szerződések aláírásának hitelesítéHe 
egyenként 1 P 60 f. Hivatalos iratokról, 
könyvekből. feljegyzésekből, telekkönyvelt
böl készült hiteles másolatok, ivenkint: 
1 P 60 fillér. 

Kereskedelmi könyvek. 5000 négyszög
centiméteres ivenkint 16 f. 

Kötjegyek: Kereskedők kötjegyei: 1%, de 
legfeljebb 80 f. 

Meghatalmazások. Ha díj vagy jntalom 
kikötve nincsen: 1 P 60 f. Ha dij vagy ju
talom van kikötve, ennek értéke után 
1%. Ha a meghatalmazást olyan per
ben, vagy iigyben való eljárásra állítot
ták ki. amelynek tárgya legfeljebb 40 P: 8 
f. 40 P-től 160 P-ig 16 f, 160 P-től 400 P-ig 
40 f, 400 P-től 800 P-ig 80 f. Ezeknél ki
~ebb díj vagy jutalom kikötése esetén sen1 
lehet kevesebb az illeték. 

Nynv;ták: 0.5%. 
Örökbefogadási szerződések. 1. Ha az 

örökbefogadott idegen állampolgár és nagy
korú: 80 pengő. - 2. Ha az örökbefogadott 
magyar állampolgár és nagykorú: 16 P. 
3. Ha az örökbefogadott kiskarú, vagy ha az 
örökbefogadó és örökbefogadott között az 
elsőfokú unokatestvérségnél nem távolahbi 
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rokonsági vagy . elsőfokú sógorsági viszony 
van: 4 P. - 4. Hu az örökbefogudott kiH
k,?rÚ~ ~úzassúgon kiviil_ :'ziiletétt, vagy szü
lutlen arv.a, a \'.agy hn<l1arv·u, vagy állaJlL."'3.e
g·élyben részesülő hadirokkant: 40 f. 

Póstai szállítólevelek: 1 f. 
Számlák: 200 P-ig 2 f, 200 P-től 500 P-ig 

5 f. 500 P-től 1000 P-ig 10 f, 1000 P-től 2000 
1'-ig 20 f, 21!00 P-től 5000 P-ig 50 f, 5000 P-től 
í500 P-ig 75 f, 7500 P-től 10,000 P-ig 1 P. 
10.000 P-n felül 2 P. A szá.m1ailletéket a 
számlaivek számával való szorzása útján 
eredményezett összegben kell leróni. 
Bevásárlási könyv darabonként 16 f. 
Társasági szerződések. Ha a felek csak a 

személyes munkáss~gnkat kötik le: 16 P. 
Ha a felek maguka.;: vagyonbatét szol
gáltatására i~ kötelezik, a kiltötött vagyon
bebét u,tán: L5%. Az Hleték <!llkkor is cfiz.eten
dö, ha a szerzötlésröl uem állítanak ki ok
iratot, feltéve, hogy a társaságot. a kereske
delmi cégek közé bejegyezték. 

Utalványok 0.596. 
Utlevelek. Utazási okmányok, tekintet 

nélkül az okmány elnevezósére, ha azok az 
ország határu1n li:íviil való használat céljá
ból szükségesek, l. kö:t.tisztviselök ré::-zére: 
16. f, 2. cselédek, legények, inasok, nap
SZl}mosok részére 16 f, 3~ más személy ré
szere 1 P 60 f. 

Eggoplast 
a inagyar kaul~suk ragtapa:;;z. 



Vagyonátruház~ísi okirato~: Az els,? pél
dány első íve: 800 P-ig 4-0 l, 800 P-tol 1600 
P-i~ 80 f 1600 P-n túl 1 P 60 f. Az első kól 
eso'PortnÍtl a további ívek 4.Q f, a harn1adik
nál 80 l'. illeték alá esnek. 

Váltók. A belföldön kibocsátott és belföl· 
dön fizetendő váltók illetéke az azokban ki 
tett érték után: . 

a) O.l?ó, ha a fizetés határidő 6 hónapnál 
nem későbben jár le; „ , • 

b) (l.5'.!ó, ha a fizetési határi do· G honapoH 
túl jár le. 

A belföldön kibocsátott, de kizárólag kül
földön fizetendő váltók illetéke az azokban 
kitett érték utáu: 

a) 0.02?6~ ha a fizetési határidő 6 hónapnú l 
11cm későbben jár le; 

b) 0.1'.!b, ha fizetési határidő 6 hónapon túl 
júr le. 

A külföldön kiboesátott, de belföldön fizc
tendö váltók illetéke az azokban kitett ér
ték után: 

a) 0.17{, ha a fizetési határidő 12 hónapnúl 
nc111 későbben jár le~ 

b) 0.5'.!;í, ha a fizetési határidő 12 hónapon 
túl jár le. 

A külföldön kibocsátott és kizárólag kül
földön fizetendő. de belföldön forgálomba
hozott (átmenő) ·váltók illetéke az azokban 
kitett érték után, tekintet nélkül a lejárat 
idejére, O.Ol~G. 

Az olyan váltó, amelynek szövegében te
lekkönyvi bekebelezési vagy előjegyzési en
"edély ·foglaltatik, a fenti csoportok bárme
lyikébe . tartozzék, tekintet nélkül a lejárat 
idejére, l~G. 

II. Beadványi illetékek. 
Általános illetéktételek. Amennyiben kü

lönös szabályok (l. alább) mást nem rendel
nek, a közigazgatási hatóságokhoz, hivata
Jokhüz vagy ezeket képviselő hivatalos szc· 
inélyekhez intézett beadványok első példú
nyának első íve: 1 P 60 f. Az első · példá
nyok· múSodik és többi ívére, úgyszintén n 
második és többi példányra: 80 fillér. Felze 
tek ós mellékletek ntán 16 f. 

Arúk be-, ki- és átviteli engedélyét kérő 
beatlványok. Az árúk értéke szerint 80 pen~ 
gőnként 4 f. 

Felfolyamodások. Altalában 3 P 20 f. II. 
fokú hatóságnak az I. fokú hatóság halit
rozatát helybenhagyó határozata ellen 6 I' 
40 f. 

Felebbezések. Illetékmentes beadványok
ra hozott elsőfokú határozatok elleni feleb
bezések a tartozás összege szerint: 8 P-ig 
4 f, 8 P-től 80 P-ig S f, 80 P-től 800 P-ig 16 f, 
800 P-n túl minden megkezdett 80-0 P után 
16 fillér. 

Házasság·i akadály alól fel1nentést kérö 
beadványok: 3 P 20 f. 

Honosítást, községi kötelékbe való felvé
telt vagy a községben való letelepedést ké~ 
rö beatlványok: 16 P. 

Gyóg·yszertár átruházási kérvény. L. az 
általános illetéktételck alatt. Minthogy 
azonban a kérvényben két kérelem foglalta
tik, összesen 3 P 20 f-t kell a kérvényre le
tóni. lviinden mellékletre és amennyiben 
külön felzet csatoltatik, erre is 16-16 r. jár. 

G yógyszert~ir eng·edély iránti kérelmek. 
Budapesten 8 pengő, 100.000 lakónál többet 
szúmlúló helyen 6 P 'lO f., 5.000-100.000 la· 
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kóju helyeken 4 P 80 f., egyéb hely~k!;,1 
u p 20 f. 

lparbejelentések és iparengedélyt kérő be
adványok. Budapesten 2 P 40 !, 100.000-nél 
nagyobb lakosságú városban vagy község
ben 2 P, 5000--100.000 Lakosságú városban 
vagy községben 1 P 60 f, egyéb helyen 80 f. 

Közigazgatási Birósághoz intézett pana
szok. 160 P értékig 40 f, 160 P-től 800 P-ig 
b'O f. 800 P-n túl minden megkezdett 800 P 
után 80 fillér. 

Nagykorúsítás iránti beadványok: 3 P 20 
fillér. 

Névváltoztatást kérö beadványok. Köz
;isztviselök beadványai 80 f„ mások bead
ványai 8 P. 

Névátrnbázást kérő beadványok. Ha az, 
akinek részére a névátruházást kérik, nagy~ 
korú: 16 P, ha kiskorú, vagy legfeljebb 
első unokatestvéri, vagy első sógorsági vi~ 
szony forog fenn: 3 P ~ü f. 

Örökbefogadási szerződések kormányható
sági megerősítése iránti folyamodványok: 
2 P. 

Szabadalmak adományozása, elismerése 
vagy 1negerösitése iránti folyamodványok: 
s P. 

Budapesten általában minden beadvány 
után ugyanannyi városi illetéket kell leróni 
városi bélyegjeg·yekben, amennyit az állami 
illeték kitesz. 

Hatóságok, egyesületek, testületek. 

l\I. kir. népjóléti és munkaügyi 
minisztérium. 

l\·l iuiszter dr. Ernszt. Súndor. Allamtitkár: 
di-. Scholtz Komél. 

A minisztérium beosztása: 
Elnöki ügyosztály: a) elnöki, b) törvény

elökészítö és szociálpolitikai. 
rrörvényelőkészítö osztályba beosztva dr. 

At1.kl Elemér min. oszt. tanácsos. 
I. Altalános 1és .táTsadalo1negészségügyi 

ügyosztály: Osztál-y·vezetö: dr. Győry 'l'i
hor h. álla1ntitk{u-, beosztva: dr. Pollerman11 
1\rthur 1nin. tan., G·rosch I(ároly dr. lovag 
;\hsbahs Súudor dr., Báthory ..:\ladúr dr„ 
11'abritius Károly min. oszt. tanác.sosoli:-, 
Nagy Barna dr. 111in. titkár. dr. Czakó Ist
vún, I(enyeres G:rörg-y s. ti.tkúrok. 

II. Betegellátási ügyosztály: osztályvezető 
dr. Barabás József min. tanácsos, helyette
se dr. Rétfalvy Gyula min. tanácsos. Beosz
tottak: dr. Dávid M1hály és dr. Mozsonyi 
Sándor min. osztálytanácsosok, ch·. Lukács 
I1nre, dr. N e1ne.s rribor titkárok dr. N ovúk 
.Jenő és dr. Viirad)· i\liklós s. tÚkúrok. 

IIIa. rl1ársada1ombiztosítisi és munkásbi.z
tosí tási ügyosztály: Osztályvezető: Kiuszker 
... .\.lbert miniszteri tanáe.sos. 



lllb. Tisztviselő betegsegélyezési ügyosz
tály: Osztályvezető: Angyal Kálmán min. 
tanácsos. 

IV. Gyermekvédehni és hadiárva gondo
zási ügyosztály: V. Hadigondozási; VI. 

I\:özjótékonysági és alapítványi; VII. :Nie
nekültügyi; VIII. Lakásügyi; IX. Közbiz
tonsági szervezetek egészségügyi intézetei
nek ügyosztálya. 

Számvevőség-gyógyszerészi osztály: Simon 
A. András, Székely Jenő J únos és dr. 
l;iontos Géza áll. gyógyszerészek. l\'lunka
beosztús: Országos Betegápolási Alap 
M. k. államrendőrség és rendőrségi kórház. 
'l ármegyei és városi alkalmazottak. Várme
gyei és városi köz1rórházak. A m. kir. állruni 
ellnegyógyintézetek. Hadiárva intézetek. Ál
lami gyermekmenhelyek (intézetek). Az ál
lami gondozásban levő gy<>rmekek. Stefánia 
szövetség. Az ifjú vakok intézetei. A fentiek 
részére .kiszolgáltatott vények és számlál< 
re liilvizsgálata. 

111. kir. földmívelésügyi minisztérinm. 
Számvevőség gazdasági szakosztálya: 

Gyógyszerész számtiszt: Veress Ál·pád. 
O:gy~?r: a , földmívelésü!fYi ·minisztériun1 
tareaJa terhere rendelt gyogyszerek számlái
nak felülvizsgálása és retaxá:lása. 

l\I. kir. igazságügyminisztérium. 
Számvevőség XI. osztálya. Oswald Kál

n1án gy6gyszerész.. számvevöséo-i tanácsos. 
Ügykör: Nevelőotthonok, letart'óztatúsi in
tézetek, bírósági fog.házak gyógyszerszám-

307 

láinak revideálásu és érvényesítése Bíró
sági• és ~gyéb igazságügyi egészségiÍgyi in
tézmények .körébe vágó wfereneiák, javas
latok. 

I\I. kir. vallás- é:s közoktatásügyi 111iniszté
rium. 

Számvevőség IV/a osztály. Gere Géza 
gyógyszerész, számellenör. - Ügykör: az 
egyetemi gyógyszertárak számadúsainak fo
l ülvizsgálása. A klinikai gyógyszerszúmlák 
búbaképezdék, tanitóképző intézetek és mii.\'. 
<len állami tanintézet internátusai, árvahá· 
zak, siketnémák országos intézete, szeretet
ház gyógyszerszúmláinak felülvizsgálata. 

Országos Közegészségi Tanács. 
Elnök: Tauffer Vilmos nyug. egyet. tanár. 

.Jegyző: dr. Győry Tibor h. államtitkár. 
Rendes tagok: Bókay János dr. egyetemi ny. 

r. tanár; Bugarszky István egyet. ny. r. ta
nár; Deér Endre dr. gyógyszerész k-0r.mitn:r· 
fötanáesos; Dollinger Gyula dr. égyet. ny. r. 
tanár; Fáy AJiadáJ: dr. nyug. áililam1j;lJrá.r 
Grósz Emil dr. egyetemi ny. r. tami.I·; 
Johan Béla dr. egyetemi rk. tanár· 
Nékám Lajos dr. egyetemi ny. r. tanár; 
bár<? Korán:yi Sándor dr. egyet. ny. r. tanár; 
r:_1:e1sz Hugo dr. egyet. ny. r. tanár; Schaffer 
KarJ?lY dr. egyet. ny. r. tanár; Vámossy 
Zoltan dr. egyet. ny. r. tanár; Szabó Sándor 
dr, Bpest szfőváros nyug. ti:szti főorvosa. 

Kormányelöadók: Hntyra Ferenc dr., az 
állatorvosi főiskola rektora; Győry Tibor 
dr. med., államtitkár, egyet. rk. i.Janár, Ba-

---------- - -



~UlS 

dacsou;yi ?tlihály dr. vezért.anácsnok, orvos. 
Rendkivüli tagok: Andriska ""iliktor dr. 

gyógyszerész-orvos, egyet. ny. tanár; Barla
Szahú J ózscf egészség·ügyi főtanácsos, az 
Orsz. 11itrsad. Bizt. Intézet igazgató-főor
vosa; Basch Imre dr., az autivencreás ki'lzde* 
le111 orsz. miniszteri. biztosa; Bayer ... ;\n
tal gyógyszerész, kormán:yi'ötanáe.sos, .a 
Magy. Gyógyszerész-Eg·yesület volt elnöke; 
Blaskovich László dr. ny. r. egyet. tanár; 
Csilléry András dr. n:y. miniszter; Dégen 
Arpád dr. e. m. tanár, a közp. magvizsg. 
úllom·frs igazga{ója; dr. l'f'enyvessy Béla 
e. tanár; dr. Iíajós I.1a:ios e. tanár; dr. ln1r1~ 
.József egy. tanár; Katona J'ózscf dr., Bor
sod vm. tiszti főorvosa; dr. Kelen Béla egy, 
ny. r. tanár; Kovácsics Sándor dr., téti jár. 
orvos; Krepuska Géza dr. ny. r. egyet. tanár; 
Lénárt Zoltán dr. egyet. ny, r. tanár; ifj.Lle
hcrmann Leó dr. ny. r. egyet. tanár; Lö'v 
Sjtmucl dr. orvost.udor, főorvos; dr. Magyari-
1\.ossa G:i,.'llla egyet. és állatorvosi .főiskolai 
!.<1.núr; l\fauningcr \Tihnos dr. rk. tanár: 
~[atolcsy l\Iiklós dr. egyet. rk. tanár. :l 
budapesti egyetemi 0 ·yóg:vszcrtár vezetőj-c: 
.c!E· fi'Iilkó Vi,lmos eg:Yet. ·tanár, közkórhűzi 
loorvos; Osvath Albert dr. ker. rend. or
;r,?s; Petz Lajos orvostud„ Győr ny. városi 
lo.orvos.a; Szabó. József dr. ny. r. egyet. ta
uar, Sz1nnye1 J ozsef dr. egészs. ü. főtanácsos. 
tlr. T,auffer Emil eg·ü. főtanácsos közkór~ 
húzi igazgató; ':l1hegze Lajos <lr. drvos Gö 
tlöllőn,; d~·· ~f.lóth István egyet. ny. r. tanár. 
d~. Tothfalussy Imre egy. m. tanár; Vere
bely Tibor egy. ny. r. tanár; Wenhardt Ji1-
nos egyet. rk. tanár. 
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, Ig·azság·ügyi Orvosi Tanács. 
Eh1ök: clr. Verebélyi Tibor ny r. egyet. ta

nár. Alelnök: Oláh Gnsz!úv dr. ny. h. állam tit· 
kár. Jegyző: dr. Ritoók Zsigmond egyetenii 
tnagántanúr. - Tagok: dr. Blaskovich 
László egyeten1i tanár; dr. Bókay Zol
tán egyel. tm1ár: dr. Buday Kálmún egyet. 
t~nár; F~hinyi Rudolf. dr. e. n1. tanár; dr. 
l\.elen Bela egyet. tanar; dr. Kenyeres Ba
lá.zs eg·yet. tanúr; dr. Ilyés Géza egyet. ta-
11~!1"; dr. Hcrczog Ferenc egyet. tanár; Kún 
!ldön rlr. eln1eg·;\·ógyinté>zet.i főorvos; dr. 

l\.repnska Géza e. tanár; dr. Lovrich József 
P:;:y. rk_. tanár, egészségiig·yi főtan; dr. :Thíi
n1ch Karoly egy. rk. tanár; dr. Nékán1 Lajos 
udv. tanácsos, egyet. tanár; dr. Német,h 
9.~Iöu, egyetemi rk. tanár. egészségügyi 
lotanncs~~; dr .. Preisz Hugó egyet. tanár; dr. S~·ha!"fer Karoly egyetrnti ta11úr; dr. 
Szabo Joz~cf' e. tnnúr; dr. Vámossy Zol·túu 
egyet. tanar. 

Országos _t\.llategészségilg·yi Tanács. 
„,~lnök: dr. Hutyra Ferenc, az állatorvosi 
lo1skola rektora; alelnök: dr. Uhlyarik 'ri
tt~sz nyl!g· n1„, kir. állategészségügyi föta.
nacsos; ;iegyzo: dr. Fokányi László m kir 
úHategészsó1,di,g·yi fiíh1n{1eSos. · · 

Ren.desJ.agok:. dr. Aujeszky Aladár állat
orvost i,01skola1 r. tanúr: dr. Konkolv 
'rhege S.a~1dor, az On1ge főtitkára; Krompe·
cher ~zilard ú11ategészségilgyi főtan.; dr. 
l\.Iann1nger Rczséí úllatorvosi "főisk. r. tan{1r: 
dr. :Marek József úllatorvosi főisk. r. tanár; dr 
Wel_lmann Oszkár állatorvosi főiskolai r.' 
f"a111:1r; Blancz .Jenő jószúgigazga.t:ó. 
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Hivatalos tagok: Horváth Károly, a ke
reskedelemügyi miniszt. ny. h. áhlamtitká
ra; Liekl Károly orsz. gazdasági főfelügye
lő, h. államtitkár (földmívelésügyi miniszté
rium); dr. Pasteiner Alfonz min. tanácsos 
(földmívelésügyi minisztérium); dr. Győry 
Tihor h. áHamtitkár (népjóléti miniszt.) 

Rendkíviili tagok: dr. Deér Endre buda
pesti gyógyszeré.sz, kormányfőtanácsos; dr. 
Fettich Ottó állatorvosi főiskolai tanár; dr. 
Hajnal József m. kir. állategészségügyi fő
tanácsos; dr. Hetzel Henrik álbtorvosi fő
i-skolai r. tanár; ·Horváth Vilmos m. kir. 
:íll,ategészségűgyi főtanácsos; Kardeván Ernő 
úllategészségiigyi főtanácsos; Kondor }tli
hály nyug. m. kir. állategészségügyi főtaná
csos; Lanffer István körállatorvos; dr. Jár
mai Kin·oly állatorvosi főisk. r. tanár; l\Iáyer 
Ottó 111. ·kir. állategészségügyi főbanácsos; 
t.anár; dr. Skála Ferenc m. kir. álla.tegész
ségügyi főtanácsos; dr. Schandl József köz
gazd. egyetemi ny. r. tanár; Stern Samu 
(Kereskcdeln1i és Iparkamara részéről): 
dr. Ulreich Sándor m. kir. állategészségügyi 
tanácsos;, \laj1!a .Ede s,zél~e~.fővárosi tanács
nok a szekesfovaros reszerol. 

l\I. kir. Orsz. Közegészségügyi Intézet, 
Budapest. IX„ Gyáli út 4. Telefon: 454-45. 

Igazgató: dr. Johan Béla egyetemi rh<. 
tanár, dr. Lőrincz Ferenc adjunktus, a 
patGbistológiai és parazitológiai osztály ve
zetője. Osztályvezetők: dr. Horváth Dezső, a 
bakteriológiai osztály vezetője; dr. Tomcsik 
.T ózsef adjunktus. a serológiai oszffuly veze
tiije; dr. Schulek Elemér adjunl<tns ,a ké-
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miai osztály vezetője; a közegészségügyi 
külsőmunkák vezetője (egészségügyi minta
járatok), dr. Szilágyi Pál egészségügyi fel
ügyelő. 

Budapest székesfőváros Községi Gyógyszer
üzeme. 

Magában foglalja a székesfővárosi Szent 
Rókus, Szent István, Szent László és Uj 
Szent János kórházak gyógyszertárai!, to
vábbá a közkórházi gyógyszertárak központi 
raktárát. Tartozik a székesfőváros tanácsáM 
nak X. közegészségügyi osztálya alá. Tel.: 
.József 321-23. . 

Tanácsnok: Némethy Béla; tanáesjegyzó: 
dr. Salamon Géza; igazgató 11.: dr. Horváth 
.Tcnö; beosztottak: Hőny Géza, Tankó Béla 
és Zsarnay Lajos; könyvelő: Bertalan Anna. 

A közkórházi gyógyszertúrak gondnokai: 
Szent Rókus kö7ikórház: Halász György; 
Szent István közkórház: Keresztély Béla; 
Szent László közkórház: Weiss Lajos; Uj 
Szent János közkórház: Fejes István. A 
számfejtőosztály vezetője: Szalay Lajos. 

Alkalmazott gyógyszerészek: Bakos Sán
dor, Basch Ernő, Dárd Endre Nándor. Die
íe1· Frig:res, Herkovich István, .Jeszenszk:• 
\Tiktor. Kendcressy Lajos, I;adáuyi Endre. 
Mártonffy Sándor, Nagy Zoltán, dr. Peres 
IBrnö. Polsch ,János, Radócz:v- Gyula, Szahú 
1Iiklós, Tahy István, Terstyánszky l{áln1á11. 
'lárady Tamás és Znbora Gyula. 



.t\ n1. kir. föltlinfvclésiigyi n1inisztériu1n 
Növényvéde11ni és Növényt'org·almi Irod~íja. 

Budapest. V.. Kossuth Lajos tér 11. Tel.: ' 
,\ u I. JS:i-H5 és 197-69. 

Ügyköre: J:\. vadonicrn1fi gyógynövények 
gyiijtésének és a gyógynövénytermelésnek 
propng·1nd!1j·1 'l o·yóirynövénygviijtés ter
n1elé~, 'bev'á'1Í{ts' é~· k~i·eskedelelli clle~1ör~é
:-;e. a gyógynövények frddo1g-ozúsúnak és ki
vitelének előrnozdílúsa. a kivitt'lre keriili) 
0·vón·vnöv(~nvck tiszf-·u:;:l'"i l~S IllinÖségi vizs
;.(1l<~f0Únak t'echnik.ai 'Í1;t'ézéS~. A húziip:.;ri 
növények f:ermesztésének propagúlása, a kii
löniéle háziipari gyártmányok exportjának 
irányitúsa és külföldi piacok megszervezése. 
A paprikatermelés. feldolgozás, minősítés 
ós kivitel irúnyifftsa. cllcnőrzósc és meg
szervezése. J'\. növénvvédrkezés propagan
!lúja és orszúgos ineg:szervezése. 

Elnök: dr. l\Iagyary Győző. ny. h. úliam
f if.kúr; ig.azg·ató: dr. Rádai Gyula uy. n1i11. 
tanácsos. l\z irotln egye.s osztályai: Gyógy
növényosztály: vezetője: Giovannini Rudolf. 
Paprikaosztály: vezetője: dr. 'Bródi Béla. 
Háziipari osztály: vezetője: Magyari-Kóssa 
~<\.1adár. Növényvédel1ni osztály: vezetője: 
dr. Du,vida Leó. 

Vidéki telepei: 1. Szegedi t-0lep: vezetője: 
dr. Dnnst Kálmán. A kísérleti telep vezető
:ie: dr. Ober1na:rer Ernő kir. fővegyész. 
2. l(alocsai te,]ep vezetője: \litéz Horváth 
Ferenc lrir. föve.g~réi;z. 

1 

:.\1. kir. Országos Egészségügy l 
Anyagraktár. 

Alapítás 1919. augusztus hó. 
.Bl.11ök: )[anthner lstYún rn. kir. korn1ány

fötanú.csos. (GyógJrszer és kötszcrosztályból 
úll. \lau fehérítő és kötszerg-yára. l\Iüködési 
köre: kúrhúza.k ellátása). 

Orszúg;os rrársadalon1biztositó Intézet. 
Elnök: 1-lnszúr J(úroly, dr. I)ap (}éza ve

zérigazgatói tce!ldökkel iuegbizott úllau1-
1itkúr . ..:-\leluükök: dr. Fúy Gyula. dr. Len~ 
!-<Yel :Osoll. dr. l:Iorvúth István és dr. Al· 
l'öldy 11éla. "Y'"ezc'.>rlg-azg·ntó: Galantai Balog-h 
.-\ndor. \T ezérig-azg-a tó-helyettes: Pfisterer 
TJajos ig-azgat.ó. Föorvos-iµ:azg-ató: dr. Barla 
Szabó .Tózs1•r {•s dr. Csillérv _.:-\ndrús. 
T g-az.c2;111:(1k: Hetey Zol túu dr„ I-Iindy 
Zoltán dr. Ps SPhestyén .József. 1\l
igazgatók: Gervay l\íihúly dr„ Szalay Kál
mán. Szombatfalvy-l\Iajt.héuyi Miklós dr .. 
Valentin :i\Iihúly dr .. Horvúth János. :i\Iah
lcr Súndor dr., Bcnúrd Géza, Ribiczey Nún
dor. \Tinkó Ist. vún dr .. Lakner Ödön. Lech
ner József dr„ Gogo1úk Lajos dr„ IJutz Béln 
dr .. 1\:oYrÜ.!.' Béla. Depold Zo1tii11. Len.iryel 
Árpád. Tollé Dezső dr„ Bnár Jenő dr„ Bar
tha l\fiklós dr. 

(tyóg-yszerc'·szi szakosztúly: II. fi. osztály. 
Osztúlyvezetö: Nag-y '\Til111os titkúr. Beosz
tottak: Sclrnccr Károly titkár, Pahtky 
.-\.ranka t'og·al1nazó. dr. Szl{tvik Istviln s. fo
;..rahuazó. Farag·ó Erzséhef: sz{nnfiszt-gyögy
.-:zcrész. 8zúsz I<Cároly, J\Iihály l{ál111{n11u~. 
T,ászlö .:-\una. Oszt.ián Tienke, cöri Fintor 
~TPnil szak11a11idíjasok. 
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Házigyógyszertári csoport: (a II. 6. osz
tály keretében). Csoportvezető: Roósz János 
aligazgató-gyógyszerész, Németh István s. 
titkár, Siska László, Sarkadi Nagy Sándor. 
\T ágó Ernő fogalmazók, I\:irchner Gyula. ' 
Papp Károly szakdíjnok p;yógyszerészek. 

Házigyógyszertárak: a) Fiun1ei úti köz
ponti gyógyszertárban: Schmidt József ve
zető s. titkár; Beosztottak: Almási Lajos, 
Grimm Ferenc fogaln1azó, Pap Klára szak
díjnok, Koros István iroda s. tiszt gyógy
szerészek. Balogh Béláné gyógyszerészgya
kornok. 

b) l\„z intézet cseng·er:ruccai házigyógy 
szertárában: Syposs Siinon vezető s. titkár. 
beosztottak: Sóti Árpád s. titkár, Bolla Ist
ván és Botha Elen1ér fogal1nazók. Izmael 
Tstván intézeti gyógyszerész. Heisler En1i1 
sz{1n1tiszt, Kórós István iroda s. tiszt gyógy
szerész és Keresztes ,János ne111 okleveles 
gyógyszerész. 

e) Az intézet uzsokinccai központi kórliáz 
házigyógyszertárában: ifj. dr. J akabhúzy 
Zsigmond s. titkár; Rossn1ann Ferenc inté
zeti g·yógyszerész. (a gyógyszertár ez idei 
vezetője), Fazekas ,Júnos és Gróf Gvula szak-
nanidíjas gyógyszerészek. · 

tl) 1\ pe:-.tfdhe1 yi 11ázig~"Ógyszertárban: 
Sze!1er Ferenc fogal111azó, g·;v{ig-yszertárve
:r.e.to. T_Je?Sl}~r }\Jfréd fo~aln1azó. Konez Ist
vnn 11nv1d1Jas g·yogyfizeresz, 
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l\IJlgánálkalmazottak Biztosító Intézete. 
(Ezelőtt Ferencz József kereskedelmi • kór
ház betegsegélyző pénztár!')· Tel.: 45a-39. 

(VII. Bethlen tér 1). 

Elnök: dr. Zsembery, Istv~n. alelp.ök; dr. 
Szabólcv Géza, igazgato: Zala.n Istvaill, igaz
gató h.': Barcza Arthur:. intézeti főorvos: dr. 
Szaszovszky László, foorvos h.: dr. Tóth 
Jenő. ,, .b K .... 

.A:r. i;nlbézet házi .gyógyszer·t1rura an: or?s--
m02ey Lru:ios vezet? t\tikár, Y á.r;adi. Borbe)Y 
László Simon Zoltan es Turnny1 Geza s. ti!
károk.' Hadfy Sarolta, :Mészáros Tibor és 
Urszinyi Károly fogalmaz,ók. Bele.znay I)ona 
R. fogalmazó, dr. Berky Jozsef, Zsiros Tibor, 
Bartha Tivadar, Pramakta J anos, Papp Er
nő Barkóczi Béla. Hittrick Eva, Veres La
joS, T_Jakatos Antal szaknapidíjasok. 

111. kir. Allamvasntak Betegségi 
Biztosító intézete. 

VI., Andrássy út 73-75. 
Elnök: Lázár László M. A. V. igaz

gató. Ügyvezető: dr. Vidra Ger~ely MA V 
főfelügyelő. Főorvos: dr. Csia Sandor. -
Gyógyszerészüt<Yek előadó: dr. Haun József 
i\[A v· fcllit<YelÖ. Groschmied Lajos, Selei 
Arpád, vitéz Algyóg)'Í Ferenc ti~y,t)lk ~s 
gyógys7,e1:ész-retaxátor. . f?zán:veyq,seg .. cs 

könyvcloseg: Strach1 ~'11k\os , 1n.tezo. ~O?;
ponti rendelő és n1agankorhaz 1gazgato-fo
orvosa: dr. PáRztor Sándor főfelügyelő. 

Házigyógyszertár: Podmaniczky n. 111. sz; 
Te!: Aut. 116-84 i'B 216-84. Gondnok: .Tanko 
Barna gyógyszerész. 

-~------- -
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.4.llarni Vasgyárak Jg·azgatósága. 
Telefon: József 460-29. 

Egészségügyi osztály: \Targa Gyula re
taxáló gyógyszerész, felügyelői rangban. 
IJg-~ykör: a diósgyőri vasgyúr társpénztára ' 
vényeinek felülvizsgálata s az egészségiig:i,-'i 
ndn1inisztrációnál segédkezés. 

I-Iatós:ÍA"i vcg·ykisérleti :íllonuisok 1\fagyar· 
országon. 

Ilndapesten: Orszúgos n1. kir. kémiai inté-
1.rd ós közoonti vehrykísérleti állomás (II., 
K:elcti I\ároly ucca 24.) - Székesfővárosi ve
~·yé.szeti éi.; élc1n1iszervizsgáló intézet (I\T., 
Központi vúrosháza.) - :M. kir. állatélettan; 
fis takarn1ányo?.{1si kfsérleti- úl1on1ás (II., Ki
taibel Pál _ucca 4). -1\'.L kir. an1pelológiai i11-
h;zet (TI. l-TPrtnann Ottóút1;).) :űf. kir. gyógy
niivénykisérlcti állomás (II .. Hermann Ottó 
út 15). 

'TitJékcn: :Thf. kir. állan1i vegykísérleti ál
ltin1{1s Keszthelyen, }.[ag-yaróv'áron, Debre
eenben. Ujpesicn. - Törvényhatósági és vú
rosi vegyvizsgáló állon1úsok Szegeden. Szé
kesfehérvúron. Sopronban. G:vőrött. llliskol
eou. Kccskcn1éten. Kalocsún és Pécsett. 

A gyc)gyszerész1,,!;yakornoki tanfo]yan1 ta
nárai: 

Budapesten: Vezető: dr. Weszelszky Gyula 
r~g-yeten1i ,n1agántanúr. Tanúrok: dr. Augusz
tin Béla kir. fővegyész. Körn1öczy Emil ,dr„ 
;i hpesti ö. mentőegyesiilet ignzg. főorvo::;a, 
dr. :llfozsonyi Sándor n1in. o. tanácsos, dr. 

···········~····:· .. . 
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Nágy Béla gyógyszcri,sz. 1-"téthelyl .József 1
1
: 

gyógyszerész; dr. Spergely Béla vegyészeti , 
gyárvezető, <lr. Szúhlender Lajos középisk. j 
l'öignzgató (okl. gyógyszcrészek.J J 

Szegeden: Vezető: dr. Dávid Lajos egyete- l 
111i rk. b.111(11·, gyóg·yszerész. ~ranúrok: dr. ! 
Leinzinger ::vr úri a Pg-yet. b.ntúrsegéd. dr. I\.:ií- ! 
szeghy Dénes egyet. adjunktus, okl. gyógy-
:-;zerészek. 

Gy<ígyszerészgyakornoki vizsgálóbizotts~ig: 

Budapesten: Elnök: Ur. Na.gy ~4..rpá.d h. ál
la.rntitkár. ~Pa.i.rjai: <lr. ,Jakabházy Zsigmond, 
dr. Winkler Lajos egyeten1i ny. rendes ta
nárok, Réthelyi József és Zoltán Béla 
11:-yógyszerészek. 

Szegeden: Elnök: dr. Issekutz Béla egyel. 
ny. r. tanár. r:l'agjai: dr. Széki Tibor egyet. 
ny. rendes tanár. dr. '11ukats Sándor egyet. 
adjunctus. Borbély József és IJeinzingel' 
Gyula szegedi g:.-ógyszerészck. 

Gyóg;yszerés:r,eknek előadó eg·yete1ni tanárok: 
l. Budapesti kir. nia&ryar Pázn1úny Péter 

tu<lon1únyegyetemen. 
Bölcsészet b1don1únyi kar: dr. \\Tink

ler Lajos ny. r. tanúr (kémia); dr. 
13uchböck Gusztáv ny. r. tanár (kén1ia); dr. 
Bugarszky István ny. r. tanár (kémia); dr. 
Rybár István ny. r. tanár (fizika); dr, Mau
ritz Béla ny. r. tanár (ásványtan); dr. Mé
hely Lajos ny. r. 1anár (állattan); dr. Paál 
J„rpúd egyet. -ny. r. tnnúr (növényt.un); dr. 
]~uzson .János ny. r. tanár (növ0nyta:n). 
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Orvostudományi kar:. dr. Jakabházy Zsig
mond ny. r. tanár {gyógys~erism~); d,r . .t\u
driska Viktor e. m. tan11r (kozegeszscg
tan): dr. lVLatolcsy :Miklós ny. rk. tanár (gya
korlati g-vógyszerészet). 

2. Szegedi Ferenc József-tudományegyete
m-en. 

lVLatematikai és természettudományi kar: 
dr. Kiss Arpád ny. r. tanár. (kémia); dr. 
Győrffy István ny. r. tanár (nóvénytan);, dr. 
Szentpétery Zsigmond ny. r. tanár (ásvany
tan); dr. Gelei József ny. r. tanár (állattan}; 
dr. Pfeiffer Péter ny. r. tanár (fizika). 

Orvostudományi kar: dr. Darányi Gyula 
ny. r. tanár (közegészségtan); dr. Isse
kutz Béla ny. r. tanár (gyógyszerisme); 
rlr. Széki Tibor ny. r. tanár (kémia); dr. 
l)ávid Lajos ep;yet. rk. tanár (gyakorlati 
g-yóg·yszerészet). 

Gyógyszerészhallgatók egyetenti vizsgáló· 
bizottságai. 

I. éves gyógyszerészhallgatók vimgáló-bi· 
zottsága: 

Budapesten: elnök a mindenkori bölcsé
szetkari dékán. Tagjai: dr. Buchböck Gnsz
tá v, dr. Bngarszky István, dr. P.a.ál Árpád 
egyet. ny. r. tanár, dr. Rybár István 
és dr. Tuzson Ján-0s egyetemi ny. rendes ta
nárok. 
Szegeden: elnök a mathematika és természet

tudományi kar mindenkori dékánja. Tagok: 
dr. Kiss Arpád, dr. Győrffy István és dr. 
Pfeiffer Péter egyetemi ny. rendes tanárok. 

' 
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II. eves gyógyszerészhallgatók előszigor· 
lati bizottsága: „ 

Budapesten: korm.-biztosok: dr. Gyory 
Tibor ·h. állainttitkár, Bayer Antal gyógysze
rész, dr. Molnár Andor vall. és közokt. Il).hl. 
titkár. EI.nök az orvoskari dékán. TagJa1: 
dr. Jakabházy Zsigmond és dr. Winkler La
jos egyetenú ny. r. tanárok. 
· Szegeden kormánybiztos: dr. Veress Ele
mér ny. r. tanár. Elnök az orvoskar minden
kori dékánja. Vizsgáztatók: dr. Issekutz Béla 
és dr. Széki Tibor egyetemi ny. r. tanárok. 

Zárószigorlati bizottság: 
Budapesten kormánybi7.tosok: dr. Győry 

'l'ibor h. államtitkár és Bayer Antal gyógy
szerész. kormányfőtanácsos. Elnök az orvos
kari dékán; tagjai; dr. \Vinkler Lajos egyet 
ny. rendes tanár, dr. Jakabházy Zsigrnond 
eg·yet. ny. Tendes tanár, dr .... l\.ndriska \Tik
tor egyet. m. tanár mint helyettes. 

Szegeden: kormánybiztos: Temesváry Jó
zsef gyógyszerész. Elnök az orvoskar min
denkori dékánja. Vizsgáztatók: dr. Darányi 
Gyula, dr. Issekutz Béla, dr. Széki Tibor 
egyetemi ny. rendes tanárol;: és dr. Dávid 
T~ajos egyete1ni rk. tanár. 

Approbációs vizsga bizottsága: 
Budapesten: elnök a mindenkori orvoskari 

dékán. Kormánybiztosak: dr. Győry Tibor 
h. államtitkár és Bayer A!llital gyógySzerész. 
Vizsgáztatók: dr. M<itolcsy11fürcós egy. rk. ta
nár és dr. Deér Endre kormányfőtanácsos, 
közegés1.ségügyi tanácsos, gyógyszerész. dr. 
\\Téber Dezső gyógyszerész. 

Szegeden: elnök az orvoskar mindenkori 

---- -- --- ·-----
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dékún.ia. l\:01·u1áuybiztos: dr. Darányi Gyula 
uy. reudei:. tanár. Vizsgáztatók: dr. Dávid 
Lajos eg-yeten1i rk. tauár és Borbély .József 
g:y ógyszerész. 

l\la.gyarországi Gyógyszerész-Egyesület._ 
(Budapest, VI., Hegedüs Sáudor-u. TI.) 

Megalakult 1872-beu. At8zerveztetett: 1921· 
ben. Telef.: Aut. 153-77. 

Taglétszán1 valai1nennyi csonkan1agyaror
:~zági gyógyszertár. 

Elnök: dr. Gaál Endre v. úllamtitikár, or
szággyiílési képviselő, Budapest. 

Társelnök: lvlihalovits Jenő, Debrecen. 
Alelnökök: dr. Tauffer Gábor Budapest, 

·ren1esváry József Szeged; 
Ügyvezető igazgató: I\:oritsánszky Ottó. 
Pénztáros: Hóth Manó, Budapest. 
Titkár: Preyer Dezső. 
!főkönyvelő: Si1nonitlcs Gl>za, -a 1\'Iagjtar 

O!Mz Bank ny. cégvenetöje .. 
Választn1úny: Czukor László, l(erpel Vil-

1nos. Lör.ince J., dr. J[ann Géza. illuzsa. Gyula. 
dr.Nagy Bél.a. Zoltán J3él.a. Borbély József 
Szeged~.Jdr Eibach l\:ornél Bon~·húd,I11áy Ignác 
Nagytétény, Frank:l Antal Szeged, Floderer 
Jenő Csepreg, dr. Gödény Súndor Debrecen, 
dr. Herz János Miskolc, Karlovitz Adolf Pá
pa, Kerschhaununaycr I\:árol;\.,., Esztergom, 
i\Iajor Ágoston I{i.stelck, dr. l\lakray László 
Baja, Mezei Elek Ujpest. l{. Révész Imre Jász
berény, Srnctana 1\J,adúr Kisterenye, Sper
lúg·h Zoltán I-Iatvan, Steiuhansz Béla Put
nok, vitéz \Tára<ly László Szentes. 
_ Hivatalból - az alaPszabályok 27-ik 
~-nnk rendelkez-t\se szerint - n1inden kcriilet 

(1:!1 

Plnök~. az .{igyvezetö ig.azgntó és a pénzt.ú
ros, valamint a T.aniigyi Bizottság elnöke. 

Póttagok Budapestről: Löcherer Tamás. 
Beleznay Károly, Blum Gyula, Csányi Imre. 
\'idlikr<íl: Púsztor 1\:úroly rl'örök hú 1i11 t, rrh n rr 
A n<lor l(iskúu t'éleg-yháza. 

Számvizsgálóbizottság: Szegő Lúszló, Elek 
Mihály Budapest, Szikszay Gusztáv Pester
zsébet, \Virker János Rákoskeresztúr. 

Póttag: Wittmann Elemér Bndapest. 
Gyakornoki tanfolyama: VIII„ Aggteleki 

u. 8. és Szegeden. 
Nyilv. vegyvizsgáló-állomása: (VIII„ Agµ;

teleki-u. 8. Vezető dr. Reitmann Nándor.) 
'l\d.: J 322-07. 

Vendégszobái: VI., Hegedüs Sándor u. 1i. 
Diák„ és leáuyot.t.11ona: VI., Hegediis Sán

dor u. 17. 
l{önyvtúra: 'lI., Fiegecli.is Sándor u. 17. 

Igazgatótanács és bizottság()k: 
l\:1inden bizottságnak, amelybe az elnökség 

nem minden tagja van névszerint beválaszt
va, hivatalból tagja. az elnök, a társelnök, 
az alelnökök. Tagja egyébként hivatalból, 
tle természetesen szavazati jog nélküli a 
inindenkori ügyvezető igazgató is. A ni i~ 
uiszterileg jóváhagyott Numerus Clausu. 1 

bizottság és a tanügyi bizottság kivételévei 
elvként kimondatott, hogy a bizott8ág elne
ke, egyik vagy másik ah~Inök és helyettest' 
a rnásik alelnök. A n1iniszterileg jóváha · 
gyot Numerus Olausus bizottság elnöke az 
illetékes minisztérium által az elnöki tiszt· 
tel felrnházott egyén, a tanügyi bizottság e!· 
nöke, a gyakornoki tanfolyamhoz rendelt 

:!I 



l~or1nánybiztos mellett. az e tisztségre meg•. 
választott, illetve a választmány által dele
gált tag. A gyógyszertári törvényterveZÖ bi
'l.olt.ságuak elnöke a n1indenl:::ori elnök. 

A bizottságok esetenkint tárgya1úsukhoz 
\'agy fölterjeszlés0khez stb.-hez szakértő kti
zeget vonhatnak be. 

Olyan tárgyakat, amelyek több bizotlsá;,: 
tárgykörébe tartoznak, illetve a1nclyekrL~ 
több bizottság véle1nénye kikérendö, az ille
tékes bizottságok Bgyiittes ülésen túrgyal-
hatnak le. Igazgatótanács. Tagjai: az elnök, társel-
uök, alelnökök, ügyvezető igazgató és pénz- · 
tú.ros. (az alapszabályok 29. 1). rendelkezésé
ből) a Bnlh:i:-pesti Gyúgy8zcr{'s'/. 'l1cstület 1ni11-
de11kori elnöke, továbbá Borbély JúzSt\I'. 
11}ibach l{ornél tlr., l"i'rankl 1\.ntali Herz J :t
nos dr„ Karlovitz 1\dolí', Ivlajor 1\.gosto11. 
·1,[ann Géza dr., "Thlczci Elek, Nagy Béla dr .. 
Szele Béla. Tárgyköl'c: az alapszabályok 2\l. 
~-úban foglaltuk. 

1-i'liniszterileg jóváhagyott ~un1erus Clau
sus biz·ottság·. Ebiö1r: Nag·y ~;\.rpád·dr. h. úl· 
lan1titkár; clfradó-jegyzö: '\1eszelszky G:rub.! 
dr. egyet. ni. ta.nár. az Egyesület budapesti 
gyógyszerész - gyakornoki tanfolyan1únak 
vezetője; tagjai: dr. :hlozsonyi Sándor 1nin. 
o. tanúcsos, a népjóléti miniszter k611-
viseletében, Jakabházy Zsigmond dr. l·:-; 
\Vinkler Lajos dr. budapesti, Széki 1'ibnr 
<lr. és Issekutz Béla dr. szegedi egyeterni ta
nál·ok, a tanügyi bizottsúg mindenkori el~ 
nök.e, J\.utlriska 'liklor dl'.: IZ:arlovszky Gey
za, Kovács ödön, az Okl. Gyógyszerészek 
Egyesületének 1nindenkori elnöke, a Buda
pesti Gyógyszerész 'Testi.i.1et mindenkori ·el~ 

:::.!:: 

u_iik~' ~? az egyesület elnöksé<re (cl "'1· 
i;i_rseln~~' alelnökök, ügyvezető 1~az"'aló)

10

~ 
.. ar~yk<_>rl? a 111 • kir. vallás- és 

0

köz~ktaiás
ugy!-9~n11i:1sztcr _ 1920. dece1nber J1ó 15-én kelt 
144.6zo-D20. IV-a sz és lD"'l ·u . 8 . 
kelt 1048!15-1!121. i\r-~ sz r;n~lefet1e!,rnest 1.-a

11 

Jaltak. · · u I og-
Törvénylervező-bizott~ág Elnöl·· G· . l 

Endre dr., előadó: Korits:inszl·y 'o·tl' ,'.~" v' cs öd„ n. l l . ' o, .L\.ü-~~ ~ , ?11• ,...J.:1,.Cl lC Yi József, tagjai: 1\dlel' 
n~.iks~l ~I:: 17-arlovszky Geyza, :Ulihalovits ,J(~
uo, - n.Iuzs.1 Gyula, Szerdahelyi J :lllOS s1··11 l ' .. 
[ "lJO" 'l'· 1·1· l' · \ e • · lLO „H :-., ,l!l !.'l' l<l l01' dr rJ1eUlf'S\','ll.\' ·r •, -· [' Zoltán Béla. ., · ·· ~ . ~ oz:-.P . 

zetÍe1rok''.aypkc~:·el: ut gyógyslzertúri törvénylervt'-
, , ~o a ·os rnun :::ák. 

;\..lland.o fe.gyehui bizotts:to·· <lr G" · l "' 1 re elnök n1-'1 1 •t ' ' L t:::" • <la .J.!JIH -
:> ' l I Hl OVI S Jenő i:tl'Se}nöl~ S"· 
baksay Béla (Nag·'··k:tt·i) n' .;, .1 J'• ••. z, (S d) d . , ' ' • o1 ue Y ozsc-1 
ElzJ!l"p:\ (U_Eibach Kornél (Bony°h:id). ··;lr. 
L·e't· E .. Jpcst), dr. Gerbert Olló (·\.l·wJ 
Iló1r1 · 1 ~l;·rn~o (B(IC

1
alocsa), Lőrincze Je„nd {~~ 

" . l' <1110 tH ;1pest) Szil·s·. . G' (, . 
lleslcrzsébel) dr r11, l"I''. G"bL ZdS „ usz av rr . · <LU11c1 a or (Bud•tpe~f) 
(J31u{;svary Jó,~sel: (S;,eged) és Zoltú~ n61:: 
. ,ncL~n.est): elsindo: l\.Orilsf1nszkv Ott" :·„. ·-

\·ezeto-1o·azn·qto · , o 11,....;\ 

„A fe~Ze11;1· bi_zottsitg hat tag :ieleulél , ·~ ,_ 

1
1.cn .. haf.arozatkepes . ..!:\. kerületi cl ··1- e. :,, ( 
>:eruletheli t. f" • i--· .' 110 1. e~ a 

J'olvt· t t.t - a~ .t 1.ozpont1 képvisclővPI 
köZp~úti l~izst&t"~.!<~t. ; 11~npj~iu ;i~lenté.sí 'te.s?, a 
.. 

1
, > zo s.ign.t 1.. ..t\. b1zotts·1fr te\J"i• · 

u ese Budapeste11 • '[" 1 · ~ 0 
· • :-; ütk„ " '

1 
k . ;r<in. l\ lIH cn kari ctikúhn 

t.ék~:oa e~~ e,.mcn:v esctcn __ n bizottsúg illc
s:1„ a'll· d<!t~.tesre. ÜgyrendJet u1aga a bízott-
,< o ap1 JU n1e1r. 

rraxabizotf.súo· E111o"I·· 1!1· 'r ["[' ' 0 ' 1.. · un er (túbor, 
'.!!•:: 



Pliiadó: ](ovúcs Ödön. tagjai: Bayer Antal 
1!1. cluük. lJorbély ,József, Cznkor ·László., 
Fúy Ignúc. li'rankl Antal. Filó ,Júnos dr., 
!(arJnyi\z . .\dolt'. l\.a~ztcr üdün dr .. I\:erpel 
\'iln1os. 1..iiriucc .Jc11ő. ~rann (Jéza dr., nfc
zei Elek, Nagy Béla dr., Zalai l(ároly <lr. 
rr á l' gy k ül' e: az úrszahvúny (ne1n 

hivatalos gyógyszerek, különlegességek {~::: 
kézicladá.si cikkek) árának megállapítása. 
:.\ bizottság hárorn albizottságot alakít, me
lyeknek tárgya a nem hivatalos, illetve spe
ciális, végül a kézieladási szerek árának 
u1egszabúsa. 

rraxa albizottság. Különlegességi árszaL
Yúny bi1.ottság. Elöatló: Nagy Béla dr., ta
g·ok: Czukor László, l(erpel Viln1os, Lő
rincze .Tenő, dr. Mann Gézn. 

Bövitelt árszabás előkészítő bizottság. 
l'.:!őadó: I\.ovúcs Odön, tagok: Bayer Antal, 
{:znkor Lúszló, Filó János dr„ Frankl Au~ 
1al. Karlovilz Adolf. Mezei Elek, dr. Mnk
ray l.it~zló. dr. Nagy Béla. 

l\:ézieladúsi árszabás készítő bizottság. 
!(t\t'~(·.hhat11nye1· l(úroly, Gü(lóny Súndor dr„ 
\fpzei Elek. 

Jogügyi bizottsúg. Elnök: Tauffer Gábor 
d r„ hc 1 ycd t <'~P: 'l\:'n1esvú ry ,József, clöadó: }(o
rilsúnszky Oltó. t.ngjai: dr. Adler 1\liks:1. 
Uarueh Uynla. Eibach I(ornél dr .. l(erpt>\ 
\tiln1os. 1\Injor 1\..gosl. l\Inzsa Gyula. Nagy 
Bl'.la llr„ Szele Bóla, Szilvássy Gy. Lúszló, l(P~ 
1·p~ztéHY .Tú11os. 'l'úrgyköre: közigazg. magún
.ior.ri. aclózúsi kérdé.sck. miniszteri renclclr
tek végrcha:ilúsúnúl 1'ülu1erülhetö kétségek 
(:,; java:-;latok, uliudcn gyógyszerészügyi jo 
gi kérdés. 
. U:1zda~ú.!.1:i liizot t~úg. Ji:Jnilk: rraní'fer fiú-

. ' ···-····-:-i 
h,91' ~lr„_helyelkse:_ T<'lll[lSVÚl')' .Túzst•L p]Üacl<'>: l<1 

I\..o~rt,sa:iszk~ O~io,_, tagJai: _ ~ar~1ch _ .9:yula~ L 1 

11ot~?e1~ .Jnz~e!. _C;znkor Laszlo. Lor11t('Zt~ J:; 
.Je,no. l\..erpszll•11:-· .fa nos. i\htlln (l{•za dr .. ?\ng·\' ; j 
13~la dr;. ,;Ro.;:le~.ter .. 1 únos. J1út)i .:\1<111 ú. SzP i'1· _;: l 
J:!.~la, Szuls Robcrl.. \Tc}csey Islvúu. Zalai ::; 
l\..al'?lY, dr. rrárgykörP: a \'('gyvizsgúJó úl
lon1as es a gyakornoki tanfo1yam (iskola) 
~·azdnsúgi ügy<;i. alapítványok, segélyezési 
n17yek, egyezn1enyek kötése, n1eglévő szerző· 
~l~ek reviziója, tön1eggyógyszerszúllításol1 
a1:feliilviz,i;;gúlata (retaxúlús). Gazdasúgi la· 
nacs: l\[ezei El('k dr., Zalni J\:úrnl\· {'s S·dk~ 
~zay ({nszf1áv. · · ~ ·• 

Pénztigyi bizott.súg. El11ök: 'rauffcr Gábor 
1l1•„ h,c ly e t-t l'.Se rl'eu1esYÚ ry,Jí)7_.:!•r. (' löadó: R6 t li 
.:\jnno, tagjai: li1nnk ,fóz.spt', FTnrz .lúno~ dr„ 
l\.arlovilz t\dolt'. [\:t•rpel \"iltnos, l(t'lla11er Gú
ho_r, l{oritsúnszky Ot ló. i\Ja11I1 Géza dr„ l\ft)
ze1 ]/.lek, Nngy I3éla .dr„ I\::. Révész Trnl't'. 
Szegu László, Zoltán Bé1u és Zalai 1\:úrol ,. 
~~r .. - . Túr,gyköre: az Eµ;yesii.lel' p{:nZ~ 
ngy1 111erl~genek 1negú1lapítúsa. ellenőrzés('. 
g·on~1oskoda.s a fcdezetekr6I. I~eltúrak l'c\Yé-
tele. egyesületi berendezkedés. 

I\önyvtári hizottsúg. Elnök: rrauff'er Gú· 
h~n· <~r„.he\ypft.psp: rJ\!IJIPSYÚ r~· :1 r'iz:-:e f. (' hia dú: 
l;or1ts_:111s'.-k:-· Ottú iig·yv.~ig:aZl.!."<llÚ. tn~·j;ii: 
rj;1·11;ve1 .fúzsPI' tb .. ln;:.:·. F11nk ."Jr,z~·í'r. 
T\.:1rlovszky (leyza. l\Iajor Ch1szlúv. Na~·,
Bela dr;. J?iatsek Gyula. SzerdahP1yi j{{
uos. tovabba a vegyvizsg-áló úlloruás és u 
gyakornoki tanf'olyarn u1indenkori vezetője 
- rrárgyk(_)~·e: köuyvtúr- és iratgyüjten;é. 
ny-e!t al,apJanak n1egtere111té~e. rende?.ésc. 
leltarozasa . 

rrauiig-yi bizott:-:úg. ~1inisr.teri hizio~: t1r. 



\Vinkler Lajos e. tauin'. elnök: li'unk Jó,_ 
zser, (helyettese: ]!Jibncli .l(ornél dr.) ehí· 
adó: \Vc~zelszl;:y Gyula dr„ tagjai: Andris
ka \Tiktor dr., l{. I\:ar1ovszky Geyza, I\::ovács 
Odön, Nagy Béla dr„ Héthelyi József, Ter
nújgó József dr„ Zoltán Béla és hivatalból 
a budapesti és szegedi tanfo1ya1n mindenko
ri vczeUJje ós az egyesület üg-yv.-igazgatója. 
'l1úrgykörc: 1ni11dc11 a g·yógyszerészgya'kor-
11oki ta.nfolya1nra (iskolú.ra) Yonatkozó iig·y. 
:JZ:ii1önleg-ességt bizottság'. Elnfik: rraut'fer Gá
bor dr .. ihc1yctrfesc: T\•n1es-vúry .Tózset tagok: 
Borbély József, Eibach Kornél dr„ Floderer 
.Teuli. lj,rn11kl Antal. Funk Júzsel', Gödény 
Súndor clr .. llcrz .Túnos dr„ !(asztcr Ödfin 
dt· .. l(er1ie1 \Til111os. niajor .t\g'ost, Nagy 
l1(·1a dr .. 1(. RfrYé~z I111rP. R.ostel lt>r .T únos. 
Szt•lP Bl-1<1. 

I. A Ilmlapesti Gyógyszerész Testüfot 
Alapítási év 1809. 
r:i:clefon: J. B22-2B. 

I·:l11iik: dl'. Gaúl 1j~nr1rP; ale!uiikök ·T3nzi'1 
(J1"'z<1. SzilYúss;\· tty. Lús:dú: üg~;\·.-t.it.kúr 
(\:o\-Ú(·s Oc1iin: vúlasi'.ltnúnyi tag·ok: 13clf'z1u1:.· 
l\:úroly. \" . .l\:ovút.s ..:\lndúr. 1)il'herer ':l1an1ús. 
-:\rurfon l\lan6. ).lníolc:s:.· I\:úroly. 1lr. l\1o1nú1· 
,\Jfrl•d. Xt•1nl•11.Yi NúHdor. Ri,thel;i,:i ~József. 
:--::('.liuhert „:-\rnold. Szegö I;itszló. dr: rrcr11a;igó 
.]ózsP!'. clr. \\"{~her DPzs6: pÓ1tztúros: lillek 1\li
húl;;: kii11yvtúrof!: ll'unk ;J ózscf; vúlt18ztu1ú-
11yi p1'Jtfag-ok: .T11nit~úry IYÚH, dr: IIaas ·11ik
lús. l\hdorossy 13c'.•la. Csúuyi Ttnre, Grnher 
..\rpútl. 11iró István; szú111vizsgi1lóhizottsúg: 
1,~iie.zúnyi J~tYÚII. 8t('iner Oszkár, 'l\•1ncsvúry 
Lúszló, 

P•n·••.• 

1 

1 
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~~l l/ Hda·JJcsl i (;yó!JJ/s;ierész 1-'cslJi~~t .. f~ny
ií:zési. és állaláno:,· f9rga[.-1ni culoko:c:osseye: 

Intézőbizottsúg: Elnök: Szilyúss): Gy. 
Lúszló, I.őriucze Jcuő. Zolt.ún Bela. l\.crpcl 
\Tilmos. l(orúnyi La;ios. Scil11t'lJcrt J:\.1«n9ld, 
l{óth 2tlauú és dr. Fi1ó Júnos .. - Fc).ul:~1zs~ 
g·úlúbizottsúµ;: Elnök: n ni .. kir. ~cnzugy
ig·azgatóDúg· képviscléijc, iliiknlics Sandor JJ. 
ii-. titkár. rragok: dr, Q,1úl Endre, !?cr~~ ~r-
11lí, Bayer ~;\utal, C~ukor, Lász.Io,,. l\..al~in 
(lvnla. - l\1ind:két b1zottsag e.loadoJa: Ko
,:{1es Ödön. - r1inglé.t,szún1: 157. 

IL Budapest-vidéki keriilet. 
Elnök: illezci Elek (LTjpest). clnök,helycl-

1.es· \\TiTker Júnos Rúkos1-:ereszlúr, tii.
ká1:. Prcvcr J)c1,sö. 1:l1isztelet.bcli elnökök: 
13cr~tvú.s '.rau1ús (Kispe:->t ), J{crschl1au1111nayc:r 
l\.ároly (1~sztergou1), .i\Iiiller _\!i!Inos {R,:.v 
kospálota). , . ! 1 

Választn1úuy: Andriska ·\7 iktor dr. (Pest· 
p1·zséhe{.), Bak:-a,· Bi,la (Xc1g-ykúla). Berrl_
\·ús rrarÚÚS (l\:is}ll'S'l). J:~il'Ú .lJÚ.szlú (l\:iSJ)CS! t: 
F'úy lg·núc tNug·,\·-tét011y). I\:aut'ruann ~!Dr110 
( \r ereseg·,\· hú za ). 1-\.t·r~c hh a 1111111111 YPl" .I\.a rol:..
( lDszterg-0111 ), l\I-ü l ler \ii h11os (llú kuspa loü~ ). 
1.Hcherer (l-ynJa (Soroksúr). 81nct.a:ua ..:\ladar 
1 l(i-st.ereuye

0

J. Szení g·ú\y _l)úrniel (G-fidöllÜ). 
Szig\~árth Júnos C\7 úc). Szikszay Gnsztúv 
(PeslPrzséhet). Schnhna1111 Bódog dr. (1lo~ 
nor). rl'úbor (t~:ula (.A.lbcrt.i-frsa), \Tarsányi 
Bi'la (Bmlafok). 

l'ú! t.ag-: Pú sz! or l(úroly (']'i.irökhú lin t_J • 
A .J\:eriU,e:l:her;, "t.a.r!l:o-zó g·yúg:\:sz.ertilil~aíl,:: Pesf

rcir111C[J.1Jéből: 1\1:6a, ..t\.la.g, 1\,lheirHfrn1lv1a, Al-

···~ 
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berti, Altiódabas, Alsónémedi, ~i\..postag, 
I\szód (:1), Bátya, Csillaghegy, Bia. Buda
fok (3), Budakeszi, Budaörs, Bugyi, Cseugöd, 
Csepel (4 ). Csömör, Ceglédbercel, Ciukola, 
Dömsöcl, Dunabogdány, Dunaharaszti, Duna
keszi, Dunapataj, Dunavecse, li1elsőgö<l, Fok
tő, Fót, Galgamáesa, Gomba,. Gödöllő, (2), 
G~·ön1rő, lfarta, Iíévizg-yörk. Irsa, Isaszeg, 
l(b-d;:nnlaeháza, l(isppsf. (8), ICistarcsa, ICóka, 
l{únsze11ln1iklós (2), l\tút,rúsf'öld, lvfag·lód, 
?11onor (2), Nagykáta (2), Nag·,rtétény, Oesa, 
J>itt)". Pesterzsébet (8), I>esthidegkút (fiók
ja Nagykovácsi), Pestszentlőrinc (4), J.lest
újhely (2). PCcel, Pilis, I)ilisborosje11ö, 
l)ili;.;efutha. Pilisvürösvúr, (2). Pon1úz, 
Rúekeve (2), Rákoscsaba, Rúkosheg,r. 
Rúkoskeresztúr, Rákosliget. llákospalota 
(5), Rákosszeulmihály (2), Sashalom 
m. Solymár, Solt, Soroksúr (H), Szalk
szentmárton, Szentendre, Szentmártonkáta, 
ST.igeLs'Zlún1áJ.iton, SzigebsZitrnikílós,- Taihitáitifa
lu, ~nrnk,son:r. Ta:ss, Tá1pió.hicsli:{;'~ Tápiógs'"ÖTgye 
'l1i1piúsül..\„, rrápiószele (2), '1Y1piószcc8Ö. rrú
piószcubuárton, Tinnye, 'I1ószcg·, Tököl. 
r1 1örökhálint, 'l'ura, Ujhartyán. Ujpcst (10). 
l'.iszúsz, Uszód, Üllő. Valkó, Vúe (4), 
\~úeh,a1·tyún, \Tecsés (2), \Teresegyháza, \Tiseg
l'ád.. Zagyva.rékútS, ·Zsán1ibék~ Zsáu1ibok; Esz
tcrf]o-1n ·várn1.e_qyéből: Bajna, Do1·og, Nyer~ 
gesujfalu, Pilismaróth, Esztergom (3), To~ 
kod; Honin1e.cn;éből: Na.~;ry11n1a.ros. Szob, Vá
mot~m.:dJrola; 1\rógrcid-n1B[}Jtéből: Bn.lassagyar-
1nat (2). 13-ercel, Drége1ypa1únk. Ecseg, I~r
sekvndkert. l-Ion1okterenye, l(úllú, l(istl~l'('
nye. l_,6rinci, .íl:[ohora, Nógrádveröee, Ilétsúg
(fiók;ia Nagyoroszi). Romhány, Salµ;ótarján 
(H)~ Szócsény, ,Szirúk: Pestmegyéhöl 105 he-
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lycn 154 g·yógyszertúr. N ÓgTÚl1tneg;\:éhöl 17 
helyen 20 g~·úg·yszcrtár. Esztergonnuegyéhöl 
(j helyen 8 g-;i;ógyszertúr. Iloutrueg~·éhől 3 he
lyen 3 gyógyszertúr. Összesen 18:1 helyen J)ll 
gyógyszertár; közte 1 fiók. 

Buclavcsr„-vidékl kcrii.lcténck fé11,:/ií:zési és 
últal(fnos forr1aln1I adókiiziisséye. 

In tézöbizol lsúg-: Elnök: l\f ezei El-ek (lT j
ves t ), helyettes~ elnök: \\Tirker .1únos (Rá
koskeresztúr). ':Pagok: 13irt'i Lúszl() (l(ispesl). 
dr. Elek Púl (Ujpcsl). Sí'.ikszay GnszlúY 
(Pesterzsébet). Póttngok: Fú:•: lgnúc (Nagy
tét{~ny), 1:.Púihor ({~·nla (.:-\llierfi-Ir-sa). - Fe1-
szólnlúsi hizot.!:súg: Elnök: dr. Or1nay Kúl-
1núu p. ii. tanácsos, r:l'n!.{ok: J\Hiller \Tilmos 
lllákospalola), l\:a11frua1111 1Drnö (\Tcresegy
húza), S1.eni.gúly Dúnicl ((tödöllö). Szigvárt.h 
Jú,nos (\Tác). Póttag: Súrkún;i; lJá,„zló (Pest
Przsóbet). 2.lindkót. hizo1 f-::;frg el{iad6:ir1: 
I.Jrcycr Dezső. - 'ra.g-1étszú111: IGS. 

III. I>cst viu·1nc,g;~·t· déli kerülete. 

J{;lllfik: dr. Zalai ICúroi)· ((~Pgl{~d). tú:·s
Plnök: dr. Fnrkas Béla (I(eL~skP1nét ). f itkúr: 
{:sete „.:\.n1brus (CPgléd). rri9-ZtP\Pfht~li Pllliik: 
I1'arkas Jgnúc. 'l1óth · Isfvúu (l(ccskernét). 
H ancr Lajos (Ceg·léd). 
_ \T úlasztn1úny: Borbély Endre (N" agy körös), 
t~zira Endre (l(iskúnt'éleg~·háza), Boz6k~· 
Béla (Sollvadkl'rt), Buttiuger Arpád La.ios-
111izsP), Laut.ner T.;ajos (rl1örlt>l). 'J1hury i\11-
dor. ':I.1arjúuyi .T ózsel' (1\:iskún r élc gy húza 1. 
Csúbrúdy Júnos (I(iskúu1uajsa), Csorba .T::'1-
uos, Dön1ötör Istvúu dr. (l(ecskl'mél), \lalu 
.József (Cegléd), Zahradnitzky Zsig-1norHl 
~:q:rrkfírös), · 
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A kcriilethez tartozó g;i.rógyszertúrak: 
;\bon,:.- Ol), ..'."\h1úr, 13a iasz.entistvúu, Uc.!.!.·
léd (fi). li'ajsz. li"'ti.\iipszúllús. I-Ta.iú.s, 
In~ák (2). Jú:;zszenllúszlú. f~ókja: s:;z~tnk. 
,'} úszkara jeuö, J(alocsa (2). l\.ecske111et (1~). 
l\:ecel (:!)°. I\:erekog·yh., l\:iskiirös (g~. I~iskn1_}
t'l~Jeo·y·húza (5). 1(iskún,h.alas (5). l\..1skun1ua.1-
~a, (2) J(ocsér. La;iosutiz:;,e (2). Nagykőriis (tii. 
()ro·o~„,'tnv Ökécske Örkény, Solt\·a1lkert. 
Siikös(\. S'zabadszít.lÍás (2). Szal~n1úr,. r.rörtel. 
"lijkéeske. összesen: 31 helyell hfi gyogyszer
túr; k(izte 1 fiók. 

IV. Székeslehérvúr-vitléki kerület. 
]iJluök: Sziits Itóbert (Székesfehérvúr). 

alPlnök: c~zcr111ak Lipót (\7cszprém). 
ti tkúr: Csitáry Olivér, s. titkár: T. Nagy Lo-

rúnt. I'l 'l ~· . b" \Tálasztn1úny: dr. Balogi I\' 11a y, !J'!Il• os 
Zoltán (i\lúr). Szüts Róbert. S~1y i\Ior:c ?r„ 
'r. Nagy Lóránt dr.. (Szckcstchervarl. 
l\ofs<.:hv Ference (Siói'ok). 

1\. kei·iilt~rn1ez {aJ:tozú 'f.;fYÓ6.„„~rszc-rtáraJt: Fc
:iár t•árnuJfJJJébiíf: .:\ha (Jic'ikja Sárkcrrsztps). 
;\dolLY (l'iúkia "Pusztaszabn}L'.s). ...:\lap. 
~\lcstit. J3arac.s: Ba1atonl'ük:dúr (J'iól~ja .Lcp
~;ény), Bicske, J3odajk, C:-::úkvúr! (~sor. Cece. 
Dunapentele, Ercsi, Etyek, Erd, Her9.eg
falva I-\:ú1óz, l\:ápolnúsnyék, Lovasbereny, 
l\lart~nvúsúr, Tuiór (2), Nagy1úng (fiókja I\:is
lú11g), Nagyprrkútu, :Núdasdladái,1:r, (i:iókja 
Súr.-;ztlltihúly). Polµ:úr<li, Rúcaltnas, Sa,ros(!, 
Súrboo·ú rtl. 8úrsze11 tn1 ikl ús. Scregclycs, 
~-úsknt~ Székes[\.~hí~rvúr (8). \T hl, VértesaeRa. 
rreszprén1 nzegyéből: t\jka. Balatonaln1úcli. 
Berhida. !11.•Vt'f.'Sl'r~ J'iók;ia: So1nlószüllö;:;), 

:"J:H 

JDnying. I-Iaj111{1skér. J\lezöko1uúron1, Nagy
YÚzso11y, N:rúrád, Siófok, Szentgál, Szi
lasbalhús (fiókja: Dég), \T árpalota, \ 7 ú
!'Oslöd. \T eszpré1n (4); Zala vúrn1egyé
hől: Balatonfüred (2). - Összesen: Ji'e
.il>r vúrnicgyéböl 3!l helységből -!7 gyóg·yszcr
túr: \Teszpré1n vn1egyéböl 17 helységből 20 
.!.!.·:i,~ób~~azertár; Zala váu.~n1e.gyéb§J 1 hel~sé-9,
höl 2 gyógyszertár. Összesen •>' hclysegbo! 
G!I gyóg-yszertúr. I\:özl.e 7 fiók. 
~'Jzékcsfclzért·á r-·uidéki kcriilctc culóközössénc: 

Inlézöhizottsúg: Pásztory Sándor elnök. 
l\Iagyari-l{ossa Sándor alelnök, dr. Taká.esi
Nagy Lóránd ·(Székesfehérvár), Földes Lajos 
(Ves.prém). dr. Balogi l\Iihály (Kápolná,s
nyék). Póttagjai: Kotschy Ferenc (Siófok), 
Dnehon Alfréd (Moór). Felügyelőbizottság: 
.Jeges Béla (Nagyl{JJng), -Görnbös Zoltán 
(l\Ioór). E. Lukáts Béla (Székesfehérvár). 
Czermák Lipót (Veszprém). Póttagok: dr. 
Ray l\Ióric (Székesfehérvár). dr. Vondra An
t a 1 (Vértesac'li.) Taglétszám: 46. 

V. Gyíír-vidéki keriilet. 
Eluiik: hl'lölü•t1P11; l'lnilkht•lyettPs és l1L;uz.-

1 úros: l~ostiiííer ,Júnos (Győr). alelnök: dt·. 
rrettlsl·J1 .Tózsef (1\Jvúros), f.itkúr: J\Iohi.lla 
J~pzsö. 

Választmány: Stinner Imre, Miehl Gé= 
(Tata), Palovils Alajos (Győr), dr. 'l'entsch 
.fózsef ('l'óváros), Teut.sch Reinhold (Moson). 
Remcsák l\Iiklós (L&bény), Karlovit.z Ado.lf 
(Pápa), Raák Gyula (Zirc), 'fömkia Iván 
(l\íagyaróvúr). , , , „ 

·A· ·k"ertilet11ez taTtoz;o gyo&~·-sz-0rb1ra1c Gyor 
'Várnl-egyéből :. BünyrétnJa,p, Gyön1öre, Győr-



scwntiván, Győrszenimuírton. Győr (11), H<.'
dervúr, Kóny (fiókja Györsövényháza), '1'1)L 
lúnnáromvniből: A<>s, Bá.nllida, Bc;kod, Fel
sőgalla, 1\:-isbér, J{omáromújváros, Környe 
Nagyigmánd, Szőny, Tarján, Tata (2)

0 

Tóváros. ..illoson 'L'ár1ncgJJéből: Halászi 
Hegy!';Shalorn. Lébény, :Moson. l\Ioson-
szcnt;i_ano~, :Thlosonszo1nok. Oroszvár, Raj
ka. "l\1agyarúvúr (:!). Veszpréni vá:r-rnC;gvéből: 
{_~~etény (fiókja: Súr), Csögle, I.iovaszp'aioua, 
2\[agynrszo111ha.ll1ely, lTgocl (fiókja: Pápu
ieszér)„ \l eszpré1nvarsány, Zirc, Pápa (4). Pfi
pakovácsi. összesen: GyGr vmegyének 9 hely
ségéből 19 gyógyszertár; Komárom vmegyé
nck 12 hely1Ség,éböl 13 gyógyszertár; Moson 
várn1ecyének 9 heilységéböl 10 .gyógy.szerkir; 
'\'eszpreu1 vúrn1egvénPk 11 lielységéböl 14 
g:;<óg·yszcrtúr. Üss_z,escu: 41 hefyiséghöl 5G 
gyóµ;yszertúr, közt(' a fiók. 

VI. Sopron várn1egyei keriilet. 
Elnök: Szerdahelyi János (Sopron), elnök· 

helyettes: Floderer Jenő (Csepreg), titkúr: 
Nikolits n'lilivoj (Sopron). 

Választmány: Gallus Jenő (Sopron), Jéhn 
\'ilrnos (Sopron), j\farinczer Jenő (Csorna) 
Német József (Nagycenk). ' 

.t\ ke,riilet1hez· tartozó gyógyszertárak Son
rr;n 'Vn1cayéből: Beled. B6sárkány, Bii k. 
C-sepreg, Csorna (2). EsztcrJ1úza Felsösá '" 
E'ertőszenhuiklós .. J(apuv.úr (2). l\fihúl'~: 
0ag·yt·eIIk (fiók.i1.1 Nagylúzs). I1l~pl'eszeu1e-i'·e. 
~-opronlövii. Szany. Szil. Sop!'n11 (7). - ösz~ 
SZl'Se!l 17 hl'lv:-(·g·böl :!fi '"\.Ó""\"~Zt'l'l„11· 1-,··,ztt• l fiók. . ,..., ..... ' . < • \. • 

_ ... 4dóközössé11: Intézöbizott,sú 1r: Szerduhelvi 
• Ja111_1:; eluök~ Nikolits l\J:ilivo,j ~dnökhclyettlJ.81 
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11ohsa 1'tihú1y t)énzlúros .. lchn \liltnos el
IP.trür és Flóder{~J' .lenö (Csepreg). Póttagok: 
F'arkaR Fel'cne (J{;:qinYúr). Kreutz \ 7alde1núr 
ll\lihúlyi). J1'l'liig·yelühizoltsúg;: Binder Ott<'>, 
U·alius ."Jenő (8upron), Né111c.th ,Júzsel' (Nagy
f.!enk), 1'-Iarillczcr .r enü ( CcSorna), póttagjai: 
J;ek)viis .József (Sopron), Rélunann Bc''.la 
lBe1ed). - Taglétszún1: \ 7nla1ncnnyi so11ro11-
y(1r1nr-gyPi gyógys7A:rtúr. 

VII. Vas-Zala vár1ueg·yei keriilct. 
l1}!11ük:- dr. ]{:h'V'l.iler. ()d(jn (Za,laegers'l;t~g), 

\úrs-eln&k: J~őr:r Vil1nos (Súrvúr). e!~ 
nükhclyettes: <lr. Dvorszky Béla (Szo1nhat
hely), titkár: Pe:ucz .János (Kiskon1áron1). 
t j·szt.elet:heli elnök: Sütheö J;;:1.jos (Szo1nhat-
: 1ely ). · 

Vúlasztn1úny: Sin1011 Ernő dr. (Szo1nbat
hely), Küttel Dezső (Kőszeg), Bogenrieder 
li1rig·yes (Nagy.kanizsu), Bisitzky .A„ndrás dr. 
!Celldömölk), 'rorkos Dénes (Öriszenlpéter). 
Cséby Lajos (Keszthely), Merkly Belus ,Jú
z.~cf dr. (Nagyknnizsa), Bi-chl-er Gyula (Pa
esa). 

1\ _keiriilet.hcz t,a,rtozó gyóg·yszerlúra1k. r·~as 
·rdru1Cf};tJéb6l: Baltavúr, Celldön1Cilk. lfeg-v
t'alu. Ikervúr . .Túnoshúza és fiókja íÜi
;.dite, J(úld, ]\iir1ncud (2), 1\-fag·yargcnes. 
.Nagycsúkúny, Ostl'f~«1sszouyfa. - őriszent~ 
péier, I>oruúapáti, lluzn, Sárvár (:!). 
87;~tLtg-ot.t1i·a;i_·d~ lT riüj fa.ln, \ 7 a1svár, \ 1 éri. 
ICösze~ (2), Szon1hathel~· (fi). Zala --cárinegyé
biil: Badaes-ony.t.0111a;i. C:sn1brerulck. Cse~.;;7,t
reg, Gelse, J(eszth0l:,·, (a és Ilévizen - f'iúk). 
I\iskon1úro1n, J{ővú.góörs, Köveskál, I.e11ti . 
I..1elünyc~ Nkw11 i1,~a.(G),N ov.a, l~a{;'sa, 8i~.i l iir. Sii-

!I 

1 

1 

' 

' '! 
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111err Tapolca (2), 'rür.ie, ZalnaplLU, Zalalövő, 
Zal~szentgrót (fiókja: Zalabér), Zalaegerszeg 
(3). összesen: \Tas vúr1negyéuek 21 lielysé~ 
géböl 2!l gyóg~·szertúr; ~ala vú;rmegyén(l.k 
23 helys{;gében ilil g;yogySZl!l'Ü~r, vag~IS 
összesen 44 hcl:.r:ségben H2 gyogyszertar; 
közte 3 fiók. · 

VIII. Somogy vármegyei kerület. 
J!}l.nü]c: J(e.lJa,uer GWhor, elnöfohelyet.tes: 

(tóts I.Ja.jos crvrowgó), t,it1kúr: Bokor l!'erene. 
1 i: . ..;.zteletibel i el.niik: Bahochay 1\:álunit 11 (Ka · 
nosvár). 

Választmány: if.i. Piatsek Gyula és Mitte.1· 
n1ann Jenő, \Tetter \lince (I(aposvúr), Szaliú 
Vinc·e (Csurgó), Balogh .Túnos (Böhönyr·). 
\Tasclényey Aladár (Nagybnjo111) . 

.. A. keriil~thcz 1artozó :gyógyszertárak: 
..:-\dúnd, Babocsa, Balatonboglúr (és f'.iókja 
13alatonlelléu), Bala.toukil i ti, Balato11sze1nt>s 
( l'iók.ia: Balatouszúrszó), Balaionszen tgyörg:r. 
Barcs (2),.Berzcn<:e, Böhönye, Csurgó (2),_ Er

döcsokonya., Felsősegesd, G:röug·yö~n1-ellék, 
T g·al, Iharosberény, J úcl. J(adarkt'1t, ICarúd. 
l{úlrnún<:sa, I{éthel)- (és fiókja Balaton~ 
rnária), Körőshegy és fiókja Balaton
földvár, Kutas, Lengyeltóti, Marcali rn. 
J\fernyc, l\[ozsgó, Nag~·atúd (2) (fiókja I;ú
had), Nagyha;iorn. Nagyberki. Núgóes. NP
n1esded, Ne111Psvid, Sornogyvúr (fiókja Ga-
111ús), Soinogyszil, Szigctvúr (2), Szon1ajo111, 
rrab, Zurnúrdi. Zákúuy. l{aposvúr (fi). 
()sSzesPI! -Hi ht>-lys6gböl rífi g-y{igyszt~rtúr; 
kiizte G fiök. 

IX. ·naranya v::Í.r1neg·yei keriilet. 
Elnök: Keresztény Júnoí:i (Péc,s), eln.ökl.ie

Jyettes: Cst;:n1kn I,ajos (Szcutlörinc), 11tkar: 
l''ricdrich Súndor. 

\Túla.szt111úny: .Baran~·ay Jú:r,sl'.l' (lv~agy<-~1'
n1ecske), özv. IIühucr ,J ózse1'11-c <E;o1n,l~), 
Za.úry-· EJ:e:n1ér (BarallY·<J.l!!á~óci:). r -ss~~l.C.S~L]\: 
Bé:ln~ FaicseJc J.1 Rediger üdón es lurok Ja-
nos (Pé<JS). • 

A U.:eriilethez tartoz.~J gyógy~:-ertaral5: _Be; 
l'e1nend, JJnna•szeke:-;o. I-Iark·a11y. _ l\..01ulo. 
:i\Ia.<ryarn1ee"kt' l\Iú~·úc·,"· .i\.la is. i\Ieeseksz<i
hoJ.i~9 J\'Ioh{~c..:;; · (3) ·Nén1el.bo,J~r, .Pécsvárad. 
Pii1sipÖk;nádmsd, Rúdpe1trP. S{~.sc.J. St~·lsc .. ~iJ~.lús 
(a), Szít15'Z'\".ÍU\ Szaba,d.-;.zent-.k1r-a:b-·. Szcrnt.191~11ne~ 
\Tajszló, \Té111énd. \1illúny, l\•es (1 l ). Ossz•'
s1·n· :Jf! hel.vs1'.g;hiíl il7 gyúg-yszi~rtú l'. 

X. 'folna vár1ncg;yei kerület. 
(Szckszúrd és 13ajavidéki kel'íilet)._ 

Elnök: Szeg'hy ,Sáncl-0r. _ (S_zeJr;;zaTcl). 
elnökheJyeites: dr. Eibach l\..u,rnel, (BoI_IY
húd), túrsclnök: dr. l\lakray Laszlo (BaJa), 
titkár: j l';i. Szeghy Súndor. , . . , 

\T álasztmányi tagok: Pongracz LaJO.s (Ba
taszék), dr. Herczog Elcrn_é~· ('r?l11~~), ftla~zkó 
Lúszló .(Szakcs). Ulrich .Jozse[ <Szekszarc!J. 
Fiihrer 1\.ntnl (1.1evel). :LrYY<iss~- ()dön és dr. 
(]eirin<rcr János (l~ajaJ . 

..:\. k~1·iil<>tl1t 1 ?. 1artozú g~·/ig·ys?.Pri11·ak: l3útn. 
]~útaszék I~ou\·húd {:.l). Biilt·skc . .I>P<·s, 1)öhi<i
köz ' J)n.;Htföl(l vúr, (:.!.). lhtnas?.t'll tgyörg~._ 
1~1add, li'elsőircg. Uyönk. 1-llígyl~sz, l\::is
tengelic. 1\.ölesd. Nagydor;>g, Na9:ymú
I1yok, Nagykúuyi., N;1gyszt'kt•ly, Odo1n-
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hóvúr (2), Ozo1"n. P.nlrn (2), Pincelicb', Regiily. 
Si111ontorn:ra, Sza,kcs, T'ainúsi, Tevel 
l'iót1cjai Leug~.r-01. rrolnn~ Zontba, Szekszárd (2), 
ús <l· ba)a.1 hároH1.szögbó1!. Bn.jaszentistváu, 
13úcs.at1111i1s (2), Bác.sbo.kod, Bác.s.mada1-:a1~, 
l3úes"\'askút, Baja (4), Csávoly, Gn.ra, Her
ceg.szán,ló, Jánosh.al.ma (2), Katymár, Kún
haja, Nugy,baraCbka, Métlykűt (2), '.föm.pa. 
'f'o{na L'cirnlC[J!Jébűf: iJl helyen 36 gyógy'szer
iár. Ba.ja.i hcíro-1n.szögből: Bács megye 15 11e
J·yen 21 gyógyszertár. összesen: 46 hclység{•
hen ri7 g·yóg-yszeriúr; közte 1 fiók. 

_.\ dúkiizösség: ln tézöbizot.tság: elnök: 
Szeg·]iy 8úndor, tagjai: dr. Eibach I\:orIJ(•I 
( Bonyhúd ), Pong·rác I1ajos (Bátaszék), di·. 
i\:Iakray .Lúszló (Baja), Prefort .Tó1,,.-;cf (Búl•s
aln1{1s); pútiag·ok: dr. }Icrcogh Elen1ér (1101-
ua) Ös .Lova;.;sy Ödön (Baja). - Feliigyelőhi· 
zot.tsúg-: elnök: dr. l(ovúcs Ivún e. ü. titkúr; 
tagjai: Gei1·i11g·er .Tános (Baja), Gyarn1ati 
Jiiinil. (13aja). J{oritsúnszky Dénes (I\:"Ulesd). 
lTirik .Tózsel' (Szekszúrd), pótf:agok: ']_'ér~· 
.-\urúl (llőg·yész) l>s SzendroYits Viltnos 
(Nag·~·florog). 

XI. Szeged-vidéki kerület. 
l~luük: '11en1esváry Józse.J (Szeg·ed). el:uök

helyet.Les: Vúrndy Lajos (Szentes), főtH.h'iu·: 
Borbély .Jó~sd (Szeged), tiszteletbeli elnök: 
Bokor Adoll'; litkin·: Máthé .J\fihály. 

\T{dasztn1ún)-i tagok: Barcsay Károl...-, 
f-lcrlB .J cnéí, ] 1ra,nkl .:\ntal. Fr:ankó Ai1-
dor. I.cin1,iuger G-yula, 1I'örÖk }i-fárton (Sze
ged). I-faYas ,József, Yiiéz \Túrady Lász1ú 
(~zrntc.->), Bereezk J:>étcr, Barnit Henrik'. 
((:son.r,rrúd). 1\f:ijor 1\gosf-0J1 (1\:L;ielek), Yi-

(/,z Király :Mihály, Szöllősy .Tenií, Tót,h 
Gózn (Makó), Boros Károly (Fölclcák). ·"' 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak : 
Csongrád vármegyéből: A:Igyő, C.sányteJek. 
('.sonoTiHl (il). l\:isknucloro?,s111a (:_ll • .l\.tslclek (:.n 
r\lind'Szent · (2). Nagy.111úg;úcs, I 1nsztan1érgcs. 
Sándorfalva, Sövényhúza. Szt>gvú1· (2), 8ZPil
IPs (8). llúdrnezövúsúrhl'ly (1:.l). fizpg·1·d (:..!:!). 
rl1úpl•, '.l'iiIJlÜl'kÖny. (!sa11{1d VÚl1.Ul'g·y(!
bőJ: (esonlrn). Apfrtfalva. Bat.t.011)·a (Hl. 
Csanúdpn1ota, Földeák, .l\:eYcrrucs. J(u11-
úgot.a í~S fiókja Nag·ykarnarúson). 2.Ta; 
gyarhánheg·:rcs, N agyha11 h{·g·:r~s), n~Ia;lto 
(8) PiisiJlökJicl.e. Torantal varmegyebal: 
(cs'onka). Kiszo111hor, Szőreg. Csongrád vár
n1e.<Jyéből: 1() helyen ()4 g·yóg~·sz(.•J'lÚl'. aisa
nád me.qyéből: 11 helyen 2Q gyógyszertár. 
Torontál megyéből: 2 helyen 2 gyógyszeo:tár. 
Osszesen 29 helyen 86 g·yúg·yszf'rf-úr; közte 1 
fiók. 

A„dóközösséo'. Intézöhb:olt.súg'. Rclldes h1-
µ:ok: Löbl In~re dr. (Szeg·e(l). Szölléissy Jeuéi 
(.\fakó), Havas .Tózse-f (fizPntesl. u.al1i11a Béla 
(Tlódn1czövásúrhc1y), I\:a11fu1a11n C:ynla (Bal.· 
t onya); póttagok: Apró .T e11ö (Szcg-ed). .Tnst 
Frig·y(':-; (Szeged). Fe1ii1Yizsgúl6hizoU·súg: Pl
nök: a pénziig·yig·azgaft'isúg kikiildöt.tje; ren
dPs tag·ok: \T{1rady T1njos (SzPnt.e-s). Gerle .Tc-
11ií (SzcgPclL Dániel I\-Iihúly (f(iskundorozs-
11111). Hajual l\-fiklós (nfnkó); i1óttap;ok: Znkúr 
Zoltún (Röszke), Török nfúnf:on (Szeged). 
:\z adóközösség el1enfire: r_ren1esYár:v József. 
F.1öadójn és pénztúrnokn: Borbély .Tózser. -
'raglétszárn: 76. 
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XII. Szolnok vármegyei kerület. 
Elnök: Szele Béla (Szolnok), elnökhelyet· 

tcs: K. Révész Imre (Jászberény), titkár: 
Koczka Pál (Szolnok). 

'fisztekti elnök: Barsy Lajos ('l'iszaroff). 
Választmánvi tagok: Varga László (Szol· 

nok) J ánvárY En·dre és Tom.ory Elemér 
(Jás~berény). ifj. Solcz Gúhor és Bötös Sá
muel (Karcag), Elek Jenő (Mezőtúr) Zöldy 
J)ezsö (Kisújszállás), Nagy Frigyes dl'. 
( [(únhegyes). 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak: 
Abádszalók, Besenyszög, Csépa, Cibakháza. 
11évaványa (2), Fegyvernek, J ákóhp.ln1~1. 
J ászalsószent.gyürgy, Jászapáti. (2)~. Jaszdo-
7.._-;a, Jiászf.elsőszentgyörgy, Jasz.feuyszaru. 
,Jászkisér. J.úsz1aclány (2), J úsz..r:;zentwndrás, 
. Jászszentlászló, I(eu<leres, ICötelek, l(únhc~ 
gye.s (2), ICúnm·adaras (2). ICí1nszentmárton 
(2), Nagykörü, Rákóczifalva, Tiszabő, 1 'l,i~ 
szmföldvár (2), 1:!1is1~akürt, rriszapüspöki, 
Tiszaroff, Tiszasüly, Tiszaszentimre, Tisza
várkony, r~rörökszent1niklós (4), Jászberény 
(í), Kan·a~· (ó), Kisújszitllú0 (B), Meziítúr (4). 
Szolnok (8), 1\'irkeve (2). Usszesen 38 hely
sl~ghől 71 1,ryóg·yHzertúr. 

XIII. Debrecen-vidéki kerület. 
Elnök: tlr. her1uáuyi SztanJtay kba. el

nü'k"hc:ly·e.t.t:es: Ül!:'1b>J-.,.á11li ·József (N).,.-Íregyhá
z.a), alelnökök: Gros'lrNa.,.,ry- Ferenc (Debre
cen) és d.r. Szopkó Dezső (N yíregyu1úza), tit
kúr; .TónaJJ „A.ladúr. tiszteletbeli elufikök: 
nlih,"lovit.s ,Jenő és Muraközy Lás21ló. 

\T ála.sztrnányi tagok: Beke Barna (Debre-

:;:~'.! 

ccu), Sz. 'l'óLh Béla (Dclircccu), 'l'ulw1y 
I1nró (Debrecen). .A_ranyi S. ..::\.rp;l(l 
(Debrecen), Lányi Dezső (Nyír0g·y-
húza), Jónap .':\ladin· (Ba.ln1ar.újvúro.s), 1\lol
aúr 1\liklós (llajdnnánús) , Schuk Jó?,ser 
(llajduböszörn1ény), 1Yith J)ezs6 . (Elyek), 
Gödény Sándor dr. (Nagykú\ló), J3o1Jiz.súr 
[n1rc (Nyírbátor), lJenkö Súndor (l)erecske.l. 
rrra;iú.1110-vich AulaJ (Beret.l:yóú;il'a1u), ...:\}n1er 
Béla CMáléBL'.ialka). dr. Birlók .L. Sún
tlor (Püspökl1'dány), Hochlilz Ignúc (Buj) 
Bagyinka I1nre (Fehérgyar111at). 1Jarhól'.'l, 
Zsig;1nond (Hajdíu;zohoszló), 1\'Iúcsay J'óz:-.ef 
(Bi:har,torda), Szilágy.i La.1r,~ (J(i:-;\·úrda), }io
l'Ö1n,pö In1re (Bürl~zeulniiltú]y). 

A lcerü.:le!.:hez ta.r.tozó gyógyszcrlúrak. }]a)
du ·1~ci.rn1CfJ;1Jéúül: Bail:n1a.?i1:iYi"Lros (:2), Eg-yeik . 

J11iildes, llajdndorog· (:2).1,ra.idtihadhúz. }fajclu
sú111~0I!, l-l a.ill nszoyú 1 .. f c)z~a. !\:aha. ~l i kí'J JÓres. 
Nádudvar (2), Pü1..;;póklndán:r (2), 'l'.isznL•se.gc, 
\T{unospérc.s, IIajdúböszörn1ény ll). IIa]dúnú. 
uús (H), Ilajdúszoboszió Ol), rJ;ég·1ú,;, 'l'c,~ó;·.:en, 
Debrece:n (20). S':zabolcs Fúr111en.11é!Jö\: ..:\.pa .. !.!"y, 
Ba.11cány, Buj, Büdl-szenJnii.hál:l, IJcnie.csCr, 
Dombrád, Fényeslitke. GúYH. (lyiire. Jlirúuy. 
I\:eruecsc, lCisvú1·da (-!), }[úndok. )Júriapric'.s, 
;..Jag-;\~kúlló (:!). X;\·írúhrú11\·. :\\·iraesútl. 
Nyíradony. Nyírbakta. )Jyírluµ:os. :\yírbútor 
(2). Nyírhog·<lúny. Nyíreg~·ltiiza (8_l. Nyír111i
húlydi, Raka.n1az,'ri...;zadoh. rl'iszalök. ~L1 iszavnl
g-ú:, 'J'iszabiid, Zúhon;r. C'sonka-Szatnulr vrri.
böl: }'ehérg-yarmat (2). Júuk, llodúsz, l\l.:'t!l~
szalka_ (2), Nag·ydobos. Nap:yt·esl'd, ~ug·ylia
lúsz, Szat1núrököritú. \~úl!aj. ('souka-Hih({/" 
vn1.-hiil: .A.In1osd. Búrú11fl. 11t>rPk1Jüsziir11tó11y, 
TierPt.lyóújfaln (2). JJiliarkl•rcsztcs. IHhai·-
11ag-~·hcdon1, C~Ri.ikrnö, J)erer:ske (2), ([ilJkja I~o-
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XIV. Békéscsaba-vidéki kerület. 
Ti;;zlcleli elnök: Héthy Béla (Bék_é?csaba). 

ügyv. elnök: dr. Adler i\liks~ (OrosJ:I'.'z<:), el
uöfohclyctte.s: Dehreczeny ICaroly _(Bekesc.o;~l
ha). lilkár: ifj. Réthy Hél11 (Bek&Scs11ba c'fi 
dr. Dar:í.ny.i Arpád (Orosháza). .. 

\Túla . ..:zbuún:ri tagok: Badics Elelr, Sudy 
Ernő clr. és R·adó J.IiJdós (Békéscsaba) •. ''/ie
land J)éncs éfö \"\rinJder Ferenc ,(Gy11l.u)! De
ncdíktr Gyula (Béikés)i 'l,effert Karol:'-· 
(Szar\-u(':i), 1-Iolcly I\::fol.rnún (Doboz),. Koro.s~sy 
I~úrol,Y (I{étegyh:~za)., Be~:e~~~ry f:at?~· ,<i\1~
zobcrcny), I>etry Zo1tan (üe:-:.od) e::) S1e1cnl.l 
.Tcnö (Endrőd). . , 

_.\ .kerülethez htriozó gyógysze:-ti:r·aJc. Be~ 
kés rár111cr1.11éből: Bélré1s- (4) • Békessrums~.n, 
IJékésszcn tandrús, Csorvás, Doboz, Endrod 
(") Ij~iizeso·\~arnHlt, Gádoros, Gyoma (2), Gyu-• . ~" • d · K .. „ 1 d' JavÚri. J(éteg-yhúza, },„O!l Ol'OS, Ol'OS a anr, 
I\:öri.istn1·csa, 1Iezőbereny (3), Nagysze
nús, I>us'l.ta,föltlvár, .. 01·oslláza (5) és Gy~o-
púrosfürdü fiók), ücsöd, Szarvas _(u}. 
Szeg-halom (2), Tótkomlós (2), UJ~l-
g·yós. \:-l·~ztií. Béké~e~aba (S). Gyula (a). 
Csonka-Ara<l vmem1ebol: El<;k (2), Med.gyes
pn·v,húza (fiókja: Medgyesbodzati), Csonka
lÍii1ar rár-n1c:t.1Jéb6l: Biha.Tugra, Geszt, Köte-
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g-yán, Ok·ány, Sarkad . (2),, Csonka
C'sand-d vá:f'JllCfJYéből: Csanadapaca, Doruh
egyhúza, Mezőkovác.shúza, fii varos; 1\.r:1~l 
Yúrmegyéhöl 3 _hcly~n ·! gyo~~szc1·f~tr, Bc
kés rdr1n<'!/.lflí!Jól: :21 helyen ~Ja g-;,·og·;,·~z('r
tú.r. Bihar várniegyéböl: 5 ~e_,Jyen 6 gyog~'
sz.erlúr. Csanád 1.Járu1cg;yebol: 4 hclye,n ·1 
gyóg·yszertúr. Osszeseu: iJH helye11 G!) J,rYO.!„rY
szertúr; közte 2 fiók. 

XV. Heves vár1negyei kerület. 
Elnök: Velcsey Ir:;l-vún (Eger), al_cdnök,ük: 

Ji\~reuezy Zoltán (Fib~esabony) és Spcrlaglt 
Zoltán (Hat··;,ranL titJ.;:úr: Pressler _.\rnli11 {·: .... 
Sz11bó Béla (Eger). 

Vá1asztn1únyi tagok: J{hédey En_tlrc, (\T ~.r
J)elút). Bcniczky 1\·Uklús, Púnczúl 1\rpacl, .Ir
:.raln1a~-; i'őgyúgyszerér;z (Eger), JJoros .\.ladt! :· 
((}yf\ngyüs). Saúry G-úhor (13escnyíítelek) ::.-., 
:::)eper J)er,s(i (IJatvan). 

A kPriil1·t l!l'F. t:i rto:t.r'i .u:;.:r'1g::-·.-.:zt•r! Ú 1·;1 k: 
;\pe. l3PSSPll:-·(itp!pk, ('~;'111:-·. (fiúk.in ll~ir1J: 
llon1os;r,ló. Ij~g·pn·sP!ii. I+~iiz1·~ahon.'··. lln1-
\'an on. llt•vps (:..!!. (fir'Jkja: }>(·]:-·)_ l\;11·{1-
('SOllcl, T\:úl (t'iúk.ia: I1~rd(íiPIPkl. l\'.úpo]
na, Nai:r,·hútonv. l)a1·úd (riúkja: ]~pc·sk). 
Pás:.i;tó (2), Pó.tervúsúr. Poroszló. rrarna
ruéra. 'l'iszal'iirccl (2). rpi.;.;za11(n1a. "\,Túrnns
györk. \Terpclél:, ]Bg·er (GJ (1 i'ic')kkal l\fak}it
ron). (iyöugyös (5). - Os:-<ZPSl'H: ~.S IH·l:'-·st•.!.!:
ht>11 ·l2 g:-·ói,r:-·szp1·túr: kiizíl' ;"1 fiúk. 

XVI. llliskolc-vidéki kerület. 
Elnök: Barnch Gyula (Miskolc), társelnök: 

!;~!tlerl. G,vulµ_(Súloraljaújhely), titkúr: rh·, 



k'Rrúni::H.~besi R.ú.cz György (nfiskolc) és dr. 
J >anez GyuJ.a. 

\T ídasztu1únyi tagok: Herz J únos <lr., 
Véhly István, :i\Iolnár Kálmán és Kellner 
Üdiin (l\li.s\rnlel. :i\lorvay József (Mezőkövesd), 
l;jles Ufrlia (l)iósg·.rőr), l{olos rl'ibor (Szerencs), 
Cia1a1ahos Béla, l{údár Gyula és l{ardo:; 
Zsigmond (Sútoraljaúfüely), Asztalos Gyula 
IOla.szliszka), :i\folnúr Ernő (Nemesbimk), 'l'a
\"aszy lllercnc (Forró), Rimay Zoltán (Szik
szó), Stcinhansz Béla (Putnok), Molnár Er
nő CNenicsbiiJd\:), 

1\ kL~rlilcLhez :LarJozó gyógy5zertárak: Bor
sod váru1cr1.11ébűl: AlsóáJbrány, Bogács, Bold
va, Boldvaszilas, Borsodnádasd, Diósgyőr 
(4), Edcl011y. Emőd, ücjócsaba, (2), l\Icsát (2), 
l\Iczőkcrcsztcs, Mezőkövesd (3), Ncmesbikk, 
(l!locl, (h:d (~), (riúkjn Sajóvárkouy), Ruda
hú11ya. Snjúkaza. 8ajúszeutpúter (2), Sa;iú
:-;ziigf>d. Núl:i, SzP11drö. SzentistYín1, 8zil1;1-
l(l!Jl. Szil\·(isYÚrad. l\li:-;kole (10), ('011ka Zeni 
1il1;11 rrír1111'fl.1Jé/16l: Boclro:..rkPreszl.úr, Czi· 
. !2.·únd. <:(•sztel~·. i\:fúd. CHaszliszka (fiók.i;1: 
f•:1«Híh1'•11:i,·(•). _f>úei11, Siu·os11atak (j). SzP~ 
n•ll('S (:.!). rl'aktnha1·kú11~·. rrareal. 1Yllly:i, 
'l'is;1,a ka \'Úti. 1!1iszal tl(', 1.l1ok;:d (j). Ri('S1' 
(fi ('1 k.in: Zern pll~11ag'Úl'tlL •rolcsva. Sú-

1 oralia:új"he]:r (4). Cso11:ka-S1zaf-nzár vá·rn1c
.rtHébiJ!: C~seng·e1-, li\'.Jliérgya,rcrna:t (2). G9.o....~l\", 
l\:ii]csP., (1.~·onka· ... "'ÍbClÚ.Í 11or11a 'lJÚrnzef!yébőf: 
:\haú:iszúntó (2), Bódvaszilas, Encs (fiókja: 
l1'01Tú). (1arnclna. Gönc. Hon1rogd, Kra.szno,k
y:ijda. Szikszú (2), \Tizsoly, CrsonkaBereg vár
n1fJéJ!: llar;i\1ús. 'l1a.rpa, "ílú.sárosn.an1ény, Cson
ka (iü111ör rdr111ből: Putnok (2), Ra.gáil·;r, 
norsod r<Í/'/}/('Jl/féb/Jl: jl) hl•lyell 44 gyóg-y
S(;Cl'fl1r. Zcn1plén 1.;árJne9;11éböl~· 19 helyen 2:i 
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gyógyszertár .. Sza.~nuir vá;·1:1neqyéből:; 4„ ~e; 
J ycn 5 g-yógyi.;zcrtar . .... 4bau.1 var1~1cul/cboJ. }·~ 
lielycn 12 ,„yógvszertar. !Ieref/ ·pctr111e.r1.11ebo~. 
3 ,lielyen f'gyÓgysze.rtál'. G~hnör pcirn1egy~
böl: 2 helyen 3 &„yógys'Zi01'"Ül.J.". ~J,sszescn b4 
helyen 93 gyógyszertár; közte 4 f1ok. 

Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete, 
Székhelye: Budapest. Alapíttatott ~893· 

ban · újjászerveztetett 1903-ban. Vagyonalla
pot '10.000 pengő. Tagok száll)-a 2~5. N yug
d í.ia t kap 5 özvegy gyógyszer~~z~~e. _ . 

Elnök: Bayer Antal, aleln9,kok:, Cz~1kor 
Iiúszló és dr. Horváth Jeno. Penztar~s: 
dr. 'l\~r11ajgó József. Ellen.őr: Löel!erc,r rranu.1.8: 
Titkár: Sivó Jusztin, Valasetmany1 t,;igok. 
tlr. Dömötör Lajos, dr. ?roh Ede, h.erpel 
\•i!n1os. l{oritsiu1szky Ot.to, 1-IellPr ln1re, l;a
d·'tnYi I~nclrr. Sin1onovies 1\ndor. r.rah_y Ist
y{u1: 1-fa(•.skú J;ajns l{övl;r l3óla. - \T;:t\asz~-
111út1:i.-i púttag·nk: 1\lher~1 A~Hlnr. !lr .• I~.a-
1nri }1'prene, dr. !(orÚll:Vl, ~I1k!os l'~ S~f!l~ 
li5ssY Sándor. Szún1vizsgalo IH~?t.tsa~: ii,J • 
dr. 

0

Bayer Antal, I\Iillner G;rorgy es flr. 
Zal1orúnszky ]~rvin. 

Rmlapesti Gyógyszerész Testület Nyuµ;1li,i· 
és Segélyzö-egylete . 

Alapítási év 1885. - Székhely~ a, tu]ajdo
n1út képezett. Agg-tele.ki u. R. szalll}l h<1zh:.i11. 
l~lnöksége és tisztikara a Bp. Gyogyszeresz 
1'estü1ctével azonos. 

:\lagyar Gyógyszcrésztudo111án;y-i '11á~saság. 
Alu1\:ult 1924-hen. 'l'agok sza111a: ~JO. 

Elnök: dr. J\Iá?ócsy-Dietz Sándor, ny. 
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co·v<d„ nv. r. ianúr. Elnökillelyctte~: dr. Deér 
.füi1dre ·gyógyszerész, kormáuyffítanúcso:::, 

'l'itkúr: dr. Lipták Pál, egyet. rnagúnlanúr. 
,Jpgvző: dr. Horváth Jenő, a [ővarosi gyóg~:
szcr.iize1n h. igazgatója. Péuztá1:0~: dr. 'vt~~ 
her Dezső gyógyszerész. Ellenőr: U1-. Zitlay 
Dezső gyógyszerész, l(ispest, ''r eh.crle-te
lep. Könyvtúros: dr. Csipke Zoltán. egyet. 
tanársegéd. _/\. ·vezetőtestület tagjai: dl'. 
~\.ndriska \Tiktor, egyet. m. tanár, dr. 
A„ugnstin Béla, egyet. m. tanár, Bayer Au
ial gyóg·yszerész, kor1núuyfőtauúesos, l·~r
l!yey József, llluze1u11i igazgató, dr. Isse
kntz Béla. eg·yet. ny. r. tanár (Szeged'!. 
dr. Jakabházy Zsigmond, egyet. ny. r. tanhr. 
dr. Matolcsy :Miklós, egyet e. rk. tanár, 
di-. Tvt ikó G:.•nla cg·yet. nl. tau ár (DehreePJl ). 
dr. J.\lozsony•i Súndor 1nin. oszt. tanácsos, dr. 
\\"pszelsiky Gyula, egyet. n1. innár. 1\ rrúr~ 
~nsúg litkúri hivatalúuak. az I~rtesílő szer
kl'szl.liség-.é11ek Bs kiadóhivafalún;ik ci1nc: 
B11d111J1•sl, Vlll., Üllői úl ~Ci. III. em. Telefon: 
J ÚZSl' f J{):!-J9. 

Okleveles Gyógyszerészek Országos 
Egyesülete. 

Alapíttatott mint Gyógyszerészsegédek Or
szúgos Szövetsége 19Gi-ben. Ujjáalakult 1923-
i>a.u. '.l'elüfon: ,Tózsef 4G3-14. Bucla,pest, VIII„ 
N·ép~zin1ház ueca 24. 

Eln&k: Dobos Giubor. tiL. elnök: l\IiUJ;ner 
Ci:ii-.,...örg·y, alelniikök: dr. Andriska \liJrtor és 
Li1.ug Oszkúr, ügyvezető-titkár: Mátray 
(tusztúY, reprezentáló titkár: Siska László, 
pénztáros: Nacg·y Déneti, .föjegyz-ő: Adler An
dor, ;iegyz{í: Balogh Gusztáv, ellenőr: Usor-

haluti .. A„nfal, iigyés:r.: dr. Csb:n1a<lia Endre . 
sr.erkcsztö: dr. Bokor Lúszló. 

\Tálaszt.rnányi tagok: Bakó Súndor. ~l1a,túr 
,'f úzsef, BuziúSsy l.iászló, Faulel Sú11dor. lla.i
nal Bóla. lfirschorn Salan1on. 1\:{•púza iriiroH. 
i\lészáros J)ezső. r:rankó Béla, 'Vol r 'Béla. -
\Tálaszhnúuyi póttng·ok: (jyőrhirú .Jcuö. J(nH 
J1,erene, l(rÜtcr Eni:lrc. Szántvizsgálók: dr. 
}lubay Géza, Erdő:; I.iajos, J\:lein Siinon„ 
\Tidéki fiókok: Debrecen; cluUk-penz
túros: Piatsek .János. i.itkúr: i\landel }.J{d. -
Pées: e1nök_: "\\7.ei,gl DeZBÖ, pén7ltároc:;: Bart.a 
I1nre„ So1)r.on: elnök: Groh1n,an11 "\li:ln1os, 
pén:ntáros: Horvárlih :Mihá:ly. 

Budapesti Gyóµ,·~·szerész J{aszinó. 
A laknlt rnao. 
'ragok .száu1a: 241. 
[ 1Jlnük: ])r. (laúl ·1:~J1dre: all'lniik: J\:arloY~ 

sr.ky Gt•yza; 11úr.11ag·yok: I\.oritsún.szk:v OUú. 
Liichc1·1·r rrarnús ó.s 2\.latole;.;y .l\::itrol:.-. \tida!:iil· 
1núnyi tagok: ]~}lek :0.lihúl:.-. Grnher ..:\.rp{11!, 
](crpel \.Til1uos, 'I(orúuyi La.io~. IJörilu:zc ,J P-
11éi, ltfajoross:r Béla. dr. l\Ia1111 Géza. Nc-
1nényi Núndor, }{Úl'Z .Jenő. Róth l\fnuó. Schn~ 
hert ~"\.rnold. Szilvúss:.~ J;úszló. dr. Ta.uiTel' 
Uáhor. dr. rr1~r11;ijg·ú ,Józspf, \\ritt-JIH!ll Elen1Pr 
{·s Zollún Búla. rritkúr. igazg·1dl1i ei1111uc1: 
Réthelyi .Túzsel'. J:l{•uztúr.uok: Stransz 1\.rtnin. 
"f{:llenGr: Nt>rnén:.·i Núudor. Feltig·yelöhizot1-
ság·i tagok: Biró lstv{u1. T\:t•rpel Ptil. dr. 1Iol
J1ár .._i\.ll'r{~d !'.•s \Tajn;:i ,Júzset'; pútt.agok: ·Kul
n1úr Istvúu és R-ics'l, „Arrnin. 



A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudo-
1uúnyegyeten1 gyógyszerészhallgatóinak ön· 

képzö„ és segélyző·egylete. 
i\iúzeum ,körút 6-8. II. udvar, I. emelet. 
Alakull 1863. évbcu. - 'l'agok Rzúma: 143. 

Tisztikar: Tanárelnök dr. J akabhitzy Zsig-
1nond. 

Elnök: Stéger István, alelnök: ifj. Erdélyi 
Gyula, fötitkúr: Sirnon I>á.l Sándor, titkár: 
I-fauusz Béla, főjegyzö: Polúnka:y. Zoltán, 
jegyző: N en1es József, főpénztáros: l{apolka 
,J c'izscr, ellenőrök: Gál La;ios, l{hirer Antal, 
l'ükönyvtúros: Birkncr Noén1i, könyvtárosok: 
Palovits G-úbor. Rétnau Béla, háznagy: ifj. 
I"folhnann Ji\.~reuc. \Túlaszt.n1únyi tagok: 
Stctf-ncr Júnos, Jiajnóczy ..t\ladúr, JCoritsán~ 
szky \Tiktor. 1\lüller .A.nna, 1liiller István, 
1-tehúk \Tiola. Sze1nkli J(ataliu. _Bir.álóhizot.1.
súg-i oluök: liajuóeZ:\' 1\ladúr, 1.itkúr: 1\riiller 
Istvú11. ;ieg-yzii: .Tónús }.fúria. tag·ok: J)pzsii 
l·~rzsl>hPI. Jiaunsz IJéla. 1\:asztnPr ?llária. filiil· 
lPr _,:\u11a. Nernes .-Júis.ef. ifj. J>ilJil'h Ferl'JH'. 
SzPtllkéi l\:.alalin. rrscl1op1•11 ioltün. SzJnnvi;r,~
!!'Ú1úhizott;-;úJ.,\": 11althaiúr ~l'ihor. I{iiek :Péfl'r. 
(~sc-r:-• Ln.ios, PP:-:tliy Zsuzsa11na, rroruai F'··
r(•t1t·. 

A. budapesti kir. 1n. Pázrnáuy Péter tudo~ 
~l!ányegyete1ni gyógyszerészhallgatók „Thi

kóczi" bajtársi egyesülete. 
l\[lÍzcun1 körút 6-S. II. udvar, I. emelet. 
„A.la,l•nl1f; 1919 . .&v·hen. - 'l'agok szám,a 1(}15. 

i\la.y:istcr: dr. R.y.bár István. PalrónUJsok: 
dr. j\Jitgócsy-Dietz Sitndor, Bayer Antal, 
1)cér Endre dr., Jakabházy Zsig1nond d1'.! 

T 
1 Kenyeres Ba.lnzis dr., :Matolcsy :Mi.k1ós dr„ 

Wirukler Lajos dr„ W cswlszky Gyula dr. 
rl'iszteletbeli vezér: vi,f•éz Szabó Lá-szló és 
Va.druay László. 

\Tczér: Siinon Piil _.:\.ndrús: alvezér: Cscr;i.· 
l.iajos; núdor: l\:.oritsúnszky \'i_ktor; főiró
deák: Nagy Pál; fökiuestúros: Sól;i.·01n Bar
nabás; úlio1nin1~·vezetö: .TúviÚ!l ~itl .. .f.1:y 
Irén, Aranyi Súudor. Baksay I.iaszlo (v1dck1), 
Birkner Noézni. 13oldizsár Inn·c, Bnzeskó ... i\11-
tal, Cscrnyúnszky I\:últnán, J)orunánit.s Piros. 
J)iera :Thlúriu. FereU('ZÍ Géza, Gál T.iajos, Görn
hös Lóránd. liö1u·a·h J~lctnér, T rnre Sá11dor, 
l(úllay Iu1re .• Jónás ?\Iarika, I\:ernéuy Edith, 
T.ienáriL-; Gvi:irg-v, T\L l\1nrúnyi Piroska, filiil
ler J\fhna. Í\fak<ii En1eil. fifargittal Tibor, 
1\lartÓn Sándor. l\Iajor Gabriella. 1\-Tichl „A.la
dúr. Palovits (~{1hor. Papp T.iúszló. Pert"nyi 
1\:olb Lonc•.i, Porteleky \Ta1érin. l{f~csc~· 
fi;i.·firg~·. Reillt'l' .-\ndrús. Stn.11n1ncr .Túnos. 
(l. Szahú C:--;illa. Szahú T_,ús:.-:lti. 8ial16 Olµ;c:i. 
NzPkii l\:ulali11. vil1;z Sznhú l\li\iály. \\Tt~ttPI' 
.\. Zollin1. \Vi11kl1·1· flnna. \Vi\ly l\:úroly. 
\Yil'ln;ul U>·11J;1. 

A 111. kir. Ferenc József 11udo1nányegycte111 
~·yógyszerészhallgatói uRákóc;r.i" Bajtiirsi 

Egyesülete 
Ala.kt11t: Szegeden, 1921-ben. 
:Magister: Széki Tibor e. ny. r. tanár. 
\lezér: habocsai Naµ;y I.iús;.:lú. alvezér: Sza-

hú .:\lhe1·t, 11údor: I-legediis I~ndre, rüiródPúk: 
!{arúcso11v Ii.Iúrlon. !'Cíkill(·stáros: l\lajor lsl· 
YÚU, lHlvi:~ruagy: ..:-\dútn :\Iiklús, f(ilövész1nes
ter: \\Tallner Frigye-;, reg·iis: ,Jakab I3arna. 

patrónusok: clr. Pfei[.fer Péter e. uc-· r. t,, 
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rlr. fasekutz Béla e. ny. r. t., Borbély József 
Borl>ús (i)·tila. IJeinzinger Gyula, Bnre-say 
J\:úroly. Saigó Péter. 1vfo1dován '.Lajos, 
11,rankó ..:-\.ndor és J\Iúthé J\Iihály gyógysze
Yészek. Bodnár La;io:;; e. ny. r. t„ Segesváry 
J)ezaő, .:\pró ,Jcnö,_ \\'ie1a.nd Gyula gyógy
szerészek. rlr. I\:is .i\.rpád e. ny. r. t.. dr. Ge
lt:>i József e. uy. r. t., Novák Istváti gyógy
szerész, dr. Da rúnyi G:ruln e. ny. 1-. t., Tc-
1nesváry .József gyógyszerész. •:eu. doininu
sok: 2·1. Dominusok: 221. Leventék: 27. Dar
Yak: H3. üsszcs ú1101núny: 392. 

Nen1zetközi Gyógyszerész-Szövetség. 
F'édération Internationale Phar1naceuti<1ue. 

(J.ITT~ri1teli Íl'Oda: Há@~ Schenk,veg 4. 
r1:iszlelet.heli elnök: I>rol'. dr. L.' VHH "Ital\i1~. 

LPHlPll. 
1j;h1iik: dr. ;r. ,T. I-Tof'rnau. llúga. 
l~l11iilo;{)i:..d tai.rok: alelniikiik: I>!'ol' clr. I\:. 

'l'homs (Jlp!"]i11). G. Bartlwl (Paris),!•}. Na\'ill" 
PP('l_i'. (Ca1nhrid.1.!.;l'). l(oritsúns:;,ky ()t iú. (Buda
Pl'SI ). dr. li}. lI<ist 7vlac1st>Jl (l{ope11llú•„a) f'ii-
1~1kúr: '!' .. Pol.ie\\'Yd (llúga), titkúr: ~lr.' .:\. 
Ndiamelhoul. (Bruxelles). 

A ~.zöve_Lségnek van t11don1ányos-, gy.ógy
~zcrJi'.on)„v1-. non1enc1a.tura-, gyóg:y-szerkiiiön
Jcp:esség-i és sajtóiigyi bizottsága. 
.A 67;Öve~rségnek tagjai Európa és a többi 

v1lagr~sz t~lku11aina,k országos gyógyszerész 
cgye;_suleleL /;.. küíE'P· bizottságban J\fag)„ar
orszag·ot 19.1~ ota a Szövetségnek 1~nHl-ha11 tar
l<?tt: stoek1101r_ni közg·yiill>sP alkalniúbúl elnök
sl:g·1 ~:agg-a vala:-;zlof,t ](oritsún::;zkv (lltú kér1-
YIHeh, aki a sa;itóiigyi hizotis{tg·11tÍ.k {~s 11 S'f:fi· 

:nn 

vetség· Buletin-jc szcrkesztő-bizottsftg-{u1ak is 
tagja. 

J\fa,gya1·0.r.szág·i Gyógysz.erésa.-Egyesiileiet. 
~ taglétszá:tníuwt1c :rnegfelelően - D·en1zetközi 
kongressz11so:kon 1hú.1·01n s1..ri..v.a.za.t illeti. 

.:\ Szövetség· _hivat.alos k.özlönye a.z év11e
gycdenk-é-1ut 'tne.,g;jelenő Bu·Heti,n, Ine:lyet a ren
des és •PÚ.l'.to:ló t:agqlc ta.gsági díj fejében 
kapnak, egyébként évi előfizetési ára 5 hol
Ia ud fori föt (12 pengő). 

Alkalmazott Gyógyszerészek Nemzetközi 
Szövetsége. 

Internationale Union Angestellter Avotheker 
Ügyviteli iroda: Bécs, IX, Fuchsthaller· 

g'U5.Se 12. 
Elnök: Svoboda Oswald (Briinn). 
1\.lelnökök: Paiser ]~rit·k (Berlin), Na1Pt'Z: 

K. (Varsó). . 
Ügyvezető-ti,tkáT: Kmtics Richm·d (Becs). 
l)énztáros: Djerassi nlarkó _(Szófia). el.le~11-

iír: Die1:rich Ferenc (BéesJ. _[)cpcdcr 1'I1lan 
(Zágráb), jegyző: 1Tilhu•r (lyörgy (Buda
pest). 

A szövetség 1-aigja:i: J\'Ia.gyarország, AUJ5(l;
tria, Bulgária., CsehsiJováJci:a, Fiillil-, Eszt-, 
Dán- és Norvég áJ1rnnok, Jugoszlávia, Len
g-yelors7„ág, Németország, Ro:mánia ,rntkalm.a
zott gyóg:vszerészei:nek 0115-zágos e.gyesülete. 

lvfagyarors1ii.g hi-\•at.alos det}egá.Lt:iaJ.: Dobos 
(}úhor, 1lúiTay Gusztá1'" -és .1\lillner (fyörgy. 

!1 



A Magyarországi GyógyszerészG 
Egyesület kebelében alakult 
gyógyszerészek temetkezési 

segélyakciójának tagjai· 
(Lezúralott J!l:!O. dec. hó 31-én). 

1\. névrnögfilti szún1 ·;iz illető tag ·tarz.sszltn111. 

Acller Andor, Budapest. 270. 
Adler Miksa dr., Orosháza. 118. 
. .\.gárdi .János, Nagyszékely. 358. 
;\lexauder Istvún, Siinasúf.r, il82. 
Alberti Andor, Buda.pest. 128. 
1\mbrus Sándor. Tuionor. 175. 
• .\ndriska ödi:in dr., Pesterzsébet. 4HD. 
Adler Ferenc Károly, Budapest. 478. 

Baczoni Kálm{in iJ'j., Makó. 62. 
Dr. pal~ay Ma.tild, Szentendre. 497. 
Bako Sandor, Budapest. 67. 
Bakó Sár;idorné, Budapest. 449. 
Bakos Bel;a, Budapest. 310. 
Bnk;'3ay Be,Ja. Nagykáta, 257. 
Bahis A1\'ad, Budapest. 496. 
Balazs Sando~·· Szigctszentn1árt-on. P7. 
Balogh Gusztav ifj., Budapest. aos. 
Balogh .T ~nos, Böhönye. 334. 
Balogh J anosné, Böhönye, 463. 

·~.· • .. ···.:.?.• .... 
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Bara.ny·ai .József, 1vfagyarn1ecskc. 117. 
Baresay Károly, Szeged. 358. 
Barna Henrik, Csongrád. 413. 
Barna Mór Miklós, Budapest. 20ll. 
Barsi Imre, Gamás. 195. 
Barföa István, Budapesl-Ujpesl. 211'!. 
Baruch Gyula, :1íiskolc. 229. 
Baruch Sándor dr„ Budapest. 2·12. 
Búrúny Púl, Budapest. 1~4. 
Búrány l.Júlné, Budapest. 4il5. 
Bene Ernő, Ujszász. ll86. 
Benkő Sámdor, Derecske. H2. 
Berkovits Mór, Budapest 32ll. 
Binder Géza, Nagykanizsa. HG. 
Binder Oltó, Sopron. 237. 
Blum Gyula, Buclap~st. 28. 
Bocsor Súndor, Budape,;;;·f. 20fi. 
Bokor F.ercnc, Kaposvúr. 1:32. 
Bokor J enö, Rum. 281 . 
Bolrn11 László, Budapest. 20í. 
D. Bolemanu Gyula, Budapesl, iJ(j.J. 
Bonotni Géza, Csanádn1Júc.a. 52. 
Bonomi Gézámé, Csanúdapúe.a. 428 
Bon.tha J enö, Budapest. :327. · 
Borbély J ózseJ, Szeged. 212. 
Boros Ilona, Sze.nt.endre. 2G6. 
Bor~ody I~tvún, Bucki.pest. 168. 
Bozoky Bela, Solt.vadkert. 272. 
Breuer Béla, J ászdózsn". S.J. 
Breuer Szilürd, Zsámbék. 120. 
Brüll András, Buclapest. H4G. 
Bunyeváez Sándor, Budapest. 3Bil. 
Bm·ger Zoltán, Aszód, 192. 
Burgetli Ferenc, Budapest 180 
Buzi~1ssy J,ászló, Budapest: 319: 
Csatar 1\ndor, Répceszemere. 10. 

1 
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Cserhalmi Antal. i3udapesL »1. 
Czeglédy Béla, Budapest.. 48'1. 
Czeglédy Ist vivn, Budapest. 2:1!1. 
Czibulk<t Gyula, Szentendre. 405. 
Czuczy Gyözii. Zalaszcn lgrót. lfiB. 
Cznczy CT;i.c(iziínú. Znlasze-11 tgrú!. -Hi-!. 
Czukor Uyu\a, .l-lnda.pest. H7fl. 
Cznkor J;ús,,,Jú, J3u~lapcsl. aa. 

Dalibor T1úszlt'i. Győr. 127. 
Dalibor J„úsz16né. (-fyőr. 4BS. 
Darányi ~4.rpácl dr., Orosháza. 409. 
Deák J{lil1os, I\::iskínrfélegyháza. 3H1. 
1fj. Deér Endre„ Budapest. 318. 
Desils József. Budapest. 477. 
Deutsch 1\Iihúly. D1u1aharaszt.i. 286. 
Dobos Gábor, Budapest. I!l!I. 
Dolesch József, Békésszent.nndrás lf16. 
Donúzsy „A.ladár, Csesztreg-. SG. . · 
Dömötör Lajos dr., Budapest. 75. 
Dudás 1\;1ir.lrús, Budapest. 147. 
Dudás ..:\ndrúsné, Budapest. non. 

Eger .Tózsc:I:'. Hegyfalu. 140. 
Eg·c.r .T ózse fn6. Heg-y,f a 1 n. 4G8. 
Elek l\[ihúJy, Budapest. 29. 
Elcl< Pál dr„ Ujpest. iHi3. 
Engel \Tilni.a. I\.:aposvúr. 1H4. 
Erényi Lász1ó, Budapest. -!BB. 
Értékes Lajos, Solt. 241. 
Erdős Lajos, Budapest. 159. 

Fantel Sándor, Budapest. 303. 
Fark.as l\iátyás, Budapest. 421. 
F.a.rk.ns Súndor dr„ Nyergesujfalu. 50G. 
FiLller J áuos, Ifojduszoboszló, 90. 

I•,úy Iguác, Nag-ylélúuy, 12. 
Ii~áy Ignácné; Nngytóléuy. 527. 
11101.lér Imre, I\:iskun:f.élegy1húza. H52. 
li'erenczy Zolt.ún, :U"'üZesabony, flGO. 
ll"'ekete Alndor, Bud,apesL 355. 
Piala Károly, Budapest. 514. 
Fichtner Em·U, Polg·árdi. 37. 
Filep BéLn, Budapest. 66. 
Flóderer Jenő, Csepreg. 254. 
B. Fodor Sándor, Kispest. 39. 
Forgács Károly, Csorvás. 191. 
Forgó Gábor, I(arcag. 526. 
Frankl „A„nt.al, Szeged. 9. 
Frenkel Amália, Budapest. 4fü. 
Friss r.l'ibor, Budapest, 141. 
Friss rriborné, Budapest, 465. 
Fülöp Péter, Budapest. 424. 

Gaál Dezső, Budapest. 500. 
Gaál Ödön, Bmlapest. 174. 
Galliua Béla, Hódmezővúsúrhely. 145. 
K. Gally Tibor, Halas. 202. 
Gúbor 1\.u<lor, Budapest. 27. 
Gáspárné Bontilovich Olga, Budapest. 498. 
Gerbert Ottó dr„ Al,ag. 170. 
Gerber Ottóné dr„ Alng. 466. 
Gergely Jenő, Szeged, 279. 
Gergely :Miklós, Szeged. 108. 
Gerg-yc Béla, Tatabány,a. 2-0. 
Göllner Hugó, Vác. 467. 
Göllner Hugóné, V úc. 467. 
Götz Károly, Siklós, 131. 
Grész László, Bud<1.pest. 347. 
Gróhmanu Vilmos, Sopron. 236. 
Guoth I\:úzmér, Dornbóvúr, fl28. 
Guoth J(úzmérné, Do1nbúvúr, 5j!J, 



Grünwald Imre, Budapest. 187. 
Gyenes István, Kecskemét. 138, 

Bacskó Lajos, Budapest. fül. 
Haás Béla, Budapest. 217. 
Haás. Miklós dr., Budapest. 451. 
Harmk Lajos, Budapest. 48. 
Harsányi Zoltán, Lengyel. 6. 
Hartlauer Jenő, Budapest. 398. 
Hartm.ann Tivadar, Budapest. 354 
Hückel Ernő, U jpest. 499. · 
Hückel l\I. Károly, U jpest. 103. 
Hiiekel. l\I. ~árolyué, U jpest. 444. 
Hegedus ,LaJos dr., Fegyvernek, 348. 
Herez Gabor, Csepel. 387. 
Herez TuL Endre, Budapest. 420. 
Iterczeg: Imre„ 'l'iszapüspöki, 278. 
Herkovieh Saudor, Pomáz 264 
Hetényi Dénes, Apostag". 143. · 
Hoffmann Ernő, Budapest. 64. 
Hoffmann István. Szeged 251 
Holló Lajos, Pély. 396. · ' 
Horv~th Kálmán, Lövő. 178. 
Horv<;tth IIIihály, Sopron. 356. 
H~r:;al•h„ Zoltán, Tatabánya, 18. 
HorOlJlPO Imre, Büdszentm.ihály, 130. 
Huszi:r E'!dre, Badacsonytomaj. 510. 
IIusz~r Kar9l:r, Badacsonytomaj. 133. 
Huszar Zoltan dr., Budapest. 511. 

Imreh Béla, Dunaföldvár 461. 
Illés Antal, Budapest. 44. · 

Jakab Géza, Knloesa. 238. 
,Takabffy Ferenc, Debrecen, iJ22. 
J.akabffy Geyza, Budapest. 60. 

-~~-

.Tanthó Tivadar, Hereegfolva. 491. 
Jeszenszky Valér,· Kapuvár. 288. 
Jónás Endre, Szőreg. 193. 

Kalán Gyula, Budapest. 410. 
Kajdaesy Pál, Ujpest. 365. 
Karlinszky Jolán, Budapest. 4·12. 
I(as7Jter Ödön dr., Zalaegerszeg. 26. 
Kn.szt.er Ödön.né dr.-n-0, Zalaegerszeg. 470. 
Kasztner Sándor, Budapest. 208. 
Kasztmer Sándorné, Budapest. 453. 
Kúdas Tulúria, Kúlóz, 443. 
Kádár Gyula, Budapest. 291. 
Kálmám Béla, Budapest. 34. 
Károly Ár.min, Budapest. 181. 
Kellauer Gábor, Kaposvár. 165. 
Kclecsén:r-i l!1erenc, Budapest. 102. 
KerboH Dániel. Bonyhád. 283. 
Kcrta.i Nándor, Bud·apest. 315. 
Kertai Nándorné, Budapes't. 316. 
Kertész Elemér, Na.gykőrös. 325. 
Kertész József, Orosháza. 406. 
Kessler Gyula, Apcz. 490. 
Képáza l\Iiron, Budapest. 295. 
Király József. Szabadszentkirály. ilOO. 
Király J ózse:fné, Szabadszentkirftly. 456. 
Királyi l\Iiklós, Komál'Om. 383. 
Kirsehner Károly, Budapest. 221. 
Kiss A. Amdor, Budapest. 49. 
Kiss Andorné, Budapest. 480. 
Z. Kiss Attila, Pées. 185. 
Kis Béla, Budapest. 98. 
f(iss Ferenc, Békésszentandrás. 2-!-0. 
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r!1ngú]Jo1nány 1929 dPCf'H1b('J' 81-én 
Belépett 1930. évhcn 

Elhalt 

'!'örülve 
·'I1agúllou1úny J9il0 dece111ber hó 31-éu 

1929-ben 'tagállomáuy 
1930-bau tag-állomány 

466 
J;í 

481 
6 

475 
9 

466 

466 
46ti 

)JJ!hunyt~k 1930. évben: 135. sz. Fischer N. 
~ela 1930 apr. 22., Fichtner Emilné 1930 má
~!JS 10,, 144. sz. Neumann Aladár 1930 július 
"?·· 390. ~z. l:!Imer Bódog 1930 október 5., 7!1. 
sz .. S.za\o Pa! 1930 november 4., 357. sz. id. 
Cs1kos .l!.de 1930 november 9. ten1etkezési t·1-

~prrok9 k1k11ek h~z~átart,ozói hnlúlesetenké;it 
1„06 tcn1etkezcs1 segelyben részesültek. 

Magyarország alkalmazott 
gyógyszerészeinek névsora. 

E névsort a nyugdíjintézeti előmunkála
tok során begyüjtött személyi adatokból 
állítottuk össze. Az adatokat egybevetettük 
az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egye
sülete tagjainak nyilvántartási lapjain sze
replő adatokkal és a Budapesti Gyógysze
rész 1'.l1estület törzskönyvének adataival. En
nek ellenére hiányosak az adatok, különösen 
a gyakornoki vizsga és az oklevélszerzés 
időpont.ja tekintetében. Mégis közöljük a 
névsort, nlinthogy ez a 2-ik összeállítús az 
alkalmazott gyógyszerészekről. Az össze
állításban azok a bérlők is szerepelnek, akik 
adataikat annak idején, mint a gyógyszer
tár kezelöi adták rneg. - Felkérünk rninclen
kit, az adatok hiánytalansúga és pontossága 
érdekében, esetleges észrevételeknek megté
telére, valan1int a hiányok pótlására, annyi
val is inkább, mert általános gyógyszerészi 
és közéleti szen1pontból nagyon fontos, hogy 
az alkal1uazott gyógyszerésztársadalom tag
jainak teljes adatú lajstroma. is rendelke
zésre álljon. 
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~ Gyaltor- Ok- Banelli Ferenc ifj. okl. 1899 ] ;; noki levelot Néy Min6sltéa 
:::i -o vizsgl\t nyort Barcza Imre okl. 1893 
dj tolt Baranyay Anrél oki, 19-03 

Aczél Margit okl. 1891 Barrunyay Jolán dr. okl. 1892 1924 1926 
Adaruetz Erzsébet ok.! Baranyayné Osoknyay 
Adler Andor okl. 1892 1912 1914 .Sarolta okl. 19-01 
Adler Ferenc Károly okl. 1884 1910 1922 Baranyi Margit okl. 1900 
Ady Béla okl. 1900 Barkóczy Béla okl. 1903 1925 1927 
Ady Ferenc n. o. 1897 1921 192H Barna Gedeon okl. 1903 
Aisenpreis Dezső okl. 1883 1904 1906 Barna István okl. 19-05 1925 1927 
Alruer Elemér okl. 19-02 Barna László D. okl. 1901 
Ambrus Dezső n.o. 1928 Barna M. Miklós okl. 1879 1900 19-04 
Andriska Ödön dr. okl. 1892 1918 1921 Barsi Imre okl. 1877 1900 19-02 
Antal Akos okl. 1899 Barsy Béla okl. 1894 
Antal József dr. okl. 19-04 1924 1926 Bartha Béla okl. 1904 1924 1926 
Anber István okl. 19-00 Bartha István Gy. okl. 1893 

Barthó Elemér okl. 1899 1922 1925 
Baczoni Kálmfun okl. 1902 Barthos Endre okl. 1888 1910 1926 
Bagossy Sándor okl. 1905 Bartusek Géza okl. 1891 1912 1916 
Bajor József ifj. okl. 1894 191'1 1920 Bary A. Zoltán okl. 19-00 1924 
Bakay Matild dr. okl. 1893 1920 1924 Barsó Lajos okl. 1902 
Bakó Sándor okl. 1885 1905 1907 Batáry István okl. 1905 19"25 1H27 
Bakos Béla okl. 1926 Bauer Mátyás okl. 
Bakos Sándor okl. 1918 Banmholzer Eleonora okl. 1904 
Balás Arpúd okl. 1890 1910 1912 özv. Sz. Bálintné 
Balassa l11ercnc okl. 1900 Lörinczy Ida n.o. 1878 
Balázs Amália n.o. 1901 Bányay József okl. 1902 Balázs- Erzsébet okl. 1903 Bányay Zsigmond okl. 1880 19-00 1906 Balassy Jolán n.o. Bárány Ervin okl. 1894 Balig·a Li!y okl. 1902 1923 1H2f1 Bárány Pál okl. Balla Simon oki. 1885 Bárány Szilárd okl. 1905 Balog Kálmán okl. 1883 Bátri Géza J. okl. 1893 Balogh Ferenc okl. 1905 Beke Albert okl. 1900 Balogh Gusztáv okl. 1891 1911 1913 Be!enta László J. okl. 1900 Balop;h Gyula okl. 1921 Benedek Istvim okl. 1895 Balogh István okl. 1911 1914 Bene Julia okl. 1923 
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Benedek I>iroska n. o. 1902 1 
JJeueclicty József okl. 1897 l Bottos Tibor okl. 1892 1913 

Berény 111erenc n.o. 1903 Bozó János okl. 1891 

Berg Katalin okl. 1904 1925 1 Bozóky Mihály n.o. 1903 

Berg Magda okl. 1904 1925 1 
Bősze Ferenc okl. 1!123 192() 

Ber Sándor okl. 1897 Brancsik Károly okl. 1875 

Berkovits Károly okl. 1900 1922 1925 Brantner Ottó n.o. 1894 

Berkovits Mór okl. 1882 1904 1906 . Brenner Imre n.o. 1!127 

Berlin Alajos n.o. 1893 1913 Briher Géza okl. 1901 1!)21 1923 

Beszédes János okl. 1925 Bruckner Jenő okl. 1904 1924 192(i 

Beszterczy István okl. 1928 Brunner Imre n. o. 1898 

Beteg Károly okl. 1889 1909 1912 Briill Amdrás Il. o. 1901 1922 1927 

Béress JitnoS okl. 1899 Brüll József okl. 1901 

Biehler Pál okl. 1924 1929 Buday Jenő n. o. 1893 

Biedermann Sándor okl. 1888 1908 1910 Budinácz Endre okl. 1903 

Bilustsák János okl. 1903 Bulcsu Barna okl. 

Binder Géza okl. 1883 Burger Jenő okl. 1903 

Biró A. Géza okl. 1902 1921 1924 Burger Zoltán okl. 1915 1922 

Biró Szilárd okl. 1912 1926 Burgetti Ferenc okl. 1892 1912 1914 

Birócsák György okl. 1905 
Bnrgetti István okl. 

Bitskey Dénes okl. 1886 
Buziássy László okl. 1895 1914 1921 

Blaskovits Erzsébet okl. 1926 192!l Chmely Imre okl. 1894 
Bocsor Sándor okl. 1886 
Bodnár Endre okl. 1895 

Csábrády Gábor okl. 1900 

Bódi Miklós okl. 1901 
Csábrúdy János ifj okl. 1903 

Bogár Julia okl. 1900 
Csáky Ferenc · okl. 1902 
Csányi Erzsébet okl. 1927 

Bokor András n.o. 1923 L. Cselkóné Sikérdy 
Bokor László dr. okl. 1900 Erzsébet okl. 1900 1921 1925 
Bokor Sándor okl. 1890 Cserhalmi Antal 
Bokrossy Zoltán okl. 1896 Cséby Géza 

okl. 1892 1912 1926 

Bolemann Gyula okl. 1900 1904 Csikós Ádám 
okl. 1903 
okl. 1877 

Bolla István okl. 1907 1917 Csikós Ede id. okl. 1870 
Boros Ilona okl. 1901 Csikós Ede ifj. okl. 1898 
Boros László okl. 1904 Csillag Imre okl. 1893 1912 
Borsody István okl. 1871 Csillag József 
Botos Aladár okl. 1901 Csiplmla Ilona 

okl. 1894 
okl. 

Dusa Ernő okl. 1887 
21 
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Dvorszky Etelka okl. 1905 Dvorzsák Eliz n. o. 1900 
Csákány Péter okl. 1902 1926 
Csorba Pál okl. 1903 Eberstein Ernő okl. 1901 1922 1925 
Czeglédy Béla okl. 1895 1918 1921 Ehrlich Julia okl. 1895 1914 1917 
Czeglédy Istvún okl. 1885 1905 1908 Ehrlieh Mihály n.o. 1893 1918 
Czira Jenő okl. Eibel Lajos okl. 
Czukor Gyula okl. 1900 1924 1927 Ekker Gyula okl. 1899 

Elek Dezső n.o. 1893 1913 
Daróczy Antal okl. 1900 Elek Kemény Zoltán n.o. 1906 
Dániel Sándor n.o. 1897 Endrész Pál okl. 1903 
Dárday Aladár okl. 1910 1912 Engel Vilma okl. 1898 
David Endre Nándor okl. Erdélyi Sándor okl. 
Dávid Lajos n.o. 1907 1927 Erdős József okl. 1885 1904 1909 
Deák János okl. 1901 Erdős Lajos okl. 1890 1909 1913 
Demeter István okl. Erdős Lajos okl. 
Demeter László okl. 1928 Ernst Miklós okl. 1902 1922 1928 
Dermendzsin Petronella okl. 1904 Ertsey Gyula okl. 1897 
Derzsi Gyula okl. 1898 Eber Gyula okl. 1929 
Deutsch Mihály okl. 1886 
Dezső Erzsébet n.o. 1906 Fantel Sándor okl. 1889 1909 1913 
Dénes József okl. 1890 1909 1912 I11antoly IStván okl. 1903 
Deér Endre dr. ifj. okl. 1897 1917 1919 Faragó :Uiária okl. 1905 1924 Hl28 
Deér Mihály n.o. 1889 1913 Faragó Sándor okl. 1901 1920 1928 
Dick László okl. 1872 1892 1902 Faragó 'ribor okl. 1898 1922 192-l 
Dobay Pál okl. 1905 Farkas Ferenc okl. 1902 
Dobos Gábor okl. 1887 1908 191() Farkas Imre okl. 1899 1919 lil24 
Dobozy Endre ifj. okl. 1899 Farkas István okl. 1890 1910 1912 
Dobó Káimán okl. 1883 Farkas István okl. 1893 1912 1914 
Dolesch Gyula okl. 1901 Farkas Sándor dr. okl. 1883 1903 1905 
Dolowschiák Teréz n.o. 1906 1926 1928 Fábián Géza okl. 1895 1921 1923 
Dobrovszky Ágoston okl. 1901 1921 1928 Fábry Andor okl. 1888 
Domján Béla okl. 1885 Fehér Béla K. okl. 1888 
Dorszky Dezső okl: 1903 Fehér Imre okl. 1894 
Dragon István okl. 1886 Fehér Miklós okl. 1900 1H21 1923 
Dukon Erzsébet okl. 1898 1919 1928 Fehn Olga okl. lil03 
Dulovits Irén okl. 1905 Fejér Emil A. okl. 18!!8 mm 1H27 
Duronelly Olivér okl. 1898 Fejér J ózse! okl. 1887 
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Hoff1uann Henrik okl. 1901 7 
Iván Ferenc okl. 1004 1925 1927 

Holdy Lorán! okl. 1904 Izmael István okl. 1919 192'2 

Hollünder József okl. 1898 1918 192i 1 
Holló György okl. Jakab Gabriella okl. 1902 1924 1926 

Holló Lajos okl. 1889 Jakabffy Ferenc okl. 1862 1882 1892 

Hollósy Pál okl. lfl04 1920 1927 Jakabffy Géza okl. 1885 1912 

H.odinka ~Iihály okl. 1929 Jambrik Lajos okl. 1005 1925 1927 

Hornacsek Antal okl. 1904 1926 1928 ,Janáky Dezső M. ok1. 1905 
Horváth Aladár okl. 1879 1900 1!102 .Janesó Kálmán okl. 1900 
Horváth Anna okl. 1903 1923 192;) .Jankovich István okl. 1898 
Horváth Antal ifj. okl. 1902 1922 Janovits Ist~án ifj. okl. 1904 
Horváth Elek okl. 1862 .Janovits IváJl okl. 1894 
Horváth Ernő okl. 190:) 1908 .Jaskovits Zoltánné okl. 1889 
Horváth Ilona okl. 1900 .T ász István okl. 1901 
Horváth István okl. 1891 Jeney Jolán okl. 1903 1924 J H2H 

Horváth János okl. 1927 Joó Delia dr. okl. 1923 1925 
Horváth Margit okl. 1901 1926 .Józan .József okl. 1926 
Horvá tb J\Iihály okl. 1896 .Tózsa Lajos okl. 1005 1908 
Horváth ödöm okl. 1895 1921 19~a Juhász Imre okl. 1903 
Horváth Sándor, vit6z okl. 1897 
Horváth Zoltán okl. 1897 1921 1925 Kada Erzsébet okl. 1894 1914 1916 
Hörlr Dezső okl. 1885 Kajdaesy Pál okl. 1869 
Hubay Géza dr. okl. 1910 1922 Knlkbrcnner Hildcgard okL 1905 1925 1927 
Huber Ferenc okl. 1901 Kaln1ár Rózsi okl. 1898 
Hunyady Miklós n.o. 1927 Kalmár Zoltán okl. 1892 
Husz József n. o. 1883 Kar:ihélyos Endre okl. 1900 
Hnszálc Lajos okl. 1898 1920 1922 Karabélyos Géza okl. 1901 
Huszné Alföldi Irma okl. 1892 Karádi Emil okl. 1874 
Huszár Gabrie!ht okl. 1930 Karlinszky Jolán okl. 1904 1926 1927 
Huszár Zoltán dr. okl. 1902 1922 1924 

l 
Karner _.\.kos okl. 1930 

N. Huszár Endre n.o. 1906 Karsa László okl. 1908 1!110 

Iliás Margit okl. 1887 1911 fi Karsay László okl. 1902 1923 
l9Hi ' Kaszanitzky Gyula okl. 1000 1920 192ö 

Illyés Ferenc n.o. 1003 1 Katona István ifj. n.o. 1903 
Im1·e Margit okl. 1898 Katona J\Iargit okl. 1899 192-0 1922 
Imreh Gy. Béla okl. 1878 1908 Kaiser László n.o. 1006 
Incze Antal okl. 1901 Kádár Andor okl. 1906 
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Koritsánszky Kálmán okl. 189!) Kunné Nobel Erzsébet okl. 1895 1914 1917 
Koroknay László okl. 1902 Kundrát Gyula okl. 1895 1922 1925 
Kortsmáros Erzsébet okl. 1895 Kutassy Kálmiuu okl. 1889 
J{osch Ernő n. o. Kuti Kálmán okl. 
Kosotún Ottilia okl. 1898 1918 192!! Kutor István okl. 1904 
ICosteleky 1viargit okl. 1923 1926 Kutzián Emma okl. 1901 
i\f. ICossa László okl. Kuzmányi Gyula okl. 1878 
Kossuth László okl. 18!!9 192:1 
Kotsis Jolán okl. 1903 1925 1928 Laezka Katalin okl. 1904 
l\:ovács ~<\ndor okl. 1!120 Laczkovits József okl. 1!129 
ICovúcs Barnabús okl. 1889 Ladányi Ilona okl. 1904 
I\ovács Béla ifj. okl. 1904 Ladányi Loránt n.o. 1907 1927 
I\:ovúcs l;ierenc okl. 1900 Lakatos Antal okl. 1890 1911 1923 
Kovács György ifj. n.o. 1901 La lák Vilmos n. o. 1898 1925 
J(ovács Ilona 11. o. 1891 Laszlovszky János okl. 1896 1919 
Kovács Ilona okl. 1900 Laufer Imre okl. 1896 
I\:ovács Ilona okl. 1901 Lfung Aladár okl. 1887 1909 1912 
I(ovács István okl. 1898 1924 1926 Láng Endre okl. 1906 1926 1928 
I\:ovács Károly n.o. 1901 Láng· József okl. 
T\:ovács Lajos okl. 1!107 Liung Oszkár okl. 1881 1901 192il 
Kovftcs László okl. 19011 László Anna okl. 1903 1923 1926 
Kovács Miklós okl. 1876 László Géza okl. 1876 1897 1899 
Kovács Sándor n.o. 1898 László Ida okl. 1901 
s. Kovács llíi!tály okl. 1892 László István okl. 1901 1920 1923 
ICovúcs Zoltán 11. o. 1906 László Jenő okl. 1888 1911 mm 
Kőhalmy Elek okl. 1884 Lászlóné Biró l\Ingda okl. 1902 
IGimlődy llíolnár Lázár Aranka n.o. 1927 

l\Iargit n.o. l906 Lázár Arpád 11. o. 1896 
J{övesi \Tihnos okl. Lázár Ernő okl. 1904 1925 1927 
Kövér Tihamér okl. 18!15 1922 1925 Lázár Dezső okl. 1888 1924 
Krnssy Félix .n. o. 1902 Lázár József n.o. 1927 
Krebsz Jenő n. o. 1900 19l!J Lázár Sándor okl. 1892 
J{reiszier István n.o. 1904 Ledovszky István okl. 1908 1!130 
Krenn Emil okl. 1882 Legárnyi Jenő okl. 1871 1889 1893 
Kugler István okl. 1904 Leiner Alajos okl. 1887 
Kurez Gyula n. o. 1900 Lembrikovics Ernő okl. l!J05 
Kun Ferenc okl. 1892 1911 1911! LeLnzinger Ilona okl. 1903 



i] 

382 ' 383 
Leinzinger Mária dr. okl. 1899 Major lfü:zsébet okl. 1906 Lengyel Béla okl. 19lll Majzik Miklós okl. 1899 Leövey Zoltán okl. 1901 Makay Antal okl. 1900 Leskó Vilmos okl. 1895 Mandel Pál okl. Lévay Géza okl. 1887 Mangold Agnes okl. 1907 1926 1928 Lévay József okl. 1894 Marg-alit Ernő okl. Liebmann Dezső okl. 1888 1909 1911 Markovits Jenő okl. 1891 1913 1920 Ligeti Ferenc n.o. 1902 1924 1929 Markovits Lajos okl. 1870 Lippe Imre okl. 1901 Maros Dezső okl. 1897 1921 1926 Lippe drné Retteghy Marosán Józsefné okl. 1902 Anna okl. 1893 1911 1!!14 Martay Sándor n.o. 1900 Lipschitz Lajos okl. 1893 Martinovich Árpád okl. 1896 Liptainé Hoffmann Marton Sándor okl. Piroska okl. 1903 Masznyik Dezső okl. 1897 1921 1925 Lipthay Endre okl.· 1882 Masznyik Lajos okl. 1899 1920 1927 Liszkay Gizella okl. 1903 1923 1D25 Matolcsy Barna n.o. 1886 Lombay Béla okl. 1894 1913 1921 j\fatolesy Gábor dr. okl. 1903 1924 1926 Lombay Lász).ó okl. 1899 Mayer Károly okl. 1896 Losoncz Dezso okl. 1900 M. Máday László okl. 1896 1902 1904 Losonczy Ferenc okl. 1899 l\Iánya ~T ózsef okl. 1901 1925 1!!27 Löffler Aladár okL 1896 1915 Márton J.á1nos okl. 1896 Lőrincz Sándor n.o. 1904 1926 Mátray József okl. 1903 1923 1925 Lugosi Béla okl. 1895 Mátray Gusztáv okl. 1871 1889 1906 Lukács Aladár okl. 1923 1927 Medveczky Gábor okl. 1869 F. Lukács Béla okl. 1906 1908 Medveczky Miklós okl. 1926 1928 Lukács Ferene n.o. 1891 1909 Menczcl Edith okl. 1930 Lukács Jenő dr. okl. 1887 1906 1908 Menesdorfer János okl. 1890 Lukács Jenő okl. 1875 Menich István okl. 1891 l!llO 1914 I-'ukúcs Krisztina okl. Menner Ödön okl. 1904 Lnkács László okl. 1901 Menner Zoltán okl. 1905 Lukács Vilmos okl. Men tler Károly okl. 1861 

K. Menyhért, Vilmos n. -o. 1906 Macskássy László n.o. 1901 Merci Sándo: okl. 1903 1905 J\Iagory Ferenc n.o. 1885 l\íercz László okl. J\Iagos Zoltán okl. 1857 :i\forkl József okl. 1884 Magoss Sándor okl. 1893 r Mertha Elek n. o. 1883 Magyar Pál n.o. 1924 l\Icrtha Lajos okl. 1908 
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Meskó Sándor okl. 1892 ! Nagy Etelka okl. 1904 

Mess Mária okl. 1905 

1 

Nn ..... "I„ Ilona okl. 1903 

Mester Ferenc okl. 1875 1898 1903 Nagy Imre n.o. 1906 

Mester Sándor okl. 1897 I. Nagy János n.o. 1898 

Thiészúros Béla dr. okl. 1881 Nagy József n.o. 1889 

Mészáros Dezső okl. 1887 1910 1915 Nagy Kálmán· okl. 1591 

Mészáros Katalin okl. 1903 Nagy Károly okl. rno1 

Mézes Mihály n. o. 1898 Nagy Lajos okl. 1892 

Micsinay Zoltán n. o. 1887 Nagy Lajos n.o. 1892 1913 

Mihali tz József n.o. 1865 

1 

Nagy Margit okl. 1896 1918 1 ~t~:·~ 

Mihály Kálmán okl. 1898 1921 1923 Nagy B. Szilveszter okl. 1895 

Mihályi János okl. 1894 1914 1921 Nagy Vilma n.o. 1905 

M.ikes Béla okl. 1878 1903 Nagy Zoltán okl. 1894 1916 J!l:!l 

Miklós Ilona okl. 1902 Nádasdy .T ános okl. 1900 192"2 1H24 

Miklóssy Géza n. o. 1887 1907 1929 ' 
Nárn"I~ István okl. 1900 

M.ikó István okl. 1897 Nemes István okl. 1901 

Millner György okl. 1865 1883 1888 Nemes Sal'Olta okl. 1905 1!124 192G 

llíissik Béla J. n.o. 1906 
Neu Károlv okl. IH::!fi 

Moesz Miksa okl. 1897 Német István okl. 1893 1!120 1H22 

Mohr Imre okl. 1898 
Német l\.ornélin u.o. 1904 

Mokcsay László n.o. - 1925 Német Zoltán n.o. 1890 

:Molnár Anna okl. 1897 
Német 1 ózsef okl. 1886 

?tlolnúr Ele1nér okl. 18:!4 1!130 Némethi Gábor okl. 1865 18Hil 

Molnár Emil okl. 1924 192f1 
Nigrinyi Dalma okl. 1001 

Molnár Endre okl. 1901 1921 
Nosz Géza okl. 1899 

Molnár Ernő okl. 1H02 1923 1926 Novoszel Antal okl. 1893 1914 1!118 

l\Iolnár Jenő n.o. 1881 1903 mm Novotny Andor oli:l. 1887 

Mózes Elemér okl. 1900 1927 
Nyiri Bertalan okl. 1864 

l\Iühlrad Jenő okl. 1888 
Nyitrai Tibor okl. 1894 

l\Iül!er László okl. 1906 1926 1928 
Nyomárkay József okl. 1890 mm 1!121 

llfünster Siindor okl. 1871 Obermayer Gizella 
T\íünz Sára n. o. 1905 

okl. 1905 1927 
Ochonitzky Rudolf Jl. o. 1895 1922 

Nagy Andor n. o. 1889 
B. Oláh Árpád okl. 1892 

Nagy Dénes okl. 1890 l Oláh Emília oki. 1906 1924 1H27 

Nagy Elek okl. 1894 l :: Oláh Ernő n. o. 1882 

A. Nagy Endre n.o. 1900 
Oláh L{u1zl6 oki. 1891 1909 1!112 

25 
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Olié Ferenc okl. 1!100 1920 1922 Polgár Gábor okl. 1876 ]!100 
Orbán Ida okl. ]f;-01 1922 l!l24 Polony Zoltán okl. 1904 
S. örvényi Béla okl. 1903 1924 192(i Poók ,Géza n.o. 1875 
ötvös Lúszló n. o. l!IOl 1922 Popper József okl. 1902 JH2~ ] !1:2;-) 

Popovits De1,-sö 11. o. 18!);, 
Paál Géza okl. 1sn 1887 1895 Popovits J enö n.o. 187G 
Paff éri Lajos okl. 1905 J:>or.iesz János okl. 18\10 1 !I J() Hll'l 
Papp Elek oki. 1919 1926 I>ozsgay ,József okl. 1!101i 
Papp Ernő okl. 1897 Posgay Tibor okl. 1901 
Papp J ulia n. a. 1927 Posta György okl. 1924 
l:>app Károly okl. 18!lí 1921 1!124 Praefort Ferene okl. 1905 1925 ]!l27 
1:>app J(lára okl. lH::!H Prehciffer Jenő okl. 1895 
I>a11p l(oruél okl. Presznyák Jo1ún okl. lilOl 
P.appni' Pollák Et"ZSÚ\J. okl. 18!1!1 1!120 1H:!7 Pucsa Károly n.o. 1927 
Pataki Kornél okl. lS!ll Pucser Károly okl. l!J-06 
Patyi Klára old. rnoa Puskás ICároly okl. 1904 
Paulinyi J ózser okl. 188!1 
Pavlik Ferenc okl. )!104 Ha dó Imre okl. l!lOB l!l2il 1!l2:-1 
Pálffy László okl. 1!107 l!Hl!I Ha dó Lúszló ok!. 1901 
Pekáry Gyula Il. (), 1888 Hajky Gyula :t. o. 1895 
Pelyva :Mihály okl. 1892 Rajt.sits István Jl. {}, 1H2G 
Pesti Erzsébet okl. Hábl Antal n.o. 189·! 
Pesti József okl. l!lOB Hábel Imre okl. 1901 
Pető Ödön okl. 19~0 Hácz Endre okl. 1905 
Petress Antal okl. 1889 Rákos Samu S. okl. 1884 1909 ] !):!:l 
Petrovits Ferenc n. o. 1901 Hánits Ferenc n. o. 1876 
K. Péczely Ignác okl. 1902 Reiner Nándor old. 1894 
Piacsek J únos okl. 1898 Hequinyi Ede okl. l!Xll 1!121 1!l2il 
Pinczéssi Lúszló okl. 1884 Rényi Mária okl. ]!102 1922 1H2H 
K. Piry 2t'1úrton okl. 1887 1!107 1!108 Réthy Lajos dr. okl. 1887 1908 1!1111 
Ili tó r.Uhúly okl. 1904 Hévész Mnnó okl. 1885 
Pfeiffer Ferenc dr. okl. l!l03 1!12il 1!1::!r1 Hiethmiiller Dénes: n. o. 1895 
Platthy .T únos okl. 1865 Himay Zoltán okl. 1878 192il .1!12-l 
l'latzer Sándor okl. 1891i l!ll!l 1~2G fümler 1\fagda okl. rnoa 
Plo.-;sek Géza ll. o. 1875 Uobonyi Andor okl. 1!12:! lH::!li 
Pog-ány T_Jászl<'1 okl. 1900 JH:!B 1H2~l Haboz Béla nk!. 1S!l4 
Pohlné 'l1út h Ida okl. 1!1{)11 Hockenhauer Múrf.a okl. JHOO 1H22 19:.!G 

25';: 
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Rogú tsy Gnidó dr. okl. 1901 1!!21 1!12:1 Schneider József n. o. 1906 
Ron1hányi Gyula okl. 190.'l Scholtz Gyula okl. 18!JU 
Rosenfeld Ilona okl. 189:1 Scholtz Gyula P. dr. ok! 1902 
Rossmnnn Ferenc okl. 1882 Scholtz Miklós okl. 1901 
Rossmann I\:ároly okl. 1896 1!12>1 Schönfeld Jenő okl. 
I1osztovi<'s l\I úri a okl. Schönfeld Lajos okl. 1898 
Rónai Ferenc okl. ISSH 1!1118 1!111 Schwarz László okl. 1900 
Róth Ignác okl. l!Hlll Schwarz :i\1.ihály okl. 1901 
Róth Mihály 11. o. 1898 Schwarz Mihály okl. 1901 
Hó zs a László okl. 1899 Schwebler lllátyás okl. 1 rnl;J 
Rőmer Arthur n. o. l89ll Sch,veinecker J Ó7,sef okl. 1901 192í Ul28 
Ilubint Gyula okl. 1Sí7 Schweitzer Sándor okl. 18í7 
Rusz Gyula okl. 18911 1!110 1!114 Sebestyén Irnre okl. 1889 1912 
Ruttkay Ilona okl. 1898 Seress Ervin okl. 1885 
Ruttkay Pál 11. o. 1901 Seress Erzsébet okl. 1904 

Seress Zoltán okl. 
Sadlon Súntlor okl. 1&88 Sey László okl. 
Salamon Béla okl. 1!1114 Sin1011yi J ózscf ok 1. 
Sallay László okl. 1894 Siska László okl. lH:l!l 
Sarkadi I111re okl. 1898 Ul20 1!12-1 Sóti .. A.rpád okl. 
Sarkady l\Iária okl. UIOl Südy Endre okl. J!U;) 
Sáf.úr Erzsébet n. o. 1902 8nitzer Súudor okl. 
Súfrúny Lajos okl. lS9lJ St:cinhcrz Bt~ln okl. 
Sándor In1re n. o. 18!14 Stollár \r al{•ria okl. lB:!8 
Súndor László dr. okl. 1919 1!124 Séra Johanna okl. 1905 
Súntha János n. o. 1901 Siegl János okl. 188:! 
Sárközy Mihály okl. 1904 Sin1on Pál L. okl. 1902 
Sch-ausz iliúf.yús okl. 188í Simon Súndor okl. 1898 
Sehefler Antal okl. 1901 Simonyi Ernő okl. 18i2 
Schiller Ernő okl. 18% Sinkovicb illihúly okl. 1889 
Schlick Aurél okl. 1895 Sillye Sára n. o. 1H26 
Rclnnidf. .Tózset' okl. Siska l\Iiklós okl. 1903 
Schmirz Isi. vú n 11. o. 1904 Skoumal Jenő ifj. okl. 1902 
Smoll Jenő okl. 1902 Sn1etana l\Iárta okl. 1897 
Schn1őr f!ng-ú okl. 1886 Skultéty Gyula okl. 1929 
Se hm őr l{ornúl okl. l8i4 18!13 l8H;"1 Solcz Károly okl. 1899 
Schneider 1:-:>I YÚ!l 11. o. 1H28 Sommer- Margit okl. 1899 1!11!1 1921 

--------- - - - . -
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Son1og-yi Sándor okl. 1896 Szeberényi Andor okl. 1902 
Somogyi Sándor okl. 1901 Szeghy 'ribor okl. 1904 
Sonnen wald Arpútl ll. o. 1!11!1 Szegő István okl. 1904 1923 

Soós Edith okl. 1907 Szekeres En1n1a okl. 1903 
Spergely Béla okl. 1888 1906 1908 Szekeres Vilma okl. 1891 1910 1912 

Steiner Erzsébet okl. 1923 1925 Szekér Sándor okl. 1921 rn2;i 

Steiner Ferenc okl. 1894 1914 1!118 Szemenyey Mihály 11. o. 1902 
Steiner Miklós okl. 1881 1903 l!Hl!I Szemnecz Ödön okl. 1862 
Steinhansz J olim okl. 1901 Szemle Miklós n.o. 1901 1922 

Steuer S7idor Imre okl. 1868 Szendy Imre okl. 1903 
Stipán József okl. 1895 Szenes Ella okl. 1896 1921 1925 

Stoek Béla n.o. 1897 Szentessy István u.o. 1902 
St.raub Antal ifj. okl. 1900 Szentimrey Jolán okl. 1907 1927 19211 

St:arusz Ciál Etelka Szentirmay Géza n. o. 1887 
özv. okl. 1892 Szepessi Lajos okl. 1884 

Strenge ~4.goston n.o. 1895 1914 Szerdahelyi Lás„ló okl. 192!1 

Strnád Ede okl. 1900 Szeveréuyi Béla okl. 1889 1911 191!1 

Snehomel Róbert okl. 1892 Szék esik Elek okl. 1867 
Siirger Ilona okl. 1905 1924 1926 Székely Dezső okl. 1928 

Székely Elemér okl. 1H27 lfl:}~l 

Szabó Jenő okl. 1901 Székely Gyula ll. o. 1900 
Szabó Károly okl. 1894 Székely Jeuő okl. 1887 
Szabó László n.o. 1901 Székely Jenő okl. 1890 
Cs. Szahó László okl. 1903 A. Székely Sándor n. o. 1903 
Szabó Mihály okl. 1894 1913 1922 Székelyné Jieténvi 

Szabó Mihály okl. 1900 1923 1925 Márta · okl. 1901 
Szabó Pitl n.o. 1889 Széll János okl. 1891 1911 1914 
Szalay Dénes okl. 1890 1913 1915 8zépffy Géza okl. 1895 1921 1925 
Szalay Lajos okl. 1910 19lil Szigeti Gabriella n. o. 1905 1918 
Sz.alay Sándor dr. okl. 1923 19::!5 Szikora Miklós okl. 1902 
Szalkai In1rc okl. 1887 Szilágyi Imre okl. 190!1 
Szalkai J\lúria okl. Szilágyi János 11. o. 1886 
Szalkal :Miklós n.o. 1884 Szilág:yi Lajos okl. 
Szappanos Béla ifj. okl. 1905 Szilvássy László il'j. n.o. 1895 
Szántó .Tózscf n. o. 1892 1911 Rzilú n·yi Lill V okl. 
~ZÚ~7. {)lga okl. 1!l::!2 Szine't~r Entli·e okl. 1897 
Szászy f)ahriclla okl. 1904 Szittrner Erzsébet okl. 1894 l!)::!l 1H:l;J 
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Szittner Jánosné okl. 19lfl l!JlS Thury Sándor okl. 1896 
Szmodis Vanda okl. 1903 'l'ibojd Zsigmond dr. okl. 18!14 18!17 
Szobonya Kálmán okl. 1891 Ticsenszky Aladár ifj okl. 18!14 1914 1~2j 

Szobonya Kálmánné okl. 1892 Timár Benedek n. o. 1926 
Szongott Vidor n.o. 1865 Timár József 11. o. 1898 
Szö1löss~r István okl. 1891 Tischler JáíilOS okl. l!IO!l 1~11:2 
Szőnyi Ferenc okl. 1899 1919 1927 r:ror1ryos Aladál' okl. lH::!!J 
Sztehló Géza okl. 1899 Totter István n.o. rnoo 
Sznpper Imrt~ okl. 1921 Tóth Antal okl. l!IOl 
Szücs Béla okl. l!JOl Tóth Aurél okl. 1879 1899 1901 
Szücs Ferenc in.o. 1888 Tóth Elemér okl. 1905 
Szücs Lajos okl. 1885 1919 1927 Tóth János okl. 1894 
Szücs Margit okl. 1886 Sz. 'l'óth Kálmán okl. 1862 1\)0/ l!IO!J 
Szücs J. Margit okl. 1903 'l'óth Lajos n. o. HI05 
Szüsz István okl. l!J02 1922 Tóth Mária okl. 1896 

Tóth Sándor okl. 1899 
Tahy István okl. 1909 1!114 Töpler Lajos okl. 1898 
N. Takács Sarolta okl. Törteli Pál okl. 1890 1!110 l9J.l 
'l'akáts Ernő okl. 1903 Török Gyula okl. 1903 
Takáts Ferenc okl. 1888 1907 1909 Törzs Kálmán okl. 1862 
Takáts Imre n. o. 1899 Trencsény Irén u.o. 1903 
Takáts István okl. 1903 1925 l!J2i Tróber Márta okl. 1893 
Tamás Rózsi okl. 1906 'l'rnmn1er Antal okl. 1899 1920 l!l2::! 
1!1anglmay-0r Aranka n. o. 1904 'rscheppe,u Zoltán n.o. 19113 
'!1arr Antal okl. 1897 1!):2-1 vitéz 'l1orday Fercllt' okl. 18!)5 192il 192;) 
Tankó Béla okl. 1886 1905 1910 rrurúuyi Géza okl. 19~4 
Tatár József okl. 1914 l\J~.j 
Tatorján Dezső okl. l897 Ujhelyi Sándor okl. 1898 191\1 ]!)2fl 
Tápai Mihály n. o. 1888 Ungár Erzsébet n. o. 190fi 1927 
Telkessy László n. o. 1908 Ungerleider József u. o. 1Sll3 
':l1emesváry József ifj. nkl. 1904 U ngerleidcr Sándor okl. 1898 1\121 1~1:.!í 
Téry Aurél ifj. okl. 1904 
Thaisz Erzsébet okl. 1904 1926 1928 Ürögdy József okl. 1895 
Thám Ferenc fJ!d. 1901 Ürmössy Vidor okl. 18!16 
'rhauhoJ'for Zsolt okl. 
Thuránszkyné Vadnay Zoltán okl. 1903 

Deák Júlia okl. 1900 Valkó Gábor okl. 1899 



, 

:mi :an 

'Targa .A.ntnl ok 1
• 186U Weiszkopf Vendel okl. 1885 1904 1908 

0. \Targa Imre okl. 1892 Wenger László n. o. 1892 
\'arga Zollún okl. 1904 Weymann Félix okl. 1883 1910 1912 
\'ass Endre okl. 1885 1904 lH~l\l Wéber Dénes n. o. 1906 
'lágó Ernő II. O. 1914 Wiener Leó okl. 188!1 
\Túmossi l\Iargit okl. 1902 1922 1!126 Winkler Ferenc okl. 1898 
1/úrady :BorhéJ~- Lúszlú okl. Wirgha Géza n.o. 1887 
\T árady Károly okl. 1913 Wittmann László n.o. 1U04 1925 
Velsz Arpúd okl. 1886 1907 1!118 Wolf Béla okl. 1885 1904 1Vll6 
\Tere.s s lm re okl. 1838 1908 l!llll Wollmann Arpád okl. 189!1 
\T écsey Géza okl. 181i8 B. Weöress Sátndor dr. okl. 1903 
Végh László n. o. 1898 Zafír Sándor okl. 1904 1924 l~l2li 

Végh László okl. 19ű5 Za.jaér Elen1ér okl. 
Végh Pál okl. 19oa Zajátz István okl. 1890 
B. \ 7ékony Istvún okl. 1892 Zala Ernő n. o. 1899 
Véli József okl. 1898 . Zlllai János okl. 
\Tincze István okl. 1906 1925 1927 Zádori Gyula okl. 1901 1924 1H2G 
'linnay Ist váu okl. 1901 Zdenek Rudolf okl. 1883 
\ 7innay Pál okl. 1903 Zilahy Kiss Attila okl. 1899 1922 1924 
\ 7 irágh Ilona n. o. 190B Zoltán György dr. okl. 1901 1921 1!12:1 
\rirúg·h .Jolúu okl. 19BO Zombory Béla okl. 1893 1914 19:2:2 
\litéz Endre okl. 1899 1920 192:! Znbora Gyula okl. 1914 
\Titéz István dr. okl. 1900 Zsiros T.ibor okl. 1890 1911 19H 
\Tizsolyi József dr. okl. 

·--
Ös~zcsen: 10il3. 

\Törös ... .\udor () kl. l!llO 
\ 7 örös Sándor F. okl. 1893 

\'T agncr Eva okl. 1905 
Wallon Lajos okl. 1901 1922 
\\Ta11drák József okl. 1893 
\\7eghofer nT.iklÓS okl. 1904 1925 1!12b 
\'.\7 eigl Dezső okl. 1891 
\\7eigl József okl. 18!16 
\\

7 cisz Ignác okl. 1882 
Weisz László okl. 189i 1920 1922 
\V-eiszbergcr Ferenc okl. 1893 
\Veiszbrnnn Vilmos 11. o. 1921 



Szaklapok. 
Gyógyszerészi Hetilap. 

.Megind;ult 1862-ben, néhai Schédy Sándor 
~;1,erkcsztc;'íéb„en: az 1931. évben tehát . íO-ik 
evfolyamat eli. Szerkesztette 1897-től 1924-ig 
dr; \T arságh Zoltán; azóta szerkeszti Kori 
t~anszky .Ottó; k,iadja a Gyógyszerészi Köz· 
lo!'Y.i. Gyogyszereszi Hetilap és Gyógyszeré· 
sz1 .ICrtesítő egyesített kiadóhivatala Bnda· 
pest.. V:]:I~. Rökik .Slzilárd u. 31. 'l'el: j, &14-011. 
·'\ ~rndasert felelos Szemere Géza. Szerkes1.
toseff Budapest, VI., Hegedüs Sándor uc 
ca 11. '.l'~L A!J-l. 153-77. 1923. junius hó 30-i, 
h~ten~ent _Jelent meg: azóta három he!<m: 
~ent J~)emk oneg, a Gy. Közlönnyel és Gy. 
brtesitovel valtakozva, Előfizetési ára a 3 
lapnruk ~gyütt ez idő szerint egy negyedévr~ 
10 pengo. 

Gyógyszerészi Közlöny. 

~fogindult 1.88?-ben, néhai Csurgay Kál
n1as szL•rkesztcsclH'll az 19ill~ik 6Ybt•n teh:ll 
·11-ik évfol:i•amút éli. Szerkt•siti 18!):!. óÍa 
l~a_rl9vszky Qeyza; kiadótulajdonos és a ki· 
adasert felelos ugyanő. Társszerkesztő En1-
~er E~.ek. ,A l\íagyarországi Gyógyszerész
~-gyesu~et es a Bud_apesti Gyógyszerész Tes
!. ulct 1uva~.alps lap.Ja. Iroda BLrdapest, I\r., 
i.~uze1~1.11-korut ig. r~1cl: 4:22-HH.) 1923 júnitú; 
ho 30-a!g h~tenkeut Jelent meg: azóta három 
hetenkent, ~.eleni1k. meg, a Gy. Hetilappal és 
G;v. Ertes1tovel valtako~v.a. Előfizetési ára a 
haroip lapnak együtt ez idő szerint egy ne
gyedevre 10 pengő. 

Gyógyszerészi :Ertesítö. 
Megindult 1893'ban, Lukács István szer

kesztéséhc>n; az 1931. évhcin l:chút RH-ik úvfo
l:•a1náha ll~p. Szerkeszti Bársouy Elernc'.>r. 
i'l'el: ,J RH!-H2.) Kiml.ia a Gy. Kiizlii11y, Gy . 
f{(\tilap és (ly. l~rtesítő ei..r;resítet-.t ki
adóhivatala Budapest, VIII.. Röldc Szilárd 
n. 31. T: J, 314-00. A kiadásért felelős Szemere 
Géza. 1923 június hó 30-ig hetenként jelent 
1neg; azóta. háron1 hetenkint jelenik meg a 
Gy. Közlönnyel és a Gy. Hetilappal válta
kozva. Előfizetési ára a 3 lapnak egyiitt ez 

· idő szerint egy n-egyedévre 10 pengő. 
')'-

l!\. háború után bekövetkezett súlyos gaz· 
dasúgi viszonyo.k a fentebb ösn1erte'!:etl 
gyógyszerészi szaklapokat rá.szorították n 
gazdasági eg·yesiilésre. Ez 1923. julius hó 
1-ével kezdödöleg l1gy történt: n1eg, hogy 
tnig eddig n1ind' a- húron1 sza1dap n1inden hé
ten megjelent, ez időtől kezdve hetenJ;:§~1t 
felváltva jelennek n1eg, úgy hogy n1indeniR 
szaklap n1egjelenésére csak húron1lietenként 
kerül a sor. Előfizetni is csak a 11árom lap
ra együttesen lehet. A szerkesztés és belső 
tartalom tekintetében azonban nlindegyik 
lap 1negtartotta teljes önállóságát és függet-
1.enségét. A Gy. Közlön)', Gy. Hetilap és Gy. 
Ertesítő egyesített kiadóhivatala Budapes
ten, VIII„ Rökk Szilárd uccu 31. .sz, alatt 
\·an; igazgatója Sze1nere (;éza, vézetőjP 
\Vidder Gyula gyógyszerész. Telefonszáma: 
J 314-00; post11.esekk&zámlája 9.952. - Irodai 
órák reggel 9-töl délután 5-ig. 
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Magyar Gyógyszerésztudomanyi 
Társaság Ertesítöje. 

Megindult 1925-ben. Dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor, dr. Jakabházy Zsigmoad és dr. 
J)eér Endre közreműködésével szerkeszti: dr. 
Lipták Pál. Megjelenik kéthavonként. Elií
l'izetési dija egy évre 16 pengő. Szerkesztö
seg és kimlóhivatal: Budapest, VIII., űlliíi 
út 26. 'l'el: J 402-49. 

Gyógyszerészek Lapja. 

Az Alkahnazott Gyógyszerészek Országos 
Egyesületének hivatalos lapja. Megindult 
1!106-ban; 1931-hen tehát 25-ik évfolyamát. (•Ii. 
Tufrgjelenik havontr ~- ::.zPr. ll,elelős szerkeHz
tií: dr. Bokor László.· Kiadja: az Okleveles 
Gyógyszerészek Országos Eg;yesülete. Szer
kesztő:ségi és kiadóhivatali iroda Budapest. 
Népszinhitz Ut'cn 24. 'Je;ffon; József 403-14. 
A lapot az egyesület tagjai dijtalanul kap
ják Egyesületi tagsági dija havonta 2 P 
40 fillér. 

1\-Iagyar Gyógyszerész. 
1'degindult 1927. Si".Pl·lc•n1Uer havában. -

rrud ·,rua n.ro~ Ps gazdaEági gyógyszerészeti 
hetiia.p. :Jleg-jelcnik n·ii·d,jLJ szombaton. -
Felel6s .szerkesztő: dr. 'londra:Sek József. 
Felelü::;; kiadó és főtnunka.iúrs: Cznich Zs. 
l(orné.l. Szerke.<.;ztöség- és kiadúhiv.atal: 
llur~:1pr-~t. \:rIII., József knrút 3IU. I. 2. rrel: 
.T. :HJ5-8\ J~J(~fizc·tési :'tra nPgyeclévre 8 _p 

399 
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Magyarország egynél több 
gyógyszertárral bíró községei. 

A gyógyszertárak számának feltünlelésével. 

Abony 3 Eger 6 
Aszód 2 Elek 2 

------------ --

Baja 4 ]}ndröd 2 
Balassagya.i·nu1t 2 .E8ztergon1 a 
Balatonfüred 2 Gödöllő 2 
Balmazújváros 2 (lyoma 2 
Barcs 2 üyüngy()s 4 
Battonya 3 Győr 11 
Bácsalmás 2 G:vnla á 
Berettyóújfalu 2 1:J ajdü.böszörinény 4 
Békés 4 Jlajdútlorog 2 
Békéscsaba 8 IIajdúuánás a 
Bonyhád 2 Hajdltszoboszló il 
Budafok 3 Hatvan B 
Budapest Jli4 Hejöcsaha 2 
Cegléd 5 Hr.ves 2 
Cinkota 3 Hódniezövásárhely JH 
Csepel 4 Izsák 2 
Csongrád i) J ánoslmlnm 2 
C-1sorna 2 J ász8.páti " Csurgó 2 J ászúrokszállús 2 
Debrecen 20 Jászberény (j 
Derecske 2 Jászladány 2 
Dévaványa 2 Kaloesa 2 
Diósgyőr 41 Kaposvár H 
Dombóvár :! I{aouvúr 2 
Dunaföldvúr :l I(arcag 5 

2ti 





·Ifit 

Magyarország 
nyilvános gyógyszertárai. 

(Az adatok sorrendje ez: 1. A helység. 2. 
„A„ mcg·ye. a. l\. lakosság· száma az 1920. évi 
népszámlálás szerint. 4. ...4... gyógyszertár 
címe és ha reáljogú vagy fiók, ennek feltün
tetése. ü . .e\ gyógyszertár alapításának éve. 
6. A tulajdonos és az esetleges bérlő .vagy 
kezelő neve. 7. Zárójelben az esetleges cszre
vételek.) 

Aba (Fejér) !. 4118, őrangyal, 1893. 
Dávid István. (Fiókkal Sárkeresztúron.) 

Abaujszántó (Abauj) !. 4821, Fehér kígyú 
(r.),' 1812. :Meise!s :Miklós örök„ k. Marko
vits Lajos. Te!: 14. 

Abaujszúntó, Jlfodonna, 1923. Szalay Mihály. 
Abádszalók (Szolnok) !. nm, . J\Ia.gyar ko

rona. 1873. Balthazár ,János. 
Abony (Pest) 1. 16163, Szent István király, 

1910 Perényi Gvula. 'l'el: 34. 
Ahon~-. Remény {r.), 1824. Ember testvérek; 

k. Ember Elek. Te!: 25 . 
.:\houv, l\[eg·v{dtó. I!liJO. Csenliezky Frigyes. 
Acsa· (Pest) !. Hf>8, :Megváltó, 1887 .• Tuszkú 

Gyula. 
Adony (Fejér) !. 4119, Megváltó, 1819. Vajda 

Gyula. (Fiókkal Pusztaszabolcson.) 
Ajka (Veszprém) 1. 2822. Remény, 1883. 

'l\·exler ,T e11ö. 

1\.lag (Pí~st), l. 223B, l\:ille!'.il'IU, 1!111. Gerhel'I 

Ottó dr. ö 1 l"l' G l :\lap JFejér) 1. 3107, rangya , ;1 ;1. 1erg·e :.· 

.Teno. . ·1· 'll' 1'11° ~\Ihcrtfalva (Pest), l. 1210, l\ eg-va o, .. o. 
Keresztély János. . , 

Alberti (Pesl), !. 4078, .Megvúlto. 19BO. Hanko 
Zoltán. . 1 . · 1 1s·1-

~\ Ibcrtiirsa (Pest), 1. 482fi, 1fag-yar ttra y. '; 1 

Tábor Gyula. . . .: 
Alcsút (Fejér) 1. 1845, József n~dor, 1882. I''"" 
Ernő. (Főhercegi udv. gyt.ar. Ercdctileg
Bieske fiókja volt; 1895-ben anyitsíl<:llitk.) 

..:\lgyö (Csongrúd), 1. S0-15, Istent gonclv1se!es. 
192;). l\Józse Ele111ér. 

Alpár (Pest) 1. 4057, őrangyal, 18!12. P!alz 
Káhnán örök. k. Szabó .József. 

A...lsóáhrány (B~rsod) J. 574. _..\nµ;yal. lS!HL 
N émelh László. . 

1\lsódahas (Pst) 1. 2Hfl7. l"ternt•uy, 18ilH. Y'o
nagy 8.ándor örök„ h. Barthos LPh_Pl, (Í(•za. 

.\lsi'HH~n1edi (l>est). 1. 47ft!i, i\la1.r:.·ar k1ral:v. 
1916. Perringer .Tózspf. . . , 

1\lsósúg (1ilas) l. H14fl. Isteni g-ondv1seles, l!J:!!J. 
Bunvevácz Sándor. 

A pag;: (Szabolcs) 1. HHJ, Szent Litszlú. 1!12-l. 
Szentiványi Jenő . 

.:\pátfalva (Csanád) l. 572H. Ts1eni g-ondvisP
lés. 1885. l\fatheser .Tenéí . 

.-\_pc (l-feves) l. 24il7. Tstf'ni g·o11cl\·isPl(~.-:. IR!Hi. 
l(essle1· Clynla. 

„:\ noslag- (Pest:) 1. :!GG:.!. f(oss11 ll1 ],;l,Ío:-:. 19üti. 
lietén:ri Dénes. 

Aszód (Pest) !. 4H'14. i\lagyar Kirúly (r.). 
Bnrger Zo1tún. 

}-\szód, Tsteui g-outlvi!'.iL'lé:-;, J!Jj:.!, f>Pl'iIL J)éla. 
1.'el: 21,J, 
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Acs (Komárom) !. 5894, Szentlélek, 1872. 
Ctalamhos Kálmán. 

Adám! (Somogy) 1. 1717, őrangyal, 1882. 
:Matolcsy István. 

Almosd (Bihar), l. 2238, Kigyó, 1901i. Dobsa 
Sándor. 

Babócsa (Somogy) 1. 2958, Megvúl tó, 18H, 
Draskovich Géza. 

Badacsonytomaj (Zala) !. 2195, Angyal, 1911. 
liuszár Károly. 

Baja (Bács) 1. 19410, Szentháromság, 184B. 
Gyarmati Emil. Te!: 1-86. 

Ba:ia, Üdvözítő (r.), 1788. Lovassy Ödöu. 
Tel: J-36. 

Baja, Szentlélek, 1870. Makray László dr. 
Te!: 1-28. 

Ra:iu, !(ereszt, 1885. Geiringcr János clr. 
']~el: 1-22. 

Bn.iasze11tist.vú11 (l_>csl), l. H:J;)4. S;r,Pnl [s1.vú11. 
1904. Görbe Gyula. 

Dtt;ina (Esztergo11d. !. '.211.t. T!'fP11i 1.rotHlvisP~ 
lés, 1884. Özv. J\:oretkfi G{•záué; k. J(ádár 
Gyula. 

Hakonyszombalhcly (Veszprém) 1. 16H2. Ma
donna, 1916. Szeiberliug Ferenc. 

l~a1assag-yar1nat- (N(J4'I'Úd), l. 11242, Szeuti(•~ 
lek (r.), 1748. Biichler .Jenö, k. Posta 
György. 

l1a.1assap;yarn1at. l\lagyar korona (r.), J81H. 
Rebn1ann Rókus. 

Balatonaln1údi (\Te:;z1irl>1ni 1. 84H. Balaton. 
1913. Wollner Lipút. 

13~1latonboglúr (Son1ogy·) J. 18í4. Bold. Szti;r, 
i\--Iúria. 18!l1. Súrtory T_Jajos. (Fi6kkal 
Balalonlellén ). 

1~1\lnlonflikajár (\Teszpré1n) ]. 1H2J~ rrurnl. 

!Ili 

1!102. \Firúg (};i.·nla. (Fiókkal LepsóuylH•u). 
Balatonföldvár (Veszprém) l. 135, fateui 

gondviselés (f.) 1009. ifj. rrauúes (iyula 
örök. (J(őröshegy fiókja.) 

Balatonfüred-fürdő (Zala.) !. 21i09. Oroszlún 
(r.), 1797, özv. Orbán Ig·núcné és J. l(ovúi:s 
Béla; k. J. Kovács Béla. 

Balatonfüred-falu, :Megváltó, 1923. Takács 
.János. 

Balatonkenese (Veszprém) !. 1843, Csillag, 
1918. Sz. Tóth Kálmánné Nényey Vilma; 
k. Sz. rróth I\:áln1án. 

13alatonkiliti (So1nogy) 1. 2500. Gonclvisc10s 
J~):!H. Sujánszky J cnö dr. 

Balatonlelle (So1nogy) l. ];)25. Boldogsúgo~ 
Szííz }i-Júria 192H. (!'.) Sártory T1a;ios. 
(Ba1alonhog-1úr fiókja). 

Balaloumúria (Somogy) l. 770. (f.I 1!J2R. Bol!'
l!Hlll I1a:ios. (Kéthely fiókja.) 

l~alatouszetnt's (Solllog·y) 1. 8H:2, ~\ugy:d. 
l!J:!:!. FúhrY Ödönné sziil. (~sulak J 1~dil. 
iii. ]11{1hrY Üdii11. (Fiókkal l~al;i!n11szúrszú111. 

Halalousz<»ntµ:y<irgy (_8on1og~·) J. I·nli. <)r
aug;i.ral, 18H7. l\Tisnfa J\úroly. 

Halatonzan1úrdi (Sornog-y) J. 1 J~lj, -~-'iaµ:ya1· 
korona. J9j7, 11~rdélyi l)ezsü. 

Baikúuy (Szabolcs) l. 5792, Ii\~liér kigy(i. 
1864. Balkúnvi Kálrnirn. 

.BiilnutzújvúroS (Hajdú) 1. 1B.22H •. Szcnthú· 
ron1súg;, 185fi"_ ]{oczogh .Júuos h . .l)oleseh 
Sú11dor. rrcl: 9. 

l~aln1azüjvúros. (h·augyal. 18!17. 8zl><:si rh~z~ii. 
1-~altavúr (\ias) 1. 8H8. 1H21. Schii.l'Pr ...:\latlúr. 
Barahús. (Bereg) 1. 1445. Bethleu, 1927. 

1\:ovúcs Lajos. 
Baracs (Ii'ehér). 1. :!SG7. Rc111ény, 1H28. 

l\lés,,,úros Irnrc~ 

r 



Barcs (Somogy) J. til41, Igazsúg·, 1864. Koliut 
Pál. 'l'cl: 46. 

Barcs, i\Icgváltó, 1893. Szőuyi Richárd. 
Te!: 47. 

Battouya (Csauád) l. 13.632, :Magyar kirúh· 
(r.), 18:!2. Kaufmann Gn1la. Te!: 4:l · 

Battonya. Őrangyal. 1901: Fodor Ist vá;1. 
Battonya, Szeretet, 1926. Lőrincz J áuos. 
Bácsalmús <Búcs) J. 11.l{i7, Szentlélek (r.). 

1835. Pracfort József. 
Bácsahnás. Szent István, 191-L Rónai J)ezs(j, 
Bácsbokod (Bács) I. H917, Szent Erzsébet 
. . 1891. Saáry Alfréd. ' ' 
l~áesvaskút (Bács), 1. 4600, Szent.háromliiÚ"._ 

1886. Sándor Klementin. ~ 
J3ánhida (Komáro111), 1. f>005. rrurul. 1H2í. 

Zacliúr ICároly. 
Bárúnd (Bihar), !. 4079, Öraugyal, 18!1il. 

Szendrey Sándor. 
Hú la (Tolna) J. 3738, Szent l\lihúly arkaug·rn l. 

l!J30. S7.abó :Mihály. . 
I3átaszék ('rolna), I. 74Hli, Sze11thú1·01nsúg-, 

18iHi. 0. PongTácz Lajos. 
llútya (Pest), !. 3659, Szent László. lil:l4. 

Breuer Béla. (Ezelőtt Jrajsz fiókja vol 1). 
Beled (Sopron). !. 2844, l\fogválló . .1892. 

Réman Béla Gyula. 
Bercel (Nógrád), !. 2221, Angrnl, 18117. 

\Tass .Tenll. · · -
BcrckhGszörruén~· (Bihar), l. :!!lz;). [(oro1111. 

1886. Pccwld Kúrnlyué sziil. l'elsiivattai 
\\'aUa~· (iizPlla. k. f>eczold J(úroly dr. 
Te!: 7. . 

13eren1end (13arn11~·a), 1. 2HS7, l\lagyar koro1u:. 
1896. 'l'óth Kálmán. 

Beretlyóujfaln (Bihar),!. 9118. Gr. S7.éelwnvi 
Istvún, 1836. Puky ílliklós, iizcm(árs: · 

Liptai Albert. 
l3erettyóujfalu, l\Iag·yar l{oro11a, 18H7. 

rrrajánovich ..'\utal. ri1el: 29. 
Berhida (Veszprém), !. 131'3, Ang')"al. 1882. 

Baranyay Zsign1011t1. 
Ber7.cnce (Somogy), l. 40i4, Sziiz fii úri a. 189!J. 

Szigethy József. 
BesenyéHelek (I{eves), 1. 3534, SegíUi J\Iúria. 

1923. Saáry Gábor. 
Hesseuysziig· (Szoluok). l. 4628. Isteni go11d

viselés, l!lOH. Fülöp Zoltán IJan1hert. 
(Elözöleg· Zagyvarékús fiókja volt) . 

Békásmegyer-Csillaghegy (Pest), !. 4!16!!, fal. 
.József. 1895. Ifj. fJ'rajter Zoltán. 

Békés (Bókés). !. 28.o44. Aranycsillag, 188!1. 
öiv. Spitzer J\fiklósné; k. Goldherg·er 
I.Jajos. 

l1c"kés. Fehl~r hattyú (r.). ltt:!l. Beuerlict:'-
Gynla. 

ílf>kés, Isteui g·ondviselés. 1870. TiagettJ~r 
.Tános. 

Bt;k{•s, Sas, 1908. 8zékely F1PrP!lt' örök. k. \T{•li 
T;\•renl'. 

B1~késC'saba (Békés), l. ·Hi.li79. l\leg·vúl1{1, J88:l. 
Siid~· li}rné). 

Búkésl'saba, Sas, (r.). alapítúsi {•ve isrnerct
lcn: 1825-hen 1núr frunúllott.) Réthy Bélit. 
Tel: l-08. 

Bi'•késl'snha. SzPIIÍ lsf,·lin. 18H8. Ifj. _RadiP;.; 
Elek. 

Békésl'sab11. „\1·a11v kPreszt, 18!1;), J.,[irin<';.;,y 
T.Jászló. · 

Ht~késesaha. Sze11t .:\11tal. 1!121). l)o1esch József. 
l3ékésl'sal1a. II. Tiúkc'1czi Fercnt. 190fi. Rad(1 

l\fikl ós. 
JJr;késcsaha. IJuther Ivlúrfou. 1902. J\Iispcíl 

li"1 ri~·Yi.\~ öriik. k. J(ésruárk.v J!JlPk. 1l1el: JO. 
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Békéscsaba, nfagyar korona. 1H14. J)ehrcceny 
Károly. . 

Békéssinnsou (Békés), l. 4G91, Meg·vúlló, 19~1i. 
Vidovszky István. 

Békésszentandrás (Békés) l. 70:!0, Megvúllú. 
1879. Vida Ödön. 

Bia (Pest), l. 3333, Magyar korona, 189~., 
Gonda Armin. 

Bicske (Fejér), l. 7150. őrangyal, 1850. Göll
ner Aurél. 

Biharkeresztes (Bihar) 1. 3662, Szent István, 
1858. özv. Bnrger Súndorné; k. Burger J enií. 

Biharnagybajom (Bihar) 1. 4206, Szenthá
romság, 1848. Ráez G;riirg-;y dr. 

Bihartorda (Bihar) 1. J(i18, Arany szarvas, 
1893. Kiirthy Púl. 

Biharugra. {Bihar) 1. :3275, Isteni go1ulvisP
lés, 1894. I\:atona l\1argit. 

Bodajk (Fejér) l. l1H1, Rziíz l\lúria, ·1sn2„ 
I'atakfalvy Sándor. 

Borlrog·kercszt:úr !Zeni plón) l. :!17:t i\f P~· 
váltó, 191H. R;,,al.hniúry .I\:úhuán iiriik„ h. 
Al<'zei .Tózs8f. 

Br'1dvaszilas {1\ba11.iJ l. 87il, Orang-y;d, l!l'..!:l. 
·Lukú{'s In1re. 

Bogács (Borsod) l. 2o:fü. Szent Aula! . .l!l!i!J. 
.J ezsó 1\rthur. · 

Bokod (Komárom) l. 1769, Angyal, 1878. 
l\Toesz :fi[iksa. (1888-ig ff tatai városi gytúr 
riúkja volt; ekkor nny{1sították.) 

Bolch·a (Borsod) !. 1559. 1vicgvitllú. 1899. 
Sehreihcr 1\lihúly. 

Bonyhúd ('Polna) l. Gi~79, .:\rany sas (r.), 18:.!0. 
l{erholt. Dúniel és Eibach J{ornél dr.; k. 
J(crholt. Dániel. 'I1el: 1. 

Bonyhúd. ,Jézus sZÍYC. 1928. I)r. ''Ta;idits 
(t~·örgy, · 

·!11 

Borsodnádasd (Borsod) l. 2281. Örang·)·al. 
1907. özv. Grózer I..1ajosné; k. Grózer Dezső 
dr. (1895-től 1907-ig Ózd fiókja volt; ekkor 
anyásították.) 

Bögöte (Vas) l. 726, Megváltó, (f.) 19"28. 
Dr. Fischer József, k. Gruber Janka. 
(Jánosháza fiókja). 

Böhönye (Somogy) l. 3091, Örangyal 189-l. 
T. Balogh .János. Tel: 5. 

Bölcske (Tolna) L 4301, Szentlélek, 189:1. 
Zlinszky Endre. 

Bőnyrétalap (Győr) !. 2741!, Segítő Múria. 
1915. 1't1kafalvi Nagy Béla. 

Bősárkány (Sopron) 1. 202'2, Szenthúrorusúg-. 
1929. 'l'. Zombory Béla. 

Budafok (Pest), l.11!470, Kig-yö, 1901!. Varsirn;·i 
Béla. Tel: 71. 

Budafok, Szentlélek (r.), 18Hi. Tamiiss;· l<'lú
ris. rrcl: 68. 

Btulafok~I{elcnvölg-y, ()rangral. l!)~:I. f\iss 
.T ózsef. 

B11rlnkeszi (Pest) l. .fil~H:!. Angyal. 1884. l\iir
TIH'IHir Sándor. 'l1cl: 2. 

B11daéirs (l>psf), l. 7774,Sz.(~l\t [sl\'ÚH,JHil. Lnk
ner J(árol~-. 

Budapest. (Lakos: 9>i0.000.) 
I. keriilet: 

rl'árnok u. 22-24. 'Túrosi (r.). 1()88. l~lltí Tstvúll 
és npje. rrel: 1\_ut. 60'2-5G. 

I\::risztiua tl•r 7„ Seg·itií 1'.Iúria (r.), 1815. '11a
danovits 'Testvérek; k. Rnclanovits .J){uliel. 
'I1el: J(. 509-~6. 

(J;v-öri út 8„ Re1ué11y, lHlH. Sz. Szűts J!jruö. 
Te!: Ant. 531-14. 

l(risztina kör(tt lQI., Tulap;:varo~·szág ~\T édan4-
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szouya. 18Sa. Dévai SzUllöss;i.-· IHtvún. T\~l: 
A u t. ö38-43. . 

1stenhegy. IDötvös út 4 .. l\Játyús király, 188~i. 
\\Tiesner Lajos. Telefon: Svábhegy 70--0G. 
0885-1894-ig a l\!ag·y. 'r édasszouya fiók.iu 
volt; ekkor anyásították.) ' 

Horthy Miklós út 19„ Szent Gellért, 1888. 
f\'lagyar:r-Kossa Gusztáv. 1'el: I.;á. 1-51. 

Alkotás ucca 34„ Alkotás, l!lOll. Bozó Géza. 
'!'el: Aut. 532-16. 

l·lorthy 1'.liklós út 54. Sz·,~ul lu1rt•. HllO. Szegfi 
László. '1\~l: Lá. 15-34. 

(Tell ért tér 3„ Szent kereszt, 1917. rrer11ajgó 
• József dr. '!'cl: Lá. 1"-lil. 

Hidegkí1ti út 2„ Szép Ilona. 1922. I\:ahnúr 
i\Iiksa István. rrel: Aut. li42-5il. 

Kelenföld, Horthy Miklós út 150„ Szeretet, 
1922. Báró Syntinis Ilona. '!'el: Lú. lH-81. 

Rzeht•ny 1\.ntal tér. Szt>nt Tlona. 1H:!fi. 1)011111· 
kosné ...'\;itay l(. ,Tulia: iize1ntúrs (]arzi'; 
(J.ynln. rrel: ..:\nL 53ll-30. 

lj\d1érvári út 82„ Liziöi Szt. •rt•rl•z. 1!)28. Poes
ka:v Bóla. 'l.\~l: Lú. 1a~n. 

Ilösziirn1ényi út il4b„ 1~)28. Jstenszcrne. 
Dr. Sperli11:rl1 :\ladúr11é" liaini:-;s l1e1·t<1. 'l'P!: 
A u t. ;;4;i-H7. 

Nérnctvölg;i.-·i út 20fH .. Szent .A.~·nes, 1H2S. 
Wolf!' Lajos. 1'el: Ant. 548-76. 

;/,so111hol)·a 1H't"<l 7„ .:\1·a11ysns. 19~0. I1~1·dtqyj 
flPzsiiI1(•. · 

B11daf'oki úl lOla. SzPHt Antal. '1!12!). RPretzkv 
Rc;ia, 'I'Pl: TJ. 'IG-~H. · 

11. kt·1·iilet: 
Hf'tek lltt·a 7H„ Rokkant sas. l!t?!I. Proda1n 

(h1idó: üzlettárs: l\.[arkovits ,leulí. 1'1~l: 
:\ \l t. 559-72. 

.11:: 

F'(í ucca 27., Fekete medve (r.), 1688. ~Tonrs 
\'ilntos örök.; b. 'r eress .A„rpúd. 
'l'el: Aut. 518-89. 

Fő ucca 54„ Róruai esúszár (r.), 1793. Dr. 11ú
vid \Tiktorné és Pnezck J enö. rrel: 
Aut. 517-83. 

1·largit körút 38„ Szeut Istvúu (r.) . .l7!l;i. 
Kerpel Pál. Te!: Aut. 511\-1!1. 

Zsii.,rmond ucca 17„ Grúuútalu1a (r.) . .18flti. Ir
galmasrend; k. I~nesck Lajos. 
'l'el: Aut. 511-47. 

Széna tér 1., Sze11t ~Júnos, 18H3. J.Airincze 
Jenő; üzen1társ Riesz ~<\rn1in . 
'rei: Aut. 516-08. 

Széll Kálmán tér 11. Gr. Széchenyi Istvúu. 
1901. Marton Manó. Te!: Aut. 525-2:!. 

Zsig·rnond ueca Ifi .. Púlt'fy, 1911. Csúuyi 1uu·P. 
'L'el: „A„nt. 515-80. 

A1argit körút 54., Statisztika, 19~2. Széll 
Ilona. Üzem tár'= clr. Schulek Béla. Tel: 
1:\ut. 525-02. 

III. keriilet: 
-Polgár tér 8„ 1'.Iagyar korona. (r.), 1785. Zbo

ray Gyula. örök.; k. Sclnnőr Hngó. (Idéuy
fiókkal a J\larg-itszigeten.) rrel: T\ 256-SH. 

Tjajos uccu 117., „A.11gyal, 1882. Biró Istvúu. 
'l'el: Aut. 625-24. 

Lajos ucca 2-8., Arany oroszlán, 1875. I~áposz· 
tássy Géza. rrel: .;-\ u t. 5-40-39. 

Flórián tér 9., Szent Flórián, 1895. nieisels 
Akos. Te!: Aut. 625-57. 

'lörösvári út 60„ Szent !{ereszt, 1909. Láng 
,József. 'Jlel: Aut. 622-28. 

\Iargitsziget, Szent Margit (f.), 1875. Zboray 
Gyula örök. (..A_ T\Iagyar korona idénv-
fiókja.) Te!: T. 244-20. · 
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Szentendrei út 42., Szent Endre, 1911. Killer 
. Zsit,,rn1011cl l~rnö örök., lr.'? rl'el: Aut. 624-:JO. 

Gázgyártelep, Aquincum, 1922, I\:ovács Ödön-
né, l\íészáros lvíelanie dr. 'l'el: Hívószán1: 
Aut. 623-27. . 

Bée.si út 113., Szent Lukács, 192H. vitéz I\:o.Jál·s 
Aladár. Tel: Ant. 626-87. 

IV. kerület: 
Váci ucca 34., Szentháromság (r.), 1688. Vaina 

József; k. Steuer I1nre. 'l'el: Aut. 872-65. 
Ferenciek tere 9., Kígyó (gyr.), 1787. Molnár 

Alfréd dr. 'l'el: Ant. 884-47. 
\Táci ucca 3., Nagy I\:ristóf (r.), 17~n. Nágel 

István dr. '.l'el: Aut. 810-41. 
Prohászka Ottokár ucca 2., Oroszlán (r.), 1794. 
Szőke (ezelőtt Sztraka) Ödön: k. Szentpé-
tery Pál. Tel: Aut. 832-<i8. · 

\rúmház körút 14, Fehér kereszl, 188~. Nén1et 
Armin. Tel: Aut. 845--0ü. 

?tlúzeum körút 3., :U'lúzeun1. 1910. Léderer Er
vin. 'l'el: Aut. 834--{)9. 

V úci ucca 61., Aesculap, 1!111. Söffcr Imre. 
'l'el: Aut. 853-16. 

Károly király út 26., Városháza, 1922. Rét
helyi József; üzen1társ Dudás ~.\ndrás. rrel: 
Aut. 881-2"2. 

Szervita tér 3. Belvárosi, 192'2. Nagy Béla dr. 
'l'el: A u t. 82&--72. 

1~~µ;-yetem tér 5. Páz111ány Péter, 1923. J\luzsa 
Gyula udvari tanácsos. 'l'el: Aut. 847-16 .. 

V. kerület: 
(lr. rrisza István ueca 7. Lipótvárosi g·vóg·v· 

::>zcrtúr, (r.), 1801. Baruch S:índor dr: r1\;l: 
Aut. 813-82. 

.(\,í 

(1rc'if r_risza IstvAn ucea 24., J\lagyar kirúly 
(r.), 1807. Kormos Aladár. 'l'el: Aul. 807-0:I. 

"\Vekerle Sándor ucca 2H. Szüz 1-Iária (r.). 
1860. Zoltán Béla. (.J(Jzsef l'öherceo· udvari 
~zúllítója.) 1J.1cl: Aut. ~iHl-!5. · /"> 

V1l1n.os csúszúr út (ifj„ ](lolild, 1.Si8. Gahos 
IJUJOS dr. 1rul: ..:-\uL :28;J-Hil. 

\Táci út 7-0., Szent Lajos. 188~>. l!édl'l'YÚrY 
Hugó <lr. örök„ k. Filep B(~la. rrel: . 
Aut. 906-29. 

Dorottya ucca 13., Szerecsen, JSSli. Flan1n1 
István. Tel: Aut. 827-22. 

Nádor ucca 24„ Arany kereszt, 1888. Schnhert 
Arnold. 'l'el: Aut. 263-87. 

Lipót körút 28., Fehér sas, 18!10. Kerpel Vil
n1os. ':l1el: Aut. 223-17. 

\'isegrác.li ueca 19„ Nap, 1905. 1-Io1·vúih .A.utal. 
'I'el: Aut. 925-29. 

Lipót körút 7., Urúuiu. 1H07. C-trnher .A.rpúd. 
'!'el: Aut. 173-69. 

Vúci út il4., Ferdinánd, 1912. Húth nianú. 
'l'cl: Aut. 916-26. 

llúlhory ucea 15., Báthory. 1912. Swl<l Lúszlú. 
Te!: Aut. 136-2"2. 

Pozsonyi ~ít 2/a., Zita, 1!)1B. l\Jarherg-cr (Jynla. 
!>. Schwnnmer Marcel. '!'cl: Aut. 228-0iL 

Balvány ncca 19., Bazilika, l!J::!B. Salon1vúrY 
.Tenö; üzemtárs !(átai Saruu. rre1: . 
A u t. 292-35. 

Zúpolya ncca 40. Glohns. 192(}. ])r. Ii,iilt'P 
~;\g-oston; iizerutúrs: li1riss ~ribor. rrcl: 
Aut. !117-'18. 

Falk J\L ucca 16„ Orszúg·húz, 1H2H. J(ocsifi 
Tn1re; iizcn1Uí.r8: Giirubös Zoltún. ~l\•l: Aut 
Hi8-48. . . 

l)anuonia llPCa. G!c. Pallas ~A.thenP. JH2n. 
f(Pnde l~l'vin. 11el: ~-\nt. 168-95. 
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VT. keriile!: 

l{irály ucca 12., Szentlélek gyc'ig·yszertúr rt:. 
ezelőtt Török .József-féle (r.), 1716. k. Hár
nik Lajos. Te!: Aut. 190-02. 

Andrássy út 1„ Nádor (r.). 1834. Braun J\lik-
lós Te!: Aut. 106-03. 

rl'eréz körút 12. Oktogon (r.), ·178fi. Uaúl Budr1· 
dr. volt államtit:kúr; k. Golchnann _I)czslí. 
'!'el: Aut. 18í-22. (Az L ker. A((ila körút
ról helyeztetett ide 1923-ban.) 

\Tilmos császár út 65., Nyugati, 1919. I\:úhnáu 
Béla.; üzemtárs: Berkes László. rrel: 1\nl. 
139-56. 

.Tókai tér S. Segítő l\fária, 1867. 
Fenyves niiksa. rrcl: ~<\ut. 224-54. 

Király ucca 86., Isteni gondviselé.s, 1872. J.\fa
jos Pál. •re!: Aut. 264-23. 

Andrássy út 84., Kereszt. 1882. Bayer Antal 
dr.; üzemtárs: id. Bayer _..<\utal korn1iu1y
főtanácsos. 'l'el: ..t\ut. 22i~5. 

rrcréz körút 37., Szent György, lSSG. Tanl'l'er 
Gábor dr. Te!: Aut. 24í-89. 

1\ndrássy út :!.6„ Opera, JSSS. 'l1ürök Sándor. 
Te!: Aut. 246-:!5. 

Aréna út 124., Hattyú, 1891. Rózsavölgyi L. 
l\farg~t. k. Spergel:r Béla. rreI: .. :\nt. 9ilil-01. 

Andrássy út 55. Szent Bertalan, 1899. Ladú
nyi Andor. '!'el: Aut. 212-33. 

JTung-ária körút 93„ Fehér galatuh, 1!!01. 
Strausz Armin. Te!: Aut. !llfi-íO. 

Szondy ucca. 52., Turul n1adár, 1901. l(úroly 
Armin. Te!: Aut. 22!1-82. 

D1~úk Ferenc tér 6„ Deúk Ferenc, 1~105. Szüts 
Pál. 'I'el: Aut. 2!13-01. 

Iii.)völde tér 5„ Fasor, 191G. I:Tnjdt'l ,Tlizstd'. 
'!'el: Aut. 270-60. 

·111 

Hungária körút 112., Szabadság, 1907. La111-
berg I. Károly. '!'el. Ant. 919-16. 

Andrássy út 99., G,róf Andrássy Gyula. 1908. 
\\T1ttma1111 Elerner. rrel: ..:\qL 215--21. 

Nagymező ucca 38., Erzsúbet kirúlyué 1908. 
ffacskó Lajos; iizc1ntúrs: Sch\vai·z ~Janó. 
I el: A u t. 103--04. 

Szondy ueca 23. Vörösmartv ?,lihúh· 1909 
J3~u~r György, Te!: Aut. i6S-19. · ' · · · 

Vae1 ut 123. Danubius, 1910. Illés Antal. '!'el: 
Aut. 915--37. 

Ki;·á!y ueea 38., Caritas. 1910. Ispún ,Jeuií. 
'lel: Aut. 147-68. 

\Til:r~os csás,zár út 2!!., \Tihuos császár, 1911 . 
Szckely Sandor. Te!: Aut. 254-74 

Váci út 87., Phőnix, 1912. J anitsá{·v Iván 
'!'el: Aut. 913-28. · · 

J>odmanitzk~' ncca 69 .. l>odruanitzky, 1!1~~. 
Hadzsy Endre; üzerntúrs: Gelei Gyula. ':Pel: 
A ut. 196-64. 

Szent László út 85„ Petőfi, 1!128. Pethes Ist
ván; üzem társ: Baradlay .Júnos dr. 'l\~1: 
Aut. 901-45. 

~i\.rad~ ucca és \Törösmarty ucca sarok, 1\rany 
kf!lasz, 1928. Koritsánszky Oltó, b. Bachó 

r, Sf~ndo~· ~s ~.ovúcs Andor. rl1el: ~<\ut. 215--HO. 
I erez Isort~~ nG., ~udanest, 19f9. Bársony 

~l.e:g.1er; uzemtars: Bog·cnfr1e<ler Frigyes. 
Vam ut 49., Lehel, 1929. Koráni Zoltán üzem

társ: Klein Miklós. Te!: Aut. !ll!l-90. 

VII. kerület: 

R~kócz\ út ~f·• ?,~egváltó (r.), 1828. Peres Ernií 
kormanyfotanacsos; k. Hartiauer J en6. 
Te!: J. 420-23. 

JCirály ucca 4H„ Szent rrerézia (r.), 1837. Éllű 

'.!i 
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István és Kelemen Zoltiumé. Tel: J, 406-64. 
Rákóczi út 88„ Kereszt, 1882. Haas :Miklós dr .. 

Te!: J. 315-56. 
Erzsébet körút 21„ Viktória, 1885. Rácz Jenő; 

iizemtárs: dr. Wilmann Ottó. '.!'el: J. 421..:...i'S. 
'l'hököly út 28. Szent Hermina, 1886. Funk 

,József. Tel: J, 314-17. 
Damjanich ucca 2., Magya.rol'szág védasszo-

11ya. 1888. Pósta l1""crene. 'Pel: .T. B3fl-55. 
Erzsébet körút 56„ Hunnia, 1890. Kalán 

Gyula; üzemtárs: dr. Balló Lajos. Te!: 
J. 348-44. 

Zudó ueca 16. őrangyal, 18!12. Harsányi Ká
roly. Te!: Z. 64-22. 

ICároly körút 5. Diana, 1895. Erényi László. 
'.!'el: J. 415-55. 

l)oháuy uccn 88., i\pollú. 18~l7, C4rii1nvald 
Gyula. Te!: J, 330-51. 

'Phököly út 87., llungária, 1899. Kasztriner 
;\liklós. Tel: Z 1;5-Sli. 

rstván út 17., Flóra, 18HH. :Blunt Gyula. ~Pel: J. 
a1+-0G. k. Czukor Gyula. 

f(erepesi út 24„ Paunonia, 1900. Szil".'ássy 
Gy. Lúszló. Te!: Z li'l---4!1. 

Wesselényi ueca 30„ Wesselényi, 1901. Kele
esénJ-~i Ferenc. b. Róth Ele111llr. rrel ,J 425-76 

Aréna út 29„ Aréna, 1901. Polatsik József. 
'.!'cl: J. 381-15. 

:Dob ucca 80., Fortuna, 1902. Bodnár ~fenő. 
'l.'cl: J. 313-134. 

'rhököly út 21„ Arpád fejedelem, 1907. Sz<L
bady János. Tel: J. 314-74. 

Bethlen ucca 8„ Ferenc József, 190!1. Gcrii 
Miklós. Te!: J, 314-92. 

Wesselényi u. 60„ Glória, 1910. Tóbiás Zsig
mond. b. Heller Imre. Tel: .J. 316-86. 

,jl!J 

Rákóczi út ~o ... Szent Rókus, 1910. Bene \Tince. 
Te!: .T. 406-34. 

T>amjanich ucca 39. Danijanich 1911 1\Ié
szöly l\[útyús. T'el; J. 346-1:1. ' · · 

Klauzál túr 1., Klauzál, 1912. Hesser Andor 
dr. Te!: .T. 421i-69. 

(í~lray tér 19., Garay, 1912. I-lüviis IJúszló. 
re!: J. il2il-J9. 

Bottenbiller ucca 6/a., 1-linerva, 1924. Spiegel 
, Gy!1la. '.!'el: .T. 334-57. 

I1Jr~sebet kGrút_H., Corvin, 1922. IPe11:rves Zol
tan. Te!: .T. 312---26. 

(iara:v: ucca 46., Szent 1-liklós, 1922. Böhn1 
[gnae. '.!'el: J. 381-90. 

B~l;·oss tér 16„ ICeleti, 1~t~2. Beleznay J(úroly. 
lel: .J. 334-44. 

li}rz;.:;éhet kirá~yné út 54„ IIuruaniias, 1922. 
Bi\tera ,Zoltau. Te!: Aut. 921-50. 

J{akocz1 ut 32„ ..'-\rany szarvas, 1923. Kar
J.oyszky Geyza, h. Reichard Jenő rnel. J 
il04-lfl. . ' . . 

I>g,b ucca ~4„ !Cazineiy, 1H2íi. Siklósi Henrik. 
„el: J. 4;i8-a9. 

rrhö~öly út 178., 1:l1hököly, l~J26. 1\Jajoross\· 
Bela. 'I1el: Z 69-71. · · 

vm. keriilet: 
fü~·oss ucm1 44„ Szent .szív (r.), 1761. Weörös 

yula. Te!: J . .199-06, (A budai várból he· 
lyeztetett ide 1905-ben.) 

llh1z,"um körú\ 18„ Mag-yar korona (r.), 1790. 
i\J• fa3t9o8lcs9J~ Karolyue; k, Dobos Gábor. 'l'el: 
•• -...,i), 

Ba·L r!'ss
1 

,ueca 72., Szent József, 1854. Szka.lla 
. a~z ? cjr. '.!'el: J. 325-61. 

'Ra.kocz~ ut _!39., ,Csillag. 1873. örkén;i.· Hngú 
kormanyfotanacsos. 1'el: J. 320-12. 

·.·.1. 

i i 
! 
t 
' i i 
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i\Iútyús !ér 3„ Szent Kercszlély, 1882. Filó 
J úuos dr. rrel: J. 324-7:2. 

Rökk Szilárd ncca 28 .• Szent Lús;,,ló, 1884. 
Steiner Oszkúr. 'l'el: J. 301--43. 

Homanelli ueca 15., Illés próféta, 1887. Bleye;· 
l\:úroly. rrel: .J. 34!"">-22. 

József körút 64., ...:\.postol, 189H. Or.ukor I..iúsz1ú. 
Te!: J. 339--84. 

N ópszinház ucca ~2., Szent 1larg·it. 189H. ](o
rányi Lajos. Te!: J. 338--39. 

J3aross ucca 129 .. Kálvúria. 1894. l)reisieh I\:ú
roly; üzem társ: Konrúd G6za. d1'. ~I.1el: ;r. 
ill0--24. 

Húkóczi lér 2„ Szent Péter. JSV4. Piklm· 
György, Te!: J. 30!1--32. 

Prúter ucca 45., Szentesalúd, 1905. \\T éber De
zső dr.; üzem társ: J{asztncr Sándor. ~l1cl: 
.T. 302--80. 

l=túkóczi út 23., II. Rákúezi Ferenc. 190fl. J~lek 
illihály. 'J.'el: J. 421--2G. 

~l1eleki tér 3., Teleki, 1918. 1\[anrer i\.rn11:tnd. 
'l'el: J. Bi3--16. 

Szentkirályi ucca 22., Sanatóriu1n, 1922. 
Szendrei Béla. Te!: J. 330--GO. 

.József körút 40„ Júzsei'vúrosi gyógyszertár, 
1922. Moldt Béla; üzemtúrs: Bútori Ferenc 
dr. 'l'el: J. 3V3--92. 

Baross ucca 111., Baross, 1922. Csató Súndor: 
üzemtúrs: Juhász Múrton. 'l'cl: .J. ill0--27: 

Népszinhúz ucca 35„ üdvözít{), 1922. NHgelc 
Géza. •rei: J. 383--71. 

József körút 12,, Zrinyi. 1923. Pálfy Gyula; 
üzemtúrs: 'Miksa Gyula. 1'el: J. 394--38. 

I\:arpfenstein ucca, N a:.:r:\'Inagyarorszúg, 192R. 
Barcs Béla. Te!: J. il58--71. 

Baross lér 6„ Gróf Apponyi Albert. 1928. 
Steiner Ferenc. Te!: .J. 448--li9. 

·121 

Práter ucca l., Nagyboldogasszonv, 1H:28. J)ö
mötör I,ajos dr. Te!: .J. 434--03.' 

rx. kcriilet: 
0·11öi út H9 ... A„ugyal (r.J, 1847. l..iüt'.hercr r1 1a

más. •rei: J. B49--59. 
üplöiút 59., Sz~nt Ferenc, 187:2. Czincr Zoltúu. 

lel: .J. 306-69. 
Ferenc körút 22., Páduai Szent ..:\utal. 18iH. 

fel\ete Andor. 'l'el: Ant. 8!i5-60. 
Rada1 ucca 18 .. Jópásztor, 1880. l)eér Encll'c 

dr., az Orsz. I\.:özeg·észsécrii<ryi 'l'anács r 
tagja, kormúuyfőtanácso; r1t"'e'l: ..-:\ut. 860~06. 

Ű~tL]~.105., Sas, 1888. Knn Aladár. Te!: i 
Sor9ksári, út 70., Szent .t\nna, 1892. l)andula 

Jozsef. l'el: J. 319-30. 
l-i1erenc körút 2., Sanitas. 1H11. En1únuPl (it''z:i 

örök., k.-~' rl'el: ...:\.nt. 87·!-VJ. , 
)..lester ucca 21. l\Iadonna, 1889. l{cu111ler11t; 

Péter llforgit. •rei: ,J, 308--10. 
Csarnok tér 6„ Duna, 1919. }(assni ..:-\rtnr. 1l'el: 

A u t. 883-18. 
l'Jllöi út 87 .. Stefánia, 1911. Ne1nénvi Núndnr. 

Te!: J. 338--B2. . 
Gróf Haller ncca 41.. Haller. 1D22. FekPle 
~oltán; üze1ntúrs: l~ászl!l .Teuő. rrel: .1. 
;)86--57. 

üllői út 121.~ CHzella, 19~2. Hrahl,cz~· Oszkúr 
dr. 1'el: J. 422--76. 

X. kerület: 
.J úszberényi út 7„ Isteni g·ondviselés 1870. 
)'áczányi István. 1'el: J. IJ58--49. ' 

I\.apolI?:a nccft l., .A.rany sas, 1888. 1\lann Cil·za 
cl,1:.: uzcmtars: Tuiegyery Géza; k. dr. lvfanu 
(,eza. 'l'el: .T. :J29--0V. 
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Kerericsi út 128„ Szent Vendel. 1888. Ü. Kada 
Istvánné; k. Kada Erzsébet. 

Család ucca 44„ l\fátyás király, 1896. I.euz 
József. 

Gergely ucca 40„ Szent Kalaliu, 1909. Slei11-
burgi Pildncr Viktor dr. '!'el: .J. 390-4.J. ' 

Orczy út 47„ Orczy, 1911. Örvényi Béla dr. 
'!'el: .T. 345-05. 

Üllői út 124„ Jézus szíve, 1!l26. 'J~en1esvúry 
László. Tel: ,J. 333-{;2. 

1.Iaglódi út 69„ Higieia, 1926. Dr. Görög ,Je
nőné, Buda.y l\Iária. Te!: K. 75-19. 

Hungária. körút 177., Szent Erzsébet. 19il0. vi
téz. Bún Arpúd. b. Rimay Béla. Te!: J. 
424-14. 

Bugyi (Pest). !. 3591, Szent István kirúJ,-, 
1901. Liszlrny István. 

Buj (Szabolcs). l. 3280, l\Iegváltó. 1899. 
Sza hó Dezső. 

BiidszentmiháJ,- (Szabolcs), !. 8249. ~[agyar 
király, 1873. Hörömpő Imre. Te!: lli. 

Biikk (Sopron), 1. 2804 .. J92G. N{~zncth .Júuos. 
Cece (Fejér) !. B809, l\Iehrváltó. 1899. Káldor 

Vilmos. 
Cegléd (Pest) !. 36.733, Remény, 1886. Zalay 

Károly dr. Tel: 55. 
Cegléd. Szentlélek (r.), 1807„ ,Jánosi Géza 

örök. b. Kemény Gyula. Tel: 93. 
Cegléd, ?tleg-váltó, 1896. özv. Dobos György

né. k. Prclloffer J enö. 
Cegléd, Isteni gondviselés, 1910. Csele 

Ambrus. 
Cegléd, Rákóczi, 1914. l\Iester László. 'l'cl: il. 
Ceglédbercel (Pst) !. 2925, Ncp. Szeut János. 

1918. <izv. Latiuovieh Gézáné; k. Khell 
Antal. 

Celldömölk (Vas) 1. 5534, Bold. Szüz l\Iária. 
1815. Bisitzky András dr. Te!: 22. 

Cibakháza (Szolnok) 1. 5938, Szentháromsúg, 
1894. l\Iertz József, b. Somogyi Lajos. 

Cig·ánd (Zemplén), l. 1865, l\[egvú l t.6. 1924. 
Szécsi Géza. 

Cinkota (Pest) !. 6399, Mátyás király, 1896. 
Tóth József. 

Cinkota (Mátyásföld), Corvin, 1917. Szűtsné 
Szűts J ulia. 

Cinkota (Sashalom), Sas, 1913. Krisik Púl. 
b. Kátai Gyula. 

Cinkota (Sashalom), Diadal, 1929. Vitéz Hor
tobágyi (Mayer) József. 

Csabrendek (Zala) !. 3112, Szent László, 1899. 
Posgay Andor. (1899-től 1901-ig Sümeg 
fiókja volt.) 

(1sanátlapáca (Csanúd) 1. 4576, ~[agyar ko
rona, 1884. Bonomi Géza. 

Csanádpalota (Csanád) !. lil17, Hattyú. rnsn. 
Nagy Albert. 

Csanytelek (Csougrád), 1. 4Gri;J, l\Jcgvúlió, 18~l0. 
Domján Géza. 

Csákberény (Fejér) !. 1707, Szent l\Iárlou. 
1929. Orosz János. 

C1sákvúr (Fejér), 1. 4l39G, Isteni gondvisclc'.>s 
(r.), 1821. Jirovetz László. 

Csány (Heves) !. 4387, Magyar koroua, 18!!4. 
Horváth Imre. (Fiókkal Ilort-on.) 

Csávoly (Bács) !. 2871, Megváltó, 1900. Ilal
lósy Endre. 

Csenger (Szatmár), !. 3600, Oroszlirn (r.), 182ó. 
Csengeri Rezső. Te!: 10. 

Csengőd (Pest) !. 2307, Páduai Szeul Antal. 
1936. Szabac!Y Viktor. 

Csepel (Pest) i. 13.522, öraugy,t], 1891i. Hoscu
berg Henrik. 
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C:;epel, ...:\.ug·yal, 1914. Herz Gábor. 'l'e1: 3. 
Csepel, Szent ~\utal, 1927. J3orzsoYay Istvún. 
Csepel, Szent Erzsébet, IH30. rl'hierry 11ibor. . 
Csepreg (Soprou). l. 4128. Sr.cnt11úro1usúg\ 18·1~ 

Flóderer .J enö. 
Csesztreg (Zala) l. 1264, Segíti) Sziíz fi'lárht. 

1913. Donúszy Aladár. 
Csetény (Veszprém) !. 1171. Hygiea, l!llil. 

Szuper Imre. (Fiókkal Suron.) 
Csépa (Szolnok) !. 3400, őrangyal. 1880. Nagy 

Ferenc. Te!: 5. 
Csongrúd (Csonp;rád) 1. 25.490, Ország címer, 

1828. Barna Henrik. · 
Csongrád, Szent Rókus, 1896. Gömöry János. 
Csongrád, Megváltó, 1882. Czájlik László. 
Csongrád. Szent István, 1922. Lehrer Alfréd; 

üzemt:írs: Kozmáry Dezső. 
Csongrád, Szentlélek, 1928. Nagy Elemér. 
Csór (Fejér) áthelyezve Iszkaszentgyörgyre. 
Csorna (Sopron) !. 8303, Kösas (r.), 1817. Ma-

rinczer Jenő. Tel: 50. 
Csorna, l\Iegváltó, 1910. Chrenóci Nagy Ala

dár. Te!: 54. 
Csorvás (Békés) 1. HlHli. Jsteni gondvisol(•;.;. 

1883. Forgács ICároly. 
('.söglc C\'cszprém} 1. lil42, Isteni gondvis{'

lés, 1888. Bretter Dezső. 
Csökmő (Bihar) !. 3437, Olajág-, 1894. Péchú.i

falusi Péchy József örök .. k. Péchy 'ribor. 
Csömö!; (Pest) !. 2850. l\fegváltó, 190!1. Faludi 

Rezso. 
Csurg-ó (Somogy) 1. 4717, i\Iegváltó, 1847. 

Szabó 'lince. 
(~surg·ó, Szabadság, 1919. Bolentan fi.lihály. 

Debrecen (Hajdú) 1. lO:J.228, Arany angyal 
(r.), lli80, Brmó Anrlor. '!'cl: 4-53. 

·l2:i 

!h~hreceu, Nap (r.) JSO~. rrolvay IrurP .. rl': 7-7H. 
Dd1reccn. Kossuth Lajos (r.), 1813. Lux Ar

nold. 'l'el: 6-56. 
Debrecen. Kígyó (r.). 1812. ~lihalovits Jcnii. 

Te!: 95. 
·oebrecen. l\[agyur .koroua (1·.). 1813. Sz. 'l1óth 

Béla. 
Debrecen. Megváltó, 1843. Major Mihály. 

Te!: 7-73. 
Debrecen, Csillag, 1901. Beke Barna. Te!: 

9-32. 
Debrecen, ... \rany egyszarvú (r.), 1772. Grósz 

Nagy li'ercnc. Tel: 4-96. 
Debrecen, Reménység, 1868. Gödén:r Sándor 

dr. Te!: 6-21. 
Debrecen, Isteni g·oudvisclés, 1004. Székely 

Adorján. 'rei: 9-81. 
Debrecen, 1Iátyás kirúly. J92:J. Pap (tynln. 

'!'el: 13-83. 
·l)cbreccn. Csokonai. l!líl!l. Batúry Istvún dr. 

'!'el: 10-15. 
ílehrecen, II. Rúkóezi Ferenc. 1907. 1\.rau;vi 

Arpúd örök„ k. Kondor István. Te!: 3-t:I. 
Debrecen, Nádor. 1913. Sztankay Aba dr. TPI: 

1-27. 
Debrecen. Sas, l!ll3. :Vlandcl ,József. Te!: 

11-39. 
])ebrecen. Bocskay, 1913. T_.Jassányi .József. 

'l'cl: 9-14. 
·Debrecen, ftfuraközy. 1914. Preiscr Ernéi. 

Te!: 13-30. 
Debrecen. Tisza. 1!123 .. J ónap Aladár. 

'rei: 4-52. 
Debrecen, .._<\ran;.- .J únos.192n. Bozfik:v Györg~·. 

'l'cl: 11-78. 
:Dcbrcecn.1!)27. Szthúro1n~úg;. Bernilt.h ?tlikló:.;. 
Decs (Tolna) 1. ·l2í4, :Vfag)·ar korona. 191!!. B. 

Fodor Sí1ndor. 
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Derecske (Bihar) l. il862, Remény, 1836. Benkő 
Sándor. 

Derecske, Örangyal, 1913. Ptüaky Sándor: 
(Fiókkal Konyáron.) 

Demecser (Szabolcs) 1. 322-0, Gondviselés, 1912. 
Székely Rezső .Tel: 22. 1 

_l)evecser (V eszprén1) l. 4235, Szentháromság 
(r.)„ 1834, Balogh i\Iihály. (Fiókkal Somló
szöllösön.) Te!: 11. 

Dég (Veszprém), 1. 3828, (i'.). 1923. (Szilas
balhás fiókja.) KoYács József. 

Dévaványa (Szolnok) l. 13.434, Örangya], 181i7. 
Sommer Bertalan. 

Dévaványa, Isteni gondviselés, 1896. I\:olbay 
Rudolf. 

Diósg')'Ör (Borsod). l.19.244, i\f c:rvúltó (r.). 1872. 
muG~.T~:~ . . 

Diósgyőr (Perecesbáuyatelep), 2tTegváI tó. 
1909. Menner Richard. 

Diósgyőr (Vasgyár). Ang·yal, 1897. özv. ilfl'Il
ner Ottóné; k. Vértes József. 

Jliósgyőr {''\Tasgy{1r). Szent I,ászló, 1913. \ 7ú
n1os In1re. 

Doboz (Békés) 1. 6877, Isteni gondviscli•s. 
1900. Holdy Lórúnt. 

f)ombeg·yháza (Csanúd) 1. ,1878. ~.\ng:ral, JS!JG. 
j\faier György, 

Dombóvár (Tolna) ]. 8600. Magyar korona. 
1870. özv. Szallós .Jánosné; h. Sz. Szííf's ICúl
mán. Tel: 22. 

J1ombóvár, Örang-yal, 1923, C~hou1or ICúlrnún. 
'l'el: 61. 

Dombrád (Szabolcs) l. 5288, .Jézus szíve, 1882. 
Nagy Jenő. 

Domoszló (Heves) 1. 2574, Szent Antal. rn2n. 
:Molnár Jenőné Soh ultz Frida. · 

·oorog (Esztergon1) l. 3909. Szent l\faTgit:, 

·127 

1893. Perl József. (1913-ig Bajna fiókja 
volt.) 

Döbrököz (Tolna) 1. 4074, örangyal, 1908. 
Bródy Ernő. 

Dömsöd (Pest) !. 4614, :i'ifagyar korona, 187·!. 
Soós István. . 

Drégelypalánk (Hont) 1. 1776. Szent Erzsebet, 
1927. Schőnberg Armin. _ 

Dunabogdány (Pest) !. 2922, l\Iadonna, 190J. 
Wallenfeld Mihály. (1905-1907. Visegrád 
fiókja volt.) , 

Dunaföldvár (Tolna) !. 11.644, Szentharom
ság, 1857. Faludi Jenő. h. Csernyus Lukác.~s 
La;i os. Te!: 66. . 

Dunaföldvár, Isten anyja (r.), 17H6. Zhnszk)' 
József örök. b. Wéber Dénes. 

Dunaharaszti (Pest) !. 5650, Isteni g·ondvisc
lés 1886. Hoffmann Géza; üzerntárs: i\Tór 
Gyula. 'l'el: 2. 

Dunakeszi (Pest) 1. 3913. Szent Mihály, 18!17. 
Breicha János. (1904-ig Fól fiókja volt.) 

Dunapataj (Pest) 1. 60HO, Megváltó. 1s;,;, 
Modra. László. 

·ounapentele (Fejér) l. 402.H, Szentháro111súg·. 
1864. Albert Rezső. Tel: 15. 

Dunaszekcső (Baranya) l. 5638, Szentháro1u
ság. 1883. l\Iolnúr .:\. Dúuiel. k. dr. Berény 
Ferenc. Tel: 12. 

l)unaszentgyörgy (Tolna) 1. 281~, 1\fagyar ko
rona, 1928. Vizslovszky Lászlo. 

Dunavecse (Pest) 1. 4818. Megváltó, 1Sil4. Ba
kos Ferenc. 

Ecseg (Nógrád) 1. 1778, Szüz nfúria, 1895. \\T (•
berné Winter Elza. 

l~delény (Borsod) 1. 2737, {jrangyal, 18iH. Dr. 
Schulek (iyula. 
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J);ger (f{cves) l. 28.575, Gráuútalnta (r.), 17~8 . 
. Irgalm_asr~nd; k. Nyerge~ Gy. G;rürgJ· .. 
Ei;:e~> K1gyo (r.), 1~39. H1bay György dr. 

orok.; k. Szabo Bela. Te!: 152. · 
Ege~-, l\\agyar király (r.), 1714. Preszler „\.r· 

mm. 'lel: 116. 
Eger, őrangyal, 1897. Pánczél „A.rp{Hl. 
Eger, Szent Anna, 1907. 'l olcsev Istvún 

'l'el: 97. (Fiókkal Makláron.) · · 
Eger, Be!liczky, 1922. Beniczky l\Iiklós. 
E.!.!,'erc~elu (Heves), 1. 1014, '11aµ;yar kirúlv, 1!)11 

Rad1metzky Zoltán. · 
Egyek (Hajdú) l. 5655. Tstcni gondvise1és 
~~qil.?ótb Dezső. (1895-ig Tiezacsege fiókj,; 

Elek (l}-rad) !. 7615, Segítő Szüz l\fária, 1856. 
Kemeny Imre. 

Ele~. 1926. Jézus szivc. Hannner Rudolf. 
Emod (Bm·~od) !. 3166, l\Iegvúltó. 1896. Wa t-

tay Kornel. 
Encs (Aha,uj) ). 116.21 l\Jag·yar kirúly, 1925. 'I1a
. , vas~y La~zl9. (F1okka1 Forrón.) 
ffindrod (Bekes) !. rn.801. Megváltó 187H 

Alapy Andor. ' ' 
EnJdr~!l. Púdnai Szent Antal. 1!103. Stercznla 

eno. 
IDnying: C'lesz1?.r~_m) 1. 4:!99. 1\fegváltó, 1852. 

1 
Ad_Ie1 In.1,ro orok.; k. Ober1na:i;cr Gizella. 

EIL·cs1 (JfeJc}') 1. 8464. Szentl1úrornság. 1867. 
ug-os1 Bela. · 

I~~r<lő.bénf~e (Zemplén). l. 2H:l2, (f.) T~teni g·oud
v1sele:;:;, 1fl30 . .:\szta 1 o~ C+vn la (01" "zl 1· ··zl·· 1 fiók.) . " 0

' ' ' ,, 

Erdöcs?l~onya, (So~~ogy) 1. 2G1H, 1\íe::rvú.l f r'J. 
19g,6. roth ,J ozsef orok .. h. I(réter Endre 

Erdo~e!~k . (Heyes) !. 454.9. !Kál fiókja.) 1ii2G. 
1\fe,., '\ <tlto. Banocz:'\· Sa11do1· öriik.: k.--? 

Esztergor.n (Esztergorn) 1. lí.917, 1\Iogvúltó, 

l:.!9 

1861. I(erschbann1n1ayer l\:árol:r. 'rel: 42. 
Esztergom, Szent lstvún (r.). 1793. özv. Roch

litz Arturné; k. Székcsik Elek. 
Esztergom, Fekete sas (r.), 1727. rrakúts Ist

vánné; k. Takáts István·. (Herceg·prín1ási 
megye gyógyszertár.) Te!: 86. 

Eszterháza (Sopron) !. 885, Pádnai Szent An
tal, 1909. Nindl J áuos. 

Etyek (Fejér) !. 3il04, Isteni gondviselés. 18H4. 
Vida József. (1905-ig Sóekút fiókja volt.) 

Érd (Fejér) !. 4009, Szenthúromsúg, 1882. 'l'ólb 
Ferenc. 

Érsekvadkert (NógTúd) J. 3216, l\Iegváltó, 1895. 
Grósz Anna. 

Fadd (Tolna) !. 4972, Szentháromság, 1835. 
Borsody György. 

ll1ajsz (Pest) 1. B402, fi.'lag-yar korona, 1879. 
I{olos G:Yöro·v 

Fegyvernek (Sz~lnokJ l. '1G67, l\Ieg·váltó. 1879 . 
J\Iiskey Dczsl1. b. dr. Hcgcdils Lajos. 

Fehérgyarn1at (Szalrnúr) l. 4B9il, Isteni g·ond
visclés, 1859. Bagyinka Endre. 

Fehérgyarn1at, l(íg·yó. 1927. l(or1núny (-l-éza. 
Felsőgalla (Komárom) !. 13.371, 1!eg-vúltó, 

1911. Szénert .:\lad{n· iirök. }(. Szl>ncrt 
..A.Iadár. 

Felsőgi:id (Pest) 1. J(iHG. Scg·ílö Sziíz ft-fúria, 
1917. László IstYtlll. 

Felsőircg- ('l1olua). 1. 271!!, Isteni g·otHlviselés. 
1884. Schmidt Béla. 

li1elsőság (Sopron), (lústl Si1nasúg.) 
Fclsösegesd (Son1og-y) l. 2!)28, Szent T.iúszlú, 

1914. Écsy Zsolt. 
Fertéiszentr.nikléis( Sopron) l. B221i. Tsteni 

gondviselé~. 1S8l. ](011~·ár:'\' Enlil. 



Fényeslil ke (Szabolcs) l. 2310, Aiegválló. 1928. 
Oltványi Zoltán. 

J<'oktő (Pest) !. ill35, Isteni gondviselés,. 1901. 
Nagy István. (1893-ban erigálták; 1896-ban 
Uszódra heb·ezték át, s 189i-ben Folftő11 
fiókot kapott. Ez elévült, mire 1901-heu 
rnin t önálló gyógyszertárt engedélyezték.) 

lcnrró (Abauj) l. 1339, Aiagyar király (f.), 
1868. 11avaszy Fercne, (1868-1924-ig önálló 
volt. Enes fiókja.) 

[cót (Pest) !. 4087, Szent Györg;-, 1882. Suller 
Károly örök.; b. Dvorák Alfréd. 

Földeák (Csanád) !. 5594, Szent László, 188~. 
Zsög·ön Árpád. 

Földes (Hajdú) l. 5411, Isteni g·ondviselés. 
18GG. Kállay Lajos. (Fiókkal 1'otétlonen.) 

lciilöpszállás (Pest) !. 6163, Isteni gondvise· 
lés. 1887. Nag;- Kálmán. Tol: 6. 

Füzesabony (!leves)). 5790, J\Iátyús király. 
188Q. Ferenczy Zoltan. 

liliizesg;rarmat (l3ék6s} 1. 9SHO, l~en1{•uy, 190H. 
l(irfi ly (lúspúr. 

Gaborjún (Bihar) !. 1713, Remény, 1909. illé· 
száras István. 

liacsály (Szatmár) 1. 10-29, Remény, 18i2, Sán-
dor Zsig111011cl. · · 

(-talg-a1núcsa (Pest) l. 1880, Iviagya.rország véd
asszouya, 192!3. Posztl Gyula. 

Gamús (Somogy) !. 2443, Szííz Mária (f.), 1924. 
l(ocsJs T\:álrnán. (Somogyvár fiókja.) k. 
Barsi I1nre. 

Gara (_Búes). l. HH20, Szent.húrornsúg-, 18H7. 
Ettvel Zoltán. 

Garadna (Abauj) !. 7H7. Szent Antal, 1909. Tar 
Dezső. Tol: 3. 

Gádoros (Békés) l. 4495, Örangya.l, 1882. Nagy 
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János. (_A. község neve rég·eb bcn Búnt'al vu 
volt. Gyógytárának fiókja volt N agyszé
uáson, amelyet 1897-ben anyásítottak.) 

Gáva (Szabolcs) !. Bl28, Mátyás király, 1867. 
Rolkó Albert. 

Gelse (Zala) !. 1743, 'l'uml. 1918. Pfeiffer 
.József. 

Geszt (Bihar) !. 1818, Isteni gondviselés, 1!ll2. 
Csermák :llíiklós. 

(_ieszlely (Zen1plén) 1. 18Hi, 1\.rany szarvas. 
1880. Magi Mihály. 

Gomba (Pest) !. 2851, 1926. Múrkus Kornél. 
Gödöllő (Pest) !. 10.148, Magyar korona (gyr.). 

1813. Szentgály Dániel. 'l'el: 37. 
Uiidöllő, Páduai Szent Antal, 1923. bilkei 

f>etreczky Géza. 
Gönc (Abauj) !. 3291, Oroszlim, 1855. özv. 

ICozmáry Zoltánné; k. Kozmáry Zoltán. 
Oyon1a (Békés) 1. 11.929, Isteni gondviselés 

(r.), .1830. Máday Aladár. 
U,vorna. 1\ng-yal, 1899. :i\fúcz Akos örfik.; h. 

N ag·y Győri Elemér. 
G)·opúrosfiirdő (Békés) !. '/ (f.) 1925. Sarkadi 

Iu1re. k. Fodor .Ferenc. (01·osháza, Reu1é11y 
fiókja.) 

Gyö111r6 (Pest) l. 5479, Segítő J\Iária, IHOS. 
özv. IIalúsz Pálné; k. Székely Jenő. 

Gyö1nöre (Gy6r) l.1~271 192:3. BoczonádiSzahó 
Géza. · 

Gyöngyös (Heves) l. 17.870, i\Iegváltó (r.), 
1858. Guttmann Sándor. 'l'el: 170. 

G-yöng·yös, Öra11gyal, 1857, Polony J únos 
örök.; k. Polony Zoltim. Te!: 85. 

(Jyöngyös. Szüz :Thiária (g·yr.), 1807, lCunetz 
Oszkár. 'rcl: 1-fü. 

Gyöngyös, Szent Bertalan. 1911. Boros Ala
dár. 'l'el: 1-16. 



Gyöngyös, Szeretet., 1927. Cser:ián In1re. 
Gyfingyösmellék (Somogy) 1. 617, Isteni g·on<l-

viselés, 1891. Pichler J ózse.f. · 
Gyönk ('l'olna) !. 3077, i\[egváltú, 1837. Banelli 

F. Károly. • 
Győr .(Győr) !. 50.035, Angyal, 1860. Keserü 

Aladár. 
Győr, Aranysas (r.), 1767. Rostetter János. 

Te!: 1-66. 
Győr, ft{agyar korona, 1847. Flesch Emil clr. 

örök.; k. Székely ,Jenő. Te!: 3-59. 
Győr, lviegvúltó (r.). 1630. I\:euyeres György. 

'l'el: 4-83. (1630-ban állították fel a jezsui
ták és 1794-ben rnent át 111agántulajdonba.) 

(~yőr, Sz.enthárontság', 1894. Stinner Imre. 
Te!: 5-09. 

ttyör, Városi (r.), 16:>.J. llúhl .Jen6 és neje. 
'l'el: 3-46. 

Győr, Segítő l\lária. rnn. l\Iohilla Rezső. 
Győr, Isten szcu1e, 1829. ftlarkovícs Pál. 
(~yőr, Szent lTercue, 1912. Palovits ...:-\lajos. 

'l'el: H-33. 
Győr, Deák Ferenc. 1926. Breuer llliklós. 
Győr, K,gyó, 192H. l)alibor László. 
(}yörsövényháza ((Jyür) 1. 135fi, Rákóczi (f.), 

1922. Hegel Frigyes. (Kóny fiókja.) 
Győrszentiván ((iyör) 1. 4595, .;\ngyal, 1~)27. 

Müller Elek. 
Győrszentmárton (Győr) J. 3270, Szent István 

király, 1854. Nizsalovszky István. 
Gyula (Békés) l. 24.785, Szentháromság- (r.), 

1854. Király Lajos. 
Gyula, Arnuykoreszt, 1888. Wieland Dénes. 
Gyula, Megváltó, (r.), 1760. \:Vinkler Lajos. 
Gyula, Szent József. .19D3. Práger Frig-yes. 
(Jyula, ........ 1.HHO. ](élcr ,J únos. 
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Gyulavári (Békés) l. 3623, Remény, 1905. Z. 
Császár Ferenc. 

(}yi.ire (Szaboles) 1. 982, Isteni gondviselés, 
1928. Görögh Péter Imre. 

Ha.idúböszörmén,· (Hajdú) !. 28.724, Arany
sas, 1828. Jiig-er K. József. 'l'el: 10. 

1-Iajdúböszörmény, Isteni gondviselés, 1894. 
Sclrnk József. 

llajdúböszörmél:iy, 1-Iagyar korona, 1871. 
Schreiber Lajos. 

IIajdúhi:iszörmény, Szentháromság, 1913. 
I)app László. 

Hajdúdorog- (Hajdú) l. 11.233, Megváltó, 1855. 
Schwartz Mihály. 

llajdúdorog, Segítő 1Iária. 1922. ICorpos 
Lajos. 

Hajdúhadház (Hajdú) J. 10.270, Hemény, 1847. 
Novúk József. 

llajdúnúnás (Hajdú) 1. 17.091, ft[agyar ko
rona, 1832. Lipsehitz János, i.izemtárs: 

.... Lipsehitz Lajos. rrel: 2. 
Hajdúuúnás, Kígyó, 1888. Kömlődi Molnár 

Miklós. 
}lajdúnúnás, Ren1ény, 1913. C~sohúuy .Jenő. 
Hajdúsámson (Hajdú) J. 5873. Roménv. 1884. 

leleszi Kováts 'l'ibor. · · 
Hajdúszoboszló (Hajdú) ]. 17.723. Gondvise-

lés. 181l4. Bardócz Zsigmond. · 
1-lajduszoboszló, .Justitia. 1888. Ji'U.ller .Júnos. 
Hajdúszoboszló, Bocskai. 1914. Zala Emil. 
H[\jdúszovát (Hajdú) J. 3638, őrangyal, 1890. 

~.\.ts Nagy Lajos. 
I-Ia.jmúskér (Veszpré1n) 1. 22i2, Isteni gond

viselés. 19'23. Dvorszk:v ,J özscf. 1l:e1: 10. 
Hajós (Pest) 1. 4696, Seg-ítii Mária, 1876. lviar

tinovich József. 
28 
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Halászi (Moson) !. 1941. Szíiz l\fária, 1912,'Sle
kinger István. 

Harkány (Baranya) !. 746, Üraug,•al, 1898. 
Takács Ferencné. 

Harta (Pest) !. 5044, Isteni gondviselés, 1894. 
Halmi Pál. 

Hatvan (Heves) 1. 14.039, Megváltó, 1845. 
Sperlágh Zoltán. 'rei: 58. 

Hatvan, Angyal, 1807. Seper Dezső. Te!: 19. 
Hatvan, Páduai Szent Antal, 1912. Szémann 

Ágoston örök.; k. Csepi Antal. 
Hegyeshalom (Moson) 1. 2529, Nap, 1893. 

rrörök ~4.rpád. 
Heg·yfalu (Vas) 1. 1060, Szentháromság. 1898. 

Eger József. (1896-1898-ig Sárvár fiókja 
volt.) 

Hejőcsaba (Borsod) 1. •1450, Csaba vezér, 1915. 
Stépán István. 

Hejőcsa (Martintelep), Apostol, 1928. Czeg
lédy István. 

Hercegfalva (Fejér) 1. 8800, Isten anyja, 1892. 
J anthó Tivadar. 

Hercegszántó (Bács) 1. 3142, Szent Antal, 
1912. Bieliczky Károly. 

Hédervár (Győr) !. 1139, Szent Erzsi>liet, 1884. 
Barna Antal. 

Heves (Heves) 1. 9904, Meg-yeeímer, 1829. Ifj. 
Czingell László. Fiókkal Pély-en.) 

Heves. llfog-váltó, 1910. Reiner Mihály dr. 
H~vízfürdő (Zala ) Lolus (f. ), 1910. Cséby La-

JOS. Keszthely „Oroszlán'' idény fiókja.) 
H'Í)~l~;~·yörk (Pest) 1. 2169, Kígyó, 1923. Györky 

Hímeshúza (Baranya). Áthelyezve l\fajsra. 
Hodász (Szatmár) !. 1630. Erzsébet, 1925. Hor-

vúlh Lajos. 
Hódmezővásárhely (Csongrád) 1. 60.854, 

• . rn~ 
~ 

SzontháromsÍlg (r.), 1808. l\:ristú Narrv Ist-
ván. b. Kabdebó ll'ercnc. 

0

-

Hód"1~zővásárJ10ly ,Isteni gondviselés, 1839. 
Ph1hpp Istvan. 

l{ótl,IUezővásá~·hely, niag-yar korona, 1852 
N cmcth LaJos örök., b. \Törös Súudor. ' 

liót~mezövásárhcly. l\logvúltó, 1878. Bereczk 
Peter. Te!: 1-29. 

I{údmezővásúrhcly, őrangyal, 1880. 'l1agányi 
Arthur. 

({ódmezővásúrhel~-, l\Iagyar király, 1893. 
'lasváry Ele1uér. 1:l1cl: 24. 

Hód,mezpvásárhel,·, Remény, 18!!4. Ga.llina 
Bela. rei: 94. 

Hódmezővásárhel;v·, Kereszt, 1907. Késői Ist
;•án 1h;,ök„, ~- Molnár László. 'l'el: 81. 

1-[odmezo-\Tasarhelyi Arany csilla1r 1907. 
~lüllcr Mór. Tel: 23. ~· ' 

Hódu~~ző-\Túsúrhely, Zrinyi. 10:1!1. .Skonn1úl 
.Teno. Te!: 1-89. 

'J-Iödn1ező-V ri.súrhely ... A.rany sas. 19:2fi. Gúbris 
.J enö. h. Gutfreund ~~rpúd. · 

If(}cln1ező-\iúsúrhe1y, „Szent rrcrl•zke". 1928. 
Szporny Miklós. 

1T údmcző- \,i fisúrhcly. N ag·ynu1gyarorszi't g, 
1029. Juhúsz István. 

Homokterenyc (NógTád) 1. 1387, ........ l!lilO, 
(l)úlyázai nlatt). 

Homrogd (Abaúj) !. 1775, Csaba vezér 1914. 
Bódy Dezső. ' 

Hort (Heves m) 1. 4370. Magyar korona, 19HO. 
(l.) Horvútli Odön. (Csúny fiúkjn). 

Ifo~szúpályi .\Bihar) 1. 4084, Angyal, 1875. 
J\.ende Erno. 

}Iőg·yész (1I'olna.) l. i195;). Szenthúron1sú1„ 
(gy.), 1802. rl'éry ..:\nrél. ,., 



Ibrúuy (Szabolcs) !. :18!12. Sas, 1!l25. Kertész 
l~rnö István. 

Igal (Somogy) 1. 2154, őrangyal, 1894. 
Maµ;ay Kálmán. 

Iharosberény (Son1og-y) l. 1822, Isteni gontl
viselés, 189H. Özv. l{a1npek .Lúszlóné. 
b. Józan József. 

Ikervár (Vas), 1. 2il12. Patrona I·IungariaP. 
1927. Medreczky Nándor. 

Isaszeg (Pest), !. 4501, Angyal, 18!1!1. özv. 
Pesthy :fi{ihályné szül. 'l1hinag·l Szerafi11. 

Iszkaszentgyörgy (Fejér). l.1715 .. A.ngyal, 192:1. 
Czollner László (Csórról áthelyezve). 

Izsák (Pest), !. 7214. i\Icgváltó. 1834. Balogh 
Sándor. 

Izsák, Páduai Szent Antal, 19211. Szekeres 
Sándor. 

.Túkólmlma (Szolnok) !. 4480, őrangyal. lSSG: 
Súg-hy Gyula örök.; k. Sz. Szabó .J enö. 

Jánk (Szatn1úr). l. 11,Hi. ~·leg·vúltú, 192il. urai 
1J ra:r László. 

.Jánoshalma (Bites) !. 1:1404. Szent Anna, 
1923. Zúmbó Lászlú. 

:Júnoshahna. SzPnt:lélek (r.) 1Sí4. Sillye Géza. 
,Jánosháza (\Tas) I. 4255, 1feg·váltó, JS4B. 

Fischer József dr. ~rei: 5. (Fiókkal Bög-öt.éuL 
Júszalsószentgyi.irg·y (Szolnok) I. 4885, Szent~ 

háro1usúg, 1888. 11edzibrodszky Ignácné, 
szül. Sza.uer I{onstancia. 

J úszapáli (Szolnok) !. l230il, i\fcg-váltó, 1832. 
Rácz Illés. 

. J ftszapáti, S zen thúro111ság\ 1904. i\Iünster 
In1re. 

• T úszároksr.állás. Szenthúron1súg, 1902. Bauer 
,J áuos örök„ h. Szappanos Géza. 

,Jftszberény (Szolnok) !. :12900. Örang·yal, 1883. 
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.. Tánváry Endre. 
,_J ászberéuy, Szentháron1ság (r.). 1791. J(. 

Révész Imre. 
.Júszberény. i\íegváltó, 1922. Szentg~·örgyi 

.Júnos örök„ b. Szappanos Géza. 
J Ílszberény, Szentlélek, (r.), 1829. 'Poinory 

Elemér. 
.Túszbcrény, Isteni gondviselés. 1913. 'I1ornyo!<I 

T,.;ajos örök.; k. Pesti .1 ózsef. 
.JiiszherénJ.r, Szent István. 1928. Szerb .József. 
.T{iszdózsa (Szolnok). !. ~:100. Púdnai Szent 

Antal. 1903. Korcsok Béla. 
.Tiiszfolsilszentgyörµ;;- (Szolnok) l. 2í24. Bol

dogasszony. 1929. \Túrady Lftszló. 
.Tús;;_fl·n~·szarú (~zolnok) l. 7297, Renién:vség-, 

1816. Galata Laszló. 
;rúszkarajenéi (Pest) 1. !i84iJ. Szeuthárnrnsá.ir. 

1882. Zornhory Györg-y . 
. Jú;.;zkisér (Szolnok) 1. li7il1. :i'.fagyar korona, 

1Sí1. Kálla;- Kálmán. 
.Túszladiíny (Szolnoki l. 94lfi. I\::ig-vó, 1Rfi7. 

T\:lein .Jenő. · · 
:Jú~zlacliiny. Ör;1ng·:val. l!l2il. Df' illnd('r Il1~11t~:-:· 

iizetntárs Schreiher .József. ' 
.T(iszszrnl-nndrfis (Szol11ok). ]. ál-!2. Szíiz 

)fúria. 1.914. Szilúg:vi G6za, h. Payer 13él:i. 
.T:íszszcntlúsz1{i (Pest). !. 2908. ?\la~·~·nrnrs7.;ig

\,Tc>dasszonya, 1923. I\:aszibn I\:úlmún. 
(Fiókkal Szankon). 

.T(ízsa (Ffajrlu). 1. 2(l;)ft Re1néJ1ys1>g-, 19HO. 
Kovács Bnrnahás. 

J{nha (Hajdú) I. 679í. Cio11<lviselés. 187:i . 
Klein Erni1. 

T\:adarkút (Srnnog·~·). J. 2R~7, ()rang·~·al. 18ifl . 
Ponovi ts Zoltán. 

T\::akues (Pest). áthelyer,v(• l 1 jharf':,-iínha. 
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Kalocsa (Pest), 1. 12303, Örangyal, 1894. Ligeti 
Ernő. 

Kalocsa, Magyar korona (r.), 1792. Közgaz
dasági Bank rt.; b. Lovassy Dezső. '11el: 28. 

Kaposvár (Somogy) 1. 29.502, Arany oroszlirn 
(r.), 1774. Babochay Kálmán. 'l'el: 2-28. 

ICaposvúr, l'i„rany kereszt, 18H6. l\:ellauer 
Gábor. Te!: 1-93. 

Kaposvár, Magyar korona (r.), 1833. fiiiltel
mann Jenő és Szabados I1nréné. Tel: 2fi. 

Kaposvár. Igazság, 1919. It'j. Piatsck Gyula. 
Te!: 7-55. 

1Caposvár. l(igyó, 1907. Bokor Ferenc. 
'l'el: 1-94. 

Kaposvár. Megváltó, 1926. Vetter Vince. 
T\:f1puvár (Sopron) 1. 6991i. Remény, 1838. 

Farkas Anta.1 örök.; k. Kenessey Antal. 
JCapuvár. Gondviselés, 1929. Jeszenszky 

Valér. · 
Karancsság (Nogrúd) l. 1227 ............ 1D2H. 

Dr. Solez Gyula Pál. 
:ICarácsonc1 (IIcves). l. H5íiH. Szeutlélek, 1~!00. 

Gyetvay .• A„ndor. 
Karád (Somogy) 1. 361i3. Szentlélek, 1826. 

I(örmendy lCúlmún. 
Karezag· (Szolnok), l. 2~:JBG, Széehenyi, 1914. 

Ifj. Solcz Gábor. 
Karczag. ilfagyar korona. 1826. Popovics 

Dénes. 
Karczag. őrangyal, 1901. Bőtös Sámuel. 
Karczag, Oroszlán, 1883. Stern Lajos. 
Karczag-, ICalvin, 1930 . .i-\lexander Kálrnán. 
Katymár (Bites). 1. 4002, Szííz ?lfúria. 1891. 

Özv. Schuch KároI:v--n.é, k. Fábiún Géza. 
Kál (Iloves) !. 4120, Megváltó, 1908. Bánóezy 

Sándor örök.; k. Griinrll .Tános dr. (Fiók~ 
kal Erdőtelkon.) 
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Káld (Vas), 1. 1610, Szent László, 1928. 
Wagner Tivadar. 

Kálmáncsa (Somog·y), !. 1438, Magyar korona, 
1855. Kelényi fiiihály, (1896-ban Szulokra 
engedélyezték: ide 1913-ban helyezték át.) 

Kálóz (Fejér), !. 4411, :Magyar korona, 1862. 
Sch111iedl l!..,crcucné, Jiavranek ](arola. 

k. I\.:údas l\Iária. 
](álló (Nóg·rád), 1. 2342, Isteni g·on<lviselés. 

1909. Wéber Flóris. 
Kápolna (Heves) !. 1837, Örang·yal, 18Sil. 

Nagy József. 
f(ápolnásnyék (Fc.iér), 1. 2315, \íörösmarí.Y, 

1887. Ba!ogi Mihály dr. (1887-ig l\Iarton
vásár fiókja volt.) 

Kecskemét (Pest), !. 72768, fifogváltó, 1904 
Csorba János. Tel: 1-57. 

Kecskemét, Szent István király, 1922. Pauli 
Péter. Te!: 3-23. 

!Ceeske1n{•t. Szent.lélek. 1847. özv. TCatona 
Zsigmondné; k. Katona lviargit. 

J(ecsken1ét. niátyús k.irály (r.), 1821. Farkas 
Béla dr. Te!: 1-49. 

l(ecskc1nét, Kig·yó, 19-07. Zin1ay Pál. 
](ecske1néL Isteni g·ondviselés. 1887. Székel~· 

Súndor. 
Kt'cskeu1ét. Rákóczi, 1913. Dön1öt.ör Istváu dr. 
l\.:l'eskc1nét. Szentháro111súg-, (r.), 174-0. rrót.h 

f.-.i:ván. r:I~cl: 2-67. (.:\la.pítúsi éve is111ert•i
leu, de múr 17·10-ben fennállott). 

l(ecsken1ét, Szent Erzsébet, 1911. Báes Béla. 
'!'cl: 10. 

l(ccske111ét. l\[agyarok Nagyasszonya, 1927. 
vitéz Szabó László. 

T\:ceskc111ét, Szent Lászlö, 1927. Fördős 
J_;ajos. 

T\:ec~skc1nPt.. (I.akitelck). Szent I1nre, 19;)0. 
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Sikari 1\:ovács l\Iihály. 
I\:cezcl (Pest), 1. 9071, Szentltúro1nsúg-. ImlO. 

,Juszt Oszkár. 
Keezcl. .............. 19:JO. (Pályázat alatt.) 
1\:cutcl'St' (Szaboles), 1. Hi09. _f\jµ:;.-ú. (r.). 1847. 

i\Iikccz Zoltán. Tel: 10. 1!Jredetileg Nvír
ho~·dányhan állíttatott !'cl, s 1894-bcn °he
lyezf.é-k út T(en1ecsére. (N;.cirhogdún;.· i'iú
kot kapott. amelyet rno9-hen anyásí!ottúk.) 

Ke11de1·os (Szolnok). 1. '1821. Remény, 1~79. 
\T cré0zy (Jéza. 

f\t~rekeg·;..·húza (Pest). 1. 4679. Szent István. 
. _ 18!H. ÖzY. Rtittkay· Lajosné; k. a leánya. 
IHszthcly (Zala), !. 7951, Két oroszlún (r.). 

1745. Csóhy Lajos. Tel: 29. (1745-ben ni úr 
. )ermúllott ... Idényfióklrnl Hévizfürdőn.) 
h ... eszthely. Orangynl, JS97. Ivanits I<:úrolv dr. 

Te!: 21. - . 
f\:eszlhPl.\', Szt•rd: .-\11!aL lD~i. 8z1nocli:--s 

,József dr. 
T\eyerrnes ((~sanúd). 1. -!4H!L Ts\-eni g-ondYise

li;:,s, 1880. Bauer I\:úroly iiriik„ k .. J;n1csr'> 
l\..{Jl1uán. 

l\:t)!:ug·yhúia (Békt~s). 1. ·1689. Tsleni g-orHlvis1.~-
les. 1888. KorossY KúrolY. 

f({•tht~ly (So1nog·y): 1. iTí-ill. Seiril(i l\túrin. 191H. 
,...}1ol,en1an I_./ajos. (Fiókkal Balatonn1úriún.) 

l\..tshpr (Kon1úro1n). l. 40G7. Szent Ttnre. 18S2. 
Tvan Árpád dr. 

Kiskomár~m (Zala). 1. 1917. Angyal. 188:\. 
PPnez Janos. 

Kiskőrös (Prst). 1. Jliifll. Petőfi Súndor. 1914. 
Fho;úsz Gyula. 

1'\iskőrös. Isteni gondvi::;rlés. 1sas. Núdasd\--
.Tános. · · 

I\:ísknndorozs1nn (Csong-r{td). l. 18.504. Szent
háron1sáµ-, 1907. Dfiniel fifihál;v. 

·1-lt 

TCiskúndorozsuia. Szent lstvúu. 1861. Szirtnai 
Kornél. 

l(iskundoroz;;;1na, 192fi, l\[ndonna. Boross 
Károly. 

Kiskúnfélegyháza (Pest), 1. 36785. Segítő 
Mária, 1877. Gcllér János. Tel: 1-45. 

J(isktlnféleg·-yhúza, Szent:háro1nság-, (r.), 181.8. 
Ozira Endre. 

Kiskúnfélegyháza. Szent Tstván. 1894. s„. 
Tóth József. 

J\:iskúnfélcg;.-húza. }:Júdnai Szent .-\ntnl. 
1904. Thury Andor. 'J'el: 1-24. 

T(iskúnféleg-yhúza, l\fpgváltó. 1914. Tarjányi 
.János. Tel: 90. 

Kiskunhalas (Pest), 1. 260íl. Kigyó, 192B. 
Makay Károly. Tel: 63 . 

Kiskunhalas. Isteni gondviselés (r.), 1817, 
Búcstopo]yai takptúr és i\fikes Ferenc; b. 
,\xvay Károly. 

ICiskunhalas. 1\fag-:•.-nr korona. 1888. Rúcz 
.János. 'J'el: 4. 

]\::iskunhalas. Szent Tslvún kirú1y. 1fl04. 
Ozurda Rezső. Tel: fi,!. 

l(isknnhalas. TI. Rákórzi F\•rcrH.'. 1918. Szekér 
.T úzsef. Te!: 54. 

Kiskunlacháza (Pest). !. 49ífl, Szentlélek, 
18fl0. Télessy István. 

T(iskn11n1ajsa (Pest). 1. 15.963. l\fcgviiltó. 1852. 
G;-iirffy i\Iátyás. Tel: 32. 

Kískunmajsa. Szenthitron1ság. 1911. Osúhrúdy 
.Tános; h. dr. Znhorú11szky Ervin. 

Kisláng (Fejér).!. 3008, 1925. Jeges Béla. 
(Nag·ylún.u· fiókja): k. FlaPkay T\:úl1nú11. 

Kismarja (Bihar), l. 25'14. i\[egváltó. 1864. 
rrahv ,József. 

Kispest (Pest). l. 50.244. Srnnt László. 188'1. 
Beretvás Tamás. Tel: 22. 

li 
li 

iJ 
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Kispest, Fehér kereszt, 1902. Böhm Gusztáv. 
Tel: 47. 

Kispest, Turul, 1912. Telkessy Ödön dr. Te!: 76 
J(ispest, Deák Ji1erl'nc, ·1932. Biró László. 

'l'el: 93. 
J(íspest, Magyar korona, 1915. Hajdú 

Ödön dr. 
I\:íspest, Remény, 1926. Barahús I(álmán. 
I\:ispest, Nagymagyarország, 1927. Gulyás 

Béni. 
Kistarcsa (Pest), !. 2683. Patrona Hungariae. 

1923. Csonka Béla. 
Kistelek (OsongTád) !. 9624, Szentlélek, 1878. 

Major Ágoston. 
Kistelek, 1930. Kiss Lajos. „ 

Kistengelic ('l'olna), !. 765, Orangyal, 1!123. 
Nctkovszky József örök.: k. Sehmőr 
Kornél. 

Kisterenye (Nógrád), !. 3159, Magyar koro· 
na, 1882. Sn1etana ,AJadár, k. Smetana 
i\Iárta. 

Kisújszállás (Szolnok), !. IH.788. Gólya, 18:2"1. 
Petrovay Zoltán. 

l{:isujszáJlás, ilfagyar korona, 1885. l\Iecs 
Balogh Sándor. 

Kisújszállás, őrangyal, 1917. Zöldy Dezs6. 
Kisvárda (Szabolcs), !. 10718, Arany oroszlún 

(r.), 1818. Szilúgyi Lajos. Te!: 33. 
Kisvúrda, Csillag, 1883. Fried Sándor. IJ.lel: il·!. 
Kisvárda, T(igyó. 1908. Farkas Jenő. rrel: 1~03. 
I(isvúrda, 8ze11l Lúszló, 1H2ll. Szilcz Istvú11. 

Te!: 44. 
Kiszombor ('förontál), !. 4318, Isteni gond

viselés, 1818. Hol'bauer Andor. 
Kács (Komárom), !. 2850, Sas, 1929. Szalamin 

Miklós. 
Kocsér (Pest), !. -l009, Szent István király, 
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1895. Botos Imre. 
Komádi (Bihar), !. 8730, Remény, 1882. Solcz 

Gyula. Te!: 20. . . 
Komúdi, Turul, 1929. \T innay Istvan. 
J(omúrom (Komárom), 1. 5989, ll,ehér kereszt. 

1885. Királyi í'iliklós. 
Komló (Baranya), !. 1981, Segítő Múria, 1!11111. 

özv. Hiihner Józsefné; k. ugyanő. 
Kondoros (Békés), !. 6097, Remény, 1892. Ba

riss Arpád örök.; k. Lipthay Endre. 
Kóka (Pest), !. 4385, i\[egválló. 1882. Györkös 
~. . IF' Kóny (Győr), !. 2061, Rákóczi, 1909. Hége 'r;-
g·yes; k. Oláh László. 
(Fiókkal Győrsövényhúzún.) _ 

Kónvár (Bihar), !. 2905. ürangyal. (!.). l!lllll. 
Pci'takv Sándor. (Derecske fi<'ikja). k. 
,Jakabffy Ferene. 

Kölcse (Szatmár), !. 1135, Szent Anna, 18!1-l. 
Ladányi Kálmán. 

l(ölesd (Tolna), 1. 1982, Isteni gondviselés, 
1879. Koritsánszky Dénes. Te!: 11. 

Körmend (Vas), !. '7585, Oroszlún (r.), 1811'.l. 
Sonne,vend Gyula. 

J(örn1end, 1\Iegváltó, 18!!5. KoYúcs S_ándol'. 
'l'el: 3. 

[(örnye (I\:omárom), 1. 24il0, ft[cg·váltó. JHjH. 
Szabó Antal. 

Kiíröshegy (Somogy), !. 15G6, Szentlélek, 18!18. 
ft'j. 'l.1anács Gyula örök.; k. Simon Sándor. 
([ dényl'iókkal Balatonföldváron.) 

Kiírösladány (Békés), !. 7991i, Kígyó. 18i·J. 
vitéz C+askó Béla. 

Köröstarcsa (Békés), !. fl8i6, Szentlélek. 1888. 
Dobler László. 

Kőszeg (Vas), !. 8529, i\Iag;•m· király (r.), l!l71. 
Lendvay Lajos. 
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Kiiszeg, Szerecsen (t'.), lli90. Küttel Dezsii, 
Te!: 22. 

Kötegyán (Bihar). l. 2825, Ytfagyar korona, 
1891. Keresztény Antal. 

Kőtelek (Szolnok). ], 2993, Szent Istvirn, 1886. 
Harr ~f ános. 

Kövúgóőrs (Zala), 1. 2120. Kő,·úgó. rn26. Hol· 
lós László. 

Köveskál (Zala). l. 1005. }•fagyar korona. 18!11. 
Nagy E. Jenő. 

Krasznokvajda (.\ha új), l. 304, .t\.ngya l. 1897. 
Szilág·yi Zolf:ún ill'iik. (1895-D6-han Na~Y
ida fiéikja volt: 1897-hPn anyásítottúk.) k. 
Pesti Erzsébet. 

l.Cun{u.rofa (Csa11úd). 1. fi229. Szt. Jstv:í11. 1RDl. 
T<l. Fejes Lajos firök.: k. Fejes Lajos. 
(Fiókkal Nagykamaráson.) 

Ki'inha.ia (Bács), l. 2544, Szent Rókus. 192'i. 
Praefort Emma. 

l\n1Jhc:.rYPS (Szoluok'i. l. 10.!!75. 'i\Tap:y. ko1·011<1. 
1827. Szondy László. 

Ki'1nhegyes. Kígyó, 1!'100. 0,Tag;\- Frig-;\-p;.:; dr. 
örök.: k. Bér Sftndor. 

T~ú11hegyes . .:-\ranykal:'1sz. 1!'129. Jó7,sa 8{1ndor. 
l\ú11n1adaras (Szolnok). l. 7642. Fehclr kíi.r;\·ú. 

lfüiO. Lieher Béla. 
T\únrnadara;.:;. Isteni g·orHlvisPlf.s. 192-!. Papp 

TD1ck. 
Kúnsz0ntn1flrton (8zolnok). I. J0.4!15. Szent-

luíromság. 17!12. Péner .Tenö. 
Kúnszentmárton. 1\feg-Yúltó. 1882. 'lincze 

1\Iiklós. 
Ki'tnszontmiklós (Pestl. 1. 8316, Nárlor (r.). 

1858. Kurrly Lajos. 
K1lns7,entmiklós, J\fag·yar koronn. 1929. Ber

núth Pál. 

ICutas (So1nug·y), \. 1-!-!9, 1 1~g-ész~ég. 
Szabó. Zoltán. 

---i. 
1!127, .i.I' il 

L::dosrui;i;se (Pest), l. 10Ji86, Szent. István kt-
1:úly 1889. Buttinger Arpitd. Te!: 7. 

Lajos~izse, Szent JYiargit, 1927. Németh 
Péter. 

Lúbad (Somogy), 1. 1927 . , ..... , (f.) 19HO. 
Gyöugyössy Géza. (Nagyalú<l fiókja,) 

Leng·yei '('l'olna), !. 967, Segítő Sziíz Mária 
(f.), 1910. Führer Andor; b. Harsányi Zol
titn. (Tevel fiókja,) 

Lengyeltóti (Somogy), !. 2782, Angyal, 1857. 
Gallé Géza, 

Lepsény (Veszprém), L 2070, Turul (f.), 1928. 
'lirág· Gyula; k. Pog-{u:sús Illés. (Bala
tonfőkajár fiókja,) 

Letenye (Zala), !. 22!12, Szentlélek, 1870. Sal 
.Júnos. 

I„enti (Zala), l. 1768, Iv[agyarorszúg védasszo
nya, 1924. Kovúc;.:; Lúszló. 

l'ébény (Moson), !. 3242, Megvúltó, 1889, Rem
csúk 11Iiklós. 

Lovasberény (Fejér), L 3308, Szent István 
(r.), 1830. Rusznyák Lajos; k. 1'örzs Kál-
n1ún. .. 

Lovászpatona (Veszprém), L 2271l, Orangyal, 
1885. Bog-dándy .Jenő, 

IAivő (Sopron), ]. 1511, Segítő Mária, 1879. 
Horváth Kálmán. 

Lőrinci (Nógrád), !. 4654, Szent Anna, 1896. 
Hollós Károly. 

'i\farlaras (Bircs), !. 424!1, Szent Erzsébet, 1903. 
Szúsz l\Iihúl;\"· 

i\[ag·lód (Pest), ], :l786, 11fag-yar korona, 1916. 
Steiner Fcren<~. 
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j\fa~yarbúnhegycs (Csanúd), ·]. 3!108. Öran
g·YUl, 1888. Borostyán Lajos. 

J\!agyargenes (Vas), !. 1458, i\Iegváltó, 1895. 
K. Szabó rrivadar örök.; k. nagybölöni 
Sykó Andor. 

J\IaP;yarn1ecske (Baranya), 1. 526, Petőfi Sán
dor, 1904. Baranyay József. 

i\lagyaróvúr (J\loson), 1. 7098, Segítő J\lúria 
(r.), 1690. i\Iagda Kúroly örök.; b. Rüll 
l1nre. 

i\lagyaróvúr, J\Icgváltó, 1H22. ".l1omka Iván. 
J\lajs (Baranya), 1. 1915, Segítő Szíí.z J\lária. 

Kiszely l1nre. (Hín1eshúzáról úthclyezve 
1029-ben.) 

i\laklár (Heves), !. 25f>4, Szent Anna (f.), 1!129. 
\Telcsey Istvún. (1\ „Szent 1\nnához" cím
zett egri gyóp;yszertúr fiókja.) k. Levolt 
István dr. 

Makó (Csanúd), !. 36.810, Isteni g·ondviselés 
(r.), 1780. Istók Irén és Istók Margit; k. 
Tstók Irén. 

i\fakó, Örang·yal, 1873. Hajnal i\Iiklós. Tel; 92. 
i\fakó, Remóny (r.). 1841i. Szöllősi Jenő. 
·1lakó (Ujvúros), Szent T.Júszló, 1882. Kiss 

.Tnnéi örök.; k. Sehansz J\'fútyás. 
Í\fakó. I\Iep:vi'tltó, 1H02. E1uher ,József örök.; 

h. Németh Súudor. 
?ifakó. Szent Istvún, 1907. ?iionostorp{dyi 

Tótb Géza. 
},fakó, Ferene Ferdinánd. 1914. Rúcz Jenő. 
i\[akó, Kossuth, 1926. vitéz Király i\libáh. 
}.Iarcali (Son1og-y). 1. 4628, Szentháromság 

(r.), 1790. Bossimyi .Tenií. 
Marcali, Remény. 1923. Münnich Rudolf. 
i\Iartonvásár (Fejér). !. 2808, Szent Istvún. 

1830. Grimm Rudolf. 
Mád (Zemplén). 1. 3618. Kígyó (r.), 1825. 

Fábry Elen1ér, k. 13alog·h Gyula. 
i\Iúgóes (Baranya), !. 3615, i\Iegváltó, 1853. 

Z, Zaáry Elemér, h. Sterba En1ilné. 
Mándok (Szabolcs), !. 3368, i\Iegváltó, 1861. 

Ujhelyi Sándor. 
i\Iáriapócs (Szabolcs), 1. 2009, Sziiz Mária, 

1893. Dobribán Antal. 
i\Iátészalka (Szatmár), l. 6524, Oroszlán (r.), 

1825. Almer Béla. Tel; 12. 
l\[ittószalka, Csillag-, 1908. Kálmún Ernő. 

Tel; 14. 
Meesekszaboles (Baranya). !. 4371, Szent Bor

bála, 1885. Márkus Gyula. 
Medgyesegyháza (Arad), !. 5495, Angyal, 1901. 

Karvassy János dr. (Fiókkal i\Iedgyesbod
záson). b. Vigh Ferene. 

Medgycsbodzús (Arad). !. 22G4. Angyal, (f.) 
1928. KarvaSS:\" János dr.: k. Ijnczka I\:atalin. 
CMedgyesegyháza fiókja.) 

Mernye (Somogy), 1. 1493, örangyal. 1889. 
Zsoldos Boldizsár. 

l\[czőberény (Békés), !. 13.4311. Isteni gondvi-
selés (r.), 1830. Rau ,József. -

J\Iezőberény, Oros:dún. 189!!. Berctzky Péter. 
Te!; 21. 

Mezőberény. Megvúltó. 1923. Szabó Arpúdné 
szül. Komlódy Zsuzsúnna. 

lviezőcsát (Borsód), l. 5843, 1\{ag-yar király, 
1829. Veres Barna. 

l\Iezőcsút, Isteni gondviselés. 1923. Orosz 
,Júnos. 

i\[ezőkeresztes (Borsod), J. 4493, :Magyar ko
rona, 1868. Siska .József. 

1'fezökornáron1 C\Teszpré111). 1. 1527, ÖrangyaL 
1!!04. Freiszberger Kúroly. 

Mezőkovácsháza (Csanád), !. 4721, i\Iegváltó, 
1882. Gábor Jenő. 
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iiiezőkövesd (Borsod). !. 18.540, Űrnug-yal, 
1893. Kósa Imre. 'J'el: 26. 

:Mezőkövesd, Üdvözítő, 1831. Kovúcs Kúhnún. 
Te!: 57. 

J\Iezőkövesd, Szent László, 1918. A. Morvay 
.József örök.; k.? Te!: 37. 

Mezőtúr (Szolnok), !. 26.818, Remény, 1886. 
V árday Miklós. 'J'el: 511. 

l\Iczötúr, 1vlagynr korona, 1872. Elek J enö. 
Mezőtúr, Magyar király. 1899. D. ,Jankovich 

Dénes. 
Mezőtúr, Meg-váltó (r.), 1818. Rokszin Szil

viusz. Te!: 44. 
Mélykút (Bács), !. 7644, Szent Anna, 1886. 

Praefort Kornél dr. 
Mélykút, Isteni g·ondviselés, 1925. Komlósi 

Károly. 
Mihályi (Sopron), !. 1410, Angyal, 1896. Özv. 

ICreuz Károlyné; k. ICrcuz Valden1ár. 
niikcpércs (Hajdu). l. :!316, Rernénység, 

1926. Kornhoffer J ózsel'. 
:.\Iindszcnt (Csong-rúd). 1. 10.0GG. Szent Tst.vún. 

1864. Katona István. 
niindszent, örang·yal. 1Hl4. Hubacsck ICál

mán. 
Miskolc (Borsod), !. 57.387, Arany oroszlún 

(r.), 1811. Hercz Júnos dr. 'l'el: 64. 
Miskolc, Kígyó (r.). 1803. Baruch Gyula. 

Te!: 98. 
Miskolc, Isteni gondviselés, 1894. Mészáros 

Zoltán dr. 
Miskolc, Magyar korona (r.), 1819. Halúsz 

Béla. Te!: 9-89. 
)I.iskolc, ~l\.rauysas (r.). 1760. I\:el1ncr üdön. 

Te!: 75. 
]vfiskolc, Arany szarvas (r.). 17()0. K. J{ác7. 

Gyuln örök. és Fé11yPs -Lajos, k. F't~n~·es 

1afos. Tei: 2-füi. 

' ···~; 

iió ! 

i\liskole, Erzsébet, 1903. Wéhly Istvún. iJ 
Te!: 3-07. , 

niiskole, őrangyal, 19.ó\). Deutsch Zoltán. 
Te!: 3-57. 

Miskolc, Megvúltó, 1918. Szily Gyula. · 
'l'el: 1-22. 

Miskolc, Szent István, 1922. Molnár Kúlmú11. 
Te!: 9-05. 

Mohács (Baranya), 1. 15.685, II. Lajos kirúlY. 
1848. Auber Vilmos. 'l'el: 69. · 

:iliobács, Szentháromság- (r.), 1795. Schmidl 
Károly, b. Mayer Kúroly. Te!: 25. 

1{ohács, .A„ngyal, 1901. l\riiovúcz Istvún. 
i\-fohúcs, Szent Ferenc, 1929. Urbúuyi lstvá11. 
i\f ohora (N óg-rúd), !. 943, Meg-vúltó, 1!128. Szi i-

júrtó Tibor. · 
Monor (Pest), !. 12.193, Rákóczi, l!llli. Schnl

niann Bódog dr. Tel: 28. 
i\fonor, Szentháromság, 1836. An1brus Súudor. 
Moson (i\Ioson), !. 6342, Magyar korona, 1847. 

'l'eutseh Reinhold. 'l'el: 61. 
l\{osonszent..jános (l\{osou), 1. n;}os. Sz;Pn t hú

romsúg-, 1877. Győrffy József. 
:Víosonszolnok (Moson), !. 2745, Szentlélek, 

1923. Polyúk Rezső. 
Mozsgó (Somogy), !. 1427, Szent Margit, 1!104. 

G itts Lajos. 
iltór (Fejér), !. 10.512, Örang-yal, 1876. Ducbon 

Alfréd. . 
Mór, Mária segítség-e (g-yr.), 1741. Gömhiis 

László és neje. 

Nag·~'atád (Somogy), 1. 3925, Szent Istv{n1 
(r.); 182í. G:vöngyössy Géza. (l~iökkal 
Lábadon.) 

Nagyatád, 'tinrul, 1901>. 'lasdényej' Elen1ér. 
:.!\! 
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Nag·yhajom (Somogy), J. 4945, Szenthárom
súg (r.), 18±7. \Tasdéuycy „A.1atlúr. 

Nagybaracska (Búcs). l. iJ796. Szent I1nre, 192;), 
Forkly Géza. 

Nagyhúuhcg·yes (CsanúdJ. 1. ;'1:!-1;1. 1\.ígyú,19~H. 
Faber Albert. 

Nag·;i.·bútony (1-Ieves), l. 21-17. Isteni. gondviso
\ús, 1H29. Popovits lst vúl!. 

Nag·ybcrki (Somogy). !. lüliS. Üraug·;-.·:d. 1n2:1. 
Skopúl ·Súudo1.-. 

Nag·yesúkúny (\Tas). \. 1;1/H, Sze11tll·lck. Hl!:!. 
Olert :E1nil örök., h. dr. lls;,, li'lprencné, .t\ul 
'L1crka. 

Nagycenk (Sopron), 1. 2Jl.H, 11fagyar korona. 
1827. Né1neth J'ózsef. '(Fiókkal Nug·ylúzso11.) 

Nagyclohos (Szabuúr). 1. 2020. ~·leg·vidtú. 18!l!í. 
11edg·ycssy Gyürgy. 

Nagydorog· (rl'olna),: 1. B7;iH. Ts!Yún kirúly, 
188\). Szendro\'Ícs \Tihnos. 

Nag·yecsed (Szatrnúr), 1. f11{)4, :i\Jagyar koroHa. 
HJO.f.. Cs. 'l\'ith -.13t'rlul1111 iirük.: k . .:\Iar
st·hal kó Leó. 

Naµ;yl!alúsz (Szaboles). l. ;1701. rl1nrul, l!l:t!. 
Bogcsa .t\lajos; h. Ertsl'Y 'l'ihor. 

Nap···; „·u1á1ul (J\:ou1{u·o111 ). 1. :.!Hli:i. f>ra ng·ya l. 
1887. Szekulesz József. 

Nagykan1arás ( ... ;\racl). !. 1)!108. Szent Istvún 
(f.), 1H2í. dr. F'ejes J,ajos öriik.: k. ]<1 t•jps 
Ft>l'l'IH'. (l(n11úgot a riúk.ia ). 

>Jagykauiztia (Zala). l. B0.410. Fl'kete sas (r.). 
líilO. Práger Béla ii!'iik.: h. \\Tertheilnel' 
T~l'uií. 'l\d: 2-BH. 

Nagykanizsa, .Igazság· (r.l. 1.S:Hi. ?vlt>rkly ·nl'
lus .Túzseí' dr. 'l'el: 1-~1. 

Nag;i.·kauizsa, 8alvútor, 188:.!. Bogl'lll'it>dt•r 
I?rigyes, h. I~og·f1iu1 A ladúr dr. 

Nag;i.·kaJ1b-;sa. P:ídnai Szt•11l Antal. l!Hli. 

Szekeres \lihnos, üt. J)obú .Te11(í. 
Nagykanizsa, Örauµ;ya.l, 19l:J. .ll(•ri J úzsel'. 

'!1el: 3-57. 
Nagykanizsa, Szíiz :űlária. 1!l2il. Lukúes \~il

mos. 
Nagykálló (Szabolcs), l. HJHH. lst.eui goJ1tlvi

selés (r.), 181B. Gödény Súndor dr. 
Nag~rkálló, Ren1éuy. 192B. Dános Béla dr. 
Nagykáta (Pest). 1. !l!HIS, Szentlélek. 18í4. Hz. 

Baksay Béla. rl'el: 23. 01.égehhen a túpiti
bicskeinek a fiókja volt.) 

Nagykáta, 1'1egvúltó, l!J;!O. Boross Gnsztúv. 
Nagykónyi f'l1olna), 1. :!HBO. Szent Tsf\'ÚJJ, Hl:!:í. 

(-:tedeon „A.ndor. 
Nag:rkovúesi (Pt\st), L :!~·Hl, Boldogasszony, 

1929. (f.) Scholtz I~ndre. k. Lú11g- Lajos. 
(Pesthidegkút fiókja.) 

:.J"ag·ykörös (Pest). l. 2HG;JG, l\lag·yar korona. 
lt\89. l(ertész F;Ien1ér. 

Nagykőrös. l\JegYúltú (r.). 18H:l. I~!Pill Clyuln. 
Nagykőrös, I\:ígyú, 186.J. Borb(.\y J1~nd1·P. 
1\agykörös, :\ngyn!. 190:l. Zsúu1hoky .J:°!!l(L"· 
Xagykörös, I{en1ény, l!llli. Bitzó .fp11(i. 
Nagykőrös. 'I.1urul, 1H2l~ .. Júsz l:o:;f\·úii. 
Nagykörü (Szo1nok), 1. ilHJl;'1. Sz('Jll l.\larp;it. 

1924. \Targ·yassy Gyula. 
:.Jagy1áng (Fejér). l. S2a. l\lag·yar koro11:1. l!Hli. 

.Teg·es Bl•la. (1!123-.ig l\:úlúz i'iók.i<1 vo\L) 
(Fiókkal l(is1úngou.) 

);r:.u.crlétu (Bihar), l. m~;,.L 1le.!!;vúltú. 18.JH. 
l[aissinger J(úroly. 

Nagyléta, 1-'áduai Szent :\utal, l!l:!!l. Siu1on)·i 
József. 

;-;ag-ylózs (Sopron). 1. lil!Jó (LI ....... Xém<'lli 
,f úzsel'. (N' agyC'enk !'iúk.i<t ). 

Nag:i;.'TI1nros (IIont). 1. ;í017. Tstt~ni g·o111lYisP
lt~s (r.), lS:Jfl. l\led\'t>(·zk)- ;\fiklús. 



Nag·yu1ág/ics (Csongrád), 1. 3581, Segítő ~fú
ria. 18H8. 1'.fct.s Balog·h J;ajos. 

Nagyn1ányok (Tolna), l. 14:14_, :tvicgvúltó, 1908. 
Szcpcsv Sándor. 

'N"agyoroSzi (Nógrád). l. 2114 (f.), Gontlvisel6s, 
]9~5. övúry Elemér; k. lvliillszter Sándor. 
(Ilétsúg fiókja.) 

~ag·ypcrkúta (Fejér), 1. -!Oili, llfegvúltó, 1885. 
Buday Bálint. 

Nag·yszékely ('l'olna ), l. 19:37, Ret.nény, 192a. 
J-\g{1rc1y János. 

Nag·yszéi1ús (Békés), l. 5279, 1'.fagyar kirúly, 
18!14. Adamkovies Adám. (1894-1897-íg Git
doros fiókja volt..) 

Nag·y((>(ény (Pest), !. fi105, Szentlélek, 187!1. 
Ij':'1v I{ruúc. 

l\ug~"VÚ;,sony (\Tesznré1n), l. 2:217. Sügítö fi.fú· 
ria. 1!1~5. Beiiczy Gábor. 

\~úclascll;tdún~· (Ij'ejór). 1. 1570 .. ~\qninúi 8zP11t 
rl1an1Ús. 191il. 'VillHllPl' \Tiltnos. (Fiókkal 
8!'SZPTl l.nlihúlyo11.) 

N li!lndvar (Haj dúl. !. H:l'14. Fekete sa" (r.), 
JH-!:!. Sz. Jl'e;iúl' .Júzsel' firiik.: k. Sz. F'ej{•r 
.Túzscl'. 

Xúdndvar, Tsteni g·orHlviselús. 1924. Erdl•lyi 
l\-ffrria Irén. 

X ú!..!:óes (Soinog·y ). l. 118:-l .• J l•zus szive, 1901. 
l)c1ncicr Gyula örök.; k. 

);~ Plneshikk (Borsod). 1. 1114, (-h·óf Szl•eheny1 
rstvún, 1903. :illolnúr Ernö. 

Xe1nesdéd (801nogy), l. 1561, Szeretet, 19HO. 
Pataki I\:ornél. 

>iPtnesvid (Sornog-~'), l. 1707. 1\[cg·vált<'i, 1870. 
A.dún1 Púl. 

:Nt•1u('tboly (Baranya). l. ao21. Szenthúro111-
súg" 1830. ]ijőry lslvún iirök.; k. Eőry 
Tst-vún. 

Núg-rúdv-cröce (Nógrúd). l. 24511, Rcruéuy,_11\93. 
l(u<lar Jenő dr. örök.; k. Zboray Ber-
talan dr. .. 

Nova (Zala), l. 1552, Örang·yal. 188G. Ozv. J>cr~ 
sa.Jr Gyuláné; k. Persa:r .t\ndor. . 

Nyárád (Veszpré111). 1. 148fi, ~A.ra11:rknlas1:. 
i930. Nemes István. 

Nycrgesujfalu (Esztergo.~}: l. 2498. Szent. l.;':_1-
jos. 1904. Pozsgay Gy. orok.; k. Farkas I\a
rolv. (1853-ban ·Piszkére engedélyezteteil; 
ide' 1904-ben helyezték út.) . 

Nyíracsád (Szabolcsi, 1. 32!11. i\legvállú, 1884. 
Dobozy Endre. (19~4-1930. fiólda volt 
Nyirábrányban.) 

Nyii·adony (Szabolcs). 1. -!UOO, SzPnthúro1nsúg-. 
1925. Kálnay István, 

Nyírábrány (Szaholl's), ?\Teg-Yidtú. l!l:!-!. 
ifj. Dobozv Endre. 
(1930-ban ·anyásíttatott: addig; ~ ~-ir<H~súd 
fiókja volt). 

Nyirhakta (Sza.boles), !. ló48. Mei.:Yúltó lr. l. 
1838. Özv. Jóna Lószlóné. k. Gaúl Bóla. 

N:rirhátor (SzaboleH). 1. 90GG. 1lag-yar kirúly 
(r.), 18RO. \Tadász I~lek Ps Núdas Ttnn· . 
'l'el: 39. 

Nyirhúior. Szent F'PrPII('. 1!10~. l1oldizsú1' 
Imre. Te!: 53. 

Nyírbogát (Sza.bolesl. !. 3lf>f1, 'l'mul. 1!12:1. 
'\Talignrszk~" Antal. 

~~'irbog-dá11y (SzahnlesL \. :!10-!. lstPlli g-ond-
1,·íselés, 1909. Fried111an11 Rúndor iiriik.: k. 
Rákos Simon. 

Xyireg·yháza (Szaholcst \. 41.1~~. ~.\1·a11y s:1s 
(r.), 1648. Szopkó J)ezsii dr. ós 11P.it'.·nek ürfi
kösei; k. Szopkó l)ezs(i rlr. rpc[: ·!-~i. 

N yireg-yháza, Korán~· i. 1.Sli7. Osg-~·ú 11 i ~J Ú:t.se f. 
Te!: 3-62. 

1 

1 

1 
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Nyircgyhú?.a, l\lag:\'ar koroua (r.), 18:\4.-- T.1á
n:ri Dezső és Golltla l\tihúly. rrel: 2-a9. 

Nyiregyháza, ~:\.ranykercszt, 189:J, rrörök 
Gyula örök.; k. l(ovúcs I>úJ. 'I1el: 4-31. 

)J'yiregyhúza, Gróf Széchenyi István, 190.1. 
li,ejér Ferenc. 'rel: :!-20. 

Nyiregyháza~ Angyul. 19ll7. Haissingcr 
Viktor. 

Nvirerrvh:tza \Taskereszt, 1914. Gergelyt'fy ·avö;;1·y < < • 

j\Tyfi·eg~~i{úza (Szabolcs), Isteni gondviselés, 
192í. Illés Zsófia. 

Nyirkarúsz (Szabolcs), l. 1548, 1Ieg·váltó, 1805. 
~roys János. (1922-ig Nyirhakta fiókja 
YO!t.) 

J\"yirlugos (Szabolcs). 1. 29H2, Isteni gondvise~ 
lés, 1921. Lévai Izsó. 

:-\yirmada (Szabolcs). !. ~180. Magyar ko
l'Olla. 190'3. Lcn.t~;yel .A.utal. 

X~·ir1nihálydi (Szabolcs). 1. 1:144„ F0rtuna. 
19~5. \Túlla~·-Sipos Berta. 

X~·irtass (Szaholl·sl. 1. :!51!1. 11t-tnéuy. JH:.!!l. 
LPövey Zol t ÚJt. 

llkúuy (Bihar) . .J)J.Jfi. Rzeul I:-;tvún királ~·. 
18!14. Kovács i\lihálv. 

(llaszliszka (Zen1pló1i). 1. 2740, l\lagyar kn~ 
rona, 1895. ~\sztnlos Gyula. (]8~J9~ig· 'rolesva 
t'i.ókja. volt.) (Fiókkal lDrdöhén~-én.) 

C)rg·oyúny (J)est ). 1. il:27·L .lstPni g·ondvisPl(;s, 
1D2(). ](oller Unna. 

(lrosháza (Békés). !. 2a.~Hll}. Fehér kígyó, 1876. 
„A.dlcr J\:Iiksa dr. rrel: 21. 

(lroshá;,,a, Isteni goudviselós. 18H4. D11ránvi 
Aniúd clr. · 

()roshúza. J\[egvúlló, 182li. Zalay Lajos. 
Te!: 14. 

Ü!'osháza. Kossuth Lajos. 190í. Molnár l\Ii
húly. 

Orosháza, Remény, 1921. Sarkadi I1ure. 
(Fiókkal Gyopárosfiirdőn.) 

Oroí!zvár (J\Ioson), l. 19H7, J\Iegvúltó, 1Hl1. 
Hack Jenő. 

Ostffyasszonyfa (Vas). !. rn:n. Remény. rn12. 
i\Iézes Mihály. 

Ozom (Tolna). !. 4li'11í. Szent István. 1880. 
Páhy Dezső. 

Ócsa (Pest), l. 50fi6, l\:orona. 18H7. IZ:cnóz Fe
renc. Tel: H. 

()kécske (Pest), 1. :J050, ?\{agyar korona, 1fl1fl. 
Pászthay .i:\ladúr. 

únod (Borsod), 1. 2:!4!l. Szarvas. 1842. (Jvá1T 
Zoltán. 

(Jzd (Borsod). 1. 60!i2. Arany oroszlán. 187:\. 
Rcizinger Iinre dr. (ll1iókkal Sajóvúr
konyhan.) 

()zd-vasgyárlclcp. Púdnai Szent ;\ntal. lf!OlL 
Ádám Lajos ürök.: k. frz.Y . ..i:\dúrn Lajosné. 

O(•söd (Békés). 1. 7628. i\-Iag·~-ar kil'úly. 187·!. 
Potr,- Zoltún. 

()rkény (Pf'si). 1. :-í5GS. ()r1111g·~·~tl. Jl-19.t. ·sz. f~ú
lint Jen6 örök.: h. Se~- T)ajos. 'TPl: 11. 

(h·ii-;zent.pét.er (\raf:), 1. 1:.!80. 1\I1g·yal. 188ti. 
rrorkos Dénes. 

l)nesn (Zala). l. 1578. Szeuthúrn1nsúg-. 1í';i!I. 
"I3il'hler G-yula. 

Paks ('I1olna). l. 11.887. Sze11thúro1nsúg (r.). 
1777. :-\bay Ne1nes G:vula dr. rrel: G. 

Paks. ()rang·yal, 1907. J\:riiu1er Szilárd. rrel: fi. 
Parád (Heves). !. 235'1. Szent Antal, 181íB. 'l'óth 

I:>úJ. (lí'iókkal Recsken.) 
_Púein (Zcn1plén ). 1. 180H. Isteni g-ondviHc1és, 

1890;· Szi lág;vi l3éla. 



Páva (Veszprém), 1. 19.240, Gránátalma (r.), 
1577. Irgalmasrend; k. Kacsur ICárol~y. 

Pápa, Örangyal, 1885. Piatsek Gyula. 
Pápa, Megváltó (r.), 1740. Karlovitz Adolf. 

'l'el: 1-0D. 
Pápa, Szent Anna, 1907. l\Iiclrna Mihály. 
Púpakovácsi (Veszprém), 1. 1897. Szeretet, 

1~l28. ftiészáros Imre. 
Pápateszér (Veszprém), 1. 1714, (f.) 1926. 

Wallner Rezső; k. Csikós Ad úm. (U gocl 
fiókja). 

Pásztó (Heves), 1. 5949, l\Iagyar korona (gyr.), 
1810. Braun Sándorné; k. Braun Sándor. 

Púsztó, Szent Antal, 1926. Krisár Aladár. 
Páty (Pest), 1. 2535, Megváltó, 1923. Kálmá11 

Károly. 
Pesterzsébet (Pest). 1. 40.325. Szent Er""éhet, 

l894. Reiner J\fiksa. Te!: 66. 
Pesterzsébet. Aranysas, 1898. Rochlitz Már

ton. Te!: 84. 
Pesterzsébet. li•fagyar korona, 1H02. Sziksza \. 

Gusztáv. Tel: 1-09. · 
Pesterzsébet, Viktória. 1913. Andriska Vik

tor dr„ k. i\.ndriska Odöu dr. Tcl: 1-lj. 
J>psf:crzsébet, ... :\._ngyal. 1!lJ2. ' 1 innos Gyula. 

'!'el: 1-41. 
Pesterzsébet, Kígyó, 192.1. Bertalanffy Imre, 

üzen1társ: Erkecly Ferenc. 
Pesterzsébet, Sárkány, 1925. Sárkány László. 

Te!: 42. 
Pesterzsébet. Ren1ény, 1929. Bartha r:rivadar. 
Pesthidegkút (Pest). 1559, i\fúria Remete. 

1917. Ifj. Scholtz Endre. 'l'el: lil. (Fiókkal 
N ag·ykovácsiban.) 

Pestszentlőrinc <Pest),!. ll.552, i\Iagyarország 
.védasszonya, 1897. Bernolák i\Iáíé. Te!: 84. 

- - - -
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Pestszentlőrinc, Flóra, 1914 ... A.rcndáss:v Imre. 
'l'el: 40. 

Pestszentlőrinc, Szcut „A.nna, 1929. Harcz 
Lajos. , ~ .. 

Pestszentlőrinc, l\Iadonna, 1929. V cbcr Ernc. 
Pestufüely (Pest), ]. 7860, Segítő :Mária, 190!l. 

Bardáeh Dezső. 
I>estujhely, ~.\.polló, 1!119. I\:aczián Súudor. 
Pées (Baranya), 1. 47.862, Arannas (1-.), 1788. 

"\Véber !(álmán, b. Geiger I\:álmáu és Buda
házy Sándor. rreI: 5---35. 

I)écs, ·Gránátalma (r.), 179fi, Irgalmasrcud; k. 
Fa.jcsck József. . , 

l>écs, l\Iag·yar korona, 1862. Cs111esak Béla. 
rrcI: 1-85. 

J>écs, Remény, 1895. Szigethy Frigyes. 
'I.1el: 3-70. 

Pécs. Szent István, 1922. Rédig-er OcHin. 
'l'cl: 10--06. 

.PPcf'. Szerecsen (r.). 1697. Sipőez István örök.: 
h. Bezzegh István. 'l'el: 23. 

J)écs, Sziiz .:Uiária, 188i. Rcgéczy Nag-y BélátH\ 
(iöhel niargit. ':Pel: 5-79. 

Pée.s, Örang·yaI, 1901. l{erc.sztéu;'.· .Táuos. 
•rcl: 3-94. 

Pt;es. Szent (iyörgy, 1H08. Török János. 
'rel: 7-71. 

Jléc.s, Petőfi Sándor, J!l:?3. Friclrieh Súndor. 
'l'el: lil-19. 

I>écs. Isteni gondviselés, 1H28. :UJert.11a Lajo;.;. 
J>écsVárad (B-aran;{a), I. 2fi3.1, Szentháromság. 

1832. N ékúrn Aurél. 
Pécel (Pest), 1. 6081, nfogváltó, 1842. Göltl Pál 

örök.; k. Pavlik Ferenc. 
Pély (Heves). !. 2894, i\Ieg·yecímer, 1927. (f'.J, 

ifj. Czingell László. (Heves fiókja.) 
K. Holló Lajos, 
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I'étcrvúsára (I-!evcs). 1. ~08;), l\lag·yar korona, 
18'>1. Kövér Béla. 

l)ilis (Pest). 1. 6179, l\lagyar kirúly, 18!lG. 
Hinffner Jenő. 

Pilisborosjenő (Pest), !. 1400, Szent Erzsébet, 
1925. Lukinich Dezső. 

Piliscsaba (Pest), !. :nw. Szent László, 1!100. 
Fohsz Richúrdné. 

J:lilisn1arót (Esztergorn), 1. 1927, Isteni gond· 
viselés, 1912. Rcquini .. A.ttila. 

J_Jilisvörösvúr (Pest), l. li075. Sze11thúrou1súg 
(r.). 1841. I(rébesz László örök.; k . .l(álruán 
Mór. 

J:>ilisvörösvár, Segítő Sziiz l\'Íúria, 1913. Sü
f'úrv Gvula. 

PinceheIY (Tolna). 1. 2[131, Gondviselés, 1894. 
''ricner Leó. 

Pitvaros ((!sanúd). l. 309a. Isf.pui gondviselés. 
1884. Szabados József. 

l)ocsaj (Bihar). 1. H221. Lehel vez(>l', 1911. Nag:i.· 
Ernő. 

J:lolg·úrdi (Fli;iér). 1. ·!Olí. Fel1{·1· g:alatnh. 187;i 
Fichtncr En1il. 11\•I: 7. 

Potuúz (!:lest). l. ·l"í7:!. J;.;t\·[1n ki1·úl~·. lS8H. lfl'r
kovich Sú11clor. 

l\1r11óapúf.i (\Fas). 1. li!Hi. Ts!P11i g:ontl\·isPl{•s. 
192G. Siithe6 Üdön. 

l>oroszló (]Ieve~). 1. :llil:l. -lslP11i g-011dvisel6s, 
1877. Rnn~-ay J(ároJy, 'l1el: 10. 

Pnsztat'öldvúr (J3ékc'.·s). 1. :!liil2. Üraugyal. l!J:!li. 
Paulovits Gyula. 

Pnszt.tTinérgcs (Cso11.~Túd). !. :!Ojl. 1~l2ti, Nag-y
holdog-asszouy. I-Ior\·ú f h .T óz.scf. 

Pn:-zf'asza.holcs (Fejf>r). 1. 1989. nfog·vált.ó,19il0. 
\-rajcla Gyula. (...-\douy riókja.) k.? 

Pnh10k (Gömör). 1. 422!l, Fekete sas (r.), 1824. 
Steiuhansz Béla. 

J:lnlnok.-,Jókai, 1926. Seress .Jó7,sol'. 
Püspökladány (Hajdú). !. i:>.244, lllegváltó. 

1851. Birtók L. Sándor dr. . . 
Piispökladány, Remény, liJOG. !$,p1t:r. J-Ienr1k. _ 
Piispöklf'le (Csunád), 1. 20:.!7. Orang-~·al. J!):!,i. 

Slenezk,· Gn1la. 
Piispökná.dasd (BiLra.nya~. -1., 2525, Szenthá

romság, 1884. Cserveny Zoltan. 

Rap;ály (Gömör), 1. 632, Remény, 188(;. Bottka · 
Imre örök.; k. Bottka Elek. . . 

Rajka (Moson), 1. 2781, Isten szeme, J827.' La.1• 
bek Jenő. 

Rakamaz (Szabolcs). 1. 4315, Isteni gond,•ise· 
1és, 1875. Folkmann Ferenc. 

Rácalmás (Fejér), 1. 4164, l\Iégváltó, 18!18, 
Sziits Ilona. 

Háckeve (Pest); J. 6544. Szentháromság (r.), 
1787. Németh Sándor és neje; k. N{~llieth 
Sándor. 

Háckeve Megváltó. 1923. Bi tzó Ernii. 
1-lácpelr~ (B_a.rauya), l. 1280, IstPn -an"!-·.ia. 1n2:1. 

(1zingell:• .A.rpád. 
Hákóczifalva (Szolnoki.!. 41i5ö. ~fogválló. rn111. 

TCovács l(áln1án. 
ltákosci-;aha (PéHt). 1. :l8UH. c~saha VPZÖr, J.H08; 

'Tagaszkv l(ázn1ér dr. 
Hákoshegy (Pest),]. 1606. lllegválló, 19:l9. Le11-

g-yel Endre. . · 
1túkosliget (Pest). 1. 2731. NPUl.7.Ch zászló, 

1BO~l. niaderspach Endre dr. 
l{úkoskeresztúr (Pest), 1. 5GSS. Örangyal, 189:!. 

'''irker János. (József kir.· herceg. udvari 
szállítója.) 'l'el: 12. 

RákospaJOta (Pest), 1. ll5.58fi; Megváltó, JS!ll. 
Kropp Ilona, dr. Ker<>sztes Miklósn&. · 
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Rákospalota, Zrinyi Ilona, 1911. Müller Vil
mos. Tel: 12. 

Rákospalota, Madonna, 1913. Miklós Aladár. 
Tel: Ujpest 52. 

Rákospalota, Szent szív, 1923. Balás Zsig-
1uond örök.; k. Tatár József. 

Hákosszentmihály (Pest), l. 9459, Szent lllar
git, 1899. Lippe Ödön. 

l~ákosszentmihály, Szent István, 1922. l(abay 
János. 

Recsk (Heves), l. 2672. (f.), l!l2ö, Szent Anlal. 
Tóth Pál, (Parád fiókja). k. Za.iaez Elemér. 

Hegöly (Tolna), 1. 2:J01, Szent Margit, 192!1. 
Rausz István. 

Répceszemere (Sopron). 1. 781, Páduai Szent 
Antal, 1886. Csatár Andor. 

Rétság (Nógrád), 1. 1086. Megválló. J8í7. 
pváry Elemér. (Fiókkal Nagyorosziban.) 

Ricse (Zemplén), 1. 1760. Szent László, 1879. 
Szász Tihamérné l(igyóss~- l\Jária, k. Szász 
'l'ihamér. (1925-ben helyeztetett ide Agárd
ról.) (Fiókkal ZenlJJlénagárdon.) 

Homhány (Nográd), l. 2()()ó, Örangval, 18!1:! 
Rosingcr János. · · 

lludabánya (Borsod). l. 2140, l\fogváltó 1917. 
Lollák László. ' 

I~nm {Vas), 1. 395, Szentháron1ság, 18H2. Bo
kor Jenő. 

Sajókaza (Borsod), l. 2805, Arany csillag.1887. 
Koszka Lajos. 

Sajószentpéter (Borsod), l. 4956, Szerecsen. 
(gyr.), 1810. Pásku:i Anlal. 

Sajószentpéter, Fehér kereszt. 1924. Ambrózy 
Sándor, · 

41H 

SajószC>ge<l (Bo1'...-;od), l. 927. Szent László, 19BO. 
Heumann En1ma. 

Sajóvárkony (Borsod), l. 3621, „ „ „ (f.) 1H30. 
Rajzinger Imre. (Ózd fiókja.) „ , 

Sajtoskál (Sopron). (Áthelyezve Felsosagra; 
1. ott.) 

SnJgótarján (Nógrád). l. 15.251, l\:Iag·yar ko
rona, 1893. Hankus Lajos. 

Salgótarján, őrangyal, 1870. Rákos Gyula 
örök„ b. Klubeez Pál. '.l'el: IJS. 

8algótarján, Remény, 1903. Szauer Andor. 
'l'el: 5. 

Sarkad (Bihar), l. 10.721, Védangyal, 18öH. 
Wieland Gyula. 

Sarkad, II. Rákóczi Ferenc, 1907. Púrtos An
llor. 

Hún<lorfalva (Csongrád). 1. 5614. filegvúltú, 
1890. Farkas József. 

Súrhogárd (Fejér), l. 647!}, Tinódi Scbrstyé11. 
18fi5 Balázs A1;uiin. rrel: 22. 

sltrke;·csztur (F'ejér). 1. 2.HOO, Szt. T tnre, dt'. 
l)ávid István. k. dr. lf'aith Olgu. (.-\ha t'iúk.J 

8úros<l (Fejér), 1. 2:J94 . .!(ereszt, 1897. lloss{n1yi 
G-usztáv. 

Súrospatak (Zemplén), l. 10.441, Angyal (r.), 
1634. Kósa Sándor. '!'el: 68. 

Súrospalak, II. Rákóczi Ferenc. 1894. Gold
hlatt Ferenc. 

8úrrétudvari (Bihar), l. 4195, Isteui gonclvisP~ 
li•s, 1!101. Halic'z Imre. .. 

Súrszentmihály (Fejér), l. 17Hl, Oraug·yul, 
1928. (f.) Wimmer Vilmos, k. Bogár .Tulia. 
(Nádasdladány fiókja). 
C.\z 1923. évi jognycrtes 1H27-hen lernondott 
a ·jogréil melynek helyébe anyagyóµ;yszer
túi.· hely~tt Náclasdtadúuy i'iók,iakénl eng·e
Ml )·eztetett.) 
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Sárvár (Vas), ]. 9!l:l9, .Megváltó .(r.), 1797. 
Eőry Vilmos koru1áuytauáesos .. 'J.lel : __ -21. 

Sárvár, Szent:·_A_ntal,-1911. .Rusznyák; Lajos. 
Súsd (Baranya), l. .l.H59. Szent György. lovfi.g·, 

1884. Darányi \lfihály. 
Sáta (Borsod), l. l 15ó, ~le~·vúltó. 1!1117 .. 'rhu

ránszky I\:ároly. 
Sútoraljaú,ihcly .(Zen1pléu), l. 21.187, Istnui 

gondviselés, 1888.·_ I\:ád{1r Gyula. 
Nútoraljaújhely, -l\lagyar ·korona (r.), : 179li. 

l{arclos·---zsigmondné;-· k. I\:ardos Zslgruonfl. 
8átoral;iaújh~Iy, üdvözít(). 18li5. Gala1nhns 

Béla. '!'el: 50. 
Sútoraljaújhel)·, Szent _.\ntal, >1911. 1~h1Prt 

(lynla. 
Sellye (Baranya), l. 2027, ..:\ranr sas; 184H. 

· Bnbregh ljJrnil. rpP,J: '16. 
NPregélyes (Fejér.1, l. 4742, _-\ngyal. lSGH. 

Krini!zky Pál. 
Siklós (Baranya). !. 551111. '.Sze1íllélek (r.I. lH\15. 

Au t.al Gyula. 
Siklós, l(igyó, 187i1. Szabó Ernö;. rr1~1: 4a. 
Hiklós, lllegváltó. ·I92it Götz· l(ároly, 

}\lexauder Istvún. 
Sinutsúg (Soprou ). l. ():10. ·sze11 t J>óter, 192:!. 
Siu1ontornya (Tolna), l.-·:t2i:5, Rzentl{•lek. (r.J. 

1818. Pillich Ferenc. 
Siófok (Veszprém). !. illil2. SzenU.:·lek, 18!i!l. 

I\:"otschv Ferene, 'l1el: 11. · 
Siúfok-fiÍrdőtelep: (i'.), Szenll{•iek. lil:l~. 

l\:otschy: Ferenc. 
Solt (Pest), l. 7441. Sze11ll1úrornsúg-, l8fül. 

Értekes Lajos. 
Soltvaclkcrt (Pest), !. 8181, ~I egvál lú. 188li. 

Bozóky Béla. 
Solymúr (Pest), !. i!O"S,--Szr•nl Mnrgil. • I!lll!I. 

'l1an1ús l\fihúl:.·. 

Somlószőllős (Veszprém). JH52, (['.) 192li. 
Balogh Mihály, k. I.,osone'l, l)t•zslí. (l)p\·pcsp1• 
riók,ia.) . 

Rou1oo·yjád (So1no 0 ·,-), 1. 117-1, I~el\H.'ll:'(, 1~)~7. 
Gló;'óttó. .-.. 

So111ou·yvár (Son1og-y). 1. :-!504, Sze11thúrou1-
súµ;,""'isn-L .I\:ol'sis J\:<'ii111ú11. (U:1111ú;.;011_ riúki. 

Rotnogyszil (So1nogy). 1. 2114:8, Szt•nt: lst.vún. 
t8G4. Bessenyei. Dezső lirök.: k. _Beruúth 
Elek. 

Sopron (Sopron), !. i152ó0, A ug,·a 1 ( r.), lliSO. 
Dohsa iVlihály. 

Noprou, 1\ranyoroszlán (r._). 16{)0. Nikolics 
Milivoj. 

Sopron, Tvlaµ;;var I{irúly (!'.). l7G7. l3inder 
l(úrolv <irük.; k. Binder (lt.t.ó. 

Sopron, 'ti.-Icgvúltó (r.), 1787. 8z1~rduhelyi 
,J"úuos. 'rei: 2-27. 

Nopron, .. :-\rany kereszt, 1SB7 . .Tl•hn \rilnios. 
'rcl: 2-84. 

Sopron .. Irg·ahuassÚg', JHO!l. (lal]11;.; .JP11ií. 
'!'el: 11-ilO. 

Soproa. SzPnt. l1~rzsúhPt. ]fit~. L1·]0,·ifs 
;Júzsef k. I..elovits .Túzsf.'!'nt'•. 1l'{'I: 1-0:l. 

Noroksúr (PeRt.), l. fl81j, Scg·ítő .\l{11·ia (g·y1·.). 
1K14. TJCit~herer Gyula. 

Soroksúr, I->áduai Szent .Antal. l!l(Hl. I1"iirst 
I~len1ér; b. Stodolni l)ezs(í dr. 

Soroksárpéteri (Pest), 1. 1fJH5, J)iaua. l!l2H. 
1lolnár Antal. 

Súskút (F\dór.l. 1. :.!fi17. Sz1·11t. Hozc'tlin. !};Hl. 
Balogh I\.:ol'nél. 

Siijf.ür (Zala), 1. 2182, .... l!t~!J. 'l'erst.yúnszky 
f\:úl1nún. 

Siiv{~uvhúza (CsongTÚdJ. 1. G~íi!I. Szíiz i\·lúria. 
1!)28.' Berényi Imre. 

!'4111· (\Tes7.pr{•n1_l. \. .I7!iH. (f.J. l-l,\-,i.d1·:1. l!li\0. 



. Szu1>er Imre. (Cseteny /iókjn.) 
Siiki;sd (Pest), !. 4105, Angyal, 1881i. 
. Béla örök.; k. Forkly Zsibrmon<l. 
Sümeg (Zala). !. 5331, lvlegváltó (r.), 1760. 

Fancsik Lajos és neje szi.il. Szarkússy 
. Tolán; k. Fanesik Lajos. · 

Szabadszállás (Pest), !. 8033, Isteni gouch·ise
- lés, 1847. rrere1.ny 1lenyhért. 
Szahadszúllás, Remény, 1923. 'l enczel Lajos. 
Szabadszentkirály (Baranya), !. !100, Szííz 
. Mária, 1923. Király József. 
Szakcs (Tolna), !. 2960, Vörös kereszt, 1888. 

Sempthei :Maczkú Ilona. Te!: 6. 
Szakmár {Pest), l. a22;1, nladonna, 1927. 

. Takab Géza. 
Szalkszentmárton (Pest.), l. 3855, Ren1éuy. 

rn!6. Bévárdy Gyula. 
Szank (Pest), !. B822. Megváltó; (f.) 1!126. 

!(aszi ha Káltnáu (,Júszszentlúszló fiók ia.) 
K. Kov<Llcsik Károly. · 

Sza.11-y (Sopron), l. H24~. Szent ,A.nua, 1885. 
lvlakray József. 

Szarvas (Békés), 1. 2fi.206. Re1nénv, 187:3. 
Breuer Szilárd. · 

;..;zarvas, ilfegváltó, 1906. Géczy J)ezsö. 
rrel: 55. 

Szarvas, Szarvas (r.), 179-1. Szeruz.ö Intre dr. 
'l'el: S. 

~z.arvas, ~Iargit, 1899. Keglevich l\Iária. 
~z.arvas, 1\lagyarok N ag·yassz..ouya, · 192iJ. 

Farkas ~i\.ntal J únos. 
8znt111úrökörít<l (Szabuúr), l. 1825, .:\ranysa:-; 

JH17. Vargha Pál. · 
RziL<>zvár (Baranya), 1. 1861, Szentháron1súg. 

JSSH. Bleier Rezséí. 
'~zeg·ed (Csongrúd), 1. 118.2H;i, Isteni gouclvise-

!fi.i 

l<'s (r.), 1812. Barcsay Károly. Tel: 2-7!l . 
8zeged, l(ig·yc), 1874. Gerle Jenő. 11el: B-:"l!I. 
Szeged, ~fegvúltó (r.), 17.lB. rl'emesvúry 

.József. 'l'el: :J-91 . 
Szeged, Szent György, 1869. Franki Antal; 

k. Frank] József. Tel: 1-18. 
Szeged, Szentháromság (r.), 1834. Leinzinger 

Gyula. 'l'cl: 3-52. 
Szeged, Szent Szív, 1923. Nyila'5y Agoston, 

b. R\iss Lajos. Te!: 15-4!) . 
Szeged, Magyarok védasszonya, 1923. Just 

Frigyes. Tel: 7-77. 
Szeged, Szent István, 1870. Salgó Péter. 

Tel: 2-96 . 
Szeged, Szent Rókus, 1863. Gergely Jenő. 

'l'el: 62. 
Szeged, Segítő Mária (r.), 1850. Löbl Imre ilr. 

Te!: 8-19. 
Szeged, Kálvária, 1888. Griinwald Imre. 

Te!: 2-20. 
Szeged, Dugonics. 1905. Frankó Andor. 

Te!: 7-93. 
Szeged, Erzsébet királyné, 1!107. Török 

Márton. Te!: 3-64. 
Szeged, Magyar korona, 1908. Zakár Sándor 

örök.; k. Máthé Mihály. 'l'el: 6-95. 
Szeged (Alsóközpont), Páduai Szent Antal, 

1909. Apró Borbála. 
Szeged (Uj), őrangyal, 1910. Moldván Lajo;. 

Te!: 8-46. 
Szeged, Remény, 1912. Borbély József. 

'l'el: 12-138. 
Szeged, Csillag, 1914. Nagy György örök.; 

k. dr. Bary Zsigmond. 'l'el: 11-25. 
Szeged, Szent László, 1923. Apró Jenő. 

Te!: lf-96. 
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Szeg·etl (Röszke), Pútlnai Szent. 1\ntal. 19~~t 
Zakúr Zoltán. · 

Szeged, 1926. Seln1cczy Béla. 
Szeged (Fclsötanya.), 1926. Hoffmann István. 
Szeghalom (Békés). l. Hai!l, Szentháromság-, 

1843, Polgár Károly. (Rég·ebben he!yeztetelt 
ide Körösladányból.) 

§'zeg·halom. ICígyó, 1904. Csúkl_y I..Júszló. 
~zegvúr (Csongrád), l. 781~, 1·legvúltó, 187!). 

l\:ránczly Ferenc. 
Szegvár, Pádua.i Szent ~:\utal, 1H2H. ~.\ngyún 

Béla. - . 
Szekszárd (Tolna), !. 139!!1. I. Béht király, 
. 186il. Szeghy Sándor. Te!: 80. 
Szekszárd, Fekete sas (gvr.), 175{). 1Jlrieh 

József. · 
Szendrő (Borsod), l. 2867, Tsteni gondviselés. 

18i!G. Róna Pú!. 
Sr.enten<lre (Pest). 1. .586!), SzenthúroIDsÚg 

(r.). 1767, Czihulka Júuos firök.; k. Czihulku 
(tynla. 

8zenf:es (Csongrád), l. a:tHí4 . .;-\ngyal, 1888. 
\'úrady Lajos. 11\~l: 40. 

Szentes, }fajnal (gyr.), 18t:i. 1\:'alúh ,·\ladúr. 
Tel: 1-04. 

Sz;entes, l\fagyar J(irúl:•. 1870. lfavas .Jtiz;sef. 
1'el: 47. 

Szentes, Szent ~-\una. 1Hil1. (lruht~rul• Dúuos 
11-larg-it, üt. Grnht'I' .József. 

Szentes, l\fegvúltó, 1842. lhúsz Núndor. 
Szentes. Szenthúrou1súg. l~JOB. ~:\lexander 

Döme. 
Szentes, Fehér kereszt, 192H. \'itéz 'l árad\-

László. Te!: 17. · 
Szentes, Aranykalász. 1!!30. Olúh László. 
Szentgál (Veszpré:m), J. 4184 . .t\rany szarva:.;;, 

1866. Rehensaft Márton. 

Szentgotthárd (Vas). !. HMH. Szent Istvún, 
1826. Friedrich Ödön. 

Sze!1tistván (Borsod). l. 3879, l\lagyarorszúg 
. veclasszonya, 1926. 'rrapl:r „A.lajos. 
Szeutlörincz (Baranya), l. 2579, Szent István, 

1877. Csonka Lajos. 
Szentmártonkáta (Pest), 1. 11612. Isteni gond

viselés, 1915. Tereczky Púl. 
Szerencs (Zemplén), 1. 58{}7, Isteni •roudvise

lés, 1741. Matavovszky Gusztáv. ~(1741-ben 
n1ár adás-vevés tárgyát képezte, de való-

. színiíleg már régebb idő óta fennáll.) · 
Szerencs, Szent Antal, 190:3. Kolos Tibor . 

'Pel: 5. 
Sz;écsény (Nógrúd), l. 4215, Szeut.húron1súg 

(r.). 1741. Bolgúr Miklós. 
Székesfehérvár (Fejér). l. 39282, Fekete sas 

(r.), 1743. Etrekaresai Lukúts I.1ajos örök. 
rrel: 25. 

Székeslchérvúr. Isteni gondviselés, 18!)2. 
f)r. 'Pakácsi Nagy I..Joráud. rrel: 3-02. 

~zé>kesfehérvár, l\[agyar korona (r.), lí84. 
Sziits Róbert. Te!: 38. 

Szókesfehérvár, Sze11thúro1nsúg· (r.). 180G. 
Say Rudolf örök.; k. dr.Sav Í\lúri<-. rr: ilf>. 

Székesfehérvár. Szent István. Í83,!. If.i. Pász
tory Sándor. Tol: 1-íl. 

Sz;ékesfehérvár, őrangyal. 18G9. 
ri.fagyary ICossa Súudor. 'l1el: 40. 

Székesfehérvár, Szent Sebestyén. 19:t~. 
I3ierbaucr .T ános örök.; h. Farkas István. 
1'el: 85. 

Szúkesfehérvár, Szent J ózsel'. 1H22. Csitúry 
G. Olivér. Te!: 1-GO. . 

Szigetszentmárton (Pest). !. 1047, Szent 
.Túnos, 1923. Balázs Sándor. 

Szigetszentmiklós (Pest). !. 4356, Szent Mik!ús 
:io,:• 
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iHH9. I(Urn<icsy I-~álmán, h. EréIJYi lstvÍln 
(18811-ig- Harnszli fiúkja volt.) 

Szigetvár (Somogy), 1. 53137, Zrinyi, 1883. 
. Tohst Kázmér. 

Szig·etvár, l\'Iagyar korona (r.). 1808, özv. 
Salaruon Jenőné, k. Sin1onyi Ernő. 
(Reúljog·nnak 1897-hen isn1erté.k el.) 

Szihalon1 (Bor:;od), 1. 2H7G, Szent I1nre, 1HHO. 
Nagy Irnre. 

Szikszó (Abauj-'l'orna), l. 4872, Szenthárom
ság- (g·yr.). 1822. Rimay Béla. 'l'el: 54. 

Szikszó, 2.[egváltó, 1922. I\:uruez rrivadar. 
Siil (Sporon), l. 2988, Szent :Margit, 1907. 

Schurina Cirill. 
Szilashalhás (Veszprém), l. 4535, őrangyal, 

J 884. Kovács Ignác. Tel: !J. 
Szilasvárad (Borsod), l. 1314, :Magyar korona, 

1872. Aron Sándor. (Bánfalván fiókja voll, 
dc tulajdonosa beszüntette.) 

8zirúk (NógTúd), 1. 1594, Ren1ény, 1829. Rót.ay 
• T únos. 

Szob <Hont). l. 20-28, lifeg-váltó, 18!!4. :Molnál' 
Miklós. 'l'el: J:l. · 

f·b:oluok (Szolnok), l. 32583, Isteni gondviselés 
(!'.), 17911. Szabó J,ajos. 'l'el: 1-11. 

Szolnok, 2.Tegváltó. 1871. T.Jassányi .Jenő. 
'L'el: 3G. 

Szolnok. lfehér I\.:ercszt, 1882. \,Targhn László. 
'l\·1: 1-82. 

Szolnok. Angyal. J!l03. Vi,g·h Antal. 'l'el: l~'lG. 
Szolnok. n'fagyar koroua, 190fi. Szele Béla. 

T\:>l: :!-15. 
Szolnok. Kíg·yó, 1910. Koczka Pál.. 'l'el: 1-05. 
Szoluok, Szent István király, 1922. 

F. Kovács Zoltán, 'l'cl: 1-94. 
Rzoluok. Dau1janich, 1928. Szab_ó Istvún, b. 

Fiildcs Béla. · 

·Hl'.l 

Szornu;ion1 (Son1ogy), l. lí5H. Szeut Veudt>I. 
1~12:1. llfikó Sándor. 

Szombat.hely (Vas), 1. 34i10. Isten szeme (r.) . 
179~. Simon Ernő dr. ~l.'el: 29. 

Szon1bathely, Szentlélek (r.), lí51J. J)Yorszky 
Béla dr. '11el: 2-72. 

Szon1bathely, Örangyal, 1891. Siilheö 1~ajos. 
Szoinhathely, _i\.ngyal, 1901. özv. lI.odászy 

Ignácné; k. }lanny István. 'l~el: H-90. 
Szornhathely, Kígyó, 1~Hl7. \\Tiener ,Jenií dr. 

rrel: 2-74. 
Szon1hathely, 1\fegváltó, 192:1. Szig·etYÚr;\-· 

Zoltán. 
Szőny (l(omárom), l. 350!1. nleg·váltó. JH~7. 
Siitheő Béla. 

Széíreg- (Torontál). l. 334!!. Üra11g-yal. 1880. 
.Tónás Endre. 

'l'ah (8orr1og·y). l. iJ241, lg·a7,súg. 18-1!1. SzPtilt'h 
hitván iiriik.; k. ICarsay IJúszló . 

'J'ahitótt'alu (Pest), l. 2il\!B, 8zPn!. ~·\ndrús. 1H!l7. 
Üzv. Polcreezky F'erl1 11v11(·; k. SiPgoP! .J {111ns. 

'J1aksouy (Pest.), Segítfí 2\Iúria, l!l:.!7. ()ros;. 
Ferenc. 

1raktallarkáuy (ZenIIlléu). 1. 2:.l:l:i. ivlngyar ko
rona, 1R9H . .l\[árkus l\liirtoJt. C\lí'J . .r;i.·ast.ú!'úl 
áthelyezve 1923-ban.) 

rl'a1nási (:rolna), 1. 571!J. Szenl .Túzst'i'. JS:Ui. 
Végh Islván. 

'.l'apolca (Za]a). l. 70B4. ()roszlúu. 1~no. 
Szalay Gyula. 

'rapolca . .Tézns szíve, lH:!:.l. 1\:ú<'ziún J)pzsii. 
rrareal (Zeuipl{•n), l. H8Hil. 'Núdor. 1840. 
Orn~tein Izidor. 

'l'ar.ián (I\.:01nároru), l. ~017. Sz(,~11tlfd1·k. !8!1-L 
Major Elek, 
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11'arna1nér~l (!:leves), l. 2'211, ()r;:u1g·yal. 18!)2. 
l'crger l:..;nác. · 

T'arpa (Bereg), l. 36H2, „-\rauv oroszlán, 18lii 
Erdös Gerő. · · · 

rras::.; (Pest), 1. :JBOS, Isteni g'OtHlYiselés, lS!J:I. 
l\:a1nenszky István. 

rra~a (!\:omárom), l. ;)H88, „l\.ng·yal. 1891. 
I• ercnczy j\fargit. Te!: 70. 

1I1ata. Vúrosi gyógyszertár. 1774. ll1ichl (téza. 
Te!: 18. 

'_IY1llya (Zemplén), 1. H928, Patrona I-Iungariae 
(r.), 1787. 'l'olvéth Rezső. ' 

rrúpó (Csongrád), 1. 3825, Pá<lnai Szent „ii.ntal. 
19211. Fehér Dezső. 

rráv!<!.bicske (Pest), l. 41H5, l\ifegváltó (r.). 1827. 
BaJ1 Patay Sán1nelné, I\:a!-iinczky Ottilia · 
k. J(renu Enlil. · ' 

rrúriiógyörgye (Pest), 1. 5881i, Szent n·Iagdolna 
18!1R. Dósa Béla. ' 

rri1.piósül_y (Pest:), l. :l2fl!J. Sl~gít{) i\-Iúria 1H04. 
PPhr I~~ruö. ' 

'l'úpiús;r,ccsG (}Jpst), 1. illill. 82P1JI i\liklús, lH:.!!J. 
:\lhert C-Túhor. 

'l'c'1pir'1szp\p (Pest). !. ~Jí~U. S2t>11li{•lPk, 184H 
Bart.úffy .Jen(i .rrel: 2H. 

'l'úpiószele, Isteni gondviselés. 1!J27. Ctt•dnlY 
I1}Jek. · 

'LY1piószcntmúrton (Pest.). l. .,!{}01, i\'legvúltó, 
192:!. K. l\folnúr J\!iklós. 

Tetidlon (Hnjcln). !. 210!1. (i'.I 192'1. KúllaY 
TJa.ios. (Földes fiókja.) · 

'l\~vp} crolna). !. 212H. ()rallg',\-·1.d. l!lO~. Fiihl'Pl' 
~\1ulor. (Fifikkal T„eug'.\'{•len.) 

r[\'•g-}ÚS (llajdu). J. 2;)~4. li:l'ZSlq)Pi, 1\1:.!;'i. 
~Jo111úr T„úsz.lú. 

'['éth (Győr),!. -!2!!1, Ang)·al. 1867. 8zPhellé•d)· 
FerPll(~, 

'l'innye (Pest), !. lil27. ill1egvúltó, 188-l. 
1!iklós Pú!. 

'Piszahö (Szolnok), 1. 20G5, ]1en1ón,~. 191;'1. 
Molnár Bertalan. · 

'l1iszabura (Szolnok). 1. 2fi::!4. Tie1u{~n,\-·. l!l~B. 
Bogdán I\:álmán. 

'tiiszabiid (Szabolcs), 1. 22í7. Csillag„ 1!12(i. 
J(úclár László. 

.[/1 

'1_1iszacsege (Hajdú). l. 4fi1H, Isteni g-ondyjse~ 
lés, 1876. Csillag Pál. 

'l'iszaclob _(Szabolcs), !. 11299. Segítség. 1884. 
Özv. ZaJacz ICárolynó: b. I\:clc1nen l(ajetún. 
(1884-1894-ig fiók vol L) · 

'l1iszaí'öldvár (Szolnok). L 9í04 . .:\est~ulap, 187:2. 
Goldmann Adolf. 

'I'' l"'l l ' "' 'lt · 19 IT r ,!sza .~~e var. lú.eg·va o ... 12. ·egyes Géza. 
l 1szafnrec1 (Heves). l. !IGSG. l\[;:pryar koron·1 

18HB. Epstcin (:iéza. ..... ' ' 
~l~!szaf'iire~l •. Ren1énysú.i.r. 183-1. Rúez 8ú11dor. 
} !s2ake-;z_1 (Borsocl ), l. ~.SOfL l!l:JO. \Tf'!'PS Pú!. 
l11szakiirt (Szolnok). \. 4:1.!:l, Rz;t•nl T(alnlin. 

1898. Beeh En1il 
'l'iszaliik (Sznbol(~s). l. -f!IS:í. Szarvas (1„). 18-ti. 

.Rah .T(izsef és neje lliikh Búzn. 
'i11sz;al11ez (Zen1plén). l. 2780. Tsfl'Hi i.!OHdvisP

l<k 1891. Wéber Géw. 
'l'i.szanúna (Fieves). 1. 4R·l6. TsfPui ironclvist~l<~s. 

1888. Szakáts Zoltún. 
'I'iszapolg·ár (Szaboles). 1. 11·!21. 'j\fngYúltó, 
r 18G9. nr. Fazekasné If Plllllflllll }\nna. 
P}szapolgúr. 1'.fadon11a. 192H. lTeringh Ern6. 

'P1szapiispiiki (Szolnok). l. :!2G1. l\rpi_:·vúlt6. 1H2!l. 
Tl erezcg·h I1nrc. · 

'Piszaroff (Szolnok). l. -!!182. Csillan·, 188:1 
\\T cszc1ovszkv ErzséhPL '"' · 

rriszastily (SzŰlnok). 1. 2ií~l1. Púclnai 8zenl 
;\utal, 1no;. Betegh Gcrii, 
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'l'isz::u:;ze11tin1re (Szolnok), 1. a7a9, Isteni gond
viselés, 1898. Pap László. 'l'el: 8. 

'J1iszavárkony (Szolnok), I. 1537, Iten1éuys(•g-, 
1894. Szágel Károly. 

~l 1okaj (Zcn1plé11), 1. 5069, A„rany korona (r.). 
1795. dr. 11.Iolnár Lajos, h. Balázs Dezs6. 

'l'okaj, 11.íogváltéi (gyr.). 1700. Rott'nehs IDv. 
,János örök.; k. Rotfuchs T..1úl-'zlö. 

'l'okocl (Esztergom), l. 3235, Bánya, 1914. 
l{neitncr ICálmán. (Sárisáp-/\.nnahúnyáról 
l!JW-han áthelyezve.) 

'l'olcsva (Zemplén), !. 30:)7, "i\[eg·vúltó (r.I, 
184-0. Frits Zoltán. 

'l.'olna ('l1olna), I. 8229, Szeutháronu1úg (g·yr.). 
18BO. Herzog Elemér dr. 'rei: '10. 

~!101upa (Bács), I. 5500, 1920, Szenlsziv, 
T..1úrueez László. 

'I1ornyospálcn (Szabolcs), 1. 20B.l. ()rang-y:d. 
1!12,l. I-fut.sehenreit.er \Tlluios. 

1!1úsZPJ.! (Pest), L 3857, Segítél Sziiz i\lúri<1. J!Jlf-1. 
Sóhúnyi (iynla. 

'l'Mkomlós (Békés), l. HU!li7, Szn1if.]i,IPk, 181il. 
Zlt'lczky György. 

rrói:korulós, Szent István, 18Hli. „.:\darnkovits 
Kúroly. 

rp{JvÚl'OS (Komárom). l. fl082, 1\feg-váltó (r.l. 
1i81i. 'l'eutsch .József dr. 'l'el: 73. 

'l'iiköl (Pest), 1. 4011, Isteni gondviselés, 1!107. 
Viola Lajos. 

'I1ömörkény (Csongrád). 1. 3797. Szent I(is 
Teréz. 1930. Patyi Klára. 

Tiirökbúlint (Pest), 1. 3709, Boldogságos Sziiz 
Mária, 1893. Pászta rKároly. '!'el: á. 

Tiirökszentmiklós (Szolnok). 1. 26.137, Meg
váltó (r.), 1872. Récsey Zoltán. 'l'el: 30. 

'.l'ürökszeutmiklós, Fehér Kereszt, 1888. 
Mikes Elek. 'l'el: 38. 

rrürökszeu bniklós, Szcnthúro1usúg-. 1!111. 
Ferenc I111re. rrcl: 17. 

'l1iirökszent1niklós, 1H2H. Szahó Tstvá11. 
rr<irtel (I=>csl:), l. 4155, 11.Tag-yar korona, l!lO:!. 

IJautuer Lajos. 
'I1ura (Pest). 1. 59Ga, Szent 'I'erl-zia. 188G. 

Propokovits Brnnó örfik.: k. l101nháH:i.·I 
G:vi.1Ia. 

·17:\ 

rl'nrkeve (Szolnok}. 1. 12.8il9. 1Vlagyar korona. 
1849. Ember Béla örök„ k. ll'ekcte István. 

rl'urkeve, ilfegváltó, 1895 .. A.dan1etz I.eó. 
Tiirfo (Zala), 1. 2638, Szent Norbert. 1!122. 

Oihlúr Károly. 

Ugod (Veszprém), l. 1941; (fiókkal Pápa
l:eszéren.) Isteni gondviselés, 1898, \\'allner 
Rcz..ső. 

{Tjdombovúr ('ro1na), 1. ii17a, Sr.gítií i\lú1·ia. 
19~9. Klúzer (1;vu1a. 

P.il'ehértó (Szaholcs), l. 11.S::l:í, 1\lag-yar korona 
(r.), 183(), (izv .. Grc'Jsz lf Prn1anné: k. Grósz 
f)ezsíi. 'tit>!: iJO. 

\'jfchérf.6, l{igyó, 1914. lllolniir (iyula. 'l'el: lR. 
{Tjharty{n1 (Ppst). l. 4i7·!. TstP1ii Ooudvi:;el{•,c.;, 

1H2G. Irnroh Jenő. rrel: I(akul·s Hl. LAihel:\·ez· 
vc I(akucsról.) 

1 :jkéc•ke (Pest), l. 9000, illeg-vúltú. J8i2. 
Salacz Géza. 

U:ikigyós (Béké,"). 1. 4i!IH, Sziiz Múria, 1888. 
Antal Ako~. 

l T juest (l'est). 1. rifl.8:!;'1, ?iragYar korona. 18!1-L 
Elek Pál dr. 1'el: Aut. !lfü-:..09. 

l Tjnest:. ~l\.ng·yal, 18ifl. 1\Il'zl'i 'Ji~lrk. 'I\•l: 
Aut. 94-0-17. 

lrjpest, Szent. Tsl.v{111. JS;iI. Sza\Jú Bi•la dr. 
<h·ök.; k. Tvfiihlrad .lenéi. '!'el: .-\nL H40-Ha. 
'!'el: Aut. 94H-61. 

U.ipest, Kereszt, 18!17. Hiiclrnl fiT. Kí1rol:c. 

1 

1 

F 1 

;; ' 
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'l'cl: Aut. 9,J5-U7. 
lTjpest, 1'.Icgváltó, 1900. Szekeres Ist vú11. 

'L'el: Aut. 951-82. 
[Tjpcst, Kossuth, 1906, Illési ürHin. Te!: 

Aut. 941-21. 
LT.ipest, Oroszlán, 1912. Baumgarten Gusztá,·. 

'l'cl: Aut. 950-89. 
Ujpest, Kigyó, 1913. Német Ignác. Te!: 

Aut. 941-19. 
lTjpcst.. Szerecsen, 1927. l{:Jein Róbert Jc11ö. 

'!'el: Aut. 943--61. 
lijpest, 1'.Iátyás kir{ilyi 1H~9. Budanovics 

rribor. . 
P.iszász (Pest), l. 4B79. 1lagyarorszúi.;. 

védasszonya, 188!1. Bene Ern(i. h. ICiss Lajos 
{Tkk (Zala), l. 7HO, Szent István, 192!). Szilágvi 

Lajos. · 
i:rniujfalu (Vas). l. Sól, ~fogválló, 1!1:l4. 

[(iss r\u í a 1. - · 
Fszórl (Pesl), l. 1902. nlegválló. 18H:J. Hi1h11 

l)pzsö. 

(11\() (Pest), l. f)f>67. Szeut Ilona • .IS~lG. Rzántú_. 
T(úroly, (1898-hr \leesés fiúk.ia volt. késöhh 
lc1not1dás folytán megsziint. 1H04-hcn iniul 
iinúllö, újra adományozva.) 

' 1aiszló (Baranya), l. 1386, 1Iagyar korona, 
1882. Sey l~úszló. 

\'alkó (Pesl). l. 2li:ló. Megvúltó. 192!1. Vclsz 
.Arnúd. 

\tasvúr (\Tas). l. 42f1G. Szenthúron1ság-. lfHiil. 
l(rserií :Thlikló8. 

Viu: (Pest), l. 1!1.288. Grúnálalrna (r.). lí6ű. 
Trgal1nasrcnd; k. r:l'oponáry .József. 

Viic. Szentlélek (r.), 1814. Szigvárt .Jáuos. 
Vác, Szent Antal. 1909. Göllner J;[ug(Í, 

Vác, Kőkapu, 19.18. i\(arJos .Gyula. 
V iwharlyán (Pest), "L1094, Szent lsl váu, l!HIS. 

Schanb István, b. dr. Svcrlágh .t\.ladár. 
Tcl:~ " 

\' úl (Fejér), l. il217, Angyal. 1872. Janovich 
István. 

Vúllaj (Szatmár), l. 2575, i\legváltó, mm. 
Fitos Ferenc. 

\Tán1osgyörk (Heves), 1. 22-Hi. I\Ie_g-v.áltó, 191a. 
Czuppou Antal. 

\T {u11osmikola (Hont), l. 2'145, l\lagyar korona, 
1870. Mál'kus Dezső. 

Vinnospércs (Hajdu), l. 47!11, Aranykereszt. 
1888. Török László. 

Városlőd (Veszprém), l. 1991, Szcut A.nlal, 
rnl4. Boglutz Viktor. " " 

Vúrpalota (Veszprém), l. 4948, Szcnthárom· 
ság- (gyr.), 1813. Farkas ,J áuos. 

\r úsárosna.mény (Bereg·), 1. 2S93, Re111{~n:r 
(I'.). 18il7. Bnz.inkay .\n11a; h. _P. 1{uday 
Jl'erC'nc. 

\'r•r:sés (Pest), 1. [12](}, Nlegvúlló, 1894. Sornog,"i 
.Túnos. 

\Tpt•sés, Őrangyal. 1H27. Rorlnúr t\~1tal. 
\'crescgyháza (Pest), l. il010. J\fogvúl!ó. l!l!H. 

1\:aufman Ern9. 
Verpelét (Heves), l. il9il:J, Kigyó, 18fi8. 

Rhédey Endre. 
\'eszprén1 (Vesznrérn). l. 1;-l.5H4 .. Arauy orost.

lirn (r.). 1804. Czermúk T.inú!. T"1: 83. 
'leszpré1n. FekPle sas'(!'.). 1794. T\:oesnha 

Ernil HrUk.; k. l\:ocsubu Elen1ér. 'I1el: 1-0G. 
\resz1n·{~ni. Púduai Szent _.\ntaI. 1H07. Füldl's 

Lajos. ''Pcl: 75. 
\'eszpré1n, Örangyal . .1Hl0. I-fajnúez:.· Jiyiirgy. 

Tel: 1-líl. 
\T cszprén1varsány (\1 esz1n·l•u1 ). l. i4241 ör-

il 
i'J 
!l 
' i 
il 

:I 
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augyal, 1887. Stolcz Béla. 
\T é.n1éud (Baranya), 1. 2384, Isteni goúclvise~ 

lés, 1896. Hautzinger József. 
Vép (Vas m.), ]. 2740, llfogvúltó, 1927. Pala j 

8{u1dor örök„ b. Erdős Lajos. · 
\rértesacsa (Fejér), ]. 2748, Tvfag-yar -korona, 

1906. K~1zayEndrc örök.; b. dr. \TonclraAntal 
Vésztő (Békés), 1. 9358, i\fagyar korona, 1868. 

Petry József. 
\'illúny (Baranya), 1. 2328, Isten anyja, 187:!. 

\T figó István. · · 
Visegrád (Pest), !. 1579, Rcménv, 1886. 

Farkas Lajos. 'l1el: 18. · 
Vizsoly (Ahanj), 1. 1194. Szent Antal, 1927. 

PPterfl'y Ist.ván. (1927-ig Garadna fiók-ja 
volt.) · 

Zag·yvar{•kas (PPsl:). I. r>1G7, Szentlélek 18!J.l. 
rI1cleki 1!Jle1uér. (RégehlH'll fiókja volt 
Besse11 yszfigön .) 

Zalaapáti (Zala), 1. ][JHS. SPgítii i\Iúria, l!H:!. 
Rrcnner Ferenc. 

Zalahór (Zala), ]. JB84, (f.) 1H2ti. CztWZ)' 
fiyiízG, (Zalaszentgrót fiúkja.) 

Zalacp;orszcg (Zala). 1. ]ltH05. 8zeuthúror11-
ság (r.), 1814. Tviándi ~Jenő dr. rrcl: 27. 

Znlacgcrszeg. Szentlélek (r.), 17H8. J(aszter 
Sándor és dr. ICaszter Ödön; k. dr. I\:asztel' 
Üdön, Te!: 32. 

Zalaegerszeg, Szent Antal, 1906. Ilrabovszky 
Rezső firök.; k. Király György. Tol: 5B. 

Zalalövő (Za.la), 1. 1895. Szentlólck, 1886. özv. 
l~rdélyi Józsefné; b. I>áJ f'l'y -László. 

Zalaszentgrót (Zala).]. 2171, i\Tagyar korona 
(r.), 18'23. CzuCZ)' Gyözö. (Fiókkal Zala
béren.) 

Záhony (Szabolcs), !. 1171, Hernt)n)', 1927, 

·i'/7 

l{áhníu1 1\nHU. 
Zúkány (801noµ;y}, 1. 1::n l, Si:cnf. r1\~1"t'•:t.i11. l!J:.!!L 

l~rdélyi Géza. 
Zemplénagíml (Zemvlén), !. 17o:l. (f.I 1!126. 

Szász 'l'ihan1érné, l(igyóssy lviária. (Ri«se 
fiókja.) 

Zirc (\Teszprérn), 1. 251i8, Szent Be1·11út, 18-t;J. 
Raák Gyula~ h. Zala.y .J únos. 

Zo1nba ('I1olna) l. 2040, ·]stcni gondviselés, 
1863. Földes Jenő. 'l'el: 16. 

Zsúka (Bihar), I. 3513. őrangyal, 1890._ .Jauká 
Gyula örök., k. Jankó Gyula. 

Zsámbék (Pest), !. 4324, Magyar korona (r.), 
1825. Sommer Ottó. 

Zsámbok (Pest), 1. 2517, Ürang')'a!, 1917. 
T.1ftszló .T. Káln1án. 



A trianoni Magyarország 
gyógyszertári statisztikája· 

1'\.z alábbiakban összeúlítoitnk a trianoni 
békekötéssel 1negcsonkított hazánk gyógy
szertári statisztikáját, a legrégibb idöktiil 
kezdve 111ostanig. _!\. taunlsúgos statisztika 
Plséi rovatában az évszáruok vannak feltün
tetve. elsőnek bezárólag az 1880. év végéig. 
utána pedig liz évenkónt, az 1801. év elejét()! 
az 1810. év végéig, n1ajd az 1811. év clc.iétöl ai 
182H. év végéig é:; így tovúbh, egészeü 111áig·; 
.A. n1úsodik rovat a n1ai 1Jagyarorszúg tcrii
ietén az évtized végéu volt lakosság szú1nút 
·1.nuteti fel. l\ harn1adik rovat az illető évti
zedben, az utolsó év végéig alapított gyóg:..·
szertárak szán1át tartaln1azza; a negyedik az 
évtized végén fennállott összes gyógyszertú~ 
rak szátnát; az ötödik a gyógyszertárak szá· 
zalékos szaporodását az évtized alatt, az elö
z()leg fennállott gyógyszertárak szútnúhoz. 
viszou:vítva és Yf~J..riil a hatodik az évtized vé
g(•n az eg·y g:.·{iµ;yszertúrra eső lakossúg szú-
1nút. tartahnazza. 
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i\. legnt.óhhi úvUzed alatt e Azerint: H1.9 szÍt
ialúkkal. vagyis csakuetn eg·y har111acldal 
~zaporoclott az olözölCg- l'ennúllott gy6gyszer
tárak szá111a és egy gyógyszertárra 111ár csak 
6406 lélekszám esett, azaz felényi, tnint fi() 
esztendővel ezelőtt. 

l 
1 

Utmutatás a gyógyszertári hely
ségnevek kikeresésére. 

Agárd 1. Zemplénagárd. 
Almádi 1. Balatonalmádi. 
Apáca 1. Csanádapáca. 
Apáti !. Jászapáti. 
Abrány 1. Alsóábrány. 
Baranyaszabolcs 1. Mecsakszabolcs. 
Bácsmadaras !. Madaras. 
Bánfalva !. Gádoros. 
Bánbegyes !. Nagybánhegyes. 
Biharudvari 1. Sárrétudvari. 
Boglár 1. Balatonboglár. 
Csokonya 1. Erdőesokonya. 
Dorozsma 1. Kiskúndorozsma. 
felsöság· 1. Siruaság 
Erzsébetfalva 1. Pesterzsébet. 
Félegyháza 1. Kiskúnfélegyháza. 
Hadház 1. Hajdúhadház. 
Hajdunádudvar !. Nádudvar. 
Hajduvfunospércs 1. 'lámospércs. 
Halas 1. Kiskúnhalas. 
Irsa !. Albertiirsa. 
J ászkerekegyháza 1. Kerekegyháza. 
Karász 1. Nyírkarász. 
Kenese 1. Balatonkenese. 
Martintelep 1. Hejőcsaba. 
Lacháza 1 Kiskúnlacháza. 
Lakitelek l. l\:ecskernét.. 
Madaras 1. Kúnmadaras. 
Kclcnvölgy 1. Budafok. 
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J\fagyarszon1btlLhely 1. Bnkonyszombathely 
1\fartintelep 1. Hejőcsaba. 
Mátyásföld !. Cinkota. 
l\Iegyaclzó áthelyez!. Taktaharkányra. 
Mezötarpa l Tarpa. 
Nagybajom !. Biharnagybajom. 
Nánás l. Hajdúnánás. 
Nógrádkálló 1 Kálló. 
ódombóvár !. Dombóvár. 
Pannonhnln1a 1. Györszentmárion. 
Pataj 1. Dunapataj. 
Polgár !. Tiszapolgár. 
Rékás !. Zagyvarékás. 
Sashalom !. Cinkota. 
Sámson 1. Hajdúsámson. 
Sárisáp-Annabánya áthelyezi. 'l'okodra. 
Somogykéthely 1. Kéthely. 
Sopronmihályi !. Mihályi. 
Szekcsü 1. Dunaszekcső. 
Szemes l. Balatonszemes. 
Szentgrót l. Zalaszentgrót. 
Szentin1re 1. rriszaszentimre. 
Szentjúnos 1. J\Iosonszentjános. 
Szentn1úrton ]. Győrszentmárton. 
Szoboszlú 1. Hajdúszoboszló. 
Szovát !. Hajdúszovát. 
Tatatóváros 1. 'l,óváros. 
'rétény !. Nagytétény. 
Tiszaalpár !. Alpár. 
Udvari 1. Sárrétudvari. 
Ugra 1. Biharugra. 
Varsány I. Veszprémvarsány. 
Vaskút !. Bácsvaskút. 
Várkony 1. Tiszavárkony. 
\T eröce 1. N ógrádveröce. 
\Törösvár 1. Pilisvörösvár. 
Zamárdi L Balatonzamárdi. 
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Magyarország házi gyógyszertárai 

(A szövegben levő szán1ok a mindenkori en
geclé!yckirat számút és keltét jelzik.) 

Budapesten: 

I. ker. Királyi várpalota, 10.644-1922„ Fő
méltóságú Kormányzóság, kez. \Volff De
zső. 

I. ker. Kékgolyó ucca, 120.190-1912. Schwart
zer-szanatórium rt„ kez. dr. Lippen Edéné. 

I. ker. Németvölgyi út 29, 65886-1917. M. kir. 
rrüdöbeteg gyógyintézet. 

II. ker. Szent J áucls közkórház 32.446-1800. 
Budapest: székesfőváros, kcz. l;icjes István. 

II. ker. Fő ucca 43„ 106.IJ00-1898. Szent Er
zsébet apácarend kórháza, kez. dr. Vladár 
i\Iárton. 

VI. ker. Podmaniczky uccu Ill., 120.974-
192i. TII . .a. J\Iáv Betegségi Biztosító In
tézetének rendelője é.s magánkórháza ke
belében. I(ezelö: .Jaukó Barna. 
VII. ker„ Bethlen lór 1„ 49.120--1921. 
fiiagánalkaln1azottak Biztosító Intézetének 
kórháza (ezelőtt Ferenc József keresk0-
delmi kórház.) kez.: Katona Ágoston. 

VII. Uzsoki uccu 29„ 90.609-1927. I. sz. Az 
Országos Táraadalom Biztosító Intézel 
uzsoki uccai kórháza. részére; kez. ifj. dr. 
Jakabházy Zsigmond. 

31'-"' 
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VIII. ker., Csengery ucca 25. 120.233-1928: I. 
sz. Az Orsz. Társadalom Biztosító Intewt 
Csengery nceai rendelője részére; kez. 
Syposs Simon. 

VIII ker. Gyulai Pál u 2. Szt Rókus kór
há~. 21.579-1823. Budapest székesfőváros. 
kezelő: Halúsz Györg·y. 

VIII. ker. üllői út 26., 40.9TI-1907. Kir. ma: 
gyar Pázmány Péter tud. BlfYetem orv?s1 
kara, kez. dr. Matolcsy Miklos egyet. rlnv. 
tanár. , 

VIII. ker. Fiumei út 19., 1338-1910. Orsza
gos Társadalom Biztosító I'lltézet közp. 
rendelőintézete, kezelő: Schmidt ;József 
stitkúr. gyógyszerész. 

IX. ker. Gyáli út 1., Szent István köz.kór
ház, 1885. Budapest székesl'ővúros, kez. 
Keresztély Béla. , 

IX. ker. Gyáli út 5-7., Szent László köz.kór
ház, 1894. Budapest székesfőváros, kez. 
'Neiss Lajos. 

X. ker. Maglódi út -., 112.855-1896. Kir. or
szágos gyűjtőfogház, kez. dr. Zakariás An~ 
dor. 

Vidéken:'') 
Bábolna, 31.569-1900. M. kir. állami ménes

intézet, kez. dr. Stockinger János jár. tiszti 
ménes int. orvos. 

Balf. 63.551-1898. FU.rdőtúrsasúg-, kez. dr. 
\\Tosiuszky István. 

Brennberg, 75.334-1895. Brcnnbergi bánya
társulat, kez. dr. Zukkelter József. 

Debrecen, 73.347-1923. Tisza István tud. egye
tem orvosi kara, kez. dr. Mikó Gyula. 

Erdőbénye, 102.807-1915. Fürdő részv. társa
ság, kez. dr. Asztalos Kálmán. 

l\:aposvá1·i kórház gyóg·;i;sztn·tára. vezető 
gyógyszerész lovag· Fehrcnthcil Béla. 

Kisbér, 12956-1913. BM. M. kir. áll. :l\fénes
intézet, kez. dr. Jenny Géza főorvos. 

Kispest, Wekerle munkástelep, 15.011-1911. 
1\1. kir. Pénzügyminisztériu111. kez. dr. Zu~ 
lai Dezső. 

Márianosztra, 148.297-1915. Allami fegyinté
zet, kez. dr. Orphanidesz Erzsébet. 

l\[átranovák bányatelep, 198602-19'22. Salgó
tarjáni Kőszénbánya rt.., kez. dr. Soltész 
József. 

:Mezőhegyes, 136.864-1900. J\L kir. úllami mé· 
nesim tézet. kcz. \/ízi Imre. 

Miskolc, 193.220-1921. Borsod vármegyei Er
zsébet közkórház, kez. dr. Resofszky Emil. 

Pécs, 38.449-1927. I. Kir. Erzsébet Tudo
mányegyetem orvosi 'kara. 

Pécs-bányatelep, Dunagőzhajóz. 'rársaság. 
10.765-1907. VII. B. kcz. dr. Harmos Arpúd 

Pestújhely, 10.527-1921. Orsz. Munkásbizto
sító P·énzfúr kórháza. kez. Szeder Endre. 

Pilisvörösvár, 34.194-1921. Budapest-vidéki 
kőszénbánya rt. társpénztára, kez. J\íoi
zer J\íiklós. 

Pusztavacs, 25.737-1884. Kóburg Fülöp her
eeg· uradalma, kez. dr. Bodó Dénes. 

';!>égen az nradahni házi gyóg·yszertúr 1!l2il
han fiókgyógyszertár engedélyezésével 
megszünt. 

Sajókazincon a kőszénbánya felhagyásával 
a házi gyógyszertár 1926-ban n1egszünt. 

8iiYény}1úzcín az uraclahni húzi g-yógyszr-rtúr 
1928-ban TI:\i.lvános gyógyszertár engedé
lyezésével meg·szünt. 

l(éf.helyPn az uradalmi gyógyszertár meg
szünt 1929-bcn. 

~ il 
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Püspöki puszta (Mohácshoz tartozik) lál.153~ 
1909. Püspökpusztai uradalom, kez. dr. Ha
bermann Andor. 

Szeged, ill.899-1902. i\I. kir. börtönkórház, 
kez. dr. Knall János. 

Szeged, 35.757-1924. M. kir. Ferenc József 
tud.-egyetem orvosi kara, kez. dr. Dávid 
Lajos egyet. m. tanár. 

Tatabánya, 15.544-1899. Tatavidéki bánya
miívek túrspénztára, kez. Horvátli Zoltán. 

Vasasbányatelep, 52.910-1908. Dunagőzhajó
zási Túrsasúg. kez. dr. Siklóssy István. 

V úc, 7968íl-1927. Nj\IM. Allami Fegyintfaet, 
kcz. dr. Kc1nény Gyula orYos. (Eredet.Heg 
az igazságüg:v'1D.inis~ter engedélyezte 
27263-1874. sz. rendeletével). 

összesen 37. 

·Hli 

Magyarország kézi gyógyszertárai 

(A szövegben levő számok a hatósági engc
déh·okirat számát és keltét jelzik.) 

V árn1eg·yék: 
,:\baúj-'l\n·ua vármegye: Bakta, 1091-19:!!1 .. 

rll'. Pál! Dezső. Halmaj 5113-1929., dr. Simon 
,J cnö. Pálháza, J0.845-1927., dr. Finker 
László. 

!~aranya vármegye: -Bakóca, 1586-19'.W„ dr. 
Piller Ernő abaligeti körorvos. Görcsöny, 
192G .. dr. Linka László, Himesháza 1n2n. 
dr. \lonclra János. Hird. 1547-1922., dr. 
Csütörtök József. Somberek 1929. dr. Flei
scher Ödön. 

I3úcs-Bodrog· vúrrueg~·e: Gútalja, 55.500-
1902., dr. Habermann Andor. Kelebia 195ö 
-1927., dr. Latzkó Péter községi orvos. 

Békés vármegye: Bucsatelep 8203-1!128. 
dr. Hordonka :i\fihúly. Gerendús 357li-1930 .. 
dr. Benedek Béla. 

l3ihar vármegye: Hajdúbagos, 11.290-1913., 
dr. Kovács István Zoltán. Konyár, 68.097-· 
1906., dr. Deutsch .Manó. Nagykereki, 4335-
1919„ dr. Berger Bertalan. Szerep, 8972-
1923., dr. Ernyey János, Zsadány, 69.633-
1924., dr. Sándor Dezső. 

Borsod, Gömör, Kishont egyelőre egyesített 
vármegye: Bánfalva, 5326-1926, dr. Szántó 

i 1 
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Endre. 'l'ibolddarócz, 3078-1920., dr. Hers· 
kovits Henrik. 

(
1sanúd, Arad, Torontál közigazgatásilag 
cg·ycsített vármegyék: Kirúlyheg-yes, 14.62n 
-1926. di" 'rúlas ?\fúi-y:'1s. [{iihPkhúr.a 
1.0.9il7-1fl2(i„ dr. Jfag·)-ar 'Dezső. 

li'ehér vúr.n10gre: Csór. 1929. clr. ICölcse)· 
László. Pákozd. 1929. dr. Fricb Géza. Vajl.n. 
2()'1-1925 .. dr. ·w elser István. 

Győr, }ffoson és Pozsony közigazgatásilag 
egyelőre egyesített vármegyék: Gönyü. 
14.4'15-1924 .. dr. Kollárszky Miklós. llfozii
örs. 2247-1930.. dr. Kiss Ferenc. Ötte
vény, 532-1922„ dr. Ponotzky Sándor. 

Jieves Yúrrnegye: Adács 16.161-1930„ dr. Er~ 
dé1yi Béla. Gyöngyöspata, 50H6-1924 .. 
dr. Zsigmond De-bSŐ. 'Kömlő 42il5-1927., 
dr. Nagy Péter. Mátra.mindszent, 4829-

1929. dr. Jakab Emil. Tiszaörs, 17.151-
1907„ dr. Steiner Sándor . 

• Jász - Nagykun - Szolnok vármegye: Jász
telek, 1929. dr. Nagy Dezső. l\fosterszöJős 
. . . . . . dr. Zsidai Zoltán. Tiszaderzs, 1929. 
dr. ICarsay Kúrol:r. Tiszasüly-I\:olozsfiird6. 
clr. \T égess Róza. 

Komárom és Esztergo1n közigazgatásilag 
egyesített vármegyék. Császár, 12.600-1926., 
dr. Rothnúg·el József körorvos. G;\-or1nely. 
13.294-1928., dr. Hart1nann Ede. :Uióesci 
í373-1923„ dr. Várady Sándor. Piszke. 
15.253-1928„ dr. Tnlassay ,József. Csolnokra. 
dr. Livúhay Béla. Dnnawlmás 3826-1927., 

dr. Antal Pál. 
Nógrád és Hont közigazgatásilag egyesített 

vár1nei-,ryék: Cered, 12.221-1928 .. dr. \\'icner 
. J aka.b. Karancsság-, 21.075-1925„ dr. Géczy 
Imre. Kemence, 996-1929„ dr. Betegh .Tá-

.JS[I 

nos. :Ulátraverebély, 17.7!Hi-1927., dr. Gonda 
I..úszló. Nagykökényes. 17.783-1927., dt'. 
Kirchuer József. Pentz. 17.16:>-1925., dr. Ru
zsitska Béla. , 

J->est-Pilis-Solt-I\:.isklÍJt vármegye: .&lcaszto, 
42.765-1927„ dr. Nagy Arpád. Bogyiszló, 
:11.539-1928., dr. Szász Béla. Császártöltés. 
78785-1928. •\r. Kra=er Bernát. Dnna
eg:v"háza lfü.84-1927„ dr. Szabados Sámuel. 
Boldog, ' 18.338-1926., dr. Gárdos Andor. 
Nagy kovácsi, 32.161-1926., dr. Szekrényi 
Anheim Miklós. Páhnonostor, fü.342-1923„ 
Lajos-. Nemesnádudvar, 53.847-1928. dr. 
Autoni Miklós. Nyársapá(dülő, 4522-1929 .. 
dr. Kis Dénes. Pálmonostor, 46.400--192!1. 
dr. Tarna.y Ernő, Prónayfa!va, 51.430--1929 
dr. Mágh Gyula. Szeremle, 36.115-1924„ 
Szepessy Sándor. Tatárszep.tgyörgy, 
46.753-1928„ dr. Nagy Istvan. 

Somogy vármegye: Csököly, 10.438-1922., dr. 
T'eichcr Rudolf. Darány, 23.530-1927., I(or~ 
pouay Géza. Drávafok, 2:1.519-1922„ dr. 
Gróf Elemér, Felsömocsolúd, 32.058-1928., 
dr. Sé!lcy Elek. Fonyód, 6822-1927„ dr. 
Szalay Elemér. Köttse, 28.924-1925., dr. 
Csapt'iiros Imre. Lábod, 12.91i4-1904„ dr. Ber
kov-its En1il. Lakócsa, 2í.7í2-1927„ dr. Csa
logovits István. 1'.Iesztcgnyő, 19.490-
1928. dr. Kauzer László. l\1'.ezőcsokouya. 
H9.316-1925., dr. Hampel Ferenc. Somogyhat
van, 27.168-1926„ dr. Hon,ábh Géza. So· 
1nogybárságv, 15.557-1921„ dr. Szigethy 
Dezsö. :i\Iagyaratád, 21.692-1922„ dr. Ehrlich 
Gyula. Nagyszakácsi, 12.88-1-1927., dr. Hor
Yáth Imre. Somogyfajsz. 3'1.106-1928., dr. 
Pintér László. Szentbalázs, 2034-1927., dr . 
Kovács Antal. Sznlok, 13.00S-1927., dr. 
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Ráday Ferenc. Vízvár, 17.806-1928., dr. Ka
letz József. 

Sopron vármegye: J1ábasz.ovút, 2125-1928.: 
dr. Csiba J ózsel'. Szilsúrkúny, 11.20.J

, 1921.. dr._ J avorik Sándor. 
Szabolcs es Ung közigazga túsilag egyelőre 
egyesít~tt vármegyék: Báj, 6326-192"2„ dr. 

Nagy Karoly. Kenézlő. 87.618-192:!., dr. Szabó . 
György. Nagylánya, 17.230--1926„ dr. Hagv-
másy ~'\.ndor. ~ 

Tol:ia vármegye: Alsónána, 39.44.-0--192i„ dr. 
Zimmermann Dezső. Györköny, l6!l1i 
-J926, dr. Kovács Llliszló. Gn1-
lai, 13.766-1924„ dr. Ohristea Valér. Ká
nya, 6705-1927„ dr. Dénes Miklós. Kurd, 
28.082-1924„ dr. Barta Sándor. Madocsa. 
10:630-192i„ dr. Világi Ferenc. llfogyarl<c
sz1, 10.058-1928„ dr. Gyöngj'Ösi Imre. Mórág,-
17.880-1911., dr. Bartha Rezső. Nak. 25S8 
-1929. dr. 'l'ury J ózsel'. Németkér. 
4812-1926., dr. Sebe Béla, 1l1ob1anéuledi. 
2490-1929., dr. Sús ,J ózsc f. 

Va~ vármeg-ye: Gy~rvár, 7076-192-5„ dr. Hor
vath Jeno. Egyhazasradóc. 25660-1927. dr. 
Jakab Zoltán Bögöte. 28!15-1924. dr. j\fa. 
e~atsch~r Aladár ,Jaák, li43.J-1926 .. dr. 
Toth Peter. Káld, 6674--1925„ dr. Kiss 
Rezső Kisrákos 1829H-JH27 . ." dr. :Uiészáro~ 
Ferenc, Nagygeucs 180-1927„ dr. Szenh
helyi Elek, Nagysimonyi 21547-1928. 
dr. R?fö Pál. Vnsszenlmi.hály, 18.798-1H2!i 
dr. \Taradi PíQ. \Tass:;zécsény 2'2437-1928 .. 
dr. Lenk Rezso. 

Za1~a ~ ·irárn1esn.,.e: Báno1kszent.g·yörr0l, 28.449-· 
1925„, dr. Haidekker Sándor. Bncsúszen:.
laszlo, 9462-1928., dr. Wlasics József. Ka
polcs, 22.587-1925„ dr. Klucsiilc István 
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N a.gy!engyel. 11.511-1928„ d1". Maltersdor
fer Mór. Páka. 31.633-1920„ dr. Kiss Géza. 
Söjtör, 16.391-1920„ dr. Svastits János. 

Zen1i:Plén v{1ir1nCb'J-"'"B: Glirj,n.cs, 12.130-1927., dT. 
V-arga. I(áln1án körorvos. TiszaJrarúd. 
10.474-1927„ dr. Nyerges Gábor közs. orvo'>. 

TUrvényhatóságj városok: 

fliid1nezővásárhely: Kutasi külterület: 3492-
1910„ dr. Ivánka Zoltán. Pusztai központ, 
5870-191'3„ dr. Kardos Sándor. 

Szeged: Alsótanya, Királyhalom: dr. Havas 
Imre. Csengelei kerület, dr. Imre 1vlihály. 
CsorVa: dr. Szuchy Dezső. Feketeszéli ke
riilet, dr. Véli Béla. Felsőtanya I. ker. 
(Szatymazi külső keriilet) dr. Bérczy Béla. 

összesen: 120. 
1 
(Az itt fel nem sorolt vármegyékben és tör
vényhatósági jogú városokban kézi gyógy-

szertár nincs.) 



Statisztikai adatok. 
_li.I_agyaror~zág területe 92.833 km2 ; lako:-;

sag~nak szan1a az 1920. évi népszámlál!ts 
szerrnt 7,606.971. 

(Nagymagyarország területe volt 282317 
km'; lal~os?-inak sz~ma 1910-ben 18,221.387.) 

A ny1lvauos gyogyszertárak száma 1930. 
december 31-én, beleszámítva a már eno-edé
lyezetteket, de még fel nem állítottak.:'t j; 
1:!~0.. E,zek }~fizül gyökösített: reáljogú 1a: 
real.1ogu l~a: :-;z~;111,élyjogú J.074 és fiók 38. 
B1:dapes~ szekesfovaros gyogyszcrtúrainak 
~zarna 16"!. {1918 vé~rén Nagy111agyarorszú
~6Ü.)a ny1lvanos gyogyszertárak szán1a :JU~4 

.A„ h~tz~ gy9gyszertárak szá1na 37. 
_.\. kez1 g·yog·yszcrtúraké 1~0. 
J:\.z, J9Hl. évi Evkih1yy szövegi rész{'t 

(torve,n,;ek, rendeletek, stb.), úgyszintén 0un
;1eg-yzeket 1930. december hó Hl-én zártuk le.) 

Lczúrnlott rn:io. dec. hó 31-én. 

rn:; 

A m. kir. honvéd és közrendé
szeti kórházak gyógyszertárai és 

gyógyszerészei. 
ilI a.gy. J( ir. Honvédelmi 1Ji inisztériiim.: 

gyógyszerész: Dolverth István. 
Budapest-i 1. sz. kórház gyógyszertára: Ve
zető gyógyszerész: Gyfü1ffy GáJbor. Beosz
tott gyógyszerészek: 1l1ihanyi István és 
Szkenderovic János. 

Budapesti 2. sz. kórház gyógyszertára: V r;
zető gyógyszerész: l\'latits Jenő. Beosztott 
llyesi Iván és I váu Ferenc. 

Budapesti 3. sz. kórház .gyógyszertára: Ve
zető gyóg·y·s.zei·ész: F·ab1ilcius Henll.'ik. Be
osztott gyógyszerészek: dr. Fehér László. 
Hztarcezky Géza és 'l1imúr l\Iútyús. 
2. sz. lto1u;. és közr. kórltdz Fiókja: \.Tezető 
gyógyszerész: l\.fatancsevits György. Be
osztott gyógyszerész: Frank Ödön. 

Blulakeszi József fit. SzanMóri'"'" gyógy. 
szerldra: \lezető: \Túradi Szakmúry Zoltán. 

Székq_sleh~r"VáJ~i kórház [f;1/Ó[fyszertd.:1·a.: Ve
zeto gyogyszerész: Juhász Lajos. Beosztott 
gyógyszerész: Kiss Zsign1ond. 

lJebrecen,i ·kórház gyógyiszer.tára: V ez.eUö 
gyógyszerész: vitéz Bálint Arpád. Beoszr 
tott gyógyszerész: Halász István. 

Ci-yőrl kórhá.z ,gyógysze1~tá.t~a: \ 7 ezető gyógy
szerész: Ringeisen Imre. 
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il! islwl<:i kórház gyógyszru.-tára: Vezető 
gyógyszeil:éi;z: i\látyru; Bálint. 
Beosztott gyógyszerész: 'I11mry Géza. 

lla..c1ylw.1iiz.sai kórhá.z .gyógy.sze.rtára: veze. 
tő gyógy,szerész: Perl Béla. 

[Jécsi kórház gy.óg·yszert{u·a: \Tezető gyógy
szerész: \Titál:ros .Tózsef. Beosztott gJ-.,.ógy-

. szerész: Gajdúcs l\Hhúly. · · 
Szegedi kórház gyógy,sz.er11Lra: Vezető 

gyóg·yszerész: Szabó András. BeoaztoLt 
gyógyszerész: Popov·Jes Ferenc. 

Szombathel11i kórház gyógyszert.ára: Vezető 
g·yógyszerész: Landgraf János. 13eosztotf. 
gyógy~zerész: Laudherr György. 

11/ar;.v.-. I~~r. Honvéd ts_ J:.ó'zr<;ndészeti E.qész
segugyz. Ányagszcrta.r gyogy.szerosztáJlya: 
\T ezető gyógyszerész;: l\1ezey .Tenő. Beosz
tott gyógyszerészek: vitéz Szereday· Pál 
r~:óth Súnqor, clr. J\liksp G):ula és dr. vité;, 
cp„~al bay Janos, \Tasz.ko JJaJOS, Balazsovic~ 
" . 
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A címjegyzékben előforduló gyógy· 
szerészek betűrendes névsora 

Abay Nemes Gyula, Paks 
Adame(z Erzsébet, Kál. 
Adametz Leó, Turkeve. 
Adamkovi ts Adám, N a.g')'szénás. 
Adamlrnvits Károly, Tótkomlós. 
Adler I1nre örök„ Enying. 
Adler Miksa dr„ Orosháza 
Agárdy Jáno:s, Nagyszékely 
Alapy Andor, Endrőd 
.c\.lbert: Gábor, 'J.1ápiószecsö. 
Albert Rezső, Dunapentele 
Alexru1der Dörne, SzenLes 
1\.lexander Tstvúu. Sirunsúg 
Alexander ICálmán, Karcag 
Almer Béla, Mátészallrn 
Ambrózy Sándor, SajószenLpéter. 
A1nbrus Sándor, Monor 
Andriska Viktor dr„ Pesterzsébet. 
Antal Akos, U jkígyós 
Antal Gyula, Siklós 
Apró Borbála, Szeged 
Apró Jenő, Szeged 
1\.ranyi .A.rpúd örök„ ])ebrecen. 
Asztalos Gn1la, Olaszliszka és Erdőbénye. 
Auber Vilmos, Mohács 
„A.dán1 Lajosné, óz<l~vasgyúrtelep 
~4..clám Pál, N en1esvid 
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Ángyán Béla, Szegvár 
1\rendássy Imre, Pestszentlőrinc 
A t·on Sándor, Szilvásvárad. 
Arvay Károly, Kiskúnhalas 
Ats Nagy Lajos, Hajduszovát 

Babocbay Kálmán, Kaposvár 
Bachó Sándor, Budapest, VI. 
Ifj. Badics Elek, Békéscsaba 
Bagyinka Endre, Fehérgyarmat 
Bakos Ferenc, Dunavecse 
Sz. Bak;say Béla, Nagykáta 
Balás Zsigmond örök., Rákospalota. 
Balázs Ai·111in, Sárbogárd 
Balázs Dezső. Tokaj. 
Balázs Sándór, Szigetszentmárton 
Balkányi Kálmán, Balkány 
Balló Lajos dr., Budapest. VII 
Balogh Gyula, :i\Iád · 
T. BaJlogh J"ános, Böhönye 
Balogh Kornél, Sóskut · 
Balogh :rvlihú.ly Devecser és So1111ószö11őB 
Balogh Sándor, Izsák 
Balogi Ivlihály dr., Kápoh1ásnYék 
Balthazár János, Abádszalók · 
Banelli F. Károly, Gyönk 
Barabás Ká1mán, ICispest 
Baradlay János dr .. Budapest; VI. 
Baranyay József, J\fagyarmccsko 
Baranyay Zsigmond, Berhida 
Barbócz Zsigmond, Hajduszoboszló 
Barcs Béla, Budapest, VIII 
-parcsay Károly, Szeged 
Hardách. Dezső, P estuihely. 
Bar1ss Arpád örök., Kondoros 
Barna Henrik Cson°-rád 
B B ·1 '. 0 arsy e a, Kony. 

Íj 
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Barni Imre, Gamás. 
Bartha 1'ivadar, Pesterzsébet. 
Bartóffy Jenő, Tápiószele 
Barthos Lehel Géza, Alsódabas 
Baruch Gyula, Miskolc 
Baruch Sándor dr., Budapest, V 
Bary Zsig·11101Hl dr., Szeged 
Batáry István dr., Debrecen 
Bauer György, Budapest, Vl 
Bauev János, Jászárokszállás. 
Bauer I\:ároly örök., I(evermes. 
Baumgarten Gusztáv, Ujpest 
Bayer Antal dr., Budapest Vl 
Bayer Antal, Budapest, VI 
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Bács Béla, Kecskemét. 
Bácstope>lyai takarékpénztár, Kiskúnhalas 
Báji Patay Sámuelné, Kozsinczky Ottilia. 

Tápióbicske 
Sz. Bálint Jenő örök., Örkény 
Vitéz Bán Árpád, Budapest, X 
Bánó Andor, Debrecen 
Bánóczy Sándor örök., Kái és Erdőtelek 
Bársony Elemér. Budapest. VI. 
Bátori Ferenc, Budapest. VIII. 
Bech Emil, Tiszakürt 
Beke Barna, Debrecen 
Beleznay Károly, Budapest, Vll 
Bene Ernő, U jszász 
Bene Vince, Budapest. VII 
Benedicty Gyula, Békés 
Beniczky 1vliklós, Eger 
Benkő Sándor, Derecske 
Beöczy Gábor, Na.gyvúzsony. 
BerecZik Péter, Hódiuczövúsárhely 
Berényi Ferenc dr., J)nuaszekesö · 
Bcrény-i Iu1re dr .. Sövúnyhúza 
Beretzky Béla, Budapest. I. 
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Beretzky Péter, Mezőberény 
Beretvás r:ramas, Kispest 
Berkes Láazló, Bndapoot, VI. 
Bernáth Elek. Somogyszil. 
Bernáth Pál. Kúnszentmiklós. 
Bernolák n'láté, Pc.o:.tszentlörincz 
Bertalauffy I1arc, Pesterzsébet 
Bcsse.nyey Dezső örök., Somogyszil. 
Betegh Gerő, Tiszasüly 
Bezzegh István, Pécs 
Bér Sándor. Kúnhegyes. 
Bévárdy Gyula, Szalkszentmárton 
Bichler Gyula, Pacsa 
Bieliczky Károly, Hercegszántó 
Bierbauer János örök., Székesfehérvár. 
Binder Károly örök., Sopron 
Binder Ottó, Sopron 
Biró István, Budapest, II 
Biró László, Kiöpest 
Birtók L. Sándor dr„ Püspökladány 
Bisitzky András dr„ Celldömölk 
Bittera Zoltán, Budapest, VII 
Bi tzó Jenő. Nagy körös 
Bitzó Ernő, Ráckeve. 
Btcier R.czső. Szászvár. 
Bleyer Károly, Budapest, VIII 
Blum Gyula, Budapest, VII 
Bodnár AntaL Vecsés. 
Bodnár Jenő, Budapest, VII 
B. Bodolay István, Kőtelsk 
Bódy Dezső Homrogd 
Bogár ,Julia„ Sárszentmihály. 
Bogcsa Alajos, Nagy halász 
Bogdán „A.ladár dr., Nagykanizsa 
Bogdánd:v Jenő, Lovászpatona 
Bogdán l\:álmán, Tiszabu1·a 
Bogcnrieder Frigyesi Bpest és Nagykanizsa 
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BogluJz Viktor, Városlőd. 
Bokor Ferenc, Kaposvár 
Bokor Jenő, Rum 
Boldizsár Imre, Nyirbátor 
Bolemann Lajv;,, Kéthely és Balatornuária. 
Bolemann ~J:liá!·y, Csurgó 
Bolgár Miklós. Sr-éesény. 
Bonomi Géza, Csanádapáca 
Bontilovils Olga, Rúkospa.lotn. 
Borbély Endre, N a.gykőrös 
Borbély József, Szeged 
Boros Aladár. Gyöngyös 
Boross Gusztáv, Nagykáta 
Boross I\:'ároly, Kiskuu<lorozs1ua 
Borostyán Lajos, 1\'fagyarbánhegyes 
Borsody György, Fadd 
Borzsovay I&tván, Csepel. 
Bossányi Gusztáv, Sárosd 
Bossányi Jenő, llíareali 
Bottka Elek, Ragály 
Bottka Imre örök„ Ragály 
Botos Imre, Kocsér 
Bozó Géza, Budapest, I 
Bozóky Béla, Soltvadkert 
Bozóky György, Debreeen 
Böhm G11sztáv. Kispest. 
Böhtn Ignúc, BuclapesL 'lII. 
Bőtös Sámuel, Karcag-
Bra11n fiiiklós, Buda.pest., Vl. 
Braun Sándor, Pásztó 
Braun Sándorné, Pásztó 
Breic.ha János, Dunakeszi 
Bren.uer Ferenc, Za,1nn:páti 
Bretter Dezső, Csögle 
Breuer Béla, Bátya. 
Breuer Miklós. GYür. 
Breu-er Szilárd, Szarva~. 
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Breuer Zoltán, Makó 
Bródy Ernő, Döbrököz 
Bubregh Emil, Sellye 
Bud:iházy Sándor, Pécs 
Budai Bálint, Nagyperkáta 
Budanovi.ts '11ibor, Uj_pest. 
P. Buday Ferenc, \Tásárosna1nény 
Bnlcsu Barna, Bndapest. VI 
Buuyevácz Sándor, Alsóság. 
Burger Jenő, Biharkeresztes 
Burger Zoltán, Aszód. 
özv. Burger Sándorné, Biharkeresztes 
Buttinger .t\.rpád, Lajosmizse 
Buzinkay Anna, Vásárosnan1éuy 
Biichler J enö, Balassagyarmat 

Chomor Kálmán, Dombóvár 
Cihlár Károly, 'l'ürje. 
Csató Sándor, Budapest, VIII. 
Csatár Andor, Répceszemere 
Csábrády János, Kiskúnmajsa 
Csákly László, Szeghalom 
Csányi Imre, Budapest, II 
Z. Császár Ferenc, Gyulavári 
Csemiczky Frigyes, Abony 
Csengeri Rezső, Csenger 
Ü&-erján Imre, Gyöu ~·: · ~. 
Csermák Miklós, Geszt 
Csernyus Lnkács Lajos, Dunaföldvár 
Cservény Zoltán, Püspölrnádasd 
Csete Ambrns, Cegléd 
Cséby Lajos, Hévízfürdő 
Cséby Lajos, Keszthelv 
Csépy Antal. Ha tvnu · 
Csikós .t\.clám, l:>_[Lpateszér. 
Csillag György, Budapest. V_ 
Csillag Pál, 11.'iszacsege 

Csincsúk Béla. Pécs 
Csiszár Árpádné, Budapest, VI 
Csitáry G. Olivér. Székesfehérvár 
CsÓhány Jenő, Hajdúnánús. 
Csonka Béla, Kistarcsa 
Csonka Lajos, Szentlőrinc 
Csorba János, Kecsken1ét 
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Ozájlilr László, Ü:50Tif:.7Tád 
Czeglédy Istvá.n. Hejőcsaba (i\fortinlclcp.) 
Czermruk Lipót, Veszprém 
O~LbuJika Gyul1a1 Sz.entendre 
C11tbuBta Jáu.1os örök„ Szcnt.eud,re 
Cziner Zoltán, Budapest, IX 
CzingeH László i l'j, Heves 
Czingelly Árpád, Rácpetre 
Czira Endre, Kiskúnfélegyháza 
Czollncr László. Iszkaszentgyörgj'. 
Ozuczy Győző, Zalaszentgrót és Zalabér 
(_~znkor (iynla. lJudapcst, \,TIT. 
Czukor László, Budapest, VIII„ 
Cznppon Antal. Vánosgyörk 
Czurda Dezső, Kiskúnhalas 

Dalibor László, Győr 
Darányi Árpád dr„ Orosháza 
Darányi Mihály, Sásd 
Dániel Mihály, Kiskúndorozsma 
Dános Béla dr„ Nagykálló 
Dávid István, Aba. 
Dávid Vi1.-tor dr.-né, Budape•st. II. 
Debreczeny Károly, Békéscsaba 
Deér Endre dr„ Budapest, IX 
De111eter Gyula öriik., Nág·ocs 
De Moder Dénes. Jászladány. 
Deutsch Zoltán, :Miskolc 
Déri ,József, N<1g~ck:inizsa. 
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Dobler T...dtszló. I\:őröstaresa 
D"bos Gábor, Budapest. VIIl. 
özv. Dobos Györgyné, Cegléd 
Dobó Jenő, Nagykanizsa 
Dobozy Endre, Nyírábrány 
Dobozy Endre, Nyíracsád 
Do b-ri,bú1n Anibnl Máriapóci:; 
Dobsa Mihály, Sopron 
Dobsa Sándor, Alm(}sd 
Dolcsch ,József, Békéscsaba 
Dolcseh Sándor, Ba1mnzujváros. 
Domján Géza, Csanytelek 
Domokos Tiborné, Budapest, I 
Donászy .:\ladár, Csa-;ztreg 
Dosa Béla, ·rápiógyörgye 
Dömötör István dr., Kecsken1ét 
Dömötör Lajos dr„ Bmlapest VIII 
Draskovich Géza, Babócsa 
Duchon Alfréd, Mór 
Dudás ~t\ndrás, Bufi•tPC~I. f"\7 

Dusa Ernő .. J i1szberéuy. 
Dvorák Alfréd, Fót 
Dvorszky Béla dr„ Szombathely 
Dvorszky József, Haj1náskér 

Eger József, IIegyfalu 
Eibach K(}rnél dr„ Bonyhád 
Elek Jenő, Mezőtúr 
Elek Mihály, Budapest, VIII 
Elek Pál dr„ Ujpest 
Emánuel Géza örök .• Budapest, IX 
Ember Béla, Abouy 
Ember Béla örök„ Túrlrnve 
Ember Elek, Budapest, IV 
Ember József örök„ Makó 
Ember testvérek, Makó 
Eőr:v István, Német;holy 

Eöry I&tván örök., Nómetbo\.v. 
Eőry Vilmos. Sárvár 
Ep;;tein Géza, Tiszafüred 
Erk~dy Ferenc, Pester~ébet. 
Ertsey Tibor, N agyhalasz . . 
Erdélyi Dezső, Balatonz.amard1. 
Erdélyi Dezsőné, Budapest, I 
Erdél:ri Géza, Zákány .. 
özv. Erdélyi Józsefné. Zalalövo 
Erdélyi Mária Irén. Nádudvar 
E~rdős Gerő, Tarpa. 
Erdős Lajos, Vép. . . 
]~rényi István, Szigetszeutm1klos. 
Erényi László, Budapest, VII 
Ettwel Zoltán, Gara 
Écsy Zsolt. Felsősegesd. 
Éhlert Gyula, Sátoraljaújhely , 
Éllő Ietván és neje, Bnclnpest. I. cs VII. 
E1es Géza, Diósgyőr 
Érteke; Lajos, Solt 

Faber Albert. Nagybánhegyes 
Faith Olga dr., Sárkeresztúr 
Faj esek József, Péc~. 
Falcsik Gábor. PestuJhely 
Falu di Jenő, Dunaföldvár 
Faludi Rezső, Csömör 
Fancsik Lajos, Sün1eg 
Farkas Antal örök., Kapuvár 
Farkas Antal János, Szarva.s 
Farka's Béla dr .. Kecskemét 
Farkas István, 81..ékesfehérvár. 
Farkas János, Várpalota 
Farkas Jenő, Kisvárda 
Farkas József, Sávdorfalva. 
Dr, Farkas Károly Nyerg·esujfalu 
Farkas Lajos, \Tisegrád 

1 
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Dr. li'azekasné Heuu1anu Anna, Polgár 
Fí~biún C1éza, I-Cat.y:znár 
Fúbry Ödönné szül. Csutak Edit, Balatou-

s2e1ues 
l11úbry Ödéi11, B1ilai0Hszcn1es 
Fáczányi István, Budapest, X 
Fáy Ignác, Nagytétény 
Faller János, Haiduszoboszló 
Fehér Dezső, rrávé 
Fejes Ferenc, 1\'a.!.!.·~·ka111a1·ús 
Fejes Lajos, ICunágota 
id. Fejes Lajos i.irök„ J.\.nnágot.a és N·agy· 

kamarás 
Ii,ejér Fercue, Nyiregyhúza 
Sz. Fejér József, Nádudvar 
Sz„ Fejér .József örök., Núdudvar 
Fekete Andor, Budapest. Ill. 
Fekete István, Túrkeve. 
Fekete Zoltán, Budapest, IX 
Fenyves :ilíiksa. Budapest, \TI 
Fenyves Zoltán. Budapest. \TII. 
Ferencz Itnre, 'l,örök.:;zentn1iklós 
Ferenczy .A.rpácl, J ászúrokszállús. 
Ferenczy :Thlargit, ~rata 
li1erenczy Zoltán, Füzesabony 
ifi. Fényes Lajos, llliskolc 
Fichtner En1il, Polgárdi 
Filep Béla, Budapest, V 
Filó János dr„ Budapest. VIII 
Fischer József dr .. Jftnoshúza és 13ögöfe 
Fitos Ferenc, Vállai 
F'1an1n1 István, Bu·t:Íapest, \T. 
Flaskay I\:álmán, I\:islúng. 
Flesch Emil dr. örök., Győr 
Flóderer Jenő, Csepreg 
Fodor Ferenc, Gyopúrosfiirdö. 
Fodor István, Battonya 

1 

I•1odor Sándor, Decs 
Fohsz Ráchárdné, P.ili~c~aba 
Folk.mann Ferenc, 11aJ~aruaz 
Fónagy Sá11dor örök., 1\lsódabas 
Forgács Károly, Csorvás 
For.kly Béla örök„ Sükösd 
Forkly Géza, Nagybaracska 
Forkly Zsiwmoud, Sükösd 
Földes Béla, Szolnok 
ll'öldes Jenő, Zomba. 
Földes Lajos, \Teszpré1u 
Fördős Lajos, Kecsken1ét 
FranJd Antal, Szeged 
·1rrankl József, Szeged 
FranJtó Andor, Szeged 
J!~reiszber,ger Káít·o}y. :i\Iezök0-n1úrou1 
Fried Sándor, Kisvárda 
Fried Sándor, Rákospalota 
Friedmann Sándor örök., N;i;irbogclány 
Friedrich Ödön, Szentgotthárd 
Fridrich Sándor, Pécs 
l"l'riss rribor. Budapest, \71 
Frits Zoltán, Tolcsva 
Funk József, Budapest, VII 
Fiihrer Andor, Tevel 
Führer Andor, J ... eng·ycl 
Fülep Ágoston dr .. Budapest. V. 
Fülöp Zoltán Lan1bert. Bessenyszög 
Fürst Elemér, Soroksár 

Gaál Béla, Nyirbakta 
Gaál Endre dr„ Budapest, VI 
G·ábor Jenő, Mezőkovácsháza 
Gabos Lajos dr„ Budapest, V 
Galambos Béla, Sátoraljaújhely 
Galan1bos Kálmán, 1\.cs 
G·a1at:a Lá,:;zló. Jász,fén:vszaru. 

1 

1 

1 
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Gallé Géza, Lengyeltóti 
Gallina Béla, Hódmezővásárhely 
Gallus Jenő, Sopron 
Gaskó Béla (vitéz), Körösladány. 
Gábris Jenő, Hódmezővásárhely 
Gáspár Arpád, Budapest, VII 
Gáts Lajos, Mozsgó 
Gedeon Andor, Nagy kónyi. 
Geduly Elek, Tápiószele 
Geiringer János dr„ Baja 
Geiger Kálmán, Pécs 
Gelei Gyula, Budapest. VI 
Gellér János, Kiskúnfélegyháza 
Gerbert Ottó dr„ Alag 
Gerirely Jenő, Alap 
Gergely Jenő, Szeged 
Gergelyffy György, Nyiregyháza 
Gerle Jenő, Szeged 
Georgievits Pál, Hegyeshalom 
Gerő Miklós, Budapest, VII 
Géczy Dezső, Szarvas 
Glós Ottó, Somogyjád 
Goldberger Lajos, Békés 
Goldblatt Ferenc, Sárospatak 
Goldmann Adolf, Tiszaföldvár 
Goldmann Dezső. Budapest, VI 
Gonda Armin, Bia 
Gonda Mihály, Nyiregyháza 
Gőbel Margit férj. R. Nagy Béláné, Pécs 
Gödény Sándor dr„ Debrecen és Nagykálló 
Göllner Aurél, Bicske 
Göllner Hugó, Vác 
Göltl Pál örök„ Pécel 
Gömbös László örök„ Mór 
Gömbös Zoltán, Budapest. V. 
Gömöry János, Csongrád. 
Görbe Gyula, Bajaszentislván 

Görö~ Jenő dr.-né, Budapest, X 
Görögh Péter Imre, Gyüre 
Götz Károly, Siklós 
Grimm Rudolf, Martonvásár 
Grósz Anna, Érsekvadkert 
Grósz Dezső, Ujfehértó 
Grósz Herrnanné, Ujfehértó 
Grósz Nagy Ferenc, Debrecen 
Grózer Dezső dr„ Borsodnádasd 
özv. Grózer Lajosné, Borsodnádasd 
Gruber Arpád, Budapest, V 
Gruber Janka~ Bögöte. 
Gruberné Dános Margit, Szentes 
(iruber József, Szentes 
Griindl János dr„ Kál 
Grünwald Gyula, Budapest. VIT 
Grünwald Imre. Szeged 
Gulyás Béni, Kispest 
Gutfreund Arpád, Hódrnezővúsúrhely 
Guttmann Sándor. Gyöngyös 
Gyarmati Emil. Baja 
Gyctvay .r\.ndor, Karácsonc! és Lúbad 
Gyöugyössy Géza. Nagyata.d 
Győrffy József, Mosonszentjános 
Györffy :Mátyás, Kiskúnrnajsa 
(fyörkös Pál~ Kóka 
Györky Béla, Hévízgyörk 

Haas Miklós dr„ Budapest, VII 
Hack Jenő. Oroszvár 
Hacskó Lajos, Budapest, VI 
Haclzsy Endre, Budapest, VI 
Hainiss Berta. Budapest, T. 
Haissinger Kál'Oly, Nagyléta 
Haissinger Viktor, ·Nyiregyhúza 
Hajdu József, Budapest, VI 
Hajdú Ödön dr„ Kispest 



Hajnal :Uiiklós. l\'fakt'.i 
Hajnóczy György, \r e~zprén1 
Halíisz Béla, Miskolc 
Halász In1re, Sárrétudvari 
Ozv. }[alúsz Pál11ú, ({y(hnrö 
Halmi Pál, Harta 
Hallóssy Endre, Csávoly 
Hamn1er Rudoll', Elek. 
Jiampek László.né özv„ Iharosberény. 
Hankó Zoltán, Alberti 
Hankus Lajos, Salgótarjún 
Hanny István, Szombathely 
Haranghy Arpád, Sajószentpéter 
I-Iarcz Lajos. Pestszenf-lőrinc. 
Harr János. Kőtelek 
Harnik I;ajos, Budapest VI 
Harsúnyi Károly, Budapest. VII 
FTarsán:ri Zoltán. Lengyel 
Hartlauer Jenő, Budapest, VII 
Haut:zinger József, Véménd 
Havas József. Szentes 
Háhn Dezső, Uszod 
Hiic.kel j\L Károly, Ujpföt 
Hegedüs Lajos dr .. Fegyvernek 
Hegel Frigyes, Győrösvé11yháza 
Hege] Frigyes, Kóny 
Hegyes Géza, Tiszaföldvár 
Heller Imre, Budapest, VII 
Herczegh Imre. 'tii.szapiispöki. 
Heringh Ernő, Tiszapolgár 
Herkovich Sándor, Pomáz. 
Herz Gábor, Csepel 
Hercz János dr„ Miskolc 
Herzog EJen1ér dr„ Tolna 
Hesser Andor dr„ Budapest. VII 
Hetényi Dénes, Apostag 
Heun1ann En1n1ai Sajószöged 

Héderváry Hugó dr. örök„ Budapest, V 
IIibay György dr. örök„ Eger 
Hinffner Jenő, Pilis 
Özv. Hodászy Ignácné, Szon1bathely 
Hofbauer Andor, Kiszombor 
Hoffmann István, Szeged 
floff.mann Géza, Dunaharaszti 
Holdy Lóránt, Doboz 
Holló Lajos, Pély 
Hollós Károly. Lőrinci 
Hollós László, Kővágóörs 
Hortobágyi (Mayer) Józse.f (vitéz), 

Cinkota (Sashalom) 
Horváth Antal. Budapest, V 
Horváth Imre, Csány és Hort. 
Horváth József, Pusztamérges 
Horváth Kálmán, Lövő 
Horváth Lajos, Hodász 
Horváth Ödön, Hort 
Hörörnpő Imre, Büdszentmihály 
Hrabeczy Oszkár, Budapest, IX 
lTrabovszkY Rezső örök„ Zalaegerszeg 
Hubacsek ÍCálmán, Mindszent 
Hutschenreiter Vilmos, Tornyospálca 
Huszár Károly, Badacsonytomaj 
Özv. Hübner Józsefné, Komló 
Hüvös László, Budapest, VII 

Ihász Nándor, Szentes 
Illés Antal, Budapest, VI 
Illés Zsófia, Nyíregyháza 
Illési Ödön, Ujpest 
Imreh Jenő, Uföartyán 
Irgalmasrend, Budapest, II 
Irgalmasrend, Eger 
Irgalmasrend, Pápa 
Irgalnmsrend, Pécs 
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Irgalmasrend, Vác 
Ispán Jenő, Budapest, VI 
Istók Il:én, Makó 
Istók Jlfargit, Makó 
Iván Árpád dr„ Kisbér 
Ivanits Károly dr„ Keszthely 

Jakab Géza, Szakmár 
.T ancsó Kálmán. Kevermes 
J anitsáry I&tván, Budapest Vl 
Jankó Gyula, Zsáka 
Jankó Gyula örök .. Zsáka 
D. Jankovich Dénes, Mezőtúr 
Jankovich István, Vál 
Janthó Tivadar, Hercegfalva 
Jánosi Géza örök„ Cegléd 
Jánváry Endre, Já:szberény 
.T ász István, Nagykőrös 
Jüger K. József, Hajduböszörmény 
Jeges Béla, N agyiáng és Kisláng 
.J encs Vilmos örök„ Budapest, II 
Jeszenszky Va1ér, Kapuvár 
J ezsó Arthur, Bogács 
J éhn Vilmos, Sopron 
JiTovetz László. Csákvár 
J obs Kázmér, Szigetvár 
özv. Jóna Lászlóné, Nyirba1rt.a 
.J ónap Aladár, Debrecen 
Jónás Endre, Szőreg 
Józan József, Iharosberény 
.Józsa Sándor. ICúnhe_g-yes 
Juhász István, Hódmezővásimhely 
Juhász Márton, Budapest, VIII 
Just Frigyes, Szeged 
Juszkó Gyula, Acsa 
Juszt Oszkár, Kecel 

Kabay János, Rákosszentmibály 
Ka.liay Péter, Hajduuáná;s 
[\:ahdebó Ferenc. Hódmezővásárhely 
Kacsur Károly, Pápa 
Kaczián Sándor. Pestújhely 
Kada Erzsébet, Budapest, X 
özv. Kada Istvánné, Budapest., X 
Kaláb Aladár, Szentes 
Kalán Gyula., Budapest, VII 
Kamenszky István, Tass 
Kalmár Miksa István, Budapest, I 
Kardos Zsigmond, Sátoraljaújhely 
Karlovitz Adolf, Pápa 
Karlovszky Geyza, Budapest, VII 
Karsay László, Tab 
Karvassy János dr„ Medgyesegyháza 

és Medgyesbodzás 
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Kassai Arthur, Budapest, IX 
Kasziba Kálmán, Jászszentlászló és Szank 
Kaszter Ödön dr., Zalaegerszeg 
Kaszter Sándor, Zalaegerszeg 
Kasztner Sándor, Budapest, VIII 
Kasztriner Miklós, Budapest, VII 
l{azuy Endre örök., Vértesacsa 
Katona István, Mindszent 
Katona :Thiargit, Biharugra 
Katona Margit, Kecskemét. 
özv. Katona Zsigmondné, Kecskemét . 
Kaufmann Ernő, \T eresegyháza 
Kaufmann Gyula, Battonya 
I~Adi!r Gyula, Sátoraljaújhely 
h.lldar Gyula. Bajna 
Kádár László, Tiszabüd 
Kádas Mária, Káloz 
Kúldor Vilmos. Cece 
Kállay Kálmán, Jászkisér. 
Kállay Lajos, Földes és 'l'etétlen 
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Kálmán Anna~ Záhony. 
Kálmán Béla, Budapest. VI 
Káln1án Ernő. lviátészalka 
Kálmán Károly, Páty 
Kálmán lviór, Pilisvöre>svúr 
Kálnay István, Nyiradony 
Káposztássy Géza. Budapest. III 
Károly Ármin, Budapest, VI 
Kátai Sámuel, Budapest. V 
Kátai Gyula, Cinkota (Sashnlon1). 
Keglevich 1\fária, Szarvas 
Kellaner Gábor, Kaposvár 
Kelecsényi Ferenc, Budapest, VII 
Kelemen Kaietán, Tiszadob 
Kelemen Zoltánné. Budapest. VIl 
Kelényi Mihály, Kálmáncsa 
Kellner Ödön, Miskolc 
Kemény Gyula, Cegléd 
l(emény Imre, N agykörös _ 
Kemplerné Péter Margit, Budapest, IX 
l(onde Ervin, Budapest, \T 
Kende Ernő, Hosszúpályi 
ICenessey Antal, Kapuvár. 
Kenéz Ferenc, Ócsa 
T{enyeros Györg·y, Győr 
Kerbolt Dániel, Bonyhád 
Keresztély János, Albertfalva 
Keresztény Antal, Kötegyán 
Keresztény János, Pécs 
1Cerschbaunm1ayer Károly, Esztergon1 
Kerpel Pál, Budapest, II 
Kerpel Vilmos, Budapest, V 
Kerté.sz Elemér, Nagykőrös 
Kertész Ernő István, Ibrány 
Keserű Aladár, Győr 
Keserü 1Yiildós, Vasvár 
Kessler Gyula, Apc 

Kéler János, Gyula 
Késmárky Elek, Békéscsaba 
!(ésöi István örök„ Hódn1ezővúsúrhely 
Khell Antal, Ceglédbercel. , , 
I\'Jo·yóssy nfária. R.icse és Zen1plena•gard 
Killer Zsigmond Ernő örök„ Budapest, ll I 
f(irály Gáspár, Füzesgyarmat 
l(irúly György, Zalacg-erszei;; , 
Király József, Szabadszentkiraly 
Király Lajos, Gyula 
Király Mihály (vitéz), Makó 
Királyi Miklós, Komárom 
Kiss Antal, Urainjfaln 
Kiss Ernő, Alcsnt. 
Kiss Jenő örök„ Makó 
Kiss József, Budafok (Kelenvö]g-y) 
Kiss Lajos, Kistelek 
h'::iss Lajos, U jszász 
Kiszely Ferenc, Budapest, I 
Kiszely Imre, Majs 
l{lúzer Gyula. Ujdoruhóvúr 
Klein Emil, Kaba 
Klein Gyula, N agykörös 
Klein Jenő, Jászladány 
Klein l\Iiklós, Budapest, VI 
Klein Róbert Jenő, Ujpest 
IGubecz Pál, Salgútm·.ián 
Kneitner Kálmán, Tokod 
Kóczián Dezső, Tapolca 
Koczka Pál, Szolnok 
ICoczog,h János, Balmazuj vitro:
Kocsis Imre, Budapest, V 
Kocsis Kálmán, Gamás 
ICocsis Káln1án, Somogyvár 
Kocsuba Elem<ir, Veszprém 
Kocsuba Emil örök„ Veszprém 
Kohut Pál, Barcs 
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Kolbay Rudolf, Dévaványa 
Kolos György, Fajsz 
Koller Ilona, Orgovány 
Kolos Tibor, Szerenes 
Komlódy Zsuzsanna, J\fezöbcrény 
Komlósi Károly, Mélykút 
ICondor István. Debrecen 
Konrád Géza dr„ Budapest, VIII 
Konyáry Emil, Fertöszentn1iklós 
Koráni Zoltán, Budapest, VI 
Korányi Lajos, Budapest, VIII 
f(orc~o;;ok Béla, .J.ászdózsa 
ICoretkó Géza örök., -Bajna 
Koritsánszky Dénes if;i„ Kölesd 
Koritsánszky Ottó, Budapest, VI 
ICorn1ány Géza, Fehérgyai·1nat 
Kormos Aladár, Budapest, V 
Kornhoffer József. Mikepércs 
Korossy Károly, Kétegyháza 
Korpos Lajos. Hajdu<loi·og 
l(6sa I1nrc, J\Iezökövesd 
M. Kósa Sándor, Székesfehérvár 
Koszka Lajos, Sajókaza 
Kotschy Ferenc, Siófok 
Kotschy Ferenc, Siófok-fiirdötclep 
l(ovnlcsik Károly. Szank. 
Kováts Aladár vitéz, Budapest Hl 
Kovúcs Andor, l3ndnpest. VJ ' 
l(ovúes Barnabás .. Józsa 
,J, Kovács Béla, Balatonfüred 
l{ovács G-ynla., Súrszcntrnikló:-:; 
f(ovúes Tg·IIúe. Szilashalhús 
f(ovúcs .T<'izsl•l', ])úg· 
ICovács Káln1ún, Rltkóczifalva 
Kovács Kálmán, Mezőkövesd 
I{ovács T1ajo.s. B.a.rabás 
ICovács IJászló, I.enti 

S. Kovács Mihúly. Kecskem(•t 
Kovács Mihály, Okány. 
Kovács Odönné, Budapest, TII 
Kov~cs P~l, Ny ircgy háza 
Kovaes Sandor. Körmend 
L. Kováts 'l'ibor, Hajdusán1son 
U. Kovács Zoltán, Szolnok 
lCozmár:r Dezső, (~sougTúd 
Kozmáry Zoltán, Göncz 
özv. Kozmáry Zoltánné, Günc?, 
Kósa Sándor, Sárospatak 
I{ósa Imre, Felsőgöd 
Kőhalmy Elek, Ilalatonzamárdi 
K~mőcsy KáI,inái:i. Szigetszcnttuiklós 
Kormendy Kalman Karúd 
IC?,rrpendy Sán~cn-.' 13ndake~zi 
Kover Bela, Petervasára 
I(ö~gazdasági Bank, ICaloe~a 
Kranczly Ferenc, Szegvúr 
I~ri;;nn En1il. 'l'úpióbicske 
[\.retcr Endre, lj~rdöcsoko11\·a 
Krenz Valdemár, Mihályi· 
Krinitzky Pál, Seregélyes 
ICrisár Aladár, Pásztó. 
Krisik Pál, Ci nkotn 
.IS:ristó Nagy Istvún. llór1n1ezlh·úsúrlt<·l,· 
Ozv;. Kreuz Károlyné, Mihályi · 
ICr~besz lJászló örök., Pilisvürii~vúr 
Kren1er Szilárd, Paks 
~~réter Endre. J1:rdiJesokonYa 
I\.ropp Ilona, Riikospalot.<l 
I~uclur Jen_ö dr. örök„ Núgl'{ulvei·iíc•e 
I';cun Aladar, Budapest, JX 
I;n.n Ferenc, Budapest. V 
h„unetz Oszkár Gyö11crvös 
I~urdy I.iajos, icúl1sz:ritrniklús 
l\.urucz T-ivadar, Szilrszú 1 
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Kürthy Pú!. Bihartorda 
TCüttel Dezső, Kőszeg 

Laczka I\:.at:t.lin, lviedg·yesbodzás 
lú1dányi I\:álruán, ICölcse 
Ladúnyi Andor, Budapest, VI 
Lajbek Jenő, Rajka 
La.kner Gyuláné, Sajószöged 
Lakner I\:ároly, Budaörs 
Lamberg J. ICároly, Budapest. 'lI 
r„assányi J enö, Szolnok 
Lassányi József, Debrecen 
özv. Latinovich Gézáné, Ceg·lé<lhercel 
Lautner Lajos, Törtel 
Láng J ÓZisef, Budape.st, II 
Lang- Lajos, Nagykovácsi 
Lányi Dezső, NyiregyJuíza 
Lárencz László, Tompa 
László Istvá.n. Felsőgöd 
László J enö, Budapest, IX 
László J. Kálmán, Zsámbok 
I„ehrer .t\lfréd. Csongrád 
Leinzingcr Gyula, Szeged 
Lelovils József, Sopron 
I„e1ovit.s Józsefné, Sopron 
I„cndvay ]~ajos, l(őszeg 
I„engyel AutaJ, Nyirn1ada 
IJeng~·el Endre. Rákoshe1fY 
l.1enz .József, Budapest, X 
J.Jévai Izsó, Nyírlugos 
Léderer Ervin, Budapest, IV 
Leveit 'Istvú11 dr„ l\Inklúr 
Leövey Zoltán, Nyirtass 
T.1iebcr Béla, Kúnmaclaras 
I.iigeti Ernő, Kalocsa 
Lippe Ödön, Rákosszentmihály 
Liptai Albert, Berettyóújfalu 

Lipschitz ,Já1.1os. II1qdu11~lll~ls 
lúpschitz LaJos. HaJduna.nas 
Lipthay End:e. Kondcn·os 
T„iszkay Istvan, Bugyi 
Lollók László, Rudabúnya .. 
I~osoncz Dezső, Somlószöllós 
Lovassy Ödön, Baja 
Lovassy Dezső, l{alocsa 
Löbl Imre dr„ Szeged 
Löcherer Gyula, Soroksár 
Löeherer Tamáo. Budaneol, JX 
Lőrincz János, Battonya 
Lörjncze J enö, 1Judapc-.~l. II 
J Grinczy Lá:zló, Til•kt!si~-,aua 
Lugosi Béla, Ercsi 
I.iukács In1re, Bódva.s;dlas . . . 
E. Lukáts Lajos örök., S_zekesfehervar 
Lukács Vihno:;. Nagykanizsa 
Lukinich Dc;,..í~. Pili.:,boros;ienö 
T ux Arnold, Dehrecua 

S. l\Iaczkó Ilona. Szakcs 
1'Iaderspa('h l~ndre dr„ l{úko~llg-~·l 
~íagda Károly örök .. 1'Iagyarovar 
1vlagay I{áln1án, Igal 
Tlfagi Mihály, Geszlel;-
1\fagyary I~<;)ssa G.usztáv. B_u<la1.}cs~. 1 _ 
1'-:Iagyary I~oss-a Sandor, S~ckcslehervar 
Maier G:rörg·y, Don1heg-yhaza 
Major Agoston, KisteleR 
Major Elek. Tarján 
Major Mihály, Debreeen 
Majorossy Béla, Budapest VII 
Majos Pál, Budapest, VI 
Makay Károly, Ki&kúnhalas 
Makray József, Szamy 
Mwkray Lús"ló dr„ Ba.ia 
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Mandel József, Debrecen 
Mann Géza dr., Budapest, X 
Ma.rherger Gyula. Buda.pest, V 
l\farinczer J cnö, Csorna 
í\Iarkovics Pál, Győr. . . . 
IvLrnnkovics l,ajos, A'bauJsuu1to 
Markovits ,Jenő. Bndapesl, II 
Ivfarschalkó Leó. Nagyecsed 
i\farlinovich József, Hajós 
Marton Manó, Budapest, II 
l\fartos Gyula. V úc 
1fa.tavovszky Gusztáv, Szer.encs 
Matheser Jenő, AJ>ittfalva 
l\íatolcsy Istvún, .Adánd 
Matolcsy Károlyné, Budapest, VIII 
Maurer Armand. Budapest, VIII 
i\Iayer Kúroly, i\foháe8 
-1Iúcz .. A.kos örök„ Gyorna 
Máday Aladár, Gyoma 
1\Iándi Jenő dr., Zalaegerszeg 
11árkus Dezső, \T ámosn1ikola 
~Iárkus Gyula. ?tíecsckszabolcs 
1.Iárkus ICornél, Gon1ba 
i\lárkns I\Iárton. rraktaharkány 
Máthé Mi.hály, Szeged 
:\Ie('s J3alog Lajos, Nag:r1uúgóe~ 
Mees Balogh Sándor, Kisújszállás 
2tfedgyessy György, Nagydobos 
Iviedreczky Nándor, Iker\Tár 
I\fedveczk:.- I\1ihály, Nagymaros 
l\Iedzibródszky Ignácné, Jászalsószentgyörgy 
Megyery Gézá, Budapest, X 
i\foisels AJrns, Budapest, III 
Meisels Miklós örök„ Abaújszántó 
üzv, I\fenner Ottóné, Diósgyőr 
l\1cnner Richárd, Diós!,,ryőr 
l\Ienller Károly, Sajószentpéter 

- -----==-- - -

1'Ierki.ly-Be1us József dr., N a.gyl\anizsa 
J\[ertha Lajos, Pées 
Mertz József, Cibakháza 
Mester László, Cegléd 
MEzei Elek, Ujpest 
Mezei J ózs5f, Bodrogkeresztúr 
:fi:Iészáros Imre. Baracs 
1\Iészáros Imre, Pápakovácsi 
1\Tészáros Imréné, Szeged 
Mészáros István, Gáborján 
Mészáros Melanie dr„ Budapest, III 
Mészáros Zoltán dr„ Miskolc 
Mészöly Mátyás, Budapest, VII 
Mézes 111Fhá,jy, Ostffyasszonyfa 
:tvlichl Géza, Tata 
Miclma Mihály, Pápa 
Mihalovits J enö, Debrecen 
Mikecz Zoltán. Kemecse 
Mikes Elek, Törökszentmiklós 
Mikes Ferenc, Kiskúnhalas 
Mil!Jlós Aladár, Rákospalota 
Miklós Pál, Tinnye 
Mikó Sándor, Szomajom 
Miksa Gyula, Budapest, VIII 
l\'Iiovácz Imre. l\'Ioháes 
1Iiskey Dezső,' Fegyvernek · 
l\Iispál Frigyes örök., Békéscsaba 
.\lisnta ICároly, Balatonszeu1györg:.' 
llíittelmann .Jenő, Kapos.vár 
Moder Dénes, Jászladány 
Modra László, Dunapataj 
:\focs" i\Iiksa, Bokod 
Mohilla Rezső, Győr 
Moldt Béla, Budapest, VlII 
Moldviin Lajos, Szeged 
Molnár .AMréd dr„ Budapest, IV 
1\Iolnár Antal, Soroksárpétcri 



Moln&r A. D&niel, Dunaszekcső 
Molnár Bertalan, Tiszabő 
Molnár Ernő, N emesbikk 
Molnár Gyula, Ujfehér.tó 
Molnár Jenőné, Schultz Fricla, Dornos7.1ú 
Molnár Kálmán, Miskolc 
Molnár Lajos dr., 'fökaj 
Molnár László, Téglás 
Molnár László, Hódmezővásárhely 
Molnár Mihály, Oro.sháza 
1\:. l\Iol11ár 1\fiklós, I-Iajcluuúuús 
Ifj. K. 1\folruir MIJd&s. Tá1>iósze1rtmárlon 
Molnár Miklós, Szob 
.t\. 1\[orvay József örök., 1\fezökövesd 
Mór Gyula, Dun.aharaszti 
Moy,s Jú,nas, Nyírkarász 
Mózes Elemér, Algyő 
Muzsa Gyula. Budapest, IV 
1\fiihlrad .Jcuü, LTjpest 
Müller Elek, Győrszentiván 
Müller Mór, Hódmezővásárhely 
Müller Vilmos, Rá.kospa!ota 
Münnich Rudolf, Marcali 
Münster Imre, Jászapáti 
l\Iiinstcr Sándor, Nagyoroszi. 

C. Nagy Aladár, Csorna 
Nagy Albert, Csanádpalota 
N agi• B&Ia dr„ BuclaJJest, IV 
Nagy Béla, Bönnétalap 
Nagy Elemér, Csongrád 
Nagy E. Ernő, Köveskál 
Nagy Ernő, Pocsaj 
Nagy Ferenc, Csépa 
N,agy Frigyes dr. örök., ICúnhcgj·c:-; 
Na.gy GyDrgy örök„ Szeg,ed 
Nagy Győri Elemér, Gyoma 

Nap;y Imre, Szihalorn 
Nagy István, Fol~tö 
Nagy János, Gádoros 
Nagy Jenő, Dombrád 
Nagy József, Kápolna 
Nagy Kálmán, Fülöpszállás 
Nádas Imre, Nyírbátor 
Nádasdy János, l(iskőrös 
N ágel István dr., Budapest IV 
Nüge!e Géza, Budapest, VIII 
Nemes István, Nyárád 
Neményi Nándor, Budapest, IX 
Netkov&zky Jó1 .. sef örök„ IGsteug-clic 
N ékán1 Aurél, Pécsvárad 
Németh Armin, Budapest, IV 
Németh Ignác, Ujpest 
Németh János, Bükk 
Németh József, Nagycenk és Nagylózs 
Németh Lajos örök„ Hódmezővásárhely 
Németh László, Alsóábrány 
Németh Péter, Lajosmizse 
Némeúh Sándor, Jliakó 
Németh Sándor, Ráckeve 
N-ény-ey Vihna, Tóthné, Balatonkenese 
Nindl János, Eszterháza 
Nizsalovszky István Pannonhah11a-

Györ.szentmá1~ton 
Nikolics Milivoj, Sopron 
Nizsalovszky István, Győrszent1núrton 
Novák József, Hajdnhadház 
Nyerges G,vula, Pusztafoldvár 
Nyilassy Agoston, Szeged 

Obermayer Gizella, Enying 
Oláh László, Szentes 
Olert Emil örök .. N agycsákány 
OllYirnyi Zollún. Fényeslitke 
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Onocly Ferenc, Budapest 
Orbán Ignácné özv„ Balatonfüred ~ürdö 
Orn.stein Izidor. rrarczal 
Orosz Ferenc 'raksouv 
Orosz János, ':Mezöcsút 
Orosz János, Osá1\.berén~„ 
Osgyáni Józs-ef, Nyíreg·yháza 
l)váry Elemér, R.étság és Nagyoroszi 
Ováry Zoltán, Ónod 
ürkény Ilug-ó, Bucbpest VIII 
ürvényi Béla dr„ Budapest: X 

Paezek Jenő, Budapest, II 
Palovics Alajos, Győr 
Pandula József, Budapest, IX 
Paip Elek~ ICúnm·adaras 
Pnp Gyula, Debrecen 
Pap László, Hajduböszöru1ény 
Pap László, 'riszaszentin1re 
l_>ataj Súndor. \rt~p 
Patakfalv)' Sándor, Bodajk 
Pataki I\:ornél. Ne1nesdé<1 
Pataki. Stindor. Dcrccskf' t;:.: J\:011;c;{tr 
Patyi I{Júra. rrün1örkény 
Pauli Péter, ICceskc111ét · 
f'aulovlts Gyula, Puszlaföldvúr 
Payer Béla, Jászszcnl<indrús 
Páhy Dm;,ő, Ozora 
Púkh Ilúza, 1.liszalök 
Pálfy Gyula, Budapest, VIII 
Pálffy László. Zala lövő. 
·Pánczél .. :-'\.xpúd, Eger 
Pártos Andor, Sarkad 
Púszthay ~i1.latlín·. ökúC\'5ke 
Pásztor i\Iihúly, Tiirökbál.int 
Ifj. Pásztory S:'iudor. Széke.sfehérvár 
Pávl ik ljlereuc, l)éeel 

lleczold I\:úroly11ó szül. \\Tattay CHI.elht, 
Bcrekböszörruén""" 

Peczold Károly dr. Berekböszörmény 
Pencz János. Kiskon1úron1 
Pehr Ernő, Tápiósiíly 
Peres Ernő, Budnpest, VIl 
Perényi Gyula, Abony 
Perger Ignác, 'l'arnan1éra 
Perin Béln, A.szód 
Perring-er József, Alsónémedi 
Perl József, Dorog 
Persay Andor, Nova 
özv. Persay Gyuláné, Nova 
Pesti Erzsébet, Krasznokvajda 
Pesti József. Jászberény 
Pesthy lllihályné özv., szül. 'l'hinag·l Szerafi11. 

Isaszeg 
Pethes István. Budapest, VI 
B. Petreezky Géza, Gödöllő 
Petrovay Zoltán, Kisújszúllús 
Petry József, Vésztő 
Petry Zoltán. Öcsöd 
Péchy .József örök., Csökruii 
Pécl:ty Tibor, Csökmő 
Péner Jenő. l(únszentmárton 
Péter :Margit Kemplerné, Budapest, IX 
Péterffy István, Nyíregyháza 
Péte~Jfy István, Vizsoly 
J->falz I\:ál1nán iirök„ .:-\lpú1· 
Pfeiffer József, Gelse 
Philipp István, Hódmezövásárhcl)· 
Pintsek Gyula. Pápa 
Ifj. Piatsek Gyula, Kaposvár 
Pichler József, Gyöngyösmellék 
Pikler György, Budapest, VIII 
S. Pildner Viktor dr„ Budapest. X 
Pillieh Ferenc, Simontornya 
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Pocskay Béla, Budapest, I 
Pogácsás Illés, Lepsény 
Pol11tsik József, Budapest, VI 
Palgár Károly, Szegh11lom 
Polyák Rezső, Masonszolnok 
Polony János örök., Gyöngyös 
Polóny Zoltán, Gyöngyös 
0. Pong'l:ácz Lajm, Báita..wlt 
Popovics Dénes, Karczag 
Popovits István, Nagybátony 
Popovics Zoltán, Kadarkút 
Posgay Andor, Csabrendek 
Posztl Gyula, Galgamácsa 
Pozsgay Gy. örök., Nyergesujfalu 
Pósta Ferenc, Buda;pest VIT 
Posta György, Balassagyarmat 
Praefort Emma, l(úubaja 
Praefort József, Bácsalmás 
Praefort Kornél dr„ Mélykút 
Práger Béla örök., Nagykanizsa 
Prúger Frig;'o-es, Gyula 
Preiser Ernő, Debrecen 
Preisich Károly, Budapest, V1II 
I>rehoffer .Jenő, C~eg-léd 
Preszler Ármin, Eger 
Prodam Guidó, Budapest. I 
Prokonovits Brunó örök .. ·rrurn 
Puky Miklós. Berettyóújfalu 

Raák Gyula, Zircz 
Rab József. Tiszalök 
Racsek Lajos, Budapest, II 
Radanovits Dániel, Budapest, I 
Radanovits Testvérek, Budapest, 1 
Rndimetzky Zoltún, Egercsehi 
Radó Miklós, Békéscsaba 
Ragettly János, Békés 

Rnjzinger Imre <lr., Ózd 1>s Sajúvúl'kOllY 
Ran József, Mezőberény 
Rausz István, Regöly 
Rábl Jenő, Győr 
Rácz Ernő, Budapest, I 
K Rácz Gyula, Miskolc 
Rúuz. György dr„ Bil111r11agyhajo111 
Rácz Illés, Jászapáti 
Rácz János, Kiskúnhalas 
Rácz Jenő, Budapest. VII 
K. Rácz Jenő örök„ Miskolc 
Rácz Jenő, Makó 
Rácz Sándor, Tiszafüred 
Rákos Gyula örök„ Salgótarján 
Rákos Simon. Nyh,bogdány 
Rebensaft Márton, Szentgál 
Rohmann Rókus, Balassagyarmat 
Regéczy Nagy Béláné, Pécs 
Reichard Jenő, Budapest, VII 
Reiner Mihály dr„ Heves 
Reiner Miksa, Pesterzsébet 
R<'lsinger ,Jenií, Rornhány 
Rerncsák l\Iiklós, Lébény 
Renner l\Iúrton dr„ Budapest, \T 
Reqniny Attila, Pilismarót 
Récsey Zoltán, Törökszentn1iklós 
Rédigcr Ödön, Pécs 
Rhédey Endre, Verpelét 
Réman Béla Gyula, Beled 
Rétay János, Szirák 
Réthelyi József. Budapest IV 
Réthy Béla, Békéscsaba 
K. Révész Imre, Jászberény 
Riesz Armin, Budapest, II 
Rimay Béla, Szikszó 
özv. Rochlitz Arturné, Esztergoru 
Rochlitz Márton, Pesterzsébet 
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Rohonyi Gyula, 'rnra 
Rokszin Szilvlnsz, n-Iezötí1r 
Rolkó Albert, Gáva 
Róna Pál, Szendrö 
Rónai Dezső, 1Júcsaln1ús 
Rosenberg IIenrik, Csepel 
Rosinger Jenő János, I-\01nhúny 
Rostetter János. llyör 
Rotfuchs Ev. János örök., rrokaj 
Rotfuchs László, Tokaj 
l1útli _l1~Jc1nör. Budapest. \.rlI. 
Róth .illanó, Budapest, V 
Rózsavölgyi L. Margit, Budapest, V 1 
Runyay l(ároly, l?oroszló 
Üzv. J{uttkay Lajosné. Kerekegyháza 
[tusznyák I...iajos, Sárvár 
Huszn.rák Lajos, Lovasberény 
Ftüll Imre, l\'lagyaróvár 

Saáry Alfréd, Bácsbokod 
8aáry Gábor, Beseuyötelck 
Safáry Gyula, Pilisvörösvár 
Sal ,J únos, Letenye 
Salacz Géza, U jkée8ke 
Salan1on Jenőné özv., Szigetvúr 
Salgó Péter, Szeged 
Salomváry Jenő, Budapest, V 
Sarkadi Imre, Orosháza. és Gyopúrosfiirdíi 
Say Móric dr., Székesfehérvár 
Say Rudolf örök., Székesfehérvár 
Sághy Gyula örök„ J ákóhaln1a 
Súnclor Illés örök., Hódmezövásúrhely 
Sándor ICletnentin, Búcsvaskút 
8úndor Zsig·uiontl. Gacsúl:r 
Sárkány László, Pesterzsébet 
Sár.tory Lajos, Bal.ato.nbog1ár és Ba1atonlella 
Schauli István, Váchartyán 

---

Schausz Mútyús, l\[a.kó 
Schafer Aladúr, Ballavúr 
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Sclnniedl 1~,erP11e1'•-lfa\·1·;111ek I\nro!n. f\{dc'1z 
Scholtz Endre i.f:i„ J..>e!-ithidt•gkút l·s Nagy-

kovácsi 
Schmidt Béla, I~1elsöireg 
Schmidt Károly, Mohúcs 
Schmőr Hugó, Budapest, III 
S0hn1ör I\.orné.l, l{istengelicz 
Se.hönberg .4.rrnin, Drégelypalúnk 
Schreiber J ózscf, J ászladúuy 
Schreiber lliihály, Boldva 
Schreiber Lajos, lfajdúbiiszürn1éuy 
Schubert Arnold, Budapest. V 
Schuk József, Tia;iduhüszürznény 
Schu.h Kárnly üzveg--ye, 1-Cn l:rniúr 
Schulek Béla dr., Budapest, 1 
Schulek Gyula dr„ Edelény 
Schul1nann Bódog dr., :llionor 
Schurina Cirill, Szil 
Sch\\·arz J\.Ianó, Budapest, \T[ 
Schwartz lvlihúly, Hajclúdorog· 
Sch\vimmer l\Iarcel, 13ndape~t. \' 
Selmeczy Béla, Szeged 
Seper Dezső, Hatvan 
Seress ,József, Putnok 
Sey Lajos, Örkény 
8ey László, •..,r ajszló 
Siegel János, 1l1ahitútfaln 
Síkari ICovúes 1lihúly, 1\:et~ski•ni{·t 
Sik.lúsl Henrik, Budapest \7"fl 
Sillye G·éza, J ánoshahna 
Slmig llez::;6, Füzesgyar111at 
Simon 1Drtr6 dr„ Szon1bathcly 
Hirn·on Sándor, l\:öröshegy 
Simonyi Eru(), Szigetvúr 
Sin.1ouyi .Tózscr, 1',Tagyl{>ta 
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Sipos Berta, Nyírmihálydi 
Sipőcz István örök„ Pécs 
Siska József, Mezőkeresztes 
Skopál Sándor, Nagyberki 
Skoumál J enö, Hódmezövú~úrhely 
Smetana Aladár, Kisterenye 
Smetana nfárta, Kisteren:ve 
Sóbányi Gynla, Tószeg 
Solez Gyula, Komádi 
Solcz G,vula dr„ I\:arn1H.·ssúg-
lfj. Solcz Gábor, Karczag 
Sommer Bertalan, DéYavúnyn 
Sorumer Ottó, Zsámbék 
Somogyi János, V ecsé.::; 
Somogyi Lajos, Ci,bakháza 
Sonne"'•end (fyula, Körn1end 
Soós Istvá11, Dömsöd 
Sőffer Imre, Budapest I V 
Sperge]y Béla, Budapest, V1 
Sperlágh Aladárné, Budapest, V 
Sperlágh Zoltán, Hatvan 
Spiegel Gyula, Budapest, VII 
Spitz Henrik, Püspöldadány 
özv. Spitzer :Miklósné, Békés 
Steiner Ferenc, Budapest, VIH 
Steiner Ferenc, J\laglód 
Steinhausz Béla, Putnok 
Steiner Oszkár, Budapest, VIII 
Sterba En1ilné, f\Ií1gócs 
Stenczky Gyula, Püspöklellc 
Sterczula Jenő. Endrőd 
Stern Lajos, Karcag 
Steuer Imre. Budapest IV 
Stépán István, Hejőcsaba 
Stinner Imre, Győr 
Stodolni Dezső dr., Soroksár 
Stokinger István, Halászi 

Stolcz Déln. Veszprémvarsány 
Strausz Armin, Budapest, Vl 
Sujánszky Jenő, Balatonkiliti 
Suller Károly örök„ Fót 
Südy Ernő dr„ Békéscsaba 
Sütheö Béla, Szőny 
Sütheő Ödön, Pornóapáti 
Sütheő Lajos, Szombathely 
Syntinis Ilona bárónő, Budapest, I 
Syko Andor, Magyargencs 

Szabados Jánosné, Kaposvár 
Szabados József, Pitvaros 
Szabady János, Budapest, VII 
Szabady Viktor, Csengőd 
Szabó Antal, Környe 
Szabó Árpádné, Mezőberény 
Szabó Béla dr. örök„ Ujpest 
Szabó Béla, Eger 
Szabó Dezső, Buj 
Szabó Ernő, Siklós 
Szabó Géza, Gyömöre 
Szabó István, Törökszentmiklós 
Sz. Szabó Jenő, Jákóhnlma 
Szabó József, Alpár 
Szabó József, Szolnok 
Szabó Lajos, Szolnok 
vitéz Szabó László, Kecskemét 
Szabó Mihály, Báta 
K. Szabó Tivadar örök„ Magyargencs 
Szabó Vince, Csurgó 
Szabó Zoltán, Kutas 
Szakáts Zoltán, Tiszanána 
Szala.min Miklós, Kócs 
Szalay Gyula, Tapolcza 
&ialay Mihály, Abaújszántó 
özv. Szallós Jánosné, Dombóvár 
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Szappanos Gl~za . .Túszherény 
Szarkúsy ;Jolún, Fúnesikn{~. Siin1eg· 
Sza1thmá1·y Kálrruá:n örök., Bodrogkeresztúr 
Szauer Andor, Salgótarján 
Szauer Konstancia, J úszalsószentgyörgy 
Szágel Károly, Tiszavárkony 
Szántó Károly, üllő 
Szász Gyula, l~iskörös 
Szász Miliály, Madaras 
Szúsz Tihamérné I(igyóssy l\Iúria, Riese {~s 

Zemplénagárd 
Szász Tihamér, Ricse 
Szebellédy Ferenc 'l'éth 
Szeghy Sándor, Szekszárd 
Szegő László, Bnclapest, l 
Szeiberling Ferenc, Bakouyszoruhatliely 
Szekeres István, Ujpest 
Szekeres Sándor, Izsák 
Szekeres \Tiln1os, Nagykanizsa 
Szekér József, ICiskúnhalas 
Szekulesz J ózscf, N agyig1núnd 
Szele Béla, Szolnok 
Szemnecz Ödön, Hatvan 
Szemző Imre dr„ Szarvas 
Szendrei Béla, Budapest, VIII 
Szendrei Sándor, Báránd 
Szendrovits \Tiln1os. Nagydorog 
Szenteh István örök., rrab 
Szentgály Dúniel, Gödöllő 
Szentgyörgyi János örök., J úszhcréuy 
Szentivúnyi .J enö, ~i\pagy 
Szentpétery Púl, Budapest, IV 
Szepessy Sándor, Nagymányok 
Szerdahelyi János, Sopron 
Szécsi Dezső, Balmazújváros 
Szécsi Géza, Cigánd 
Székcsik Elek. Elsztérgoi:n 

Székely Adorján, Debrecen 
Székely Ferenc örök„ Békés 
Székely Jenő, Gyömr6 
Székely Jcnö, Győr 
Székely Rezséi, :PenteC'ser 
Székely Sándor, Budapest, VI 
Székely Sándor, Kecsketnét 
Széll Ilona, Budapest, II 
Szémann Ágoston, Hatvan 
Szónert. Aladár, Felsőga,l1la. 
Szénert Aladár örök„ Felsőgalla 
Szigethy Frigyes, Pécs 
Szigethy József, Berzence 
Szigetváry Zoltiín, Szombathely 
Szigvárt János, Vác 
Szíjártó Tibor, Mohora 
Szikszay Gusztáv, Pesterzsébet 
Szilúgyi Béla. Pácin 
Szilágyi Béla, Ukk 
Szilúgyi Géza, Jászszentandrás 
Szilúgyi Lajos, I\:isvárda 
Szilágyi Zol tún özv., I\:rasznokva;ida 
Szilcz István, l{isvárda 
Szilvássy Gy. T.iúszló. Bn<lapest. \,TIT 
Szirmai Kornél, Kiskúndorozsn1a 
Szkalla Lúszló dr„ Buda]lest. VI 1 f 
Szmodiss József dr„ Keszthely 
Szold László, Budapest, V 
Szondy László, Kúnhcgyes 
Rzopkó Dezső dr„ Nyíregyháza 
Szőke Ödön, Budapest, IV 
Szöllössy Jenő, ]\!fakó 
D. Szöllőssy István, Budapest, I 
Szőnyi Richárd, Barcs 
8:r.porny ?tliklós. l{ódn1ezüvúsúrhelr 
Sztankay Aba dr„ Debrecen 
Sztraka Ödön, (lásd: Szőke Ödön.) 
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Rznpcr I1n1'e, Csetény és Snr 
Sz. Szüts Ernő, Budapest, I 
Szüts Jlona, Rácalrnús 
Szütsné Szüts Julia, Cinkota (Mátyásföld) 
Sz. Sziíl·s I\:últ11ú11. _l)oruhflvúr 
Szüts Róbert, Székesfehérvár 
Szüts Piil, Budapest, IV 

rraby ,József, il\:í:;r11aria 
r_rag'Úllyi 1\trhnr, Jfó,dUlCZŐVÚSÚrhclY 
Takács Ferencné. Harkány · 
Takács István, Esztergom · 
'rakács Istvánné, Esztergom 
rrakács János, Balatonfüred 
'rakácsi Nagy Lóránd dr., Székesfehérvár 
'L'amás Mihály, Solymár 
'ramússy Flóris, Budafok 
Ifj. Tanács (íyuln firök .. Balatoni'öldvlir '· j 

ICöröshegy 
rrarjányi J únos, l{iskúnfélcgyhúza 
~l1ar Dezső, Garadna 
'l1atúr .J ózsei', J{úkosnalota„ 
'I'anffer Gábor dr„ Budapest, VI 
'l'a.vaszy Lúszlú .. l~nl~s 
rravaszy F'ereIH'. 11'orró 
'l'úbor Gyula, 1\lbertiirsa 
rre1eki Elen1ér, Zagyvarékús 
T'clkessy Ödön dr„ Kispest 
rren1e:-::váry J özsef, Szeged 
rL1eutesvúry Lúsz1ó, Budapest, X 
reereczky Pá1. Szentn1ártonkáta 
rrcreny l\IenYhért. Szabadszállás 
'L1crnajgó J ó·zsef dr„ Budapest, ·r 
~Persl:yúnszky I(áln1án, Söjtör 
~reutsch J ózscf dr., Tóváros 
Teutsch Reinhold, Moson 
rl'élessy István, Kiskún1aeháza 

'réry Aurél, Hőgyész 
'l'hierry Tibor, Csepel 
r.D11uránszky Károly, Sála 
Thury Andor, Kis1t1infélegyháza 
Tóbiás Zsigmond, Budapest, VII 
Tomka Iván, l\íagyaróvár 
rromory Elemér, Jászberény 
'I'olvay Imre, Debrecen 
Tolvéth Rezső, Tállya 
Topa Géza, Túrkeve 
Toponári József, Vác 
Torkos Dénes, Őriszentpéter 
Tornyos Lajos, Jászberény 
Sz. Tóth Béla, Debrecen 
Cs. Tóth Bertalan örök„ Nagyecsed 
'l'ótl1 Dezső, Egyek 
Tóth Ferenc, Erd 
'l'óth Géza, Makó 
Tóth István, Kecskemét 
'róth József, Czinkota 
Sz. Tóth J ózsof. J(iskúnfélegyhúza 
'!1(Jth .József öt·ök .. l~rd(Jesnknnva 
Sz. Tóth Káln1ún; Balatu11kenBse 
Tóth Kálmán, Beremend 
'róth Pál, Parád és Recsk 
'l'<irük .t\rpád, llcg·~'esl1alo1B 
'rörök Gyula örök., Nyíregyháza 
'l1örök János. Pécs 
'l'Qrök László, \T iunospércs 
'l,örök l\íárton, Szeged 
'förök Sándor, Budapest. VI 
Törzs Kálmán, I.ovasberény 
Trajánovich Antal, Berettyóújfalu 
'l'rajter Zoltán ifj., Békásrncgyer 
Trexler Jenő, Ajka 
'L'rubl Kiilmán dr., Kispest 



Ujhelyi Súudor. ?II'{n1dok 
l_Tlrich J úzsef, Szekszúrd 
Uray László, Júuk 
l Trbán:ri I!::>t vú n. l\Ioliúcs 
lisz li1erenc dr.-ué r\nl rrerka. Na1:1::•csúkúny 

'
7adúsz Elek, Nyirbútor 

\Tagaszky I\:úz1nér dr., Rúkoscsaba 
\'"ajda (iynla. ~"-dony és Pnsztaszaholcs 
\Tajna .T6zscf, Budapest, I\T 
\r arga l3éla dr., Gyopáros-fürdő 
\Targha Púl. Szatmárökörító 
\Targha Iiúszlú, Szolnok 
'\Targ_yass;y Gyula, Nagykörii 
\T arsúnyi IJéla, Budafok 
\.r a:-os .1 l'llÍÍ, I~er<•Pl 
.\'asd1nyey Aladár, Nagybajon1 
\'asdenyey Elemér, Nagyatád 
\„asvúry Béla, Zen11>lln1.agárd 
\„asvúry Elemér. Ilódrnczövásúrhelv 
\rú.rró István, \TilJúny „ 

\Túllay-Siposs Berta, Nyírrnihúlrdi 
\T úrady I.;ajos. Szentes' · 
\'úrady Litszlú. Júszl'elHÖszenlgvör!!Y 
\rit.éz \.Túrady Lúszló. Szentes · - · 
\'úrday T\Iiklós. l\Iezőtúr 
\T {unos Gyula, Pesterzsébet 
\'ún10:-; _ltnre. J)iósg·yíír. Yasgyú1· 
\Tc1cse~.,.. Istv::'!iu. Eg-cr é-s T\Iaklúr 
'lelsz l\.rpád. \Tnlk-ó 
\T cnczcl Lajos, Szahadszá1lús 
\T eréczy Géza, Kenderes 
Veress Arpúd, Budapest, II 
\Teres Barna. 1\Iezöcsút 
\'eres Púl. rl1isznkeszi 
\Tetter \Tincc, l{aposvúr 
\Téhcr Ernő, Pestszentlőrinc 
\Tégh Istvún, Tamúf'i 

Vúgh Antal, Szolunk 
V Bli Ferenc, Békés 
\Tértes József, Diósgylír 
Vida József, Etyek 
\'ida Ödön, Békésszeutandrús 
Vidovszky István, Békéssámson 
V'igh Ferenc }.fedg·ycscgyhúza és l_Jepsény 
Vincze Miklós, Kúnszentmárton 
\Tinnay István, Komádi 
Viola Lajos, Tököl 
\Tirág Gyula, Balatonfőkajár 
\Tizslovszky László. Dunaszentgyörgy 
\ 7ondra Antal dr .. \Tértcsacsn 
\'örös Sándor, Hó<ln1ezövásárhcly 

'Vagner rrivadar, ICúld 
\\ra;idits (iyöra·y clr .. Bon.vliúd 
\'lallenfeld 1\1:ihály. Dnnahogclány 
\Valigurszky Antal, Nyirhogút 
\Vallner Rezső, lTgod és Pápaleszér 
\-:\T attay l{ornél, E1nöd 
\\T cörös Gyula. Buda pe.st. \TJII 
\\Tertheimer Ernő, Nagykanizsa 
\Vesze1ovszky Erzsóhet, 'l'iszaroff 
\\T.óbcr G:r11lán{~ \\Tinfer El1,a. Ecse;..r 
Wéher Dezső dr., Budapest, VIII 
\\réher Dénes. Dnnaföldvúr 
\\T éber Géza, Tiszalucz 
Wéber Flóris, Kálló 
\\Téber Káln1án. Pécs 
Wéhly István, :Miskolc 
Wieland Dénes, Gyula 
Wieland Gyula, Sarkad 
Wieuer Jenő dr., Szombathely 
\\Tiencr l.1có. Pincelle1~" 
Wiesner Lajos, Budapest, I 
Will!lrnnn Ottó dr„ Budapest, VH 
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Wimmer Vilmos, Núdasdladány és 
Sárszentmihály 

Winkler Lajos, Gyula 
Wirker János, R-ákoskeresztúr 
Wittmann Elemér, Budapest, VI 
N, Wo1ff Lajos, ButLapest, I 
Wallner Lipót, Balatonalmádi 

B. Zaáry Elemér, :Mágócs 
Zachár Károly, Bánhida 
Zahorúuszky Ervin. l(iskunn1ajsa 
Zajacz Elen1ér, Recsk 
özv. Zajacz Károlyné, Tiszadob 
Zakár Zoltán, Szeged 
Zala Emil, Hajduszoboszló 
Zalai T\:úroly dr„ Cegléd 
Zala}~ .T ános, Zirc 
Zalay Lafos. Orosháza 
Zámbó László, Jánoshalma 
Zhor.ny Bert.ru1ia.n dr., Nógrádverőe.e 
Zboray Gyula örök„ Budapest. 1 !1 
Zboray Gyula örök., ~Iargitszigei 
Zimay Pál. I\:ecskemét 
Zlinszky Endre, Bölcske 
Zlinszky József örök„ Dunaföldvár 
Zlóczky György, Tótkomlós 
Zoltán Béla, Budapest, V 
rp. Zon1bory Béla, Bősárkány 
Zon1bory György, Jászkarajenő 
Zöldy Dezső. Kisújszállás 
Zsámboky János, Nagykőrös 
Zsoldos Boldizsár, Mernye 
Z~i'igön ..:-\rpúd, Földeák 

l 

~- -- -

Szaktárgymutató. 

(~ 'betiirendes szruktárgymntalóban <izok a 
;;yogy1szer.ész:i vona-f.ikozású iÍörvé.ny.eJ{ &; 
rendeletek vannruk feldolgozva, melyek az 
lD25„ 1926., 1927., 1928. {~s JH2!l. évi ~sehuaptúr
iian és az 1!)30. tovúbhú 1HiJ.1. úvi J~vköu;i;vbeu 
me;rjelei>tek. Ug-yszintén vaklllnennyi jelzett 
kötetnek egé.sz taJ.·LaJma, tahát úgy a l'end-e
IefieJ.cl1ez fűzött konm1erut..ár, a crnlnd-ennaipi 
ludn-i'\railók, a-z clvi jeleutő:::iégü hatáiroznitoLk 
é!:; tlönL•rén'yek. vtt1arnint a g~rwkorlali közJe-
1nénye:k és a lcii.löuböző Láblázat.olc A lcrn111-
111 Un utiLu n1eg·je1-erut g·yógyszerészi vo1N1,tko
zútiú v·a.g·y ,g·yógyszerC.s7..eket is érdeldő Lör
vúu)~(.:ik, koru1imy- és ndniszter:i: I·endeleL-ek, 
Í(ÜraLak, ivlla.ntlúbb jei1!leg-ű eg·.rosiil-et.i érl-esí· 
t.&..~1eJc és f'-eiliúváso1{ összefoglalását e sza:k· 
t.;irg·y1nut.a.tóban k·ill'ön ue111 1i.özöl'Lli:k; eg·y
rószt 1nive1 .aznk az 1925. évi Gyóg:s."'GZier-észek 
ZsebniliJ)tá<•a 224-239. olchLlán Jwl1lőkép rende
zett"Bn lcözzéa:daküaik, részben 111e.1~t a, .gyóg~,;
szerészet a1l,aipvető, vala1niut l•eg1forntnsahli 
törvényei és rendeletei. a jelen szaktárgy

mutatóban teljesen !'eldolgoztattak. 
Az a-rabszá-niok a Gyóg·y1:Y:zerész<ik Zs-eb-

uaptál'a n1egfele:lő oldalszá111át jelziJ.:. Az 
c..~I-őtte lévő ró-niai szá-ni a.z ú) sorozat köte
tét jelzi, 'rumelynek :a.z. -a:r-abszán11111.a.l 1negje
lö_l;t oldalán taMt.lfü·ittó " lrnresctl líLrg·e'· Te
hltif. 

J~_}f 



I. a Gyóg·yszeré.szek Zseb11aplú.ra 1fl:!5. 
II. a. GyógyszeréBz0k Zsehna.pf.ú.ra 192G. 

III. a. G:ró.&,.r:-;;1...,zerészc.J.;: Zselni:a.pl.ára 1H27. 
I\T. a Gyógyszerészek Zsehuaplúra 1H28. 
'l. a Gyógyszerészek Z~ebnaptú1·a l!J:!H. 

\~r. a (J;rúg-yszeré:o:zl'k EvkiiI!Y\"l' HlilO. 
\rrr. 11erlig- a G-yóg·_\·szp1·(•szPk I~vköuyvp UliJl. 

c:~vi köf·ct.ére utal 

{Egy-egy kérdés vaµ;:.· 1 úrg·y töhh 
is be van iJ.;:l.flJL-va azért. hogy ezen 
t.óba.u a l~ereső a lcl1ciőség szerint 
kü11n~y-cbben rúlaJáljoii). 

hetíínl•l 
út1nula
a 11.eg-

1\<la.goJ{u; - g·yúgyszc~r. g·yern1ekek11ek _ l 30 
Arlók I 250--294, II 26U, III I4!i 
:\dó k{·\ . .-zt'J'(',..; sz(1111ítú:-:a g·:.·c'1.u·.\·sz!'r{"sz11l>l 

VI 1 J~;;. 1:;.1 
\'l l !Ili 

.'\flúsére1:1ue1~ orvoslá~.a. IJI l5G 
1\;iúulú.s gyúg--ysz.c.!I~küliiB·lcge.ss(~ghez I SD 
}\:iúnlúsa sa;itú úljú.u neui eng-edúlyezef.L 

.~".ró.;.cv.szerekuek hiinh~Leud(í I 147 
_;\la JJszaliúl .\'tervezete korriól:lé k 11énzlúr~ 

lla.k l\T 255 
.\ LkaJ1nazuL1 ú.IJ:a:lúnos 1i:ere6el-i adója 

l 260, II 267-26!1 
..:\.lkaltnnzotl g·y{>gyszerész azonn.di elbocsúj

lúsa 
..:\lka1111azof f: 

javitúsa 

VI 228 
gyógyszerészek helyzetének 

v 188 
gyóg-y:~zcré.-;zek léLs1lunki 111u ta

II 298 
gytíg-y.szert'~szek né>:sora \TI H27 

vu :itiö 
AJkaJn1azott gyóg·yszcrészek i.iloktarláSi 

l~üt-tdnzett.ség(~ I 5l 

A llrnlnrnrn tt 
Lása 

,\]kn lmnzol l 

A 1Ji:rn1rna·zo-t.taJ.;: jJ:loLn1ényci t. i IloLií \·i l.ú.s 
esetek l 2,Hi 

„:\lkaloi-dák kiil:l'öhlrö.l hel101.,at.a.l.a 11 12;! 
~\lkol1oltartalmú esszenciúk \Tf ~ri. 11·! 
..:\uya.g·yóg:irszer-Lár ,felál}ít:[nsúva·I „ fi_ók-

vag-y házi gyógysze.rta.r n1egi,,;zuni.k I -1~ 
.A.pprobáicós viz.isga I 201 
Ar~ad-Csanádi E&i:r'esült va.suL Uel. bizi. ,.. 

irulézet &la.vszabályai III 10 1 
1-\rany-· és pa.pírkorona iközötLi úJs:zú.n1ít.ási. 

táblázat I 312 
·\ranyikorona. fokoza·tos i],Jel-ékláhlúzalo.k 
- . 11307 
1\rge.ni.un1 .:1.ceticun1 kötc-1c:ző lar!il.sa II G2 
J.\ rzéntartalmú légyírtószer gyúrtúsa és 

forgalo1nbahozatala tilos J\T 88. \' ]02 
„A.spiriu úriu1a.k feil:aj{m1Jú.sa III 22G 
1\zonnali clboesáli1sa alkaln1;1zoll g·,\·figy-

szcr(~sznck \Tf j:.!8 
.Al:1an1:1i1a,lós-úg·i védeln1c g·yúg;ysi'.er-é:-sz-
. ii.gye1mek , „ ~II Jl'.='. 

"\Llanü alapok terhe.re rc1Hlel·ht"(o .!.!·.\·o_g·y-
sierekrc \·onatJ.;:ozó 67.-ilhú!yza! J\í fd 

1\,J!.wtJ!.Í épiiúSi köl0~1J-n jg-{>11yl.H_~vé1ele 1 \T ](i.J 
1\'ll.a.111.i felügyelet alatt úll a g:yr'1.~·yszcré-

szet I_ !l!l 
,\Hatni itaJ.rnérési jiivedékriíl \ti a:; 
,\Jk1;i11.i okirat iUet&kc1\ T Hlil-315 . 

]] srn. TI [ H!iO, IY 3!12. \" ::os. \" ll ~!IS 
„Alkun1]ti11cst.ár terhére rendel.11elii .!.;Yóg·y-

szerk'iilönlegességck I 1·!8. I\T 15:? 

..:\ llan1.1ci1nc>~s.t.úr icr:hérc l'l~ndel hPJ(J nen1-
h i vala los gy(>gyszcrck ·1\r 1;12. \,TI: 81 

..:\·H·a.1111ki:t1cs[-.{Lr f.cwl1é1·c l(iszo.J..g·últ.a tan dú 
0 ·vógyszcrck árúsíiúsn J[l JAH. \T_[ 81. 87 
n,. - . . VIT tii 

- ------ --- -- . ~ 
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~\.l1an1kincstúr terhére Ovon1alt.i11 ren-
delése VII 52 

A1lategés~s6g-rondöri korlá1tozá5ok IV 198 
~4.llategész.ségügyi intézet VI \40 
.A1U,ru!egés7iségiigyi ik:é-SZiibrn-ény·ek ·be'hoz.a.1iala 

II 135 
.1\llategés;r,sl>giig:i:i törvt·11~· \T 3a 
.L\llatgyógyúszati kiilönleges kúszítrnéuyek 

I !JJ. IV 15<1, rv 388. v 178 
_<\il.la,tgyógyúszruti l<iilönleges :késútményel!: 

I 91, IV 154, IV 388, V 178 
oltóanyaogok és szérum-0k AH1atgy,óg·yásZ1a·ti 

ára 
A1lJ,atgyógyá1~1za.t.i széru111ok árúsí.tása 

III 65 

Át]1l:aitgyóg:rsz.erek á.ra 
II (i9, IV 388, VI 42 

AHafi. tíq1porok forgalornhmhozatala 
III 142 

I 91, IV 154 
1\..llatokJ11lLk 1naxhn1:i1Jlis doz.i'snk II 274 
,\Hat-0o·vosoílr dí.itótefoi III 67 
J\11lato1~osok ~';irógy<.SzeT!~latlú.'-ia I 40 
1\.llatorvosok kézi gyógyHZPrlúra J 1:!8, \T iJ4 
J\J.tallunos for.g. adó I 27il-282, II l!HJ, II 270 
AlLrulános lwreseti adó I 251-2riO 
Arengedmóny az OBA terhére rende],t 

.gyógyi>wrekoél IV 67 
Arsznb{is I il!l, T 4H. l :lUB. Y 155, VII rn; 
Arsmbás - bővített (egyesített) III 147 
„A.rszabás 1:éf.eleinek helyesbítése és pótlása 

TV !18, V 248 
.A.r.szabás kézi gy.óg·y1::;2er.tárr.a. i!S ikCHeJ.:ez-0 

„A„r.szaiháskés7.:ítés jövőbeli u1ódja 
1-\..nsza,bá5Jl:1é1Sz;íLé:shez ,gyúgyszeré::1zeJi: 

·bev<Hill.is.a 
Arszw.bárs ·pen~őértékbeu 

I 126 
III 103 

III 105 
III 13~ 
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ArszabÍts sajtóhibái IV 21'>. VTT J.18 
ArszabvÚi!lyozás helyes módja I 208 
Artrulrrna.s t:áwzeJ:eík I 37 
.A„rúbeszerz&s1 .könyvet g·yúgyi.-rz.el'ész. Yezef.n'I 

nem ta.rfozik . I 175 
Arúsítáea. - kötsZeJ·e.lcnek llI 88 
.A„rváik áitail J1a.szoné1'vezett gyóµ;yszer.til1· 

I 129-130 
.Árvák haszonélvezete I 41 
.t:i:sványvizelc és gyógyvizük be;ie•lenrtése II 104 
Ásványvizek készítése II 34 

a köza.lapoJr terhére II 84 
.A:taM,nyozása a forgalmi a<lónaik II ZiU 
At1helyezése gyógyszertámkna1t I 43, I 116 

v 152 
Atruházás I 41, I 43, I 113, I 117, I 129, I 247 
.A t-;rul1ázá§uá.l igiazola.ncló, l1ogy üzérked-és 

nom foi;og fönt II 79 
~i\Lruh,ázúsi kúrvé.ny - 1le.helveze-.t:t hi.a.n:eo 

. . II 202 
.A.t.ruházásér1t .közö~ f0Jyan1odvány uyúj-

tan<ló be I 117 
.t~truJ1ázás n1i•kor ta,gadhrutó 1neg I 41 
~4..truházásná.l sziik.séges tigészségi bizonyít-

vány II 65. II 110, II 194 
.i.\.f..száanítási tú.blázait aJ.",an.y- &s papírkornna 

:között I 312, II 311í 
.t\. 1bszám1itázsti• tivbJázrut k.01·0.ri.ra és pengő 

között III 20 
Bru1cteriológi1aJ. taa~táJy-0k II 145 
Baleseti és betegségi kötelező biztosHas 

IV 42, IV 172 
B11rnmJtk-0Jfü·a elleni védőoltások IV 7!1 
Báihíclr részé.re szubli•m,á;t-liepénylrék 

kis'ZOl],gáJ,ta.t:ása. 
Bánya társ pénztárak 

II 58 
mintaalapszabálya 

VI !IO 

--- cl 
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Búriu1115;ú:k Ue.1.:-,Ő hasz.uú.lala. {d f:aJ o.koz.hait,ú 
n1:ér~!,,\·ezésclt. Ú1cggátlús<.t III 43-45 

lJead:váuy !:,ryóg·yszert.ári ügyeklJon ,az illet~
kes t_ürvény1J:atósúg- első t.i!szt.-vJsolöjéih<iz 

nyújtandó be II 92 
Herul:ványi .j,J!lcté,Jrnk I 316. II 317, III 36il, 

I\T HUG. \T l 2G5, \Tl l ~!IS 
]~ehozntala µ:yóµ:~·szp1·pk11Pk kiilfiildröl 

inagúnosok úl lal \.rll :!t'i 
Bohoza,tala. ~1croi.kus t1znreknek III 224 
Behoza,tali cng-eclély 111érgckre IV 183 
Behozafa.Ji tilalom a.lall álló készíl'ményotlr 

'S'l1b. lI 12!l, IV 190 
Beje.lentése n1egszünt 1~ézi gyóg·yszer-

tár.nak II l!JS 
J3ejelentési kölelezeUségc gyaikoTnokok.tNtíl~ 

és segédeknek Ill 161 
J.3el;iigy111iniszter (n1osl néJJjóléii) fel

I 45 
üzérkcdé>tiröl sz-óló rendelet 

ün-yc1lete 
Bc1;",ird-félc 

II 7!1 
I 48 Berendezése gyÓgJ-'"1s.zertára;k.na.k 

Bctegellú.Lá.s:i szövetkezet gyóg·yszer-
számlái III 250 

11etegellútó szövetkezet inegsziiuése IV 227 
Detegoegé1yz-öpénztárnlt gyógyszer-

eUátása IV 5-1 
13.eteg-ségek cl,leiu gyóg·yszeriil sósbo11:::zesz... 

1té.szíbnényclc ne111 ujánl:l1a.ló1;: III 37 
Betc(rsé·0 ·i és baJesetbiztosítás szn:bály-0-

~á-;a "" I 240 
Dctogségi és baleseti kHtelező biztosítás 

IV 42. IV 172 
Detc.g·ségi biztosító inlézoli ala,psZia,bá:1yok 

III 105 
l1evúltási engedély - gyógynövény I · 307 
Bevételi ívek vezetése II 114 

51'.! 

SZÚ:!ll~ Bélyeg:i}lc.tékek [_L 1.Jun1kú.spG11zlú1·j 
l 2lfi 

és kczc.lletésc g·yó;.ryszerlú-
láknilil 

BérbeaditSa 
r ruh."Ilak 

Bórbea,dása. 
lll rno. rv 110 

L~·z.nn1é-l ycs g·y(i;,!:Y szcrtú.1:a_k.11.a·k 
I ml, IV .170 

Bérleti (gyógyszerlúr) sz.e1·z6üé-~e,k f(•,l- . 
téteJ..ei,ueJ.c n1egvúltozLatúsa. l ;1K 

Bér.lő sze1nélyében lörtéuö vú.Ltozú.s 
befoleuteudő l ll!i 

Bianco átru-házási kérvény II 20~ 
Bírá1a.ti clíja - ,g·yúgyszeriküli.inl0g-0s,-;ég·i 

engedély lcérelrnel~uclt. I 15-1 
BiJ.•llis.kodú1::J (hatósá_u:i) első folton I ilG 
Bírásk-0dás n1ásodfokon I ilG 
13.írILsJco-dás 1liaTJna.dfo.l;:un I ilG 
Bú·,ság-oJc adóvaJlornú.s lie 11ou1 atlú.:'ia 

mi.alt II :2G·l 
BizonyíUvfi,11y - g-ya]cornnki I l!Hl 
Bizonyitvúiny„1násola,t s1 .. cTzé6e l 1!JU 
Bi:ztos lc-öveLkeztetés Yon:lint:úsáua,k irl(i„ 

pontja - jogcfo]yarnoclúsoknúl Il l!J!; 
I1iztosító inléz.ct11él házi g·>-ó.~ryszcrlfr1· I\í ·l·i 
Borok (g-yóg·y) J~észítb.sc. i'ot\l.!1a,1on1ha-hoza-

1t.aila &s ·iu:IÚ;í.t:ása I 57, I lfi9-::--17:l 
Borpárhtt 1'or-rraJon1'11a.l1ozaJaLa Ill fi-i 
J3ortörvény vÓgrelln;itúHi útasílúsa \i.[ ;ll 
Bővített ársza,bás III 1-!í 
BucJ.aipeslc.n .gyó::,,7szer.túrfe:Jiigy1Jet :iog·a I -!G 
D11da.pl~ . ..,:Li g·yóg·:rszert..úra,k iiw~·c.letes „„ , 

szo],g·úJ,a,ta f\T 208. I\1 
_ :ns 

EndaÍ1csti eímtúr IIl 22, IV 20, VJ 21. \TI.:!! 
Biintctcés01c I 33-B7 

Oal:cif.o:l' a JJ'c-r. József. Keres1t. ICór:húz 
.tad1ére III 24!i 

C~hil1innek l>B -sóinaik sza.bad úrúsílása I\T 163 
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Cíine, - gyÚgys1.er-fin".l1.r11k n1egv{d.tozf.at-
)1afo , , . . · . I 245 

01·m.Je1ryz.élr.e .gyogyszertfn·.ak,1H1.k II· 361-42H 
' VII 411-l 

(!intielzés szahúi)·ozÚ!:Hl (gyógyszertú-
Taknak \/II ;:;J 

Cí1ulúr - budapesti TII 2·:t f\i 20, \TI ~1, 

„Chinoin" részvény jegyzés 
Ooru-osiv lte.."lgorJré:k J\iszol.giLltutása, 
Cseléd részére íldszol,gált gyÓgJ"szer 
Cseppl:ábla 

VII 21 
v 256 

III 146 
. II 33 

I 330 
I 117 Csőd - gyógyszerész el!1en 

Csődnyitás személyjogú gyógyszertár 
ellen VI 226 

CuJt-0rta.r.ta.l-0n1 n1eg:butározú1sia élelnli-
szereik ·vizs:gáJ.atáná,l IV 363 

Darrnol kiszolgúltat{1:-;a \7JI J.-J."i 
Defek.tu:rn, - ki}nyv I 108 
])etai!l d.rogi.sttá-k szabálvel.Ienes o·vógy~ 

sz-ei·á.rúsiti1sa · t:> ~ "" II 150 
Difü'riaellenes vfui;<tvó I 150-153 
f)iiftéria ·szóru 111 ára IV 102 
DíJak a ·gy·ógy.srL.-eDtárvi'Zlsgálatér.t ne.ni 
fizetendők I 43 

Dio;ni,n két Jrnreszttel vruló nwgjelölése I 88 
DistoJ csru1\: gyógyszertán.·ak útján sze,rez-

uieto he lII 70 IV 159 
Dis tol clat!úsi úra III 69, l v 7S, vn ,W 
Di&tol gyógyszertfu·i árúsítása III 137 
„Dobbi" értesítése V 234 251 
Dohányjöy edéki BclcghizL-val kötölt ' 

egyesség ' - \TI 132 
DohúnyjöveclDki Beteg·bizt. szilmlúi VI 149 

VII 164 
DoM-0rátns I 204 
Doktori fokozatot nyert gyógyszerészek-
ről lébszámkiillilúrutás II 297 

5!7 

El:-iő segélynyújtáshoz szükséges szere.k 
IV 74 

Első segébtn)-í1.itáshoz 1alitft,hlúk 1\7 175 
ElYeazett hizouyítá.nyról ,inásol11t I 190 
Elvonása gyóg·,rszerl.iiri ,i.Qg1u.1ik l.[ 20~ 
l~ng:ed.ély (jogJoly.an1-0(!ás) .niegta.g·adása I 4~ 
filng~edé.l y ezett ,ITT-óg:tiSizerk ii lün1l egessége.k 

II 204-23!1, IlI 253, IV JOH, V l7:l. V 181 
VI l lSG 

En1gedéilyez-ése ,:,nrógyszerc1knek I 38 
En,g:eclélyezése - kézi gyógysz-e.rtii.r.na.k 

I 44, IV lliti 
Engedélyezése új .gyógJ'"'sze1~t.úrailn1a.k 

I 41, I D:i 
l~nge.tlrll én y n dú s .gy úgy sze.rszü1\ség1J etnél 

Il Jíl, II 17:• 
l~ng.ed.n1ényes n1unkadí i kik11~k szún1í-

t=dó . I ilOG 
I~rkölcsi bizonyítvány II 19H 
Erő.sh,atású .<;yórTy.szerek kl1reszl.je\zó.:-:;e 11 lfili 
I!!röshatású ITTró'gyszerek legna.gyobb 

adagjai I 324 
l~rősítö esgz.enciáfükal előállított szerek 

for,g.ailon1baihozata.la I 248 
1~sszenciák - alkoholtartal111ú \lI 97, 114 
JDx tem;pore :készítendő gyógyszerek I 317 
i~desítöszerek u1P;-;tpr:-;l~g1·s .1 \' :!fr2. I \" :2il!1. 

\' I I :;~ 
Éjjelri· Jciiszo.J,gálúsa - .gyógyszereiknek 111 2l:l 
Elehn.iszervizsgálal a g;rógysze.rl.árba.n 

IV 35;: 
í~leLn1iszerek főa1Jratré$zeinek n1eghatú.ro-

zása IV 35H 
l~rvénye - g·yógysz-erészi o.klevúh1t1k T 40 
Évenként Jnegújíta.ndó anyagok I 317 
Év-vé.g-i :h}l1bí11r ~i:észítkse -alól g-yúgy.-;zcré-sz 

fel vaITT n1entve I 175, I 207 
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Év·v{•,rri leltár lr.észítési n1ódja, n pf Pffi.e:ci:k-
kelCT.öl, gyógyászati segéde.szközö.kröl I 207 

Évzáró ,Jelbározás n1eLlözése II ll3 
!<·~~·,, 

F;;_ÍLtú.blák első segélynyújtásról IV 175 
f?eg·_vtdtni bií;1~lishg , \T 25í. \rrr :J:-i:í 
Felá].],Ufu>n - gyógyszeTfaraJmak I 4;1 
Fele.JÖ'ssé.n-e - a vény árát 1t.i1srzán1ító 
g·yó,brys~erésznek , !l~ 141 

Jilel.függesztése (ideiglenes) a gyogytar1 
· ·1·0„·osíi\·únvok 1'1Jg'C(h"lycz{•s{n1ck [l 82, 10~ 

. - . . Ili !HB, V!l 'JJ 
Fr;l:lebbez-és I 3G 
li'el lcbhezé~ gyógyszerész ós gyóg:ys~ertár· 

v'.i7.sgá.1ó között fel.rneriilt nézetelt.eres ... 
esetén I 101 

Ji1eJJebbezés ~tereseti a.dóná.1 Il 264 
J;'eJ:lehbezés 1ti vet-ésszerü áta.lányozás II 

9
_
1 ellen 

1 1
„ „ 

1 1 -.~„ 
Felelös.s;égc - gyógyszert.ár d:ez.e o,1eneí ~i; 
F0lelőss(>og kérdése II .J.J 
Ji'elh·.at a· fertö.Ue:nít.ő szert. k1rt.alu1azó 

edényre 
Foljog-osíió vizsga . 
1'\~·l1ken.t t•nPnszotk:hoz sziikseg-es t.apaaz-

II 47 
I 201 

men.nyiio.óg- táblája ' . 1 arn 
J~eL111cnté.s iclübeli t.Htórenclelkezes a.lol II 201 
}1~e1Jn.oncl1hatása OB~I\ kedvezn1ényes 

snál.l.·í tásainak I lfiS 
I•'(~l nen1 {t,Jlított g·:yóg:vszertár szen1élyP,s 

:ing.a nen1 ruházh,a,ló át I 11 íi 
Ji'elszerclés (g·yógysze.1·lári) át:vétele I llf 
Jí'0l1:->zcrelé:se - gyó:,.,ryszertára.k.n~:k . _I ?•l 
}'eHig•yp]·et (orV'D6i) t:}- ~·yúJ.r:rsze:r~.arra !r: 41-·;\1 
.F'el:ii·gyele.t -: hn.to.-~Lg1 gya.~or.la·s.a I ;J,1, I .Ll 
J1leliig-yclcti Jog gyogyszertarra (l{pps-ten , 

.lrew. eliHjárúsú..~) I 4h 

[l.J:; 

Ilrogei·ia-emgedély ll 51 
Drogeria-üz.letek: II 34 
Drogeriá.k n1egvizsgfulása II 93 
Drogista (gyógyszerárúnagykereskedő) 

gyógyszer1..'iilönJege&:éget csaik g·yógy-
szertár rész.éi·e szoJ,gfuJiQ.~t iki I 87 

Drogista jogosulatlan g-~"Ógysze:TÚ.1'1ÍS:Í-
sítása III 210 

Drogista nein hrusa.nálhatja. a gyógyszerész 
címet, még ha okl. gyógyszerész is ll 511 

Drogistn rendelet II 51-54 
Drogist.Wk új gyógyszereket közönségnek 

nem szolgá,Jta.thatnak ki Il 50 
Duna-Száva-Adria Vasúttársasúg gyógy-

l;;rzereUátási egyezrrnénye IV 24ü 
Dúvacuaknak mér.gezése I 308 

F~dónyzet (gyógy<Szer) sZio•Jg{1J1fatá.sn 
111u11Jcás1Jj.zt-osí tó pénztiurn.á.I I\T 20!l 

Egészségi bizonyitvú.ny II 65, II 110, II 1!14 
J~gészség:re árLa:lrrn.as táipszerel;: I 3i 
JBgészség;ügyi A.nyagraktár gyógyszer-

szúllitásai V 1!18 
Eg.és"ZiSégüg·yi bizottság I 47 
I!:gészsé.gügyi ctk:kek ilciil földr(}J beihozá-

sánai1;: korlákozása II 121 
Egészségügyi közigazgatás I\7 H07. \ 7 ~ílti 
]~g-és1lSégiiITT~i pr-0p·a-g.andaközpont fe!l-

ú.hlítása III 125 
Egés7Jség·ügyi Reiforrnfo:-oda TI 9·.I 
Egészségügyi Törvények Gyüjten1énye 

g·y{ig·yszerlárban iartúsa \TI 6{i, \TII 78. Jíi7 
]~gészségiigyi. törvények gyiijten1énye \T 17~1 

vn íH. 1ri• 
I~gyén;i lllegbízlh.at'óság k'.fonui;n:lása I 113 
1~gy·es1tetif; -áTszabás TII 147 
J~gyesiilPtek, testlill'fek, hatúsúg·ok 1 'lil:!. 
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lI 31il, III 31i6, IY ;J99, Y ~li5. YT 21\S, V II :Jilii 
Eg:ir:etemi h.at6ságo1k IV ·24 
Egyetemi t•a<J:Lu1má.nyok I 192-201 

Egycten1e;n heirfttltozott gyúgyszc1:ész.-
·hníl1l1grut011tiró l :l.e f1szfun1.kirn u tirut hs II 288-292 

]~g;i,ret:en1re Jel.vétel I 192 
f!.}g·yez111-ények és 1nc.gá\.Ja.podú.~ok Ron1á.-

niával • · I 244 
Egyéni beadványok gyógyszcrtúri 

iigyben · \Tl Sf1 
Eladható - reáljog~1 gyógy:_~,zertúr I 40 
EI-CSJaitolt 01~száig;része:n volt tnla'iclollsok 

ikötelw.ö -nyj;J1atilt:oiáta · TI 201 
Elemek táblá,ia I 398 
El1t6sz.íLc.tt gyógy-szer 1kitM'ü-ld.r(il hel107Ja- ... 

tala II r11; 
El1tobzúsa egész;ség-re ú.rt-.aa1rnrns tfi,psze-re1t- ... 
n~ IITT 

11;l~e11ért.él~ ';"Che tő sze1t1l'l yes jogosít vúuy 
atruhazasaért \iLI l:ll 

El1lenőrzése JtézioOJ.'"Ógy1,rLcrtára.knak I\T 168 
Elle1}Örző vizsgálata. g;yúgyszercknek III 11-! 
Elmeleti szigor1rut I 200 
llilő.aclásoJ.t: taa.-.t:á,s,a az orv. és tcr1n. vizs,o· 
.. vá11dor.g;)rűl:ésén rv· 241 
El6leg-be$7.liinteté-S ]I1u:11J~ásbizl.. pénzt:ú.rnáil 

l 'l"l" , , (" d III 244 ~i. o J.~Lrrn.~u.g '!flJ: apesf i) g·yúi,rysze.r.f.ári' 
fBlugy.eleLi Joga I 46 

l~lőy~z.;;,gúJc -és .. szi~·orlaLok I IH4-204 
Ek-..o•lo]tú]a.g· 1birás.kDdú ha1tósl1°· I il5 
Elsőfokú .hnitósá_g· r:;.z.ak.közeo-e = I 44 
Elséi ~egélynyí1jtá~ elerneiIZek a gyúgy-

szereszgyakornoki l11nl'olYa1uon való 
oktatása · V J'ill 

f!}\~(-)spg(>J~· 1i~·újt;'1shoz - g·~·;1knl'lat.i 11t-
u1utalús \.Tll ~~18 

;\51 

Gazdaság.i cseléde.lt gyÚ.,ITT-':s1„er-ci.nek ár-
számítása III 143, IV 243 

Golyva1ncgbele.gedések cN.e,n rendelendő 
gyógyszeTefü: II 103 

Gonovaccine - rendelet III 46 

Gya1to:r.1•a1i szigo1~J.a.t 
G-;i,-1akorn.nk.i ,bizonyítvány 

I 198 
I 190 

Gy,aikornoki bizonyítvány - kiiliföldön 
szerzett I 302 

Gy<>kornoki ümkönvv III 130, III 226 
Gyarkornoki vizsga· I 187 
Gyakornokok gyógyszertári gyakorlatá-

nak nyilvflntartúsa \T 215 
Gyak-0rn-0kok ponto.s (kötelező) bedolrmtése 

II 190, III 161 
I 302 

III 2öl 
Gy:ak-0rn-ok..i szerződés 
Qyrukornoki törzslapok kiúllítú.sa. 
Gynfü:ornoltt,a1~tási engedélYclt 

I 182, IlSö, HOO, III mi>. III 2!l-!, V '.2\\5, Vl 104 
VII 10-l 

Gy.aJcorn-0k. t gyógy.s-zerészgy'a]~ornokok.nál 
OyernJe.1t,e1cncik - gy.ógy-szeradn,g·olúis- I Ríl 
Gyógyborok fényüzési. a.rló aJó.l nte.ntesítés,e 

II ns 
G:v-ógyhorok készíf.ése. forgalo1n1baihozása, 

ftrú~ítáBa I ;l7, I 17~. \TT :)~ 
(;~,cógycélokra haszniá.lJ sz-ereilt közönség 

:-,z{unára csa.k g-yógysz.ertára.kban árú6ít-
~~ rmrw 

(t~·ó.gy·fiird&k &s g·yóg.Y''"ízek jegyzó1i:e III 259 
(iyógyfiirdőtörvén:r \T_f H4 
Gyógyn-Ovéuy bcvá:lti1si engedély I 307 
Gyúg·y.11övén:r·0lt gyiíjtésc II 244 
Gyógy.nü-vény 1i-agy.ke.re.o;lredői engedélyek 

Cl y óg~;növé.nyclt . ?7JÚ'rítása. 
III 5fi 
II 249 

i 
1 

1 
í' 
1 

i i 
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Gy·ógyszerada.golás :,.ryermekeknek' I 30 
Gyógyszerárszabás I 39, I 43, I 126, I 208. V 155 

VII rn; 
Gyógyszerámzrubás készítés TII 103 
Gi-ógyszerárszabás pengő értékben III 139 
G~·óg.rszerárszabás sajtóhibái I\1 215, \ 1II 148 
Gyógyszerár1ík. gyógyszerfélék á.rúsítása 

I 308 
Gyógy,,rwrárúlr bebozata.kt Jdilföldröl IV 187 
Gyógyszer árúsítása - s~-ibáJyszerű 

jogosiúvány né1kfü I 33 
G;•ógyszerárúkkal való kereskedés II 51 
Gy.ógyszeil·árákereskedések n1egviZJ~igálása 

II 93 
Gy·óg·y1sz·erárú (,na,gy Hrereskedő gyógyszer

különlegess-é-.get esak .gyógyszertái·a.k 
részére Bzolgálbwt ld I 87 

Gyógyi;>zeredényzet szolg&ltatása IV 209 
ÜYÓ.g:\'SnereHátási egye71IIlény a }.{á v Bet. 

Bizt. Intézetével TII 178, III 22R 
Gyógyszerellátáisi egy-ezmény az Orsz. 1'iun-

káshizt. Pénz;f:á.roaJ III 167 
Gyógysrereík al\ladá:lyta.1a.n lII:egszerzésére 

intézkedés a rtörvény1ható.ság lrötelessége 
I 120 

Gyógy.szerek ára I 39, I 43 
G;\-Ógy-szerelc árána1k ]difiz,etése az OB.A„-nil-1 

IV 92 
Gyögyszerelndúsra ki jogosult? I 40 
GJ•ógyszer, e!Jtészít.et~ kiil!földxöl beho-

zatala IT 126 
Gyóg7szerek ára. - kézi eladfus,ba.n III 147 
Gyógyszer - áJ:l~ato1c számú.ra kiszolg-ál-

tatott ára III 142 
GyógJ-c·sr;:.cr elkészít:ése (:két keresztes tar-

taJmú) m 14.s 
Gróg·yszer isn1éllésc ~H~1t keresrztes tar-

Fcliilbélyeg-zésc orl1I és ?\I.5.„ \T szúnilúk-
uak VH rn 

Felvétel az egyeternrP , . I 19* 
Fenm.ái~ló g;7ogy;szerli'trnk ye:.-1;elyeztelesc I ~ .... 
Fer8nc J ót.~ef 'Kerüsk. J\ órház beit~gpén1Jar 

terhére 1disiwJ.rrálhakó l;:ü·lönJ.e,gessege,k 
e II 173, HI UD. IV 224 

Ferenc József Kó1~ház halegeinel;: g:\'Ó!fY- <} 

szerldswlgMása, II 16„ 
Ferenc József K·ereslc. Kórház betegpén-ziLá r ... 

gy·Ógyszerszá.mlái III 241 
FertötlenJ.tési eljárás<Yk II 239 
Fertőtlenítő anyagok készítése és for-
~alombahozatwJ.a II 46 

FS'rtötlenitőszerek - kü1önlt>gcs g::i.·úrt-
mányú - ajánlásának tilaln1,n. . 'l J~ll 

li'ertöző belegségcknél laho1·ator111I111 „- _ "
1 vizsgálatok \' 11 ö_ 

Fényű1.ksi adó alól - gyóg-~-bornak n1cnte- ... 
sítése TI 9, 

Fényűzési ,forgalmi adú , T ~83. \1 ~. G:-i. ~l!l 
Fényűzési forrralmi adó - kf'i ~Zl'l'P~ l 1zf'-

-Í:éSének meg~ziintetése ~1 :21~ 
J<1éren·írtás cianhidrog·{•nHl'l st h \ I 1 ·I i 
Fih•·y.éLn1eztet.és folyan1otlók szú.1nára I 1~0 
Fióltlgyógyszertár elkülö:1ít,„e ,el ne.in 

adható és át nen1 ruhazhato I 11~ 
F'i&li:g:\'Ógy.szertá:r engedélyezése ús u1eg;-
o;zűnése I 4~ 

Fiól;:.gyóg;r.sz-e1~t.árért fol:vnn1odús I 11:• 
FióltJg:iirógysZie1;tár tulajdonjoga, an101y 

reárlJog·ú gyÓg:\'·SZerlúrhoz tartozik I 2'1S 
F.iófogyógysze.r.tár - új g-yóg·yszcrtú,T 

,felful:tLtása ·ei.~ie:tén 111egsziiniil,;: 
Fiókgyógysz.ertárak vizsgálata. 
Fizetés11él ,feln1eriill vilú1~. escf.eJ;: 
Fiz-eWip&nzt.{11· - :k-0r.vótlé-kos 

l 11;, 
I 108 
I ~.rn 
II 90 
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l:;io 0~házn1.;: <l"•.;·órrvazere11Wtáisa III 71 
Ii'ogtisztítóf1Óp~6k ólomtarlal1nú fén1-

hüvelyhe11 való forgalon1bahozahrla 
III 52. V 14~ 

Fo.glubusolc megvizsgálása III 229 
Fokozatos illet<'ktábláza.tok I 309, II 307, 

III 356 
Folto1k (g·yógyszer) elt.iintetése II 280 
Fo lyn.n1odás J11.e._giiro.~1edett jog·osí.tvá.nyért 

I 117 
Folyrurnodók szá111ára figyelmeztetés I 120 
li'orgalon1 (meglévő gyógy5zertárakna•k) 

Yeszélyeztetése I Dfi 
Forgnlon1ból kitill ot I' gyógyszerkészítn1é-

nyek és eszközök II 130; V 247 
For.galn1i adó - álta.lán-0s I 273--282. 

Forg·aln1i 
Forgah11i 
Forga.hn i 

adó úf1a.J:ányoz.ása 
adó - fé11yiízési 

II 193. II 270 
II 270 
I 283 

acl6 készpénZ!ben ·lefiz.etése 
I 306, II 142, II rn;; 

Forgnlrui a.clóköle1{~~'> az iivegbctét II 144 
:F,or_g·n:l:111.i hJ.o]dr VC't.etú.-1e a,]ól g\'"Óg>..•,.:;zerész 
felmcnbhelő ·' · · I 306 

l"orp:ahni 1.;:öre - gy·Ógyszertárnak 
. I 113, II 200 

.Forrai;:.pon t III 272 
F'ii 1 dn1 í velésiiJZyi 111 i ni sz.ter engedélyezi 

az ,álk1.t.,r...>;.•6g;y;i-;za,ti li"ii:lönle.g-cs.sé.geiket 
s lapporolmt I 91 

Fővárosi hatósá.rrok III 28 
Fiirdötfirvény ,_ \TI 34 

Ga.lenikun1ok (n1odern) elöid1Iíti1sánful 
irányelvek IV 331 

Gazda és. gazclai.::,ág-i c.seléd kOzö.f.ti 
:io1niszony I 240. II. 33 

t 
1 

l 
1 
) 

Gyógyszerészalkalmazottak névsora \ 71 327 
:1>,11g1&1 '' VII 3Hó 
Gyógyszerész árúsítlliatja a II. táblá.zarobmu 

foglaJt gyógysrw1,f&lédrnt I 105 
Gyógyszerész címet drogista nem használ

hatja., még iha. okl. gyógyszerész is _II 53 
Gyógyszerét>z de>ktorátus I 204, I 244 
Gyógyszerész-Egyesriih3t meghal1lgaitása. a 

sza!ktlcérdéseket ~rtrutö jogsz.:'lJbályok elö-
Jresz.ítésénél II 75 

(iyógyszeré&z elhalálozása esetén jog-
megüresedós I l17 

Gyó,,"'Y\Szerési; e!JJa,Jállozása ntáni hmswn-
é!vez.et I 41 

Gyógyszeré..<>Z e1leni csőd I 117 
Uyó.gyszerész és gyógyszea.~tárvizs.g.áilók 

között felmierült nézeteltéTés esetén vailó 
fellebbeW3 I 107 

Gyógjrszerész gyógysz.ertá.r vizi:::gála.i..áé1~t 
díj a.t nem fizet I 43 

fTyógyszerész, ha jogosítványát nen1 
gyakorolhatja I 1•20 

(J vógyszerészihaJ,lO'a:t ókról lki111.u f.ClJtás 
' 

0 0 

Il 288~92 
G:rógyszerész hi.telez;ui csak ve::;tZ-é-ly esetén. 

köteles I ®· I 247 
(iyógysz;er.ész ipa;rk!airnarai H.letók fi'Lefiésére 

nem köteJezhető I 40, IV 86 
{;y'Óg,yszerész lkeres1.;:edeln1i ka.nu.n·a:i i.lli3~ 

téket fizelni nem ta.rtozik LI 14B 
(iyógy,Szeréské'Pzés reformja III 166 
lt:r&gysze.rész k:inek tartozik hi teleznli? I 303 
(Jy·ógy.szerész m-eg!Ja,g-adhatd·a viz.sgáiiaiti 
jegyzőkönyv ailáírását I 303 

Gyógyi;zerész sza.Jréi:tő (egyesületi) a ta..'\:a
. készrtésnél (gyógyszerkön;'Yi teehnikai 

bizottság t.árgyalásánál) III 105 

-~--- - - --~ 
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Fog~házak g~··óg,~,;s.ze1~ellá!t:ása TII 7.1 
Ji'ogtisztítópépnek ólo1ntartahnú fén1-

hüvelybcn való forgalon1hahozata'la 
III 52. V H·I 

Fogt.ubuso-k megviZ:sgálá:sa III 22!1 
Fokoza;fos illetéldábláza.toJ; I 309. II 307. 

III 356 
Folloíl; (g·yógyszer) eltüntetése II 280 
Fol yrrrnodás ,n1c.gi.irei.~1edett jogosí.tvá.nyéTt 

I 117 
Folyrun1odók számúra fib,rye:lmeztetés I 120 
li'orga~on1 (n1eglévö gyógy!=.zertáraknak) 

veszelyeztetése I 119 
Forgalo1nhól kiti1totf- gyógyszerkészítmé-

nyek és eszközök II 130: V 247 
For.gal.n1i adó - általános I 273---282. 

Jl'or.gaJn1i 
Fo1~galn1i 
Fo1'ga,hn i 

adó útia,J:ányoz.ása 
adó - fényiizési 

II 193. II 270 
II 270 
I 283 

adó íl;>észpén-~ben -lefizetése 
I 306. II 142, II 19;; 

I11orga.hni n.dókötele,s az üvegbetét II 144 
}i'or.~a:l:rni hlo1d\.'. vczet6_.::1e a1Iól br:\"Ógvszerész 
folrnenMielő · · · I 30G 

}'orp:al1n i köre - gyógyszertárnak 
I 113, II 200 

ForráRpont III 272 
l1'ii l.rln1 í vclésii..!:!·yi 111 i ni siiter en gcdélyezi 

az álJ,a,1,gyógyás.zaJi kii] ön J.(~gessé.g-e11c-et 
s tá,pporokat - " I 91 

F'iívf1.rosi .hatóságok III 28 
FiirrlőUlrv6ny \TI 34 

c:a.lenik11111ok (n1odern) elöálolít.ásániul 
irányelvek IV 331 

(fazda és ::raz.dn1.;"I1.gi c.seléd k:özött.i 
fo.•n•iszony I 240. II.33 

l 
1 

Gyógyszerészalkalmazottak névsora VI 327 
111..1121• 1 i; VII 3\i:í 
Gyógy,;zerés:z; áJ:úsíthatja a II. táblá.zarobam 

foglaJ:t gyóg,'15001,féléket I 105 
G:'tÓgyszerész címet drogista nem haszná.1-

h.atja, még ib.a okL gyógyszerész is .II 53 
Gyógys:z;eré6z de>ktorátus I 204, I 244 
Gyógy=·ész-Egy.e.srit!et megbaJJ;prutása a 

sz.alkikérdések.et értrutő jogsza!báJyok elö-
1"ész;itéséool II 75 

(iy·ógyszeré&z ellialálozása esetén jog-
megüresedés I 117 

(tyó.oryszerész ellia:lá•lozása ut.áni hRBwn-
élvezet I 41 

Gyógys:z;<>rfuo; e11el1i. "5őd I 117 
Uyó.gyszerész és gyógy"S"Zetiitárviz...<::.gáilók 

között felllllerült nézeteltérés esetén vruló 
feliebbe7lés I 107 

Gyógyszerész gyóg·rszertá.r vizi::-:~r,rálat.áé1~t 
díjat neilll fizet I 43 

(tyóg:rszerész, ha. jogosítványát nen1 
gyakorolhatja I 1~0 

lt~-ógyszerészha1Iga:tókxól kin1ut.aitás u 2ss~292 
G:rógyszerész h.itelezm.i csak \"es1,·ély eset.én 

:köteles I 40 I 24i 
t~yót,ryszerész ipa;rli!airnarai iit.letók fi'Z~tésére 

neilll kötelezhető I 40, IV 86 
(iy·ógysZierész ikeresík:edehni ka.1na.ra.i ilJ:e-

•téket ffaelui nem ta.rlozi:k II 143 
(}yógy,Szeréskévlés reformja III 166 
{fyógyszerósz ~kinek tartozik httelezn'i'] I 303 
(Jyógyi.Szerész m·eg.fia,gadhabj-a vizsgá1laiti 
je.gyzőkönyv wláírását I 303 

Gyógy-swrész szakértő (egj~·esületi) a ta.'\:a
. kÓS2lÍ.tésnél (gyógyszerkönyvi techniilmi 

bizottság tárgya.!ásánál) III 105 

- - ---- -- - „ 



(tyógyi~:z;erész;páJI·yft,ra felvet.telkröl ki•n1ut.ahás 
II 286 

(tyógJc-15zerészsegéd felelősségének kérdése 
I 39, 1 40, II 99 

Gyógyszerészsegédek gyógyszertári gya-
korlatának pontos nyilvántartása V 215 

G~rógyszerészsegédek névsora VI 327 
Gy&gyszerés'ZJSegédi idő I 190 
(tyógyszerészsegéd ,titoktartási kötelezett-

sége I 51 
Gyógyszerész .tesitáipolás-i cEk.k-ek árúsításá

!hoz iparengedély váltására nem köte-
lezhető III 74 

Gyógy1S0ei·észt.agJkt a törvényhatósági 
egésZiSégügyi bizottságnaili: a közigazgatási 
biwtúság ielé>li ki I 45 

Gyógy;szerésztagja a községi közegészségi 
'b>io;ottságnak I 43, I 47 

Gyógyszeré~rzek aikalmazása ;kjsórletügyi 
intézményeknél III 5li 

Gyógyszerész ti:tokku·tá.si ikötelzettsége I 51 
Gyógyszerész üzleti könyvein-el;;: hitelessége 

II 143, II 1!14 
Gyóg-:,1 szer€sz,eJ;;: biztosítá~1hoz jel'entkezése 

IV 221 
(iyógyszerészek (aUtaln1azot.t) létszám-

.kimutatása II 298 
Gyógyszerek álhuni építési kölcsöne IV 164 
Gyógyszerészek 1kön:\'"V'Vezetés,B II 265 
Qyóg:yszer&szek lk:ötelezö könyvvezetése I li4 
Gógy,szerészek kötelező kön;y-vvezetéséne1;;: 

szl>bályozása II 11~ 
Gyógy,szerészek m·érgeket csakis orvwi 

vény1·e swlgákathatnak ld I 38 
GyógyrSZierés~ek (doktori fokozatot .nyert) 

lérszámldmutah\sa II 297 
(tyó.gyszerészek n1ií.ködése I 43 

tw1mú III 143 
GyógyrSzer0k -·- belsli lu:1;szJ1áJ,atra - kiszol-

gáltatása III 144 
Gyógy,szereik en.gedélye:tJése I 138 
(:íyógyszerek éjjeli kiszolgálái::a III 213 
Gy·ó::,-r-ysze:rck és gyógy:sze.rfél&k ellenőrző 

vizsgá1a.ta IlI 114 
f;yÓb•:,rsZC1' elJátii.csa - ro]dt:a.mJ1a1knak -

III 115, III 218 
G:róbl"".Yszerek - goJyvamegbetegedés eJ.l·en 

E 103 
(íyógy.szerelc, gyógyszerfélé1c, rnér,gek és; 
méregb11~tabuú a.ny.a1go]nk..'ll vailó 1t:ei·oo-
kedés I 72. 85 

Gyógyszerek helyes kiszolgálósáért való 
felelősség I 39 

Gyógyszerek jogosulatlan árusítása \TI 22){ 
Gyógyszerek jó minöségeért vrnló 

fefelé\sség I 3n 
(}yógyszerek (:hivatiailos) jegyz.élre, n1-e.1:re.k 

JcözaJ.apok.ra ,nen1 szolgál,ta.tha.tók ki I\T 62 
(iyógysze.rek - IT<iti1to(;tak II 12fl 
(lyóg-yezerelr :kósedein1es kiszolgálása I 247 
(iyógy:;zerek készítésére szabada101n nem 

ka.phwtó I 118 
<:yóg;;.~.szerek (.két ,keresztes) oszt.a.hl1a,n por-

alakban nem szoJ.gáltat1Jiatóili: ld III 145 
( }yógyszerek (.két keresztes) rondelése III 14fi 
U~·úg~·szerck IlHl,!.rt'tllt'elPk últal külföld-

riil behozatala VII il8 
(Jyóg·ysz-erekről fkézi µ;yógyszert.árbó-l ki

szolgált) szabályszerü rendelvény állí-
tandó ld II 59 

Gyógysmerelr - k:ülső l1asználatra - 1ri-
swlgáltalása III 144, III 145 

(Jy.ógysz-erek, melyek ex tempore k.észí-
tendé\k I 317 



G;rób,ryszerak, n1elyek Jtézi gJ·ógyszert.árba,n 
tiwtandók I 123-124 

Gyógyszerek (nem engedélyezelfo,k) „ajtó 
út~ián ajánlásai hün:t:eten.dő I 1.fG 

Gyógyszerek - sötét. helyeu tartandók -
kiszo],gáltatása III 14-l 

(l-yógys.zerek (1101·n1ail) - a nemi <beteg 
di·s.penzerek.nél III 50 

Gyógy·szereilt szánrlázása -az OBA te1,hére 
III 1111 

Gyó~·tSz·erek tisztUGágáért va.ló felelősség 
I 39 

Gyúgy.sze.reJc - tit.kos összetételií I 91, I 92 
Gyógys:rorek - titkos összetételű -

árúsitá&a engedély nélkül tilos I 38 
(lyó~c1::;rz;ereket - újaikat, ch·ogis.t.ák a k,ö

zön:ségne'k nenn szolgá1Va!Jhatnalk li.!L Il 50 
Ciyógyszerek - szóvédjegyz.ett III 221 
llyógysz0Tek vizsgálata a .gyógyszertál·-

ban III 269 
(J-y-6g·yszereUátát> á:lla:mi, nyilvános rulmpok. 
betegsegé1yző pénz1tá1~aJc terhére IV 54, 

I\T H~ 
Gyúgyszcrell:'ltús ellenőrzése '\TI 174 
f;yógyszerellátús rendelő iutéz.eihöl \r1_1 i!l 
(}yúg;y,:-:.zerJ'o l1t.o k e1 iii.nt.etése II :IBO 
(tyóg-yszerellá:Lás - fogházi - III 71 
Gyógyszer és orvos1úsi hirdetések szabú-

lyozúsa \T :20íi 
G:rógyszerész adói I 250-294, II 26U 
(,}yógysz.erész. adójú11ak kétszeresen 

szúu1itúsa VII 12ü. J:l4 
Gyógyszerés7.ialka.ln1azotlak pontos ,beje-

lentése II 190 V 21:, 
Gyógyszerészalkalmazottak gyógyszertári 

gyakorlatának nyilvántartása V 215 

(jyúgy0sZier1dszo-l:g-á1lás 1vfunkásUizlo1::;1tó 
Pénztárnál! TII 235 

(1yóg'y.sz-er1ciszol1gá:1ás - Poslataika.rék
périztár Bet. Bizt. lu.tézet tcdrérc TII 13G 

G '!t'Óg'!t·szerkiszol_:.rál ta lús szí1.rorú 1· l I Pll-
örzése \TII li8 

Uyóg-y.szerk.üJ-deruétl'yeil{ -- ün11epHu„pokon 
k:isze>lgáilá:sa IV 165 

Gyógyszerk:ülönlegesség engedély nélkül 
forgalom;bah-oziatala I 2.f!i 

flyúgysze1•különleg·ességgé 111iuösiilö &Ós-
borszes:z III il8 

(lyóg·ysz;erkülönlegeSBégi J;:érv,l~rryc;k _ Uírú-
lati díja l i;,J, l V lG:l 

Uyógyszerkülönlege.sségek - :'illan1kincs
tár terhére rendelhetiík I 148, l V 152, V rn; 

VI 81, 87 
Gyógy-s::rerkülö11legesisógc.k ársZJa,1Jás·n III 220 
GyógyszerkülönlegességPk elöállitú.sának 

ujabb szabályozása V 1!13, VI :rn 
Gyógysze1~1cülönlegességok (cngc<ll1 lyezett) 

állatgyógyúszati lV lö4 V 178 
G y.ógys:r.ieu.-kü•lO nlegességek bej el en Lési ltü-

telezetlsége IV 90 
Gyógyszerkülönlegu~ség0Ji. elt.ru~Vlu1túsá.g·l 

adaimi IV 2il7 
(1yógys:zm-k-ü[·önJeg·ességek - eug·e<lé1yc-

zettak II 204-238, Ill 253, IV 103-152. 
IV 2:13, IV as:i. v 17:1, v 181. v :i;,2 VII. 181; 

U y ÓgJi"'\Szerkü-lön1legessége.k lta Lóany a.g·ai 
és gyógyjavalilatai lll 28H 

líyóg·y..szelli.."Ülön:leg.ességek a l\.:ert:i.~1k. Kór-
ház Bet. Pénztára tel'l'!ére III 2-10 

Gyóg·ys:wrfü:iiii1D11legességeJ;.: J;.:é~·zilúsc, fo.rg·a-

1 



l 85-103, I 24!1 
VI 38 

CtyógyszeTkülönlegességek l~üLfö,ld1·ö,l be-
hozatala II 121i. VII 1'"!1 

J.on~bahoz:ása és árúsí.t:lli~1a 

Gyógyszerkülön,!e0·essé.O'e.k - osztrák ere-
detű - nálunk 6ugetlé1:yezet;t III 151 

C/yógyszerk:i.ilö.lllege::L::;égek n. Posf1a Bet. 
Bizt. Iutézet terhére III l94 

{; yógyszerikü1löule:gesség-et det.a i!J,d rog1i;s-
táknak kiadni tilos II 181 

Gyógyszerk.ülönlegességet közörnségnek 
c.<::ak gyóg~rszertár árú1.~iit111a1t II 87 

(fyúg·y·s.ze,rkiilönlegessl~g·ncik ]cere:.skedö 
rész;l'rP jogosn!atlall úrusítúsa I ::!4!1, \ 7Il 187 

( i :i.·úg·yszt•rkii \iinl egess{·g·lle k veg·y i ollen-
iirzii viz;sµ;úlata \.TII i!J 

( 1 yógyszernek ne1u neve1~hetők {t só::ihol'-
sze;sJ.ikész:í ta11ény-ek III 37 

Oyúg·yszerrcndelés J~özkór1l1ú.z:1k srt.á.111ú.ra 
II f17 

Gyúgyszerreudel:és OBA .lcr1lu:~ro III 100 
~: " \TII flfi. 1 ~:! 

C}yógy·sz.orrendelés - orvo~1i gy~i.k.orlat;ra 
nern :iogosítotfo:1Jt id,La.l ti1los I ilS 

(}y.ó,gyszers·zú:nilú.k ,kiállilása. - '1n1111]r.ás-
pénztú.ri III 217 

Gyógy.szcrrendelés sza:bú„lyo7~ása a nen1i-
bete'g d:b:ipen!le1»eiltnél III .J!i 

(iyúg·ys7..e,rszún1~lák utaJványozás.ára üja:hb 
rend 11 81i, VU (;:, 

(iyóg·,rszerszún1lú_,u pénz átvótelének 
igazol:ása I 3114 

(l yóg·yszerszú11.l ít.ási e.gyez;111Ó11,Yikütés 
Buda.pesle11 IV 2-IG 

- Duna-(;yóg:'tsz01'L...;7.iWlJítási eg-ye:u111ény 
Szúva-Ad1~ia. va~súttiri.l. IV 24G 

(i y úgyszc.rs·zlLlil.ítácSi egye1.auéur 

Gyógyszerészek névsora I 456. II 431, III 487, 
IV 521, V 491. VI 452 

Gyógyszerészek nyugdíjintézete \T 25H, \,TI 6.J 
Gyógyszerészek temetkezési segélyakció-

jának tagjai V 338, VI 312 
Gyógyszerészek önállósulása II 250 
(Jyóg:,rsz.erész,eikhez (111.uu1kn.társsrnl dolgozó) 

foLhivás a 3 ,,;zázalék ügyben IV 276 
(iy6gy~zerészekröl (okl.) létszá111.ki:n1utatás 

II 293--2!11i 
C:yúgyszerószck iizleli kö11yvciuck bizonyilú 

ereje I 411 
(;yúµ;yszer1~szpk Uirvúnyhatlisúgi vúlasz-

1.úk vn 11!1 
f .i y úgy-szerészg.v .a.k-orno ko.k v j,vsgál ú\.Jj:z.o,tt.-

sága - elnökének kiuevezúse I\T 2H-t 
(jyúgyszerészgy.akor11ok tnrlúsi engedé-

lyek l 8110, VU Jll.J 
Gyó&ry-sze.résZigymkoruoki tanidő I 18-1 
Gyógyszerészgya,kornokok fclvfteléröl 
figyelme~tetés IV 240 

GyógyszerószgyakoTnokok felvé.t.e1'e bcdC':1en-
tendő I 184 

Gyógyszerészgyakornok alapkellékei I 18B 
Gyúgyszerés.zgyakornok kötelező bejelün-

tése III 1 lil 
Oyógyi::zerészgyakornoki t.runfolyarn1.ról 

kimutatás II 284 
(tyógyszerészgyakornoki tanfoly11111011 els(i 

segélynyújtás ele111cinek oktatása \T lflO 
(;yóg'Yszerészgyakornoki tankönyv 

III 130, III ~21; 
(tyúgyszerészct állarni felügyelet .alatt áll 

I B!l 
fl y ó.g·ys1„erúszet ]rözegés'l.sé:giigy.i i.niézn1éuy 

I B!I, I 40 

1 

,1 
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Gyógyszerés7'>Vhő1 is srLw-ozhető d-OJct.ori 
'fokozat , I 244 

GyógyBzer~s:reti személyzet - !udomanyos. 
képzetúsege I 3~ 

Gyógyszerészi házhelyek „ pr 1!16 
Gy~ryszerészi ~~amar.a lavat.alos torveny-

9
_„ 

tervezete . IV -' '· 
Gyógyszerészi munkadíJ V líiü 
Gyógyszerészi olclev~l . . • I 40, I 114 
Gyógy•szm·észi oklevel Cl'"\'enyessege _ 

. ~ II 911, II 175, IV 205, VI 10a 
(Jyógyszerészi oklevél záradékolása 

I 202, II 13i 
pályára vailó 1'~lvéteil n1eg~ 

III 16fJ 
prulyáa:a lé1>&; I 2!19, III 16:! 
ügyek {t,}.J.run1llatósú.gi védel-

(1 y Ógy1S'lJeJ:é&?J 
szorítása. 

(1 yúg·ys·zeu:éiscz;i 
(}yiógysze.részi 

me 
Gyógyszerészi 

III 112 
<zal·f'nluóiratok jen·yzéke 0 

' " " ~ IV 3í1 
G)'Ó n-ir~zerészi törvény 1rviíj ternúny 1ia rt. ás a 

e. t> ""· \TI 12G, \'ll i.S 
Gyógyszerés~coruferenci,a - }(özé-peUl·óµ~i ,..,. 

h'1táa:ozata1 l\ 161 
Gyógyszerfélék - ipari és házi célokra 

173,ISU 
Gyó,.,•„yszeil'félékkel való keresJrn<l~s II il4 
Gyiógyszerigáuy:e vi.zitiu.·.sul1a:l.0](11a:l ailík'"'all- , ... 

mazo ttalmruk II Q '· 
Gyógyszerk-everék vizsgá.lata III 218 
Gyógyszerkészít1nények - kitiltott 

IV 193, V 24í 
Gyógy•rz;erkl:szoJ,gáJ batás e.sel~<l. rés~re II ;rn 
Gyóg~rsz-er kis:roLg·á.l:á.sa - hu.z1 .6YJ·ogy,sze1r-. e 

Uíil.'Jloo • II 4.1 
(', ~-ó0'1:nc7)enkh;zolgáLl<a.tíl!:I 111 egLagudaisu 
'•"- I~IW i 

l 

1v1áv.-vwl III 178, III 33il 
({yógyszers7JWH1í1l:ási egyezanény -

Munkásblztosiihva.l I 2J.6, III l!ií 
Gyógyszerszál1iiúsi eg-yez111ény a Székes
fővárosi Alknln1nzott.ak Segítöalnpjával 

VI Ili 
(iyógyszerszin11lúk í'eliilvizsg·úiata \TJ_[ i;) 
(iyóg-;rszersziunlúk (OB.:\_) illetékkülc-

lezettsége vn 70 
Gyógyszer szúrnlázúsa OB1\_-núl IV 9j, 

\'IJ 65, Ti 
Gyógyszerszá:mlázás a MA V Bet. Bioot. 

Intézetnél III 186 
Gyógyszérnmok beeserélé.5e IV 229. IV 244 
Gyógysze1·tartás beszüntetése a 1vlA V 

Bet. Bizt. Lrrtézetnél III 194 
GyógyS0eJ.,t (orv<M áil1tial rnzttlelt) más 

gyógys.,,,rrcl Jzelyettesíteiti tilos ILI Hl 
Gyógyszerför á !helyezése I 43. I 116. V 152 
Gyógyszertár át<1:u.l1ázásu -

I 41, I 43, I 113, I 117, I 129, I 247 
GyógJ.rs.zerf.[1.r{tb·uJ1ázási kérvény -
aláú-atlan II 202 

Gyógyszertár beirelldezés I 43 
Gyógyszertár bezáratása II 19i, \ 1I 106, 229 
Gyógyswriiár - szeméI:r.jogú - hé1~be-

a<lása IV 17(i 
Gyógyszertár birtok viszonyában beálló 

változás bejelentése IV 238 
(Jyógysze1~t-:á.r csaJr -0tt lelhet, a:hol orvos 

már wllan<lóilJll letelepedett I 248 
(fyógyszeufoí,r címéueik 1neg\ráJltozt:atitsa I 2-45 

VII iHI 
(tyógyszertúr ciu1;ielzét-iéHek szuhú!Yo~ 

zása · VII ml 
Gyógy;sooerl•ár (reáljogú) elaclható I 40 
Gyógy·;;zertúr elhagyása I 34, VI 106, 22D 
Gyógyszertárengedélyezések megszorítá.-

:rn 



sá.n1aik rnegbaga<lása III l:n 
G·yógyszerti~r (fiók) 0Usülö11í~vc el ne1n 

adbru'ó s at nem ruhazhafo I 118 
Gvógys-z;ert'ár - fiók, euged&lyerzése és ~ 
inŰ!!b:ziínése I 4'.:! 

(}yóg;;tszcr.t.ár fe.lá.11lítá&ánu.k ·h,:.itárddejc J-1 JH!l 
Qyó{-„ysze-Tt.ár felál1Hhisú.ra J\:er.t en,getlcly 

111:g-ta-gadásu , , .I.ll!J 
ÜYÓ'":r·szerLár felállítási vagy a.truh.aza61 
ké~vénY1hez egészségi bizonyítvány 

. . II 65, II 110, II l!I~ 
Gyógy1~iZertártfelüg·yelet :i?ga Bpe~h~n . I 4G 
UYÓb>')'"SZertárJ'elriigyeleti ;ioga ha.tusa.g1 

orvosn„1k I 47 
Gyógyszertár forg'a~In1i köre I 113. II 200 
Uvóu·vsr.erlúr - húzi l 42. 1 4il, \"lf lO·l 
(t~'Ú/;~~~z,ert.{Lr helyének J110gha.tú.rozása 

~ II l!ID, II 2ll0 
ni· ú1..-i·szertá1,hel y isége.k r e11Ill 011 dh mtits-a 

. ~. I 60, I 155, I 211, IV 4G 
Gyúo·yszerL{u· helytelen .kezel.füe I HH, I 24S 
UYó';::yszertúr illntszerúrnsítúsa '/I ~24 
(:l~,ú~}·szcrtúr (új) jogadnn1únyozúsa 

II 197 
II 20~ 

közi:gazgatásii bizoLtsfig á}tnl 
(lyógys~1icrtárjog oI-vonasa 
Gvógyszcrtár kezelése - szen1ély;jogú 

. Il 200, IV 17u 
Gyógyszerlú,rkezelök egészc;égi bizonyít-

vúiffúnak kiúllítúsa II 65, II 110, II 194 
(Jyórr\~szcrtú r]i:czelő felelö::-:1sége I 3fi 
(]yóg~-szert~ir .kezelő nél1k~il_ ha·~'ása . I 248 
(Jyó~v.szertar - km:1 I 42. I 4d, I 10~. 

~- I 122-128, IV rns. v il4 
(tyó.sr;,.'szert.ár - kézi, 1110gszünésén-e1k 

bejelentése 
(};o.·ó,!.!;yszerlúr (nPHI in:-;pPkl'ÍÚs) 

túsa 

-~- ~ ----------~ - ~-

ÜyÓgyswrl:ár ntegnyttása. 
G-;rúgyszertár 111entesíthetö a. forgaliiui 

blokk vezetése alól I BO!i 
Gyógy15zertii.r nem t.artozi,k ipa,rüz.lett'J:li: 

sorába I 'Jtl 
Gyógy.szerf..ár nrvosi felügyelete I 47-51 
Gyógyszertár -- reúljogú - eladúsa. hcje-

Jententlö l ll!l 
(}yóg,rszerlú r sze111ól ~·es jogosít vfi 11 )'rt 

ellenérték mellett ruhúzbatú út vn JHJ 
Gyógyszertár személyes jog-osílvúuya ne111 

képezheti ;hagyaték ál1ngút \,TI HG 
Gyógyszertár - szen1élyjo.gú ;iövedebu-e. 

végrehajtás alá vonlmtó III 197 
Oyó.gys1~rt.ár szen1élyes üzleti :ioga n.ein1 

adha.t ó el I 41 
(}yógyszertár (reál.iog1í) többé u0n1 
(~yúgyszertártulajdono:.:;: felelössé.g-e 

ad.ható 
Gyógyszertártn la;idonosok viszouya 

a kezelőkhöz 
Gyóg·yszertá.r - új -e-g:y év a.lait fe.I

álilitanidó 
Gyó1,,i-yszertár iizlet;i :iugn végTBha:i!-ús 

I il9 

I 115 

tá1~gyn, nen1 lehet 
Gyógyszeirtitr vizsgfi,Jnk'l 

I 117 
I 4il, I 44. I 45 

I lOG, I 24ií 
Gyógyszei·,lárvizsg.ála.t - díjnientes I ·iB 
(iyó&ryszert.árvizsgálat.i jegyzőkönyv I lúS 
Gyógysz0rt.úrviZi::;1gálntnál jcgyzÖ]\{}uyv 

I 30H niláírá:sának .n1egta.gadása 
(iyóI:,ry·szer.t.árviz..-;,gá1atTa c.smk törvény-

hatósági tiszti főorvos jogosult I 30;~ 
Gyógyszertár zárvatarlú.sa \ 71 101i 
(iyó.gyszertárn.k bérbeadása é:.s kezeltetése 

III 1111! 



Gyógyszertárak a hclyis{i.gbér sze111pont-
jwból I 60 

(iyó.i:,;y,sz,ert.árnik i.Ila.fl;;;zeTárúsítíftsa. -
szerzett jog III 75 

(;yóg·yszc.rtárnJrbn.11 álJ..af.g·y·ógyászaU 
:-"Z-é1'1unok árúsí.túsn. II G!l 

(iyóg·:'rszert<árrnk átTu:házása ~örfi.l ésZllelit. 
·vi:sszaélések nlegak.a.dáilyozasa II 7H 

( i ~-ógyszertú rak l'i rn;ielzésónek sia hú l yo-
zúsa VII iJil 

Gyógyszertá1~nJ;: cín1jef,ryzéke I 181, II 361 
III 414. IV 4-14. V 412, VI iW5 VU 40.J 

Úyó{rvszertárak ellenőrzése VI 174 
c~.:.-óg:j~szertáraik elszórtan helyezendők el .. . I llli 
Gyógyszm·tárn.k ~rtékelés'e, IV 200 
Gyó.~r:rszert.áraik e-s lakossa.g viszony-

sz{Lmn. II 30il-305 
(lyc}gyszerl-áTn.k feláHítií.sa I 43, I ll:l 
(}y(igyszertára.k (meglévő) forg·aln1ának 

vezélyeztelése I lm 
Gyógy.szerl'ára.k hai.szonbérének fe1emelése

1 58 
Gyúgv.s-z:erlúrak haszonélvezete 

. . I 41. I 119, I 130 
CiYúgyszerláT~k (házi) cín1jegyzék:e II 425, 

. . . HT -180, IV 5J:l, V 481!, VI 440, VII 48il 
(i~"Ób>J.~szerLára,k - 11,ázi feiszerelé-se és 

g·yúgyszerlr!iszolgákusa TI 49 
G yúgyszc-rtára:k iJ.rezeilése 

I 39, I 40, I 43, I 113, I 161, I 203 
f: yún·vszertáraik (nyilvános) 1925-ben 
. í'i i!5!1, IH26-ban III 406, 1927-ben IV 390, 

1!1~8-hau \;' i;f1G. JH2!l-ben \ 7I il:l9, 19:30-ban il9!} 
(iyócryszertára.k - kézi- címjegyzéke II 427 
. . ~. lll -!82. TV 5lli, V -l8fi. Vl 44-l VIT 487 

G:-rúgyszert.árak nyitva.tartási ideje III 96 

Gyógy.szertárak szá1nsze:rií kim11tatása 
II 299, II 3H6 

Gyógy&zertárak ópiurnrendelése I fö 
GyógyszerláraJr - reáljogú - jelzáloghitel 

tárgyát nem •képezhetik II 71 
Gyógyszertá1~aik tökeértékéne.k kiszárnítá8a 

II 115, IV 2P<i 
Gyógyszertár,a}{ - lÍjak - engedélyezése 

I 41, I 42, I 1Jl3, I 371, II 359, III 406, IV 390 
V iJ56, VJ il5!l, V l f ll!l!l 

Gyógyszertárak útján szerezhető es.nk be 
a Distol TII 7<.J 

Gyógyszertárrnk üzemi engedély nClkiil 
árúsíthatnn.k ópiumot és termékeit I 64, I GG 

Gyógyszertárak vagyonértéke 
I 20!l, IV :!UO. V 21:! 

(lyógyszertárnik váltott éjjeli és ünnep-
napi ügyelete I 305, Ili 91i 

Gyó&11'szertárak tökeé.rtéke vagyonadó 
szempontjából II 21i" 

(; yóg·yszPrtúrakhn n la horn ti'il'i u u1 i y iz.-.;-
. uúlal i tartúL·•ok \' 1 r ~-l 

(}yógyszertárakk.al kellöképcn cl van 
lát\ra az ország II ]0.~ \T r .so 

(~yógyszertáraknitl társul-a.ti adó I '17!1 
Gyógyszertárakra - reáJ·jogt'1 -- veí'-i:.il>f.I 

végrehajtás · · i ;.!.t() 
Gyógyszertárban argentn1n aceticu1n tar-

tú.sa kötelező II G:! 
Gyóg·yszertárhan r~teln1i~z01·viz::;gúlat I\r 3;1:: 
Gy6g;i.""sze.1-t.árba.n 1ni.nii kHnyvf"k f::1rLa:ndc'ik? 

T HU·i (tyóg;i.~szert.{1rhai11 - sze111(·l.v.i(>g{1 zú1·-
gondnok f I f 2.0;; 

G~lÓgyszertárba,11 techni.kia.i se.gútlcr(í Itt'I!l 
alkalmazható T.T íG 

Oyógyszerti"t.rbúl (kúzi) ·kiszolgáli.al;of,j: 



gyógysz0Tckröl szabályszerii rencle.1-
vény ál.1Jta,1Hló ld II 59 

Gyógyszerttn~i ú.rúsítfu.a - Distolt~1Lk III 1;i7 
Qyógyszertári bélyegző I 246 
(lyóg3.,..sze1~túri felszerelés átvétele I 117 
(iyógyszertúri gyakorlat- nyilvántartása , 

v 21fi 
G yúg;\·szertári haszonbérszerziidések 

netn szűnnek meg II 91 
Ciyógyszertári helyiségeik berendezés.e 

G 
. I 39, I 4'1 

„yogyszertári helyiségek bére 1 60 IV 4fl 
Gyógyszertári he.iyiségek bérlete iII 222. 

Gyógyszertári 
fel 

IV 4G 
helyiségek nem mondhatók 

(}yógyszertári herbúrintn 
(~yógyszertári jogadományoí',Ús 

I 155, I 211 
\T 19;i 

köz-igaz-
I 42 g-rwlúsi bizottsúg által 

(: ~:{1g;rszertári jog-f ol:ra1nodá:;. 
, . I 41. T •l~. 1 WJ. I 20:; 

C1s:og·y,c..;zertú.ri ;iogfo]y;unodbk szíu11itrn 
J ig·yehneztctés I l2fl 

(i :vóg·yszertúri :io:rosí t\·ú 11 ~-uk engedi~ l vezúsé
nnk ideigl. l'elfiiggesztf'.,s(•r{il kiadol-Í". kör
rnnde1cf: halúlyon kiviil .hclyezPsP Jl JOS. 

( ' . , VI 80 
_r~·~ig}~szeT~.ar! jogosít:vúnyok engedélye

ZL'Se11ck rrlc1glen-es ielfiiggcsztése 

G :r0µ;yszcrt<f,r~ 
Gyog·yszertar1 

n1clléklcndö 
Gyógyszertári 
Gyógyszertári 

II S~. TI 108, TII JJIH. V fT 111 
kezelő kirendelése I 44 
ké1'\~én:r0khe-z. helyszínrajz 

II 61 
kirakatok IV 23~ 
korpótlékns fizetőpénztár 

II 90 
Gyógyszertári lepárlókésziilékck iizen1h0-

h0lyczésc rn 156 
(tyógyszert.úri statisztika - 1'riaI1ou'1 

1Iagyarorszúgról \'Il 47S 
(fyógyszerbiri szahú..lyrcndeilct I 111-120 
(~yógyszertári ügye:khen való beadványok 

az illetékes tf)rvényha.tósúg első tiszt-
viselőjéhez n:vújtandók be II 92 

Gyógyszertári ügyek neni tartozna:k a 
köz.igazgatási hi1·ósághoz II 20:3 

Gyóo-yszeriúri ürrvihen e0 ·véni bcaclv:tnvol-
""· ""· ""· ' '\TI\.8;) 

Gyógyszertárra - végrehajtás I fJG 
Gyógyszertudomúnyi Ertesítőröl \T ~01 
Gyógyszerül sósborszeszkész'Ítn1ények 

non1 ajánlhatók IJI 37 
Ct;\·óg-:•szervizsgúlatról \r.lI ~-Hi 
Gyógys7Jva.rO'k és s7AYarkúk he-hozn.tnln 

II lln 
C:·yógyvizek és úsvúnyvizek hejelentóse II ]0-i 
Gyógyvizek {•s µ;;\'Úg-yfiird6k ;iegyzéJ~c ITT 2:°>9 
(}yőr--Sovron-Ebenfttrl:i v:1.:.;.út Bct .. 

B-izt. Intéz0t a.\apsYJn.húlya:i III 10;1 

l[a.iúzúsi liPtl'g·hiztnsíl1'1 i11l1'•zpj a\;1p-
szahúi>·a \t I [ :1-! 

1-f arli ro foka,n1.a.k gyóg·yszerel lú.lú~<1 
III l fa TII 218. V 2:JK 

l·la1uisított orvosi vóuyek \'_! r l(i:l 
lia.rmadfokon bíráskodó hatúsúg I 36 
IIastifusz elleni szerek rendelése az 

OBA. terl1ére III 42 
Ilasonszervi gyógyszerek orvos ú.1 ta.l 

való beszer1.ése I 40 
I-La.<:,-zonbérek (gyógyszertári) fcle1nelése I 58 
IIaszonélvezete személyes jogosítvány·na.k 

I 41. I ll9. I 130 
lfotáriclő IDC/l'hosszn.bhít.ása II 19p 



Hatóanyagai - gyógyszerkülönJegesSé-
geknek III 289 

Hatósági felügyelet I 33, I 35 
Ila.tósági felügyelet az ópLum és termé-

lrn1 felett I 61 
}fató~ági orvosnak gyógyszertárfelügye-

leti joga I 4i 
lia tóságak, egyesül-etek, testületek 

I 332, II 319, III 3fm, IV· ,399. V R65. VI 268 
vu ao;, 

I 35 lia:tóságok rendőri bi1·áskodása 
Hazai fé.süs. fonó- és szövőgyár rt. 

bet. pénztára III 24[1 
}f árom százalék a korpótlBkra átmenetileg 

IV 276 
l[ázi és ipari célokra használt gyógy&zerw 

félék I 74, I 82, I 105 
Házi és mezei á1J.atok, dúvadak mérgezése 

IIázheJyek - gyógyszerészi 
I 30& 

III 196 
I.Jázi ::;yógyszertára.k chnjegy7,éke 

I 442, II 425. TII 480. IV 51:!, V 48H, VI 440 
vu 48'1 

f-I úzi. g·yógyszertá r engedélyezése é-s meg-
szűnése I 42. 1 4H 

Jlú.zi gyógyszertúrengedélyezés biztosítö~ 
intézet rendelő- s gyógyintézeteinek IV .14 

1-Iázi g:rógyszertára;k felszerelése és 
gyógyszerkiszolgálása II 49 

I~Iázig·yóg·ysze1·t·úrak - t 11d. Pg"\"Pte1n i V'TT 10-! 
ITáZii ::,ry{lgyszertárak vizsg·á.1.a'.tn. I IOS 
}fáziszer a sósborszesz ITT 38 
Iíely n1eg-határozása. - gyógysze1iúruak 

II 199, II 200 
kiszolgálásáért való .i:lelye.5 gyógyszer 

felelősség 
f[cl:viség hcrcndozésc 

I 39 
I 39, I 43 

'!i 

569 

1-Iely·iségb&r a gyóg:v·szertára.Jira I 60. I\T 4fl 
Helyiség· (gyógyszertári) l'elmondh,atása I 60 
Herl:y·iség (gyógJ-szertári) nem mondható 

fel I 1.55, I 211, IV 4G 
1-Ielyiség (gyógyszertári) bérlet III 222 
T-f el~rs:égnevek ·Jci.kereséséhez útmutatás 

TI 42H. IV 511, V 431 
I-felyszinrajz n1ellúkleudéí gyóg·yszertári 

kérvényekhez II 61 
I-Ielytelen \kezelése - gy(Jgy.szertára:knra,k 

I 3fJ 
Heroikus szerek behoza,tala III 224 
Heroin -két kereszttel val6 nieg·jelöl{~;.;e II SS 
l-Iimlfi.o11Lóanyag hizotnányha nen1 adható 

I 24i 
1-[iinlöanyag ki;.;zolgúl fa túsu \" [ 1 1[1-! 
Hirdetések adatairól IV 2a:; 
Hirdetések gyogyszp1· és or\·oslúsi. 

naptúrakhan. - sznhúlyozús<i \T 20() 
Ffirdetések - gyógyjavallaflal el!úfol.f. -

adatainak beküldése V 2a;, 
Ilitelbm1k betegpénztára IV 211 
lfitBlhanlt g'J'Ógyszerszúnilá.ia J\T 2fi:i 
I-fitclben ki&zolgáltatotf; gyógyszel'eL 111.ó-

l·agos árszahvún:rozúsn. I 155-158. I 2:!1 
l{itelezn.i gyúgys7.-erész csak vesz.é'Jy esetén 
~~m IfilI~i 

llitolez11i gyóg:vszerúsz kinek 'Lartozi:k? I 30:l 
llitolezőt HlPg-illel:ií kártéríii~;.; l1é11'l„tarf,ozús 

késedel1n1cs telje::.íf.Dse esetéhen I 52. I 71 
J-fiteh1:vUvú.utartúsi naplö T 17·1 
l J ivatRios úrszaJi{t.;.;ha !'el 11c1n ve! ! 

gyógyszerek ára J r r 141 
liiva.taJos árszabás l1elJ·e:::-bíf.ése I\r fi<.; 
1-livatalos gyakorn{Jki tankün.vv 1 [J tao 
Y.livatalo& g,vógyt:-:i;e.re.k ;jeg·yzúke. J11el;.·ek 

közr.1J1apok terhére neui rendcllielük IV G~ 



T-l ivn.taJo;:; gyr'lg-y~zer nti.nt &peciai1:itús ,, 
nen1 hozható forg:d_o1nLa . I SS. I Jüi.> 

1-liYn:balos g-yói.;yszeresz~k.i::tma-ra1 terIV.,e~7 
1 livatalos gyógyszer lá1·vizsgála1t dí;iruentes 

I 43 
Hogyan ferliitlenit&ti11kl . . II 239 
Ilogyan ~zámítjuk ki ado1uk·at? I 291 
Ilorueopatu - g ycJg-yszerf k I 4ű 
llosszmértékeik II 273 
Honvédkórházak gyógyszertárai Ili 4ll, 

IV 439, Y 4üG, Vl 450, VII 4!1'1 
Hó igónylievételével -· hiítő k_e;'er&kek I 3!, 
llö1nérö fokainaik összehasonl1tasa 32<) 
1-Iősti halált halt gyúgJ·&zcrészek IV J31 
J-Insvét vasárn1apj.1n iilat,:.:zél' áTúsítá.<:>a 

III !13, IV 84, V l\i4 
Jlüs- és kolhászárúk festésének eltiltás:tv 

89 
Hiítökeverélrnk I 31 
lrlöbeli tiltórcndt.•lke1.c''sek alól feln1e11.té::; 

l·razsú<rüg;yi vrvosi +a11úe~ 
J~latszCrek árűsiiá('a 
illatszc.•rek fén;rüzési ad1'1.ia 
ILl!atszerek husvétva.sárnap úrúsítúsa 

1I 201 
I 32il 
I 30:: 
\' f !Hl 

lII \li!, IV 84, V 104 
llla.tszerárúsítás a gyógyszertiuraik szer~ 

zett jon·a Ili 75, \TI 2'24 
Illatsz:BrFúralc 111egvizsgálása TI 93 
Illetékek ít1laml okiratra, beadványokr.a. 

I :na. IIT mm. IV :rn~. v B58, VII 2!!8 
I!lelékmuta l.ó IV 3!!2, V 358, VI 2611 
Illctékkötele1.ettsc;g·e 013:\ gyóg:.·szcr-

sz{unlúinak \TII 70 
Tnségcnyhítö n1ozgalo1n VII 91 
Tnfy11ltn ll~'"ilv, a]iapok terh~ro 

~71 

TII 120, III Z-24, IV Hi4, IV 214, VII Hi5 
Iparengedély alapján gyrukorolható 

képesítéshez kötött iparok II 33 
Iparengedély váltására gyógyswrész 

testápolási cikkek árúsításához nem 
kötelezhető III 7-! 

lpm·engedély kötszergyártáshoz III Sú 
Ipari és házi célokra szük&éges g~ógy-

szerfölék I 7 4, I 82, 1 105 
lparlmmar'1li illeték fizetésóre gyógy-

szerész nem kötelezhető I 4-0, IV 86 
Ipartörvény módosítása II 33 
lpatrüzletek .sorába gyógyszertál' nem 

tartozik I 4-0 
Irányelvek a n1odern galeni!lrumQlk elö-

álUl:írtásáui.:l IV 331 
Ismétlése két keresztes gyógyszerekn<>k 

III 14:J 
Italmérési jövedék VI 83 
Itélet szabá:lyell.enes gyógyszerárúsításról 

IzJa.vító rendelése 
Izi~aelita gyógyszerészgs·akor11uk<>k 

egy-ete1ni felvétele-

II 150 
T\T 58 

II 13!J 

.Járásorvos cgeszségügyi hwlásköre I 44 
Járásorvos cL~öfokú hatóság sz.aik;közege I 44 
.T úrváuy idején fertőtlenítő anyB.gok II 47 
J árvány·bizottsúgok I 4-! 
.J á.rvány idején - gyógyszertár elhagyása 

I 34 
.T eg·yzéke (hivatalos) engcdé-lyezett gyógJ;-

;;,zerkülönlegességeknek IV 103--!J.62 
,l egyzélte az államkincstár terhére 

rendelhető g;rógyszerkiilönlegcsségcknck 
és nem.hiv.afalos gyógyszereknek IV 152 

,Tel,;álo!l'lútel tárgyát reiuljo!J1Í g;l'"Ó!P'S7ier-
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tárak ne1n 1képezhetik 
J ód•zám 
.T ogadományozás 

TI 71 
III 280 

1 42 
Jog (új gyógyszertárnak) ado1nányo-

zása közigazgatási bizottság által II 197 
.J ogadornányozás ideiglenes felfüggesztése 
. II 82, II 108, III lBH 
Jog birtokában levő jogfolyamodása ese-

tén kötel<>ző nyilatkozata II 2Ql 
,Jogfolya.modás I 41, I 42 I 113 I 203 
J ogfoly-an1odási engetlóly megta'gadásÜ I 42 
J ogfolya.n1odásuál szü'k:séges erkölcsi 

bizonyítvámy II 198 
J ogfolyamodásoknál - biztos következ-

tetés Yottha:tásának időpontja II 19fJ 
.Togfolya.modúk számára l'igyehneztetéó I 12ű 
J oggyaiktn•l1<Lto11 al,u.puló konunentú.rja az. 

egészségügyi törvény és rendeletek 
::,,r-yógyszerészi részének II 195-20~i 

.J_og gyógyszertári - clvoná.i;; rr 202 

.J_og n1egürese.dés I 117 

.1 ogorvoslat a. közigaz(ratáslHtn l\T 323 

.J ngo&í_tv.ányo:k (gyóg~~ze-rtári) eugetlé-
lyezesen0k ideiglenes felfüggesztése ' 

. II 82, II 108, Ill 1::;1 
.J ogosuki.tlan g·.rógyszerárúsítás drogista 

reszéről III 2W 
.Jogot nern n~"e-rhet, a-ki gyógyszertárát 
. átrnhúzta . . · I 118 
.Jogot nyert g·yogyszeresz gyógy&zertárá,t 

egyév alatt felállítani tartozik T 115 
.J ogosítváuyért (n1egiiresedett) l)ályáz{1 
. nyilatkoza ht II 2llll 
.J9g_osítvá11y. -- ,régi n1egszünése I 118 
J otékonysag1 belyegek II 163 
,fövedelem- és vagyonadó I 2l)4-273, IV 200 

VI 96 
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.lövedelmi adó kivetése III 149, IV 200 

l(uma.ra - gyógyszerészi - hivatalos 
törvénytervezete IV 277 

J(anikó& fertőzés meggát1á..';a és gvúg·yí-
tása . . III 4ii 

I(arholsaY g-yúgyszertúri ú1·11sítt1:-;H \Til :J.t 
l{atonai gy{Jgyszerészek sérehnei I \T 81 
Katouakól'házak gyógyszerei lll 411 
J(úbítószcrek elleni kiizdelcn1 \Tfl :!OH 
KárWrítés, mely hitelezőt megilleti 

pénztartozás késedelmes teljesítése 
esetén I á2, I íl 

Kártérítés mértéke kérndelmes fizetés 
esetén II 4;, 

Kedvezménynyújtús szükségletnél 
II 171, U Jí:, 

J{e<lveZi.lllényes munkadíj kiknek szúrní-
tandó I 301i 

J(endözö szerek I 91 
Kenőcsök vizsgáJ•ata III 282 
Kereseti adó - általános I 251-264 
Kereseti adó kivetóse III 149 
Kereseti adóskála II 267, II 268, II 269 
Kereseti és jövedekni adó II 2ll4 
!(ereskedelmi kamarai illetéket gyógy-

szerész fizetni nem ta.Ttozik II 14il 
Kereskedelmi segélyegylet számla Je-
Yonúsa I\T 24{}, I\7 254, \TIT lR:i 
J(ereskedé& gyógyszerek. gyógy:szerfélék, 

mérgek és méregt.artalmú any·agoklcal 
I 72-8fi 

l\:ereskedük jogosu]atla11 g)·úgyszer-
kiilünlegcsség árusítása 'l1T 1:!7 

Kereskedők nem árúsíthat1mk kötszereket 
ahol gyógyszertár vagy drogéria van 

ITI SS 
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l(eresztes szert tartalmazó gyógyszer~ 
különlegesség I 89 

ICere&ztes szernek vényn1ásolat alapján 
való kiszolgáltatása tilos III 143 

I\:.eresztes vagy_ két keresztes szer csak 
orvvfli vngy a.Ilatorvosi vényre adható ki 

III Hl 
l{ereszttel inegjelölése az Ung. Ca.uthari-

dumnak III 39 
Kerületek (egye&ületi) külön felterjeszté-

seinek helytelenítése III 123 
J(erületi elöljáróság· gyógyi;zertár-

felügyeleti joga Budapesten 1 46 
Kerületi :Munkásbiztostó Pénztár szá-

mára a<l11ató gyógyszerek I 30:l 
Kerületi Munkásbiztosító Pénztá,raik te-

rülete és székhelyeik IV líli 
l{ezelése - gyógyszertárakualc 

I 39, I 40, I 43. I 1[3, I 161, I 2011, I 24í 
ICezelök egészségi bizonyítványának -ki:-

állítása II 65, II no, II rn1 
Kezelő (gyógyszertár) felelőssége I 39 
K&Zelő kirendelése I 39 
I~ezelő néltkill való elhagyása - 1:,,ryógy-

szertárnak I 248 
J(ezeltetése és bérbeadása gyóbryszertá-

raknak III 13ü 
ICezBltetése személyes jof,,--ú gyógyszertárn.a.k 

I 39, I 40, I 43, I ll3, I 161 
I\:énn1áj árúsítása III 41 
Készpénzben fizetése forgalmi adónak II 193 
ICészpénzben lefizetése - forgalmi adó-

nak II 142 
l(észpénzben való leróhatása a forgal1111i 

adónak I 30H 
l\.étkeresztes gyó&ryszereket poraktkhan 

osztatkinul kiszolgáltatni tilos III 145 

J(é.tkcresztes szer 48 órán, illetve 4 uapo.n , 
belül készíthető csupán el . III 143 

I{ét kereszttel jelölendő meg a Herou1 . 
és Dionin . , II 88 

l(ét kereszttel jelölt gyógyszqrek u~,a.bb or~ 
vosi aláírás nélkül nem i&rnetelheto'k II lOl 

l 'e'·t kereszttel me!l"J.elölendö gyógyszerek 
' ~ II 11i6 

Kétkeresztes szerek rendelése U 182 
ICéz:i eladásban gyógyszerek ára III 147 
Kézi eladásban minden kereszttel nem 

jelzett szer kiadható I 306 
Kém eladá&i szerek I 95, I 104 
Kézi gyógyszertá.rail' I 42, I 4il, I 44, I 108, 

I 122, IV lli8, Vll 1;4 
I\:ézi o·vótri:-rszertúr állatorvosoknak 

, o. OJ I 128, v il4 
l(ézi g·yúgyszcrtúr ellenéí~·z{~se, I\T 168, \ 1 .i l (J~ 
l{ézi gyógyszertár engcdely~zcse I 44, I\ 16~ 
J(úzi gyógyszertár l'elsze1:elcse t' I 126 
J(ézi gyógyszertár - gyogyszer ·ar ( , 

bezáratic5a esetén . . II 198 
fCézi gyógyszertár 1negszünesenek be-

jelentése U 198 
Kézi g)"Ógyszertárak cÍllljegyzé.ke 

I 444 II 42í III 482, IV ö16. V 486, VI 444 
' ' . VII48í 

Kézi gyógysze·rtár 111e&"vizs.gálú.sa I 108, I 1~~ 
l(ézi (J'yógyszertára:k v1zsgala:ta I 108 
ICézi. gyógysze~:túrból ,kiszoig:ftitatott , 

t,,,ry-ogyszerekrol sz11ba.1yszeru rendelve-
uyek állítandók ki II 59 

ICézi gyógyszertárban Kreolin nem 
tartható II 59 

J\:.ézi gyógyszertárra fe1jogosított orvos 
gyógyszereladása 

I~ézi gyógyszertárban 
I 40 

tartandó gyógy~-
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szerek l 12il I 124 
I(ézi gyógyszertárllk cí1ujegyzéke '11 4:!7 
f(ézi n1érlegek hitelesítése III 21!J 
](ifogásolt gyógyszerek kettős pecséttel 

látandók el l 1{11 
l\:i folyamodhatik ú i gyÓg\·:-:;1.erlúr fe1-

úllításúért7 · · · 
I\:ik ú.rú.síthatnak ópiu1uol: és 

I 4i 
terruékeit7 

I 62, l G:i 
Ki rendelhet az OBA terhére1 IV 68 
J(i kezelhet gyógyszertárat? I 40 
ICiképzés (gyógyszerészi) refor1nja III 16G 
J(imut:atás az alkalmazott gyógysze-ró-
szekről II 298 

I\.'imutatás doktori fokoz.alot nyert 
gyógyszerészekről lI 21i 

l(imutatás gya:kurnoki tanfolya1nhall-
gatókról II 284 

!{imutatás gyógyszerészhallga.tókról 
(egyetemi) II 288 

Kdmutatások gyógy~zerészekről II 2.93 
19mutatús púlyárn foirnttekről II 286 
l\.imutatás Magyaror&zán· n1e 0 ·lévö és 

évenként engedélyezett"" gyógyszertú.rairól 
~. . . II 29!l-30'2 

l\.1runnek cs sóinak szabad árúsítása IV 163 
Kirakatok gyógyszertári IV 232 
IGsérletállomá.sok bzakviz.sgálati díj.a III 57 
I\:ísérletügy"i intéz.ményeknél gyórry'szeré-

szek a'l1kalmazása · "" III 56 
Iüskorú árvák hll:-:Zonélvezet.e I 41 
ICJszolgálása corro&iv heng-erkéknek III 14ti 
1\..itiltott gyóg:rszorkülön1egességek stb. 

II 130, IV 193, V 24i 
l\.1vei%szerü atalúnyozás eLien d.rányuló 
_fellebbezések II 271 

J\.nmmen.tár egé-.:.zségügy·i törvények és 

r 
% 

5/i 

• i;eu~ele\ck.gyóg>:•zeré&zi részéhez II 195·2llil 
l~orhaz reszere gyogyszerbeszerzés I 247 I 3().J 
r~oronaátszámítási táblázatok pengőre. 
„ 'tl. II :m. III 2fl 
l~Ol'P\' ?kos f!.zetőpépztár TI 90, II 167, II li9 
f\.orpotlekos í1zetOpen:~tár alapszabály-

tervezct,c ·r\r 25:: 
Kozruetikai cikkek tírúsitása I 305 
E;ozn1et~-lrai :;z0rek I Hl 
Kozmet.1ka_i szerek fényűzési adója \TI H~l 
Kozmetika.1 szerek leltá.roz!isa II 114 
l~~nyv a szembetegségek lelrüzdéséről III 138 
h.onyvek, melyek 'l gyógy8zertárban 

tartandók I 301 
Könyvek vezetése I 3<; 
J~önyvelés . „ II 265 
l~~UYVY,ez~te_s s~abn:yozi;sa II 112 
J\.or (1kozseg1, val"OFl) OIVJS felü{ryelete 
„~ gyó~Y&,z~rtái:~k1:~ ""' I 47-51 

l~()rtele!,onal.us su!'gos e;etekbeu III 248 
l\.otelezo beJelentese fregédek.nek és 
)fYako.rn~lrnknak . III 16 I 

I\.ot,ilB-zo konyvvezetés - gyógyszerészek~ 

1-'!-t" 1 „ ·1 ,_ I lH \.o e „ezp ny1 ,atl(OZ~t. jog birtokában 
levo Jogfolyamodas esetén II 201 

If~tszerek árusítása TII R8, \TIT Hfl 
1\,()l&zerek behozatala a külföldröl IV 1Sfl 
[~(}!szerek forgalombahozatal III (H 
l':;?.tszerek (rádh1mos) engeclél"yezP,se I\T 161 
h.otszergyártás- és eladásr6l I I31-il35, 

1
-„t I :!03, III 80 
,(} szerrendelet III 80 
f<;;~tszer.s;zek~·én~. első segélynyú;itúshoz I\T 74 
r;~>Zalap1 &Zaill!J!k PlJblJkálása IT 94 
I\.o~a,l.apolF terhere asványviz0ket pótló 
~nkevereke.k J."erHlelése II 84 

:l7 
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Közalapok terhére !lem ~·endell1etű 
hivatalos szerek Jegyzeke IV 62 

I(özegészségi bizottság (.községi) tag·ja 
a (ryógyszerés.z I 4ii 

l(öz~gészségi tanúcs - Ol'S'l,Úgos I ·16, II a~i 
l(özegészség·i ügyekLeu a nliniszter tud. L'.~ 

szia;kértő testületeket ls 1neghatlgat I 4h 
l(özc 0 ·észsé 0 ·ün·yi i11t{~z1né11y a gyóg-:,:szeré-

szet' 
0 0

' I 39, I 40 
I\:özeg·észség·ügyi hatósúg szervezete I\T 328 
Közegészségügyi kihágások . . I 308 
ICözegészségügy vezetése úUauu igaz-

gatás I 3n 
ICözépeurópai g;rógyszeréi;zkonJerencia ·-

határozata,i IV .161 
J\..üzigazgatás-egészségügyi IV HO'i 
J(özigazgatásban jogorvoslat IV 32H 
J{özígazg-atási bizottságok IV 319 
ICözigazgatási birósúghoz 110111 ta rtozuwk 

a gyógyszertári iigyek , . II :30:l 
J(özig·azgatúsi bizottsúg altal ado1nanyo-

zott új gyógyszertári jog· II 1~l7 
I\..özigazgatúsi bizottsúg határoz a jog 

adomimyozásáról I 42 
J(özigazgatási hatósúg ha.túsköre 

I 247, I 2-!S, 1 249 
1\.özkórhúzruk gyógyszerrendelé-se II fií 
!Cözrendészeti kórházak gyógyszertárai 

III 411, IV 439, \' 41:H, VI ml. Vl r 4!1:1 
I\..özsl•g jogfolyamodása I 41 
f\.üzség 'g·yógyszertúrért fol:ra1uoclúsa I 11.j 
l(özségck több gyógyszertárral IV 4;'}/ 
Községi illetőség IV i\2H 
.I\:ilzségi -közegészségi hizottsú.g t:a.g.ia a 

gyógyszerész I 4ii 
I\:özségi ö1ul.i:orn1ányzat IV HJS 
1(()1,ség·i pótadók I 289 

-=~-- - -- .,. 
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1\:reolin kézi gyc'igyszertúrhan nc1n 
tartható II 5fl 

Kuruzslás I 38 
l{ülföld1 egészsPgügyi cikkek hehoiúsú11ak 

,korlátozása II 12i 
J\..ülföldi gyógyszerkii!ö11 legess{•g- forg-a-

lombahozatala I Sí 
ICülföldi tudon1ásnl vett gyúgyszcr.külöu-

legességek II 32U-~!l 
l\ühföldön szerzett gyaJ~oruoki bizonyít-

vány I 3D2 
1\:iilföldröl gyóg·yszerek hehozatala l!lH-

gúnorvosok áltnl \!f[ ;}8 
Külföldről mérgek behozatala IV 182 
1\:ülföldről ópiun1 és tern1é·kei rendelése I üli 
J(ülönlegesség {gyógyszer) elhirálúsi 

díja I 154. IV lfü 
1\:ülilrépviseletek I\T 2!l 
1(iilönleges gyári rnúny ú I' t•rt(it 1 t•ni ! (iszerPk 

ajánlásának tilaln1a \T l!ll 
.I\:ülönlegesség engedély ru'.•lkii! !'orga!ornlia-

hozatala I 2·!!1 
nliuiísüJij sósborszesz III ~3.~ 
(g·yógyszcr) bejelentési 

l( iilön lcgességgé 
I\: ülönlegcsségek 

kötelezettsége 
l·~ .1l_oi..leges·._Sgok 

zettek 

J.\T f)t) 
(uy(Jrr\'..;z J) c11n·edl'l\·1·· 
T'f' 2o'.i: l ll ~:·11, f\r Ji13--1:1!I 

!V 223, IV ilSö. V 17:!. V rnt. V :1:12 
I\:ülönlegességek (gyl.:;:i.·s:;:er) k(>„zíil!-L'. 

úrúsítása I Sfl-10il. T :!-J!I. VT :m 
I\: iilsöleg alk•ahnazandó fol:radékok hats7.eg

letű üvegben hozhatók forg-alon1ha [ 101 
I.akásügyi korlátozások l'okozalos n1eg·-

sziintetése IV 41i 
LfLboratól"lumi könyv I 1!18 
];ahoratóriun1i vizsgúlntok ft•riiizéí 

heteg·ségekuél \i I I S:! 

:J7::: 
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:Lahoratúrilnni vizsg-úlalokhoz szilkséges 
h11·túly1.•déuyek \TIT 84 

J_Ja,kossúg és gyógyszertárak vi.szonyszán1a 
II 303, II 30;, 

I.cgkiscbh tétel - vénynél számítandó 
III Hl 

1..1cgnagyobb adagjai eröshatúsú gyógy-
szereknek I 324 

Lefoglalása - egészs{~gre úrtahuas 
szereknek I 3i 

Lieltár készítési rnódja piperecikkekröl. 
gyógyászati segédeszközökről I 207 

I..1eltározús - évzáró - mellőzése II llB 
J,eltúrozúsa kozmctlkai szereknek II 11:; 
J1eltárt (évvégi) készíteni gyóf,,,„yszerész 

ne1n tartozik I 17;) 
f,epárlókészii1ékek üzen1behelyezése III 15G 
Lt~g·yírt/i per111etPzüszn1· \TII iHi 
f;úgk() és oldatának forgalo111bahozatala 

TII 7\i, lll !>l, V 140. VI fi4. lil 
I..iúgkő és lúg·kőoldat okozta 1nérgezé-

sek n1cggát!ása IV S:! 
T,úgkötartó-edény III 127 
ilfagú111tlkaln1azotíak .lJizt. Intézete alap-

szabúlyai \tI ~H. \Tf.I -!!l 
i\'l agánszetné\yek elkészített gyógyszer

árí1kat c&ak engedély alapján hozhatM 
nnk be a viunkiill'fildröl saját: .haszná-
latukra is I\T lEfJ 

.\lag·y:ir _.\[t. lli1j•lhaHk vú\L pi"nztúrúnak 
vl•nyPi \r"T[ lli:~ 

i\lap;yar Íl"ók {~lcLra.h·j adatai II 16~ 
l\{ agyartirszúg (csonka) gyógyfü1·dűi {•s 

gyóg;i;vizei III 25!l 
l\T agya rorszitg·i U yógyszerész-TI;g·,~/esiilet 

N11111. (~la.nsns Bizottsúgúna.\;.: rnükiidé&e 
IIT 162 
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l\fagyarországi tndomúsul vett g-yú 0 :-i,.'-

szerkülönlegességek lI 20,1-2.229~·111 2;JB 
?\Iagyar orvostörténeln1i 111 úzenn1 III 53 
1Iagyar termékek pártolúsa \T ~08 
l\Iax.imális dózisok táblázata I 324 
Ma..·dmálisdózisok áHatoknak II 274 
i\fásodfokon biráskodó hatóság I 36 
llIAV bet. bizt. intézetével köt ölt "l'é>"Y-

gyógyszerellá tási egyezm. III frs. ~iII 223 
llIAV betegségi biztosító intézetének 

alapszabályai II 105 
i\IA V: bet. bizt. intézetnek kiszolgálható 

gyogysze:rtkülönlegességek I\T 23-i 
ilIAV-nak portáreák felszámíthatók I 215 
:\Ui. V-vények számlázása II 185. III 186. 

. III 2~3. v 224. vn 121. lilfi. 17S 
:ü.,:-\ \T :-::z{nnlitk feliilbélyegzl·~e \:-rr 117 
1\fe~.állapodások és egycz111ények R.on1á-

maval . I 244 
1\It?~·hall~athnto n g'S-·ógyszcrészegyesület 

nJ gyogyszertárak felállítúsánál I 11" 
1\feg.közel:ítö mértékek IÍ 273 
:\Iegn,ritása - üj gyógyszcrtúrnak I .12 
1\fentoegyesület - országos . III 12S 
fifesterséges ó<lesítöszerck TI 119. J I1 1;1;; 

\'ll'lii 
i\l'esterségcs édesítőszerek úr;1 i·~,r :!(12. I\T 20n 

. . • „ nr 1112 
'.l\l'csterseges edes1 toszerek f or.tra l 0111 ba-

ho\"! !ala ! 177. Hl 1;,:;, YH iW 
-i\leg~~;i1tandó (~venként) anyagok I 311 
1\fc~resedett Jogosít,rányért J1{ilyúzó 

llY,;1atkoza,ta , II 200 
1\Iezogazdasagok tcrherc kisznl•.rúlt o-yó''"Y-

szerek számlázása ,.,, ""i\T
0

24:i 
!\féreggel jeizendő a corrosiv hengorkc 

III l'JG 
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:Méregkönyv I 108, III 146 
ll!éregkönyvbe írandó vény III 146 
l\Iérgek külföldről behozatala II 121, IV 182 
lv[érgek külön elzárva tartandók I 35 
1'.[érgek, méregta.rtalmú anyagokkal való 

kereskedés I 72-85, I 30S 
?\férgekkel v'tt1ó kereskedés I 34 
1\férgcs anyagnkkal való kereskedés II 51 
T\Iérge-s szépítőszerek I 249 
i\'1érget tartalmazó szerek árúsítása I 35, I 38 
~[érg·ezés (báriumsók belső hasz.nálat.a 

által okozott) meggátlása III 43--45 
I\[P.rg·czése házi és mezei állato,Jrn1ak, 

dúrnd,L!rnak I 308 
·:.rórleg·ek - kézi hitelesítése II 21!1. VII 41 
l\férté1n~Jr és súlyok . II 27~ 
l\[ikor tagadható meg a g-~rógyszertár 

szen1ély·es jogosítványának ú.tru:házása 
I 41 

T\Iinösítvényi táblá7.iat I lQO 
'I\fo11ács-Pécsi v.asllt bot. hizt. intézete 

alapsz.abú.lyai III 110 
7\1 iutaY{•tcl a g-:y·ógyszcrviz:-:::g-úlnthoz TTI 287 
l\[uukarlíj - gyógyf:zer{•szi \T 1Gli 
~funk.adí:i (2fl~'ú·os) enp:edn1énn~·cl kik-

nel: szán1láza.ndó? I 30fi 
"2\Tnnkakóptell'n g-yóg-,1,·szPrészekhez i'td· . 

hivús vn l7!j 
i.\Iunkasziiuet szódaviz.b';rártúsnál I 173 
r..runk·atúrsal;:kal dolgozó b'"YÓgyszcré

szckhez felhívás a B'.?Ti ügyében I\7 276. ·~.r 2rio 
!\ lunJ;:ús.'h izto:.;í tópénztár gyéig·yszerszál-

lítás i szerződései I 216. III 167 
llI11nkás11(•nztúr sz{unára kialll1ató gyógY-

szerek · · I 30a 
l\Iun.káspénztá1·i gyógysz-e1•kiszo1gárás III 235 
llI11u1G.l3:r1&n,zl:{t ri !':iz{un lúJ;: héilyeg!i:l1Leti&k~ I 219 
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nfau11káspénili!In·i szifmnláJr kiá1l:J+t.ii.1~1a. III 217 
"1I11nkáspéuztárnál gyógyswredényzet 

szolgáltatása IV 209 
l\[11nll:áspénztárrnl szemben felmerülhető 

sérelmek II 184 
l\llizeum - magyar orvostörténelmi III 53 
N agJr- és ,kisközségekben - hatósági 

bíráskodás I 35. I 36 
Naptári gyógyszer és orvoslási hirdeh:'~sek 

szabályozása \T 20G 
Nem engedélyezett gyógyszereknc>k &ajtó 

1itján ajánlása büntetendő I 147 
Nemhivatalos gyógyszerek - ú]J·amkincs-

tár terhére rendelhető IV 152 
Nen1ibeteg dispenzerek III 49 
Nen10.kleveles személyzetért való fele-
lősség I 39 

„Neo" szócska használata ::i bf:'--·úgyftszat-
hau \T 207 

Népbiztosság·i rendeletek hatúlytalanításe1 
III 91i 

Népjóléti n1inisztériu111i beosztások TT 319 
Népjóléti n1iniszter (azelött heHigyi) 

felügyelete I ,15 
N épszeríí előadások \rr 2·1~ 
Névsora (gyógyszerészek betürendes) 

I 'l5H. TI 'JBl. III 487. IV :í:ll. Y 4HJ. Yl 4;,2 
;{ikof.iu kereske1lehni f'org·11ii1111 \T_I f .lfj 
N or1nálgy(igysz;erek törueg~kiszolgúliu"a 

III 50 
Női tcrn1éken:rség n1eggátlására szolgáló 

szerek és készülékek eltiltása II 55. IV 191 
N6i ter1nékenységet 111eggátló 'készülékek 

nyilvántartása TII 242 
Nők felvétele az egyeten1re I\l 2-06 
N11111erus CL1usus (gyógyszerész) bizott-

ság miíködése III 162 
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Nyers és szárított drógok súlyviszonya I 322 
Nyilvános alapok terhére rendelhető 

„Insulin" TII 120, III 224, IV 164, IV 2il4 
Nyilvános (állami) alapok, betegsegélyző 

pénztárak gyógyszerellátása lV 54, VII 122 
Nyilváuos betegápolás költségeinek fede-

zéséről IV 33, VII 122 
Nyilvános betegápolúsi <dap számlázása 

VII 61. 65, Jllfi 
N·silvános gyógyszertárak címjegyzéke 

I 381, II 361, TII 414 
Nyi1vántartása női termékenységet meg-

gátló kéozülékeknek ITI 242 
Nyugdíjbiztosítás V 34, VI 72. 116, 124, lf>l 
Nyugdíjintézet - gyógyszerészi \T 25!1 

VII 141 

OBA számlwk kiállítása IV 92 
OBA-nál szegénység igazolása IV 68 
OBA terhére rendelhető hastifusz elleni 

szerek III 4~ 
OBA terhére történő gyógyszer kiszolgál-

lalúsa I 213, III WO, IV öi, IV 92, Vll fü 
OBA tcr11ére rendelt gyógyszerek ár-

eugPdménye r\T G7. I\T 2:.t!. \TIT {i~) 
OBA terhére rendelt Insuliu szá.mlá-

zása I\T 214 
OBA terhére rendelni jogosult orvosok IV 68 
()]3~4. terhére rcndPllH_•Uí Snl\·11rsa11 kP-

szíhnc'.~n:rck \í J-18 
OBA törvény IV 33 
OBA kedvezményes szállítása.inak fel-

m-0ntlhatása I 158 
Okiratilleték I arn-:115. VI 260 
Oklevelek érvényessége II 175. \TI 105 
Okleveles gyógys:wrész gyógyszertárt 

kezelliet r 4Q 

í 
' 

Okleveles gyógyszerészekről létszá.m-
kimutatás II 293-296 

Okleveles segédek felelőssi•gc I 39. II 99 
Oklevél érvénye I 40 
Oklevél - gyógyszerészi I 40. I 114 
Oklevél záradékolása I 2-02, II 137 
Oldékonysági bíblá7.at III 262 
()ltóanyagok (állatgyógyúsr.ati) úra III 65 
Olvadáspont meghatározás III 2i5 
Organo therap0uticus gyógyszereJ1 

nem tartoznak a kiilönle,frességi rendelet 
alá I 91 

Ostyatokok ürtartalmo. I 318 
Országos Egészségügyi Anyagrakü~r 

gyógyszerszállitásai 
Országo5 Közegészségi Tanács 
Országos mentöegyesület 
Országos 1\'Iunkásbiztosítóval kötött 

v rns 
I 4-0 

III 128 

gyógyszerszállítási egyezn1ény III 11i7 
Országos I\Iunkásbizf:osíl:ó Pc'.•nz!úr YényPi-

nek helyes számlázás<J \T ~41 
()r:-;zúgos 1IY1rsadalou1hizto:-;ítú11ak 11ylij-

tandú kC'dvezruény \,-IL 8!1 
(lrvos - gyógyszereladása 1 ·10 
Orvosuwk (hatósági) gyúgyszertúrfel-

ügyeleti joga 1 '1'i 
()1·\~os (városi, ·községi ús körorvos) teendői 

I 4i-{íl 
()1·vostörténeti lnúzeum III f>H 
()rvosi bélyegzők érvc'.·n~·tPlet1íl.et.t \TJf. 14i 
Orvosi felügyelet -a gyógyszcrtú.rhau 

I 47-5í 
Orvo&í kézi gyógyszert.ár - gyógysz-0rtl1r 

bezárása esetén II 198 
Orvosi laboratóriun1i vizsg;úlatok \TII 184 
Orvosi rendeletl'c (esn,k) kiszolgáltatható 
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gyógyszerkülönlegességck II 216-229, 
_ VII 188, 195 

~I 23o~239, IV µ9 és IV 144, IV 384, IV 386 
Orvosi rendelvenyre adható csa,k keresztes 

szert tartalmazó különlegesség I 89 
01-Yosi rendelvény nélkiil eladható gyógy-

szer kisz(}lgálható I 246 
Qrvos~ v~uyre szolgáltathatók ki mérgek I 38 
v1'\~os1 venyen rendelt gyógyszer helyett 

mást kiadni tilos III 141 
Orvosi vények j:a:vítása I 303 
Orv·osok kézi gyógyszertár.a I •12-44 
Orvossal való tiltott egyetértés III 141 
Osztrák mértékek - ré~i II 270 
O'rI-nak n;i,.~újtandó kechrezn1é11y \TII s9 
OTI szá"1lúk folülbélyegzése VII 17i 
Ovo1nalt111 rendelése úllamkincstúr terhére 

VII 52 
Ölop1~artalmú fémJ1üvelyekben - fogtiszti-

topepnek forgalombahozatala tilos 
_ m 52, v 144 

Opium - egyezmény I 61 
ÓP!:11.u1 0.s tern1ékeinek gyógyszertárak áltai 

t?rtcno rendelése (vásárlása) I 65, I 6fi 
()p1u.1n Ófi tcrruékei haf-ósá,.,.i. fe,liio·velct 

alatt á1lanak ·"" l::h I 61 
Úpiutn és ter1n(•.keiuck kiilföldröl behoza-

tala II 123 
Qv:óqé1ok1·a. szoLg-iuló szerefü: árúsíViusa I 248 
önkcntes biztositús V 3H 
Öregség esetére szóló hiztositás \T 3.1 

özvegyi útrnházás 
Öz;vegyi haszonélvezete 

jognak 

Pa.paveriJ1 úrvúl t.ozásn 

VI 72, föi, 12-l 
I 129 

gyógyszertári 
I 41 

VII 138 
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Papír~ és arany.korona közötti átszáiní-
tási táblázat I 312, II 3l0 

Pály{wa felvevő bizottság működése III 162 
Pályára (gyógyszerészi) lépés III 162 
Pályázó nyilatkozata - megüresedett 

jogosítványnál II 2tlű 
Pengő átszámitása koronára II 312, III 21 
Pengőérték megállapítása II 3;, 
Pengőértékű taksa III 139 
J>ercentezésröl figyehneztetés \·"TI 181 
Pesti Keresk. Bank alkalmazottainak 

gyógyszereflátúsa III 245 
Pesti Keresk. Bank gyógyszerszámlái 

III 247, III 251, VI 134, VII l:Jf> 
Pet&fi betegsegélyzőegylet gyógyszer-

számlái III 250, III 251, IV 214, VI lilll 
Pénztartozás késedelmes teljesítése II 4;, 
Pénztartozás késedelmes teljesítése 

esetében hitelezőt megillető kártérítés 
I 52, I 71 

I),énztári napló - a gyógyszertárban I 17-! 
Pénztári orvosok Segély~ és Nyugdij~ 

a]pja vényei TY 22R, TY 2:1R, Ylf 1-lf> 
Portárca T\IAV-nak felszámítható I 211i 
Posta betegségi biztosító intézet 

alapszabályai I 159-161, lV 9;, 
Posta betegségi biztosító intézetnek 

kiszolgálható gyógyszerkülönlegessé-
gek If 181i, Ill 194, Vll 1:\2 

I'ásta betegségi biztosító intézetnek 
számlázás II 162, II 172, IV 21:! 

Postatalmri\k bet. bizt. intézetének 
1üapszabályai III 134, III 244 

Postai szúllitás ünnepnapon V 10:! 
i"ótegyezrnény a ft{unká&biztósítópéuz-

tárral III 17i 
Pravaz fecskendők tartása VI 134 
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Proteiua~1yagok ineghatúrozása élelnii-
~~erek!!el . . IV 36Q 

Proba.1,4
1
0, gy~g?szeresz-gya.kornoknál I 18-1 

.. Purgo arus1tasa IV 230. \T 227 
R.á9-iun~Os kötsz.erek engedélyezése . I\T 161 
Realgyogyszertarhoz tartozó fiókgyó"fYy-

s~e~·tár tulajdonjoga "" I 248 
Re\lllog megállapítása II 19; 
Rec,11.1og<?sítv~ny ezentúl 11en1 adható I 4J 
l.'.{ealJo.~n gyogyszertár eladása bejelen-

hm!'lo . . · I 119 
R·e~lJog_u gyogyszertára.k jelzáloghitel 

t\U'/l'Y":t ne'!' képezhetik II 71 
ReadhlJog~ gyogyszertárak szabadon el-

a. . ato)' . I 4ll 
Rea)Jogu .g?ogysz.ertárakra vezetett 

vegrehaJtas I 246 
Rendelhető gyógyszerkülönlegességek 
, a Po~~a bet. bjzt. intézet terhére III l9fi 

l..,\endeI01ntczet,hol, g-yóg-yszercllú!ús \iJ_[ 7!J 
1\~ryd~ze~t. tanaqsu városokban - ható-

l ~ag;, ?1r~~s~odas , 1 35, t ilfi 
1~endgr~ h.1r!1.skocl~sa - haLósúgokna.k 1 371 

Jlcnc10~·1, h11:askodasról I\T 32íi 
l\~~t.axalasro!. \r 1!JO 
l~~g-~b~1en h,iteJezett vé11;\·ek 111egtf~rítét-:e I 22.1 
l l~g~ Jogos1tvany rnegsz.ünésc I 119 
~~~1 osztrák p:ié1:t1kek II 212 
I~.eszlete;<:t bevet~I1 ivek vezetése TI D4 
hobbano keverekek II 9-fi 
Rokkantak gyógyszerekkel ellátúsa ...,,„ 
I, J·I· • • , III 115. III 218 

.-..,o ~ "-antsag esetere szolt'.i hiztosilási tör-
ve~y.' .. .. ' \T 34. \TI 7:1 

l~omcLntaval kotott egyezn1enyek I 2-1-' 
l"ozsnyn;v :Uiátyás en1lékpfdyúzat \TI iBS 

VII 150 

Saccharin forgalon1hahozatala T 77, \TIT H8 
Saeharin eladási ára IV 202, IV 209 
Sajtó útján ajánlása nem engedélyezett 

gyógyszereknek büntetendő I 14í 
Salvarsan~készítmények rendelése az 

Oba. terkére V HS 
Sebészeti célo"kra. szolgáló szerek 

gyártása I 2-!G 
Sebkötüzöszerek gyártása és úrúsítása. 

I 131, I 135, I 241i, I :JO:J, ITT 80, VIT 11;, 
Segéd felelőssége a gyógyszerészet körébe 

tartozó müködéseért II H!i 
Segédek kötelező bejelentése III 161 
Segédek (gyógyszerészal ka l uu1zof. ia k) 

névsora \TJ il~í. \T t l ;l(i;i 
Segédi fizetés tárgyában f~ln1eriilt vitós 

esetek I 24G 
Segédi idő I 191i 
Segé<ll idő tartama 1I J:l7 
Segélyalap \~Ir 'lHH 
Sermn - becserélése IV 229, IV 2~·1 
Segélyhez (elsö) kötszel'.;;;zekrény I\T í·i 
Serum állatgyógyászati, úrúsítúsa II Gll 

IV 3K1' 
Serum - várhasgyógyító forgalon1ba-

hozatala III 4:; 
Serum - diftériaellenes I 150-lóil 
Seratherapeuticus gyógy&zerek 11en1 tar-

toznak a különlegességi rendelet alá l Hi 
Sósborszesz forgalombahozatala TlT ilil, III :14 
Sósborszesz háziszer TII 38 
Sósborszesz háziszer minösógo IIT :17 
SósborszesZíkészítn1ények gyógy:-izer11ek 

nem nevezhetők III B7 
Sósborszeszkészítinények közveLlen hatása 
megjelölhető, egye:; betegségek ellen nezu 
aiúnHrntó III 37 



Sósborszesmlc etdlt!'.:zeszk1,rtiUJillnáz:tJak n1eil'_ 
állapítása . 1r Sl 

Sötét helyen tartandó gyógyszerek ki-
szolgálása III 14{ 

Specialitások bejelentési kötelessége IV 9;: 
Specialitás<>k - engedélyezettek 

II 204, III 253. IV 103-153, IV 38;: 
V 1í2, V 181, V ilf>2, VII 181i 

Specialitás engeclélyezési kérelmek 
bírálati díja I 54, IV 16~ 

Specialitás engedély nélküli forgulombu-
hozatala I 2-jji 

Rpecialitús kereskedő r(.sz(•rö! io•rosn-
lat:Ian árnsítúsa · .... \TII 1:!7 

Specialitások vegyi ellt~lliírzö yjzsg{datu 

S . 1 l • . VII 7!1 
. u yo e es mértékek II 2i"' 
Stati~ztikúja - Trianoni ;\lagyarorszúg· „ 

gyogyszertárainak \'fI 47:-1 
Sv.ecip.l~t4s9k készítése. forgalon1hahozása · 

es arus!lasa I 85---101J. VI ilR 
Sublimát-lepénykék kiszulgál!11tása 

bábák részére II 58 
Súlyok fa mértékek II 372 

Szabályellenes gyógyszerárúsítás II J5H 
Sz<>kln.p<>k I 368, 11 356. III 402. IV 371. IV W 

V 408, VLH5fi. \' II il!m 
~ZJlkvizsgála.tok <líja veg-yvizsgálö 

allomásoknál III ;,7 
Szapáry - rendelet uz özvcrryi átruhá-

zásról ~ I 13 l 
Sz{l!lllák bélycgilletúke - lllllnkáspénzlár-
• u.al . I 214 

Szamlak (AJ,\ V {•s O'i'IJ I'eliilhi•h·e"-
zésc · .,.., \'TI. 177 
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Szá1nlúk felülvizsg-úlaü1 . \·'"TI. 1;> 

Számlák kiállítása az OBc\-núl !\' !l~. \'l 1 GC1 
Szán1lák ldállítása a :i\lunkúspéuztúri . 

betegs. bizt. int{~zetnek fI 1. 217 
Száu1lák utalványr1zas(1i,ak t'1.i:1l1li 

rendje II SG 
Sziunlán pénz átvételének _igazo]{Lsa l 30·1 
8záu1lázás (gyógyszer) 11.A. \! hctegs. 

biztosító intézetének III ISli 
Számlázása nyilvános alap terhére reu-

delt Insu!inn,ak III 12:; 
Száraz anyagmeghatározás III 27;) 
Szárított és nyers drógok súlyviszonya I H2:! 
Százalékengedményck beszii11f ctése 

'l :!ilH-:.!4:.! 
Szegénység igazolása az OB .. :\..-uál I\T 68 
::::.zegény betegek gyögyszerellútúsa. J\T H-t 
Személyes jogos1tvl11y átruházúsa l ·!'l, I 2·!7 
Személyes jogosítvúny IH'lll képPzht>li 

hagyaték állagát \'T a1i 
bzen1élyes jogú fel nb1u [dlított gyúgy.-

szerLár .ae:uL rul!ú:.t1u1tl át I 117 
Szen1élyea jogi -g':'-:úgyszertúrnk húrht'-

adása és kezeltetése I HU, IV lí(J 
Szomélyes jogú gyógyszertúr ell(•n csöd-

nyitás 1:,rr 2'.l!i 
Személyes jogú gyógyszerlúr jöyedehue 

végrehajtás alá vonható III rn; 
Személ~,..,„es jogú gyógyszertár ;iövedc1111c 

vógre:hajtás aiá Yonhato I 2-HJ 
Szen1élye~:.; iizleti jogosítvúny·! egy gyc'ig·y-

szcr-é..sz csak cg·;ret .bírhat 1J 11 u; 
Személyes iizlefi jogosítvúny (gy{igy,szpr-

tó.ri) el neut ndhatií I ·11 
Személyes gyógyszertári jo_µ;o;.;í l YÚ 11 y 

átruházásáért elleuértl~k vehetií \TlT .i:11 
Szemólyjogos ö11iúll6 gyógyszertúrak 



hérheadásúr6l és kezel!et•ésériH i:;:.tiil<í 
körrendelet 111édi::~ítú~n II !.li 

Szen1élyesjog·ú gyógyszertár kezelése II 2{)f 
Szernélyzet gyógyszerészeti -- tudo1nányos 

képzotb;·Sge I 3:J 
Szerződés (gyúgy~zerszáll ítúsi) ÍIL.A. \l 

beteg·ségi biztosító i 11 l<.:Z!. Lével III li".'\ 
SzcrzödCs (gyúgyszerellátúsi) Orszúgos 

.i\[unkúsbiztosít6 Penztárral Ill 167 
Szent-Anna egylet szíunlái III 252 
Szesz - adó1uentes \TII ~Hi 
Szeszhigítási táblázn t I 321 
Szesztartalom megúll;t.píí.úsa élehniszerek 

vizgálatánál IV 365 
Székházi vendégszobák IV 220, IV 271i 
Székesfővárosi Alkaluu1zof tak Segítöalap-

;iúuak vényei \TI l20, 145 
Székesfővárosi hatósúgl díjak IIT 26l 
Szépítőszerek I 91 
Szepítő5zerek - mérge:-;ek I 2-19 
Szifonfejek forgalombahozatala III 92 
Szigorlatok I rní 
Szigorlat - elméleti I 200 
Szigorlat - gyakorlati I 193 
Szikviz nen1 tne5terséges úsvúuyvíz I 2·17 
Szódavizrenclelet 1nódosítúsa III H8. \rI ;1;1 
Szódayizg;s-úrtúsrúl, elúrúsítúsrúl és 

i'eliigyeletériíl I lilf>--Hli. V 106. Vl ;,;, 
Szolgálati ideje - gyógyszertúrak I.II ~JG 
Szóvédjcgyzett gyógyszerek l.II :;::!1. V :!(l-l 
Taksa 1 :w. l i:J, I l~f;, I ~llH VII 1-W 
'i aksakészítési jövőbeli 111ód;ia. Ili 10:i 
rraksaké5zítésnél részlvesznek a MagyaT-

országi G:rógyszerész-Egyesülef; sz.akér
tiii (a gyógyszerkönyvi technikai nlhi-
zolisúg tárgyalásán) TII J{JI"; 

'J'aksa -- pengőértékbeu III 1a9 

'l'aksa bővített (egyesített) III 147 
Taksa a vényl'e tételenként írandó III 141 
Taksatételek helyesbítése és pótlása 

IV 98, V 248, VII 148 
'ranidő - g:yógyszerészgya,kornoknál I 184 
'I'annlrnánye>k -- egyetemen I 192-201 
'l'apasz-alakok · I 319 
'fapaszhoz (felkent) szükséges tapasz-

mennyiség 
rr artályedéu :re k-la bora tári umi 

tokhoz 

Táblázatok: 

I 318 
vizsgúla-

VII 8·1 

A rauykorona fokozatos illetékek I 309, II 307 
AtólllSÚlyok I 328 
Allallli illetékek I 313, II 3JJJ 
i\.tszám.ítás aranyJrorona és papír·korona 

I 312, TI 310 
Atsziunítá:; korona és peugö között 

Beadványi illeték 
Osepptábla 
Elemek táblája 

II 3ll. II 312 
I 316, II 317 

I 33-0 
I 328 

ErősJ.iatá.sú gyógyszerek Ieguagyob b 
adagjai I 324 

Erőshatású gyógyszerek legnagyobb 
adagjai állatoknál II 274 

I 317 
I 317 

Extempore Jrészítendő gyógyszerek 
Évenként megújítandó gyógyszerek 
FeLkent tapaszhoz szükséges tapasz-

mennyiség I 318 
Fokozatos illetékek aranykoronában 

I 309, II OOí 
Gyakrabban előforduló tapaszalakok I &L9 

Í Gyógyszeradagolás gyermekeknek I 30 
l Hő!llérö fokainak összehasonlítása I 323 

1 . . •• . 



I-lűtölrnverúkek I 3l 
llietékek - úllami I 313 11 ilff 
llletékek - fokozata,; l ;)09, Il 307 '111 3'Jf 
I\:imutatás az 1922-1923-bau a •ryó•;ysze- ' · 

részpályárn felvettekről ~ ~ II 286 
l(in1utatús a gyakornoktarlú~i erpredéllyel 

bíró és az alkalinazottaI, alkaln~azott 
~néll\.ül müküdö gyógyszertárakról II 306 

J'-?ro~a á~szú.1uí~ása peugöre II 311, III 21 
I ... etszarnktu1utatas a;r, alk:1l111uzott 

g·yógyszerészekTöl II 298 
Létszú.mkimutatás a budapcSti e'ryetem 

WYó9·yszerészhallgatólról 18;)';-1924:'25 II 288 
r.etszamkimutatás a doktori fokozatot uyert 

okleveles gyógyszerészekről 186lí62-1934/25 
,a b~daJ?esti é~ szegedi egyetemen) II 2H7 

Letsz<:.1nkunntatas a kolozsvári (késübh sze
gecll) egyete1n g·yúgyszcrészhallgatóiról 
1872173-1924125. tanévben · II 291 

ll~L-;zá1ukin1utatús a. n1agyar egrete1ueke11 
oklevelet nyert gyógyszerészckrlH 1770/71 
192-1/25. . . II 29'1 

I;ctsza1nk11nuta.tas a TuI11o·y1Lrc1rs:zúu·i Gv{Jo·y-
szerész-Egyesület gya,J;'o"rnoki. La~1Jol:i,;a1~1 
hallgatóir91 18SS-J925 II 28·1 

j\{aµ·y~;rorszag la!i:ossúgúna.k és gyógyszer
tur::nuak eg;v1nashoz való viszonya 1876-
1920 • II 305 

?tl-agyaror&zug uag·yobb vúrosainak lakós-
sága és a gyógyszertúra.k szárua 1880-
)92~ . . . . . II 303 

Íllaxuu<;hs t}o~1sok aJ!atoknak II 274 
Nyers es szar1tott drogok súlvviszonya I 3-JR 
Okirati illetékek . r· :Í13 II 3is 
Oldékonysági .táblázat 'nr 262 
üstyatokok ürbtrtalma I 318 
I>e11gő útszáu1ítúsa koronára II 31'> III '>O 
Robbanó keverékek ... , II 27s 

Súlyok és mértékek TI 272 
Szíunszerü kim.utatá.c; Magyaror.sz:.'.tg u1eg

lévő és évenként engedélyezett g·yógy-
szertárairól 1605-1925 II 299 

Szeszhigítási tábla I 321 
'föpaszalak()k I 319 
Telítési tábla I 331. 

(fl'áblázatok Yége.) 
rrápporok állatgyógyászati (engedélyezett) 

IV 154 
rrápszerek - egészségre ártahnasok I 37 
Társadalombiztosító Intézel: alapszabályai 

rrársadalombiztosílónak 11y új tn ud6 
kedvezmény 

VI 73 

vn s11 
I 179 rl'úrsulati ·adó 

1'echnikai 5egéderök foglalkoztatása 
I 164, I 007 

'11eehnikai segé<lerfik gy{igyszertárhan 
alka1n1azúsának megszü11tetése II 76 

'l'ejvizsg·álat IV 366 
Telítési tábla I 331 
'l'emetkezési segélyakció III 232. III 236, 

JV :!2fi, VT :JE Vll :Jf>ll 
'l'l~Inl'tkezési segélyakció iag;:i:1i \r H88. 

VI an VTT :1:.11 
r,1·er1nékeuys-ég meggátlására szolgáló 

szerek és készülCkek eltiltása II 5;j 
'I1en1P-tkezési segélyakció szahályozúsa és 

hatúrozn1únyaí \ 7 22H. \T 2513 
Testületi körtelefonálás III 248 
'l'estületek, eg~·esületek, hatóságok 

I 332, II 319. III B66, IV il\19, V i\lif>. VI 21>8 vu ilO:. 
rl'han I\:úroly-félc ösztöndíj \ 7 II J.l:J 
rrilos oly vények elkészíté::.e, 111elynek 

rendelési módjából az orvossal fenlúllú 
egyetértésre lehetne következtetni III Hl 

38~= 



!i!JG 

~rilo~ orv~s által rendelt ::,,r·y(1gyszert 
ruus gyogyszerrel helyettesíteni Ili 141 

'rilos vén-s'n1á&olat alapján keresztes 
gyógyszer kiszolgálása 

1:I.1ilos főzet, forrázatnak siirített 
való készítése 

Ili 143 
a.laikban 

III 145 

'J.1il.os kétkcresztes gyógyszereket por-
ahckban osztatlanul kiszolgálni III 145 

'filtott g·yúgyúszati cikkek stb. lajstro1na 
II 129, V H7 

'I1irocinális bizonyítvány I 190 
11itoktartási kötelezettsége - gyógysze-

résznek I 51 
'I1isztességtelen verseny V 288 
'fiszti főorvos a megyei gyógyszertárakat 

rnás szakértök alkalmazása nélkül tar-
tozik vizsgálni I 245 

rrisztviselöi betegsegélyezés ügye I 165 
VTI 9ii 

'J'i-s.zJi főorvos .gyógysze1~t:ár\--i?Egái11aba 
I 106, I 245 

Tiszti főorvos teendői I 44 
'l'itkos ö::=iszetételii gyógyszerek árúsítása 

'l"tl .. t't l" . I 38, I 248 . :1 cos ossz.e e e u gyogyszcrek I 91, I 92, 
I 146 

'J'itkos összctételií gyógyszerek hirdetése I 146 
rl'itkos szerek árúsítá&a tilos I 75 
rrovábhk(•pzéi tanl'oly:un VI 137 

vu 81 1211 159 174 
'Pöbbször elkövetett azonos kihfigásŰkn~l 

- fellebbezés I 36 
rröb b gyógyszertárral bíró községek III 4-09 
~Pökeértékc gyógyszertú1„alcnak vagyona.dó 

szempontjából - II 265 
1,Hrv-ényhat6súg· egészs.égüg·yi bizottsága! 45 

597 

rrö1"'Vényhatóság kötelessége a gyógyszerek 
·akiadál:ytalan megszerezhctésóre intéz-
kedni I 12fi 

~I1örvényhatósági joggal bíró vúrosokhan -
hatósági bíráskodás I 3;;. 1 36 

1'örvényható5ági kezelő kirendelése I il9 
'11örvényhat:ósúgi választók kiiz{• g~·úµ:y-

szerészek felvótele VIT J l!I 
rrörvény.hatóság meghallgatása új g·yógy-

szertárak felállításánál I 41-42 
Törzslapok - gyakornok - kiállítása III 231 
1'rianoni l\fagyarorszúg :.ryúg~·szt·1·túri 

statisztikája \TIT 47H 
'l.1uclom{ur~reg)·eten1ek húzi µ;~;{ig·yszPr-

túra VIT lfl.J 
Tudományos képzettsége - a gyógyszeré-

szeti személyzetnek 1 30 
Tudori fokozat T 20-1. J 244 
rrnlajdonos (gyógyszertár) i'eleliísS{~g'e T nn 
rrnlajdonos (gyógyszc1·tár) \'Íszonya a 
kezelőhöz T :m 

llj gyógyszereket drogisták közönsfÍgnek 
nem szolgáltathatnak ki II ;,n 

Uj gyógyszertár engcdélyez_ése I 41, I 42 
l!j gyógyszertár egy év alatt felúl1íta11dó 

I 115 
Uj gyógyszertár felállításának hatúride:ie 

II 199 
Uj gyógyszertárak felállítási kéreln1énél 

meghallgatható a gyógyszerész egye-
sület I 112 

lTj gyógyszertár helyének n1cghatúrozúsa 
I 116 

Uj gyógyszertár rnegn:ritúsa I 42 
Uj jognak közigazgatási hizottsúg {dt.nl 

való adományozása TI 197 
l.T;j u;vilvános ;,;yúg-yszcrtárak J92::i-hen 



II 35!1, 1926-uan IIT 406, 1927-ben IV 390 
1928-han V il56. 1!129-hcn VI 359 

., 1930-han VII H!l!l 
lfng<Y. C·a11t1ha:ridu1n kereszttel megjelölése 

III 3U 
ijnnepi. postai szolgálat n1ódosít-ása V 1o;J 
{Junepnapokon gyóiyszerkülden1ények 
„ 1ds~ol;;álása IV 165 
Vrmerte!rnk II 273 
lTvegbetet forgalmi adó köteles II 144 
üzen1i engedély ópium és ter!filékci.k feidol-

g_ozhatf1sára és forgalombahozatalárn I 62 
lJzerkedes fenn nen1 forgása igazolandó 
.„ n gy{igyszertárak útr11házásánál II í9 
Uzlether - a gyógy5zertárakra I 60, IV 46 
\)"zleti könyvek bizonyító ereje I 40 
\lzleti könyYek hitelesség-e TI 143 
lJzleti könyvek vezetése I 119 
Vag-yonadó I 271 
yagyonadá kiv<'fésP lil '!4H, l\r '2ü0„ \'T flll 
\! ag:ro11acl6hoz gyógys;r,ertfirak tJjkef;r-
ti~kének kisz{unítúsa. II Jl;i 

'/ag;\Tonértéke gyógyszertáraknak I 209, 
IV 200, V 21~ 

\' [~llásos kef,..rye!ettcl ellenkező nevet vagy 
:iclzést gyógyszcrkiilönlegességeknél 
használni tilos I 102 

\Tasúti Bei.eg;sé,g-i lHztosítú Intézetnek 
alapszabályai lI 105, III 105-112 

\ráltaJ~ozó gyógyszerszállítás fogh{1zak 
reszcre III 72 

\Túltott éjjeli és iinncpnapi ügyelet I 30ti, 
,-. _ III 96 
': ';Lmtarifa Yégrehnjtúsa II 116, IV 181 

"\· arosokban (rend. tanácsú _!515_ törvény-
1111.tfisági) hatósági bi~·ásl;;:odfts ~ 3;i. I 3~ 

fl!J'.1 

Il 328 
lll 374 

\~ cgyvizsgálóálloinása a I\L Gy. Egyesü-
letnek II 333 

'i/cgykisérleli állo11túsok (hatúsúgi) 

\'egyvizsgáló állomások sza.kvizsgálati 
díjai - III 57 

Vendégszobák a székházban IV 220, IV 276 
\ieronál úgy kezelendő, mint a hivatalos' 

keresztes gyógyszerek II 63 
\teszettség elleni oltóanyag \TI 49 
Veszélyeztetése fennálló gyógyszertárak-

nak I 42 
Védjegytö1-Yényről III 232 
\' égrehajtá& (reál jogú gyógyszcrtára,kra) 

I 24f> 
\Tégrehajtás alá vonható szcn1élyes jog-ú 

g-yóg-yszertár jövedelme I 249, III 197 
\T égrchnjtús gyógyszertár herendezésére I 56 
\Tógrehn:if.ús túrgya gyógyszcrtáTi jog 

nem lehet I 117 
\!ún;'.' úrát kiszán1ító felelőssége IIl 142 
\Tények elkészíté~e, <Ln1elyn0k rendelési 

1núd:iából az orvossal fcntálló egyet
értésre lehetne következteni -- tilos IIl Hl 

\Túny is1nétlése (kótkcrc:;zteP. szert tar-
talmazó) III 14:1 

\Tények kiszolgáll:atúsa V 218 
\Ténymúsolatok alapján tilos kercszte& 

gyógyszer kiszolgáltatása III 14il 
\iényre a gyógyszer ára tételenként irandó 

III 141 
I 38 \Tényre szolgúltathatók ki inérgek 

\:-érhasgyógyító sernn1 forga1on1ba-
III -J5 

I 150-fa~ 
v 315 
I 187 

hozatala 
Vérsavó - diftéria ellen 
\Tíz ké1ni.~:: vizsgálata 
\Tir,s~a - g?ako~·nok~ 



\.Tizsgálata - gyógyszereknek a gyógy-
szertárban III 269 

\Tizsgál:a.ta - gyógyszertára;knak 
I 43, I 44, I 45, I 1~6 

Vizsgálati (gyógyszertár) jegnökönyv I 108 
Vizitársulatoknál alkalmazottak gyógy-

szerigénye II 67 
Vöröskeresztjelvény használat-a VI 14F 
„Wetol" sebolaj cséplögépeknél I 167 
„Wetol" sebolaj használata II 73 
Záradékolása - oklevélnek I 262 
Zárgondnok személyjogú gyógyszertárban 

III 263 Zárórarendelet III 96 
Zeneszerzők, Zenen1üírók, Szövegírók 

gyógyszerszámlái IV 2ii4 
„Zion" vényei IV 213, l V 2rn 
Zsirtarta.lom 111eg1halúrozúsa az élelmiszerek 

vizsgálatánál IV 361 

Olvasóinkat kérjük, hogy be
vásárlásailtnál a Zsebnaplárra 
hivatkozni szíveskedjenek; szol
gálatot tesznek ezzel nekünk s 

önmaguknak is ! 
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