
:-:Pk g').·iíjte111{:nye a p,·yóg:i·~zerfárak által tiu~
tantlú p;yúp,·yszerész('trL'-- VGI:C:ttknzó tUrvéuyck 
fs g·yü,lie1uényck idcip,·ienes pótlásaként a 
µ,·yóg~·szertárakhan tartható leg;ycn. I\:ikU
HIIn aznnhan, huµ;:> a ~-:'i-·;)g·yszcrC~:zeti ügyre 
v<>naikczú késlihh 1nc-w,·jelenii i..Urvén:ves iu
l(~zkcdét-:ckkcl a p;yííjfc,n1én:~· kicµ;é-.<:;zíi.tcssúk. 

){pgjpg·).·ze1n 11~(.g·. hoµ:y azon kiirühul•1r\-. 
\toµ:y l'JJ.'Yl'S t1irvl•J1Yl':-' l'l'tHlelkezt~'f:L'k a :'iZ;'1-

haril{·\·6 µ;yü:ile111{·J1~-bc· fl'l ueut vétt•t lek. az 
e:-:l'tlPg:e:-: ~zabúlyt:tlau:-:úµ;ok elbírúl{k~Út 11e111 

l1t' !'olyú:-:.o l h <L tj<1. 
J-htrl:1ne:-:L 1\1~;> jauuúr 9. 

. .\ ILtini:-:zil'r he\).-l'it: 

Seholi1, :-:.. k .. 
h. úllauititkúr. 

\' ;1 la Hl!..' tu1,\·i l i'1rYt,•11 y ha i li:-:ú_:.:.· e 1:-:if i i:-:.ztvi-.'t>· 
j(íj(~Hí.'k. r_rudottlÚ:-'ll\\·{•tP\ ('':-' :1 .!.!.·~-i°>g·y:...;Z('l'ÍÚ~ 
r::kni ellt•nfrrz{í :-:.z:ddziízc1 g·,•ld~c·l \·;ilú kiizl{·~ 
\<'_!!"(•! Í. HH'_S!.·kii_\rlii111. 

Btulnpt!:-:1. l\\j;1 .innuúr \1. 

~\_ 1niui:->zf Pr lii.'lYl'it: 

SehuHz ,-:. k .. 
h. úlla1ulii-kúr. 
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A Gyógyszerészi Közlöny, o Gyógyszert'.·szi !'.:rtesitü 
Cs a Gy. Hetilt.1p egyesített kiodóhivatelónnk hindúso 



ELÖ§ZÓo 

.Jelen ldin;p·füik n Gy(jgyszerészek l~,·J;:iinyH\ (Gyúgysze

rCs:i:ek Zsclnrn11liirn) űj sorozallín:dt !1-ilt kiilcle, nmcllyt•l 
1:;,·J;iiUY\"iil1k Gt. f\·folymmilrn IC11, Ennek SZl'l'lit'SZ!ésénél (:~ 
1•gyl:e1íllihb:imil is nz a ct'l kbegeU S7.cllu~ink cliíll, hogy lH' 
n,upü11 dmliirl, hatwm gyn!wrlíi gy~it:Y.!-:t:t•ri-sz ~z1imúr:1 a 
mimkmuwi t'.·ldhN1 mulhalallanul sziiksl-gt·~. ni•!!,iiliizhrh \. 
lt•u kézi!diuyn·t nyujbunl;, cgy!icn, hogy a gyiigyszen::;zl'li 
!it'rdfosek jogi szah:ílyozo!ls:i1!1í1uil ,:s:dell hi:inynk :ílhii!:1-
l:ís:í! cliíscl!ilsiil;. 

:'!!inti sliriibhcn esik s:i:ú arníl, hogy az IS7fi·IHil Yalii 
ldizt•gi•szsfgiigyi liirn:ny hclyf.11e l1j fiirn'inyn!l;olibra IH•rill 
J orr. isnu•rPÍl'.,, hogy a !dizt'g(.~z~1•giig-yi fiin·{·nr l!YÜg~·~1t·· 
ré~ú részén· nn;u a vilügh:ilrnrút ml'f{clú:i:ii itliibi:n liihhí:lli1•u 
l.í•.„ziillPk rdormlcrn·zl'lck a IH'!ilgyminhzlériumhan. A ni·p
j1í!(~IJ t>s munhnili;yi minbzlí~rimu is !;é~zíldl a ldizehnulf. 
l :111 krn·zdcl. Y11ll1.•zinii lt•h:il. hoi;y lH'hünr i•n•u hl'liil 'l
fug hészlilui az 1ij J;iizP!!t'~:r.séi.:Ugyi lfirn:nyfern•zd gy(íi:r
~Z('l'Í'szi ri•szt•. lloi;y amrnk liikélt'lt>~. s :1 gya!;ur!nli éldl:('fl 
111ui·adCh i1élkiil \'Hlll allialmazhulúsii.t (•lii~(·:;ibiik n magunk 

r1>szí·1·i11 is, t'Zl'I! J;iad\·ünyunk ~oroz:1!:ihn11 (nz 1!1:!G-han 
HH·gidt•n! II. J;i;!t•!) ,.J\.omm1•uhir u kiiz(•gi·~zs(•J!iil!Ji tnn-{•11r 
,.:„ a s:r.ub1\lyn•11tl1•ldek :,iy(igys:r.t•rés:r.i rt>szflu•z, a l;ifejliilliill 
ju:;g~·akol'lnl u!npjün" cimeu liihh t•selef ldiziiltiinl>. Azon· 
kh"!il 11z :iltulunk szt>rheszlell s;rnkl:111hn11 „!iyúl.(ysu·ri·szi 
Jnr.:~zoli;iíllal:is" t•imen a liii!linhiiiii jog.-;zuh:ilyalkol:io;oJ;:it. 
a judilrnllirn 50l"IÍ!l hoznll halli.~:íi;i YÍ'g'lt:\st>l;cl, hír(i~iigi ilé
h·l(•l;l'f, diinlés!'kd, haliíruz:ilohat, „111.·I !diziiljiik hlíinl;i•ut 
ah!J(il a 1·í'lh(il, hoi!Y n i;yfi~~y~zl'ré~zi jmllfwlúra lwlre!; 
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ir:íuyh:w iiaiuil:i~t~l. n1iaminl :iz t'!Ü'5.~{.(~s Ír:iuy„h·ck id

:1l:1kul:í~üt a umJ!unk részéi·úl is clíi~c1!1ls!1k.. . .. -. . . 
:'llindN1 új tnh·éu~· nkl<or jií, hn a _rc.g1 tur~1·'.1)_nl'I•: 

. 1. 11'1· ; - ·1 hnzz:ílarlu7<~ JUf.!~tubnbol.nul, 
tundy ht·l~·dl a \di •1 ' e~ • _;;;: _ _ . „ 
'·nlmrlati all;nhuanbiinil e!Í'rt crctlnwnyt•lll ali~·1w11 eJllll 

1•~ .. 
1

„ . "in· .1 n;!-(i liin·\<ny l!>'ali.ul'iah ullrnlma-
frl, hnl!Y az UJ unt• • ' · , .. _ ' 
i.ü~iimil lap:i~1Jnlt hí•za[!ol;al lí1lol11. 

,\ i•nd;nr!:ili í·lct J:,:azohí~a ~n·rinl a_ :!Ytl:!Y~~'.'.rr~:r.d~ 
kCrt\l:~\'I;- jogi .~z:ihiilyo1.u!l~iii.:a uagynn hian_) o~. huzhec~o 
hnlih:í!-(ok a h•;.:dfrnll·k~1·hh diin!Í'~t·l;.~·l htu:z:ili_ u~ya~whhnn 
a Jdrtléslit•n. Síil az 1•;.:i·,z~l>l!iil!)'i h>gio.~tb h'.11u~n:11ul 1~ _ ,·nn
nak u:.:yaunzon il;!Yl't' ni•Z\'E! ldilii.ui'.Hzo ~il_cz.~;clic~d•. l·'.n.1wl'. 
u!;tít :ihl:nn !Jíljuli. hogy nz t•ln Jt•lcnlo~e!-(11 re1Hli:lhczeM'~' 
i·~ inli•z!;i•ill•,(•li 11e111 nillak !dizbmerllé'. s !gy i.i~·~'.~>::zerc~ 
~zdi l;iizi;.:azga1!1-~ h'r(•n .~ziimos liCrdi•snd nem h•Jlntlull lil 

juJ,!t'"YSÍ'/!· 
~z iii 1:yii:,:y~zcré~zclt tiin·ény Jdiszilbiin júnak b\lluk 

kh:íl a gyíii.:y~zt>rii~zeli kHzii.inzguliis nchiiny !;én\Csi'ut•k 
nH'"Yibígil:í~:ít. A :.:yúgy~zerl-szi ill!yeldien na;::y iúrlu,~:í:u::al 
hirfi 1\r~ ;:\ a g y B a r n a miui~1.lcri litl;:ír :irat kCrliik fd, 
hu"Y: 1. a .iui::el!Y~•":.:: :!. a ltiiz.,{ol!ek iolynmo!l;í~i !_oi;u; :1. 
Jdl;igni:.:al;i,i Jiizo!l~:í!-(oli n1lumiinyoziisi joga; ·L l!YO!!Y.~zt·1·
bírak lwlú,:igi !ii<1.1•líii; ;;, ;.:yiígy~z1•1'hir11k ion!nlmi kiirt'i 
hi·rdi·.•?nd; :i J;li\!ínhíizü ~zahiilyuzú~nk iisszc,·cli:~Í'hfil. a 1u·a
hodali flr•lht'H hl'1~·!·~1wk hi1.onyult in!Czkcd(•sehel bmcl'
h'~~I'. „A ;.:yl1i.:y~zi·rl•ot.di !;iii.ir.:azi::alib ncluíny hérdésfnek 
mc;_:Yil:'igilü,a" dtul'IJ irt t•zcn ér!Ckcs l:mulmünya is azt 

a i·c.!i .~;·_c;l1;:i\j:1, ;ll!H'lyd frnl\<hb \dicjll'lliink. 

,\z duu'ilt hck ~nniu fö}Jh (•sclbcn fortlulluk harhíl'
~aink a ~zah!ai:ok ~1.('l'he~i.liisél!l•ih1•z és liijé!;nztuliist kÍ'rlck 
('{.(Yik r:1:.:r nubik nMn hln1\nlu~ !fflÍL!)«<;Z!'r uzonu~~úl!i 111·6-
h:ijúrn 11ó1.re. E7ek az :11.onu~,:igi pr{1hlÍk a szaldrodnlum 
lilifönhiit.ii t1•rmékt•ihcu, iiilt·g ni'mcl unh·cklien l'bi:úrn1 
mP:.;lalülh:1liíl<. A :,;y;1korló i::yc'1i.iy.„zc1·bz, ha mi•g oly gnzdn:.; 
kb:i ~z:il;kiinyvl:írr::l nm!Plkezik b, kl:nlfs, hogy i'pcn a 
gyu\;rahh:u1 diiionlulcí t;~ ionlosabh nem hiralulos JffÚr!Y
szere!; kt~miiíj:il. yi1.;g:ilal1\I l:ír:.;~·niú !llÜ\'l'l111rh hirlol11ihnn 

van-(''~ E1. a l;iil'ii!mfnr indílnll IH·nniinlH•I arra. hn:.:y :i 

i-:yalrnrlnli éld "zolgúlaliira cgyl1c:illillaljuk 1u~h:iny i'onfo
!':ihb nem hh·nfalos gy(igysi:cr azonossiigi prcih:íil. ú_gy hogy 
uzolwf a gyahorló gyiigysi:crfsz gycí!-(y~zcrhirünak liihora
liirlunulbnn elvégl'zhesse. 

A )fo1:ynrnrsziigi Gyógy5zcrész-Egycsiilcl vt'{.(YYi:t"i:iílii 

!illonuba az ulohü kél évlizcclcn fii ,·égi:cll munk:íhimil iugni 
~pecidlis gy1Jgysi:en·iz;gálii laborn!iiriumnui i'cjWdiill, s a 
l!Ytígy~zerell:i.lús jelcnliis cllenürzű lényczűjcJ;énl si:c•r1·1n•I. 
Ennek u ,·cgy,·i:zsgüló iillmmisnnk :i vczctiijél, ilr. Hl' i 1-
lll a n n :.; lÍ n d 11 r ural kértük fel. a icntchb hiYalkozoll 
azonossügi próbrih t'l!Yhclll!il:íslÍrn, hogy a sza[\il'Odalom 
rzrn részét lrnrtiir~ninhnalt Jdinnyen hozzüiérhclt'ivé ieJ,!yük. 

A nem hh·nlalos gyógyszerei> - melyeknek aznun~sdgi 
\·izsgrilnlúl oly clöirii~bnn atljuk, nhoµy azt a gyiígyszl'ri:iri 
labo1·ahiriumol;bau mei::levc) ki'm~i:erl'hkl'l cl lehel végci:ni -
bctűrcndlic vamrnk szcdn" Azulinül n l'izsgiilalo!rn:i!, ahol 
1•1111c!; ~zühsége mulallwzull, a -11níbli!; magyar.ízallal v:rnuah 
l'-!lúha. Remiilhclii, hngy I~Yki:nyviink en·n iejczdc•, a gya-
1.rnrl(í gyiigy~zt•rl':~:r: munl;;ij:ínah nwgldi1111yilé~é! fogj;1 ,zol-
1:U111i. . 

Az elmúlt. t·~t.h•udiilwu :1 Sumogynirmc•gyt•i lieriild l;Uz
gyii!C5éti nyihünuli uwi-: az ni: 'ühaJ, Jn1gy a gyiig~·~z1•n;~lE'
l.d fnk!·W ; e n t o :·ah b j 11 [( .< i u h ü 1 ~· o 1, m u: ''~ 
1 1i j üt filli!~ui. r~yi;c t;~ li1il.iiljiih l~vhiin~·\·iinl;l1c>11. E1111t•I; 
a ldninnlomnak b degt•! h'lliinlt é:: t' .h1·hilll i~ il'!hiv.iuli :1 

1. Kn!'liir~ali iir:y1•lmí•I a jdt•n liiilc•lünkl:r ioglal! PT.l'll 
mulalúra. 

l~vl>iiny\'Üllh új ~nrozahiunk j;•l1·n !l·ili ldildflH·n a.r. ú.i 
l"l'IHh•lkt'z(.~l'li Ii!-(ych•mhen;h,l{•n~I d1·. ~a:! y Jl t• l .~ ;; 

B :i 1 i 11 1 iÍl!YH'd úr ül\:i! ii~~T.l'Üllíloll :i 1 [ a 111 i l 11 r• 1 e; l;

m u 1 a t ii t i~ h>hclliiL 
.Ttíl!chet az rn:w-a~ évi rn;11~z;ímhíl:í~ acla!ninak :i!a11jün 

k(.~i:iilt Ih•Jy;;i•r.;uf.\·l:ir t·~ak i.r~íihht•u ior.; mcr.;jdt>nhdni, a 
hhatlrnzoll i·vi ni·p~z:ímliil;i~ ckmogrníini ac\a!ail kliiil•lii 
mű nhlJ1Jün mindazuu IH"ly~i·µl'], lnko~~üt!i "züwüt. :1m••ly 
hd~·!-égcldJl'll kdlii, \·ugy ('Fl!lH liihh g~·ríµ~·~u·rliirnk 
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~zfüna, m!1r a :r. új. t!l:IO. é Y i 11 é 11;, z :i m J ii 1 :í s rrl'd· 

ményéncJ; iigydcmhcvCtdé;-cl ikta!luh be. 
Elh:i!!yiu!;: ni: 111!.:1lnwi:oll ~yúgysi:erészck névsortll, mint

hogy ni: ísmélellcn siir:.tdclt hilinyos m!:rt'ulwt nu·g~:..:cr{'Zlli 
nem ;i!iolt múdunldrnn i·s nem :ilrnrlunk hi:ín~·us Juj~lrumol 
l;(iziilni. A nyu;:::dljintCi:cli diímunl;iilalok stfrán bcgyüjli)!I 
~n·méh·i utl:iloJ;.biil 1isszc:illilotl, s ni: Olilen~les GyOgy~zeré· 
;,zl'ii Or~ziiJ.(oS Egyesüldc lugjuinak nyih·úntarlúsi lupjni, 
, alaminl a lh11lupc;,li Gyúgysi:cré~z Te~lli!cl föri:skilny, e uu;i. 

tainnk egyben:·!é~én•I liészült lujstroin mull él·i l~Ykilny
' ün!ibl'll nn•gjclcnt és így aznlrnl, akik uz ullrnlmm:oll hur„ 
t:ír;,ali :ulntni ir:int énleklt1dncli. J;érjül;, hogy nz l!l:l2·1"S 
I~YkiiuyYhfrt folynmndj;rnak. RemC!jük, hogy n j(hii 1h·l:t~JÍ 
;i hieJ.(é~zilcll és teljes lnhlrnmol ldiznlheljüh m:1jcl ni nllrnl· 

mazull J;nrltírsul;rúl. 
Kíi~tiinelld YC~~tük, ha ÉYldiUYYÜllk esetleges hiUnyn:• 

udnlairn - azo!rnnl• a jiin"ibcn valii kijaYilúsa céljühiil 
flgydmiinl;d fell1ivj:il;. l~,·klinY\'Üllhhiii: hasonlúnn sol; ndnl11! 
ldUldii mii r~aJ; n!d;or h•hcl hihútlnn és teljes, Jtn· n ~zrr
kt•szliik 1·1Te ir:iuyulú rnrc!n·é~él mindenki t:imo~at.in. A 
\din)"rcl lwrllir~ainlmak és a lrnr cgycteménel;, ll lrnnii1 
\ihübí!!cík ~ a.~ irünl (·riJd;liidif Jdiriili r,zol;:::ülatü~a ~z1·ri.f."\ 
j(l!;. lii·rünk tdiiil mindenki!, hofff hennürlhet mun!:únkln:n 

t:imogalni ozh·1•.•!H·dil'llCh; 
:\lituknldnd; ldisdinelel mondunJ;, ahi tYki)u~'iiul; 

~zo·l;e~zlf~énH adatok hiizHsévd se~íts1;gü11!>rt! n1IL )fo~
tmü !;iitQ"\ iink t>liiti) J;(itdcil ·nln1~ciíuk mindig ~di P~t·n 

ini.:~nlták. 
Amidiiu ú!Júra boc~út,iuk ai: új i.oruzal ezen !I-ik ldHdtol, 

hinni ~zt>rdniil;. !101ff ez iohozollnhh mi:'r!H;ben !ddégili 

majd a lwrt:ír~uk it!ényt•it. 

KOl\ITl'A:'i"SZKY orrú. 

-
1933 JANUAK 

Nap 
1 

Róm. kath. 
1 napi ár 

Vasárnap 1 U;év 
Hétfő 2 léz. sz. n. 
Kedd 3 Genov. sz. 
Sl.erda 4 Titusz pk. 
Csütörtök 5 Teles1.for 
Péntek 6 Vizkereszt 
Szombat 7 Lucián vt. 
Vasárnap 8 Sz. Csalad 
Hétfő 9 J ulián vt. 
Kedd 10 Vilmos pk. 
Szerda 11 Higin p vt. 
Csütörtök 12 Árkád vt. 
Péntek 13 B. Veronika 
Szombat 14 Hilár pk 
Vasárnap 15 R. sz. Pal 
Hétfő 16 Marcell p. vi. 
Kedd 17 Anlal ap. 
Szerda 18 Piroska 
Csütörtök 19 B. Margit 
Péntek 20 féb., Seb. 
Szombat 21 „&.gnes sz. vt. 

Vasárnap 22 Vincevt. 
Hétfő 23 P. Raimund 
Kedd 24 Timót pk. 
Szerda 2) Pál ford. 
Csütörtök 26 Polikárp 
Péntek 27 Ar. sz. János 
Szombet 28 Nagy Károly . 
Vasárnap 29 Szal. sz. l'. 
Hétfő 30 Mórt. sz. vt. 
l\edd 31 N. Sz. Péter 

,_ -·· ·-"~'" ~"""""" - ~·""'" 
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31 nap 

Protestáns 
naptár 

U.év 
Ábel 
Benjamin 
Leona 
Simon 
Vizl>.ereszt 
Attila 
Szöreny 

1 
MarcPll 
Melánia 
Ágota 
Ernő 
Vidor 
Bódog 
Lóránt 
Gusztáv 
Antal 
Piroska 
Sára 
Fáb., Seb. 

1 

Ágnes 
Artur 
Zeln1a 
Tádé 
Pa! ford. 
Vanda 
Lothór 
Károly 

1 

dél 

~ Mártonka 
Virgilie 

„-•-•4"""' --""" 
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1933 Protestóns Róm kalh. 1 

Nap i nap!ár ' naptór 
1 

\ Elza 1 l E\egv pi<. 
Pente~ t . 2 Bibi~ne sz. . Aurélia ___ . ___ . 
Szom a ~-- F h \Otivie -----; 3 Xav. · v. 
Vas~rnap 1 4 Borbala vi. Borbé.la 
Hclío 5 Szabbasz op · Vilma 
Ked~ I 6 Miklós pk. Miklós 
Szer 6 .. 7 Ambrus Ambrus 
Csütörtok \ 8 Szepl fog. tv1eria 
P<'nte~t t 1 g Fourier Pet. Natália 
Szom a 1 Judit 
Vasárnup \ 10 Melk n. 

Aroad 11 Dnmüz P· Hétfó 1 12 Ollilia sz. Gábriel ln 

1 
Kedd 13 Luca sz. Luca 
Szerda 1" N·\ · k Sz1lé.rdku 
Csütörtök .

1

. 15 v~\~~üfn .pli. 1 Johanna 
P&nttk 16 E1e\ko !_A~----
Szornbal ------11 · · ---:--- 17 Lázár ~azar 
Vus<:rnap lS Gró.ció.n pk. Auguszta 
Hétfo 19 Peláoie Viola 
Kedd 'JÜ Tim."' és 0.1au. Teo!i~ 
Szerda ; T · . Tomas 
C .··r· töl· 21 amus ap. j z· . ' 
~u or_ \ 22 Zenó vt. . ~n~ . 

Pentek ')3 Viktória __ \_.Y~.!don~--------
Szornbal ---.---É . Ádnm Eva 

24 Adém, va 1 . : 

VHae· slf~rnup 25 Nkarácsony 1 Nkaracs~ny 
[ 26 \s\v. ]. vé1·t. [ hiv. 1. veri. 

l\.edd 27 Jónos ap. 1 J~no~ 
Szerda ?8 A.orószentek 1 helT'.11\a 
Csütörtök 2g T~más pk. '\ Dó':'1d 
Pénlek 30 David Zoard 

1 Szombat ---1_.'=:e.'.:'."-------
1 31 Szilveszter 1 Szilveszter 
, Vosó.rnaP 

H:::or111ányzösit1,1; Civfagya-rország korn1iu1yzó
:-;ág-a): .f., I\::irúl;vi palota. rre!: ti0-0-·'.IS. 

I. l\IINISZ'fÉRIUilWK. 
l\Iinisztereluökséµ;· (n1. kir.): I., Szent. György 

tér J. 'l'el: 60-0-10. 
Belüg;y1ninisztériuu1 (n1. k.ir.): I„ Orszúghúz 

nc~ea 16. 11cl: 1-.X.1.l.L osztúlyúu11 k kiíz~ 
poHl:ia íi0-0-:20, XI\'-X\'IL o:-:ztú!yúnak 
kUzpnnija (Lúnehi<l lHTa :!.) ;'"it)-0-;íO. 

Fiihlrnívelésiig;yi 1ninisztériu1n (n1. kir.): \-., 
J.\:ossuth I...1n:ios tér 11. rrel: :!G-J-t-i~I. 

Honvédelrni n1inisztériu1u (rn. kir.): I., Szent 
György tér n. r:Pel: fi0-0-il (1 :-: fi0-1-ilO. 

Ig·azsúg;iig-yrninisztéritun (111. kir.): \: .. .Jfnrk6 
uccu 16. rrel: 2B-2-G2. 

I{ercskedeleu1iig·:ri ruinisztériu1n (In. kir.): 
II .. Lánehid Ul:l'.a li1. rrel: ;'"1fJ--!-í8. 

Kiiltig·yn1iuisztériuu1 (ni. kir.): I., Dísz tér 2. 
Te!: 60-<HO. 

!?éuzüg;ymiuisztériun1 (111. kir.): I„ Szeut
húron1ság: tér ;>. rl1cl: G!l-0-;"iO, 

"%'./allás„ és közoktatásügyi n1inisztériun1 (tn. 
kir.): \ 7 „ Jlold ncc.a .lfi. 'l't!l: :27~8-.IH. 
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Curia (ro. kir„): V„ Alk-0tmánY ucca 2. ~'el: 
91 5-7-J FÖldbi;tokreudcző Bíróság (m. kir.): V„ 
Klotild ucmi 15. 'l'd: U-U-Jű. Itélőtábla (budapesti kir.): V„ Kossuth La· 
jos tér l:l. 'l'el: 16·8-ü4. 

ICUzigazgatási bíróság (rn. kir.): II., Lánc
·hiLl u. 2. rrcl: 52-2-59. 

'rörvényszék (budapesti kir.): V„ Alkotmány 
uccu H. 'l'cl: 11-1-28. 

'l'örvényszék (budapesti kir. büntető): v„ 
}.Iarkó ucea Zí. rl'ol: :20-{l-08. 

Törvényszék (pestvidéki kir.): II„ Fő ucca 
70-78. Tcl: 51-il-05. 

Járásbíróság; (budapesti központi kir.): \r„ 
1larkó Hl'l'<L :!5. 'l\~l: 1;1<~-77. 

Járásbíróság (buc.lapesti kir. biintelő): •.,r„ 
).larkó uet:a :!í. rl'el: :!-:!-0-llL 

Járáshírósúg; (budapesti I-111. ker. kir.): 
J_T., lfő nccn 7lJ-78. 1l'el: :11-7-f1il. 

,Járáshírúság· (pestvidéki kir.): II., Fő uc~.a 
70-78. rl1el: iil-7-54. 

III. üGYÉSZSÉGEK: 

1\:oronaügyészség (ni. kir.): V., ICossutil.l La
ju,-; túr J:2. rl'el: :.!H-~1-;l:!.. 

li'öüg;yészség: (bndnpe.sti kiT.): V., I\:ossut.h 
·La;ios tl·r 12. r1'l~l: :!H--i-:.!O. 

t'iµ;yészség; (bnclapcsti kir.): 'l., Tuiarlró ucca 
:.!7. 1\•l: ~fl-·!-14. 

lJgyészség,· (pestvidéki lr.ir.): II., Fő ucca 
íO-íö. 'l'el: :io-0-liO. 
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IV. PÉNZűGYI HATóSAGOK: 

Pénzii~·yigazgatósáµ; (székesfővárosi rn. k-1r.): 
V„ Szala,- ucc.a 10-l·L Te!: 11.;, .. 1:0. 

Pé~ziigyigazp;a.tóság· (Bndapestvidéki n1. 
kir.): \•„ Szalay ucca 10-l:l. Tt•l: JBCJ-J.L 

Fővámhivatal (m. kir.): IX. Fővám tér 1 
'l'cl: Sí-9-fül. ' . 

Dol~ány;iUvedéki köz11onti ig;azg;atós~íg; (rn. 
kir.): Iskola ueca JH. ~Cel: ;Jfi-0-:10. 

Adófelügyclöség;ek (m. kir.): 

I
1
. I A .l~eriilet.i: I., Or)ai uceri 1. 'l'e l: G!l-il-Oll. 
IB. 1\.er~[1,et11: I, \lar, rég-i pénzügyniiniszlé-

r1 urn. p : íi0-8-28. ' 
TI. kerii:_Pli:_ TT. 8i;(•kt.·1y nei·.:t 1. '1'!'1: ;,J.-H-:!R. 
III. kerulelt: IlJ Szcnlenclrei úl •W T ]· 

H2-f-i-O-!. ' , ~·)· . e . 

i:_:-r. kPrii!Pl-i: l\'". l~J:-:kii fór R. rl,t•!: ~:J-:i-Ofi 

\· /.;~ keriileti: \T. Szalav uccrt 10-1'' ~]' l· 
:!a-8-6:}. · ~ ' · "'· -'~ · 

~~/13 kerülPti: \T. rl'útra l[('l"\. "lR r!1t•I· ·11· :-- ''f' 
VIl!l.1· "][' - '·'· · "''""" 12--1-0f.ru e·1: \'I, \lilrnos császár út í. r:I~el: 

VTIB 1· ·· 1 t' YT \lI/(
1 

~~ 1:~: l' :: '..: · 1~.1·adi n<·c·a ](). rI\·l: :2l-:1-!l:í. 
VII/A. J.]~1 uleli:. \ T. Lcliel 1ll'f•a ]. TPI: !llJ-Ö>-011. 

,eruleb · VII R ']" . , ·12-:i-SO. • ·• a \.ocz1 ut 12. Tel: 

VIIIB keriileti. VII -!H-ti-SH. · • Dob ucea HO. ':l1e1: 

VIIIO lrnrüleli. VII Slcf. . . 96-3-14. • ' ' arua 11i 57. rl1c1: 

VIIIIA ker\iloti: -rIIr 3Z-3·03, 1 " Mária ncea 5G, 1'el: 
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VIIIIB kcriileti: VIII., Baross ncca 66--{i8. 
rr('l: il:2~-J-!l:l. ' t. 1 ·r··',: 

IX/_.\ kerületi: IX., Fóvúru cr . ,_ 
s;)-~-/fl, rr 1 

IXIB kerületi: IX., :Mester ncca 65. e : 
45-D-5G. · . l '1 '!' \ ·1- 1:.· »1

' X. keriileti: X .. l.J1gPt 11el'a '. . . e : • ;1-0--•l. 

Kerületi adószámviteli osztályok: 

J/A kerületi: I., Horthy l\íiklós út 2'1. Te\: 
59-?-62 

TIB kerÍileti: I., Szenthúrornság ucca 3. 'T<
1

l: 
60--1-60. 

TL kerületi: lL. l''ö 11et·.a a. rl't>l: :\nl. f>fi-0--Hl. 
TII kcriileti: Ill.. Fiiti•r ii. 't'p\: ,\nt. li~-:1-4!1. 
l\/ krrií.leti: T\' ... \rúei lH'('~t fi:2. rl'e\: 8-1-H-0.!. 
\!(\ kPriileii: ,-,. I·lnuvóü lll'l'a :20. rl\•l: :2;'1-ll-!Jl. 
\T/Í3 kerületi: ""\7., r:rútra ncca 14-16. rr{'I: 

l·l-S-42. 
'lil-'1- 1cerületi: 'lI„ \7iln1os császár út 3. rr('l: 

1 H-S-a~. 
VIIB kerületi: VI.. Aradi ueea :2H. Tcl: 

10-2-Sfl. 
\TI/C 1~eriileti: \TI., Lehel ucca 1/c. rl,el: 

!Hl-fl-i!S. 
VIIIA kerületi: VII„ Klauzál ucca 10. 'l'c!: 

38-1-21. 
VIIIO keriilel.i: VIT., Stcfúnia út 57. Tcl: 

DG-fl-:17. 
vgTtA; .keriileti: VIII.. Rákóczi út 15. Tel: 

d 1-1.-;ib. 
VIIIIB kerületi: VIII. Baross ucca 67. '.l'cl: 

:-)~-0-!J;). 
I:S:IA kerlilcti: I:S:., Bakát.s tér 1'). Tel: 

87-3-,14, 

lXIB kerületi: IX., Bali.:úts tfr 14. Tel: 
:r;-s-1:!. 

X:. kerületi: X„ Szent J_Jú~zló tér :29. 1\~l: 
. 48-G-~J. 

V. EGYETEi\!I I:'\TEZETEK ÉS HATÓ· 
SAGOK: 

-'\svány- és kőzeltnni intézet. \TIII„ Io.Iúzcun1 
körút 4. 'l'Pl: H;\-l-DG. 

flaklcrioli'iµ;iai. i11tézl't. IX„ ltúko:' lll'ea í-!l. 
'l'el: 87-1-05. 

Jlölcsészetkarl dékúni hiYatal, '7111„ l\Iú-
ZL'llill klirút !i-8. ]'e:!: :Hl--!-.lG. . 

I11 izikai intézet. I. szúu1ú. \ 7III., Eszlcrhúzy 
lll'Ca f>-7. rl'l'l: ilH-C-:.!.-1. 

111 izikai intézet, IT. szúrnú, \ 7III„ l\Iúzenn1 
kürú t. G-8. 'l'e 1: a7-il-:.! l. 

1j1öldtn.ni intDzct, \ 7III.. J\Iúzeun1 körút ·1. 
'l\•l: :lli-:!-lHi. 

{_}yúg·yszeri;:;1ncrcti iuh!zel. \ 7111„ (Tlliii út ~G. 
r[\~ l: ,10-2-·!D. 

Gyóg·yszcrtani intózct. \TIII„ üllői ll'l 20. 
Te t: :11-1-SG. 

(.tyógyszcrtár, 'lIII .. üllői út 26. 'llc1: 
il J-j-~G. 

Közegészségtani intézet. VIII.. Eszterházy 
H('C'.a D. 'J\~ l: H.\J-.!~::!íi. 

Növénykert ig·az;J.;ntósúg·a, "'i,TIII„ Rou1auelli 
u. 25. rrel: HO-iJ-80. 

Növ{\nytani intézet. 'lIII., l\Iúzeu.m körút •i 
rrel: HO-fl-·1H. - -· 

Növ€nyrendszerbn1i és növényföldrajzi in
t.6zet1 \TIII„ i\Iúzeu1n körút .Jia. rl\:l: :313-2-1'.j, 
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Orvos1rari dékáni hiv.ntal, 'lIII .. üllői út 
·1('-'1.8 rrcd · Bl-~-10. 

(l~!~:'.;i·.~{1:<1, I\' .. ·szerb u1·cn 10. rl't·l: SH-0-;'i!l. 
Itadiológ-iai intéze~ 1illII., Eszterházy UC(~a 

11-Jll. rl'el: iHi-:!-(11. . . , " 
Rektori hivatal, I'i7., Egyetcn1 ler ü. 1\:1: 

S!i-0-GG. • .. 
Röuto·eu int.Szet (központi), VIII .• Ullői úl 

26~~8. 1\• 1: ilH-:l~HJ. 
'legytani intézet, I. számú, \lllI„ l\Iúzeurn 

körút 41b. , , . . , 
\Ten·yta:ni intézet, II. sza.mu,_ \TII.I., Esz!er

ll.ÍtzY neea 11-11!. ~Pel: :l0~:-1-flJ. 
\T egytani intézet, ill. számú, 'lllI., l\Iúzeuni 

]~irút .J/b. rj\~l: H0-'1-G!l. 

VJ. EGYÉB ALLAlllI HATúSAGOK r'S 
J:NTÉZlllÉNYEK. 

A.llau1építészcti hivatal: I\T„ S1:1un1J'\iV{~is:-: 
tH'( 0 ll Ii. rJ1PI: ~D-7-10. 

A..llan1i n1érték:hitelesítő hivaial (ni. kir.): 
X„ F'in111ei út :20.'a. 'l.\•l: ·11-1-íil. 

Allami nyomcla (m. klr,): I .• Kapisztrán IÍ'r 
-1. 'J't'I: \i0-7-7G. 

Allan1vasutak (m. kir.) ig;azv;atóság·a: \ll„ 
:\11tlrúss3· út ill. T'cl: 2G-·!-HO. 

A.llantvasutak (111. kir.) hndapcst.i iizlet.veze
tiisé~!;t': \1TlL. I\t•1'l'PP.:-:i út H. rl'Pl: :lJ-0-Hli. 

!~e;ielentfi hivatal (BntlaJ)Csti 111. kir. úl\an1-
rt.'tHlűrsí'.:g-i): \ 1,, J!'Crel1C ,JÓZSL'i' j{~l' 8. rreJ; 
l ll-!1--lö. 

(~he1niai inté1,ef és kfizpoufi vcg·ykí!jérlet i 
állornás (országos): II.1 Kelet~: J\:ároly ueen 
'.2-L rJ\•l: 52-:i-D·L . 
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Fi•lsiiház: \'" .. l\:o::;::;uLh T.i<dos t-ér. r_rel: 13-7-77. 
U'üi'én1jelzö és fén11Jeváltó hivatal (nL kiT.): 

\-.. Rzl•ehenyi nc·ca :2. 1\>\: 18-:2-11. 
Ij'iika11itányság· (Budapesti U1. kir. úllcnn
·renclőrség·i): \T., Fel'enc József tér 7. rrel: 

Ul-ll--IO. 
Fiipc!-:hl: -I \-„ \T Ú l'O~ b úz HC'Cl.l 18. rl\ 1 

\: 8:-i-0-:!{I, 
I\:ép'.:i~~l{)h:íz: \T., Kossuth Lajos tér. Tcl: 

l•l-1- t 1. 

I(erületi kapitánysúg;ok. (Budapesti n1. kir. 
:°1 lln,n1rr:ndőrségi): 
L kPl'iilc•ti°: "f .. ()r:-;z(q.!,·húI. llt'.('<l :!8. rj'pJ; ()(l-(i-01. 
II. kerületi: II., Gyorskocsi ucca 20. Tcl: 

!")l-'1-0') 
rr'r. _fl'l':"filt>ti: 'IIT .. 'l'iinúl' IH'(~a ll. 'i'l'I: G:!--1--17. 
!\~. kerlilt>li: l'/ .. SzPl'h \!l'CH a. 'l'í'l: 8.t-H-0:'!. 
\-. kt·1·ii\Pt-i: \:-„ \'ndú . ..;y, tH·c·a 1·!. 'l't>l: 1:i-G-O:i. 
\'L k<'t·iilí'ti: \·r.. :\loz~{1\' Ht·c-.;i líi. 'l'l'I: J;í-íl-Ofi: 
\·1r. kl'l'iill'ti: \··rr„ Húr:-fn uc·<«1 :)s. 'l\1 !: 

4ll-ó-OO. 
\~1.II. kcriilPil: \'11T„ \/ig- uena 2G. 'I1el: 

.n.-~-07. 
IX. k1•1·i1ll'ii: lX„ li'p1·e1H· h;r l:i. 1\~.J: 

·ll-li-1-l. 
X. kL•riilef'i: X„ (if'l'g'€d~- l\Cl'tl 10. rppj; 

4ó-:i-SO. 
l\Iagyar Nentzeii Ilank: \'-.. Szah1ul:-:Ú.!!' lt'•r 

8--n. rl'i·I: ~7-H-:-17. 
:!\lag:rar 'l1udon1ii11:ros i\ka1lé1uia: \'„ . .\ k11-

d!·111 i<t 111·1·;1 :.!. 'l't'!: :!'.)-;J-j(i, 
)iau;yar 'fúvirati It•1J1la Itt.: \íTrl.. F'tilit>n·eg 

Sú ndor 11<·(·:1 í. rl1!•]: .!;'1-:1-Hl. 
!>usta, hirtleiii iroda: l .. J\:1•i:-;zf:iJ1<1 kiirút !~. 

'l\d: i'i0-;1-ilO. 
l)osfatakarékpénztár (Ht. kit-.): \'„ I-fold tH~C'i\ 

,f. T<·I: 111-l-Oli. 
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1~osta-Távirda-TáVbeszélii "\·ezérigazg;atósáµ; 
(Iu. kir.: I„ I\:risztiua ~ö1:út 1~~ '1\•l: JiH-0-_2,;1. 

l'osta (m. kir.) tudakozo 1rodaJa: I\, .. \' n
roshúz ucen JS. rrel: 85-8-:20. 

R.eudörség (budapestvidéki 111. kir. úllan1 i): 
IX„ Gróf Haller ueea. 7-9. Te!: 40-~·0il. 

Statisztikai hivatal (m. kir. központi): II.. 
l(eleti Károly l1cca 5-7. 'rel: 5fl-0-:2e. 

Számveviiszék (m. kir. leg·főbb állami): TI.. 
Fő ucca 81. Tel: 51-1-5:2. 

Távbeszélö-díjbeszedii hivatal: VIII.. i\lúria 
1'erézia tér 17-19. Te!: 46-1-69. 

'ráviró és távbeszélő postavezérigaz~atósái.; 
(1n. kii·.): I .. J(risztina körút 1:!. 'fel: -!G-fi-0.J. 

Utleyélosztály (budapesti n1. kir. állan1re11cl
őrségi): 'l., Béla ucca 5. 

VII. FöVAROSI IlA'l'óSAGOK: 

Budapest székesfőváros központja: IV .. Vú
ro:-:húz ucca. JCözponti \·úro:-:húz:i. '!'t>l: 
R9-8-50. _.\ vúro~húza közpoutjútól kl1 J'l'lldií 
a kívánt mcllékállomús. 

Fiipolg·ármester: IV., \Táci ucca 62-64. 11e\: 
84-1-0:!. 

Eléiljárós~igok: 
I. kerületi: I„ Szcnlhúromsúg ucea :J. 'rpJ: 

li0-6-02. 
II. keriileti: 11.. Ii'6 ucea :t rrel: ;íG-0·40. 
llf. keriilet.i: III .. l~öt{:r H. rl'Pl: G2·4·-!1. 
1\~. k:_1 rii1Bti: TV .. \"úei ueca {)2-H.J. 'l'(!\: 

8-1-1-011. 
\7'. keriileti: \~ .. 1-(0ILYÓÜ llt:Ca j(}, '_I1eJ: :2iJ-(i-8~l. 
\ 7I. k1,~rületi: 'lI .. „:\..radi ueca 23. 1'el: 22-5-70, 

VU. kerületi: VII., Csengery ueca 11. Te!: 
H-1-5-:Ji. 

VIII. kerületi: VIII., Baross ucca 67. •rei: 
::~l-:l-00. 

JX. keriilcti: IX .. Ilakúl• tér H. •rei: 8í-iHJí. 
X. kerületi: X., Szent László tér 29. Te!: 

48-1-14. 

Kerületi tiszti orvosok: 
l. kerületi: I., Szentháromság tér 8. Tcl: 

liO+Bi. 
If. kerületi: If„ Fö ucca ii. 1\~l: 5iJ-8-55. 
Ill. kerületi: III., Főtér :J. 'l'el: 62-B-48. 
[\T. keriileti: I\T„ \Túci UC-(~a ti~-()4. ~l'el: 

84-0-Dli. 
\„. kerilleti: 'l„ llon,·i>d ncea 20. 'l:el: 16-B-!)í. 
\iT. kerületi: "'i/I„ .:\racli ucca ~!J. rrct: 2~-fl-;'>G. 
VII. kerületi: VII., Csengery ucca 11. Tel: 

:~4-;l-i!í. 
VIII. kerületi: VIII.. Baross ucea 67. Te!: 

:;o ;;.oo. · 
JX. ki>rii1cti: IX„ Húday 11cea -!fi. 'í'p\: 

87-:l-G7. 
:\. kel'iilcti: x„ SzPIJt .Lú~z\1'1 11:•]' :i. rrt>l: 

·18-1-J.l. 

VIII. PESTVARi\IEGYEI IlATóSAGOK: 

Fíl~:>.'JHÍn: I\'"„ \:"úro:-;húz ncea i. 'J1el: Sll-0-70. 
:\li~.pán: I\'"„ \rúroshúz lH.'.ea i. 'J\~l: SS-D-18. 
Arva~zék: 1\1 „ \.Túroshúz neea i. rl'el: S~l-5-HG. 

Tiszti főorvosi hivatal: IV„ \l árosház ucca 
i. 'l'el: 8il-6-tii. 

. .\.llatorvos: I\r .. \;úro:-húy, \ICl~a 7. 't'vl: 
8H-6-5H. 



"' IX. KűLKÉPVISELETEK: 

1\usztria: \-.. ;\.katl('1nia llt'l·a 17. 'Pel: ~7-R-30. 
llelgiu1n: 1 f.. f)onúti ncca H·L rl'Pl: ;11-li-Srl. 
Brazília: L. I_,isz:nyai neea .2í. 'l\'l: :lG-H-GH. 
llulgária: \'T .. ...-\ntlrú:.:sy ut ii. ~l\•l: :!~-1-Hil. 
()sehszlovákia: \íl." Rózsa. ncea. li1. 'l\>\: 

15-2-lil. 
Dánia: \,..„ Núdor UCl'(l 28. rrcl: 11-4--!8. 
i~szaka1nerikai Egyesült Allamok:. \r„ .. t\..rpád 

ucca J.» '.rel: 29-;i-10. 
Franciaország: VIJI., Reviczky ucea 6. Te!: 

~!Hl-86. 
(iörögország: \TT .. Szpg·ríí ueea H. 'l\·l: 28-G-fiB. 
llollandia: IT.. l~rtuelléki llt'Cil t:l. rl'Pl: 

'''l-'J.Sf) 
L"('.;n~·;·eiorszá:!;: I„ Ország·húz tér 13. '.L1c!: 

GP-7-02. 
Nagyhritánnia és Irország: I„ Vcrbőc;r,y ucca 

1. 'l't> 1: G0-1-70. 
Né1netorszár,?,·: T\T., }"i1er{\nc .T óz.scf Tri kpn rt 24. 

'l\11: 8;l-S-1H. 
Norvéµ;ia: IX .. Lú11yai ncc>.a ~\). 'l'r·l: HG-:~-.Ji. 
OlaszorszáA·: VITT., Eszterházy ucca ,10. '.rei: 

Hfi-H-8~. 

l{on1ánia: \'f1L. I·Iorúnszk\- uel'<t J;i. rl'i·I: 
ao+so. · 

Spanyolorsz:íg: 'lI .. Eüf.vös ucca 11/b. Tel: 
~il-!HIO. 

Sváje: lX .. SzvPfl~HHY 11ec:t :21. 'l'i•\: iltJ-li-~H. 
8Yédurt-:zág·: IX .. O!lííí út H!I. 'l.\11: Sti-1--Hi. 
Szentszék: I.. Dísztc'•1· ;'), 'l\>]: (i0-;1-0H. 
Szerb-Jlorvát:-Szlovén királyság·: \" I.. ~\r1»1111 

út !12/b. J'p]: 2ll-1-6li. 
'l1örökorsz~í._g;: VI„ i\n(~l·áss~- út 101. ~l1el; 

:l2-()-~~. 



J8!H. {•vi {ií:!iJl IJ:i\L SZ{'llll~iyjog-osÍt\'Úll:'>-. i)zyp~~·yi útruhúzúsa. T. g 
kiitp.f, .ti!>. olda·l. 

18!)H. évi 75G-ll BM. 

18HJ. úvi lllOO:i lli\L 

18!18. C•vi í·!7211 B~I. 

(iyúgyszpr{ úrak 
SZPrtú rY i r.sgú IH f.i 
oldal. 

HH:gvi.zsg·úlúsa é.-; µ:yúg·y
jt>gyzökö11yy l kiHet. JOH. 

SzabúlyrL'BtlelL•t a g·yúgySZl'i't~k. g·yóg·yszl'r
fl:lúk. Jlll•rg-ek l>s n1óreg·ti1rtaln1ú auyag-okkal 
\·alú kerP:·di:Pdósriil. l. kiitet. 7'2. oldal. 

ef 
Cj g~·t'1gyszprek az L lúhlúzatha tnl'lozúk
nn.k tPki1Ift•1Hléik. IT. kiiiet, fJO oldal. 

JHOB. Ú\·i !10000 Bl\í. 8zHhúb·1·p11dPlt~!. a gyú.~·yszerkiilüulPgességek 
l·s tit.kos iis:>zPll•telií l!'.\·úg·yszerl'kriíl. I. kiitet. 
85. oldal. 

1!107: \T. te. 

1!1118:XLL le. 

-----

J\ 1nértókekrfil. ezek hasznúlat.úrúl (>s ellen
iirzl•s(·riH.'~':' IX. kötet, 1·1G. oldal. 

.A gyóg-yszPrtúr IH!J·e1alez.i."se .(~s n111Hknszerei 
stb. \'Úg·rehajtús alúl ki vau11n.k V{~\·t'. l kHíeL 
5ti. oldal. 

lTg·yaIIPrriíl ;-;zúlú n•11dPlkl'zP;-;t lúsd P la.isironi 111ú,..; helyén is. 

1!110. úvi 8HOOO 1311. Szahú\yrPndelct. a k{Jzigyúgyszertúrakrúl. l. 
kötet. 12:2. oldal. · 

1!l10. évi J.llil5 lli\f. _:\_ közl'orgalo1uban hnszuúla.tban levő mórtl•
kek {~s n1éxiíesr.közök clleuőrzéSe. "''* IX. kötet-. 
i!8. oldal. 

HH:l. (~vi 1055!)7 \TJ(I\l. Gyógyszerészgyakornoki kiképzés éa sog·éd-· 
idD. :L k<itet J8i.J. oldal. 

1!1.lil. úvi 1·!8:178 \TJ(1\f. Gyúgyszt~rl·szgyakor.nokok és segédl'k költ•
lezil liejele11tl•sP. \ 7• kötet, 1.15. oldal. 

l!l.1..!. úvi llj(.j;'"1 \TJ(.ilL (}yúgyszer(~szek egyete;ni kik.{>pzése. I. kö
h~l:, .l!l~. oldal. 

1H.l!J. évi 18·!:20 Ni\L G~·úg-yszprf.úrak nyitvaiartúsa és y{dlof.t 

iig-yL•1et-i szolg{data. TII. kötet, HH. oldal. 

l!l~:!. év;i •10·fl-! Nl\lI\I. 1.Jlat.iu hüvL'l:\'C·k és l0n1ezek helyettesítése. 

1!t2H. óvi fi7iJHO J.>J\L 

VU. kütef;. :15. oldal. 
Gyúgyszertitri pé11z.tú.l'i ki.inyYPk vPzPt.PsP. 1. 
kiitet .Ji.!. oldat 

·1!1'.l·!. {·vi il!llGG Nl\1"1\L ()ldt•\'Plcs !.1."YÚ'.!.)'S'!.t'1·t'·~zspp.·{·dPk fl·\PJiÍ:-;:-;(•µ:é-. 
l1. kiill'f, !l!J. oldal. !::: 



t? 

JH:.!4. {•yi ·1.tIOOO Xi\l1L Szt'n1úlyjo~IÍ g·yúg·:.rszerl-úrak húrheadÚ-:-:;.a és 
kPzPltet.{1:-;e. J\1. kötet, 170. nldal. 

1~>25. é\·i ~1828 sz. -.?lf. kii'. kiizpouti n1l·rt.éküi.ryi intézet dönt.ésL'. 
''''III. kölel, 93. oldal. 

J!J~á. t'·vi JH;i75 N1-rl\L Llrog{•riúk l•:-; illat.:.;zerti1rak 1nl'gvizsgúlú:,;a. 
[l. klitei-, !IH. oldal. 

192G. ÓYi 5:2f1i1H ]\:?\[. 

l!l:2G. óvi SH:!OG J?l\L 

1!127:::L.~L k. 

1937. l·\·i H·UiHi 1{1L 

1928:XlX. lt-. 

1!128:XL. lt-. 

:HJ:~8. f.yi li7fJ07 l\:.\L 

l\:{itszr'"l'rl'111l1•-lt>L lIL kötet. SH. oltlnl. 
Gyú.~·y6ZL'rf.ú ri lL1 pÚJ_·oló~ készü ll>k üze111 hcn-
l~ll·l.:'1 :.;a. 111. kiHt•L 15G. oldal. 

Betegség-i és hal eseti -kötelező biztosílúS.'"':' I\7• 

köfet. ·!~. oldal. 
(i~:ú.~;y:;z1.•n'·;-;zek i1><1rka111nrai ílleJ{•k alól 
111ellft•:-:.:.;l·g{~. J\.Y. köL1~L 8G. oldal. 

~·\lla!!'g{!sZsc'-1.rii.!.!;,\'i UirYÚll)". \ 1 • kiH •. •t, an. oldal. 

Ürpg·s[~g. rokka11i.súg·. iiz.vegys{•g', Úr\'asúg· 
eSetéro szóló kötelező hiztosíl:ús.';>.:;, \í. kötet. 
:1.1. olfl:il. , 

. .\ kilzfog·yasztfr...;ra. szúnt. szikYí:r, t•lí)úllít.úsa 
t'·;-; l'on..:·:ilo1nlialiozafa!él. \T. kiilt>L JO!i. o!dnl. 

l~J~K. {·yi 1:2;);;{.{ l\::\L :\ kiiz\'ogyaszl:'isra ,...;zúul. :..;zikYíz Pliíúllít:'isa 
,-..... forg'a!ou1balioznhd:1. \11. kiHPL ;,;í. oldal. 

JU:JO. {·\·i ;:;1.!~i >:.\1.\L l\:,1.•zi g-:-·ú.!.!.)'SZPrf.Úl'a·k · sziµ:orú Pl!t>n{irz{•s(•. 
\' 11. kü!PI; !iJ. olt!al. 

J!JHfl. i'·Yi ·ltlifll ·:\;\l.\L ·1;~1•rUízií l1t•!eg-s{~g·ek ·vizsgúlnl:i a11yag·(111ak 
<·t'·l.i:iil'a SI.o'lµ;úlú f:arlúlyok kiiildPzii tn!'{úsa. 
VU. kiil<'I. HL oldal. 

]!):10. úvi ·1'.l!l·!I ~\~1'.r.\i. :\z {)'l_lf-11n.k 11.ru.i!n11dú !kL•!l\·ez1nt'•ny. \-'l.T. 
kiilt•L8!1. oldnl. 

JHHO. {;\·i JjlO:!I I\:"~\L 

:i:1:10. t:,·l :l:lll8l-i0 J\:::\L 

19:11. :.\·i !~J.!1:n P.\L 

!!l:I:.!. ,··\·i .111;: >: .\L\l. 

X~·ilofj J'p].-;(ÍSPl'JH'1tYiJs 1nl•rl1~g-.~k l!ill'lesíft'•
'{•riil." YH. klitet, -11. oldal. 

...'.\. 111i1rh'•kek és 111érlícszkiiiök hitelcsíf'éséről.'i>,<· 
V"J:f. kiitPL -1:1. oldal 

}irp:-; 1 l'l's/·g·l',-; t:dPsí l {jszer ( sat.'<:l1u ri ll l J'org·:1-
lon 1 halioza f u la t'.•s ebcdúsi úra. \'11.l. kiiíl'L 
í~. old a\. 

!\ iizg·,\·úg',\"SZi' n• l lú t ú...; ( ~;zl'gi'• 11 y IH•f pg·1· k g;~·úg·y-

"' ~ 

:-;z1' l'l' ll út ú..:a J IX. kií!PL í!I. oldnl. ti! 

f 
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Gyógyszerészii törvények és 
rendeletek folytatólagos 

gyűjteménye. · 

l~g;yes úruk hehnzatal<inak korlúloz:.isa. 
- .:\ 111. kii·. 111í11i . ...:zti·l'inn1 -10-Jfl;\:!. sz(1n1ú 

l'l'!ldelctr:. ~ 

,-\ ut. kir. llliHiszL'•(it1111 a;i; ur;:;zú~:; kiilkPres
kt•clehui {·s fizPtc'•si ni1"l'IP!.!.'éBck l~Pdvt~zó IH•
folyúsolú::a «rdPk:'•la•Jl a · vúr11:iog· :-;zahú\~:o
zúsúJ'(H ;.;zúlú 1!):.'...f. t

01 Yi XI.X. le. fi. ~-úhau {·s 
a:t, 19:2:!. {•vi X\-I I. i('. :ai. ·~-úhan kapott i't>l
halaltnnzús nlapjún, a kiiv(•lkL•zökL•l- rt·1Hlt:li: 

1. S-. :\z l!J:!-1. 1'•vi XXI. h·. ILH'l!t'•]dt•tt'•t k{·IH'
zií ;1utouú111 vúrntal'1fn tdúlth \'elsorolt szú
rnai alú tartozó ~·trukat (·3aki::; a kt>r!'~kede
le1niiµ;yi rni11i:-:zicn1ek :1:;, ércleki!lt 1ni1ii:-:z!e
rekkel egyctérf'iílt•g· ki:uloU· kiiliiu t'll:.t'Pdt~lye 
alnú.iún :;zahad a lH.'hozui;t\haH a ;..;znbadfol'
!.!'nio1n é::> az elüjeg·;.-z:··:-:i l'org·:lln111 ;..;zú1núra 
\·úfl1kezel11i: · 

TCozrnPl:ikai ké:;zít111(·n:;1<k alkoh11l nr'·lkiiL 
_3[inde1111erllií alkohnltarlt1!n1ú il!al:-:zer {·..; 

koztnetikai kl~szítu11:~ny. idl::·!rl\"(! az er(í,..; il
latú yag·y egyébként ii\111611~-ítPtt. l' . ..;zvneiú!. 

3" 



1\.. jelen re1idelet kihirdetési .n!tP.iúu lóp 
1~lcthc. 11c111 nyer azonban alkaln1azast azokra 
az úrÚkiildeniényekrc. an1el~·ck ·a Yona tkozú 
szúllítúsi ok1núnyok tnnúsúg·a szerint vala-
111el\- 11\·iiv{u1os szúllítúsi y{tllalafHúl i~ rl'11-
dele.t; k'iiiirdetése unpjút n1eg·clőzö[eg küz
yctleniit 111<t!-!.',Ya1·orszúg·i reucl('ltef1·~ssel fe!
aclatt<ik. nH:l~- kiildt>r11ú11yek tehút külüu l'll

"'ücl·l~J\- nélkiil és kezelé::;i illetéktől rnentL•sen 
~{nuk.PzPlhelc'ík, fel tt:~ve. hogy a vú1nkezeJ.:}s 
J!13:"3. évi jnnnúr hó 1-ll-ig· hezú!'ólag- nie:~·tör
ténik .. A. fél kczell1si illeték tckintet:~b~n a 
:?. ~-bau foglalt rendelkezl's a YÚtntarifa J!Jll. 
szúnt allt tartozó úrukra vonatkozúl<ig- 1".;ak 
JUU:!. évi u1úrC'i11s hó 1-{~ll kezdőtlc'.ílt>g n~·pi; 
:i lkalu1azúst. 

.:\. ;jelen Tendeletet. a 111. kir. kereskl'dl'lt•1n
iig~-i 111inisz.tL~i' a 111. kir. pC.11ziig-~·111iniszlt•1·
rt•l és a lll. kir. Uildn1iiYt'l-~,siig-~-j 1nioisztt1 r-
1:el e.g·ypt{'l'Uíleg· ha:H.ia v/•gTL'. 

l~udapl':·d. l!!i\:!. Ú\"i .inn11(t1· ltú :2:.!·i··n. 

<:rú/ l\árol.11! (:.1111!t1. 
111. kii'. niiuisz11·n·luiik. 

:\.. 11H•sil•rsÚ.:!.'t•s étlesítiiszl'rek t•ng·t..•dl•lyilh•túw 
k(•n(•k ú.iahh n1(.•g·:íllapítúsa. 

.\ 111. ki!'. rniniszlériu1u lOilO--.JflH~. ~!. I·;. 
szú1nú rendelt>f!'. -

1. <- :\ 111. kir. Biiuisztl·l'it1111 a l!1t'sJt>rst:i.rt'.S 
<''ilt>:..:{tti . ..:t.('J't>k e11g't'dt'•lyi\Jej·(.k.t~t :t g·azdasit.!.ri 
1·,:..: hilt·lt:Jt.t. !"t'IH1.il1n:•l·:, to\·:'tlibú az úlla111húz
farl"ús t~!.!'.\"l'Jtsúlyúnak biztosítú,r.;ftrót szúlú 
l!lil! ::XX \' L j(•. ·L ':~-úha11 nyert felhalalina-
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z:is alapjúu. egy kilog-rani és rninden édesít() 
e~ység l.1tún ar<:t.IlYPt;pg·.ö órtél~hen , 1. J? :20 
f-be:q_ (Egy pengo :20 f1ll.c1 r.hen) _nl}n1nt.Ja 111_1.:g'. 

:J. ~ .• Jelen rendelet; ktl11rdete~euPk napJ<tII 
lép· életbe. 

Budapest. 19iJ2. évi fl~hrnúr hó Jl·('n. 
(i-róf Ii.árol.11i Ct.111tln, 

nt. kir. 111iniszlerelI1fik. 

.A. betegségi Cs bale!::eti, valau1int az öreg·„ 
ségi. ·rokkantság;i, Uzvev,·ysép;i és árvasági 
kfitclezii biZtositásra vonatkozó eg·yes ren-

delkezések kicA'észíté~e. 
-·· .:\ 111. kir. uri11iszt:.,riu1n !HiO~l-J!Hl~. :-::zún1ú 

rendele!t'. --
(l\:i.Yonnt. l 

;). ~. 

~. Egyei::; intéz-et 1~·kkl'l YO!lrltkozú~hau t'·!
rt:udelheti, bog~· a biztosított. a 111a;ra Y<lgy 
igl~ny.ioi..i:osn!t· e:::a!údtng·.ia r{•_:-;z('t'l' \"l"B~-\·11 
\·a!!'Y nt.a\Yn.nyon rPndt1 lt .u·>·o.~·:"-·:"z\'l' Y:t.!!·~· 
"'\·~l!!·vú~za ti -;eg·l>de:-zkiiz kiil t-;,··u:t·h61 ni i !i
J(,n ~ ;.g~·es rL•Jldl'll1s. ;i\k:drnúv;il t!ll'.!!·ha_tún_i
zott ö„..:zpo·pt 't „.,.o,,.,·„t.t'I' \·a"„,- it "·\-11!.!·\-<1-

;za Ü ~~;.~,é~Ú~:..:zi\ö; · kf;~;1 Í g{d t ;d ~.1 (u1 ;1 k" «1;i;. ·i11-
j (;1,pf. jaYÚr;i. rtH'.!.!.·1.l.'l'Ílr·ni !dilt 1 l1•:..:: t'. sznhúl~
nlól ki\·{>tl'lPk<'t. i:..: ni~·,'~· !i•h:•t. (i]];1pí1n11i. 

::o. 0o. 
U)) }~zt n re11de]('tt·! -,1 ai. kii'. htdiig',\·11ti

niszte1· hidt.ia v{'gTt'. 
Bndapt·:..:L l!l:\:!. {,,-i rlt•(·f•1tilH·1· bú Jii·t"ii. 

\"iié1. (hin1biis (}.11ula, 
ut. kLr. niin.isztereluük. 



ImLüGY}!INISZTERl IrnND.ELETEli:. 

..::\ küzforµ;a!un1ba11 használatban lcvü ruér
tékek és n1ériíeszközök ellenőrzése. 

- ..=\ 111. kir. helüg-yntiniszler 1·!.Gl5-1!110. 
\:"I. a. szún1ú körreudclcte. 

(~-;da~~}L'I:11lYi tö~·y~uy~al.ú:..;úgnak BndHpes! 
~·.z~·kP.:-doYarc,~ k1Yt't[•!-''\·t·l l'~ a ~zéke;:.;t\h·„1-
!'0:::i in., kiy. úll~!n11·e1HlDrség főkapitúuyúnak.) 

.• :\.. 1111.:-rtL'kl'krol, ezek használatáról és ellen
{)rz~~éri~l :::zól9 1907:\:-. tl'-. :?1. ~-ának r21iclil
kcz~~.sc. ertehueben a11n11k ellenőrzése. vaj.ion 
a koz!or;ralo111han liHsz11úlatban levő tu6rté
l.:~J;: . C;:; n~~r.őesz!~özöl~ P7: c~en törYén·y 16. 
S'-ahau ~1011 t. h1LÍ:!lcs1tcs1 helyeggel el Y<.1n-
1~ak-e l_utYa. a rend~rhatósúg-nak képezYén 
~.e1a~1ata.t,. rizol> f'Zan1úra a keresker1elem
ngy1, 1111n1sz~·er _u_ri«:l egyefértőleg, az. ir1P 
IllL'lll·kPl! .. t tasitast:· uün1n ki -
. [';·.~ n·,'. 11t;1~it;'i„. 111··1'-· ;1z 1\J\~·/:\·. t.-cil:kh('rJ 

l':-: az L'!!1U'k Yl'gTr>h<dtil:.;ti irúnt. kiadofl' ke
l_'<'::' k1·dii 1 f' rn üg·yi I!l i 11 i:.;zt l' ri i'L'nde 1etP k ben 
l( 1;..d:i11 n'_l!dt>lkt·z~·:-:t•l-: al_;11i.iúu ki\~zülL fHrtnl
IH<1f:'.-'l. llllllday.nk:;t __ ;tr. ll'ÚHY!'1Yt'k0L 1111'\yek 
n, kr~z\(}l'(!"<;l11~1 l1.1~.'l'f:P:-:zkfi7;iil·:Hl'k. Yala1ni11t a 
iiit(•it_':-:tt1·~1_. Il~.f'tcl<'~· !ll(.~rL"L.ir•]z~~Í kii1(•]p
Zí'it~r·g· ;il:1 p::;n t;1rtú!;:nk11<1k :tii lHOí:\~. f('. 
,,;$•. 

S9 

21. ~-a értelmében t.e1jesítcndö cllenörzésé
uél, ezen ellenőrzésnek ered1uényessége ér
dekében, a rentlőrhatóság·ok részéről külö
nösen szem előtt tartandók lesznek. 
D1iclőn az e1nlítetf- utasítúst a cimnek t.o

,·ábbi mcg·fclclő intézkedés végett megkül
dö1u, cg~-úttal felhivo111 a cimet. miszerint 
figyelmeztesse a reudőrhatóság·okat (rendőr
hatóságot, hogy n 111értékeknek és mérőesz
közöknek az 190í:\T. te. 21. ~-ábau előírt el
lenőrzése, különösen az évnek az időszakos 
hiteJe.sitések befejezését követő snukúban 
lesz foganatosítandó, annak megállapítba
túsa V·égett, vajjon a mértékeket használó 
közönség az utánhitelesítési kötelezettségek
nek eleget tett-e7 

Ezen -rcndelete1umel az ugyanezen tárgy
ban hivafali elődöm által 1875. évi december 
hó 2-áu 58.438. szám alatt kiadott utasítást, 
1) valamint eg·yúltalában az 1874:VIIL le. 
alanjún o részben kiadott rendeleteket ne
vezetesen az 5-1.054/1875„ 41.24511876., 2) 749/ 
1885 .• 59.955/1890., 3S.233i190J.: 31 120.5\\2119~0: 
-!) a 5.599;'100·!.5 szátn alatt. ki~Hlott rendele
teket. egyidejűleg: hatúlyon kivül hel:;-e-ze1n. 

Buda pcsteu, 1910. é...-i iuújus hó 18-áu. 
J.'\. tniniszter helyett: 

Dr. Bezeréd}. 
állami·ilkúr. 

IE660PL1\ST 
kitiínficn túrulható. n1ep:bízható katt(·~uk

rag;tapasz. 
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elu. szún1, 
;\ helii)'.,!;y1niniszter kUszünii leirata. 

..:\. Magyaro1:~zú,i;:·i G:rógyszcr6sz 
Eg~·esuletnek. -

. .:-\.z Egyesi~.le_tnek Sopro!1han tnrtotf. orszú
go:; naµ;~cg;;nlesf.1 1.dkalinaból kifejezett jú]
f•sö .. hizalprnn~~ilvú.nítúsftért kö~zö11t;tet 
rnon~l\ a, cznt~n 1~ h1~to,-;1to1n az Eg,·esüle-
1 l·t. lH1gy a !..:ozp.!.r;·:;z~2.tdig-y t'1·deköhPi1 fn!\·
ÍJl~ott l}~l~nl~a~sas·at, :;~,a, gyó_g~-szerészi kitr 
Jo,..,os ,11:-;enJe-; J\lcl.eg1t-e.scre 1rauyuló tevé
kenysegqt n11nd~nkor n legjobb indnl·itt·d. 
fo.lYoin tamogatni. · · ' ' 

Budapest. 1932. évi júlins hó l-én. 

Dr. J(crcs.zt.cs-Fisclicr F('tCl!c. · 
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~Zükség·e.-; sze1ué:;zeti Y<lltút toYúbhra is a 
forgallíii körzet szerint il!etl·k~~s gyúg;ysze!'~ 
túrakból szerezzék be . 

Brtesíteu1 ...:\.lispún l-rat. hoµ::,- a fiyóg-;.;
s.zerész-Eg·yesüJCt kúrP\n1l1 t tlléltúnyo~nak 
tarto1n é-s fig-yele1nrnel a .u:yúgyszertáraknak 
jelenlegi itehóz h, ... Jy-z1~t{irr_•, ne!.~1 iPszek l!:-Z
re->ételt az ell·~ll. ~lo'.2::v a trncho11u1 ke1e~{•'->1.'k
nél szüksl>ge:S any:1µ;ok. ha s:~úu1ottevéi úrkíi
lönhözet nincs. a fori:?:ahni kü1•zet szerint il
letékes gyóg-yszertúr:lk út.júu szr·rezf:c.ssent•k 
bt>. 

J3nclape.st, l\JJ:'.:. r;\-i ;1 uguszt ns hó 13-ún. 
.. .\ Jninh:zter rendeletéből: 

({roscli, u1io,. tanúr:~o:;,. 

.t\ 1\Iag;yarorszá.g;on forg·alon1bahnzható 
g·yógyszerkii1önlegességek, valantint a kHz~ 
'l:yóg;yszerellátás és az állantkinestár terhére 
renclelhetii gyó'g·yszerkUIUi:tlev;csségek, ue1ú· 
hivatalos gyógyszerek. tápszerek és széru· 

ntok. · 
-- „.:\. n1. kir. helii!!·\-nrini;.;zter :?2-!.3!10-l!lil:!

X"\~. sz:'1i1iú 1Piratn. -
( .\. :'\! ag::'-·a ror:;zúgi G:-.·<'lg·y.-:z('l't··sz-Ep;y(':;ii [ t•t 

l'llliik:;\'g't'•Jlí'k.) " 
:\ hl'nli·· kiirretHleltdf'f. 1tiPll1"k!Pil•Y('\ t'g)·iitt 

<izzal <1 tlH'J.r.ÍPg·yz{•:-:st>l k!ildii111 uu•g· a 1. l·~l-
11iik~{'.!!'Bek. huµ:~· Hl!Hak n „Blldape:-:ti l\:iiz
!ii11y"-hl'Il, Yalnrnint. a .. Xl,'IH.•g·(·:-:z:-:~;µ:iiµ;y"-h('I\ 
va\ú kiizzi"t(;tp\e irúnt. t'g':'-·id1•jü\eg· i11!1;z
kl'tlteni. 

I•1 1~lkf'.1 1't'l!l n L l:lnGkst•gPL hog::-.· H ::'ZÚba11-
„'"~\ lúhh köZiiH (SzPrk.) 



.j~ 

lévő körrendcleti:tek és 1nellékletének egy
egy példúuyát, amely az. úllatg~"Ób„~rászat.han 
ba'sznúlat-os és a m. kir. földn1ível€sügyi rni
nisztcr úr által 1932 július 1-:ig engedélye
zett rryóg·yszerki.ilönlegességck (tápszerek. 
fluidu~ok 'stb.) jci:,ryzékéve1 is kiegészítenclö 
\~olna„ valamennyi magyarországi g:;ógy
siertárnak eljuttatni szíveskedjék. 

Budapest, 1932 augusztus 31-én. 

A miniszter renddelehöl: 
Győry s. k., 

b. áI!amtH.kár; 

á m. kir.· belügyminiszter 22-l.390-1D32. 
sz.ámú körrendelete. -

C\1alatnennyi _ tör,-ényhatóság első 
t ísz tvise!öj ének.) 

_-\. gyógysz-erkülönlegességekrő 1 szóló biYa
talos jegyzéket. jelen körrendeletemhez csa
toltan tucloiuús végett azzal a me!rjeg-yzCs· 
sel kiildö111 t.ne.i:r .„:.\.lispún lPolgárrnestl'rl 
~·u·nak, hog:y az; I. sz. Jeg·yzék a;i; e1nht•1·gyú
gyúsz:ithan ltasznúlato:; azokat a hl'l- é:: 
külföldi gyógyszerkülönlegességeket :::01·01.ia 
l'el. arnelyeknek l\Iagyarorszúgon Ynló for
g·alornbahozatala a 911.000-rno:J. B. 11. sz. l'en
ch:"!et 6rteln1éhf'11 1932. évi ;iulins hó 1-ir.r IH'
zúrólaµ; engedl•lyeztciett; a II. sz .. Je:,i·~-zl'k 
pi:'clür azoka f: a g~·ógyszerkülöBlege~st>.~·e k1•1 
(júpszereket. és szérurnokat) tüuteti fel. anie
lyekuek a közgyóµ:yszerellútús, illetiHl'g· a1, 
úllnu1kinustúr terhére való rendelését hiva
tali elödö111 -1932. évi ;július hó l-ig hezúrú-
Jag roegengodte. -

.13 

li'elhivouJ( :\.lispún (l)olgúrme~ter) urat. 
hog·y e jegyzókcke~ ~ iszt i l'ő?yvo,saval: „ v~~ 1.~1-
niil.1 t a törvényhntosaga t~ru~eten le:o o~z
··zes h·1tósúo·i-, közkórhúz1- ps· 111ag:aut}l'\ o
~0·1:1„,1' 10\·úí')b{t a. lJntú:-:;ú~·i- é::; ruag·an-allnt
::. \. :\.~ • · - .„ • t · i- r , 
orvosokkal,„ a nyilvú11~s g-y?g-~:szer <:~·.a.~ . :
lelős vezet61Ye1 - tel.1es eg·eszebeq l\.ozol,it: .. 

Jelen körre11d~lete1n kil.ürclet.ése\~el az P 
túrg;yhan ·'kiboesútott j!Jj~l7-;-19~7 .. ~· 11. ?IL 
t·~:-- :."t 2B.9:Jll-l!l:.!S. x. ~[. ).[. :-'ZHlllll korrL'11tleb3· 
tek hatályukat. Yeszt1k. . , 

Bndape::t ... 1HH2„ l•vi ang:uszf.nf'. ho l-!-e1,1. „ 

.-\ n1i11i::zter rendeletehol: 
CTuörn b. úlla111titkár. 

;\[e1!rklct, a 22·!.3!10-1Dő2. B?lf. ~z. kilr
rPnrlelrtl!Pz. 
I . .! c.r; JJ.::t}k. 

:\. · l:!:YÓ!l"v5zerkülöiilcg:esség: neve e l_öt ti, ·S7;_<'nn: 
;-n~l'ultr i"'ni. kii·. Orszúg·os· I\:i}z~g"~?.zse!!:~g·y1 
l 11 t6zL~t g)·ó11:ys.ze rk il l ilnl !:'p:es:-;eg:1 to1;:-:~knn y~ 
,-{,\H'll fefYt:ti szó111n. T~zt kfiveti a g·;;og)-~Z('!"
kiilÚu\l'ge . ...;~(>g- nevP, a forg-1.df~nibahozo 11rY~' 
t'.':i lakhel;:l'. a·r.011 l'\.'!ldPlet. ~z;iu1a IJH:ll~-(·l <l 
u.·~·úgy:-;zerk iiliht lf1.!!·p:-:s•.'1 g· f nrg·a 10111 bahoz;:i i;i-

T'l0$RO~;("'LA!§OR 
(;\'ú;;r .\!:r~A<;Y:~1-:.nr.~K.Ei_i.- .\. ! _s, . ~·i::c;r:· SZETJ ( .,. ,'. 

!,!·S/.\l·„,\ •. \!.S,.S.\(, 

Bl"J)/,J'I·::-;T. Yl. E!B.\Lr l'CCA J1. szA.'.i 
<;Y.\CTJ-:LF!': !!!. Hr:1::i! \'T 1t: 11 

TE!.EF(l:\(lE: :·~1-1:; 10, 
l t•\dt:l•H· Ut'l>.\l'E~;T -1. p„~t;1fi„!; 1tiil. 

s&q!i:·n::;·:i!~; 1 t,!;( iGT( i Ili JI\ f;l. l ~,\ f' E;)T 



!út a m. kir. belügy-, illetYe á volt m. kir. 
uépjóléti és rnuukaiigyi miniszter tudon1ú
;.;ul \·ette (a zúTójelben levő szúm az újbóli 
bejelenté:;. illetve {t':ruhúzús vagy név\·últoz
tatúsra vonatkozó rendeletek szúiua). ;\ 
törzskönyvi szún1 után i--tol n1eg·jelölt v:yóg',\"
szerkiilönlcgessé:rek csnk orvosi rendeletre. 
szolgúltathatók ki. 

..:\. hef'íirendes uóv,ieg·yzékben felsorolt, for
gaoln1baltozatalra engedélyezet.t, gyógyszer
különlegességek védjeg;rze.tt nevUk, illetve 
föhatóanyaguk neve szerint vaunak felso
rolva. (Ennek 111egfelelö vezérszavak alatl 
talúlbatók tehát a régebbi jeg·yzékekhen: 
Elixír. En111Isio, Essentia, Injectio. Pastilla, 
Pilnlae, Spiritu.s. Syrnpus. Tablettae és '?i
nun1 szóYal kezdődő Clhe--,,·ezések. pL ·Elixir. 
Liquor. Syrup ferri albuminaii l. FPtTi al
hnn1ina1i elixir, liquor. ,<;yrupus .... ;-;tb.) 

.:\z ntnpullúzott injekciós oldatok e .ieg~·
zékbcn rö,·iden .. in.ieetio" szó,·al yaunak .it~
lczvt'. 

1. ::\[agyarorszitg·i készítu1C:.n;,-ck. 
(Kirnuat.) 

800. ~\eipht•n tabletta. ChiHoin g·yftr rt. 
l'.ipe'I. 48ili!8-W:ll. Ni\Df. 

.Te.i.r.vzl•kii11kh1• i1t csakis azokat: a ki'·szit
u1ényeket: Yet.tiik l't~l. arnel.vek J!JH2. t•,-i .ia
nuúr hó l-t61 julins Jió l-ig- Pnr.n~dél\-l'Zh•i
tek . ...'.\zokunk a k·i!szífnH~IlYt'k!!Úk ug·va11is. 
a1uelyeket J.!J!Jj .iaunúr 1-i.u: t'!lg-edl•lyf~i1.•tt n 
IllinisztPr. fp]je~ jpgyzéke rneg· van a Civú!..!.·v
,;.;zer{>szek Evkönyve 1Dil2. évi folynniúi1i:ik 
Jfi0-3W. (lldalajn. Ez;ikét.jegyzék teh!tt ilöz-



Yegy-Ú:->%ldi g~:úr rt., Budapei·d. H~;)!).!-.HIH:!. 
NMM. , 

818. i' i\[011othcosan dra:.ról~. J)r. \Vander 
g·yúgys:-:er- é.s túpszerg-yút 1·t.t J3ud;1pl':->t. 
!!87~·1-l!i:J". N illill. 

8:.ll. t Optiuoetiu i<1blctü1. TUt•hler U·'dt11J11 

vcgyós:-:cti g·yú1· rt.. Buc\apcsi. :Hi-HilJ„-UJ;)~. 
>f MilL 

8:,!,J. ·;· Seopedriun l ta!di·t ta. ~lcdi1:h•.·1u i:i 
g','l:fir rt.. Blltl<llH\..;L il~Ol·l- u1:J2 . .Ni\ll\!. 

HtJ8. t 1J'ebeforn1 iu.ieclio. l~il•,htcr U1•Jpon 
g:yúr rt„ Budap(':->t. il6J;J\í·-1!l:J2. )i?\111. 

fifHi. i' rI.1!'0llariu fort.~ tablelL1. {'lti1to:11 
~:1 itr r:.. lijve.:.:L illi.51·1:--! 1Hl:.l. N:\1.l\I. 

LL l\:iillöldiek. 
(l(ivount„) 

...-\ gyc'JgyszcrkülöHlcg•.~:;.:·il".!.' llP\'t' l'IŐtii ::,ZÚ!il 
<.IJll<tk a lll. kii'. Orszú.(l·o.;. T\:iiY.e.:.n'.·-;z.~1··.:.rii!..:·Yi 
1 H tózet g·yúg-y!'iZl'rk ii 1 ii n !t·; . .;-r•-.;s1··.!.:·i törz,:.; kii]1 ~·
Yóhen fl'IYctt ,..;zú111n. l·~z11l„tn kiiye!k1·.~ik · ,, 
g;>c')g:-.·z-;zerkiilü1d egt•s.:.: :'·i:.t llP':1;, z(11·ri Íí' li l'.'I.' :t 
J.!;yúg·ysze1·kü 1 iiii lt>.!.!.'t'.:.:sé.t:· kl·.s:~ í 1 ií.it~_11'(' '.: 11 (' \''' 
«s laklu.~l:;.-P. az;111 l't'!ld(•\r:t szúrrn. :1111t•!!\·1·1 
(l III. kir. lielüg·:-.-~. i!IPlYe 1l Ill. ldl'. Jlt'•pjúJ.;ti 
ós rnunkaiigyi zniniz-;zlPr a µ;,\·/1g·,;,·szt!1·ti"illii11-
lege:;sé~· forgalo1nhnhnz;1tal:'1t tndo1nú-.;11] 
Yctte (a z:'trójelhen leYŐ .-;zún1 a:-: új!H'i!i lie~ 

(:hinin11m t:innk. in<i1oid. !'.-•L~!O\';i; 
::il':~ l'11ininl::r!:.!:im:n:1!'. -

n~zr ~~V"i\lf ~ 'iji' <h!n~n cn!rnrlrn_ és 
J21Th. V A' ~ll~ l1. 1110.1! ch1n1n esoholadé 
k\:~zil11a'-n~«k!1('1\ a rhiuin kl'~t·rli L:,· !t•!j('.,\·;1 f,•dn· y:111. 

(;y1 rmek~yii:.;yii.-7.ntl;an ndkiiliizlp.'il'llen. 

•l') 

jelentés. illetve útrultúzús vag·y ué\·Yú!tozú~ 
t.udo1núsulvételéről szóló miniszteri reudelct 
szinua). 1\. tör?~skönyvi szúm utúu t-tel i.neg-: 
jelölt g-yógyszerkülönlegességek csak orvosi 
rendtdet.rc .szolgúltnthatók ki. 

.:\. betürendes i1Cvjegyzékbcu ft~!soi:ol l t'or
!..!'alou1hahozatalra eugedélyezetL gyugyszer
id.ilönlegességek Yúdjegyzett nevük._ illet Ye 
föhalúauyag-uk ue\·e szerint vannak lelsorol
va (~nnek ruco·felelő vezérszavak ;dalt ta
lúlÍu.tt.úk tehút. a~·égebbi jegy;r.ékekb~11: Eli~ir, 
1~1uul:-;io. Bssentía, lnjcetio, Pasl~lla, ~·l_)1ln
lae. Spiritus, Syrupus, rrablettac cs. ~' II1n1~1 
szóval kezdődő elnevezések, pl. 1~~l1x1r, L1-
quor. Syrupus ferri albu1ui11ati 1. l!'erri a!~ 
bnulinati elixir, liquor, syrupus ... stb.). 

~\z a111pullú:-:ott injekciós oldatok e jeg:y
I.ékbeu röviden „injectio" szóval vallll<Ik .ll'·
lt•zYe. 

81!3. ..:-\peritol tabletta. (J. I). Jliedld Ji~ .. dc 
I-Iaeu ....-\. G-., Berlin, Britz cég-) ])r Lúnyi La
jos g;:-.·ög;yúrnuagykcreskeclő, Bu!lapp-,..;f. .l L 
}!'\) ueea 11. szúut. H;)GiHi-l!Htt N}.[11. 

810. t Cardiazol-(!hinin-Bohnen ](noll. 
(l\:11011 ..:-\.. (.1., Lud\vigshafe:i alllh.) \Vaek 
l(eresztély budapesti (IX, Rúkos lH:ca ·1. sz.) 
cég. 37747--1D32. NninI. 

~l!J.li'@W§ l!ll@Sí:iU@ „!1.c;all:i>@D'" 
Burow·old;it µyors cll;C~1.ité~thcz, antiscptic11~ lmr<1:.!:1l(,_,;-,er. 

~c;an@n ~c;a@n(;)il~c;a „!1.@b@i'" 
~zúj- ,.:,; lurukfcrt<dkni!ü;;;_ci·. 

6=flyc;iJU')@2K}fg<eü'U©fi (H~·drogen superoxyd )Luborc) 
mcgbizh;1tó nwga~ hasznot nyujlú hézid:ul:í~i dlihcl;, 
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vegy{·:..;ztdi g~,:úr· rt., 11udape,-;t. iJ~;i!J-!--JHH:!. 
Nllli\I. . , 

SIS. t l\1011olheo~a11' drag·ue .. Dl'. \Yauder 
rryÓgV:-:>ZCl'- és t.úpszerg:.·ar l'L, J~111Ji.1JH'.-il. 
~87::!-!::._l!!H::!. :Nl\1.11. 

8:..ll. t üptinoc-tiu t<d.delic.1. J~h·Jitp1· u~1 d{'fJt1 
vcgyé.-;zeti g:i.·úr rt.. Burlapc:..;t. iHi-!!)(J---lfJ:)~. 
.:'-Lll~L 

8~·'· ·i· SeopeclL·iJJal tald1•tf:1. >·ledi(d\•!111ia 
o·vúr rt„ liu11apl\.-t. il:-!Ul-1·· l~J;J2. l~..:\LUI. 
'""':-:;08. i" 1J'ebeforn1 iujeclio. l-:i1.·.ltf Pr U11J{'Oll 
g-yúr rt., Budapc'si. 361:)ü--l!J:J2. N,jL\í. 
· fifHi. ·;· 'i1Yoparill forL~ lablctLi. l'l1ino'.u 

í-4:> úr rt. lJjpe:-:t. :Hi.514--!~);J~. N~I..i\I. 

LI. J.\:ülföldirk. 
{f(ivo11af..) 

..:\ g-y(·igy:-;zerkiilüuleg".!:i.-i~.;.!· !H~\-G előtti ·:-.zÚiil 
;.r1nc.1k a 111. kii'. Orszú_!.!.'o-; T\:ii:.e.~·t~':iz . ..:1'•.!.!'ii_!.::.'·i 
ln t{~ZP t gyóg-y:iZ!' rk li 1 iin it','!,'(•-.;:-;f··~·j tÖ!'Z:-' k iiH „-~ 
vóhen l't;h·ett ,-.;zú1nn. E1.nt:'1n · kiiYetl;:t'-'-ik · ,, 
g·y6g-:i.-.-;zp!'kiilii11lt:.!.!·p:..;_..;(.g· !li";l:, zúrO.i1·lh'.'l' :t 
µ:yúgysze1·kü liiu [('µ:p:-;.-;1~g- k1.•::;:d i íí,it.'f\{':: 11 (' \·~· 

{·:..; lakllelyP. nzo11 l'L'Hrlt•lt•t szú1r:1. a1n1'!1.Yt·i 
I.! lll. kii'. heJiig·y-. i!Jt>iVl' <l Ill. kit'. JJ;',pj1i[,;!\ 
{>s 11111Hkaiig-yi 1nini:-;zjl'!' a .!.!::---úg'_;,·.-;z1~rkii[iin
leg·e~só~· f orga loJJJ hali oz<1 ta !{i t t uclo1nú-; 11 J 

vette (a zúrójelhen le\"Ő :-;z{\111 a:t, újlH.di bt~-

Chiuiu11111 l:m11k. in-i!:id. t„,:,;ii,-:1: 
::11'~-~ cliinint::rl::]pJI:nwJ: · 

l;t':szil111\·u~t'!dH'll :1 diiuin l••'·"·f(j i~,· ll•lj1•.,t·;1 frdn· Y:tU. 
Gyc rn11•J;:ryli:ryá•zat!:a11 urll~iiliit:IJ(•!l'flen. 

jelenlés, illetve útruhúzús vag-y névYú!tozús 
tudou1ásulvételéről szóló miniszteri re1ulelct 
szúu1a). i\ törzskönyvi szúm utúu i"-tel u1eg~ 
jelölt gyóg·yszerkülünlegességek esak orvosi 
i·endelet.rc 1;zolgúltathatók ki. 

...:-\. betiireude::; 11-évjegyzékben ft:!.-;o~o!t t'or
"'alo111 bahoza ta l ra Cll n·edélyeze tt gyog-yszer
ktilüuJeg-estiég-ek véd,i~g:rzÜtt neviik. illet \·e 
l"öhatóai1:raguk ne\"e szerint vannak felsorol
va. (.1!...nuek ineo-felelő vezérszavak alatt ta
lúlha tók tehút a"i·égebbi jeg-yzékekb~B: Eli~ir, 
l~111ulsio, E:-;seutia, lnjectio, Past.dla, .Ptln
la~. Spiritus„. ~yrupus, rpablettae *s· ~Tinu1~1 
~zoval keztlodo elnevezcsek, pl. Eltx1r, l.ll
quor, S:rruvus ferri alburuinati 1. I~'crri al
hurninati elixir, liquor, syrupus ... stb.). 

~\z an1pnllúzott injekciós oldatok e jegy
zékben röviden . .injectio" szóval vaunak jp
lí.'Z \"e. 

8l:i, Averitol tabletta. (J·, n. Riedel K dc 
IIaeu ...:-\. G·„ Berlin. Britz cég·) Dr Lúnyi .La
jos g-yóg-yúrunag·ykere,skedő, ]3u_dapp·st. ] L 
li'ő tH.~en. 11. szúu1. H5üHG-l!liJ:!. N?IL\l. 

810. -i" Cardiazol~Chinin-Bohncn l\:noll. 
fJ\:noll ...:-\. CL, Lu<l\Yig-shafe~1 a/llh.) \\Tack 
1\:ercszté!y budapesti (IX. Rákos ucr~a 4. sz.) 
cég. 37747--1H32. Nnrnr. 

~l!J.lü'@'ll'd' ~©.151iÖU©.1 „fb@illl@n'" 
Burow-old:1t gyors clkt.':~7.ilt':ot':hcz .. :mtiscplicu~ hor!•;!:;l\",,,;•cr. 

~@n©I t©1!li>ne1i~@ „!!.@Ili>©•'" 
~z;"ij- t'::; tqrokkrl!ít!enillbzer. 

Hy@Jfi-:>@~{\?~®fill@U (!-lydroscn superoxyd >Lul.iorc) 
mcg]Jfzható magas hasznot nyuj!ú J;:ézidatl:bi dlilíel\. 



816. t ldozan 250 g'. iiveP: (8crpeus, 1\:.ope11-
húgaJ. Léderer Ervin budapesti g·,vógyszl'l'
túrtulajclonos. iJ!):'.:/fJ-1Dil2. N ~Li\1. 

8il0. t „ •• JeroUn„ esuknntú,iolaj eniulziú. l.J. 
D. füedl'i E. de Haen A. G. Berlin-Brilzl. I>r. 
l..únyi Lajos gyóg:~·úrunagykere:;kedíl.' 1iu
dave:;;t. H781H-1Hil2. ~:Li.r~r. 

823. ·j· „l\:al1uine··. (.Paul i\Ietadier, ~l'ou rs l. 
J\:öve:;; Ernő, Budapest. -!:2:.!!Jl-1!132. X:\li\L 

81-!. ·j· ,.l\Iigro::1<Hl por.'' (~ligTl'll0-.0:'L'l'YO
sill). (U·orec-ky .:\. (Jyóg:.·szeru1üvek. \Varsa
\\·a). J:3ayer .:\utal gyógyszertúrtnlajdonos. 
I3 uda JH.'S L iJS(j/j-·] Hil:?. ~ l'II.r.l. 

815. t „,\ligTOS1Hl tabletta." (l\figTPI!O-l\t'l'
\"OSill.) GorL'(•ky .:\. (iyúg~-~~ze1·n1ÜYl'k, \\'nr
sa,,·a. 13ayer .:\ntal g:'l-·úgy,".'iz('rt{t1·tnla.ído11os, 
Bndapt>st. il8G7;i-1Hil:L Ni\Ll\I. 

.Sil·L ·;· N°O\"l'L'!li!l in.h·c·tio, Préis. {Ili· llt•11l'i 
('onrhier, illarsPillc.l. l!satú Súudor. Bndn
JJPS t. .u.;:rn!i~·-:ui:n. N)J).L 

~O:i. "!' .:\ovn·nin ill.Íl'('tio, g·y1·n.!.!·P. llh·. 1-le!J!'i 
(

1011rhiPi._ :\la1· . ..;pi(I('). l's:it-ú Súndo1„ Burl;1-
pes1. -!H:J!Hi-1!11:1. :\ :\! :\!. 

s:z.s ... Pilka Golaí',„. ('I'!i . .\lii!d1·thnl«r A. e .. 
.:.'-iyo11. Svúje) .. Dr. \_\'a11t!t•r _!.!·~-ú!' !'1., Buda
pt•sL ;:!1.1;)H-J!JH::t N~\L\I. 

.Sil:!. °!' • .'l'l'ansnrgan vor„. (Ht•1nedi111n l'IH·111. 
fn:-1!-ituf. Cl. u1. Ii. I·L, l31.'rli11). (l{dJoi· ~\11dcn· 
!·::> rrúrsa rt., _Bndapt>sl ·!021:!-Ul:·l:Z. :.;r;.\Ji\f 

SBl. ·j~ „rl1ransarg·;111 tabletta". (l~t:.·111t.>d(111H 
Uhe1n JH.stitnl: G. Ill. h. l-l.. !1erlí11.J Oúlioi· 
A·\ndor t~s 'l'úrsa. Budape.~L '.Hl:Zl'.2·-JDH:!. :.J".:\L\1. 

807. ·]· {TriHiPthyl pa•dilla .. (I,ahol'atoirt·s 
Sii\g-fried l?btYil St. Clallen). T.1t~dert>r ]~rvín, 
BurlaJ"" t. .J!l()/0--tn:ll. ?-Dfilf. 

82!l. ,.Uvae ursi dialysnta (1ola7.". rr1i. 
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j\fühlcthaler A. G„ Nyan. Svújc). Dr. Wan
dcr gyúr rt.. Budapest. H!Hó[)---1932. NMi\L 

S37. „\1 alerianae dialysata Golaz". rrh. 
l\[iihle!haler A. G„ Nyon, Sviijc). Dr Wan
di_~r gyúr rt. BndapL'.st-. 3!).JfJ!)-JHil:?. N?.f;.\L 

II. J Cf/!i·''ék. 
..:\z {dlatg:róg:vásznthan cno·edélvczeU "'VÓ'."V~ 

szerkülönlegCs'ségek, túppo~ok Ós Í'lniti'1l1n'°;)k. 
(Ki vonat.) 

[i'.p~,f~lc C~hinoin g·yúr rt.. l-jpPst. 17.0(-:7-lH:n. 

:i\[onekil ;iu11ok, húrúnvok o·vo111or- és hél
f.érg-cssége ellen. OhillO.Íil o~-';"tr rt. lT-jpest. 
l·l.772-l!l:JO. F. 1L ~. .• . 
-~ ;r!t R~ehfcr GedPon gyúr rt.. Budapest:.. 
1.1 .. >h,J-19,n. F. l\I. 

J)in. Dr. \V.ander p;yúr rt.., Bndapet:L 
;1;.:184-rn:n. F. 11. 

Pituisan. Chinoin P»YÍll' rf:., lTjpcst 1:JA~H-··· 
!!lil2. F. l\L 

.. I\:01nens fluid''. \,T(''csey Xat.,!·~- (-;~·nl;:i. 
Bndapest. 20.H2H-ln:2fi. :E'. 1r. 

lTf:erol. Dr. \\.1antler t.c':Úr rL, 13udapL•sL 
~7.43il-1i>ill. F. l\L .. 

(larbovagan szénrúd. Chiuoin -~·\·úr rf., l-i~ 
pesl:. IG.867-1!131. F. l\L · · · 

:l\Iado (n1arhabögöly ellenes szer). Chi11oit1 
sr;túr rt., lijpest. 12.l!J2-I!l3:J. :F. :1L 

száj~ és torokfertfitleuitfi. 



llI l\[ 'ln sz rendeh'l ér
:\. 400-l!)iJj, N. ~· · .: .. · :11i

1
1:1s· illetőleg- az 

~ "! i-„z(ryon·' ::.ze1,, , ·' · , l' · 
telme l~ll ~ .: :....

0 -"'Zcl'őlt orszúg·os belegapo ast 
úllan1k1ncs,tt1 (e -1 11 ,1." l93j ·július l-1µ: cn-
1 ) t ·l1erc l'CTH e ie .o. , . , 1 . l a ap ·e1 . --·ze1·l·1"1lo··11lcn·essege;: es neu 

l 'l tt· Cl"\"0'„\'""' "I.. b o•cc e yezc · """·, ,,,.„ ~ !- ,-al·t1111·t1t n n .. 1111.\'i-""'. ' 1 n· -{ o·yszCl'l' \.' • < ' • , 
hrva,ta os _;=·:\: .. )"'-,~!~és sz-éruinok jeg·yzckc. terseges tap::.zcte .. -
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Dirriclal'.ÍH sol. „C!hinoin". fi5.2Hj-]!);2.J, 
Ni\I~l 

Digiclarin iabI. „Clti11oia". ö3.2H:2-192·1. 
Nilli\L 

Digital inj. „\\rartdei:" G:i::!32-l!J2-!. >Ji\L\L 
Dig·ital -sol. „ \Vander·' li5:liJ:l-1!W N 2'li\L 
Digital labl. „Wandcr" tió:!!J2-1!12-J. XMi\l. 
Eggoplast „Egger" 7H2:!!l-l!J:2(J. Nl\li\I. 
„lHantluitrin'· injcclio Hiehtcr. ·l11HJ-

l!liJ2. NMllL 
J[exan1ethy leu tet.rarniu G523:2-1!12-1 :N':űli\l. 
"Hogival" injectio, irChinoin". 41J.00-1932. 

Ni\ii\L 
Iusulin (a 1126:l!l-l!l26. NMl\l. sz. rendeleté

ben kikötött feltételek mellett). 
J odostrun1it ,;\\íander" tabl. 37-13U-1H26. 

N i\ri\L 
Onu1adin in.i. H92();i-192H. NMi\L 
.,O,·osa!l;< i<dil<'!ta C~hinoin -!1100-1032. 

NMM. 
Pentahi .,Cliilloi11" :i;:oo2-1n::o. N'~ili.!. 
... Pitnisa11'• inje(·t-.io C!liinoin ·111.0fl-l!Jil:!. 

NMM . 
.. Ovarin1n" ta!Jleita nlehicr -!llJt1-.1~1:t.t 

N~Ii\L 

\"(•z1··rL!·pvi~(·let [„, ;°(ír;d.:t:'1r; 

TlillOK L.\BOH 1 iyi,!!y:"11·1m:1:1yb:n·,!;1·dt;·, ~-, \"(•:.:.'(·.,;:di 
(i_l'úr Ht., Budapc~!, \"!., l\ír:ily·u. !'..!. T.:kfonr.k; ·c:;1-:l-:.!íl. 



„Revival'' in.iectiö ~gger. Dű563-1932. 
N.M . .i\L 

Sulfoleiu „l!~gg·e1"' íG2:!~1-lH29. N1\I1L 
r1\1blettae fcrl'i vrotoxalati „Deér" 76229-

l !1:.W . .N i\L\L 11ablettae ferri protoxalali e. arseno „l)eér'' 
7fi:!jH-1U:!9. N l\[l\l. 

,,'l'ctanus" seru1u. J?hylaxia rt. -11108-1H3:.!. 
Ni\BL rl'llyreoidcne tabl. "llichter". 1·!23H5-1928. 
NillM. 

rrhyrcosan tabletta .,_Richter" !l5302-l~l~í. 
NillM. . 

rronogen ,,l1iehter" 65~·32-1925. Nl\Li\L 
rl'ophosan tabletta .,]lichtcr" 3H2fi5-1H2G. 

Nívli\L 
„1'ranspulruin" injcctio Chinoin -!1100-

1Hi>2. Nl\li\L 
„\1 ioslcrin" I)iana -182Hl-1932. Nnar. 

:J. l\Iestcr,séges tápszerek. 
(T'cljes jeg·yzék) 

C~aphosL•in „l\:.ron1pcclie1·;· 1378í8-l~t~S. 
i\ i\11\L 

Dc1u:1 l lo:-; „S:-:eu l T :-: t \·,\n lú r>szcrrn üvck" 
-!\liií-1-l!J~H. :N"i\ll\L 
_ G ycrTllí~kt.ú pi i::::zt: ,.flieh ter" (ifi:!H:!-1H~-!. 

li:IDf. 
1-l"orcl\~Hz~·111 .. \Y1111dt>r;' 7:!818-1!)~!!. N11:\f. 
_l~cn·dotna l 1. „ \\~a ndtT" í:!S l.S-:Ul2!l. N l\fl\I. 
i·l (l J'!ll/! t kú:-:a .. 1\.: t'OII\ nt'L' hPr" 1Hí818--]11»8 >DL\L . . . . ' - . 
l(uf'flp1·H!'l•lt· k{·!:-:zl'r:-:iilt di{•t.ú~ li~zt 4808:i-·

\!l:ll. N:\DL 
J\falto:-:it „S zeni. ·1 :-:t YÚ ;1 lú1i~z1.•rn1ü VL'k" 

·l"li!IS-1!1"7. i\1'L\l.. 
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Ovo!naltiuP .,\\'ander" 7:!81S-1n29. Nl\:I1L 
Pa.pion ~,\\Tander'· 37-1H0-19~i. ~l\Ii\L 
~z1tmalJ1n ~ „Szent; I.st-YÚll túpszer1nÜYf'k" 

·12698-1921. Ni\DL 
Nlf~~~óka „Krompecher" 137878-J!I"·'· 

~amako .,I\::ro1npeeher" 12!10-!H-1!1~7. :-J i\[:\f. 
Zahderce ,.IZ:rom1)cche1·" J.198">·"-1'1''8 Ni\t:OL . -· " .. -· . 
~abliszt .,l(rq,n1pecher" 1-19858-]!l~S. )i';\l i\L 

N~f~.I:ehely .. T'"ro1npec11er.: 14!lS;J8-1~1:.!R. 

il. Szórn1nok. 
(rre1jcs jeg·yzék) 

J)iphteri:t-serup1 Pliylaxia-f6le JO v111::_,11;l 
kc~vesebb lolyadekhan 
4.000 A. E. lili.7lli-1!129. Ní\L!\l. 

7
.0011 A. E. 1Hi.711i-192!1. Ni\L\f. 

cl.OOO A. E. lili.711i--1!12!l. N.i\rill. 
·!.OOO A. E; lili.171i-1!12!1. N:Mi\L. 
;>.11011 A. J•,, GI; 711i-1!12!1. Ni\fill. 
8.000 ,\, K füi711i--1!12!1. .N?IIi\L 

J~.000 A. E. füi.711i-1!12!1 . .Ni\GL 
lo 0011 A. E. lili.711i-1!l2!1. Ni\rilf. 

··'ilorhcny-sernin Phy1axia-fé\(' ltJ ('ltl':11(·,1 

kl'Ycsehh folyac1ékhan 
1.000 A. K liH 711i-1!12!1. NMi\L 
2.11011 ,\. K füi.7Ji;-1!12!1. Ní\DL 
!.1100 A. K 1Hi.7lli-1!12!1. Ní\Dí. 
;i.000 ,\. Ji',. liiö 7\íi--l!lc9. >DD!. 

J;:itííuiíen tárolhat(), 1ne!!·l11···]1,·1!t-, I 1 ,, ~ {i.\1H~Sll \-

ragtapasz. 



lannk. ezúllal nzok 1n(·g :iohban 111L'g·clrúg·nl~ 
nak. :\. neY'.:í',f'lt. n1i11i:-:;:;,fpr úr fndon1úsa ,„zerinf. 
az oltúany<q . .,:·lcr1nclií-intézclck az úllatg-.\·ó
gyú~zati szt•rn1nnt ;1 g·:vógyszeríúraknnK hi
zo1nún;.-Ua acl.iúk és nekik az; úrjef.ryzék sze
rinti {1rnkból leg-al.úhh 10?/i cng·cd1nényt. nd
nak. )[i.,·el tPhút a gyóp:;.-szcré::::zcknck a ké5:',-
1C'íhen b:rtoít szrrn111okha ne1n kell t6k(>t lie
fcktclniök {>s n1úr leg;a1úhh 10?~ cngcd111ényt 
ka1111·11... a h·rn1Pl() i11:.:~·0.:•iPktlíl. ne1n en):'.~11-
heilí rnP.l,':. hoµ:~- az; {1r.ir~.:2,yzéki {1r11fo110;1, 111{';!.' 
húrtnilycn cÍnll'H fp1{1rat szútnltlta::::::;:.inak. :\z 
úllatg·~·úgyúszntha11 hn~znúlt lószérntnok úra 
a:r. úllan1i ollóHnyaµ:l'ern1el6inté"1,ctn6l Htcren
kinf: ()JiO 1) (a hnro1nrikolera clieni :;z{•1·n1né 
n.- ·p), a 111ag·{111iJ1t;~zelt•k11ól i.- l) (i.l1ctvc 
·L-). a ~p1·l6:.:1H':'.ti~-:-;·r.{'J'Hlll Úl'<l lii:Pl'C'Hldnt 
10~1.- 1:>. )JiYl'l ('z1·l~hiíl n :-:;z{1 rn1nokhól rrnd
~zC'riut. nag·>·nhh n1P1111>·is{'!.!.TP. t~nkszor tiihh 
lif PrrP y:111 :-;ziik:-;{'U.'. :i u.·,·/1<ty:-;z<~rh\rak t1z o1-
t6a n >"<t ~1:i t'l'fl\t' l (i-i 11t1'1 z1•i\' kl iíl kn pnl t, l pg·n l ú h h 
10'!;, (~T\,!.!..'Pdr11ú11:<hiil lll!'U:rPlPlfi jiiYf'Clrl11 n1rc 
fpszn~·k :-:zt1 1·L :\ 111. kir. l'iilc1111fiYl'lé>::llg·\i 111i-
1ds·,t·Pr ür azt kívún:ia. lio!.!·:.· :i sz{1 r1111lnt: el
adús-'1núl l\P 1in:.:n1i11'1 liPl~-zel ú1l.in11 (•Hi. 11iinf
:1 .fl'\-{i_g·v::.:·1p1·kii l fin l 1•'.!'r>:-•~(·g·p k ú 1·11sí l {tsú 11 ú l . 
...-ngyis a ·:-:zf.r1nnok (·:-nl~ n7; :'1rjP.u·;,·z{>l, ::;zt'rinti 
{11·0~1 le!.ryc>ní'k a ~.r;1Ú!2.)·.szPrtúruk últal úrn-

H1\ G'l<)íl:)r~'ZETI1r.;\ 11A„rI1 ela!lni. vagy 
hérhe-~11lni úhajlja, !'orcluljn11 liizalon1n1i!l u 
(~:i;-6:.ryszc>rés:r.i f;rte~ítü kiizypt.ítö osziúl\úhoz 
\'ezrti: NaJIY San111. ' 
;Budapest, ''íl!I~L, Rfikk Szilár1l ucca 31. ~?;. 

l!' 
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síí:hatók ós ay, elndúsi úrhoz e:-:ak a forg:alnii 
;idót. és a;r, eset le.!!,'(.'S killt56 C':'3n1nag·olú-si {·~s 
pos taköl tsóµ;c ket l P l1esseu hozzú...;;z(1-n1 í tani. 

Ail'gjeg:-·zent v(•giil, hogy az úJl;_tlorvo:-;]ú:-:
hau haszuúlatos .~zérnn1ok le.Lnuag·asnbh f(l
g·y;u:;ztúsi úrúnak a rnr.~úllapítúsa az lH:!S. (·yi 
XIX. te. 3fl. ~-únnk Jn.- pontja {·rtl'hn{'hen n 
n1. kir. fiHd1níívelí'.•siigyi 111inisz(pr úr hntús
·köréhe tartozik. 

..:-\ feltt-rjesztésben jelzett liihbi kt'·rtl{•:„:c•kt>f 
később 1'0.r.ro111 -érdruilege.:- túrµ:i·a]ú...; alú 
venni. · 

Budapest. 1982. évi október hú ::~-l·11. 

.A. n1iniszler l'l'JH!Qletl,béil: 

(f.}för.11 h. úl!anliitkúr. 

.A. µ;;vóµ;yszerészek ni unka nél kii l is{1 p;P. 

:\ 1n. ki_l'. helii_g·~·nrinit;;zlp1· ::::!l.1:2~)-IH:\:!. 
l.\T. SZÍllllÚ \{'irnitl. -

(:\ ;\J ;1 gya rnr:-;zúg·i n ~-ó~.!:y'.-;z1•1·;;:-:z- l·>J.'\.t':'. i't I :· 1 

IGlnUk:-;1;g·('nek.J . 
f.-:11tt'rl'il'='-· hog-~· az l'g-yre fokozúdó 111u11·· 

kan{·lkiili:-:6gTf' é.::: 11yo1norli~úgT<t fPkínlPtlel. 
""'0 ···=···EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"""1 - "'~•··;;...~· 

.\l:1\:\c1':1i Frit'drid1-ii·h-

!lü~.M'jj}lá! fi egészségli ilafui«lla~s 
!-!Yt·rr11l0kckuel: <·~ i1:li1<"1t tckiH•k (·:.:.' :. r<i 11 t ); i ·;{1 j(, 

. lil!asllíla]~ó. 
).;1·n1 f•k111. g<:,n·,;(,],cl. !-!.ror~a!l. !iizto~:m \·· •·11:. 1::·:1 h;•I. 

YezCrkt':Il\'Ü'<>kl é:; íiira!:t;'1r: 
TOHOK-L.\HOB Gyúµ~·(Ji·un:q!vl:cr«sl:!'dt;~ \·, \'1·~,\ .~di 
(;,1·;ir HL. Budape:;!, Yl.. li:irú!}·-u. !~. Tddonok: ''.2! :: :.:11. 
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ii ~Iini:-:ztc'rellliik Úl' o!~·('•rlí'lnlii l'eli!ÍYÚ:Ü in
tlizett a 111ag·yar u11111kaadói túr(::;ncla\on1hoz. 
hog-~- a1111ak 111iHdeg·yik tag·ja t(lle tt>lhPtGleg 
lg~·Pkezzt'•k 1ni1H'.'l tfihh a\ka·\111azotU1t. 1foµ:
J;dkoztatni (•:-: Pzúlhtl a 111u11ka1d1 lkiilisC•g· {·:-: 
n;i;n,inc1:úsúg- PIIY'hitt'·~(·t. tiilc• tPlhPtií!Pg: p\~'i
:'.\'!.:;1trui. 

i~rtP.•:iill•s!'Jll :-:.zl'rint. a g·yúg::,::-:zt'r(·:-:zl'k kü
ziit.! a1'Úll)·\ag iµ:e11 sok 1nuBkan(•!kiili YH!l . 
111i11thoµ:~· a nrhi1't'J2.'Y 7HO-rn tl'hPtií alk11li11:1-
zot t. g;yú1-\·y;-;y;p1·i'·.-:~;.;zel :-:zt'111lie.11. hozzúvPléHP.'.!.' 
~i;lO-rP rúµ: nzoknak a g·;.;(iµ:y:-:zPr(·szt>k1n~k a 
SZÚllUI. kik Illllllkan·:·,1kiil \"tl.llll<lk ~ !ll<l)2.'llk 
t:-.: esa!iHl.ink .:.!;ya.kr:111 uagy i11'1 !kiiliizl·::Pk kii
z<itt. L•s 11yoI1tnrÚsÚ!!;ln111 {•h1t·k. 

l~g·yidl•jí'dPg· í"Plkt'•r!t•111. a keri'.-d\.edtde111-
iigyi 1niHisztr•r urnt arr:1. lu1µ::\· n hay;ui ipar
\·ú,!lulatokk1d (":-: kt·n·(~kt•dü c-P;.rc·kkt•l rolyta
i(d1 !Úl'.U.·ya\ú.:-:ai sorÚll {pg·;.-c11 szivt'S odn
btdni. \log;\· azok a vúllulatnk. :tHH'\:-·t,knl:k 
1Hiíkiicl(·:-:p a <.?.'\·Úg\·:-:z(•r(':-:Zt>ltt>L illl'lYl' a 
g·yc')µ;:-::-:zr l't' !lú l ú·=-.~:l 1 'ka ! w.-:n ln t ns. iiZPJHPi k hPn 
{·=-. vúllu\;dnikb<tl! 1nin(·l HH!J.·~·ol1h ~~z:'11nha11 
;.::-·úg;.·:-:zl·r(·:-:zPkPt i:-: alknln1azzanak ·:··:-: \'ng·
\al kozi a:-::-:n llll k. 

l~nni•k k11p!·:-:Úll a:;. I·:!niik=-.t"g· útjún 'IZZHI ;1 
ft']JiÍYÚ:-::-:ai forduln!.; n 111<1)-':)"ar g·~·r'J.~.:"Y:'.Zl'J'· 
túr!11ln.idonc:-:i tú1·s<td:1lon1hoz. 110;,!·y a 1naµ:n 

).!iudtl!ll«!llÜ l1nrlÍolt:ill:rn~;·1:.!•>I. fr-.,!\·!;d ~Ili. 1"11:11·•.!il 
:. \:i<(Y Yiu~zlot;:·1,ú •• LABon··-1\'•h· 

KarEH'<:Ü r111árványszappan 
!;,J1w.'i;Jll ;1dju,,zl;'1!\, ;",\111 ..:r o~ ]1;.!d"g<lo!oo1.ok!>:u1. 1·:.!;.l'llki11I 

kübii J;;1r!ontlol1<1zk1 r,;(om:q.!•ilv:i. kerül iorg;ilnm\1:1. 

Ara: :: ]H'll!iii. Turaln\frlnH :;'< kii!iin t'IH!!'1lé11~'. 

H. 



53 

r4sz~::QI, is k~~vesst•.n. el .urind~~ut a 1n11nli;11~ 
llel1;:~d 1_sl'~· yso_~~ken 1 l'Se t:rdP kt>ben és ig;yp
l~czze k nu11cl _to~lh alkaln;azott: g·yó.1„c\·sze1·l>szl 
log]a\koztal111 e::;' inunkahoz. rnc 0 ·(>lJH·t(• . ..:.hez 
.inttatrri. J.(ülönö~en elvúro1n ezt~ n u.·,:ó•ry: 
szerlúrtnlajdonosi túrsadalon1nak HZfik'túf' ~ 1 
tagjaitól, akik ol;.· köriílrné·nYPk ·[•s v·i<:·1q. 
uyok között va:1}nak, hop;y az f~dcli!,.ri1iél Úii;h 
alka J u1a:r.ott p:yng·yszt1 r6sz t'o•„l a.1 koz t ·t t ú "·'! Í''-' 
111.u111;:áhnz ;inttatúsn részii!Z're kÍiÍünÚ~ehiJ 
luit~rannyal. va~·~- nplJ('z.sé:„r:..rl'l i1r:u1 :iúr. 

I!;.~·yht•!l lellllYOI\l :1z I·~luiikt-.;•~"r{'f. hoo·y '\ 
111<1.!:.:'H halúskiirébl'll is köVPSSl~Jl,...,l'l Illil~<lP11't 
úg-~· ·<.1 g-yúg·~:s~ertúrt n\ajdO'nosol:núl. rniid 11 

p:Yt!g·~·s7:erell !ll assa ! foµ:\alkozú :„r:.·ógyszPrYP
g·~·pszt'_lt .g·ya~~ak PS lnhnratúrin1nnk11úl. sP
hcszet1 t\.; k<~.tsz~:riiz1•11,il'k11{-l .és g·~·r'ig·~·úr11-
1n.1g·~:.keresl~!:clo ~·p.g· 'klll',l. a 1n1n1ka ('s úllús 
!ll'[l~n! levo g·yog·y::;zereszPk elhelyl'z:'sl' (·r
!lt>keben. 
. \ 1ógiil fp]h~YO~l\ a:r, }:luilksi'•.!:.'t•L hog·y l'Z('!I 
lq.!·~·he!} lí.:ll·„ 111tczki·désl•riil. v:da1niHt aun:1k 
t't:cd1t1t'1lY'.'rol fyg·~·{'ll hozzú1n a1111nkid1'.ii•Jl 
l'í'"Zh•tps Jl'IPJJf PsL 

BHd:ipl'st. ]!!~I:!. {·vi llOY\'!11bc1· liú t:i-c"•u. 
..:\. 111i11iszter he!yPtt: 
,':{c!ioll.z, úll11111titkúr. 

.,,,„.~,,,, ... ~„,_,,,,„, 

TÖRÖl{sl.ABOR Ra Ta 
béIT'n'lH1!lli'!lk©i~11:©J'i: 

h!í''!. ~Wn~·iis ft•llt;ldtl; uwllcl\, n Lh üul 
e l u 1 r u s snrinl. egzakt Jd1 ílt Un'' 

'l;r@n~©J~" 
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J\ hetcgség;i hiztcsítú iní.l~zetek rendclfi~ 
intézetei részérül valú l!.·yúµ;y::zerkiszolg::í..l~ 

t.atús szabályozása . 
-..:.\ ID. kir. bt>lüg·:·>111i11is1.tPr :!lJ0.{lJ5-1D3~. 

szíunú lt>irat.a. ~ 
(..:\ l\[ag)·a rorszúg·i ( ;~·úgyszerl;sz-.l~g-yesü 1 ct 

l!~l 11iiks(:'.!.!;c'•11e k.l 
lTtaló:-sal a ?il:1.!.::;.·;1rorszúgi Gyú~yszPr('SZ

}<}g·yc~iileh1ek n kil\ii11hiiz(i hett':.i:sógi hizto· 
sitó intézetnek ~z'.1húlytalau g·yóg·ysZl1 rld
sz0l.!.';úlh1túsn túrg~·úhHll hozzú111 i'ntézetl 
tUbbrendbeli panaszheadYúnyrai a;r, e tárgy
ban kinclott :!;íl.(i(iH. 1n:1:.!. B. 1l. szútuú rcncll'le
t.Pn1et. (közzóf.(>,yp a rl'Úl'~:Hlalornhiztosílúsi 
1(özlön:.-nck 1!lH:2 110\·l·111her hó l;i-ó11 1Hegje
!e1d: :2:.!·il;: szún1úhn11 l n1{1solatha11 itlezúrY:t 
t ndo1nú:; v("g·pt t. kii·dii111. 
1~ndnpest. 1HW2. i:'Yi tlt>l'l'lllhl'l' .]lú (\-ú11. 

. .\ 1nini~zter rPJ1de·lí'l(•h(il: 

/Jr. Jfu:::so1111i. 
111 i !l isz i t' ri oszt ú 1 ~-la HÚ 1·:.;0 . .-. 

.\ rt'IHleliiintt~z.ptek rést~ériil valú g·:,.·óg·ys1,t•r· 
kh:zclgúitatús szahúlyozúsa. 

_\ t11. kii'. hr,liig·yo1i11isziPr :.!;'ilJ)(i!l ·Hl:l:!. 
s::ú1nú rP!lth·leh'. ~ 

( .\ ·/, {)rszú.u;o~ rl'ú rsad;iloni!Jiztosí tú ·1 ll l.(•.zt>t-

1: 
i 1 



// 
i!I:lllleselh>rQJriilgh wase~nnek 

f17: P\.lh'l, VÍ\:i~<Hl liiiZkt"dYl'!l~'!il 
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pnnaszok szerint - reudelőiut.ézeh:ikbeu liL'
teg·eik kezéhPz µ;yóg·y,;.;zereket szolgúltat!1ak 
ki. I~ panaszokkal kape~olatban nyo1nateko~ 
-san figyelnH'z1t·tP1n at, int.ézeteket és pénz
túrakat, hogy Uí'. ilyen szabúlvelleue:; g·y{g~·:';
szerkiszolgúlús l ól szig·orúan 'ta rióz~~odja nn k. 

~\ szahúlyszerü g·yóg-yszerki:;zO'lgúltatú.s 
biztosítúsa végett - utalússal a .kórhúzakról 
é-; g-yóg:yintézctPkről s.zúló \lRCO. eln. 1!Hl:!. 
:N. ~f. ~L szún1ú rendelet (lúsd a rrúrsnda
!01nbií'.t.osítú,..;i l\:iizlöny lHH~. évf. 2~)1. o.} .l. 
sz. 111elléklL•t1:·t a·lkotó .. Ctyúgyszerrendelt;-;i 
l~tasít.ús" 11. i>nntjúhan foglnlt reudelkezl~
st>kre is -~ elrcuclelL'Ill, hog·y a rendeléíint{•
zp1ek c:-;ak :1z. ú. 11. ,.pro a1nhula1ltia" ;.;zere
ket {•s at. t>l:-:lí :-:(•rtélynyu.ilúsho/', B1,ü'.c..;(•g'l':> 
i,ryúg-ysZl'rl'ket. tart.hatnak ké.:;zlet.hc11 . 

.:\ „pro 11111hulantia" ·;.;zprek al:df a :-Ph:·~ 
i'i:1·ti kiit:-:zt>l'í'kl'I. a r:tg-tapa;.;zokat. a rpag·e11-
tiúkat. t's 111i11dazokat, a szp1·eket. kl'll l•rteni. 
a111t>\yek Ji('lll adaln<tk a be\l'_~· ki•z{•lH'Z. ha
Hí'ill aILit'IYPket a bt•lpµ; g-yóµ.·~·kpzelf>:-:C·ben 
111«_!.;·u l\Z oi·yo . .; hnszuúl fL'l. (Pl. be1n:i11. 11\ko
hnl. jódtinklúra. L·1doraethyl. a;r. iissze:-: in
jekt·ió:-: Sí'.l'l't'k. :-:zHhlin1út. -stb.) 

n rro @? """ 'BJ> G G 
99L:k::.~L3~~ 

p!wanlph\akin t·~r•!i"bd!·. gili•;zla !'~<okolú1k. tu!111~ \:t:_,zitml· 
nydc hi11li>p1•ruk if!«!l l;t·rp,;dt (·-; 11:1~.1- h:1~!'.11n1 h:ij\,·, J;í•ii

t·latl:hi 1•i!du•l;. 

„ !. F.l. i!il í!llllli." lÍIDI till'!JJSik észii lim ényeh 
:1 kgtisi1:,hb al:q1:my;1gul;116l. tükl·k\\.'~ lrilurúcíúval k.':~1ülrwk. 
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g:vóg')"Bzerért 1niuden e~ethPn vényP11kl•1d 20 
fillért kell fizetni. 

:1. 0. 
l~z a r1~11dt'let nz l!IB:I. [>vi junnúr 111'i 1. 11av

jún lót> élcthc. 
Bull:11H·::.;L l!IH:.!. l·Yi tlt•t·1·n1her hú :.::.:-(~11. 

!>r. citt:.:: !íereszles-I?ischcr J?cr('llC, 
Ill. kir. hcliiµ;y1ni11iszlt•t'. 

,\ sze1nélyjo~ú gyóg;y8zertári jogo~itványok 
további engedélyezése. 

~'- 111. kir. lielii.~y111iniszter ~30.BílO-JHa~. 
1t :\l. szúntú kiitTentleiete. -

(\'ala1ll('1\ilYi Uirv·:"nyhalúsúµ; elsfi tiszlvisl'
liíj{•11ek.) 

llivabtli eHitlörn a H!l.LOll-1\l:IO. ~. -?\l. I\L 
szútnú körrentleletl·vrl (H.1·1Hl. rl1úra l~):\~l. l•YL 
670. old.) a sze1n("ly,ioµ,·ú g·~·úg·yi::;zt~rtúri joJ,.!;o-
5ítvúnyok tovúhlii enµ;t•di·lyL•zl,sét fp\!'iig·
gesz1·ettt• rl·s;i;inl- a?.t"rt. nterl kétsc»µ:tt-leuül 
111eµ;{dlapítntta. hog·y az orsz1'.q~· 11yi\Yúnos 
µ.yúg:;szertúrak1-:al a kiizt·g·(·sz . ..:.é_!!,'Ü!!."Y {•r(ll:
keinek JlH~J!i'elC'\Ö =-zlunllan el van lútva. re
szh1l: a;i;l1 rL n1ert. az il~·kl•pt1-n l'l~ltalannl hP
uyu,itot!, k1"rvl·I1Yl'k fp\dol_µ:ozúsúva1 júrú, f~'
lPsleµ:~>.~ 111nnka alt')\ a kiizig·azg·atási 1iato:--:a
g·oka1: iPhe1·H1PntesítP11i kívúnta. 

11úr t'zeH indokok Ila.!2.·yrószhen ina i,-; fenu
t'oro~pii. lúl,:--:z:lllt~1rj 1nég·, :::eu1 ~hpj~o!n, ol~· 
~:;t,(;UH-'ly,1og·11 :.:,·yog·~·s;i;0rtaraJ;: f ebtll 1 tasanak 
\ehetéiség-ét uu·rn1kadúlyozni. amelyeknek 1-é-

'i[ 
1 
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l~rde1ui t.úrg·yalús u.lt'.l c.sak :tzok a kúrvl:~ 
nyeK vt•lie1ük. auielyekllek meg· vau11aK :::;z;:v 
tialy,..;ze1·n 111e!leldetei ... \. hiúuyu.-; kervenyt 
petliµ: l1ia11ypútla::; Y<'g-ett vi::;:;za l\.i:lt adui a 
E:Pl'\"l'll \"OZÖ\ll\!(. 

l -i- \"Ú"~y:-:zert a t' i io•_,1·0:-;í tx :LILY Ur L ki.ii',Yl'\,\ell i"1] 
hoZiar;· lH_'!\YtUtol.t l(~rvé~1yÜket lig·yele1111Je
\·tn1ni IH.~111 log-out . 

.B1 elhívon1 _·\.lispúu tPolgúrI111~;.;ter) L7rat, 
hog·y a l\.ervényeK elbírúlú:;at a :..'.~)JJU1l8t:iU. 13 . 
..:.\L szú.111ú kii1Teutleletuck é::i az ahhoz t:sa
toll! g·yúg·y:-;zei·túri szabú.lyreudelet údevu
ua tkozu rt~Htlelkezé:;einek po11 to . ..; betartú;-;a 
tneUett foguHatosit:;a és az új µ:yúgy:;zertúr 
felúl:litú:-;at e:-:ak akkor ja.vasol.ia. ha két.::;ég
telcnül 111Pg-úllnpíthatú, lloµ;y <tllJJak feiúlll
túsa 

a) kiiz(•g'1··:-:z:-:i:µ;ii[!;yi érdek!iöl kíYúuatus é::; 
h) a JJ!Úl.' rt·nnallú 11yilvúuoti .i1·lle:„.n1 g;yúg·y

szL·rt.úruk i\~unúllúsút 11eill vc::;zé\\·ezteti. 
Uly J\_ÖZ:'i('/.!'t>Khel!, au1Ldyeklll'll ·· nllaudúan 

lt~televedelt 01·vo~ uiue::>. új g·.\·úg·y::;zertúr 
lc!ú!J1tasa ja\·a;-;!;1tha ne1u hozluitú. 

~\. ké1·el!l!l'Zt•tl, i!IL•tvo kijelü!1. lo1·g·aliui kiir 
lakossúg-;.\uak ::>ZÚI.Ua a legutóbbi 11ép::;z(1111lú-
1a~ luYai<llO."' ;1datai nlapJall úll<t1Jit1111dü Hteg'. 
:\z érdekc•lt, :->zo1uszl·dos g·yúg-y:-;zl~rtúrak szer
zett jog·aiHat bizto.-:;itúsa é1·dekt!lJeu az azok 
furgaln1i kiii-éheu i11eg;a1aralló inko::;:.;úg sza
ruút sziutéll ft•l kell tü.utetni. 

13udaJJe."'t, l!lit~. é\·i deee1nber hú :!~J-úu. 

lJr. rité.:· l\.cn:s,,o.:tcs-lr'i:.-:c:hcr l1'crf'i/C. 
in. kir. beliig-yu1Íu·iszt1.~r. 

s. 
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JcöLDl\IIVELÉSüGYI i\HNISZ'l'ERI 
RENDELE'l'EE:. \ 

A.1 1895:XL\il, tc. alapján n1ííkUdG vcg:y~ 
kísérleti (veg·j'Yizsg;úto) átlo1núsok últal 
végzett egyes szaKvizsµ;álatok 1lijúuak 

· leszállítása. 

- .:\ 111. kir. füllhHÍ\"eb·~;-;iig;yi 111ini;-;zter 
.fí.HBU-193::!. szú1uú kül'rcndelete. -

( \r ala1nt'll 11 yi törvéuy ha túsúguak.) 

.:\ .uu.•zőgazdasúgi teru1é11yek„ tct1.uékek ú:-; 
eikkek halllisitúsa11ak tilal1nazúsúrúl szúlú 
18D5:XL\.'1. tü1·\·ényL'ikk alapj:ú1 ntüködfi 
vegykisérleti úllo1núsok ú!tal Yúg·zett. szak
yjzsg·úlaiok nlún relsziuníta11dú díjakl'úl 
H!>.üUO--l!l:~G. 1',. ill. ::;zúrn alatt kiadott. c\íj
jegyzék11ok (1nL•gje!e11t. a .B1ulalH':-.;ti l\.iizliio:< 
l!J:.!G. óvi l!lS. szútnúhan) 1 ! . l't•.ít'Zf'I (Jl.,\..;z]p
tcs díjtételek) :!1. ( Fü . ..;z1·1·pk): -!-L ( Li...;zt. k1•
nyór stb.); (i,!. (Sa.i1. !.úrú.J: Ti. ('_!\·j :-'1h.l; iK. 
rJ'ejföL tejszín): l!J. ('.L't!húntúról; .":i. (\~a.il 
tételszú111ai alatt fo.!:dali. díjakat. ue111ki.iliin
ben lll~S. évi de<:e1nhvr hú J!J-1'~11 110.rJ!i·t~Ul'.2~. 
F. :2\L ..szúu1 alatt tnla,h·izs1.rúlat dijúuak újabb 
n1egú!lapítúsúról vala111cun~-.i till'YL·nyhn t/'.~·
:o:Ú!:::l1oz intl,'Z!'tt. k{Jrr:'l!d!•!:.'tli;'!l fo~.rJa]t díjakat 
folyó évi {iprilis hó 1-tDl kezdöd() (',rvénnyel 
(a uiintn heküldé:-:.1:•nek. uav.ia .szc•riut. szú111ít
va) .!O (::\cg·y\·en) :-;zúzall·kknl Jc::;zúllíto1n. 

szá,J„ és torokfertfit.lenítH. 

Ezzel a rendelettel út1ucnetileg u1~.~µ.·ú~la1!~
tott dijak a !'1~11tt~1nlitvtt „Yt'.g·yy~zsg·al<tlt_.:t.q
jeg·vzék folya1nathan levo alb:iln11~1:' r~.\\!Zlo
.j{tu-ak befl'jC'z{o:-;o n1ún kiadanc,Iú 11.1 d1.1.1Pg:Y
'l.ék. ér\·ényhel{\JH'.~séig· irúnyaclo,k._ , 

J3uadpest, ]!J:l~. {~Yi {q1rilis ho h-n11. 

,..\. 1.nini·;.;:t.ler helyett.: 
dr. 11la;l}er l\.droly, 

úllant ti tkfrr. 

Az állate!!,·észség;iiA·yr(il szóló 1928. évi XIX. 
tc. né1uely rcnde1kc1.éseiuek életbeléptetése 

és vég;rehajtúsa. 

- ~.\ m. kir. füldn1ivelé;;iigyi uti11iszi:er 
11:\00-193:::. s;r;úu1ú rc~ndclete. -

(1.) ~:-...z úllatpg·{,:;z~,"~:iig·yriíl :-:1,ú\ú !H~S._ {·\·i 
X.l~~- t-c. (a1, alúhlii:ikh:1n '!) .l~;L ':_:--ahan 
nvert fellu.daltnazús :i\apjún a 'l'. kiiYetkt•zö 
r;~ndelkezl":-:eit. l!IH~ 110\"!'lllhP!' hú .1:1-tii! kPt.~ 
dödü hatúl]yal élt.~tlHiL',1itP!t'IH {'t'\ pPdiµ:: 

1. a rr. H!). 0-únak .Iii. hP\"l'zetlí po11tj:.'1han 
\'og·lalt azt a rP11dc•lkl'z~1 :-;t, lltPIY :'Zt•riui. a:;. 
úliatorYoslúsban lla:-;znúlt haktl'rio!1')µ;iai ter-
1nészetíi oltó- és diag·11osztikai. sZl'l"l'K, Yala-

„LABOR" 

GALENlCUMOK 
a lcgkilímúl•b minií~1:„~ü 1\r{q~oh\Hil (·, \j,ztn h;1!1í:;nya;:o1i.búl, 
a .14Yú!!Y~<.l'rl;i>nyv \düir:ba s~t.·rint. a kgtükfül·lt ~l'iJb gyog~·· 

:-.n•1·l•szi és Yl'l!Yl<sJ.i lt•chni!>li•·ul !•{~sziihH·I>. 
;;:L;..: . ....:._. 

·"'lili 

l.' 1 l 1 i ·. 



69 

va~~·\s azt az úrat kell 1"'.rlPHi. 111\'\yn.:'·l töb
bet ne1n sy,alind a :-zpr{•rt a ~ZPl' 1'\adúj:'1nak 
a fog-yas:r,lútól (rt>11dl'l(íti-íl. vúsúrl(it{il) k{,rni. 
küYt>te1ui va.ir~· elfog·ncl!1l. :\ lP.!!:111:1µ:11suhh 
úr a UirYéllYl'S \'orp;a\1ui afl,·n1ak. a szr·r 
kiik..;i) (:~nnla!.!·olúsúho'l, linsz.núlt. :nr:i,.·<1.u:ok !do
bozok. lúdúl(\ árúnak 1\s a szúllítúsi költsó
g·ekuek kivl>tel{,vel 111inden 1nú5 díjat [>:-> 
költs{•g:et (n1int például kin1Ú)'l':·oi dija_t. 
edé11yzct költsc'.>u:eiL kiizYelílési díJnO inng:a
ban \'og;lal. en11f•l!'ng-va a szer p\adója a fo
g·yaszt-ó (rende>\Ö. vúsúrlól t.crhl·re a. szer 
\pg;111ag-asahh úrún l'eliil n1{•µ: l'S<lk n szernek 
nl

1
talú11 ;.;ziiksé!.!·es~.-é v{i\t kiilsii t'so111aµ;olú::;ú

hoz hasznú\t a;1y:q.;·ok {dobozok. lúdúld tl·uY
\cg·rs kült:'í:'l!L'it l·~ a tóuyleµ:c~ szú1litúsi 
(post.<:1i. Yt1:'úti) kC-i\ts0.r2:ekPt f:Zún1ithatja fel. 

{4) ~\i {]) bt•kt•'.-'.d_.,:-'\Jl..'il l'!nlílPt\ SZl'l'l'k \pg;
UHl!;(HSHbh {!rút. ;1 111. kir. f()lrltní\·Pll~sii~!·yi 
1ni11isztcr úl\apít.ia. u11•r.i: l•:- t1.':.:zi 1-.özhírn" 
1\ZY. errf' n c·~lra alt:kított hiztlltsúa az úllal
ni·yr„::-lú:;hnn h;isznú\1 hnkterin\óp;i:1i tpr;u<»
sz.rtíí nltfi~ (•;-; d\nr..::nns:ztikal szl'rvk (tr\·.··\t'
u1é>nyPz(i hizo\t,.;á,!.!::J .iaY:1:-"\atúnak Jll('g·h:1ll-

:.r:1túl:;úya\. (;)) .-\:~ ÚrYl·L~lll~'li)''._"lii 11izn\1:-ú.!J.· :'1 1::µ:\H'1l 

„ t.t>S© 1.er 

PBPERESZAPPAINI@~, 
mind 1·;1ü:1 !.101(•:.d!·!t 11dtd;:\~ ün1L 

!ij,·;\.natr:"I :-rrdális •"'.'"?.ci1Hil:i.sllan ~;ij:H né,·yd is J„,;~<'il 
pi!tl'rt'~t::l!Jjlillll: 

TOHOK-LABOR (;;.·ú~;. :lrun ·i:.:;. kl·n·~b·t\l·.< (--; \·,·..:e\· .;„1i 
Gyár Rt„ l:\uihpt~t. \'!., Eírid:: u. !'.!. Tdd"ii«I·.: ~ ..!! :~ '..:ll. 
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'?.ntt~úµ: l.i1(·~L·11 - rnc1„d1ívús e1lcnére - 1ncg 
t1en1 :jelenik. az úrv{!lenv:~nyczfi hizottBúg;ot 
feladatának h•lje~ít{•sl•hen nen1 g·útolja. 

(8) .:\n1c1111yihcn a c~1.Jck1né11Y súlrosahh 
\·,üntető rcndelkez{·::' nlú neu1 esik, a T. lDO. 
~-a l~rtPln1l~hPn kihúµ:úst kiiYPt el és az ott 
n1cghntúrozoU. hit11i1~t{•ssP1 hiintctendő nz. (1) 
bekezdés 1. ponljúhan l'tnlítctt szer cll1ú111-
h"da vnl!Y for~.ralou1hrihozt'da. ha a jelen re11-
dplct. (H) 1H'l~ez(16::'(·hen ,!'nu:lnlt rc11dclkPzés 
IJJC! . .r:<-ze; . .résé>Yc1 V<l!.!'V ki:iútszúsúval az ú1tala 
01öúllítotL Yag·y forD.·alon1hahozott szert'.

1

rl n 
fn!1:ya;;:zJótól {rt•1HlPHítiíl. vúsú1·lólól) a 111cg·
ú1lt:111ítntl. lf•.!.!·n1atn1::;nhh úrnúl rn·agn::;ahh 
úraL vng·v l1rc1ig: ·a :ic1en 1'('11(1c1et (;3) bekez
r1é~c ~'.rlclrnf>hrn fe1:::zú1nitható kö1i..ség:e1.::.cn 
frlül n1ús kölf .. „{'g·Pkf't is 1:)),-etc1. köt ki. vn~Y 
P1 fogar1. (!'\) :\. (8\ hP-l:('zdt'.·::: n1kn)n1azósn r.setéh~~n i1 
in. kir. fiHcln1íYe1é:'ilu"\"Í 1niniszter nz i1lct0 
i'Zf'r elöú1lihí.~úra. il1CtiHe!! for)!n1nn1bnhnza
tnlúra nr1ott en~er1,~lvi~ n 1\ Bfl. ~-únal;: 1~. :i\ 
pontju l;rh~hl'l'."h1~n k.árL1lrn1ii-ús ·11&1kiil ,-i~z· 
s-1,a von hn tja. Bn<1ript'·S1. lH;l.~, {•Yi nn\f'D)her hó 2-án. 

nr. Tlállrnt Jfildós. 
nl. 1.;.ir. i'(·ilchníYe1ó:::iip;yi. inini:::zler. 

last 
kitiinlíeu t.árolhatú, n1cg;hizhatú ka.uesuk

ragtapasz, 

~ 
, ! !I 

ij 



n 
NÉP,J()LJ~TI ÉS llfUNKAüGYI
JTTNISZTERT RENDEI,E'rEI\:. 

..:\ „Distnl" f.'hH'YPZésű cill:if'_j !.!'YÓA'YSZ('!' 
lircína.k ú:inhh 1nep;cílla11if:ísa. 

- :\ 111. kir. nPn:ióléiii Ps lnnnkniig-yi 1ni11isz
h•r R7.206-1932. T. sz:'11111í. leirnta. -

( :\ l\f nµ:rnrorsz;Í 11:i" fi VÓQ'YSZPr{•sz-Eg~-l'·S ii J pj 
ElnöksP_g-ének.) 

. .\ 111. kir. fiilrln1iiyrlf>silrryi 1ninis·dí~1· i'ir

nak a !'PnH hírrr,·hnn kinrlof!" rrnrll"lPf,;J -
uhdiissnl az 0lnök:-:ég-hez int{.-1.Ptt .J1.9R:?-1ti'q. 
szfirn1í h:isonl6 t"lirc·:vú 1Pirnlo111rn - n1:'1:0:0-
l;;fhnn idez;ÍrYrr nzznl kiilrliin1 HH~.g·. lJog·,- nz 
abh;:111 foD."lnlb1kaf: nz f>rdrk0lf' iisszf's g·yr'i!.!..·\-
szt>rh'1rt-nlnido11osnkkal ki-iziilni (;S pnnpl,: 
~l~"é!'f'iirh1nf:6röl cng-e111 i"rtcsiif'ni ,;.;ziy:•skt•d
Jrk. 

Bnrlnpr-.;;;t, lflB2. évi 1111írcii1s hú 7-6n. :i n1i
nis»:ff'r rPnflrlrtPhől: flr. 7\foz~onyi. 1nini::-"..
ff>1·i o;::zf:'1l:;;-ta11firsos . 
. "\í01liíldrt! j\f. kir. fölcl111fí.-Plf>.:.:iir.!.·Yi nii

nrszfrr 1íl.77R-19R2. si·{i111. TTT-:!. \'."'nlan1PnY
nYi Y:Írn1r:zyr :ilisnún.i;ínnk [>;;; lhi. YÚr~>;-; 
pri 1 ir:í r1ncsferPn Pk. · 

T~rJ-p.::dfrn1. hou·>· n (!hinoin (f,·/io·,·szrr- (>s 
,-p~~-,-f.s„f 1 fi rrf'rn1<·k0k z:.·!'1r;1 rl" (T'7"inr>.:::f\ .1 

Di:.:fol Pf!\-íl. 111f>f<'lykór 0lleni szr1 rPnr>k f!Yft
ri ~·11„íl: lr;;;„fillít-ottn. 

F.hJi,~·1, 1.;:t;Df''-Í" n Di.'.'H?í-!)?O. ::;7:'1111 ií i t 1„n i 
l'f'llrlpjpf h;1f{i],·011 kh:ill hn}yp7.f•.::;t;Yf>J. :J .f)j;.;
fol ;'1riii- kf\,·pfl:rzőkhcn úl1npíton1 !llP!.!„ 

,\ ninrharlistol .!f>f1ri árn. forznln1i ar]ú\·aJ 
t',!.!'Yi\il. az ;íllrdhiri-<)k0s;-ik r6szP1·C'; 
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?>Iarharfülol: 
l~ J25 tokip;. fokonkf~nt 

l:Zíi- 250 tokig·, lokonkl,11t ..... . 
2:1l-12;i(l tokig, tokonk{•nf. ..... . 

1~51-t{}l tokonként ............... . 

-.7-i fi11. 
-.i2 fi\I. 
-.liR fii 1. 
-.liS t'íll. 

Juhrfülol: 
l- flOO tok rctHlel6sl>1H"l ]() tok.-k{•nt 1.H1i p 

f101-l000 tok. rcndelésé116l 10 tok.-ként 1.fl{) ·p 
liTl-5000 tok. rendr·]é,[ni•l JO tok.-ként 1.8·1 P 
f1on1-töl rneclclé;.;nél .10 !·okonkónt .... 1.RO Jl 

li\•lhívotn _.\lisnún (])ol~.rúr1uesier) 111·:it. 

ltÓu:v a Distolnak t•·1, újahh úrn1ep.·ú1lnpítf1-
,,út. 'n1inél kiterjrdtl'hhPH hozza az érdl'kPl-
1 ek tndon1úsúra. 

Bnclapcst. J.!);):2, {~Yi fc>hruúr hú 16-ún. 
:\. nlinisztcr rendcletéböl: 

(Olrashotafl(J.n a.fdírds), 
rninisztrri h11HÍC$OS. 

.\ J(uftler-féle kétsz<•rsiilt. diétás liszt ké
;:Zít1néuynek a közg:rúg;yszerellátús és az iil

l::nnkincstár terhére való renrlclése. 
-- .\_ n1. kir. nöpjóléti és 1111111kaügyi 111lnisz

tcr 48.08;r-J!H:i.1. szún1ú körrendclete. -
(\~alanH:-1111:.·i íörvényhatósúg- első ti~zt· 

viselőjének.) 

~\. ll1. kir u1iuisztériu111nak a nyilvúl!ns hP
trzúpolás. az úllanii gyprniek,.t;rle1en1 (•s ;1 
~zc'g'6n~·r\lútús költ:'é_zeinek fedpz{,~(:..rp vnu;it
knZl') 1iOOO·-l~1:n. l\L II;. szúmú rcndelt:te (ki
Jiirdetv(' n .l3udnpc:-ti -közlön~- lft31. eYi ok· 



7_.i 

tóher hó 2fi~én kelt szfunúl~an~ 1!5.' ~-{~1ü1k h) 
pont.iúhan foglaltakra valo h1vatkoza.s 111el
lett '.tudo1nús és toviibhi HH'µ:felelő int.ézke, 

1 dés' véO'ef:t. értesítern ~.\..lisnún (Polgúrrnesler) 
urat, h""og:r az Országos ICözeg-észségi 11.1anúes 
véleménye alapján Inegengeden1, hogy a 
,.Föld" n1ezög-azdaságí, ipari és kereskedel
mi rt. budapesti (II. ker .. Hermann Ottó úl 
:;.) céir últal készített Kuffler-félc diétús
liszt készítmény: 

1 k.i:;-os dobozokban . . . . . . . . . . P H.20 
YG kg-os dobozokban . , . . . . . . . . P l.70 

ezidőszerinti gyógyszertári rladási ;íron. 
ezen körrendeletem kihirdetésétől kczdödö
leg a közgyógyszerellátás és az úllan1ki11cs
tiir terhére a fennálló törvényes rendelke
zé.sek hetartása ruellett rendelhető li>gyeu. 

l\fegjeg-yzPn1. hogy a szóban levő nnyaJZ 
jóyal olcsóbh úron közvetlenül az rlőúllító 
C'éJ?től is beszerezhető. 

B1u1apest. 1932. évi fehruár hó 24-Pn . 
. -\ ininiszter r.endelet.6höl: 

G.11őr.11. h. álla·n1titkár . 

..1...\ „Viosterin" elnevezésií g·~·óg·yszernek a 
közgyógyszerellátás és az. álla.n1ki1u·,...c;tár 

terhére való r(,':111Ielése. 
-- ..:\. rn. kir. 11é_pjólóti és n1nnk~tii~·:vi nlini~·r.

tt.~r -!&.291-1flill. 5z{~n1ú körr.:ndeletc. ---
. (\rala111cün)~i ti:h·,·én:vbatóSág ·első ti:-:zt· 

\ic;előjBnek.) 

_;_ m. kir. 1uinisztériumriak a nyilYftnn:-> 
lietegápolús; .az .áliarili gyern1ekvédelen1 és a 

?5 

fl.endcljcn 

u6RÖK0!6A~(gliR( CODE 
~:·1 ; ~,,·,!lYl"f>Yl<liL\•0<'1-J.1'\. snl;~t t:1k:iril ,·,,, !l!ÍiVh-n 

k•":ltf'l k:1p. 

!'AH SZAV,\S SCHGO='i:'\YEL 
. J~G.t.SlL !1(\KT.\.UT „ ;\U~<lH.E:'\IlELHET. 
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száj. és torokfertiitle11; tii 

rendelkezés v{, 0 Tehtrit:1s:•t 'l f.<Zoli/l'.:;os o·vú~·v
SZf'rtúrvi~Sg-úff~iok [t1lt·,;i1'11[t,~a·l (. r'öo~·\·0~{1~ 
val is ellt>nörizfcsse. 

1-indnpPsL lHH:."l. Ú\·i fphrnúr h1'i :!.i-{~11. 
,\ 1niniszil1 1' n•t1dl'll'1J,h(il: 

f)r. (~.116rJ1 Tibor. h. úllanditkúr. 

J.:\ kábítószert tari.aln1azó ártahnas szerek. 
:-\ 1u. kir. uépjól{,ii (;s. u1nnkaiip;yi ininisz

tPr :1;).·Hii-Ulit!. I. l.;zútnú h•irala. -
t.~\. ~[ag;i.·a rorszúgi (J;.·óg·yszt·r{;:-;z-Ij~µ:yt>:-;ii.\Pt 

Elnükséµ:úuck.) 
:\ Neu1zelek Sziivetsóge féítitkúl'Úllak a 

fenti· túrgyhall a ni. kir. kiilii!!.YIIlÍllisztel' 
úrhoz intl•zett l•s onuau hozzúu1 n1e~1;küldött 
.iHg;yzékeit aí'. azokban í'oglalt<d\.ra vi)Ililtknzó 
v{•\p111é11yi•J1('k Illit>Híhbi S?.ÍVl'S k1izl(~;-;l' vl·
µ:ett. vissz:.ivúr('dag 1111•µ;kiildiín1 az I•:g·:--.·r• . ..;ií-
ll·tIH'k. 

Eµ;yhPll l\·lki'1 ren1 a tl'k. I·~\!1iik;-;t'·g·(~t. ~zi~ 
ve:-;kecl.if>k \'Pll'Ill iuielöbh kiizölHi azoknak a 
kúbítúszertartalrnú k1.'>:-;zít111ó11vt>k11ek n \1~hP
t6lL·g· kiu1erí1.ö jeg·yzl,két. anil•lyeket a 111a
g-yarorszúµ;i g·yúg·:.·~zertúrak úlliti.niak t>lii 
forg-alo1nhahozaial eüljúbúl. 

~!\. ruag-istraliter felírt orvosi re1ulelvéuye-

EGGOPLAST 
kilíiníien tárolhatú, ntcg·hizható kau(•suk

raJ.!,·lapasz. 



ken .szerc~pl() szereket elihéíl a :..;zenipótitl~c')l 
nnn1 kell t'ig-ypJe111he ve11ni. 

A. szó!lanle,·ö ki·szítu16iiyek k6t. csopol'th·i 
osztandok. ' / 

;\z plséí <'SQpo1·fha soro.landók azok a k{·
sz1tr11enrek: .. au1l'l,\:Pk a,,; 1!lil0. 1~vi XXX\-'"II. 
tc.-kgl. t~iryenyho iktatott_ u. n ... genfi nern
zetkoz1 op1n1~! ey,:yezn.1éu..,~·· 8. eikke érteliné
I;en az_ ellenorzes nlol k1veendők leunénel
~,z~u ~s~~or~~a ta~·to~ó. anyagoknúl 1neir keli 
J9loln1 ,17:t. ~1~ all\.otorcszt, a1nelynek jelen
l~·t('_ :~ kab1to;-;zyr11ek n1(•1·pgl·[yc•zr~t e(;diúra 
\ alo ie!has~nala.sat lehctclcnné teszi. · 
_..--\ .nHt.soc}il~ ~'.soportha soro~!llldók azok a 
l\.~sz1t:.11:~1~eJ...._ dllHll_.\·ek az elohbi csoportba 
ncrn ,Lll tozn_ak s an1elyek az eo·yezn1{•ny ér
teln~eben RZJ}~·o~·ú ellPBŐrzl·~ a!Íl~ voni;ndók 
. l\I1nden. kcsz1tn1én)·nek pontos míniHeo·~s 

<•s :q1ennyileg·{\'i ii.-;szPt1~h·ll1 t is fel kell t'iin·
tetrn. "' "] ' \ Pgn , r11cg',1egyzt:n1 l!IÚ.!,r. hog·y a kúbítö-
liíe30rc~S.-,)~.E-~V-ailr1ua1 ala t<1 rtozó a ll \·ag;okn 1 nz 
. • • :.._~ ..... 'l. ... d... • e. cpd~e sorolja ft~l. · · 

Budapest, 1932 ruarcius hó 17-én. 
l~. ininiszter rendeletéből: 

G.11ör.11. h. államtitkár. 

@wóc;JJWil:e@~'Ké[íjJIJ: 
mell-.~~' liltlii!itinlulmulauil u l'uhlnmnn l, Co., Ht rl1ri, 

ll•a!>11l1,iil1•u:~~sl·:.iPI aj:inljuk. ~iiwkn vt·vá .1 
Puhlmnnn-h•a í~nit'rlt.'!ü!Júl l':!.I' in1,_1·1·n p\·ldún~·t· k:ip;i:d. 

Ycú:rkC11viselcl é:; fórnkt:'tr· 
[~-~-~;_OK---L~\Bo_n ,. c;y(~gy:'11·~1.n:~g.1·ken·~k~dé~· {,s Yl·gvé-udi 

. · !\\„ Bml.1J1t~l, \1., h1raly-11. J:.!. Teldonok; ''':!-J-J-:!O. 

•j!) 

1\. szeg·énybetegek g·yÓgyít.c.lsű.hoz ~:-i!.kség·es 
gyógyszer és p;yógyászati segédeszkozo~c 'ren
delésének és kiszolgálásának, valanunt !l:l. 
ehhöl sz:.ír111azó kBltséglnegálla.pítá~, ny.1l
vántartás, kici,!;ycnlítés és elszán1olas 1notl-

jánal.c szabályozása. 
- ;;\ 111. kir. népjóléti és muukaiig·yi 1111111HZ

ter -!00-193:.t elu. szúmú rendelete. -
::\. közeg'észségügy rendezéséről szóló 1871l. 

évi X:l \T. tc. l\. és lti7. §-úbau, tovúbbú a uyil
vúnos betegápolás. r az állami gyern1ekv~dt_~
lcu1 és szegéuyellútús költ.ségeineli fcdezese~ 
röl szóló li.UlJD-191>1. J\L ~. szán1ú rcndel~l 
:lü. ~. e) pontjúbau kapott i'clhatalu1azas 
alapjúu, a szegénybetegck gyógyitás,~thoz 
szük.ség·es gyógyszerek (sebészeti kötö1.o~z~~ 
rek), g·yógyúszati segédeszközök rcntlelese
neK é~ kiszolg·últatúsúuak, vahuuint az eb
tJÖl szúrutazú liöltség- rneg-úllapítúsú1u1k. nYt.l~ 
vúutartúsúuak, kieg-yeulitésCuek -cs plsza
n1oiúsáuak 111ódjút, arnenuyibeu az a közko~:
ltilii úpolúson kívül 1Ueri.Ut fel, a kii\·ctkezo
képeu szabúlyozo111: 

J, ~-1 f/.IJÓ[J.IJS.ZCJ'Ck és !/;IJÚ.<J,IJÚS.Zllfi, SC!/éd~ 
eszkö:zök költségeinr?k fcdc:zest. 

1. G. ~.\. szeg-éuybetcgek lközkórhúzon kí
vüli ·g-yóg-yítúsúhoz szükséges gyógyszerek 
és g\·Ogyaszati segédeszközök költség·ének 
visel~se a G.UUO-l~llll„ .l\L E. szúrnú reudelet 
li>. ~-a alapjúu - a m. kir. népjólóti {~,:-; Jt11u1-
kaü0·yi nriniszter által a nyilvituos beteg~ 
úpofilsi ós g·yermekgondozúsi púta<ló ter:h~.re 
engedélyezett 1.tozzú:iúrulús felhqsz.ualusa 
mellett - azokat a községeket (varosokat) 

' ' 1 

' 



Nl_ 

l:t•1·heli. :nnelyeknek Ü'riil1..>tr'•n a re1ú.ll'~t°·::; 
sziiksl•g·e felrnPriilL 

.\ 111. kir. JJépjúlf>ti {• . ...: l!L1111kaiig·yj iuiui,-;n
t('J' (\ <'t'.•lból a 11yi!Yú11os h1•teg·úpoJ;'tsi t'•s / 
g·ypr111t>kgoJ1dozú;-;i pt'ltadc'ihúl a l'l'lldt>lkf•z{„...:-
n• úllc'i ÜSSZl\.~' p1·pj{~i.!4' (;Yl1 l!kúnt 1t~hPtc'.il<'g' 
1·léíro nlt~g·úllnpított {•s lc•hP!Üs{•µ; szt~l"i11t. 1ni11-
dl'!l hónapra P[ÖzPlt'."Cll fo[~·('1sított: (itn!únyt 
hoesút: a ti.)rvé11~·hatc'isc'i.u;ok I'P!ldP!kt•zésl't'í'. 
\„úr1negyékbe11 az :dispún a SZL'g'Óity lakos
:-.Úg szú111ú11ak ar(l11yúba11 111pg·úlla11ít.ia. 
11ogy a teudt>lkez{•srl' bot'sútott. ltozzújúru
J;.'tsbi'il (útalúnybóll uiil~·en összeg·ü cllút-
1aúuy úll a1, <~gyes kiizsóg-1.>k (ni. Yúrosok.l 
1·t•11dclk{•z.(>,-;érc és t'l'!'6! a törY1;11yhatúsúg·
ho;;; tartozó község·t1 kt1 t (Yú1·0."-okat) 6rtt•sítí. 
:\. törv{'Hyhatósúg <'Is() tiszt\·is(•löjp <1 tiir
\·(•nyhatós(1g 1·eudelkPz{•;-;{~re bo{'.-;útott úta
lún~· 1111~gliatúl'ozott rl>.-;z(·t (]pg·fpljebb 10 szit
zall·kút) azonl:au yj;-;szatarthat.ia. hog·~· l'h
hól az iisszt•ghiil az esPtlPµ; rl'llllPl'iilö t'l~Bd
kíYiili g·yúgy;-;zt•rfog·yasztús !'t•dl)Zl'sl•riil (p]. 
júrvúny l'setébP11) 111t•g!'t>!elii .n1údon gondos
kocl ni t udjo tl. .\! i 11dl't1 t iirvl,'ll)" lia túsúgi jog·-
!.!'H I l'Plr11húzot1· YÚl'OS, kiizs{•g· (1n. VÚJ'OS) kil
iPles a kiizgyúg·y;-;zpr L'.'s gy/1µ:yúszati ,-;cgéd-
1•szküze!lútús sziiksl·g·Jetél kiiltség cliiirúny
zatúbau az elözó ÚYt•k fog·yasztú:~i adatainak 
[igye lt·tn hevételévP l ol ~- kl•peu, e lői rún yoz11 i. 

hogy a küz<.•l!útús a l'l'IHlelkez(•.-;re boesútott 
ellútu1úny fellHL"znúlúsu nélkül is biztosít-
\·u legyen. 

;\_ tiiz·yf!nyhatósúl!.' első tisztvisl•lő.ie kütt•
les nliucleu 1;v szepte1nher hú 15-ig az elöző 
úvi útalúny f('lha:-;znúlúsúról, Yala1niut a tör~ 
véuyhatósúg területén a közgyúgyBzer l:~ 



-1. ·azok az úlln1ni p:yer1nc1nncnhc1,\-- kiitcló
k{•he tartozó. de ;ry-er1ncki:elepekrc ki.Usö gon
dozúsha kiadott gyPl'Utckck: 

1. akik húr az l---.t pontban Illl~.~·.ieliil!t·J.: 
kiizó HCHI taríoznak. de a;r, igt''nyl{•s idejc'~hPn 
ol\· súlvos :111::a.:.!'i vis:~on;,·ok kiiziitt YHl!Illtk. 
Jicigy a' f('lil·1!t•n.~í! sz~ikst".f.!.'t:\-; g·;,·{iµ::„:::-:zl'I' úrú! 
kt"pt:t•leuek tll(',U:l 1zei111. 

.\:t, 1-H. po11than 1uegjclölt eg·yént"!:rií! J.: · 
teles 1ninden kiizs(•.!..!; (Yúros) úvcnkóut ú.iú
lag' 1ncg·úllnpíhltt. _poutos ús. s_orszún1I11al. t•l
!útotf: I1Yil\·:u1tartust. vezetni es azok IH<1so
l<1tút. valrnini: HZ. idiíközheo heúllotL \"últo
zúsokat rondell•sre feLio.~.to.sílott orvosokknl 
kiizölni. _.:\. ·1 • po1dhau i'Plsorolt µ:;,·p1·1nekek 
(·s nevelöszüUik kiniutatúsút a telepl'elüg·:-·e-
1611ö .{•s teleporvos ír.iiik ;dh. 

:\ ltatúsúgok a kiizg·:-·c'ig·yszer(1llúlúsra (gyú
g·y(L.szali seg-l'.idcszkiizellútúsra) Yaló ig·éu;i,.-jo
g·Ó:-:;ult~úg- Jlll'!.!.'Ú!lapítú~únúl a ·L!Hi1--·U1::!7. B. 
1\L sz. rcndell'.l (Hellcl. 'l1úra lf/:28. úvf. :25f1. !.) 
rt'n{h1 lkezi·sPiJ1ek l!ll.'._!.!.·f'el.:'li)leg-. a li•g-kiiriiltl'· 
kintlihh 11túdon kiitcle:-;ek el.iú1'11i. :\.z jg-.:•Jl;,-
jogo:"nltsú!.!.· 111pg·(1\!apít·(1súnitl az l·-:L pont 
PSPiébeu a nyi!Yú11tartúslia. az 5. 110Ht. ese
il•IH'!l nz ig·azn]\·únyon n{·v szerint k1 1ll t'Pl
tíintehd. ki relt>l(í . ...: az adniok vnlúsúgút~ri. 
(.J..!JG1-l!t:!7. B. :'11 .. ...:z, rendelet ::!. 0. utol:-;ú 
bekt>zclt'.>s.) 

.-\.1nn1n1>·iben a :; --.f. pnril. alú tnrtozú eg·~·._;_ 
nt•k kiiz.!..!;,·r'1g·;,· . ..;z1·i·P!]:'11:'1s:1 ll kiizs0gTl' (111. vú
t·osrn) súl>«isahli 1n1~git•1·lu~l!'.·st jeleni. a kiiz
:-;.{·g· (n1, Yú1·ns·1 -·-- 11 \·onatkoz<'i aclatok r{•:"Z
leie~ kin1utatúsa lltt.d!ett - f.Urvéuyh;ltr') . ...:Úg-
túl {tl.alúuyúnak fcle111elúsét kérheti. rrör\'1~ny
ha tósúgi ;joggal 1'elrul1úzott városok ilYt'll 

S:l 

irúnyú kérésiikkel a HL kir. nép.J/it(~fi cs 
n1unkaügyi u1inisztPrhc:r, fordulhatnak. 

;\ kiizg·yóg·;,rszerellútús terhére l'PJH!t•lui jo
g·osult orvosok. 

H. §. ~·\ közgyúg-yszerellú tús f Prhl~rt• n kii
\·etkPző orvosok rcudelhetnck: 

J. a ti)rvéuyhai:ósúg·i tisztif6or\·osok. júr(1-
si tisztiorvosok, Uirv{•nyhatúsúg·i vúro,..;i 
tiszti és kerületi orYosok; 

2. a megyei, YÚrosi tovúhhú a kiizséµ;i .:•s 
körorvosok; 

3. a ill. kir. népjó16t.i és t!lnHkniig-yi ulinisz
ter últal nicg-hizott 111ag-únorvosok. 

~.\.7.. 1-B. pont alú tartozó orvosokról a fi)r
vénvhatósúg· sorszúnuual cllútott: nyilvú11-
tart~'tst vezet l•s r(~sziikre az t'.,!:!,'yséµ;esen H\Pg'
Ú!lariítof:t hélypg·z{)t; kiszolg·últat.ia. :\ ht!lyl'_;!'
z.ön a?. orvos. 11 !ii1·\·:lnyhatósúg·. a közseg· 
( \"Ú ros J Heve {·s a l! yi 1 vún ta rtú.s sorsz{nna 
\"ail t'eJtiiint:.~Yt'. :\ ÍÖrvén:rhaf_ÚsÚU.' el:-:() 
iisztyiselöje kütt>\Ps t' nyilvúrltartús Ínú:->o]a
t(d; a tiir-.·ényhntr'isú.u: tel'illPlr'•H leYi) JlyiJy;\
Hos gyúg·yszertúrak !'t•IPIÖs YezeU)j6vel n1i11-
d!~n (,,. jaunúr hú 1;1-{•ig kiizii!ni. ~·\z 1-H. 
JJoni. nlú tartozó oryo:-;ok _kiiziil -~ a ,...:iirg·é's 
s:d.ikség e::-;rtét; ki,·óvo (;). '). J. bekezdés) ·-·-· a 
beteg· csak azt: nz or\·ost (ol'vosokat) YPlH·1 i 
igén~'he, akinek a beteg· lakhel>·e -szel'i11t a 
re1Hlcl-ésro jog-osult:-;úg-a -raH. 

száj„ és torokfertötlenii.ii. 
oc 
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1\ közgyóg:yszerelJútús lcrhl>re ren<lelheilí 
p:~-ogy.szc1·ck. 

4. ~ . ..:\ ki.izgyógyszerellútú~ terhére rendel-
hetők: - l ( · l · 1. azok a hivatnlos .!.!.:yog-y!:i~er~ \: es se H~.: 
szeti köt::;zerck), antelyek az crvcr!yben lPvo 
i\[ag·yar (iyógyszer{~szkönyvbcn iel vannak 
véve: 

:!. ~tzok a (nL'Bl hi_,·nbdos) gyógy_szerl'l,i:, 
g;{ógyszorkülön leges_,„egck, ta p:-;zerk es sze
ruu1ok. auH.d.Yt'k a ,Je_l<'n, rendelet ~:-l~I. ~z. 
1uellókletóheu l•;.; az crvt~11yben levo hivata
los U :-.·ú.!.!.':'ISZl'l" ..t\.r:-;zahús f iil-':g-cl{~kébcn v,n IJ
nak ;.;orolva. illt•i:lile~· nHH'lyek.!1ck. rer~cl~lPset 
a Ill. kir. n{qJjó\l·ti t'S ll!Hllkallg';\"l IlllHISZtPr 
.1nege11g·odte. . 

1\zok a g·yúg·yszc1·pk., :1rnolrek „a .ielPn ~·p11-
dclet f'\r. :-;z, 111Pl\l,ldetehen, .illctoleg a 111Ya~ 
tnlos (fyó.l\·yszer ..'.\._rszahús ;L sz. 111,:;llékll't·:·~ 
hun fo„·laltntnak. ('sak iu1nlaszernleg· ren
dclhett;"ii'. aI!lí'Hl!Yihcn a gyúg-yszer crőss{•gt· 
vau·v ö~szetl•!clP t>g~:l~bkúut. a het;pg~ korú
nak: hcteg·sé!..!:i úllapotúunk rueg-i'elel. 

Iz.invítl;kai: t·sak g;:i,.·crniekek l'i~szóre 12 l•ves 
élet-koriµ: lt·hl't rendelui. 

;\. ktiz:u·vúg·yszcr('l lú tús t PrhérP szolgú ló 
01.'\·0sl rc11dt~!vl•11:i,.·Pk kiúllítúsn. 

;1. 0 .. \ kiizµ:yúg·,\·szt•1·elULl'ú:; terllere C'sak ;1 
:!. szaa1ú 1ni11tn sz1·rint. kiúllított é:-1 törYL·ri:.·
ltatúsú,t;· ú!tal dí.itala11ul rPrHlt~lkezésre ho
csútotott. l'.!.!·:i,.·.s[•g·ps vó11:i,.·t•Jl lehet g·yúgyszPri 
rendelni. :\!iHdt>Jl tiirvl·nyhatósúp; kiilcll•s 
!.!.'011doskodni arrúl. hog·,· a küzg·yóg:yszcrel
iútús h~rhért~ rPndcll>sre ft'Jjog·osított orYo-

' 

,_ 
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sok (iL §.) a s;t,ükséges v{~u:v·lapokkal (a )101~ 
gúr1uester, községi' L•lőljúrúsúg·, kf'rulc11 
t~lőljúró út,iúu) el legyenek lút.v<i.„.:\ .rende
lésre feljogosított orvo:; sürgiís szukst'.!,!: ese
tl·t kiYévc, csak a 2. ~-ban fcltiint~~tett ni,\: 
szc1nély r-l~s;t,ére úllíthat ki reI1dc!Ye11:.·t. akt 
hi \·atalo:-:; körzetében itt kik. 

:\.;r. orvo,-; köteles a vélly Itll'/t!'ch•\(Í i:ov1.i
túban a hl•ieg· nevét. korút, lakóllelyL'Í. e:; 
betegségét (az utóbbit latin !lyc! \'PII). a rcu
delé:-1 jogl'Ín1ét. a ~. ~. 1-·!. poutja nlú tar~ 
tozó IH~tcgek11él a hivatalos Hyilvúntartúst 
sorszún1ot olYashatú irúss;d kitöltcuí. 

.:\. :..!. ~. :1. vontjúhun L'Illlített szeruld~·(!k. 
illcti:.Jeg ho;t,zútarluzúik i·l~szúrc a kiizg:i,.·ogy
szcrellúlús te1·hért: relldelvéuvt klúllíta!li 
l':->ak akkoi· szubad. ha a közs{·i.ri <'léíl.iúrósú.!,!,· 
(polgúrnu·sll•1-. k1•1·lileti {•liíljúrú) :1rra nz 01·
Yos1iak kif1'.it'Zí'll engptl{·l,\·t. adott 

.:\. rench·!t µ;:i,.·úg-ysz:l'l't:kPt (.,;,; az ;izokr;t Yo-
11atkozú lia:->znú[:di 11!H;-;ítú:-t nz 01·\·u . ..: l\iitt·~ 
[p.;; olYashatúnn kiúllítani i''.s n g:<<'ig„vszPr 
JIH'!lllYisc'•g(•! sz1'11tll!lal {':-> hPtÜYl'l fl'líli11tt'!1Ji. 
,.\ gyúg:.·szt'I' HlPµ:jl'!ii!(·~(·i·e vi·.!.!;yj k/·plt•lt•t 
ha:-;znúlni l\('111 :--znhad. 

:\. rPllfil•l(ior\·os kiil1•lr•:' :i v:··11.\·t :.dúíi·nj t"·" 
'hiY<lÍa]n,..; ht"·l:--·c;.~·zii.il"Yl'l ::. ~-'· :!. hi·ki•zd1".•s) Pl
liitui. 

:\findl'll h1·lt•g· n"•:o:z<"•rf'. Yala111i1J! a µ:yúµ:y-

aq ~ 
~~ ~ 

kitiíníicn túrclható. 1ne1!;hízhatú kaucsuk
rap;tapasz. 
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.-;zcrck is1nét16.sénél külün 1·endelvényf kell 
kiúllítani. , , , . 
.t\z or\·os köteles a g·:">·o.g·yszer rc11delc•sp1H'I 
a leo·nng·vobh kUriill1~kint-{•ssel eljárni. ..:\ 
rend~Jt: ;,.\-óg-vsr.er n1ennyiségo ne le.rryen 
i:Öhh. n1i71't: i1ÍneHn:i,-irP r>lőrl'lúthatóan feltét
lr.nül sziiks<~g vnn. 

.;\ közgyóg-yszerellútús lerlH~rc rendl'li 
g:,:óg:'>·szer kii"zolg·últatúsa. 

6. ~ . ..'.\_ közg-yógysz<'rellútús tcrf1óre <·sak 
olyan vényre szahad g.\·{ig·yszert: kiszo1gfd
tatni. an1ely teljese11 szahúlyszprfien Ya!l ki
úllítva (:í. ~.) ós az orvos versét.iével pj Yan 
lúf:va. 

.:\. g·y{ig·y,..,zPrPk kisznlg·(tllafilsúhoz csak í! 
leg-eg·:,·:-;ze1·iihh Prlr'•n\·pk (iiYPg·ek. 1é~·l'1yek) 
haszI1{dhufílk !'Pl. 'Porfúrl·:i HPUJ. doboz JH_'
dig- esak nt•tl\·:-:t:íYr'i. llo1nic"i. iIIPt61cp; SZP!ll
és sehhinUíporok11úl. 1nYúhhú lahflacsnkuúl 
adható t;s szúniítluitú !'t'I. 

ligyaH<!ZO!I hl'lt>g· 1·.r'·:-:·;;1;n, sziik:-:ég-el'i g:~·ú.!.!·~-
~Zí'l'l'PtHlPlr'•-;ol•l Cl 11]('! . .df'\"(i Prlt'n>·t (iiYl'!.!Tf. 
tóg·t·l\·j") fp] 1P11f•t lia:-:z1J(dni. ilY('!l l'SP1bPll 
azonhan a ri.~ndPlií nr\·os kiih•h•s (•zl 11 \·1~
tJYen ftd tiirtfí'flli (pl. d. in Yitro adlaío 
,th.). 

Az Pil,! . .('Cdt'.·l ~·ezef i: g·:.·óu·:--·szerkiilii11 Ic.u·psc;r:. 
gTkh{í1. ha nz or\·os in:'t„kl>pen Heni l'PI!df'l· 
kczik. 11d11dil'.!· a le!.d..:isPhh f'."fllllnl'.!·o]úslit kell 
ki~zolg{tl tn i ll i. · · 

Tfa a;i; or\·ns oly .!.!"\'(Í_!.f.\"s-z1·1·t t·~1H]t•lí, a1np]:; 
;t -L ~-h;iu fP!tlinlt•f\'l' niI1e·s, azt a g·\·/1:..:·\·
szerPs.znPk kiszol.!!:{t! tat ni - siirg-()s ~iznk:-;{~g· 
\'.'H:l·ét ki-:·éyt~. arnit, az nr\·osnalf ;t -:·~IIrel! 

' 
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kil'e.iezeften l'l'l kell lünteti~i - llSIH szab.ad 
-L•s ily g·yó1-!·:.·szer nH·g·!(',rít('.~l'!' a_ gyog·ys:i:eresz 
a közEH°!l'.!·töl (•;úrostú\) 1H:JJ1 1;.rl'..IJYelh_eh. , 

.-\.. kil°Zg:i,·óg·:-·szerel~útús tPrl}ere k1~zol.i!:<!l
tatotf. vl>nvPkc{; köteles ~l gyng-:-·szere0z (te
lelő.s vezr(éi) n ki.szolp:últnl(1=-kor ~z;,~halysze
riíen (t('>if.•!escn) úrszaln·<1.J1yoz.n1 cs azt a 
Yénvre vilúl'.!·os!lll rú1.·ezeln1 . .:\I111den Pg:~·cs 
y{>n~·f, a g·\·r\!.!.·vszprf(ir hélyt~g·zöjé\·cJ .el kell 
lúhii. :\1ÍH:nÚ,·ib('l\ a Yén:--·('!l eng·cclclyczct.l 
{>s 11c111 P11µ:ed(·]yezett g·y6gyEizerck ,-anna~t 
l'clir\·a. 11 _g·y/).g·~·.-;zer{•sz. a g-;.·c'igysz/'I"t k1-
szolg:úl1:atl1;d,i;:1. de a JH'lll Png-e5lc)yczctt 
~:vóg·v.szPr :'i1·(1f. n kii:-:_g·;.·úgyszel'ellatas tcr-
l1f,rc: "fp] 11Pr11 szú1nithafj:i. . 

7. ~- l\:(•s(•dr>liní'Í. !!l'tll tíil'éí . ..:iil'i:;·i)~ szi!ksyg· 
Pst>t6hPn ;i kt'·zi u·;.·<1.u·~·szp1·i(!r lnrf'a,„nra. íe!Jn
g·osítnff or\·osok i:-: szo!.u::'dhlfhntnnk l~1 (~1p;~
:i ._:.;a iúL niint. id(•!.!."t'll orvos rt•nrlclven;.·('1'('} 

~Ell'il@l Mff.l, !!'~ f.•ii. tr~~c;;u"llE N @ ! ll;;; 
• „„„. lihai J·•:·.·:i!•1•„·nv1·• !·;·.,i· 1•„„·( 1.„. :iH ,;„ 1.„„ .. ,,, 11 

:·1r11dlikck! B1•rgma1111-Sled;\•nicrtl B..\Y.ntr:\l Yiliig1mirlrn. 

.-::„ll1n;'!ln .\ .. i(fr 

~.;.~[i"fi=d g>-..ftj ~[b~ ~J] • :1·,th111:• pur (., d'.,!i!r< 11n 
;1 ! \' ,, l:t' i"(• ~·" 1 1 (' \i ! 1 t: 1. ,, :.: 1 ,, :· (' 1· !; ü 1;. j !l \. 1; \' ;, ~- {··:.:. 

~ii. etfafr <EE= :1 @EilíJ. Gf 3CiJ3CBfllf ee: 
'1 !"~ni·1h/\'l't1b!J !1cdi'11·z.,,jj{j ,z1·r. 

Vczérl:ép>·i;;ek:t é:; főraktúr: 
TO !tÜK··-1,:\ BOit (; 1·0,'-' 1· :irllll•l'~ 1· ];„;'<·.,b:dl:,; C5 \·,·:.:yC:;zct i 
f.J;·úr l:L. 1J11t]~q1,·~!. \"[„ J\ir(tly-o. !'.~. Tdd0nu!:; ;.·'.!1.;\ '.!•}, 



fül ' ' . 
k{•zi o·yúo·vszPl'ÍÚ!'Ukhú! .tr:vóg·yszerektH. I/,\· 
e.-;.<,'l:h~; a';fiuhnn kiiteles a kézi g-yóg_vszt•r!lir 
tula.idouo.-;a a vf>u~-t a hct.~~_Ja]d~elyP szr1rl!1t 
illt>tt'.~kes küzség· (varos) c!olJar(!sag-anak JP?l: 
g-ú1·n1e:-;f-prn(11~) hPrn31tntn1. ~ki a h<~tc~sa!..n 
orvo,:;; il;.razolas1i u_btn. a g:>-~og-;,-·szí'l' arannk 
mpg·t{>rít6sr irúnf: 1ntezkcd1k. 

.\ közo·vóo·yszerrllútús terhére kiszolg·últatott 
· · '·g:;,--óg:yszer0k Plsz{nnolúsl n1úd:ia. 

S. ~- ..-\ g-yóg·,\·:-;zer{•:-;7, a küzg")·c'ig-yszerellú
tús terhére kiszolg-últatoti y{•n_vekt>t a szútll
la he11yn.itú,;:;ú11úl a hefpg· laklil'l.VP szerint 
kiizs{>g·r-n ki 11 i: (Buda pt•s t Pll kP1·ii lPtenki Ili) 
('SOJHll'ÍosíLin. 1najd nz ils:-;z1 1 ;'d[ítoU- v6I1yP
ln·I: k!'•t c·sopo1·tha osztja: :-iz 11 l 1·soportha a 
'.!. ~- 1·--"·L po1Jtj:1 SZí'l'illt a kfiZ!.!',\"Ó_!.!',\"SZl'l'Pllú
tú:-:ra l'Pltf•h•I ni'1 lkiil .io!.!·o.;:;íto!1;ik. n h) <·~o
porth;i Jlí'dig· ;1 2. § ;), po11i_i{il1nz1 ielzett. idl'
i.!.!.·l1•11l':-: :iou.·o:-:ulf..:.;(1g-g-n] hirók y(•n\·1:it kPll 
1·ll(d11i. ar'11Ply11Pk n ,-;z;'unlti . ..:u1·~..:zú1nfiv;_il 
\'.!t,\"f'Z!!iP kPll. .-\ sz(1111li'tt (:-"<tk l'P!!flt'." ÍY-
11:1g-\":0-:!0l_g·ú 71npí1·nn. r1 a. sz. niintn . ..:zf'rinti 
r1»s1.lí·fPzt":-: .'iZt'l'int ol:;-ki"n<'n k(·J\ ki:'!llíf:111i. 
lrO!.!'\. :iz P!.!.".\'t'S lil'Ít'U.' r('.SZt~!"t' kis·.-:ol!!'Úliniott 
-,·1~11~·pk kt>lt'I: -"Zt>rint rg·;,-·1n{1s 11fú11 kih·PlkPz
Z('fll'k (·s n v1"11_\"Pk fissz6rf(•kf' :i i11infúnnk P 
r~\;lrn sznl!.!·:í]c'f h:i...;;íhj;!in kiilii11 IP!...'.':'>."ll ii:-:·1.· 
""·''.!.!.'"ZY'.' >lindPn t·.--:01in1·iTn Yn11:1t 1;:oz1'1 .-.:zr'1111-
l1íf- k1~I. p·'·ltl(111:-·li:i11 kPJ! ki;'1]]íL1ni. 

.\ si'.:i h:'1 l .v . ..:zp1·iit•11 i11·sí'11 l!\·;'1 P \"(J"o1 t ('-> 1·..:q. 

f)O!"ÍtlSÍi(df y1'•t1\"Pkt·1 !! r/dnk \;:{•..;?Í!:•lt .~··-,-,·„„,, 
-"Zl'l't~..:í'.i :'Zi'n1il:'1kk:1j t'!.!.'\"iii'I- 111!11di•n h/•11nn 
(est'llí',~' llf'u.·~·pd1;,.) Vt~_!.!.·(·11 kii!('!<·~ ;i µ;y6g·y
. ...:zf•r(•sz ht'.n:-~u.i1ani: 

' 
no 

1. tör\·éuyhatúsúgi ;jogg-al l'elruhúzoft, vú
rosokhan a polg·úr1nester últal 111L'!„dn:-ot t 
t!szt:,·isPIDnek. Jl11<h111e::1tL'll a heteg lakuh1·· 
J\-p SZPrint. illr~tékes kerületi Plő\júrúnak; 
• :2. rnl'g-\·(;i Yúrosokba11 a polgúr1ne:-;ü•rIJ1.'k: 
:i. 11ag-:i,: és kisközség·ekhPu a kiiz:.;{·gi e!ól-

iúrósú0·11uk ( iL",''Yz6nek). 
· :\ sz?unlúf t'it~·l~YÖ hatósúg· :iz n) t·soporf\);l 
tartozó YéllYeket a szegénY-'!l,\„ilYúnlartú..; 

adataiYa] üs.sZppg·:;-ezteti: Ú b) c·Roporfha fal'
toz6 Y6nYeknek\ az jg-CI1yjog-snltsúu;ra YO· 
11atkozú 'reljeg·yz(•seit. uediµ: f'eliilvizsg·ú]j;i. 
l~g-,·anakkol' n .-:zú1nli'1k helye.-:sóg·{>t sz1'1u,

szei·ííség· szpn1po11t.júbú\ ellenőrzi. ?\f:_ijd úg·,\· 
HZ a). rniut. a h) esoportba tartozö YéIJ.Vt'kt•I 
a hatúsúg· béJ~·pg-1::ii.h"vPl pJ\út.ia: a szúuilúk 
c>g·y~Pg-y pl>ldúnyúl' visszatartja -éos_ szahúly
szl'riien nYilvúntarf.:'ish;i Vl'SZÍ. ldPi!.den<'" 
szpg·{•11ysúg: esef'l>h<'ll f2. ~- :i. no1it) a kiizst".!! 
(,·:'!ro::;l t>lií\.iúró:'{1g11 (uolu.·úl'IJli'sU1 r. k(•J-. 
Pliil.iúrú) n1indP11 (•v vt;J.:'1"vPI kötP!Ps nzokiit. 
i:kik kil-1.t:·vr·l~".V:'ZPn'll1.1túsl,;in l'("sz1•-;iiltPk fl'i· 
..:zúlítnni. 110.u·;.-· az ig't"nylH•YPtf g·;,---óg·,\·szPr1·k 
::r:·d j'jz('SS(;k Tilt'!.!', 111Prt lH'lJ\ fizet(>...; ('St>télH'!l 
;1 kiizs{·r..:· n fPl11H'l'íilii killt.-;!;f\'Pl n1i1d k·ii·1f::1r-
1l'ZÚsf 1i:-·ijy{111t11rt.in {>,-.: azt h(•ha.it11;dó.-;:"1u-11k 
f'"'('l·61 11•11 kiizndt'1k 1núd.iún1 !'og-j;i hPha.itani. 
.-\% il:-· ('ÍllH'll f1,lt11i>1·iiJf- kiiztnrfoziís nzo11hnn 
:•" i,rc-.n\·h„,.:,j·"l 11<ini{1fú] sztu11í1ot 

QQ 
kilííníít1 n tárolható, n1e11;hízható knücsuk

rap;tapasZ, 
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ntún elévül és a?.t a nyilvúutart{tshúl ifiriil
ui kell. 

..:-\nHinnyiben az átvevő hatósúg a ft'nlehh 
roegielölt eljárás ntún, úgy az ig·t,n:i;jogo· 
snlfSúg, mint az árak összegszeríí:-:ég0nek 
hel:rességéről n1Pgog·yözödött. a szún1la üsz
szeg-ét a kiszoh~;úl ta tó .t!'YÓ.!!'yszertú rna k ( f p

lclős vezetőnek) a közs{~g· (vhros) pl>nztúrc'1-
hól a közgyógyszP.l'Pllút{u; terhére kinta\.ia. 
I>udapesten pedig· kil'izet{'s végett a polgúr
n1esternek be1nutat,ia. 

.·\ közgyóg:rszerellútús terhérl' henyn;itott 
szútul.át a község· (vúros) kiHeles n hitel1~z6 
gyógyszerésznek· soronkí vii 1 kiegye1i 1 í te11 i. 

;\rneunyibPn az orvos ol:r t>.u::rön rész{~l't' 
ftliított ki YényekPL aki sen1 n szei.rl·11Yn\·il
vúntartúshnn IIPrn szPrenL1l, ,..,en1 :i li:-itó~t1.u: 
ideiglenes i.!!·nzolvún:.·úv;d ('l'l'P !'el io!.!·osílúst 
11L'Hl nyert. illl'föleg- a sürg:ös sziiks6µ; l'SPfe 
a Y<>ny fcjlcin.iún h:!:azolYa JliIH's<'n. :1z :ÍÍYP
\'Ó hatós{!!!. 11 !l. <0. pJ<;() hPk!~Zd!;SP SZl'l'in!i 
felter.ieszté:-;6IH'll {~1TDl kiilii11 inle11f(·st !Ps;.i:. 
.:\z ilyen .!.!YÓ'J'YSZPr l'<'!HlPll•s{•r'>rt az nl'\·ns 
:-aj:'it szen1{;]';'>·1;hP1J n11yl!g·i fl'leliissé.!.!·gt>I tar
tozik. 

9. ~- A he11y11 itofj g·yc'igysZPl'.SZÚni!:'d :i \"(•
ll\"eket útvev() hntósí1~r a 8. ~-han tnp1ri:•liill 
elifirf1.:;; 11ti'n1 n tiir·vényhat(1súg· elsii tiszfvi
sPlc'.).iéhc7. tp1·if~szti fel. aki H''i- ::i tür\·;;n\·hu-
tós[uri ti!";7.fífőorvoshoz fovúhhiLi:i. · 

:\ tisztit'i1orvos V<Jtr\· lielyettes.P H'.I. ,„.\·n;;;i 
\·Pnveket i't>liilvízs:.rúl ia és az útvizs!.!·últ (~s 
szaliúlyszerünek t11lí1lt v{~nyPkPt h(.lyr•!.!"7.{Í
·ifrvel ellútja . .:\z t>l1Pu6rzt~ . .; kift>rjpd nrrn. boRr · · · · 
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1. a .közg·yó:,.ryszcrellútús terhére en1:redé
Jypz1.>tt gyógyszer rendeltetett-e (4. ~.); 

:.?. a gyóg:i.-·szcrn1Pnn:.·is6g rnegfelelt.-e taka
rókossúµ;i. sze1npontnak (:'J. §. utolsó bekez
dése); v.égül 

3. hogy a vény szahúlyszcrüen úrszabvú
nyozta tott-e . 

.:\rnennyihen n tiszti l'öorvos val~nnelv ...-0-
nyen szabúlytalansú.!.!,·ot (1-3. pont) é~zlelt„ 
észn.ivótcleit a vényre piros tintúval rúve
zeti. Eg-~~úttal jelenti>st tesz az alispúunak 
(po!µ:úrn1ester11ek) a fe!n1erült szahúlvtala11-
,-;úg-ról. • 

\Tftr111pgyl>khen az alispún a község· (m. 
vúros) rész6rP at. J. ~-ban n1eg-úllapitott úta
Iúu:•:hól a szú1nla iisszc:.r6t .a vonatkozó v-é
nyck egyidt>.iíí e~atolúsa rnrllett. az illet[~
kP:-; kiizségHPk (rn. vúrosnak) vissznt6ríti, 
aki azf_ a kü,;.;;('>.!r (111. vúrns) kiizg~-óg"v~zerel
l:'iiúsa :iavúr:1 hp\·(~tPlPzi .. .\.z (•stbe1i. ha ci 

kiizst>.!..(· (ni. vi'1ros) a rí>szérP lllP!.!ftl1<1níto!t 
útalúri~·t n1Ílr f'p]Ji:iszn:'tlfa a tiiÍ·\·r;nvhatú
.-:1'iu.· i•ls() tiszt\·j:-;p]()jp az úivnv() haf:(J.„/Hrof a 
! i szt i f {:nrvos s:ta kv(• IPnl r\rr:.·{•n1>li: ( j'(>j ii lviz,,„ 
~;'dahínak) J;:;;z](•st• llll'llPft l'J'l'(ÍI :1 \·on:dkozó 
•.:r'.11,\·1,k e!r:-•irltdií esnf·o]{isa rurl]ell" 6rfPsíti. 
,\fi11de11 törvl>nyhafc'J,<.:(i.u:i iou.·_!!'al fPlruhú:to!I 
\·{i1·ns. közsf•!!· (ni. v{tros) köfP]cs a kifizPfPll 
"·\·úu.·ystcrv(•n:.·ekP! irattúrúhnn iit éV{'ll 
:'d; 11H•f.!·iírizni. 

„ ll..iilllHIJI R" BE· .. '.". B.' '.E,-: HENÍDICS ; · • · · · SZIU>l!>JU\l 
·· · " •• ·· ·• ' J!lldff iliíilN'JfŐl!>®R 

il 
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:.\ kii;q . .:·;;-úg:i,·,-:zl'l'Plii'tiú:'i it>rlu~rc· tiir.té11() 
y{>u;;-c•k PllellŐ!'zé~e. 

10. ~- ;\ ti\rv{·n;;·h;:dósúg·i tisztil'Öorvos (Bn~ 
rlnpesten <1 kcriilt~f'i tisztior\·os) a !l. 0-h;.in 
Prnlített felül\-i;t.sg·(t!Htou f(~liil. kötpJpi..; a 
:::;;;-fig·yszerviz!"u·úla f'ok a lkn l1núva l a kiiz
g·vthr;;·szerelli'1 tús h•1·hére kiúllítotJ· y/•n;;-t>kP! 
(t;set.leir az elkészített g;'l-óg-y:'izcrekPt is) el
lí~n()rizni (Ii. ~.) f•s :i vén;;-Pk sznhúlys·1.p1·íi 
1·1•11rlelL;s{ir(H t'>s kiúliít1'1súrúl. valaniint :'1r
s1:abvún:vo·1.úsú r(J ! a licl vszí 11t•n u1ni.rg-yöz(íd
n i. ~"z esrthrn. ha a vt'-11;\·Pk 1'P11del6s!"he11 vag;.· 
ki s:-:o Jg·ú l f'a tú:-1ii hn n ( ú 1·~za hYú u:vnz.úsú hn n J 
szahúJ,-bi.Jansú 1rol tnl:'d. !'t'l'l' n l'('lldeliiol'
Yosl: ,:éu.~·:v gyóg·;;·st:t>rl>sí'f: n:vou1atr'•ko:-;;111 fi
g·;'l·eln1ezteti és :inH 1 llllY1he11 s·r.üksC•!.'.:fd lr'd ia. 
a n1eg·fp]1>li) f'l.iúrús ]pfol:vtatús:1 y{·u·ptt f1•~ 
ll'ih•s hatúsúg{111ak .iel11 nh'>sl fpsz. ~-\hhaTt :iz 
t•.<.;pf-hL•Jl, ha g;;-anú 11\f'l'iil fp[ arra Yo!lntko
:·:t'.ian. hog\- ai', orvos {• . ..; ;i ~ryc°1gysZl'J'{•sz n 
kiiz!.':;;"Ú!.!.'YSZt'rt~l !ú tús t PrhérP iisszpj(J tszo t ln k, 
ri Hir\'í~ll:Vhntúsú!..\' l'ls{) tisziYisP16:iP ;1 ji . ..;z!i
féín1·yn;.; :il'le1Jf('S(' 11lnpi;'1n kiifPl"s ;1 vizsg·{t-
Irit-ot. haladl~ktalanul Pl1·t·11dt•l11i t'•s Hllllak 
l'·l'ednH;Il~·p .:'íZ{'l"illf <l f(".ryeJrni. iJ\t•t()jp!._:· a 
híÍll\·(tdi 1dj;írú.-; lllP,!.drnlitúsn irú11t i1lt-("z

. J\pdn Í. 

l l l. ( i .116 .r111á s zo ti se .rt éd <'s:::: kii.:iik s ~·c.rlf; 11.11~ 
!Jefrq('k rés.u>r(' trtló rcndclé.~'('r6{. 

11. §. 'l1iil'vl"nyhatúi..;{q1:i :ing·:.ral fcdruliúzott 
YÚros. község {TI!. \':.Lros) ki\zgyógy:-;zer t•s 
g·;;·úgyúszati se.g·1:1 de . ..;zkiizt l"sak a ;i1dcu reJl~ 
del-el a. ~-úhau feljogosított orvosok reudel
fH}tnek a 2. ~· 1 .. :.!. t!s ;-;. pontjúbau n1egjeliilt 

' \ 

~B 

egyének r{~::iz•~\l.'O. ml>g pedig- csak abban az 
t!StlJen. ha a bt>lep; n1uuka és J{erestképes
sógének. valn n1 ín t g·yógyulúsúnak eléi1noz
dí tú;.;a Yi"g-Pt t- al'l'<l ell\:l'l'tllhPtetleriül sziilc..;1'.•g 
\"<lll. 

(}yógyúsza ti s1.•g·éde:::zkiir, esak a .J. ,:.:z. r11i11 ta 
,<;zeriut kiúllított. orYosi vénven rt•ndt:llietö. 
~\. véu.r f1:jlapjat, tel.ieseu Úg;· kell kitölteni. 
<.tIIlÍilt a J.;:üzg:i;tÍgyszPrellútús tL•rhóre tiirti·nú 
rendelés (5. 0.) Psetéhe11. 

.t\. vényen pontosau 1neg kell jelölui azt a 
l~iirül111én:i,-·t. a1ntdy a gyúg-yúszati s1·g{~desz
köz rendelt'.•.i..;t'.~t- sziiksl1gí'ssé teszi és a st·g·c'~d~ 
eszköz pou tns Illl\!.t'Jt!'.\"PZ{•s-l•t ( Bag·\-_..;(i g·;°! t, 
n1t'.•reteit stb.) · · 

()rt hopii d-e ipöt gu111111 i lu1risnyút, t () lúsz1"
.li PL 1nüfog-sort: l'Pndelui J\Ptll szahad. 

lfa a beh•g· a közellútús tt•rhóre 11g·y~:11-
:izon heü•g·s{•ghöl kifolyólag· pg·y ízhl'n 1uúr 
kapott g-)·úgyászati spg·{:de;.;zközt. új;1 t r,·,_ 
..;z{:rti <':.<ak akko1· lehei- rPndelui. ha a 1·p11de
lí•srf' f'Pl.io.~·n...:í!ot! orvo:-; kt'>t..;{·u·tp\1·11H! UJP<..r
;.tl!apíto!tn. hng·y a ri'•gi g·yúg·~·(i....:znti ...:pg·1"(l
l'SZköz !lPlll basz11úlli;1tl'1 ("~ kij;1\'ÍiÚs1·n s:·in 
alkalu1as, 

( T;'l·óg·)·úsza fi sP1 . .:-éclPszkiizt <1 !Ili úl a 111 ííszt•~ 
résznc'd kt•ll ht•:-;zprezni. akit Pl'l'<~ a Ui1•\·611v
liatósúi.t l']s(í f'i . ..;ztvis('li)jt• kifP.it>z(~ítP11 l't•l.(o
g·o~ít. {•:-: aki a l"t>!ld<•s kPl'P . ...:kPdl'lTJii i't!'aklH'd 

I-L:\ Gl~úG'YSZI~Il'l1.-\IL,\'P venni vag·v bérelni 
;.:zúudt'>kozik. !'ortluljon ;i leg!f'ijf'seiih hiza-
10011na l :1 G yóg·)·szpr(:szi I~rtesitíi kiizYéti lii 
osztúly{ti1oz. \~ezeií: Nag,v 81111111. 
Budapest, VIII„ Uökk Szilárcl ueea :ll. sz. 
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a sp•r(•tlt•;'izkdz kil'og/tsla!u11 BlÍilŐSÚgo · ruel
Jl'tt, "'a legnagyobb úrked\"L'Z111(~nyt nyujt,ia. 
~-\r11cl!IIYihe11 a törvi>n~·hatósúg terii1et1''n 
lakó 1nÍíszerészPk t• tekint:>tbeu közös kiitl'
IHZPttségct vúllnluak -(P.:.:\'tlt>g' az ipnrkan1ara 
útján) a seg·c-~de:-;z.kiit <! tiir\··ényhatósúg· tl'rii~ 
l<>iún lt~\"6 búr11ielyik rnííszPrt"sr.nél be IPIH~! 
sr.erezni. 

:\1nenn~·ilH'll a hPtt·g· laklu•lyl:n feljogosí
tott. niíís.zer{;s1, Yélll. u g·yúgyúsza ti seg-{•dPsr.
kf)zt 1J1i11dig oi!. k('l! h1•szPrez11i. 

_-\. g~·úg·~·úsza ti st•g(•dt'szköz1·6l Ji:iúllí tot t 
vényt a küzsé.(.r (v{tros) f'lií]júrcísúgn (polgúr-
1nestL'l", keriileti l'16l.iúrúJ a kiszolg-últntús 
eléítt a tDrYén~·hatós(1.!.!· t>lsii tisztvisÓ!őjélH•z 
tf'r:ie.-;zti f't~l. aki a sz11kkih;i'!.!'t··nek a U.lrv.P11y
!Ja tósúgi ti szí i f'líorvosn:i k vt> lenH;n:re al:q>
.iún a g-y(Jg·yúsza ti .S<'.t.;'{•dt>szkiiz lH•szerz.;.s(·t 
Pugedél;i..·nzi vng·y IIH"tdag«td ia é!=; elhatúro
zúsút a g·yóg~·úszati ,i..;f·1~·é'.!l'szkilz úrúnak l'l'l
tiintelúst) tnPlietf: \ Yég·hatúl'ozat alnkjúha11 
(sz{nu {•;.; ke!t't !llPllt•tt) <t rPnthdvény hútlap
júrn. rúvezeti és a heit•g·npk kizhe;;;ílteti. 

':J.1(irvf>nyhatú,..;iq„d jog·ga] l'l•li·uhúzott vúro
.sokhan a beteg- a l'LOIHlel() orvos últal kiúllí
tott vén~-t: a Uirvt'•ri~·ható:-:úgi tisztiföor\·os
!Utk (yag·~· hel~·l'lh_·sént>kJ ad.ia út. aki azt 
vélen1{·nyóvel t'llúJva a polg·úr1ne.sterhez 
t(:rjeszti fpl, .:\ pohrln·ruPsh•r a toYúhhiak
ban az előbbi bekPzd{•s SZPrinl júr ~d . 

.:\z cngecléJypzett: g·yúg~·úsz11 t í seg-t;deszkii%
r(il úg·y a tL..;ztiföor\·os, 1nint a közs(>g· (vú
:·os) nyilvún1artú.sl kfitPIPs vezetni. 

1\. rnííszerl!.SZ a g·yóg-~·úszati segt!deszkiiz 
úrúnak rne.!.!;t{~ríié.s{•t e.sak akkor kél'elinez
heti, ha annak a Tendelés szerinti megfelelő 

!l5 

voltút a rendelöorvos ü rendelvény iúradt~
kúhnn alúírúsúYal é1-1 pec~sétjével ig·azolta . .:\ 
szah1'dyszeriien kiúllított vényt a 1niisze1:é.sz 
hn vonkén t vagy .évueg~·edenként. sza ha ly~ 
szerüen slútula kisóretében a 8. §. :L bek1•z~ 
dt'~s('lll'k 1-H. pont.iúhan 111egje!Dlt haiúsúg
ho'l. n;:ujtja be, aki intézkedik, hogy a szún1-
la összeg·f.~ a n1ií.szerész. részóro ::;oronkivü! 
kintalt:assék (8. ~. J. bekezdés). 

lia a g·yú,!.!·~·úszati segédeszköz a ~. ~. f1. 
pontjúban 111eg-jeHilt eg-~;én r-észérc rendel
tetett. a törvény ha tósúg·. küzsé.!4· (rn. vúros) 
a 8. §. il hekezcL\i;;ében foglaltak szerint ,iúi
cl. 

.·\ ~. ~. H. pont.i:'than en1lített hndirokkan~ 
takat g·yúgyúszati seg·t'~desz.közzel tovúbbra 
is a7. 1ilH0-1!J:!H. -:\L 1':. szún1ú l'l'ndeletnpk 
(Rend. rrúra 1H2il. ("·!'. 41. l.) 1neg·felPUHP.t;' 
kell el.iúrni . 

.-\ :•. § . ..J.. pontjúban Pllllített úllarni !.!;·on~ 
t1oz:'t;.;ha tnrtozc'i g·yer1uekek gyógyúszati sp
.u;f~df'."''1kilzzp\ 'i"Hlú Pllútús:'tról az illetékes n1. 
kir. úllnnii !.!.'\'PI'lllPkn1c>11hel'\~ köteles r:·ondos-
korlni. · · · · 

!T~. T,.. {'tf.lfrs /'(~1ulelkezés('k. 

12. § . .-\hhan nz esl't!H.'TI. ha a g~-óg·).·;.;zt>rt>k 
rendelóse. illetőleg a véHyPk kiúllítúsa va,!.!'v 
úrsznhvúnyozftsa tekintel:{•hen Yitn 111erii\ 
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fel, az l~rdekeltek (türvl~nyhat/)~úg·. _ktizsúµ:, 
ni. vúros. orvos. "'YÚgysz~rc~z) k.Pr_hchk 1,~ 111. 
kir. népjólóti és }11nnka,UJ7'Y! n1.1n.1.sz1_e~~t~~J . a 
v{•nveknek korr11au y hat os111:.r1 j t>l ul vtz~g cl 1.1 -

(Út.' ' 1 1 ' "] 11 1a. § . ..:\ 1nPHJJY1hell :~ c~se ,e 1:.111e11y s~1 yosp 1.) 
hiintetendii rPIHlelkt·zes a!a nen1 esik, k1hn~ 
!!'Úst kiivet ,r•I és, né.uzbü11tet{~ssel hiiutet~,n
(HL aki abbol a t'elbol. l~oµ:;i.: .JO.!J:!alnnn~ koz
f..!.'yógyszer. il\1•UílPµ:, µ:~-i~p.·~·.1.1szat-1 Rcp;e,dcsz-
1.,„,., J'CIHlel{•shPll 1'1'-:ZL'SHl.1011. ~\ b:dos111 . .rok-
1:ak \·ag·y -n- rendeHí or\:ostiak a Y<dósúµ:nak 
111po· nPill t'el1•]Ö adatot ;ielent. be·. 

1.'i' ~. __..\ -jpJen rendelet rendelkezései 1!1H1. 
t>vi '11ilYt~uiiler hú l-f>vel hatúlyosak l•s P'l.ZPI 
e_!„ryitlejiilPJ.r a~ e t:úrg;.·ba11 k,ihoysútott, ko
rúbhi ;iou:sznha\yok rPIHIPlkPze.se1 hatnl~-11-
lntt: vesztik. 
BnclapP~L l!IW2„ {'\"i rnú.in.s hú i-{•11„ 

(iráf fl~Úrol.11í (l.11ula. 
11 1nag-;.-ar kirc'!J;.-i n{1n..iól{•fi és 111nnkniii..:·;.·i 
1Hiniszl:{•riu111 \"f'Zl'h'·~1"vP\ idc>i.t.dent'S('ll 1111•g·

hízotf- Ill. kir„ 1nini:-:ztert:l11fik„ 

T. sz. 111ellt'•k!Pt a .lfl(l-1!1112. :\". l\L M. el11. ,z. 
rP11delPthez„ 

.-! kiizr1..11rígys.-zf'rellritús„ ill<'.!6len a::: dllo·111-

kiuct;fút ter/l(;I'<' 1·e11d<'ll1elo nen1 liil'o!alos 
rt 116 q 11 s_~'<' re!.- ,:.~. ..r1.116 // 11 s~·(• r kii l ii J/ l f'_(f(' .'>' s((J e k 
„ „ „ „ ..Í('lf..1/..-.:r>kr. 

.\tid di:1ethy\har!Jit11ric. 1 gT 

.:\.dig·an in;i. „l{ichtcr" il a1J1p. 

.'.\.digan :-;ol. .,Riehter'' lf1 g-r. 

. .\digaH tahi. „Riehter'· :!IJ dl.i 

.:\nticlop;.·rin l g-r. 

_,„„_i:; p 
.1.70 !.' 
:!,il(I p 
JA() 1' 

-.rnP 

.. -

Disruoluvl „Richter" 10 tllJ ú let:111. 
-- lU du Ú l CClll, 
- 1u uc1u. üveg-eukinL 
-- , ;io ccm. ü..-egenkiu t 
~· fJO ccm. üvegeukiut 
- 100 cc111 üvegt'lli~iul 
J3izol „li.:ggcr" lOx.l L"llt;;_es aiup 
-- lüOxl Cill:1-es au1p. 
-- J_·) Cllla-es üve 0 • 

-·- 4(} cm:>-es üv~· 
- 80 cll.1:1-es üveg· 
-- 100 Clll:J_e-s üveg 

\fi 

;J.10 l) 
:!iJ.4.U .1) 

0.Dll J.' 
.Leli l' 
;J,- - l) 
J,();j J..l 
::.10 l) 

:!~J.40 lJ 
:J.lU l) 
4.i"O l} 
8..40 l_) 

11.UU l' 
-.üli p Dermaforiue „l\:ato11u." 10 g-r 

JJevitol „Uhiuoin" 25 talil. ú 1.0 
egység 

klinikai 

-- 5U tabl. ú 10 l:liu. egys, 
- ~50 tabi. ú. „Hl klin egys, 

.L!lü p 
;L.SO l) 

I;""i.-!n _p 
-- 1.0 ccru. old a L (50 klin. eg·y..s.) 
lJigiclariu iuj. „Ulliuoin" a arnp„-ú;-; 
-- 15 cm:1-e~ iiYeg 
- tabi. 20 di>. 

:;..io J> 
L/U .!' 
:2.UO .P 

IJig·ital iil;i .. ,\\~nuder" :J <l!tl]J.~:·t:-; 
·-·· sol.. 10 cru"-e:) üveg-
-- tabi. :!O db. 
J~ 0- 0·oplast ~"".'"t~r·' 1 111 1c1J1 
-~"':1 Hl :.l C'.I.;; ,..,,,, 
~· 1 111 H Cllt 
- 1 lll ± Clll 
-lm5c1u 
- .1 lll 18 Clll 
l{exarneth;rleutetrnu1iI1 10 gr. 
Jnsulin (a il:.l.fí:!O-lfl:!H. ~-. l\L .\L :-;z 

hen kikütiitt ft>Hó!eh•k rntdlei t.) 
.Todostrnniit „\\'11r1tll.'r" bibi. ;JO d!J„ 
(hnnadon i11j. 1 a111p. 
- i3 a1np. 

L·lll l' 
J.!HI .P 
UllJ l' 
l.!111 l' 
-..111 l' 

··-„Gil l> 
~-~.~o .P 
l.-- J' 
L~IJ J' 
a.5o JJ 

·-.rn 1' 
]'('!!cl t' ! t' t -

~„fiO J-l 
1.1'0 p 
-!.811 l' 



-12 a.mp. 17.20 p 
Pentabi „Chinoi-n" lűxl ern:i 
- 15 Clll:

1 

- 5ll Clll:
1 

„ 

Sulfolcin "Egg·e1:" :.l dh 1 c.:nr' l~,; a1nv. 
- :-i ·db 1 cm·' 1711 arnv. 
-·Ív db crn'; l?ú allll). 

a db ~ Clll;; l~j; a1np. 
_ 5 db 2 enr~ 1?11 au1p. 

10 db 5 Clll:1 1~1~ aJllIJ. 
1 db 5 CU1'1 l?Ó <lllll.J. 
fJ db ;l erna 1?1; aH1p. 
g db 1 Clll:1 27ó aI.HJ> 
i db l Clll:1 l?ó l.llllJ). 
io db 1 cu1:1 1?1; a1np. 

- a db 2 cm:: l?ó a1np. 
- :-) db j cu1:1 1?1~ an1p. 
_ Ín db 2 c1n:1 l~'ii an1p. 
- 1 dh 5 cru:i 1?1; ::unv. 
- 5 db 5 cru:: 1?1; a111v. 
rrablet t:ae ferri proloxala ti .. T)t>{·r'' 

1011 dh 
- t'. ar~eno .1lJeér" 100 dh 
rrhYl'í'Oideac tabl. „Ilichlt~r" 0.1 .t!.T 

rrh~·reosan tahl .. Richh~r" o.n µ;r. 
- 0.5 g'l' 

Tonog·en „R.iehter" fi gT. 
rl'ophosnll tabl. .Jaíchter" 10 dh 

- 100 dh 

H.10 P 
:.!.füí 11 

(i.- p 
.l.:!il p 
. Li-.0 l.J 
a.:iv P 
.L7d J1 

~„1(1 1) 
-l.·lll l' 
1.il<I J' 
fl.- J> 
!AO l' 
~-- p 
H.GiJ P 
1 !111 J' 
:.!.8.t p 
:i.- p 
1.;,11 [' 
(i.HO P 

1.111 l' 
.l.111 !' 
l.!111 !' 
:!..10 1) 
il.-W P 
1.50 ]_l 

Ulll P 
10.!10 p 

\Tiostcrin .,Diana" lií tahl ú ~;i 
eµ;y-ség 

klinikni 

j;"i tahi. ú 10 klin. eg·y;.;. 
250 tabl ú 10 klin. eg·y~. 

- 10 ccrn. oldat (;""1!JO !din cg·ys.) 

il.:J~ J:> 
1.~)í) J> 

] 5.4{) J-) 
:un l' 
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Hl "· rnrll!>klci a -!Oll-1!1il2. X. M. •·111. ,z. 
rendeletéhez. 

- l kli.Z!J.l/ÓJJ.IJS.::crclldlás. il lct6l<•(J '1:: állu n1-
ki 11cstú r ler/l(;re rendef/1efij ·1á11s:'('rek 

)1'!/.1/.Z(,;k(' • 

Uavhosein ,,l\:ro11111e1:1H~r" 1110 gT :Z.:.!O P 
J>ernaltos .,Szent l s tYú u tú lJSZPl'lll ii \"e]c· 

150 g'l', J .:!0 1? 
])e1n3ll t.os .,Szeu t _r..., l \"Úll túp.-;z1.'l.'lll íi \"t: k" 
- il.:>00 g-;: 1 :.!.60 ]_) 
(l-:yer1nekli:-;zt. .. Richte1"' :?.5 gT :.! 50 1-) 
Iíor<lenzy111 ,.\\rander" :!üD :.!T l.1)0 l> 
Hordomalt .,WmHIPr'" 2011 g'i- u;o J' 
I-Iarxnatkúsa .J\:ronqH.•cher'; :250 "T ·-.!Hl ]-) 
J{uffler-l'l•lp k~1 t.'iZL'rsii!t. dii1 fús Ji;'zt 

l kg-os dohozokban 
f(ufper-rélu két:-;zersiil1. dic'•tú.-: liszt 

~·~ kg·-o..., dobozokbitn l.ííl P 
:\falto:::it; „Sze11t. l..;fyún túp . ..;zl'r1t1ii\·pk" 

150 gT 1.:!U p 
~\ l'ii 1 tos i t. „SzP n t. 1 :-; t í ·:·u 1 t ú p.--;zp rn1 íi y t, ii'. „ 

i].5()0 g'l' l:!.íi'.I p 
Oí-o!uialline „\Y"andt~r" :_!;""1 gT ·1 p 
Papion .,\\raudcr" :2f1() "T 1.80 p 
Szit:rualtin „Szent I:st\·~11 t1'1p:-;zt•r111ií\·t·k·· 

250 g'r :!.~-- ·r 
8zit1naltiu „Szt>nt l:-;tyú11 

'2.500 gr 
l Ú fl!'Zl'l'l!l !i \'{' k„ 

'l1úpiók11 .. f(1·01npevh('r" :!50 "T 
Za1nakó . .I\:ron1pec·h1•r" :!tii! (;;. 
Zabder(•e _ .. I\:1·on1pec·l1P1"' ::-;,n·--„T 
Za hl isz t „ J(ro111 TJeehPr" :Z;ífl lf!':" 
Zabpehely „I\.:ronipel'he!'" :!;)0 gr 

10.HO P 

1.-l!IP 
u:1 !' 

---.!Hl J> 
~.811 }1 

-.Htl J:> 



", 
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ILI sz rneil6idet a JoO-iHBi sz. :-!. :\i. M. oiu. 
· · ·· sz. r'endcletllez. 

... -1 kö.zft.IJÓ!JJIS,zerc,llrllás. illet~lcn. a.::: <i!lo1J1-
ki.11csf.cír fcrherc rench~l/icfo s.zcr11111ok 

jcyyzéke. 
j) i f téria-.szért11n I>iiyl axia-f'élc 10 c111:.: kev~·~e~)h 

foly·1dékbnn Bpest \ idck 
. ' 1.000 A. K 1.tlll l' J .f><1 l' 

:l.000 A. K 2.611 P ii.- J! 
3.000 A. E. il.!10 l' üO l' 
.J.000 A. E. 5.20 l' 1;,- l' 
5.0UO A. E. 6.50 P 7.:10 l' 
8.000 A. ID. 10.40 l' 111.40 P 

10.UOO A. E. 13.- P rn.- J' 
1".()00 A. E. 19.511 P l!l.f>O P 

\ 1ürheuy szér1un I>hylaxia-féle 10 eu1:1-uéi 
ke\·esebh folyaclékhan 

1.0011 A. E. 
:l.000 A. E. 
.!.(Jllll A. E. 
ö.01111 "\. K 

Bpe:-;t 
1.30 p 
2.60 l' 
;i.20 f' 
H.50 .P 

\~icl('.k 
1.'111 J' 
a.-- Jl 
1\.- .P 
7.fJO J.l 

l\'. sz. mellóklel a 'J()lf-1!13:l. ~. :\1. :\1. eln. 
sz. rendelethez. 

_.J kü,r!J.IJÚlJJJSzerclldlás, illctülcg. a.z ál~a.111-
Jdnestúr terhére '111intas:zeriileg (11orn1al1tcr) 

re 11dcle11 cl ö g JJÓ [] .IJ s.ze 1'.C k, ·vé 1111nti11 t á i. 
(...:\. vény1ni11túkat ncn.1 közöljük, ~uert azok 

teljesen azonosak a hivat_alos, illetve .az 
t:gve::;ítL•tt úrszabasbnn 111eg'Jelent venyr111n
túfrkal. . .:\.zok újraközl.ésc helyett teltút uta
lunk az Jfl:JO. úvhen 1neg-jelent gyúg-yszerúr
szabúsra.) 
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R. sz. minta a 40G-1932. N. l\L l\L eln. sz. 
rendelethez. 

§zámlla 
a közgyógyszerellá~ás terhére ldszolgBltalott 

vényehről. 

(Község) (vóros) (!örvénvhatóság) (kerülef).~---------
A gyógyszertár helye íulca, házszám) cime : a tulaj-
donos és a felelős vezető neve ______ ·-- -------------

400/1932. N. M. M. eln. sz. rend. 8. § szerinti 
A 
ff csoport 

E A beteg neve 
·~ 
-~ és lakhelye 

~ 



1112 

C:\4 1. sz. ininta uew 'g-yó1:.ry:.;zeré,..,z; l;1·th1 kii.) 

2. sz. 1uinta a ·HHl-1D31. N. :7\L ?.L eln. sz.. 
rendelethez. 

Orvosi rendelvény 
a közg:yógyszerelliltás terhére. 

A beter. neve: ... -------------------------------· 
kora: ---------·----------„·------------------
lakhelye; .„ ..••••.•.•.•..... 

betegsége (letin nyelven irandó) ..... 

- ___________ _. .. -- -- ------------ ------------
11 s:rci:Cny nyi!vüntur1ó.s r.ornzúmo.: 

a rende\Cs jogcime: u hutŰs-Ugl cngcde!y szórnu: 

--- --- ------- -------- ----------- ----

Rp. 

Hely- Dutum 

P. H. 
orvos. 

~~~~~~~~~~~~=='~ 

.4. gyógyszerész neve és a gyógyszert6r pecsétje: 

·------ -- " -- ... --------- .„ -------- ------ -· ----- ····--
f'. H. 

Szubó.!ys~:erünck 

i Szuból~=n\='~~~~~·=·=··=··=··=1=h:=;=:=i6=~=~~=·~=':=··=·=··=·=· Folyószám: 

találtam. 
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l(özkórházak µ;yú~·yszerrendelés! utasihísa. 
-~ i\folléklct az l!l00-19il2. N. 111. i\L cln. sz. 

rendelethez:~ 

~.\ közkórhúz i!!·<izg·utó-föorvosa köteles fel
ügyelni arra (9: ~. ~3. pont). hogy a közkor
liúz orvosai az intt!zetben úpoli, betegek ré
~zéro sziiks{;g·e~ gyógyszerren<lcléseknél. a 
._!Htl--lHH~. S. i\I. 11. elu. sz. rendelet int{•zke
déseinek n1egt'el1.döh~g·, a legnagyobb köríil
teki11tl•ssel és taknrékossúgg-al, tovúbbú a7. 
u.lúbh felsorolt rendelkezések szigorú betar
túsúYal júrjanak td. 

.1. I\:özkórhúz heh.'1.!'Pi részl>re kiúllított or
yosi rende\Y6tlycn a· beteg nevét, valaruint a 

;; .. ::\. i'. 13vi rnújn~ hó 7-iki kelettel rnegje
lt'!IÍ ]!i00-l!l'.l~. ;,;, :\!. ~J. ~ZÚ!llÚ rt•Jlt\P]<>t 
(a kúrhúzakról ,-,_, a µ;yúgyintézetekről) ren
delkezései Yisszau1cuö\eg· n1úr ID:Jl. é\·i uo
,·einber hfi 1-ével ha túl vo:;ak ós ezzel n 
l\5.000-1.!JO::!. B. 1í. szún1ú ·körrendelet Ú:-; az 
allhoz csatolt kórhúzi szabúlyreudelet, vala
.nlint a 1·10.000-1HU7. B. ).L szúrnú kürr(•11tlP
}('t. továbhú rnindazok a;1, e.u·yéb rcndclkezó
sek. <nnelyek a ;ieleri rendeletben ~zahú\~;n
znti iúrg·;\·körrt' Youaikoz11ak. hrdúlynkat 
vesztik. 

9 ;i!b©Ii©@u'66 szz:étftlS©:iW©JS íl'Y~'~@ 
mtd>idi:it0 mimj~,t;;.'.ll l·:· roli:~·'°• !:C~~itml,11.1. 
-- :"!ill!h·n 1n·1if!Y.•HTl~ír lnrf>n rnL!;íron ... „. 
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hetcgs;i;ohúnak t'.'s a1..._úg-ynnk szútnúf 1)onto
s1n1 fel kell tU11h·h1i. 

2. l\findcn gyógys;i;ert lega1úhh húron1 napi 
has;i;núlntrn Ya1ó Inennyiség-he11 Jeht:l rPn
dt11ni. 

;:J, „:\ közkorhúznkball a kórhúzi nvilvúno~ 
hPleg·úpolúsi útnlúny. illetölrg· a niqii ÚIHJ
lú~i k<Htség:hozzújúrnlús terhére Úpolt hPte
.!..::ekuek esak nzok a .!2.·;.cóg·y::;zerek reude\hP
t<;J<. amclyek,et a .!{1()-19~2. N. llL j\[, eln. ,.,, 
r<:nclelcJ; ·!· ~-a fe1:~oro1. Oly g·yógyszert>l:. 
a111P1Ye,1\:,n.cl n1ep;fpJe1ő „Yényn1intn "(norni;d 
~.·n11 Plotrvn (-!00~1!1B2. ~. i\L "i\L eln. ,.;::z{n11t'1 
r~:nc1elef: T'l. ~z. 111rlléklet). f'sak n1inlaszf'
rnleg· (norn1nltter) rPnrlclhet6k . 
. . 4., ::\7. csei:l~en. ha a .!.!·;'í--Ó.!!'YÍtú:-:; ~zc1npnni
J<!hol ~ly g·y-oITT-!"ZCrf'k Tf'nr1r:1.?sc v{dik ~:.:iik
sc„f2.·c::;:=;e. n111elyek ;1 fenn{dló :.:zahú1Yok {>r
tP1n1c'~hen fel nern írhatók. csak az oiiztú!Yn" 
f1lorYos előtcr.irsztés0rr-. az ii:rnz.!:rntófőor~-n~ 
kiSc.if'zC'tt hc:!zziíjf!rnliís;íYn1 r!,nrlelhrUlk. · 

;1: 01;..- .u.::vo~yszerr>krd. arnel"'.\"Pk P]kés7ifi~sr 
.!:!'Yoi:..·>·szrresz1 szn1nTtnnkút ii::énYcl (n1int 
i·l. kt"Yf'r,t T?oynk szPto:=;ztisn. krn.őesök. 1Hh
d8f'sok k{'SZltCSf' sth.) 0S<1k nyj}v{1110t:; n·y{Jn·\--
:-;zi>!'b'irhan sznhnrl 111":::7.Prr>zni. -- ,_. ,.„, 

h. jfh1rlrn kii7knrh1'1z fel Yan .io!!n:-ilYa 
urrn .. hp.IT n~ nlfihhi r.r:,-óa-:;:::7.:Pr. };:(i{;;;7pr. 
~-c'_!l"}-1 ~t:'S C!!Y;")1 nnyn:rnkat a iPlPn Tenrlr>lrt 
i-1 ••• \). _:1. 'f!Ol_ll Flll<Jk' 1'PT1rlf'lk0zPsci 8'7-Pl'int. <1 
knz"'.l'.nll1h1s1 :::znhnl;.-ok nnntn::: hPi"n 1·f~í-.:n 
n~rllPf-!: fh_n7ni in;1rh:„1·111Pkr>ket e1ő11Yhr11 k0ll 
res·:r.;:;1.i 1~_<11) r1·c:n!.'!">·s7prf:í rn knn kf ..,·iil i. :1 
r::.-nrt~fn1 ( !!Y~!!."Y~7.P1'YP!l"-:\fiszeti ln l1nr;1 i (~1-
T~!1n1 hnl) ... ~1 !.!";\-og-y:1 rnn n <.:::yke1'<"~k0rl()h')l s 1 h. 
l;n7;YCtlcnul szrrrzhr>s::;g hr. T,.,..,- hr.:;zrrf•zh"~ i.Ck: ,.... - . - .. 

n) Hí.· iis$Z!:S kötsz0r~k. felkent fapa&zok; 

! 

1 
l 
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h) azok a lH.'teg-Pk rPszérr nagyobb 111cny-
1!~·isl'1,dJt.'Jl reuclelt µ;yúµ;yszt.~rek. g·yóg·yszer
kl>szíbnényck {µ;nleuikns kés7.ítn1ények) {·'s 
t;µ:yéb :.uryaµ;ok, atnelyek rninden g;yÓg-)·szt.•~ 
ré.-;zi szak1nnnka {~:-; lovúhhi t'eldolgozús nél~ 
kii! adng·oihatók. illetőle.n: felhasznúl11att'1k. 
Tg·y pl. csuka1nídolaj. ricinusolaj. tinkt.ú
l'Úk. szirupok. g-yóg>·szl~res horok. elvúlio~ 
zú:-; nélkíi! 1tnz:.nnosahb ideig· eltartható kP-
11őcsök. talcnn1. nn1ylu1n. natriun1 hydroear
bonicn111. n1cgnc:::inrn; sul"l'nrScuinJ g·lit~crin. 
i:lkohol. l>tel' stb.: 

e) azok a !!.·yóg-yszerkl~szítn1ények, sz{~rn-
111ok. vakcinúk. an1elyck adagolt alakban 
k0szen (pl. tahlettúk). illetve /:r:\~Úri cson1n· 
.!:!·olúsban kiszerelv0 kerülnek forg-nlon1ha {•s 
111inden g-~-ógyszerészi szak1nunka, illetölc~· 
frldolp;ozús 1n;lkül arlal;!:nlhatók, illetőleg· f Pl~ 
ha:::zná1hntók: 

d) azok a kereszttel n1ep: nen1 jelölt t)µ;~-
:c.zcríí. nöYén;;i dróg·ok. an1cl;;ekhö1 i:t~-ó<.:::y
.;;;zPré::;zi sznkn1unkút ne1n ii;rénylö g--;.-ógy~zr
l't''k. Tll. teák kf>:-zü}nPk; 

p) a;., összes fertőtlcnítö::-:.zerek. n1int p]. 
k:irhnl. for1naldehirl. l;:alilun hYJH:>rn1ang-an. 
ili<ltinktúr;i. ,:::znhli.ni.át stb„ tÜvflhhii rlzok 

:n; iis;.;zes !:""\"Ó!:?;"yszerck. ,-('g-ys?erek. bakterin
lóg-ini Ps rlíag-nosztikni .~zerek. nn1eJ,pl;: ]:1-
hn1·:itúrin111l vng-:t- :::zöYettn11i ,-jz;.;~:ílatok 
c•i'liúra s?.ol!!t1hH1k. ~ 

i. A.111enn,-ih·:>n a kö7,kórh{iz kiUföldi "'>n·~ 
től (~Y{triól sth.) Q"yói.ryszereket. kötszerPkef. 

EGGOPLAST. 
kitiinöen tárolható, u1e,_;bízható katicsuk:. · · 

rag-ta1HlS21. 



!!\ ,. 
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Yegyszereket. úha;it: vagy kónytelen hc;:;z't~rez-
ni. Úg'Y nliuden uaptúri -év tartu1uúra, a2 
előző ·-6vi ~ZC'I)teuther havúhan erre a u1. kir. 
uépjóléti é8 rnunkaiíy:yi nünisztertöl enge
délvt kell kér11ie. 

s.' Ol:r gyógyszereket, amelyek a G. pont
ban cuilítettck közé uent ~?orozhatók, esak 
nvilvúnos gyóg-yszertúraktól lehet hesze
r€zni. ~.\ gyóg:yszerész köt.e.les azonhan a 
gyógyszerek kiszolgúl ta túsúnúl a 400-lHil::'.. 
l\f. },l, },!, elll. sz. l'CJH.le!einek a kfizg·yóg·y
szercllútúsra vo1u.1tkozó rendelkezéseit (G-7. 
~.) pontosan betartaui. 

„A.n1cnnyihen \·alaruely készítniéuyből tühh
féle 8so111agolú~ ,-an forg·alornhan. a közkór
húz rész-érc rnindig· a le-g-olcsóhhat (kórllúzi 
cson1agolúsú t) kell kiszolg·{i 1 ta tni. 

9. 1'lindcn kö;.:kórhúz it!'azg·atója köteles 
pg·y kórhúzi or\·ost (f6or\·ost. alorYost) ki
jelölni, aki. a (i, pontban n1egjelölt gyóg·y
szereke.t stb. ponto;-;an nyilvúntartja é:-; gon
doskochk arrol. hog·~· azoknak az e) . .!.'YP::: hl'
teµ;os7.túl:;okra, illetőleg· bet:eµ:ekhez. Y<.ilú p]
juttatúsa s;.:ahúl:;szeríien ti_irf'énjék n1eg« ;\ 
n1eg-bh:ott. orvo:-: (f(ío1·vos. nlorYO:-;) kiitt>lr«" 
a. beszerzett. vala1nint a kiadott gyú~y~zí'
rekröl ponf'o~ kin1utatúst és a clszú1uolú:d 
vezetni. .Ellenőrizni toY(thbit. hop:;'I· t'zon 
gyógyszerek. Yeg·yszerck stb. n1enn;"1·iséghc11 
é.s ntinöség-lH•n az clöírú::; kövctcln1!·nYPi11ek 
Jnegfelel.icnck. l{a. a n1inö:.;égi cllenöriös ho
nyolnltabh fizikai Yag·y Ycg-:;j vizsg·{datot 
igényel. u gyógyszert. Yeg·;\·szcrt sth. incg·
vizsgá1á.s Yég-cf't a m. kir. Orszúg·os I\:0;:
eg.2szséirü1:r:ri Intézethez {Buda11ű~L TX, 
Gyáli út 4.'I küldheti hc. o 79.104-1927. X. :.\L 
:l\L sz. rendelet (Rend. Tárn 1S27. éYf 1786. 
oldal) intézl;:t>dése-i szerint. 
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10 . ..:\ szúllítúsi nH•g;hízottak. a kiizkórhú
:zaknak szúllított é::; a G. ponthau felsorolt 

· g·vóg·vszerc~k sí.h. e\~ pg·y[:h ;111yag·ok kifog·ú~..;~ 
Tcllal1' minőség-.él'rL toYúhbú n1en11yiség·eért 
felelő;;;séggcl tartoznak {:~ ezt a kijrüh1_1é11yt 
a szúllítól;:kal kötött :-:zL'l.'ZÖdé~ckhen 1111IIdL'll 
t'setben kife.il'zettí.>11 ki kell küini. 

11. Oly rL•J1dolöi11té•zetPk. ;nuL\lyek úllandó 
-.;zpi..rénYheteµ; rendel<·.st ta!'tauak l's a µ:yog-y
~ze'l·ek ~úrút. 'a beteg-1.~knek fel nen1 szún!Ítjúk, 
azokat a :-:zel'Pket. a111eJ~·eket az or~·o:i.;o~;: 
ü.Z intózet.hen a hetcg·,:k g·;'l·úg·:-.·kcze\esen{·[ 
111a!'.!,'Uk ltasznú\nak !'el (n1int. 111. hellzin, jód
tiuktúra. klúrt•UL az iisszL'S injekciós szerek. 
:::;t.h.). közvetle.!l~~l a g;'l'Úl'tótú! ~:;i.·yóg·:-.·úru-
11a"""'k1~re.:-:kedotol sth.) szerl'ZlH:L1k bP. „:\z 
H,-~·iutéz}'tek azo11ha11 a heteg·eknek közyet
lt>.Hiil sen11nifl:'le g·:;<'>g·~·:-;zprt ki lll'lll adhat
nak. 

G :vóp;yszerkiiHi nle g-csséµ:e k he.icl cn tésc 
~ · Csch!:zluváki:.íban. 

:\ n1. kir. n{,pjóll'1 t.i t'.1 :-: 11111nknH::.;:;i niiui~.z
t('r il!UWO-~-lH:J:!. I. ,..;z;"nuú lPirala. --

\ :\ ::\la it\·a l'ors.zú~·i (};•;(·1.~·;'l·sz!~rc~~z· Eg-Yl':>Íi 1 et 
.. . Ell1iik:-t•.!.!'élll'lL) 

:\ ni. kir. kPl'PSkPdelc1!1i.ig·~·i 111ini:::iZlé.'l' úr 
1iozzúu1 Íll t.:~zet úti ra túban fog-Ja 1 tak szerint 

úgai köYf'i:::ióg-iink arról érlP::;ít, hog-y ()ttó 

gg p 
l·dt.üutien bírc-lluttó, n1cghizható kanr~uk

rnp:tapnfr,. 



1nr. 
\ 

J?vdolo .prúgai gyógyszerész (Praha-Srui
eliov. l)od Hide1n 18fl.2 sz.) a követséghez in
tt-zott levelében fclajúnlkozott, hogy 1nagyar
nr-.-.zún:i gyóg·yszerkülönlegességok beszerzé
sét, illetve képviseletét elvállalja és kórir. 
hog·y öt a tekintetbe jövő n1agyar cég'ek fi
~·:i-.-ehného ajánlja, 

Bndapl'st. 193~ 111Ú,ius hó 10-én. 
.'-\ .tniniszter rend11 Jpfl~höl: 

G.11ör.11, h. úllatntitkúr. 

A ~-Devitol" elnevezésű gyógyszernek a köz. 
;;yógyszcrcllát.ás és az államkincstár terhére 

való rendelése. 
- ...-:\ 111. kir. népjóléti és n1uukaiip;yi n11n1:-:z· 

ter 38.í21-1932. szúmú kürrcndeleiP. 
(\ialaruenn:ri törvényhatéisúg el~ö 

tisztvise lö.iének.) 
Ertesítem az Alispú11 (Polgúrmester) maL 

hogy az Országos J(özegészségi rrnuúcs Y6.· 
leruénye alapjún egyelőre ideiglenesen iueg·· 
engedem. hogy a .:C-Linoin" gyógyszer é~ 
veg·yészeti termékek gyára rt. ujpesti ('Tó 
ucca) cég elneYezésü, az angol.kór gyóg;rí· 
tására haaznúlntos g~·ógyszer 111rgfelelö n1i 
nösé.ghen és hatá;;;fokbun: 

25 tnbl. i'i. 10 klin. C.!,..r;i.-sége.t tartalmazó t'SO· 
n1ni:rbnn I.!lG P 

5Ú tabi. [i 10 kJin egységet. tnrtaltnazÓ CSO· 
1nagl)a11 3.80 P. 

251) tahl. ú 10 ldin. cg:_i,-siSget tartnl111az6 c:-o-
111eg·ban I;).40 P. 

10 kenl. olaj !100 klin. eg;i.-séget tartaln1azó 
t~on1ng-hnn ~A'l P oziclllszerinti g-yógy5zcr1..~-

HlÚ 

. "zi eladúsi úro11. ezen kürre11delt'tr111 kiflir~ 
~l~tésétöl kczdődőleg a l~özg-;•:ú~·yszt;1·epa tus 
t~s az. úlla1nkincstúr terhere .. a h•n!lallo tol'
Yél!Yes re1ulelkezések :iptartnsa 111Plll~tt l'PH-
dellletii legyen. . . „ , 

:.Jiutú11 a forg·;tlolll~lah~)ZO l'<'Sl;Yt'llY,tn~·~H
saµ; a siúha11 i<'YÍÍ ki"· sz 1 t rne11y !1:1 t ;i~n;o;s<!,g-:tl'i'l 
sza\·atossúg·ot \'Úllalt. PJ\llek llH!/„dt.>ly!~H'll. a 
k{~szítn1{•11:; niindcn pg·y{:s ~so1.n:1µ;ola~a11 !Pl 
kt•ll tii11h•l11i. hog~· a .ke.~zit111~·„n~· ~l'_IJ~~s h:1-
ic'iso,-:súg·id t•sak a 111eµ;Jt'lolt \PJ;ll'at1 1clon be-
lül fejti ki. . 

:\. fo!'g-aln1uhaho7.Ú kiiiPles 1111J1clazokal.,n 
.. l)p\·itol" k{•s7,ítu1ó11~·t•kf't. _a1n~lyPk a le.ia
!'ali idllll iúl ;;ala111Ply g-yog-;i.·aru11ag-ykP_res
krdl:she11 yng·y :g;i.·úg·~-szerb'1rh,n11 ral>taron 
\·a1111ak. llatúsos fl'i:-1:-1 k{·szít111e11yrt~ ch,J!lli'll
tt•sPH ki('Sl'l'l~lni. 

0

l•'p\híY0111 A.lispún (Polg·úr1ni>:·dt'l'.l 111·<11. 
l'iu.-Yeln1ezlt>ssP n Uirvt'·11~·hatúsúµ:a 1Priilet(•n 
lt;vii o·\-Óg'\'SZPrtúrnk (nyi\vúnos <'·s 111a.u·ún 
•"vón·v:ZPrt:'irak) ft>lt>Uí:-1 YPZPílíit. illt>.tií\eg
't1iI<Jf1ollosait.. hop:y n .!1)eyi(p\" k1;szítn1t"" 
uvek11í'k a 1·í1ukefPlil'alon ús a hurkolato!1 
ff;ltünb•tPlt. hatúri~l"ín túl. \-~il.ú kiad/1,o;a. s:-.~
µ;orúan tilos. Eg·ynttal utas1tsa a t1szl1 fo-

:-.ronrncs nio;.;r;.;.sr:oPoL:\:'l!I'.\ tükt:k·I<'~ komliinúciúi:i 

MODE~COP \':/1~:~.~::·: [!\"t•nµo• 1. t•ri;~ !!. 

OrYo~uk iilland1in11 rende!ik. 

\'czl·rkl:11ví~dd 1~~ fliraklúr; 
TOHüK-LAIHlU Gyógy;i.runag~:kcreskcdl:$ l:$ v,~gyC,H·ti 
Gyúr nt., BudaJH~sl, \"l., l\ir;ily-u. !:.!. TddnnoJ;; ":.!1<>-:.!0. 
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orvc· . ..;Út. hog\ :1 gy{'l!„!..,\ ... zt•1L'tr\iz-.g.'iJ,dok ulH 
Jqdn1úvtd l'l'IlCl('\);yz( -.t'Tll \ :'.:.!I'Plia.itú-,út p]]1"t
éirizzt>. 

Budapc'.-:!, 1flil:! {·,-i n1;'1ju:-; hú 1:?~c"n. 

;\ ininí.-;:-:tPr rt•Jttlt'!Pj(·h<'il 
(;.'Jf,ir,11. h. :·t!!nuttitkúl'. 

Ili 

;iutnn, hogy valn1uelyik türvénvhntú-,úg n 
~zóbanlcvö követetéseket a gyóir:-.1.l't (~'.-izc·k
kel szetnben 1nindezideig· ki ne1n eg·yp11htet: 
t<.~ Yntna, annak ellenére, hog-y a Yotutlkozo 
szún1lúkat a g;;óg;;szerésze-k b,·n~·1ijto.ttúk 
és azok kifizetés véµ;ctt a tör,·l~nyhato~úg· 
l'lső ti.-;ztvi:-:1elö.iéhcz i'elterjcsztcttek, erről -
a sz i.íksé:.n~snek 1u utat kozó i 11 t0zkedések 
n1eg·tétl)le ·,·ó:;t~tt - tcµ:yeu hozzún1 jelentést. 

tl.ívja fel az Elnöksóµ: az ös~.;zcs g·yóg·y
~zertúrtnlajclonosokat arra, hogy ar. 1H31 ok
tóht'l' hó illl-ig t'eln1erült. ruég· b8 ne11t nyuj
tott. szúnilúkat ~ajút t~rdekükben haladékta
\nuul terjesszék fel a törvényhntúsúg első 
tisztviselőjéhez, hogy azok n1ielőbh kieg·)-·cn
líthetők legyenek. 

::\z lHBl noventher hú l-e ntúll fehneriilt. 
s:~úbaule\·() szún1laküvetelésck kii'izPtése tl'
kiutetében utalok a -l!Hl-J!IB2. :.;_ :>L III. el11. 
szú1nú rl'nclelctbc11 (kihirdetve <1 13ndapesti 
!(iizHiny i'olyú l•vi 10fl,: sz{11uúhaH) l'oglal
tnkra. 

\T é.!.díl rneg·jeµ:yzP111. hü.!J.'Y a GOOO·-l!J:ll. ':\!. 
ft~. sz{unú rendelet lfi. ~-úhan ;ií.'lzetl .. hozzú
júru!ús" cín1én eg·yidejüleg :iO.OHO JH"ngiít 
ntalvúnyoztan1 ki a Uirvényhatósú1~·ok r{·
~zére. 

Bn(lapcst. 19i'l:?. rua~us hú :2-!-éu. 
,.;-\ rniniszter l'('Hdelt>tl~\Jöl: 
Dr. Scholt.z, úlla1ntitkúr. 

lééOP 
kitííniien tárolható, nrcghizhatú kancsuk

ragtapasz. 
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-11.820-1!182. I. 57.Útll. 

Gyúg·~'SZCJ:tári joA·1.ulo1nányozásoknúl a i\!<1-
g;raror.szúµ;i G;\-·Ög·yszerész.Eµ;yesiilet -v{•lp-

tnén:_vének 1npp,·hallp,·at:.isa. 
-- .\ 111. kir. 11t·pjú!i;li {·."' n111nk:1iig-yi niini•.;z-

11•1· lr·i1·<1tn. -

( :\ :'lfag·~-a rorszúµ;i ( l y(ig·yszel'l~sz
Egyps ií !Pt I~~! 11öks6g·l;lll' k.) 

.l1\„11li túrgyha11 ltozza1u intózl'tt feltel'.ie~1.
tL•sere li:OZ~~~n az ,.u..;g~·e:;ütet t. 1!„.J11üJ{s-eg·e\·eJ. 
hogy az; 11'.)tti: .... \..I. \'. lt'. 1U4. S'-a az ado1nauYo
zú.s1 Jog- g·~:al5ortú.s~L elött i: törvenyhatóSa.?.!.· 
111eghaugutasat HYIIYauvaloau aLbol a c,»
ból rendeli el. hog·~- az ugyHuezeH törvé11v
szakas;1, azou 1'l'lldPtke%<!se, hot„v „ . ..,. 0 „:..,._ 
szertúr esa_k. oda 1;·11ged{~!~·ezhető~-11h<)~' e7.;1-
ta~ egy Iuas1k .gyog~·szc_•1·tú!' fenuú!Júsa \"l'

szeI~:eztet,ve u_u1e.c;e11. kl·t.-;{>gct kizúrú!;ig 
111egallap1 ttassek. 

?-!0111_ 1~!.ize,~·i',..;z,..;ég~ig·yi {!rdek, ,.._ 1g~· tiz 

oge~zsegugy1 kor111<111yz11t t•éljút SP!ll !(éfH'Z
heti. _h9gy Pf.!.'Y g·~·c·).!2.'YSZf'riúri jog adoIJlÚ
n,:rozasava~ eg·y 111ú.-;ik• gy/igy,c;zel'túr .L•ti.' 
U\IlHtdiasSL'k IUCg'. 

_.Búr '! Uir\·~nyli~1i{lsúgi .iavaslat lliellett a 
~e1.1y<~lla;;,; tel.Jc;; t~sztúzúsa c:l•ljúból az 18/(). 
ey1.~I~·. ty. Ihd; ~~a alap.iún u1ííki;dö e•rl•:-;z
:-;egugy1 lnr.ottsagnnk. az (1 rdt•kelt kü~.-; 1·,„._ 
11~:k, a;1, 1. cs l'.L fokú közsg·észségügyi hat6-
-~agual~. ,s azok szakküzcgeinck Yélc1né11 \·i·i 
.~:i, ht>k1van tat1u!k,. 1nógis az Eg·yesület vC!e
ntynyu f.~:::etenkuntt hekívúuúsúnak elYi aka
dalya 1IIIH:se11. 

:\ !'elsoroq; ~111 ~úsúgi YÖlczuéuyek ruci Jptf 
n gyogyszeresz1 crdekel tség véleméuyóf: ol ,. 
esetekben l'ogo111 n.1egkivúnni, ha a?. adÜ-

l!a 

ui<'tuyo;:;L~i el.iúrUs sutúu a:r. alsúfukú kiiz-
. t·!.!·(•s2.::;úgi'1g:yi hatósúgok últal a;1, érdPkelt 

:!·\·t)gy::;Y.ertarak tula.idouosai eg-yé11ileg· llll~g· 
~1;~ut liallgattattak, vagy a:r. általuk szolgúl
tatott adatok helyi is111erele-ket kíYúuú l'l!Ji
rúlúsa n1ellüztelett. vagy Ila at, :.dsúfokú 
közegész,-:;~gügyi ha túsúgok a:r. érdekt;] t 
!2;vúg·yszerészeknek a közeg·ész:..;l·giig:i·i i'~r
(t;~kkel összeegyezletlH:lő jog·os 1uag·ú11("rdt.•
kt>iru kellö fig-yelen1u1el uyíl\·ú11\':ilú;11L llt'!ll 

voltak. 
Bndapcsl;~ l!lil:!. évi júniu:-; l!{J ~O~ún. 

Scholt:t. úllanititkúr. 

..\ i,l{evival" clnevezésíí ::.·:.·óg·yszerkészít~ 
1nényuek a közgyógyszerellátits (~s az állaIH· 

kincstár terhére való rendelésP. 
,.,\ 111. kir. népj,)Jéli és n11n1kaüg·:i·i 

ruiniszter re!ldeletc. ~-
( \~ala1ncnnyi törvéuyhalúsúg el~(j 

tiszt v iselőjc!nek.) 
l.:talús.sal a közgyóg·yszerellúlús tÚ!'f;\'.YÚ~ 

hau kinrlol:t 400/l!IH~. N. M. ?IL elu. >zarnu 
n·Bdelel- -1. 0-úuak ~. vontjúhau t'o.t.dnlt reu
dt'lke;i;l·sl'Uire. tuclo111Ú:'i {~s I11e.2·felelő eUúrús 
YÚgett órtesíte111 „A.lispúu (.Pol.!.!;Úrrne:-:h!r) 
l "l'/l t. 11og·y az OrszÚ,!!'OS .l\::öze.:.ré,.;;zsf'..g·i rra-
!!ÚCS y{•len1énye alavjún lneg·e11geden1. liog·y 

„LABOR"-féle mesteirséges 

K 
•·n-dt>li ilrq!\'lil1cn h,:cu J;crt·sdl ht'~:d!'l:itltí~i t'iJ;I;, 

l\arbhudi kúnihoi: i•k~(Í 1~,; nh~i.olul 1111•r:hi:d1:l\C. l;{·,zi!mi·uy. 
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1\.z .,.l\.kt,oprotin 1n.i.1
\ a „Hogival in.i.", az 

Ovosan tahl.", a „Pituisan inj." és a „'L'raus
. ~;uhnin inj." elnevezésű g-yc}gyszerkészítn1é„ 

nyPknelr a kUzg·yógyszerel1átús, illetfile!!," az 
áll::unkincshir terhére való rendelése. 

- ...:\. ui. kir. népjóléti és n1uukaüg·yi 111i11 isz
tcr 41.lOU--lHlt~. sz{uuú körrendelete, 

(\talan1ennyi törvéuyhatósúg elsö 
ti::;ztv is cl öj 0uc k.) 

~-\. közgyógyszercllútús túrgyúban ·kiadott 
·1t0-19B2. Nl\JM. elu. szúmú rendelet 4. 
~-áuak ~- pontjában foglalt rendelkezésre 
való utalússul, tudo111ús és rnegfelelő eljá
rás végett l·rt:esíte1u ~-\lispúu (J>olgár111ester) 
urat. hogy az Ürszúgos J(özegészségi rra
núc:-> v~le1nénye alap;jún 1nege11gede1u, ini
~zerint a ,.(~hinoi.n" gyógyszer és vegyészeti 
tt1r111l•kPk gyúra rt. újpesti el•g· últal gyúr
tott: 

„~>\k to111·ot i n i nj.'· el!l()\'(fzésií készí t1uéuy 
Hxl ('('.l!l c.~~ornag·olúshan ~.:!O P, Gxl cc~l!l cso
lltagolúsh11 u a.GO P. 1x;1 ec.·n1 vson111golúsban 
LiO T>. a .:Ilog·ival inj." t•lneyezésü kúszít
ntl111;.- i)xl c~c·1n ú ~.;1 Pg;;sc>g esoH1<tp:olúsha11 
:!.HO .P. Bxl ('t'llL :'t. 100 pg·ysl•.u: :>.ilO P, az „Ovo
san tahlPila" t>lHPvez{':·::-ÍÍ ·kl•szítu1Pn~- ·!O tah
hdtút tartahnazó .finlúnk(·nt ilAO P. a .Pitni-
s:n1 inj." Plnc·\·ez(•:-dí k(•szftr11{>1p,- :lxl ú 
10 t.1g·y."1"g- es 1JntagolúshaH -1.70 · P. a 
.,rrrauspnlruin i.nj." elnevezésíí 

HYPEROL 
e_ ____ _ száj- és torokferti"it-lenítíL 
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külöuleg·esség· 5x2 e.cin. esou;ngolús~an ·L'.(1 
_e 1 üveg ú 1r, ctf1n cson1agolasban b.30 P e;-;· 
ilÍűszoriuti gyúgyszl'rtú~·i. e,~adúsi {~yo}l, OJ',ell 
l·örrendcileten1 klhirdeteset?l kez~lodo~eg, a 
i~rzgyógysz~rellútús es az allamk1nc~tar ter
i~Jre a fenuúlló törvénye~, reudelkezesek ht.!
tartúsa mellett re~1~cl_l~et_o le_v;y~_;:.- , 

J3t!d't'[)est, 19H:2. ev1 Ju111us ho _a-en. 
J\. iuiniszter renclelet.éhül: 

(f.11őr.11, h. államtitkár. 

_A. „Tctanus .serun1" el.n~YC?-ésű l~észítmftn~:· 
nek a közgyogyszcrellatas es az. allamkn1cs-

tár terhére való rendelese. 
-· ~\ n1. kir. népjóléti és munkaügyi minisz

t1!r '!1.108-1Hi32. számú körrendelete. -
(\íala1uenJ?.Yi t_ürv.~!1;yhat.ósúg első 

t1sztv iseloJ enek.) 
~\ küzgyúgyszerellútús túrgyúbau kiadott 

-100-lHit~~ N~ll'tL eln. szún1ú rendelet, ·L 
~-úuak :.!. ,vontjúban ~oglpJt re~del~eze~1:c 
va!ú utalassal, tndo1nas t>s 1negfelelo elJa~ 
rú:-; vóg·ett, értesíte1n 1\li,spún i~olg~rm~s~ 
tur) urat, hogy az Orszi.~~os J\..ozegeszseg-1 
rl'auúes v(~leménye - alnpJall 1u,:gengeden1, 
hogy a „Phylaxia" Seru1ute,ru1~lo Rt .. b~1da
p(:::ti. (;;:, Szúllús, n. B. sz.) c,e~ altal. k9sz1tett 
„rl't,ialln"' sernru • Pincvezesu ·kesz1tn1en:i.-· 
:.;;\(}'.~0-:\._ E. (ré!7i :!O-:-~\. E.-t) _ t!trtnhnaz~J 
iiveu:enkeut (kh. a keni) ~.10 P. 12.aüO-.:\. l'.i, 
(r(•ci'i JOO-~\. E.)-t tart.aln1azó üvegenként 
Odi. :~;i kbc~) 7.;)0 J> Pzidö:-;zerinti g·yóg·yszer
túrl Plnd.ási úron. ezen körrencleleten1 k1hir
dPtósétlíl kezdödőleg. a küzgyógyszerellútáH 
és aJ', óllan1kinestár terhére, a fennálló tör-
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·vényes rendelkezések betartása rncllett Teil
delhető \eg-yen. 

l„igyel1neztcsse azonban ~A...lisp{u1 (l-'olg·úr-
1nestcr) lÍr a ·közg-yógyszcrellútús icrhé1"~ 
re.ndelni jogosult orYosokat ·arr:i. hog·y :1 

szóbanlevö serun1 esnk feltétleniil indokol: 
ol:v·an esetekben alknhnazható, ;unikor a 
t1Yilt. seh vag)-· sérülés trá!!'yúval vag·y 
földdel került érintkezé~~hc. illPlvP a 1110"-:! 
c1nlítetf anyagokkal s7.ennyezett vagy ~'rint
kozPtt ide)'!en test jut.ot-t n sehhel. vnrry q 
s{\riilés::.Pl érintkezésbe. ](ülönfisP.11 n 1úh (•:-> 
n lábuijak séri'ilése eset{•n indokolt a szó
hnnlrvő g-vÓf!•·szer hasz11f1lat<i. 

Budapest. 19il2. évi junius hó 2;1-éu. 
,:\ n1iniszte1· rendeletéből: 

c;.11ör,11 h. úlln1ntitkúr. 

1\ .. Gl:incluit.rin" {>.r:.:. „r1'::1hl. 0Yarii" C'lll''Yt'
r.ésü •r-vó1•_·y~-,:erké:-~'7if.1nt'n·vek1H•k ~• 1:{}·.r;~·yúg'-·
szerelhibís és az úll:Pl1kincst:ir tPrhér(' v~iló 

rendelése. 
- :\ 111. kii·. JH;niól{•ti (•s 1111111k:iil•T\"j 1•1i1Ji~z.

fPI' 41.110-19:J:?. szúnnl körrrtH1P1Plt•. · -
C''lala1ncnnyi türv6nyhat6súg elsö 

tiszt,·isel őjéne k.) 
..\. küzg-yÚ!!.\"szerPllúlús fúrg~·úhaB kiadott 

·100-198:!. Ni\fi\f. ~·lu. :-;zú1nú rend~:let- ·L 
~-únak ~. pontjúhnu l'ou;la1t n'Htl(•lkl'zt~srt> 
való utalússul. tuclou1ús és 111Ptrl'P\i!Hi t·l iúrús 
vég·etL t'.•rtesít_ell1 ..:\li~11Úll (l)ol!.!·úr1nf;ster) 
urat, hog·y az Orszúg·os l\:üze1i·t>s1.súg-i rl'HilÚ(~S 
vélernényr> alapjf!n 111egengPder11. hog-:.-· a 
Richter Grdeon \íeg-y{>szeti (~yór llt. buda
pesti. (X, CserMsr, n. 63. sz.) cég- által l<észi-
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tPtl G1aiuluit.rill inj." elucvezé::;ü készít111éuy 
ú u" kúrh'.tzi c~so111agolúshan, 8-szor 1 kein 
«i JÖ ne1uzetközi egységnek Ineg-feleli) ha
Íúsfokkal) a111pnllút. tartal111azó dohot.011-
kint 2.5fl 1\ továbbá <l „rrabl. ÜYarii" el.neve~ 
zésií készíhn(•ny ú. n. közalapi t•souu1g-olús~ 
han. 40 dnrah tahlct.tú.t. tart.nl111azó dobozon~ 
kint H.40 l:> eziclőszerinti g;yógyszertúri el
atlúsi úrott. ezen körreudclete111 kihirdet{•sú
től kezdöd6leg'. a kfit.p;yógyszerellálús éf; az 
ú1latnkine.stár terhére. a fennólló rendc•lke
zések hetartúsa 1ncllett rendclhef6 leg;yPn. 

:Budapest, 19a2. éYi junius hó :!5-ún. 
... :\„ 1niniszter rendeletéből: 

(]-;116r.11 Ii. úllan1titk{1r. 

A kiilföhli ercdet.ü, uen1 e1u.;edélyt•zt•tt 
p;yógyszerkiil<inleµ;esség·ek f org·a lenn hah o zn

talúuak n1eg; ne111 engedése. 
- .:\ Ill. kir. népjóléti és rnu11kaiigyi uiinisr.

ti·r :i~.Gl7-1Di)2. :r. ;.;zúrnú Jpirata. -
( ;\ ~fagyarorsz{q„d Gyó:.1,·~·szerr>sz

l~g·ycs ii let JGI nökség-('IH: k.) 
..'\. fenti túrµ;yhau közvt·tl~ni.il hozzúu1 iu

tézett headvúu;rúru értP:-;íte1n n t. El.uüksé
gef;, hogy a kl•relinet az ()!'szúg·os l\:özL'gész
s~gi rr:u1úc·s vPlernl•Hye alapján. 11ern úll 
1nótlornbau teljesítPni. 

LTgyanis t•gyr6:;zt. szirdt~ lehelelleJJ nz 
ig·c'.>11ylés ig-azsúg·os t·losztúsa a hudapL·sti 
gyúg~::-;zert(u·ak kiiziitt, ruel;c..-ek n1ögijit -
1ha rneglürténnt·k az. eng·edld:'l·ezés - a vi
dékiek se uuiratluúnak el, azon indokolással, 
ho.g·y nekik is van iücgcuforg-alrnnk. 1\gg;á
Qalruas vohu.~ IJlÚ~részt 8f1,'Y il~'en. cn~;eclély 
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-az a1111cik kapc~ún ki\'t>j!éíc\<'.i t•sell(•ges Yis;;
szat~lések szeu1poutjú\Júl is. 111elyekuek t>lú7 
·jele HIÚI" abból i::: túl.szik. ltog·~" töhL killfö!d1 
~zert l:lü-:!00 plddún;.-ban is kíYúnnak be
hozni. ulirc kétsé_g·tclenill uinc.s :--ziikség, De 
ezeken az okokou kiviil az ország jt•lc.nleg-l 
,„azd:tsú.Ld hel;-"z.etéhen. an1ikor a lcgsziiksé
;:sehh gyógysze1·1~k hesz.erz{•sú1H•z n1eg·ki
:.,(n1t: dt~vlr;arnennyiség· SL'lll úll 111indenkor 
rendelkez6srt'. SPin kíYúuat.os a uélkülözhetö 
kiil l'öld i µ:~·óg·:vszer k{•szí hnényc k hehoza í 111 a. 

\,Tf>g·ül a kl'rPlP111 hd.it>sítése a H0.00{}-l!JOH. 
13. 1'f. sz{11nú reIUIPll't l'('!Hlelkezóseivel is Pl
Jr.ntétlien Yan . 

Bnd~1pe;';t. 1!11!2. {·vi ;iunitts hr'1 28-ún. 
..:\ 111iniszte1· rcndclct1!h(íl: 

(f.11ör.11 h. ú1la1ntitkúr. 

:\z „..:\rg·iI lH!lvis" eli11•ypz{•sii !!.'.VÚu.:yszerkt!~ 
szítn1ényn(•k :! küz.'.?.·:róg·~·szí'rclláti:ís és az ál~ 

lau1khu·~.iár l<..•rh{~!'l' val{1 rl'1Hlelése. 
.\ ni. kii'. ué1)jc'illdi (~:' 1n11nkail!.rYi Iuinisz~ 
te1· -!1.1~0-J!lJt~. :-;zúrnú ki.il're1tdclctc. ---

(\'.alan1t>nnyj UirY6nyhn.túsúg· clslí 
tisztYisc Hí.iének.) 

. .\ kiizg·~·ó!!·yszcrc 11{1 tús t(11'.l!.·\·úhan kia ilo '. t 
-100-1flH2. N:J.fl\L cln. sz{uni'i rcndelcf .!. 
~-ú11nk ::: j)Ont:iúhnn J'og:lal1: rf'ndelkezf'•:-;rr' 
\ alú ui:dú:',:..;:11. fndoud1s G:-; Illt'l.!·f'ele1ii l'\.i:'i· 
rús vt:•.u;ett. 6rfe;';Í1.('Jll .:\!i:-;pú11 (l1olg·úr111c:·d1•r) 
11rat. hou·:i--- a;.r, ()r:'z{u.!·n;..: J\:iize!!:6szs{'.!.!"i rl\1-
1túcs \-6Ier11(•nvn alan.i{1n 111P~.rengpdcin. 1ui
szcrin t n clr. Eµ;g·er I.Jc{1 {~s E~:ge-r I. g·~-ú!!·y
~Zf11'\'Pg::i;·6szeti g·~·úr hndnnc.sti (\Tf. ker .. TI{·
vay ucca 12. sz.) cég últal gyúrtott „_„lroil 
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r11tl1,is" clnevczf.síi -~·s~óg7szcr 0.10 gramn1on
ként. -.BG pcngií ezidiiszcrinti p:yóp:yszcrt{iri 
pJ:irli't;;;i úro11 czrn körrendc10h:n1 kihirrlr~l.r'·
sétöl kctrlőtltilcrr. n ki'izg·yówyszcrcll{d:ús (..; 
az ft1Inn1kinc::::lfir trrhérc a frnn:'1lló i·cndrl
kez{:sck hetnrtúsa 111rllctt. renllelhctii lr;zy-c•n. 

Rn(1apcsL 1fl:1:!. {·vi junius hó :!8-1í11. 
.A n1inisztpr rPndelr·lr'ilt~'íl: 

G:11őr.1/ h. úllarufiiJ;;;'1r. 

1\ „Pu11l1nann 01t>a" fcn·.~;alun1hahozat:.~l:1. 

- .:\ 111. kir. népjóléf:i <;s innnk:iiig·yi 1ni11i~z
ler 49AS7-1DB:!. sz{unlÍ rendelPll'. ---

1\ székesfővúros polg·ftrnH:sfPrP-liPz i11ll•z1'~f 
::8.JGJ-19:n. NllfM .. 'Zúmú rc11delr-ll"l a Tii· 
Tök ~Tózsef rt .. ~;,.·cíg,\·úrú11ag·:'í·kPreskPrl(·s hu
dapcsti C\rI. l\:irúl~- 11. 1:?.) e6.!1.· r1;~;;;{:rp !'or· 
.u..alo1nhnhoztnlra rHgC'cll•lynzll'lll a •. P11lil
HU:tllTL t-11P<l" r.lncvczt;:-íí g:-.-úJ.!YSZt'f'.ldiliilllc·
g·rssé1u..·pl: 12;) p: theúf: ta1·fnhnazc'1 rlobozo11ki111 
~.H!l J> kiesi11,-hcni Pl:Hlúsi {1ron. 

/\ szóhnn]('\-(í rt. kiizyrtJeniil linzzú1u inf(•
:'.Pft 1íjnhh kf·rrhn6rr jrlcn lciralnn1n1.oil pu.,·y
idr,·iiilc1u..· 111ru·rHp:crI1-en1. ho,!:1::-· :iz P11tlít1:11 
ff_\·Óg-yszrrkülönlr.z('s.:::ég· a fe1dt>hh Tt!Pf!.i''
lölf' c.sorna.[\·ol:'tson kiviil fJOO fl' tltr(d fnrln!
rnaz{) dohozonkénf: is forznlonilla hozhn1/) 
1rQ:yrn (·s prrliµ: ;i.D-0 P kirsi11yh1·11i Pl11d;Ísi 
{:ron. 

Bndap(·::;I, JOH:.!. {~yi juuius llt'1 :iO-ú11. 

~:\ H1iniszlcr rci1Hleh,té1Jiíl: 

(f.11őr,11 11. ú!Iautfiíkúr, 
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·pi,NZOGYIIIINISZ'J'ERI RENDEI,ETEK. 

1\z arzéntartahuú lé~.!;yirtósz-ert>k 
hrhuzatalának tilahna. 

..\ ni. kir. 1ll:nziiµ:yniini;.;z!PJ' ltl.H·IS· l!J:.!;.1. 
::-;z{1111ú l'P!HlPlt~te. 

,...:\r, J!l~·I. t~vi X)-~· Ír'. fi. ~-úba11 ka!!ott. t'Pl
!ialalu111zl1~ alnp.1n11 a kPrt:.skPclelf'!ll~I?-'~:1. l!L 
kir. n1iniszil•r úrral. vnla111111t a .lll'JlJoh•iJ !'S 
11111nkaiig·yi Ill. kir. 1nini:;zit·r urral t'.f.!.'Yl'l
('l·IGlev,· n ki)\-t•iln·z6kt>l- rt•1ulelP1n: .. . 

rL'<~kinle!Íf'1 arrn. hogy a k.ereskP~1Plenu1g-~-1 
nL kir. inini~itrr úr a nt',pjó\óli l':-O .Juunk:~
ii•ryj 111. kir. 111ini,;.;zt1·r úrr11l P!.ryeté>-rl\'l\ 1!l21. 
t~;f siPplt>111hc1 r 11r'i :!-l-(1 11 !18.88H-X.T. si. alatt 
kiarlott l't>lltll'll'Íi',vi>l (\.:ihirdP!letelf. a !Jnda
JH\St.i 1Z",iizl,ii11~- .l!lS/ :--;zt'P!PtllhPr 2!1:l'll .k1a.dn!f 
:J~O. :--;z:1111nhnnl a/'i a1·i(•Jl~nr.taln11,1 IP.!l·~:1rto
:..:·zeTek lorv:nlornhalioz:dalahn\ szn1·111Hzo Yt'
~;(dvl•k nlf;f . .rsziiJJlt>!l>~t\ r'11·d1•k1"lH 1 !1 az i1111r1iir· 
\-(~n~- niúdo-.ilú~{1rúl ~z(i\1'J 1H~:!. /•\·i XT!. !1" 
:-18. ~-úbn11 kapott f1~lha!al1111:r:ús :tlapi;:111 :.1k
J.:énf. rPnclP\kPZPIL ho~.rr ;11·zp11,-.aYns sok !(•!
l1it sznú Jú:--;ú va l 1{,g;,\· i 1·t ószerf'. f orJ.!,·a l 11111!1it110?.11 i 
li!nf'. Pl!IlPk !!H'g·fp\pj()p11 H YÚT11.iog· sz;ih:":· 
l\·ozÚSÚ!'Ól sr:úl(1 1D24. i"vi XIX. t('. y(•gTP11111-
1:1sn iftro·,·:'t.l,-a11 1fl2G (-,\.i D'1.0f.D. :-;·1,{11n :d:d1 
l·'i;1d1-!i ,....T·t··,.:íl<'o-; ( '·• Jll"l\(,J:leff.j ]_./>1 1Pí'li 
i".r.rvz(,l: T. lf.,'] \~. \. Jl()lli i:'1nak p]-.;{Í liPkPt> 
~1.t·:-;:. a kii\"{'tJ;:(•zlikkt·l l'!.!'l"""í!C'lHHi l.:i. 

..T\i yn111utk z:'11·v:i n Ji„\1oz;dn\hi'd nz ::~·-
z("' ln l'Í a 1111 i'1 l r_'.u·yi l'i ú.-.;·1p1·t' l·". 

.T1>]nq l'('lliJt>li.J a·1011111i\ /,]pt\11 1 ]1',11 

l~1ula11t>-.f 19?8. (·Yi únríli:-: liú H-iin 
;\ n1, kir. f)(~11zih.;-~·111i11is%.IPl' 1'('J!Clt>lt•1r".\1iil· 

· dr. l·./e111cs/1tf/Hi 'l'ilJor. 
niiniszt\'rj tanúe;.,0:-;1 

'I 
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VALI,AS- ícS KöZÖIC'l'A'l'ASüGYI 
l\IINISZ'l'ERI RENDELETEK. 

1\ gyóg·)·szerészg;:yakornoktarbisi joµ;nsitv:í.
n:rck 111eg·hosszabbítií.sa. 

...:\. .111. kir. Yallús- és közoktatúMiig-Yi 1ui· 
111sztcr 12.H14-l!lil2. sz. rcndclctr. · -

.~.\. Ill. ki_r. Yallús- t>.:.; közoktatúsüg·vi nii· 
n1szter 1111udazok11ak a g·yógyszertúrttila ido· 
uosokn;::k, illc~Yc fcleiös yczetőknl'k. aii:ik
I}e!c gyogyszerc~zgyakornoktartúsi joµ:a J!lHl 
ev1 dl'cernher 1,10. 3}..·vcl )t'.iúrt. g~·óg~·szerész 
:::Y<,tkor1_iokt~~rtas1 JOg'os1tvúnyitt 193~. {•vi ia 
nnar ho 1-tol d~cctnher hú Hl-iir ter;ied(í i<.lt-i
re 111cghosszahb1totta. 

Budapest, 1932 januúr 19. 
.;.\ ininiszter rcndeletébd!: 

dr. vitéz l-loász ... -lladdr 
n1iniszteri tanút«..;n:-'. • 

~\ gyógyszeré.sz::;yakornoki kijcHHH-hizott
sag szervezete, az 1H2fl. évi XX,r. tc. alapjún. 
-·~\.Hl. kir. vallús- és közoktatúsü•rvj 1J1i11isz

ter 20.0Hl-l!HJl. .szún1ú rendefete. - · , 
1 . • ~·. ~-1 (llfÓ/f.IJSZerésZ[/,lf((}COJ'llOki l\~i.icf(jf(j 

B1zottsaa feladatkNre. 
<;) ~:\. µ;~·ógyszerészi púlyúra felvchl'Uíl· ~z·i· 

ll}anak 111egúllapítúsa y(><rptf 'l rtt j-'11·\. ~-: 1'1-I ' l „ 1 t · ,... ' . \ . ' ' us· es H!ZO i: ntasüg-yj 11ii11iszter1Jl•l· i·l\"t ·. 
latot te11u1; \. ' ' '~ 

1!) ,a g-~·!'Jg'_Y:-iZt>részi púl:--·úra .lelo11ikt·ztik so· 
ra1bol 1~1.1t:löl11i azokat. akik e púlYÚl'H ll·p· 
1:etnelki: t'ls i.g·y e~.r:i.-e,s g·~·óg·~\..;Zl~rtúral(ba!L o·v·1· 
1\orno ~1.1 ielYehctók; '"'· ' 

t~) Jnas tannlruún;i.-i púlyúu. vagy kUlföl~ 
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uoll eltöltött gyÓgy~ze1:észg-~;akornoki időnek 
i,eszún1ítását HH'i.rúllaníta11i (kész orvosok-
11a1(, vcg·yé:;z1nér11iikiikJ1ek, terru-észctra.izi 
~~zakot végzett tanúroknak :.1 tannhnúnyuk
ból egy év a szabúly~zcrü g·ynkornoki. idilhe 
n. bizOtt.ság últ.nl hcs?.{unitható~ a lcg·alúbh 
r:,,.r;.- évet véµ:zett. orvoshu1ha\lg-atóknak. vc
gyósz1nérnökhallg-n tók11u l:. vaµ:y tcr1nészrt
ra.izi szakra iratkozott tauúrjclölt.cknck. ha 
g:-yóiryszeré::.;7,j nú~:rúr:1 1-épnek, tannhnúnyi 
idejükből lc_g·fel.iehh t'.!!:Y t'élév sz{uoítható 
he); 

d) n pályúra Ya!{i ll,p(•;;i e11.i.rt>dély 11élkül 
eltöltiiit g-yakorl!nki i1lönek hcsz:úrnitúsa 
iigyé-hcn a vallú~- «s kiizoktati'1i:rUgyi 1uinisz
ternck :iavaslntnt tenni. illetőleg- arneunyi
hen n hesz:'l!nítnni l~\·1·!. idfi hartnine 11apot 
ncrn halad Illl'~" :-:ajút liatúskörben intéz· 
kedni: 

e) n ~·ynkornokok laHnhnftHYi és fei!ych11i 
ibryeih'.'ll y{>lPnH.'llYl'~ :in~:n:-:lai·ot tenni a 1n. 
kii' Yallú::-:- t;~ kii·.'.oldnf:'i:-;iig·,·i 1nini:;zb~r11ek: 

!') !I 1llC!!Ül'P~Prlií hiznit.;.;(q.:d f:l!l'SÚ,rri l1PlyP.k 
j1pfiil h':-;í~!'f' nr'•Z\"l' a Ill. kir. y::11l{1s- ós l:iizok-
1 a túsiiµ:;i.·i i11iHis:~t1T!ll'k .iava~lafot tenni. 

lf 1\ · f~ l''c)fi·'ii~~'l.li}J?rl 1 • .\ l? S. 'r t~ladni. vt1 i:?,·y 
hérheadni úh;1Jlj:1. t'nrd11l:in11 biznlo11Hunl a 
f!yú.l!·v~:·1.erészi 1~rtt•sitii kiizvelítü osziúlYúl1oz 
\:e11·ti: Nn!.!·\~ Ra1n11. · 
Bu~lape~t1 )rIIJ.1 EUkk ~zUár~l ur:~:a :l1, sz, 
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vn.llús- és közoktatásügyi niinisztcr nevezi 
ki. Inosf.. t•ls6izhen 19i1fi. deL'etnher hó ill-ig· 
terjed() időre. nzntún 3 évPs ciklusokra. 

~:\ Bizottsú,c:· tag·jait a n1. kir. vallús- és 
közoktaiJ1siiir\·i rniniszter akként: hiv.ia 111rµ;, 
hogy a BizotLs{q:rhan k{\nviselve 1eg-\·cn a Ill. 

kir. vallás- és közoktnt:í.siigyi. vnln1nint a 
ni. kir. bclüg:v1ninisztél'inn1. a f11dnn1!'1nv
e:.ryetemek gyóg·yszerPszkénzésse1 fo~.dalk0Zi'1 
kiirni. az Or.sz[u.ros 1{ö?.egészséy:i '!111.nfics. ;1·;; 

f1hn,.;leti Ps .!!'VH knrln ti g-y{1g:rs·1.e1·{·.-.„f'l 1n íi
vnlöi. akik lelu.dc'ileu- l.!'YÚrryszertúrl11la.ido110-
::.ok és en;yhp11 bu~i:i.i a gy{ig·yszpr{·szlú!'sa
dalrní cgye:.:;iiletcknck. 

3. §. ~4 feltételi kúr1• 1'nuel1~ c'linlézésc kif1·iUi 
el}árcís. 

iliiudazok. akik l\[ag-yarorsz{tgon a gyÓ''V
sze~·észi p{~lyára óhajtanak 1évni. idCl·rT\·p 
n;. 1rlPgen allan1ok J10Ii:;úraif. is. n Bizntts{11~·
lo! krll kérniök az; enu;edúly tneg:;_ulúsút. 

:\ tat1é\·enk{,nt i'Plvehető pg·\·éuek :-;zút11ú
n!1k rni,nder~korl legcélszerübl) ·1ne.~rúllapí!lH1-
l1~sr~. ta1:g··y~than p hizoftsúg ÓYl'nként. !Pg·
!.::esobb :iun1us ho 1-ig· 111ef~·okolf: .i<iYaslatof 
l~iitelcs n ni. kir. vallús- é:. ki.jzoktatú.-;{ju·vi 
1niuiszter elé terjeszteni. .-. 

~\. .f~lvehetök, szúrnút a bizoftsiu.d :ini;;i-;lal 
alap.1a11. az crr~~sz _tanéYre tPrh•dö liutidlval 
:1 111. )t ~Y· vallas- P:> közokta tús iig-y i 111 i n i::;z
ter knlon rendelethe11 hnt{1ro?;z;_1 lllf'"'· 

:\ fe1\"PhPtÖ 11(ík SZÍLitlH az iísszes f~}yetft•k 
szú.111únak h•r!'fPl,ií'l)ll ;H1'.1,;-n lr:hPt. 

.'.·rl~g·en (~lla111po}!.!:Úrok. nn1eoyilH'H kellíi 
t~lnkepzettsL~rrgel b1r11ak. erkölcsileg kifogús
t,nl~no,I.::, n fe11tcl!,li ernlített zúrt l6ts-rún1011 
!olul is fdn•lie!ok. feltéve, hog·1· c•zúlin! " 

utag·yarhouo::-> .ielöllek kl'llG kikúpzé:-;t~ húl· 
1=únvt nu1n szenved. 1 , , • I· 

,::\~ .Bizottsúg elnöke ~l .felvl~leli fiPI'Yl'l~~,e „ 
headú.si ideje l·s aiak1sagaira r:ezve kL_l.l~> 
itlőben a Budapl•:->ti l(özlöuyhen cs a ni. k11. 
vallás- és küioh:tatúsüµ;;;i _u1i11.isz~ériu111,ll'.
vntnlos J\:.iizlö11yúbe11 palyazab h1rclt•l1nt•11~ t 

tPs'l, közzé. . 
.t\ Bizottsúghoz intézett írúso~ lolya!.Hot!· 

vúnY beadúsi idc.ie. alaki::;úgai e~ a. sz11k,-;t·~ 
"CS· csatohnúnyai iig·y{'•hP:n az; alnhh1:ik sz1'· 
;int kell eljúrni:. , _ , . 

a) a folyan1odvan;.-ok angusí'.lus, ho .J.1„_ t:~ 
BO. köz;ött I1yújtnndók be a bizo.~tsag- c1_:1okt•
hez; és a folyau1otlvúnyhoz a l~ovetkct:~) e1:e: 
detí okn1án:rokat. kell esatoln1:, 1. s~u~ete.~1 
bizonyítvány. 2. közé:piskolni erelh;C'g'I ln· 
zony(tvúny, 3. hatós(q.;·i (vai:,·y ha,tó;;figi 01·v~l:-> 
últal látta1nozott) orvosi lnzony1t.va11:; H 11_1 ~ 
l varnodónak a púlyú1·a való alkaln1a:; V~?l ta: 
r·ól és hinllfioltúsi hizo!1yítvúny . . :!·, e~-k~Jlc~~-1-
hizon'\·ítYúny fol:;a111odo Hl'Inzt>fhn:.:t>g-t>rol 1 

:-

t'rkiil«·~;i n1eg·híihatú:'úg;iirúl. :-1. hn a l'ol:'--·n· 
rnodr'1 hacliúrva. annak !inf\i:.;(q:.d ig·azo!úsn. 
(;, hn n fo\yaniodú af.\·ja hart>tl·ri :.:zolµ;iilt~f(~\ 
tt·! il'.'-'Í tc·t l_ il l\::ú roly-i-...;a pa 1 kt•n•:.:zJ t•ln:.:cr!;S('-
111·k 'i(r:izo\t'l:.:a. 7. közhatúsú.u;i h1zon:,·ity11u~· 
fc]y;_n~od(1 sziilt>inek \'o!:dalknzúsúrúl és \"a· 
t:·yÍ>ni hPlyzi:tl·riíl. 8. sziilí\i i\"a.!.r:.· g·:i.·ún1i) hí'-
.]t'r>í!"Vl'Z(·:.:. . 

],\· .\ fo\Ya111odVÚilll\"tl! P.!2.'YidP.iiilt~g· l;i p 
fl;-p;p;1d(í h·t: n Bizotts(q.dioz kl•zelr'>~i klilt::.t~
"'pl;;:rc. 
,... .\ !'o\,~au1oclók ne1nzet.híis(~gl•t ús erkölesi 
tn;~!:!.·hízliatósúg-út. igazoló Prkiile::-i bizonyít: 
,·ftnYt nzok szún1á1·a. akik vala1nely hazai 
}:iizéniskolából közvetlenlil óhajtanak a 
grógysz;erészi pályára lépni! anna1c n kö-
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dett gyúgy::i:ter{):;zg~ akoruoki szoJgúlt~l a pú
lvúral(•pl•sre az('rzl'tt jogot cgyaltalan ne1n 
liiztosít. l · 
· ...:-\ benyújtott kf.•rvényekre vonatkozó n-

zottsúg·i döntést. a?, plniik az órd1.•keltekkel 
írúslHln tpostún elküldve) közli. ille,tv~· a! 
1.•z11rcdt'.•lvt nyertek részére 1\.irzslapot nlht k1 . 

. '.\ n{e~g·adŰtt en.~·pci{~}y érvényét vcs:-ti. ha 
a kiúllitús napjúlól szún1ított hat. hnnapou 
heli.il at, illctli azt: ii.n~11yhe nen1 vcs:-i. ill~tve 
g·yakornoki n1ükiicll•sl•t valan1ely JOg'Os1tot_t 
gyóp;y~zertúrhan ezidö alatt ineg· ne1n kez(h . 

. f. §. „-l u.11óg.11.~·.zcrl;S.<:fJHakor11okok n.11iltá11-
tnrtása . 

..:\ g·yóg·y~zerészg-:vakornokok úllandó nyil
vúntartúsa végett a Bizottsúg· elnöke az eu
g-t:délyt nyl'rt µ:yakornok.ielölt részére törzs
lnpot úllít ki :1 pé>ldúnyhan. n1elyek közül az 
1.1g·yik a Bizottsúµ:1túl 111aracl és a tuúsik a 
jelölt11Pk adatik út. ..:\ jelölt a g·yúg-yszer
l(u·ha ya]ú 1H•1t'·pl•s{•t ,-;ajút törzslnpjún a tisz
ti t'()orvo:-;:-;;d i.!2:azoltntni. 1nnjd a törzslapot 
l:'ttta1riozús l'1"Jjúhúl a 11izottsúg·1u:tk beküldeni 
{•;-; a lútta111ozús utúu azt. rneg·örizui tartozik. 
:\ g·~·ú.!!.'~·szerl•sz.~ryakornokkú val<i t'elv{•tel 
f'.~ak akkor Yúlik v('g·}pge.s:::ó. ha azt. a Bi
zritt;-;úg- a he11tnlatoiJ tiirz,.;;lap lútta111ozúsú-

MURY 0©ég pii~®~e©mkkefü 
mindl•nü!l l1l'\"!'1.t'ldt (··; nncr hn.•znol hnjlú m:·1rl;Ú<i úruk. 

:\z ch-1keli'i l·:> finom :\arl"i~;;t• Bku illa! p:irntl:in. 

Vcz&rk&p;;isclet Cs !Ornkt::í.r: 
TüHOK-·LABOH Gy\,gyúrun;q!yl;ere~;J;elh~~; é~ \"1·;.:\·l:<izeti 
Gy:i1· l\t., Budapc•;l, \-L. l\irú!y-11. !'..!. Tt:ldo1w!;: +·'.!.1.:1 '..!U. 
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,·al ludornúsul v1~ttt~. 1.l:~ n, g:y:tl~oruok .escllt>g' 
!udyót vúltoztat.ia, kdepcsf:t: vala1u,11Jt. 11.1 
111..:1;-rt1 v:dú he!óp·,•:-;ét la g·yog-yszel'tar !elc·
iDs · vezetöj(•nel;: 111eg·vúl toz:1sa ltcl~:zet va1 t o
zúsnak tel;:inteudö)" ug·ya1Il:'S<l.k a torzs!aJHl!l 
az illetékes tiszti foorvos.-;al 1g·az.oltnlru tai·
tozik. -2\linden ilyen esetbeu a tüi·zsl<~J!ot a 
Bizotlsúcr e!öadúja a töl'Zslapnak a 1)1zo!l
:-Úg.11úl Srzütt húzip(:ldúnyúba útvezeti .. ;\ 
n·vócrvszcrt'.>szi...:·vakorllOk a g·yakor11ok:i \"tf'.~
'.°;.l1ri~~való .ie!ClltkezéBkor tiirzslapjút a gyóg;~:
~erészgyakornoki vizsgálóLizottsúg elnöké
uék belllntatni köteles. 

.:\z illetékes törvéuyhat.úsúg liszti röor
\'O:';H a gyói.r:rszerészg")~akornokok ny_ilvúu
tartúsúnak eél.iúhól. csak annak a ;ielent
ii:ezését fog·adhatja el .{is ig·azolhatja, aki a 
(-(yóg-yszerészg·yakornoki J(ijelölö Biz.otl.
s:·;~·tOl engedélyt ka1iott a .~·yóg-yszeró.;;;zi nú
\yúra való lépé~rc. 

. í. ,~·. _.[ (!'leli.is l/.llÓ!J.l/S;Zcrfdrve.zelűk f/.llfllNJJ'
'llOklartúsi Joga. 

„\ felelős gyógyszertúrvezl'tÜ gyakornokul 
es:.di: akkor vehet fel és tarthat, ha a n1. kir. 
\ allús- és közoktatúsüg-;yi uiiuisztertéH nyert 
t~ngedély alapjún gyakornoktartúsra jogo
:-;ítva van .. .:-\. gyakornoktartúsi jogosílvúuy 
írúnti kérvény az; illetékes törv-Cuyhatósúg--
11ú! nyújtandó be, n1el-y azt a ti:;zti főorvosi 
Yl:\tl!.Uénuyel c:lútott javaslatúval felterjeszti 
a ru. kir. vullús- és kiizoktatúsi.ig-:;.-i 1t1iilisz
fPrhez. _A 111. kir. vallús- l•s kiizoktatúsügy1 
nliniszlerUH u1eg·adott jogosilYúny vi:..:;za~ 
\'OllÚSi!.!.· 6rvénvben 1u~tra<l. 

_.\. :jÖg-osítválly Illeg·vonúsúról a 105.5~l7. 
JfJJ~. sz. VKi\L rl'ndclcttel kibocsátott „Sza-

\ 

b;dyzat a gy('Jg·~·:-;zt•1·i·~szg-;;akor11okok )~ik("J.~
;,ú-.o [•.., a g;"1~Ó!!.\--ZP1'1;..,zi -.f>"t•d1 idíi targ·y:i
han" 1.H. par:q.,:T;ifus;'1nak G) pont.ia i11t61.
kedik. 

fi . .{~. _.[ Ui.:·ofls<Í!J tel.i(_'s iilós!'. 
. .\ l3izoti-:-;úg- ÓYt~ttl.;J~nt le;„p_t!úbh kt';l::;;zet· lel

je:; i.ilést tart. l'.!.!',Yet t\·ag·y tüh!H~!) a kijclii
\l:sek ruegejtl~:->e Yégett,· l·:-; eg-.yet ti g·yúgysze~ 
r(·szi púlyúra a küyetkezó taui';vhen relye
l1f~tök i('tszúu1:·111ak 111cgúllapítú . ..:;t c'.éljúhól. 

..:\z einük a tel.ies ülést Uihh:-;ziir is össze
ltí.vhat.ia, azonba11 a HL kir. \'allús- és köz
cktatúsii.!J;yi uiirüsztcr vagy a l:\izott~úg· ta.!!." 
jai felének kívúnsúgúra összehívui tartozilL 

..:\. telje:-< ült\..; hatúl'ozatait :->z('Jtiibhsóg·gt·I 
hozza, szavazalcg-yenlü~l·g· e:..:ei{·1i az elnök 
:-:zayazala diinL l~g:y tag· kívúu:-<úµ:úl'a a :;za~ 
1·azús titko::;. 

IiatúrozatképL'::isl·g-hL!Z. a tag·ok l\dúnek :ie
ienl.ete szüks{•g·cs . 

~\.z. ülé.sriíl ft'h·t'U. ,Ít>.i..:·yz(_íkiinyvek ;1 \t}~?\[~ 
hPz. felter.iP:-<zi"e11(!tík. 

7. ,\"'. _-1::: cl ili;"k és n.:· cliJr11!6. 
.:\. Bizott..:úg· ól(•n ::iz. l 0 l11iik úll. .:\.1, Plniik :i 

beérkezett: ft1 !Yéüdi kl:rvt"11yt>ki~t: kiuszt.ia :1 
Bizottsúg: tagjai kiiziitt. \'t'Z(:ti n Bizott:-;;'1;.:· 
iclje;:;; ülé:->eit. ös.:-.;zehív;'1:-<uk;·i'I! .: . .!:u11du:-:kodil~. 
Sza vaz:i fpg·yL'll llí.:-.;{·g· l':-;t~t !~ll diin t.· l\:C.in·L-q•J i 

EGGOPL 
kif.íínííen túrolhaiú, HH'[~·hízhalú katH·suk

rag·tapa'sz. 
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,, 
" 
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a Bizottságot a m. kir. vallás- és közoktn
túsüg-yí miniszterrel .és a llatósúg'okkal 
szemben. . . 

. \y, elnököt akadúlyoztatúsa eseten a kl't 
1.ni11iszteriumot képvis~lő , lnzott,sag-i, . t.;q ... \· 
rang·i<lósebb.1e helyettes1ti cs e .1111uuSL'g:ebí.'ll 

1111ut1azoltat a jogokat gyakorol.Ja. melyek <IZ 
elnököt megilletik. 

„i:\.z előatlo, ai elnükki.>l egyetértőleg· végzi 
a Bizottsúg aduünis~t.rat.iv lccutlőit. .:.\. hi
zottsúgi tagoktól vl~lclllényczc~t kérvé1.1yek
ről összi~foglaló javaslatot tcrJeszt a B1zott ... 
súg· teljes ülése elé: résztvcsz a Bizottsúg· 
rendes n1unkússúg·úbau; fogalmazza a Bi
:r.ottsúg kirneuö ügyiratait. őrzi és kezeli a 
Bizottsúg iraltúrút és pénztúrút. 

J;\.Z előadót akaclúlyoztatúsa esetén az cl ... 
nöktől felkért bizottsúgi tag· holyettesíti. 

..t\. gyors intézést kívú11ú, kisebb fonto:"
súgú vagy olyan ügyeket, ntelyekben a Bi
zottsúg felfogúsa kellökóp isu1eretes, az. el
nök az előadóval L'.g·yütt elnöki llatúskör-ében 
intézi és a 1:.Hzot.tsúg·nak niólag bejelenti. 

S. §. _·1 JJi:::otfs<i.r1 tan.iaL 
.::.\.. bizottsúgi tag-ok rószlvesz11ek a Bizott.

~úg 111uukújúbau .. Javaslatot tcszuek a ré~ 
szükre kiosztott kér\·ényekre uézve és a tel
jes ülésen az ezek feletti döntés rueghozata
lakor szavazati jog-g·al bírnak. 

l\linclen bizottsúg·i tag·nak .iog-úban úll a 
teljes iilésen inditvúuyt teuui és azt 111eg
okolni. 

9. § • ...:1 kezelési. di:iak fcllias;;;ndldsa és 
clszán1olúsa. 

_!\. felvételi kérvényekkel cgyi<lejülog be-

131 

fiz-etett lfi pcng{Jnyi kezelési lli.iakhúl hei'ol:rt 
üsszegből fedezendők a ni. kir. ;;-allús- (•:-; 
közoktutú,siig:i.-·.i u1i11i:;ztert6l kiiliin rendelet
heu :.n1egallap1 t:11Hlú tiszh1lPtrlíja k és 11111 n
kad1Jak, vala1n1nt a felrueriiléi adtuinisztra
tiv költségek .. .\. kezelc' . ..:;i rlí-iak folhasznúlú
súról n Bizoftsúg· (•v1•ntt\ e!Szúruolúst n1ulat 
be a 111. kir. vallús- és közoktatúsü 0 '\"i nii
ní~zt~rnek, k_i _az e;.;etle1.r n1ntatkozó"'l·e1esle
ge1;; 1clhnszualasúra nézve a Bizottsúo· 1nelr
hnl1gnf·{1sa utún hatúroz. · ,.., .,,. 

1n. §. 
E rendelet a kihirdetés uap.iún lép életbe 

e~ 'ezzel .egyide,Jüleg a „1uag-yarorszúg-i 
uyogyszereszeg-ye;-;ület J;;:ehelelJen alaki\1 L 
i'íUillCl'~s-U1au_:;us l:'S1zotlsúg"·-ra vountkozú 
19:::1.. ev1 ~t1"1.t1~1a. sz. a. Cs a?. l!l~·!. évi 81.Sü. sz. 
a. K1boesutott rentleletek ltatalynlutt veszt1IL 

Budapest. J!la:!. Julius hú ~U-ún. 
IJr. f(arafidlh Jcnü 

n1. kir. \'alias- t~s kiiL,oktutásüg-yi lni11iszt.~?!'. 

Gyakornoki Kijelöli) Ilizott.ság· két ta~·p;al 
való kiegészítése. · 

- . ..'\._ni. kir. vallús és közokt.atúsü"·\-i 11ti
. n1szter ~l.!Jt"'>l-l!l3~. l \-_ szúrnú leir~ia. -
.(~\. .:.\Iagyarorsz~1gi_, U y~gyszerész-l~gyes ület 

.h:lu o kse g·ene k.) 

„ ~-liv;:~tkoZússal f: é. augusztus ltú .J-l~U 1:2i:i. 
:-;.z:uu .tl,att ke)t f~lter.1e.-;ztesere, tndou1ú,':>ul
\ ete~ veg~tt ertes1te_n1 a tek. J!../luükséo·et 
t.19gJ ~L- 1\~ag:y~7·orszag~ Gyógyszerósz-J~g;-e~ 
~1:_letnck azt ,1 JdVash1~at, hogy a j0,031-1932. 
\ k111, sz. rendelettel elotrehivott Gyóg',~raze-

"1 
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_ · .:\ u1. kir. vallús- é.s kiiznkiaiúsiiµ;yi ini
uistA'·ériurn 22.110/1Hil2. l\r. szú1nú rl·odPlf't('.-:-

;\ Ill. kir. vallús- é>s kiizokta1úsÜ!.!;-:'1-i 1111-
ili:"Zf.er a Gyóµ:yszeré..;;zµ;:i.·akorHnki ·l\'.i:iclii!ii 
Bizottsúµ; ,:;zervczete túrg;-.·úh1111 !'olyú Gvi 
július hú :!0-ún :!0.0Hll!JH2. szÚt!l alatt kiho
~·:..;útott rendeleté11ek :?. ~-út az alúhliiak szp
rinl 111ódosította: ... :\ (tyúg·y::;zl'rÓsZ.!.!;yakor
noki ICijclölő Bizottsúg· elnökböl. Pllíadóht'il 
í'.1s 1.4 tagból úll. 

;\ Bizottsúg tisztikarút. és taµ;:iait. a Hl- kir. 
' ,-allús- és közoktatúsüµ:yi nliuiszt~~r 11evezi 

ki, niost elsőízben l!l;};i, évi dL1cen1her ht'1 :n-i:.:· 
ter.ieclő időre, azutún a (-,,.(•s l'iklnsokra . 

. .:\. Bizottsú1.r tagjait a 111. kir. vnl\iis- {·s 
közokb:1túsüp;;-.·i 1ui11isztl•1· akkl•11t. hí\·.in ll1('g". 
}log·:i,- a Bizotts(tgbnn k(·p,·is1•lv1• \eg·ye11 n 
1u. kir. vallús- {·~ kiizok1atú:.:iig·yi. vnla111inl 
a 111. kir. helü!.!;yH1iniszti'·rit1Ill. a t11don1úu:·:
e!!\"C te Illl' k i!;yÓ 1! ~-...; Zl' r(• :-;z k '"pz6SSL' l fog· Ja] J.: nz/l 
1ú1 i·a i. az Or::-:zúg-o;:.; l\:iiZ~':..!:észsf:g-í rrallúe_...;, 
at. r•1rnéleti é.;; !.!.'Ynkor\:di g·~·ói.r;.·s;;;erl~..;z(_•! 
111iiYelőí. akik kii·1.iil ht"L µ.·yóg·Y:-:'!P!'túrtula.i
rlonos {:-: L'7. 11tóhhiu1.:.hc'1l leg-;1h'1hli i:-' 111»!!:: 
JJ l\fng;-.·a 1'0 rsz{q;i [; ;-.·úg-~·~zer{,;.:z-}~µ;~·l'S ii \pj 

tagja:· 
TJudnpe::-t. 1fl:.J:! _.;zC'ptt·n1her hú :!S. 

/)r. !1..-urolirifli Jc116. 

HA GYöGYSZERTAHNl' venni vag·y bérelni 
~zúndl•kozik. fordul.ion a l1·g·!1,l.it':'l'hh hiza
Ionunal a G;vóg·y~zeré.szi Éric::ítíi kiizvt>tíUi 
o~ztúl;-.-úhoz. \-f'?.!'ti: Xn;..!:;-.· S:unn. 
Budapest, 'rIII., l{ökk Szilúrll ucta :n. :;z. 
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EGYÉB HA'l'óSAGOK. 

A Saccharin-kérvények bélyegilletéke. 
- Péuzügyin·azgatósúgi végzés és a l(öz
igazgatási :Bírósághoz vnló fellebbezés. -

I. 
10SSS0i1931. szám. 

,.„.-1. s.zékesföPárosi ·111. kir. DénziitJJJ-
- igazgaf"óscig. 

(Budapest, V„ Szalay u. 10-12.) 

..:\ székesfővárosi kir. péuzügyigazgató
súo· J{crpe[. Pál budapesti lakósnak .n1esteT· 
~é~es édesítőszer beszerzésére és eladására 
Yol1ntkozólag· a m. kir. pénzügyigazgatóság
hoi beadott s ott 90907- és 9U969-1931/1Ila. 
:;zámok ala'tt iktatott kfrYényekeu bélycg
jc.~Yckben lerótt 1 ar. P, - 1 ar. P ar. f bé
i v~~·illeték órtékénck Yisszatérítési irúnti 
l;ér~huéru a következő végzést hozta: 

a pé11ziir1yigq::aalósáa a kérel'1i1Ct rlufn„-
.~í!)a. ; 
Erről ·Órtesittctnek: folyamodó: Ecrpcl 

l'úl „.,.Ó""\·szerész, lakik Bp, II. 11.Iargit krt. 
il8. 'aJ.'Z"a1~·hogy ez ellen a végzés ellen. ha
lasztó hatállyal nem bíró panasszal elhet, 
inelvet a 111. kir. közigazgatási bírósághoz 
inb_;'zve. a kézbesítl>stől azúmított 15 napon 
belül ennél a kir. pénzüg;yigazg-atósúguúl 
kell benyújtani. 

A?. ill. cli.i. H. tétel Q poot;iithan foglalt 
reudelkozt~sek szerint a vúrn-fogyasztúsi adó, 
vagy jövedéki ellenör:~ési el:iúrúshan he
uylÚloit: hevallú~ok {:•s bcjelcntósek bélyeg'
lllCntesek. 

1S5 

:i\liuthogy a folyamodó a szóbanforg-ó be
advúnyolt'ban nem ilyen ter1nészetü bejelcn
téSt tett, hanem a részére u1úr 1uogadott. de 
lejúrt ruesterség·es édesítőszer eladására vo
natkozó en.!J;odélynek tovúbbi rneg-hosszab
hítását kérte, vagyis egy k:ed\·ezroény m.eg
adásút kérte. tartozott a beadványon az 
1926. évi 1G3.000 p. m. sz{unú rendelet 58. 
t-ában rneghatúrozott illetéket, vag·yia a je
len esetbe1i 1 ar. P GO ar. fill. illetéket bé
Lregjegyekben leróni. 

l\Iinthogy a headván;.-ok illetékkötelesek, 
ennélfogva a folyamodó céget, a bélyeg-ille
ték értékének viszntérítési irúnti kérelmé
vel el kellett utasítani. Budapest. 1932. már
cius hó 26-án. Dr. Zsunk sk„ pü. tan. 

II. 
_.j J>.l a,qJ11néltósáf} ú 111 a.a.11a r Ki.tál.ui KÖZ· 

i,r1uzf}afási Birósáf]nak, Buda:pesten. 
Panasza Kerpel Pál (Budapest. II.. :i\Iar

~:dt körút 38.) n .. Szent Tstvún" g-yó_!!yszeTtár 
tulajdonosának. rnel:i;brn a Székesfővá
ros.i T\Iag-yar Kirúlyi Pénziip;yi!:tazgatósúg 
108.880/1931. IV. szúm alatt lnill. II. li-án be-
11y1íjtott kérvényére hozott Yégzés ellen 
i.iszte1eteI:ies pan<h'!:>znl 61. 

Alnlírott Kerpel Pid (fü1da11cst. II„ i\rar
g·it körút BS.) a .. Szi>n! I:-tYún" Q"\{),Q.·vszer
j·{ir tnlajclonosn. a székesfö\·úros·i · r..rall'\·ar 
I\irúlvi PénzUa::-•iE!.·nzQ·ató;;;áQ·hoz cín1zett s 
nirvarlnda 1fl31. ·11.·- G-{1n heÍty1í·itntt 108.880. 
Jnill. I\-7 • sz. ké>r\<·n~·ernre n PPnzHQ"yi!Ynz
i;ntós(1g ugyn11ol:i:an :-;z{n11ú. 1fHl2 TTT. :!G-án 
kelt és n1n ké·1,besíteU: vliu.·zt~s1\ illetve annak 
indokolú~;;1 e11rn 111f>l:;~ i.iBZÍ"f'lr.tf'r1 nnnn~Bznl 
i>!ek. . 

11 
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1::n 
l)aiu 1 ~1.01n iúH1og·atúsúrn. az alúhhiakat lio-

zont fel: . . 't" ( l . l. l\{csh:r;0:eg·es edcs1 ·osz~r ,::;acc 1arn1.l_ r•a 
jelenleg· is érY~nyhen leyo _a . ?\fngynr J\1-
riilyi ..(\.l!anii :0;yon1dn_.Jnacl;~sahan. l!JOD-ht>ll 
mcg·jclent i,; a?..1!10!1. \ lL 1-en kd, 100.non-
1!lO!l. bclüir;.-1nin1szter1 rendelettel <!letbc lep
i l!tctt Cr;i,:ú.!.!·yszPrkiin;.-vilnkhen (Phnrn1aeo
pea I-Inng:ariea III.) felvétetett. 1nap;yar szii
Yet.rénck 2-18. és latin sziivcµ:énck 2fií. olcla-
1úil el6forc1nl ('.•s iµ:y azt a rcut idézett gyúµ:~:
,-:zcrkünyY úlhilú11os szahúlyok 10-ik ponti:: 
1>\s(í 11101Hlttiúuak {·rteln1éhcn raktúron tn~·.
i:u1i köteles Yu.u·:vok (a 111ag·".\'<ll' szöveg :X.ll. 
{·~ a latin :-:zfivc.!.!· \"T. olclalúut 

2. Hn nPrlig· azt raktúron tartani kiill•lt'." 
Y<l!.!'\~ok. ÍH!'\- az, en!.!·erh';l;.-t a Pl~11ziig·;.-i;u1z~ 
!.!'ai·As{ur nr'·1i1 f'al.!:ndliat ta \-0111:1 nlf'U:; az l•11-
.~·r:d<~lykéri';·:L•1l\~k ~z\i!~~c'.>!.~:cssCg·e u~:ilvi1 n <'.:.:11k 
l"orn1al!ti1s i!-~ i~r:> <lZ kcflyez111t}ny1H:k neru f,, 
kinthel6. 

H. ·:\ . .;.:zó1ian!'orQ·rí hl~adYún;.- tchút n.-~)11 
l:e!lYrzn1h11y kéré>,::;ét. han•.~111 a tör'\·é1ry :iiHP
j:'111 kic1r1ott rendelel'lH•n hizto"ii·ott jog· .. .:óf 
(' 1íH 1·t köl-p] 0.:.:s0i.: k6rP l nH:zé . .:;6t i n r1<1l111 :1 zz:i. 
~ Í!.!"Y a·r. 1912. XXTT. L e. y,;_!!·1·chajt{Jsa túr
~r\-r'1han ldarlott G'.?.1tlíl-1fl12. B. il-L ,:.;z{Jn1ú nt:i
"ítús X, ~. h. nontiún:-ik nuísodik hcke;.:dé>sr»
Len fog:lnll:nk Y1da1nint a nótillet6ki rlí.i
.iP'.!'YZ1.;k 1-L li'•J-el q norifjúhnn foµ:laltak {~r
i ,, 1J11 /,hcn h1;1 v0!.\·1n ro'n f 0s. 

}.f(.11: li::;zlc1Ptte1 ké1•p1n trhúL hop;y a Rzt''· 
ke:::!'6v:'11·n:-:i ?.fnfz:.--nr 1(irúb.~i P{:1l7üD:viP·:i·1.
!.•.·a tó:::fi!„hn::. !Hl!l0ií1 n:-n fTTTa. é:- nnnnn '1 fli11 lTTTa 
~z .. J!-Hn. i:11111iir :?2-f>n ,;.., :]3-ún hr:aclotf k1>1'
Yr>nyt>kP11. h''··r:::rn 1t>ról"t. Pr.ryrnlu>nf: P lJill. 
fi:::s?rsrn P :I.'.10 hél::cµ:iiletéket yj:-;;-;z:dérítr11i 
l\n2·~-p . .: krrljPnr k, 

' 

1 
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, Kérése1n rucg·ismételve. ruaradok Nag-~--
111éltósúµ:ú l\.:özigazg·atúsi. Bírósúg-nak kivúló 
tisztelettel Ji:crpcl Pál. 

.\. }lag·yarországi Gyóµ.;~·szerCsz-l~g:ycsület 
elleni vizsgálat. 

- Bnllapest ::;z(~kesfővúros polgáru1e:derl•nek 
:!HJ.-l.il-!-19W2. I\1 . :;zúurú Yég-hntúrozata. -

:-\ 1nag;.-·a1· kirúlyi belüg~·uiiniszter úr folyú 
{•Yi ~z:Ppte1.nher hó ~!L nav;iúu kelt 11-!.8~5/l!lil'.2. 
-\~ll.lla :;z{uuú leiratúY:.il Süffer I1urc pan:1-
:-za folytán a ?i-Iagyarorszúgi Ciyógyszerész
!'~!.!Yesii!et. ellen YiZt".ig-úlatot rendelt cl, az iig;y 
kiY.iZs!4'úlú::;a és el~öfokú hatúrozathozat:d v{·
!.!t't1. a-v;i1u1:-;zt hozzún1 küldte le. 
· :\ pa11a:-zt az; 1HH±/187B n. B. :DL ~zún1ú l'('ll

dl'll't ·!. J)011t.i11 <ilnp.iún a kiküldött h:1tú~Ú.!.!'i 
hizln:-: útjúu 111eg-viz~gálta1n é-:; ;1 vizs!!Úl<il 
!'1'1~t1n1ú11yl~h.Pz kúpP:-:t ~a kövl'tkczókép hatú
J"czbnn: 

a Nöffer In1rl' <1lapc.;zabúlyn1ódo:-:itr.'i j.:1Ya:-<
lala iig;y6bPn a fol~-ó évi ,innin::: llú :!G-ún tar
t··tt :-oproni vúudorköz.g·yiiló:-;hplJ hozott hn
túrozata épség:hcnhagyút>a 1ncllett, fclhívon1 
1'·:' :'Zigorúau utasíto111 :1 ::\Iag~·aror~zúg·i 
( l yúg:yszerész-Egyesülct \"l'zető:.;égét. hog;~-

, ... 1v:!r"~' pi!hn:it· \·;, p:i\t'll\.~:iro~ r""!ll:t:,!nl;i~kill J:J, :w. :;n. 
[(!lJ :!r-u.~ l:iilniviz~~ .::, knyi'lill:it„,, h ;iJJ;mdú:m l\apl!:il•"· 

\"c/,'·rlit"pvi:·1·kl t·~· f(ir;1Húr: 
i ii;:ilh>-·L·\l!OH (;)·<•:lc- .ir1111:1~;. kt:r<::~kcd(·._, \·, \\·~' \·.1.•· 

1;„ ;°1r i;L. Bmb!'t'-L \"!" E.ir:!lc-·-u. J:!. Telt.:!'ull(•k; ·:.: l' ;; ·21· 



133 

1~l·ivult alapszabálvaii: a 111ag-yar kir. beli.igy
n1lniszter úrn~k i922. ·évhe1: kiadott 77.0~9-
.IH32. B. ~L sza~1~ rend~lete1~ek ~negfeleloe,n 
ri len'röv1debb 1don belul u1odos1tsa . .:.\. mn
dosífott alapszabályaiban pedig kellő rész
letességgel ,állapítsa n1ci:;r a7: elnök,, a „ v_{1-
lasztmány~ es az. igazgatot-anacs, hata~kpr~t. 
valamint u fenti szervek utalvanyozas1 JO
n·ának legfelsőbb hatúrát összegszerüleg, 
hogy ezáltal a. jövőben a vezetőség· tény~~P
rlésével kapesolatban a nanaszban fe1n1ernlt 
kiforrások 1neg ne ·isn1éi1ődhesseuek. 

\Tég·ii.l felhívom és ntaf;ítom az egyesült>t 
vezet6sé...,..ét. 1hogy jövőben az alapszabál·v· 2. 
para;.rrafnsába.n 'meghatározott célú mükö
cJ!ist fejtsen ki, attól még az esetben se térjen 
cl.~ ·ha 'azt nz egyesiliet érdeke megkiváu.ná. 

Indokol ás. 
Söffer IlllTe budapesti 1nkos, gyó:::r:.-szeresz. 

fellebbezéssel élt a I\la~yarorszúr.:i Gyógy
szerész-Eg„,·esülct folyó éi·i júniu:;; bó 2-0. nap~ 
ján SoprOilha11 tartott közg;viilésben hozo!i" 
azon határozata ellen. D.H.'lyben az alapsza
báliLUÓdosító iudítYányftt elutnsítofbl. rro~ 
Yúb.há alaki szen1pon1".hól kifo.!'.rúsolta .~1 Bu
dapesti Gyógyszerész Tes!ület eliúyúiSút. n~ert 
:i testület mint a·,r, Orszna:os Gyog:•szercsz
l~n·vesület első kerülete indítYányúval IH'Ill 
fo'g'.Jalkozott.. .A. fenti :indokai nlardún k6ri a 
ki"izir;;-űlés hn túroza i"Úll ll k n1eg·sen1111isi!6--'t'.•t. 
il1et:ve a kö7,µ:yülé:d: ldahh hni"úroznthnznta11·n 
ni:asítani. 

... ~ fenti panaszra nl-zvP 1nc~·ú1lap.ítotf11n1. 
hogy Söi'.ff'r Inn·e indífvúnyúi· nz 1!Hl1. Ó\·i 
drce1nbcr 7-i válaszhnúnyi iU(•:-: szah{il;.·szP
riien let{l.rgynlta ós nzt., n1int nln.ptalani Pl-
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.ub.tsif'otta . ..:.\. y:.LJaszlll!Úuv fenti hatúrozatút 
- frllehhrz.Ss l'o1Yt:ln --'·a folvó évi jüniuf> 
l1ó 26~.i Soproni v·úndorköz.!.!'Viíli-s is szahúly
:-::r.eriírn lct{n·!!'~·alht l1s a v{dC1szt1ná11y hatú
rozatát ep;yhangn1aq: helyhrnhagyfa. 

..:-\ panaszos azon úllítúsn. 110µ;-y indítvú
ny{1val a Budapesti (iyóg·;.·:.;zcrész-TestUlct. 
1nint a niagynrorf:záµ:i Ci,-óg-yszerész-Eg·ye
siilcf: első kerillcte ne1n l'o!Yla1kozott. - hel-:i.-t
;~lló. de n1int.hog\- ezen tárg-\·alúsi fo1·111ú1·a 
111~zye nz alanszabály kötPlPZŐPn rendelkezik. 
így. alapsznhú\yrllcnPs elj{1rúlsnak rninösí
tcni nc1n úllt inódon1han. 

~;_ panaszos inrlíf:Yfi.nyú\·al knnesolatban 
~PD1 a vá1nszt111ány, sern a közg-ylllés cljárác.::"t 
alaric.:znhályszeriíe11 kifogúsolhntó nen1 volt. 
PDnélfogvn srn1mi oknt ·-lH'n1 láttam fennfo
roi:rni arra nézve. hot!';» a ·közgyiílés haf:í1·n-
7.:"Jtát n1el!'sen1n1isítsen1. \n~·v a közg-vííl~st 
ü.iahh hnh:í.rozathozatalra 1l€asítsnm. -· 

.-\ .. pnnaszos óltn1 kiforrúso1t nénzlü:ryi gnz
rlálkodii.sra nézYc n1f'lgállanitotfan1. hog:.':' n7. 
r>f!i"CSÜ}Pt köJf'~{'gvet.f>se nz 1925. é\tŐl ai 19',!0, 
1;vi~ vnlóh<1n nai:.;\-nrÚn\·ú e111rlkrrl6:"f. n111h 1

-

lqtt. _.\,,, költst'n·y0té:- &\-j :2;),i:{JO lH.'ll!!ÖrÖl 1:10.0:·ro 
Jll''H~·őrp C'1nelkedc!"t. -

A fenth>krP nézvp n1cg·{il\anitnffnnI. ho•„r:i.· 
., :\La p·yaror;;;:·/i !!'Í C:yó!.!y~zPrc'.>s·1.-I~1::::-.·psü lct 11z 
1H:21. évhen téirténi út:"zC'rYezc'.>se ót.a nag·y
nr:'tnyl1 fe.ilődé>:c11 1nr>11t id. ,.\.;i; 192.:i. Pvhl'll 
ni~,;„. f>O'\• 6ZOháb61 :íllr'i h!•rPlt hplyisf>g-br>ll 
n1ükiidöf.L 1nÍ!'' ·ny, l~l:27~hrn. Tncír sajúf: l11!-
"!Hl1PI11Plel.Ps húz;;;:il rcnr1C'lkPzik. ~zoei<'li..; 
inb"znJ.t'>nyrkel tart fP11n. s:dúf' l>iilt:-::•!:!.'(~IJ fiú
i'•-.: lPÚ11yot.lho11i: rPtHlczpff. hP. T\if.níl1.·lf: Ü!!.'r
,-ifPlc ;;an s ennek 1nt\•zt'Plelii l(~tszán1ú t.iszti
k:1rn {;:-: hrrc11<1ezel"t. irodn,lt('-lyisP.!!oi. l\.z cn1~ 

1 
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lí~t>tt. ua~·.-arúnyú ft>jlödésscl !"er1nészC'lC:"l'll 
a;, ad1ni1iisztratió.~kö~t:-!-ég:e} is fokof;aloi-:an 
e1nnlkl'cltck. dc a kolb.;2gvetes ernelkedesl' sz(·
riuÍc111 seunnivel se1n haladta 1neg; a ter1u{•
~zete.s fcj}Öcli.~ssel :ÍÚl'Ú ClUClkedést. rl1ekiutPt
\('} arra hog:v a felutt•ritlJ. kiadúsok a ld_ilt
s{q•·veté.s' kere'teit: 1H:1n hnladtúk 1ncg és a~ 
pó~1zi.ig;:vi kinta1úsok pedig',, n1ind(3 1l e~e,t)>ell 
nz antono1n szp1·vckuek clozett>:.: hozzaJaru
lúsával eszközöltcttek. ezért a Yt>zetösl•g· r~
.;f.nröl ala.pszahúlrel\cnes té11.'-·kt•dé\..;t. n1eg;úl
!anítanl 1uódo1nban l!t'lll úll. 

:\fentiekhez haso1ilc'lt1ll 11gyaJ!(•snk nen1 ú\.{ 
1núdo1uhan :ilap::;zahúly ellcnPs tl·nyket1és1 a 
Yt·zetőség· részéréil <l lHl'!laszha11 kifog-úsolt 
irodahel~·iségck herl'1Hlezése. kiiu)·Ytúr, a 
~·)·óg)\">ZCI'éS7.Cti tiirf611t1lu1i IHUllka {•s últalú
han uz eg·yéb nen1 kifou:ú~olt hcruliúzú~okk:d 
kape~olatos pénziig·yi ki:iclúsok tekinl.etl·lH•11 
:--ern. n1ert. ezrn e::.Plt•ld)PH i:-: a f•_'lr!H'l'Ült nPnz
iigyi kiárlúsok az autonó1n szer,-eknek elöze
tP::. hozzújúrnlá!'ú\-nl c·:·;zközöltvttek. 

E:~en r1Cnzüg·yi Pl:-;zi1111olút;;ok :-;zahúly:-;zl'
riieu elkönyvL•ltct-tck, a bevételi Ói' kiadási 
tt;telekben elszú1uoltattak. azokat a ~zú111viz(.;;
gúló hizottsúg: is n1eg\·iz~g·álta és elfogadta 
(;S erről a közg·yíllé>s111~k .h~lentl>s! tett. arnely 
l'lszáznolú6okat a l~ö?,.!!·yülé:-> is jóvúhag:yott 
\~i-: a vezetőség-nek 1t t'Phnenty(•nyt. rnil1clen 
p<.:ctbcn n11~g-adta. 

:\. JHtna~zhau kit'og:'1solt. n. 11. l'L'IHlelkczé.:-:i 
:ilapra Yonatkozó:1n ine_::rúllaníloit:a1n. hog:)· 
nzt 1.nl>g· az 1H:2i. éYi rnújns ·hú !l-én tartott 
közg·yiilr.,;:; P,!.fYha:1gú hatúroz.ittal létesitett(•, 
;•·/r,JI í':•]Ji('i] Jioo·\~ C0 'Y''" do}r„ok o·vor-; é:-; 'tk'l
'' ú 1 yt:i l ti 11 1 ;. l; cr~;·ol í't;·t~úuúl ~nl 11 rffg u

0

1eg'f l: 1 t' Ír; 
(~(•SZ('i.r (i11.i1'11 n·ntlPlkpz;ésre. Ezl'n rendPlkP-
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zfsi alap fölött a ldizg·yiílés últal vú.la:-;ztotl 
. üt tagú bizot.tsúg· (kl~t {ap; hndapes.t.i. a ta.g' yi

dó\.;:i g-,\-·óg-yszcrt•:o;zl dis{HH1úl l•s tl•n.'-",!\et!e:H~t·rt 
c_·:-:ak a kfizg·yii\(·:;11Pk tartozik -felelosseg·g-~.\. 

,Júlh•lu~I'. lto).!')" a rellcl!dk(•z-(>i.;i_ alapot a koz
·.~·yüll•s pg·yhan.~ú liaiúrozata hozta \{•tre. d(• 
Hiint.hn.u:-,\-· ili'i n!ap...;z;dJú\yok <li'i <ilap l'('!Hlc:\1P
ti·s{•rt• nf·zvn st'lll ni i [{dp rneg·hatú roznt t i·1•u

dcikez{'st Jlí'Ill tn.rta\1u:1zllak. azr:·r1 kellett a 
rc_•1Hlelkt•zö rl•szheIL fl'ihÍ\'llOlll (•,..; 11ta:-;ít.a1Jon1 
:i:t: c_•g·)·l'.;iill'I· \'l'Zl'tiísl·g·(~L hog·)- t~ZCll k{~rdt·~t 
is a köz1neg·11r11gvús {:rd<'kében az :ilapsz.<1-
J..úl Y111fHln...;ítú:-1 kt>rPtf•lH•H l'endezze. i!\t>tVP H'l. 
ala{l:izabúlr :l. ~-úhnn n1Pg-hatúrozott ('[·l,ú 
n1ííköd{ssPl ii~sz,haug-ha11 az alap rendl·lü_•t1•
:-1{•t {•s l'{•l.iút ú\!apítsn 111eg. 

\\"gül !lll"l:úllapítnttatn. :hoµ:y a '1lag·yar
~ rszúg·i (tyúgy:-1zP1'(

0

•:-1z; l~g·yl•:-1ii!Pf: l~l:!I. J•yh1·11 
\::clt alap;;zah:'tly:ii c_•laYu\tak. hiúnyof'ak. nt'lll 
fp\t•lnek 111t·~· aY. t'g'yt•sii!Pt nag·)·111{•rtl•khl'll 
kil\•jliídüt! :1d1ni11isz!1·;itiújúnak. de 11en1 L•
ll'l11t•k !llPU.' n 77.0(U/lH:!:~. 13. ?11. szú111ú rPiltl·:·
l11tiH'!t fo~·!a\t 11tn.:-:ítús11nk SPlll. ItlPl't a y{•g'J'('
\iaj\Ú :;zl~l'Vt'k (·· . ..; ki'döllii:-il'll ay, Ph1iik. a Yi'1-
\a:-:zhuú11y /•s ur. i1.r:1zg·at{1 tanúc.-; hatú~körl'. 
\"1llan1i11t eZPll ~ZPI'\"l'k ut;ilYÚll"\~Ozúsi jog;ÚBHk 
IP~.d'clsíihh 1iafú1·a ü:-;szP:.rsze1:ülcg 1neg:úlla
ní!vn niBc·:-: . .:\.z l•rv{~nyh(•n }pv() alapszahú
!)·nkh:in a ta_g·díjnk {•:-; últnlúha11 a n1ús Yo
uatkozú:-:.ú p{•11zii:-;:;;zpg·ek rnl·g· n rép:i vapir-
1,.croua Úl't{·kht'!l vannak 111c.u.:úllapítva {>~ezen 

kitiíniíl'll tár(Jlhatú, 1neµ;hízhatú kauc·8uk
raµ;tapa8z, 
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ii::;szegekue-k pengü_ értókr,e .v~~lú Ú!szú1uítús/tt 
a vezetőség korn1anyhatosag1 engetlely nel
kül rendelte cl. 

J'óllellet, hogy a 1\[agyaror:1zúgi Gyóg·;'l·
szcresz-JilgycsüJet Yezeto:1ége ezideig JÓloi-· 
HlÚll alapszabúJy Jlélkül rejtett ki t(•11y!i:1•
d1·st, de 1uinthogy ntíiködése aatt bünös u1u
tas1.tást vagy v1sszae!é.'>t netu úllapitot.ta111 ~ 
meg, az egyesület :tnyagi kúrosodast nen1 
szenvedett, mert a uagyarúnyú beruhúzúsok 
jelenleg- is leltúri vagyont képviselnek ~s a 
·beruhúzúsokkal az egyesület vagyona. gyara-;.. 
podott. ntég·i,-; súlyos 1unlasztús terheli uz 
egyestilet vezet6ség·t!C hogy annakidl•.h"ll 
alupezabúlya it ad1ninisztrációjúuak uagy
arúnyú fejlődésével kapcsolnt.bau az en1!1tP! 
belügy1niniszteri J'~udel e.tuek inegf ele löPn 
neu1 1uódosította. 

.:\. fentiek alapjún a panaszos últal kifogú~ 
solt rnüködése a vezetósGgnek csupún a hiú
n:ros alapszabúlyokbau keresendő, i11ert Pz
últal vúlt lehetőY{'. hog;.- a. vPzető szervt•k 
11atúskUrét oly arúnyhan hóvít::>t•k vagy szii
kítsék, 1niut aulilyent, az adott: körülu1(•n;.-c>k 
Hlí\gkí van tak. 

\T égiil JlCtlig viz;-;g-ú la t.on1 ered1nényét ii~z
szegezve rneg{tllapítottau1, hog;y a panasz
ban kifogúso!t 111üküdl·sl·t a vezetőségnek az 
alapszahú,ly hiú11yos re.udelkez{•,':ieÍ folytúII 
n1egnyugtató n:iúdon elbírúl11i uern úllt 111ú
do1nban és 111ivel a vezetősl~g- 111ű.köd6sé11Pk 
korlútozúsa pedig esnk az a!apszabúlvok 
n1egfelelő ntúdo.'>ítúsa keretén belül nye1:hl'( 
elintc'.>zé.st, ez1·~rt kelleti: a i'eut.i é.rtele1nbeu 
ha túroznon1. 

Ez ellen a vég ha !ú roza to1rl nllen, annak 
kézhozyételétiíl szúruíl·ott f.izenöt napon be-

ll~ 

Jül a magyar kir. beliigyn:iiniszter l\rl~oz ir:
fézen<lő és a ,;;;zékcsi'övúros központ.1 iktat<~~ 
jában (Közp. VároshiLza I. em. lU.) beu)'u.1-
Íandú fellebbezésnek van helye. 

Erröl Söffer In1re hnclapesti lakos pa11n
szost (lakik: I\1, \ 1úei ucca f>í.) to\·úbbú tt 

:t.Iagvarorszúgi Gyúg·:i.·szerész-Eg-resület Y<'
zetös'égét (\TI. Hcgediis Súndor lll'Ca 17.) rt>I
zeten értesíte1u. 

Budape.::;t, 1932. évi noveruber hó ~fl-Pn. 
1\ polgúr1nester n1eg·bízúsúhúl: 

dr . .'I?lo'l::ák, tanúcsuok. 

JH:J2. kih. 523-3. szúm. 
Elsíífokú ítélet gyógyszertúr elhag·yása 

n1iatt.* 
..e\. tiszai nlsójúrús főszolgabírája ruellé be

o.::;ztott szolgabíl'ó, mint Tendöri büntet.ii 
bíró ....... i lakol-:i és túrsa kihúgúsi iigy{·-
ben,' a rueg-tartott túrgyalús alapjún. alnlírot t 
napon és helyen a kUvetkezöleg-

itélt: 
1. r. terhelt .... (gyógyszertúrtulaj<louo;-;) 

.J..O éves, r. kath. okleveles gyógyszerész, 11. 
r...... 23 éves, ref .. gyógyszerész gynkor-

~, I~ hatúrozatot az elmarasztaltak 1neg
i'ellebbezték. \Téleznényüuk .szerint az első
fokú hatósúg ue111 jogosult gyúg·yszertúr he
zúrúsára . ..::\.z lSíH. évi XL. tc. 1. ~-a világosan 
intézkedik arra nézve, hogy n1i képez kihá~ 
gúst. Ugyancsak intézkedik erről a 65.0U0-
i90!l. B. M. sz. l'endelet (rendőri büntetési 
szabályzat) liiG. ~-ának 5. pontja b) alpont
jában. Szerkeszt 6. 
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11Gk' .•.... i lako:-:ok Y<'.·tk(':-il'k <IZ 'Jl:i7ti. eYt 
_\.!_\'. tl'. 1'..'.:H. ~-úba ülközü kihúg-ú:;bau, au1P
lyet l. ~erhel.t ar;,últal küv~·te~t e,l.' h9gy a 
t nlajdonat kep(~zo. „1\Leg·,·a l tohoz ctntzet 1 
g·~·óg·yszcrlúrút. ....• küzsé::diöl l!Ji}:!. :iuni_t1~ 
~-ún cllúYozvn, IH~Ilt oklevele::; g;:;og-yszcrc . ..;z 
relüo·\·clet(>re hag-yta; ll. l'. terhelt azúltal. 
l:og·Y' húr g·yóg-yszl'résr.nu~st.eri oklevldll•I 
nc1n rendclkPzik, ar, 1. r. tcl'hclL t.nln.idonút 
képező g-:i.-·óg-y.:-0zcrtú1.· kezelését l~s feliig·re!l'
tét az előbb u1pg·11L•vezett időpont-han elvid
!alta és ezért u. P. te. 7. ~-a szerint .n1iuő::iiilö 
kihúgoús .rniatt. II.. r. terheltn{~J. a khtk. :!ii. 
<'-únuk alkalu1azúsa 111cllett l. r. terheltet :'i!I 
i>. Il. r. terheltet pedig· 10 P. félréi"izli,·11-
........ község· szcg;éuyalap,ia. f(•lrészben JH'
dig· a;r, úll:.unki11estúr ja\·úra fizetpndő pc"nz
Lilntetúsre. heha;ithatatluusúg· esetén l. r. t1•1·
hcltet: ;J napi, ll. r. IPrheltet pedig· ~ napi 
iinkiilt~i·g·pn L'ltiiltendc'.í p\zúrc't~snl hü11tetl'111. 

J/ <'f/okol<is: 
~l.iudkét 1·p111lheli ierhl'I! heisu1erése. vnla

tllÍllt: a hivatalo,-. ellenőrzl•s alkalinúval l.Hl'µ;
;dlapított. tény{tilús adatai i!~ljesen kiu1Pri
tik a kihc'u.!·ús ténvú\l:idt'.•kút. 

.:-\ bünte(i•s kíszolhúsúnúl 1. r. terhelinél 
:--úl:rosbítú k\jrilln1l•uyk('JJÍ Vl'tte1n szú1ní
túsba. hog·~; aI111<1k da(•c'tra. hog;y tudatúl1:111 
,·olt annak. niiszerint ...... község·böl l•sak 
:1zou esetht•11 túvozhat Pl. ha g·yóg-yszcrtúrút 

'"· X ern g·yó~.c·;szer{·sz-g-:i.·a koruok. hane1a 
.. gyúg·:'-·,-;zerl·sz-jelölt.". vagy réµ;ehhi uu~~.!:
. il'lüli~s ~Zl~ri11t „IH'lll okil'Vt~ll's g·;\-óg·yszcrész". 
inert g·~-akoruoki vizsµ;újút n1úr 1!130-hnn h•
(PttC'. 

S z e r k e s z l ü. 

Gyógyszez·á.niit Jól és olcs6i2 
„Tl;g)~\g)~c!b 
,l1lililllliillllllllllllllllllllllllllllllllill!!i!llill'ililiiili'i'lll'l''"''l''"'1'l"'l'l"1"l'l""''1·11" """ll'lllll.I' . ·' 1 '"'" ""1„111.1111J1i 11i1!1II11 

vásá.1Aoll2a.t~ ·· 
Gyorst.111, pontoson és jól szc'illit. 

!O 



116 j f )„ 'l'C . -t- . , ol-ru·inyo t, a e t~g, -
zettsúgére '~!J~9: t J07f1~kú ... kÖze"gészség-üg-yr ha
leti és elleuorzo ., i . nc111 lettek. 
b.'isúg-nak bcrnut.t \~~ert·\rt.ulajdonost.\ alkal-

iTirről .-•. • .Q.·yogy,:; · ' j:trú~i tisztioryosL 
u1:izott.jút)~ _,,es_. 5~iöt".'. ~. ::. ~zzal, é,i~t~~1t~~1~1. 
ullnt :-:zal ... l~el_)\ L ellPn a kezbcs1tc:;tol R1.i: 
]1oc.·y ezen itc1tdc1n /1 a vúrrneµ;yc .:\\-

... t 1· T> 'llatt fül am. ' . l ·11 t· •\· nd.tot. a na, ,< 1 1· ·[ •llcbhezc~se e te -Ili .... · ''h z ll"lS)C l e 
ispanJa 0

• 19n2: július hó 6. „ ... , 
. . . . . . . . . (Olvasftat.atlan alcfU/l.~), 

tb. főszolg·ab,~ro! . 
rnint rendőri biinteto b1ro. 

, . - •"! ,, el- használatáról é.s elle1!· 
• 1r1crteke1'.J o ' ez "' . : "(T te e'•s ""'' e0 TehaJw 

A • „ T 190i CVI " • ' ' " iírzéserol.s~o 0 · ,·11_. • ut·1sítások. tasara von.t .... ozo • 
(Kivonat.) . . . 

, _. ,. , . . n:•rtt'kPk !L;l~zna\atc,trol: _ r . .l• C,]CZLl_' _<l •1 .:, t kOl'OilH 0rszag-a111a\... 
1. ~. ;\ n1ng_~.~~ ~~~ 11 uhan. vag~-i~ sz~l

t.crülc_teu a l„~lzlo110 •:_11°c1]· 111 eo",'tllapítas_a cel-
, 1 t 'JCdC Itll' "' """ . j . • g"áltataso.-. e1 .. , ·bert uien·enn·eclet.t i:lVe

-. ·1. ·1 jelen torvens · ""' ""' lq .„ J· :inuo , „n . t l. t ~e c-·1kis a7, ezen sza „.1~z9 ... -
lclcktol el e "-1}l ·'t' ~·r·Lc'l~-„ 1_,_.,.,l""·rk. val:unu1t '11 rtot - 111e ... „,.., „ ·e- ··t ·· l:an n1eg-a av1_ [ 1., ,1. kéÚ;zPresének. o,szo-
a7:0!01ak, '-:~o- "',. ;:. ~n~í.._"'' vag~- hnsz-Szo1·~sc.~na.k 
rÖSL'lH~k. t1zszc11~,:-,lllllC,. ~.-:.,1«1s·· ol\" lllCl'OCSZ-. · l \" "r 'l' ·e · e:-. '":-." • · · · , u1egle f' u n1e , - ... _.." · l ··1- 'l 111prt rneny-
kö~ü!"- haszuí~ll1n1 lolt:. 1~~;g~v~b~~ • rucg:állnpítot t 
nv1seg-et a Je, 0!1 . ~ 

1
_. · 

e p;ységck ~e.rtr • 1! ;]~e~ 1}~ özf l~rn·a 1 on1 b au az alf_tb_h i 
Ezen me1 e ... e" " ~ t::"· li:"lt clnevczessel 

2-12. szak,nszokb~n n1:z:Je- l 

-és jelzéssel hasz~1alnndl_ol ... : k delen1ün·yi rui-
Felhatalmaztat1k a „eres e o 

1·17 

, 1risZter, hog;,r mindazon iuerésekrc nézve, 
a1nclyek -ttz alább felsorolt lllé.rt.ékeg-rsé.gek
kel nem végezhetők, közgazdasúg·i tek1ntc
tekböl ú.i, az alábbi szakaszokban mególla
pítot~ egysé~·ekb~H lcszúr1naztat9f,t 1nérfék
egyscg-ekct alla1ntbasso11 n1cg· es azoknn k. 
vaI::unint az e célra szolgáló új inértl>kcknek 
é5 1uéröeszközök11ek a J;::öz'forg-alcnnban vnlú 
haszuálatá.t rendeleti úton kötelezővé te
hesse. 
l~zen intézked-ésekröl a kcreskedcle1nüg:-:í 

rniniszter nz orezúg-g-yülésnek jelentést tenni 
köteles. 

II. Fejezet: a. 1nértékek és 1néröcsz-közök 
cllenl>rzéséről. 

Ifi. §. i:\. Jelen törvény elöző szakaszaiban 
enilítct-t. rnértl·kekkcl való lllérésrc a köz
forg:alon1han, vagyis szolg-áltatúsok tcrje
dPln1ének rnegúllapítúsa céljából! esnkis lti
telet>ített 111(\rtl'kPk .{is rn{~röeszközök hasznúl
hat:ók. 

11\~that almazta tik a kt>reskedel L'IIJ iig·yi ni i-
1:isz.t.(~r. hogy rendeletileg· állapítsa llH'g 
azon n1ért.ókcket (1s n1l•r{íeszküzökct, an1P
lvek hitelesítése 1nég- IH'nt eszköziH.heUi. 
. ~i\.n1enuyibe11 a .keresketleleutüg·yi iniuis:r.

ter a jelen törvény 1. ~-úban nyert l'clhatal~ 
iuazús alapjún új tnértékegység-ek vag;.· iuér~ 
tókek hasznú!atút t'Pitdt>lJJr·· el, <·zzel kap-
<~solathan az ezeknek méréc;ére szolg-ítló nll'
riíeszközük hitelesít6se irúnt is iuté?.kcdik. 

Oly mértékek ús n1érőcszközök. an1elyck .a 
1nérés eredményét a jelen lürvény 2-12. 
~ aiban, illetve a fentiek -értelmében netón 
h' '.ioesútott. miniszteri rendelctekbett meg-



1.1s 
h ·1 l ·"trnzo\ i t·"·Y:'l•\l"l'k líí 1 (•\ 1 l•rli i'"·vs{·n·pkbcH 
a~i-j{1k. 0

llí'Hl h\tp\~:'ít.\ll'lök. ,..., ,... ~\. illértékek és 111c~ri.ít~...:.zldizök helyessl~g·~nl'k 
t•lleni.)rzésl•i-c szolµ:ú1ó hitPlcsítés nzo.k hatú
;.;:igi n1eµ:vizsgúlúsúhúl, s az ennek u1eg;tiir
l{,11tét \anuf'ítú h{•\:-·pg· alknln1azÚ:'Ú-hó\ úll. 

1íi. ~. ~lintlcn. a jph•n tiirvén:--· :t:"l. ~-a {
1
r-· 

i.el1uéhen hitelesítPndi) 111 1:•r\l1k {·s n1l•röcsz
k(iz e::o;akis ·-hitPle:-;ít.-vP hozható \'orgalo1nh:l 
(~s hnszt1úlh:d{1 szolg·últalúsok tcr.iedeln1(•nek 
rnegú.ll:q>ítúsúrn. ~\ ki:iz\'org·alou1ban has?.-
11últ. n1iuÜl'll 1nérlék és u1(•rÖcf'zköz. forg;a
lo1ubakPrüll•sl~U)l (hnsz.núlatha vételét-öl) sZá.-
1nítoi t két {•VPll hc\li1. s ntóhh ki•t-két óven
kint időszakos hilele1·ütés alá bocsátandó. 

_:\ forµ:nlo1uhahoza\al időpoutj{it. inag·ún 
;1z illt•tíí 11d•rl{•\>:í'll vag·y 1n{•.riíl's:t.kiiziin an
nnk kés:t.íflíje. i\\Ptlíleµ; a n1ég· lll'Ill 1u1R:1,núlt 
1nl•rlók {·~ nu',riiv:'--z1diz p\aüú:ia. ki.UCln hélyeµ; 
alkalln:izúsn últ:d IL1egjeU>l11i tartozik. 

l'g·y az ú\lanli (l'lsií •:':'-- hllí~zakos) hitele:-í
t{·:'i. rnin\. a \'org:alo111hahozatnli (l·ladú~i) 
bi·lyvgel a kl'l'(':'--kPc1e1e111\iµ:yi n1ini:-zter l'l~ll
(h•!etlll'g· úlliqdtja lllPg;. :\1. olyan nii'.•rLékek-
1·1• l'.~ 11u"riíe:-:zkiizlikn' vonatkozúlaµ,·. n.1ne~ 
\\·l'k az P1nlítefl icHi~z;iko~ hi.tclesitéSre 11eu1 
,;\l~al111u:'ak. vagy a1nPlyPk11bl l':t.Pn ·idüsza.: 
koR hilp\c•l.;íll-sre \pr111i>s·1.Ptiilnd•I foµ:va sziik
:'t'•g· 11i.I1l'Sl'J\. az iclílszakos liite\PsíiéR idfipout
.iúl {•s 1núdozatniL i\\(•Hnl·g· az idö:.;z.ako~ hilP
\psité:-; nn.Jliízhelií voltúJ. a kere:::kedP1e111-
i't~·vi 111iniszter rt>1Hl!'ll'l-i1e!2." hrdúrozza. 1netr. 

· :\z e\i::;Ü hitclesítl•s hól)-eg·ével e1adús1~a 
ki'·;;ze:1 tar,tott,, n~óg: 1~~1~:-núla\h~:.11. nem "\:olt 
lltt'\'tekck l~S !ll('l'OCszkozok az 1dnszakos 1nte
h':·:íté::; kiitelezettséo:e nlú. neru esnek. 

I-Ia - valauic:ly u-l-értók, vagy mérőeszköz 
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iparüzlotében, raktárában„ b.ol\jáJ;i!l;n, h~búJ· 
használntlnnnl, de az olso hitel~sües belyo
"·é.vcl el ncrn látva, eladásTa keszen tart:, 
,... e) laki; vcndéglőbe;n, 1torcs!ll~·bau~ k{1,-p
házban, vagy nyilvanos. holy1segb~n b~TL 
sört va!,.>;." egyéb szcsze~ 1~aloka.t a Jelen tor
vény 28. ~-a. rcndelkezese111ek, meg nem fl'-, 
lelő palackokban vagy ivóedcnyekben szqi-
gáltat ki fOb':t~1sztúsra; , . , 
- d) aki. n 2,1. ~-ban rneghaJarozoit k1veteles 
eseteken kívül szabúlYs.~erű jelzéssel, el nern 
látott hordóban bort, sort vagy egyeh sze
szes italol~at forgalomba ·hoz. 

~til.039-1\lB~. :S:. szám. 
Jiutlapest székesffrváros polgárn1esterúnp·k 
határozata a {.r:rói:r:rszcrtári tecl1~1ikai seged· 

eríik foglalkoztatása i_igyebeu. 
( ;\ Budnpt'~ti (iyÓJTY:"ZCl'l'SZ rrcstii1c\-. Blniik~ 
· ::.:óg-éuck.) 

rrúrg·v: .A liszlif6orvos úr l'lilter.iesz.tésP H 

t'"\:Ú,,.\~~·-1.l'J't ftrn k ha 11 ndi k1id() h•C'l111i1\:n i se_g;-•'.·rl~ 
c:;.c;1~1·u·k a g·:-.·úg-yszprt;szi k6.pesíil~st. ig·én;;lii 
1nüküdé,;.;l(i! \·aló eltiltúsn túrg·~·úlHnL 

f[atározaf. 
~\ j isz.t.it'öorvos úr elsősorhau közeg-észs<"g·i 

ukokh{il. de tekintettel ,az okleveles ~yóg·~< 
szerész('k jog-os szoC'iúHs t~rdel\:eire. az iráuy
J·.;111 tPii hozzinn eléíter:iel.;7,i.ést. hng-Y az ú. ll. 
J ee,Ju1ikai sc>µ:l~l1eriíkllPk .. illet.ve alk1.1.ln1nzot-
1 aknak g·yúg-ysz.erl>szi sza'kkéJJZet.tsé12:l'l 
iu·(•uvlö tevókcnvs(·g·pt t•ltiltó n1iniszt~ri TPI1-
d~~1efpk1·e \ijhúl · hív,ia111 fel nz t•r<le.1\elti•k 
fi~)·el1n(·t~ 
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A f. évi december hú il-im kelt 1G0.111-
1!l3:1. X. szá1nú hatúroznto111han is hivatkoz
tam a ~GSS-1()20. és az 52.1%-1\12'1. N. i\I. i\l. 
~z.án1Íl körrendcletekre>. rncl;;ck a gyógysze~ 
r1:·szi szakképzcí h; 1Sµ:,!;!:el ne111 rendelkező, úg·;;~ 
ntoYczcU: tcchníkai. scgéclcr6k a g·~·ógyszcrck 
k iszolg·úl b1 t:úsú t és 1uús u·;i;óg-yszl'ré;zi szak
kt~p7,etf sPget: ig·t'.-nyléi n111l1kaktirbc11 való al
kahuazÚ!-'Úl. elliltotlúk. J~zzcl kapcsolatban<! 
goyóg·yi;;:zerlú rhll ;:ijdou oso kat. :illetve f clclös 
\·czeUikct: at, enilíte!t rendc1kezé::;ek poni·os 
!it•lariú~úra .. a kt>1·. eliílj{u·ósúg·1n1i:al: 'vezcUí 
1a11úcs11ok urak;!{ 1>cdii„ fokozottabb ellcn-
iirzésr0 hívfn1n !'t•l. ,.., 

A.r. úllandú pann::;znkra y;:il6 1ckini.ctte1 ez
úton újból 0:-: 117<0111ah'.,kosa11 felhívo1n a 
~-yúg·y:-"Zt:riú rht l n:iclonnsoka L ·i 1 let.ve fele 16:-; 
Yt!zeUíkeL hog·:-.· l'7.l' a törvónn::cl és az ér
vfnyhen !t.•Yéi 1·r1HlelriPk intl,zkedéseivel üsz~ 
.-.zo ·nen1 t:.!:fYt!zlellH·tő µ::-.·akorlatot szüntessé1\ 
1neg~ illef.ve .a !'ennúlli') rendelkezéseknek 
pontosan i'P.!.!·:·:t1 11P1\ f'~('Q·et:. 

li1clkc;l'L'n1 n T~n(l:i1n:~li (;;:(ig·yszerész rl1es-
1 !llet Plnök:-:{•!!ét. hoc·y :i !.!'YÓ.rryszertúrtulai
dnI1osok1·a. i1lt:lve t't.>lrHi(::; · vr>zeUíkre :rvakc'i
i·olható hr>t'ol:<ú:-:{1val {•,::; 1Pkinb"lvévcl" hns
:-;on orln. hog·y kiizeg-1'.•szs{•p.:i órdr;khiH .és a 
n1ai súlyos g·uzdasú~·i visz.onyok kiiz.ött. a 
:-;z:: kkt:nz~~.1 t. g·;.-c'lp.·yszerél::;zpk jo_!::ros kívúnsú
.!.:;a tra is i1g-;.·pJen1111c1. nz itt i::-:1nertete>tt helv
tt:1en és rne:;·!:ilto!i· g;.·r~korlafoi: a g·yóg-ysze.r
tarak YPZPl01 szitnlr:"st·k 111cg·. 

E.!ryúttal fclhívo111 az T-X. ker. elliljúró
~(u.rokni: vezeUí tanúcsnok uraknL hog:y a 
kerületiikheu ndíkiídü tisztiorYosok út]f111 a 
fplsoro1t rcndelrt0k nnntos hetartúSút a 
re nclszcrc:; grúgrsz.rrtú r;,-izsg{l la !"ok sorún 1 
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Yala1nint vúrai:l?n1 vizsg:úlntnkkal is e11Ptl

Drízzé-k. 
F.lre11dPlP1tl v(~dil. ho.!..!.·:.- ez :t halúrozalor11 

a i'frvúrn:-: llivahdo:-: lnpj{1han közz(~f{'.i'P:.:~(,\c 
li~rrííl :1 1Jol.n:úr!lH':-:Íe1·i :S.. i'n.!·:'<·o:-:ziúlyi. :i 

t: !i:-:zf"it'iíor\-1J;.; urnL a?. I-X. ker. l·l6ljún'1-
~ÚJ..!'Okn1: YPZPUí tanúl~:-:unk nruknL a B111l;1-
ne:-l"i. (i~·úu.'Y!'iZí'\';'':'Z 11\>:-d-iilf'l- cl11iik:-:L>~éL ~\'11 1 . 
J:uninf: a t'i1vúrrh.; lt~rii1PtP11 lr-\·ií f!·:.·úr.:·:.·szt>J·
lúrak htl:ddn11n:'niL ·illef'.ve f('l(•li):-: YezpU)it 
é-> a T'ővúro~i J{(izliiny szerkc:-:zl{ís(·g·éf 1;1'ii·-

~1 len1. 
TiudapP."L 19íl2 deecn1hcr lB. 

.A.11olg·úrn1cster H1eg·hízú~úbú!:"' 
Dr . .'{(lla111011. fa11úe~11ok. 

.\r. il J· kfizfil j pnl !!'Ú 1·111 p;-:j eri l'i'111l{ 1l kpz/·:.; a 
f•_·lnH•1'i1it ii:ll!:l:-:·1.nkliól 1''\.; :17. P!l'PtldPli. plJ1•11-
iir;::{•:-: l'!'!'d1nl•n.\·l,rfil sr111111i['t'•}p ko!!kl'l'f. atla
lnl· TlPBJ l;:iiziil 11u··'(tall. in{•.!!·i:-: 11~·01nalé1.;:o:'<1n 
t'i·lllÍY:iuk n rrp:-:liilPi: L Í!l!!':i:til. ho!.!·y acl(li!.!.· 
i:'. :uníu: 11 1t•(•ln1ll;:úk 1dknli11nz:'1-J111:1k [.:.; l'n!.!:-
1:1ll(nzlutú:-:uk11111;: 'lit!:\-(•!- :1 hí'lii!!·Y1niT1i-.zi;•1· 
n1i11tlt>IJ vn1ut!-kn·1.(1:;1J:°111 YilÚ!.fosn11'. sznh;do
•-':IJl t~s kéts,-;g·r·l kiz:íl'r'inl\ 1H'I!l ~zahtil•·ozz:1. " 
F"·:i'lu::-.·::.;zrrf'l\ Plt-(·„-.zfi·(.::;f>f: Ps ki:-:zn1u-:'ili'ai{1~úl 
,;p1nn1i kiiri"1l1nt''!!Yt'k l::iiziifl·. i"t>f"l111ll~{11·;1 ll" 
\,í·;„<'d:. HH'ri· ''1111Pk :1 k"riilPli f>lííljúrr'isf1u·nk 
:'ill:il kirr'fl1:dr'i •1\•nzhír:-:(1u:n11 i'Pliil. a 11ol,„ú1·
n11·:'h' t' 1·/·:-:·1{·ri;1. a g·y{1'!."v;.;z1'r1 {i r ;·pzf'f (::--:(·! 
/,1·i11fi; ,..;(t]y11,.; {·:--: ~·r.i•t'<~1·Ú •1't'l\ll:'Z:11JÚl~·nk :d
k;il11p1·1,Úsn h·lH·l· íl 1diYf'11;;:ez111[.uyP. 

·unt1ape:-:;\-. ]~la:! dc•t·P111hf~r :28. 
f\.Ol'rÍt:S (h{ijll, 

;1 H11. fl,\·.11. ii1·. tilkúrn, 
!Jr. <:o<il f:,'1u!re. 

eluük, 

:;:!.líi!il.l-1U0~. szú111. 
~\z O'l11 t!;yóµ;yszcrszállításúhól való kizárás. 
---- :\.z Cl'rI ig·azg:atósúg·úuak hatúrozata. --

1'árfJJJ: 
....... „ ..... az ,„ .... „ ..... H eín1zl'tl 

. ...... -.· ... -i g·yúµ;y~zprf.úr iula.itlonosainak. 
az l.ntezei. f.erh{'l'f\ szúló g·YÓ!f\\-.zt•rszúllítús-
h1'd kizúrúsa. · · · · 

l-l alá ro:::a l: 
~\r. Orszúg·os T1t1rsadalornhizlosító lntézt·f 

:g·azgatósúga nz eluiiks6µ: javasl~1ta alapj{u1 
r·lllatározta. hog-y ............ öriikösök 'tu-
!aj~lonúban )evő ~„ ........... " eünzett ...... -i 
;!yogyszertarat es PBnek kezt•n()j<'.'t: ....... . 
. . . . . . . . . . . . okl. ;:;yúg·ysze1·ószt az Iutl~zet- t-er
ld~ro .szóló g-yóg-y:-:z1·1·szúllítúshúl llúron1 hc'i-
11np! időta1·.tau.1ra kiz{1rj11 azznl. hogy ezalall 
a haro1n hu11a11 alaU- ·-- tekiJl!1_•t 11t:•lkiil :irrn. 
hogy a ~1{~ron1 hónap rg·yfolytúhan vag·y 
1Jleg'sr,ak1tasokknl telik t•l ~ iulézeti Yén\·
lapoko11 re11dL1lt _!.~:yóg·;,-szerc1 ket nt>nl készÍl
l_H'i; el és nep1 szoJ.g·1'1!tnlh:it ki. ilh•tlilcg· CZ{'k 
ara{; az. Intczef: {Prht·l'l' 11eJ11 :.;zúuilúzliat in 
r11,úg· abhan az P:->etlH'U :;i'Ill. lia a kiz(irús idií 
tarbnna alatt ................ a 11·vóo·vszp1·-
l(u~~1t,saiút: ~lirf'okuk.J111 1,neµ:lartva.,....éu17~k ·Yl'
zetesevcl Inas l;:p·1.•'lot h1z11ak ntC!!'. 

A„ kizúrús kezdeti i1lö11nutjúui:lk azt a na-

!:>Zá;i~ és torokl't>-rtiitlenítlí, 
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pot kell tekinteni, mikor ezt a határozatot a 
b'Yógysz~rt_ár f "lel?s .. ]<~zelőjének. . illetöl~g
a1, örökbsok kepv-1sel0Jenek az Intezet kez~ 
hesítette. 

A határozatot ki kell adni: az II A és a 
\TII. főosztálynak. a 1'Iagyarorszú.gi (Tyógy~ 
sz.erész-Egyesületnek és a .................. -i 
gyógyszertára felelős kezelőjének egy-egy 
póldányban. a II. főosztálynak három pél-
dányban, végül az .............. -i kerületi 

... p&nztárnak háron1 néldúnyban azzal. hogy 
n határozat egy példúnyút a keri.ileli pénztár 
föorYosának és a ............ -í kirendeltség-
nek k.ézbesítse és a .l;:irendeltséir ellenőrző 
orvosával és az Usszes rendelőorvosokkaL 
továbbá a ........ -i körzeti biztosítottakkal 
111P.g-felel6 n1ódon azonnal közölje. 

lDzt n határozatot a 111. kir. helii1ryn1inlsz
ter úrl1oz fel kell terjeszteni. 

Jlfcooholás: 
i\ ............ gyógyszertúrúnak alkahua-

zottja: ................ okl. g-yóg-yszerés;r, az 
Tntézef; terhére rendelt l!-:\"Óg·yszer kiszolg·úl
tatúsút ue1n teljesítette. 1J~ eseli..:>k1nén:c.-ével a 
1 . .crógyszerellátúsi e!.t:i.rezn1ény 10. és 1B. pont
:iúhn foglalt mep:úllanodúst 1negszeu:le. 

:\. 10. pontbaJ1 foglalt 1negú1la-podú~t azzal 
~zegte meg·, hogy a rendelt. kis7.errlt egysf~
ges gyógyszer l1elyett ne1n szolgáltatott ld 
nutg-iszt.rúlisan készített osztol-t port. Ttra7.. 
hogy a . . . . . . . . . . . . . . g·yói:;ys7.erész rf~s'Zéréil 
ki nen1 szolr:;áltatott Hexnrnel:hvlentetrinnin 
jelenleg rnlür nem hivn tnlo::;. clc olv kUzfor
g·al.tnú - J2'YÓ!2'YSZC1', nrnit rni.1Hlen ~r;~Ó!!'VS7Cl'
t ín· készletben tnrt. Ha pedig· készlethen 
taf\ja, vazy tartotta - mint ahogy ezt a 
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............ -féle ........ i.i .... -i goyógys,zer~úr 
készletben tartotta. az intézeti orvos venrere 
ki. kellett volna .szo1µ;últatnia. De a g;yop;Y
szertúr azt a köriilményt. hogy ne111 hivata;-

·/ los p;yóp;yszert 11e1n köteles kiszolgúlt.at.111, 
védekezésül nem is említette ineg, tehút a 
kiszolgálta tús k1ltelezett;.;ég·{'t hallga tólag·o
,..;an ells1nerle. Ep;:'-·éhirúnt it 1nagyar gyógy
szerkönyv „.A.ltalúnos Sznbúlyok"' eínTÍÍ fe
jezetónek 10. pontja tnúsodi.k hekezdé-se sze
rint azokat. a gyóµ;yszercket is, amelyek a 
111ng·yar g-yóµ;yszerkt)ny\· a1an:ihu nem hiva
talos g·yóg:'-'szerPk. dé n1ús úl1au1ok µ;~tógy
szerköuyveihen 1tivatalosak és a magyaror
sz.úg;i µ;yógyszerlúra.kha11 tartatnak, az illető 
irleiren g·yóo.·:'-·;.;zcrkönyY határozatai szerint 
ki kell szolµ;últalnl. A. I-fpxan1ethy1cntet.ra-
111in pedig a nén1cL (Ph. G-ern1.) p;:-.·óg-yszer
kö1ryYben l1ivab:ilo::; szt'rként fel vau véve. 

............. , . . . . . . old g:i.·óg·yszcrészalkal-
1nazottnak az. a vé.rlekezése. hog·y a 20 dara
hth" eredeti eson1ai::!:o1úsú fiolút felbontani 
nPrn akarta. 1nert f1hhrn a'l, p~p\hf'n n 1prg-1n:t
radó 10 darab tnhlPita az 6 fprhóre ki1rh:i
vész. 11Prn foµ:adhaló Pl. ~\z or\·os úllnl f1,l
írf: 10 t1a1·ah U1h1Ptí{d· 11g->·;ulis az f)J.00'.l 
l~lBO. TT. 1\T"J\G.L szúuiú uiiniszteri rendelet. 7. 
pontjftra fiu:>·ple111n1el kis·1.ol2·úlhat1n volna 
.és a fplhonintt 20 clnrnhos fiola úrút a1, Int{•
·1et terhére frlsz{nníthnttn volna. n1ert ezt az 
Tntí~zet a fentlliYai"kozolt: rcn(lelet és n 
!ryóg·y:-;zpr:-;zúllíi:ú.si pµ;yezn1ény alapján tlt>lll 
ki fo!.rúsolt.a volna. 

X e\"l'?Ptt !.!.·yúg·yszl'n'·sz a 1B. ponihan \'og·
lalt. feli:étrlt azzal szerrl.í~ 111P!!.". horc': a liiz
tosí!ott elií!t ozt n ldjl'lenti·sf. fPlll': .. 1ras
:-;011 n doktor Úl'ral 20 clnl'ah p:1sztil1út. ne 
fipóroljon a doktr,n· {1r!" Ezt tl kijelentését 
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. . . . . . . . . . okl. g-yóg:-.·szcrész alkal111azott lH~
l:-.1uerte t"·:-0 t~vvcl a kijelentés-:;el az intézeti 
orvo:-: 111iiküdé . ..;{~t a biztosított előtt hírú!al 
túrg·,·úvú tette. 

}.lÚ1 l:hüg)~ a gyÓg-:Y::iZCl"SZÚ l lí tús i eg·yeznH!ll \„ 
hivatkozcif.. pontjaiban foglalt 111egúllapoclú

0

-

sok megszeg·ésc a lefolytatott eljúrús sorún · 
(~s ............ okl. gyógyszerészalkaln1azolt 
beismerése 'alapjún :1R két-ségte]enül ~ine"·" 
úllapít.tatott és Jniuthogy :iz Intézet ·'"'a 
g·yóg::lszerszúllít{isi eg·yez1nény ]5. pontia 
alapján ilyeu esPthe11 ne1n az alkal111azoltid 
11ane1n a g)"'Óg·y,r.;zertúr t ulajdonosáva1 bér~ 
lfijével, kezelőjével sr.etnheu ;iúr el. ezt" a ki
z(lrúsf, ne~~~~etl: örökösökkel és a g:-,·óJ..,1;tszcT
ta.r„ kezeloJ(~vcl szen1heu alkal1naz11i kelleti. 

h . .Plt 13ndanestcn. :1z Orszúgos rrúrsada
~or.11hizf'osil6 I11tf~r:.nl: ig-1!:-g-atú:;úi.rln1ak 1!lB:.l. 
1•Y1 a11µ:nszl us ho a. 1u1p.111I1 tartott üléséhe11. 

/)r. /{orrúfh lsfcá11. 
t~lnök h. 

:\ de~rcecni µ;yóg·:i,.·szcrészPk :.!·az<laság·i iPr
n1eszctii eg·~'nuískfizti n1cg·állapodá~;a. 

11[ egri ll a pocl ás. 
l\:ii~it>tetf .. az alant ~elsorolt. ...... g·~-t'lg'Y-

szt·r!~1r_julaJdn,;10;;-ok l~riziít!". 19:)~. (•vi ja1111ú1· 
t·\:-;1•JPfol kezclodo lii:dallval 
, l; .\ :!.·~-ú~-~-:"zert{Lrak_" 11~:itúHi i<lt·.iP regg·p! 

8 1:1«1. ~·\z _L'JJPl ~zo\g:alniot JH'!ll tpljesíUi 
.!..'}·ogy_s!'Pl'hll:ak ,:::nrúsi ide.i<· oktúlH'I" hú 1· 
l<.~l 1~1:qns tho, 1-e_ig: t\-.tc 7 c'i!'a. 1nájus. hú ]
tol 9Klober ho 1-l'ig· este 7 t'·s f'{•J úra. ~li1ulPH 
Y~tsar1u1n., va_lauti11t k<1rúeson:v. újóv, uao·v
pentek. husveti pünkösd 111i11llkl~f'. nap.iúu""'~-"': 

1!."i/ 

Szent [st.\·Ú11 nap.1an dl:liiPu l Úl'akor zúr· 
11ak az td.it:>l szolg-úlatot ue1n tŰl"jc:-;itií g·~·úg·Y.: 
~Z(~rlúrak. _;_\Z l·jjp\i. szolg·úla

0

fut.. jp\jcsilo 
·-...µ.·yóg·yszertúrak zÚTúsi idc-jC eg·ész {>ycn út 

·:: PS te H óra. · · 
.~ . .::\.z r?:i:ieli ~'l:o\g·álaiot. tel;iesíllí .::!.·yúg:~·szPr

tarak este,. H oru~ vag·yi.:.:. zúrút:> utú11 köh·
lesck az c;1szakai pótdíjat a tiirYl'.HYt':; r1•11+ 
(iclkezósck keretein belül. rniudl'll. pg·yt•s 
t'~cthcu fclszúniífani. 

B. J({~ziplaclúsi c~ikkl'k úrail'a Yo11aikozú\ag· 
a J)ehrcl'l'Hi (}yúg-yszcrésr.-I~g·vesület ú!lal 
kihoesútotL vag·y; kidolg·ozand('i )\:ózieladú~i 
;trszahús ht>la rt:úsa küteJ;:zö. 

J. ,.'."\. koz111Ptikai úruk. ~yú0·vszerküliiule
p;esség-ek, µ:yúg·yúszati sCg·ó<lCszküzök stli. 
g·~·ú.~yszPrt·úrhall úr11.sítot eiid\:ek úrai a1. {)r
~z:úgos Uµ:yóg·yszer(;sz-l~g·:-,·c.">iilct últ.nl ki· 
adott. yag·~- kiadandú kiilüulcire~sé!!.:i úrsza
hús szPrint szú11iíta:1dúk {~s az'"'abh:iu i'oµ:lnll 
úrak kütelez6k. 

5. Pri,·úf: f(·lnck SP orvo,-;i rendclvé11Yrc kl·
szült g-yóg·ysze1·Pkból. :'P a g-yóg-ysze1:túrha11 
úrnsítotf. búr1uilycu úrnkhúl (sPL'c:iúlitús. 
kozn1ctika. kötszer :--th.) Png·ed1nényt-. szúza
ll•kot adni senunilyl'Il t·Ín1cn -i;ag·y n1údon. 
akúr nyilt. akúr hnrko11. for1:núhaTI. Hellt sz11· 
had. 

fi . ..:\.z alaut i'Plsnrolt int{•z1n0nyekuek a kii
\'etkező enge<ltnónye11 túl ,:.;eunni toYúhhi eo-

LE11JK ST 
kaucsuk ·1·agb111a.o.:z soh11sr111 hag·y cserh11 I1. 

l\f.ag;yar g·)·iu·tuiú.ny. 
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gedn1ílny nen1 nynjtható: 1\ ;;1zanúlás ide
}<~re rúnk kln1yszerített ki\·étt.·lkópen az or1:1 
részéro 20?fi. „A.llarui g-yer1nekn1enhely. \Tú
ros, J\fúv, Tiidőg-ondozó. Orszúg·os 13elegúpo-

1 lús, Országos Stofúuia szövPtsóg". Fog-húz 
ré.szére expeditio siu1plex {•,-; 4?!i enged
nH~n:r. Dohúnygyúr. DohúnyhFvúltó expedi.:. 
tio sin1plex és lO?ó-t--±?ó seontú . .:\_felsorolta-,_ 
kon kívül mús intéz1né11yeknf'k vag-y közü
leteknek expecli tió sin1plex és ·! Jb enged
ménynél nagyobb kedYez1nény nen1 nyujt
ható. 

7. ~!\.. posta betPgsegl•l;\·zéi terh(·re rendelt vé
nyek értékének a tagú Ital l'izetendő egyhnr
rna.d ré.sze rninden eg'yes. rsetbcn a vóny elk{•
n7,ítésokor kif izetcudö; eh hfil si:n1n1i ehnen en
µ;r-clinl>ny nPnl. adható. :\. l\[úv azon vényeinl·I 
is hasonló eljúrús köY1~tP111lő. hol a v{~llY<'k 
t~rtékéuek 111egszahott húuyadút a tag· kiitP
\es rnegofizetni. 

8. _.\hban az psethPn. hu akú1· rnosl szerzéí
déscs Yiszouyba11 leYÖ. akúr t>zutún alnkn
landó egylet. e.~ryt>sü\1~t. .ic'itékonysúg·i ínt{1z
rnény közület stb. g·yóg·yszPrszúllítúsra k\1 1·
no ajánlatot. üg·y sPnki kiilön ajánlatot TJPtn 
tehet. Ezen a.iúnlat i'PlPti az összess{•g- ucy{•
ben a többség di.int és ezt'Il döntés 111ind('n 
g·:i.rógyszertúrra kiitclező. 

9. 11aXaYúltozÚs e;.;etf>n uli11den is1n{d!{•:-; 
végett hozott Yényt újra laxúlunk és a n1i11-
dcnkor érvé11yps taxa szerinti árakat szú
n1ítjuk. IIa edényzetet a fél hoz. úg·y a taxa 
rendelete szerint esak cdényzet-tisztítúsi 
úrakat szúrnítnnk fel. 

10. i-\.z orvos és legszig·orúbhau vett csa
ládtagjai részére rendelt ma.iristrnltter kt~
szítendő v-Onyek értékéből 40'.?'íÍ, rryóg-y,3zeT
kiilönlegesaégekhől 10%. köt.szerekből, be•-
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teg_úpolási cikkekből, kozn1ettlrúból szintén 
1u·:ú engetl.meuy adható. 

11. Ajándékot privát feleknek se nyilt, se 
, __ burkolt formában vagy más közvetett rnó

Jon adni vagy juttatni nem ~zabad; e te
lön tetben az orvo~ok is pr i \'Út f elekntk te
ki~1teu Uők. 

12. ~zen mPgúllapodásban pontokba neu1 
foglalt, üe bármilyen előfordnlhatú vagy 
felrueriilhető vitás kérdésekben a Debreceni 
Vidéki l(erületi Gyóg-yszerész Egyesület ha
titrozata a kötelező. 

13. Ezen megállapodás pontjainak meg
~zegése esetén alávetjük magunkat egy vá
lasztott bíróság megfellebbezhetetlen bati•
rozatúnak. Ezen választott bíróság áll 5 
t.agból. l\:'3t tagot a kerületi GyógyszeréHz
Egyesület delegál. 2 tagot az a gyógyszerész 
uevez 111eg-. aki ellen az eljárás foiyrunatba 
tétetett ó~ a négy delcg·ált közösen választja 
n1eg ai elnököt. IIa az elnök személyében 
1u;n.1 tudnúnak. rne~rúllapodni, úgy kÖzösen 
ker1k az Orszag-os Egyesületet. ho1ry küld
jön ki e~.ui~!rö,~. :\. yálasztott bírósfig. tng.ia 
csak IJ1nkodo g·yog·yszertúrtulajdonos le
het. 

l·l:. ~'.\_ vúlasztott bíróság·, ha ezen mecrálla
podás rne.r:rsértését behizonyítottnak tá1á1ja. 
lig·y a követJrező bírsúg·okkal sújtja az e1nia~ 
rasztal t; gyog·~„szertúrtulajdonost: Első íz-

HA GYüGYSZER'l'ARA'l' eladni, vagy 
bérbeallni úhajtja, forduljon bizalomrnal a 
Gyógyszerészi i~rtesitfi közvetítő osztúlyúhoz 
\lezeti: Nagy Samu. 
Budapest, VIU„ Rökk Szilárd ucca 31. sz. 
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hr·a ;)oo pL~n_µ;{j, isuu.'·tll·~ t•:-.et{':n ~OlH! 1·~ 11g~1. 
l1~~l'IUHdSZOl' \~ izúr:\<.:; Yl'_!!,l'Í i,..„ L~~d ~.t .. \·u n~·te'. ('~ 
:~z; Orszúg·os }'.,g·yl~sulelh,l;z. l~ulot:10~.e1~ ~u~;i. o~ 
t';:;ethen :joga van a vat~::>ztotl; h1rosagr~.aJ... 
1núr az elséí a1kalo1nkor is .a snlyosnhl? !;11,11-
tr-Lé~t: alknln1azuia. ...:-\ v1,Linsz.tott h~r9sag· 
kiiltség:eil: a n1e;: . .rúllapocl~ts H}Cg\..;zyg·esehP11 
,·(·tkrsuek talúlt 1'61 tarto~il~ y1sPl~~1. , . 

Jií llg·;.· a vúlnszt.ott: htrns<u!.·. kolt~-e~·e~re. 
iniut a hozott hh·súg:uz1k .hehaJt}1atosa~·ara 
beleeg·yezü.11k, hog·y az O'J;1I. l\L,\ \:.· qrsz.~t~os 
heteg·úpolúsi a\cq>. ,vala1n1.nl: :1. tobflI koz1n
tóz1uén:reknPl escdt~ kes -~za n1la u1 kho l . l~_aYOll
ta rniudaddiµ:. n1íg· ezen iissz_sg·t::!;: J;:1~1z~tve 
nincse-neJ;:. azok a _DPhrccen l\.ernlcb. (;yog·:,-·
~ZC'l'Úsz-T~µ;yesiileth~iz fiz~~tt:y•enek k1 .. EzP11 
hcfolvú összctrckból a h1rsag·ok a g·yog:ySZ('-
1·l•szeti júlt'·ti · int6zrn{·11yPk rész{·rP fordítan-

dúk. · . l "'l 1 I' 1· !I~. ](iiteh•zíílP.!!." ki.11• 1•11L1u ;:. 10~.r.': a eii 1 
ponlokba11 foi„r.la\i. J~lPf.!.'ú!\apndúsl. ll'!!;szip:o
i·úblinn ht>lnrt.1uk ('S µ:011doskodnnk ro\:1. 
!ql'„,. _!.r,·t'1t!'\"SZPrh'tr:1i11k nlkahnnzottni i~ no11-
[;)s~1-n 1;l'i;11»1.súk (~S nz{·rt t•rt•!tük is \'PlPlíis~{·
'"í'i vúlla\11nk. 
,.... '17. Ji~zen nH·g·(t\Japo(1ús !!":í"Ú!!'YSZPl'!cír Pl:H1{1...: 
Psc>i.én a .io.t!·ntúclrn is lt•l.i1'~ 1'·rY{~nn~·pJ {·s ldi-
it•lt>zetl·s{•_r_.:·!:.trl rnh;'izt:itik úL . 

18. :\ l'1•11li tHiBlokhnn fn_!..dnli 111('µ:nl!apo
r!;ís{: elisn11•.r:iiik t;s nz nhha11 fn!.dallnk pon-
1:)S het-arlú:-;{d. \·úllnl.ink {'s pzj- ·-dúírúsunk-· 
kal {>:-; _Q·yúg·y:-:zp1·t-{1r1111k lH't•.:;(·l;j{•v;'J Pllútvn 
igazolnuk. 

l(Plt: llchrPPCtl. (.:\.lúíriísok."l 

1"1iíltii11 k: 

EG·YESüLE'l'! ÉR'!1ESI'l1ESEli. 

1761i-1931. szám. 
.A. DohányjöYcllék Betcg·ség;i liiztositó 

Intézete vén:ycinck szú1ulúzúsa. 
- grtesítés. -

lül 

1''clliívjuk a:r, Egyesiilet é::; a rl'e.stiilet. L 
tagjait, hog-:y a JJobbi ,eluök::;üg-uek -1758-
lHúl. sz. alatt kelt ntegkeresé.:;e értollllélJe11, 
ai lntézet tagjai és csalúdtag-jai részére hi
tl'lezett g·::/ógyszerekröl szóló szúllllúkat 193j 
januúr 1-töl kezdötlöleg ruiuden esetben a 
u:igokra néz,·o illetékes llelyi szerveknek lllll
tassált bo kiegyenlit-t!S végett, a11llitl is iu
J;:úbll, mert a jelzett itlöpoulon túl az lnté~ 
zet közpolltja u szúwlúkat uu'.tL' neu1 érvé
nyesíti és az esetleg téve:seu odaküldött 
~zúu1lúk ,l;:ie~·yenlíté~e késedelutet sze11Yed
lwtue. 

Budave.-:;t, 1!131 
J\orcics üdün, 
iigyv. titkúr. , 

l7G7-l!)öl. SZÚlll. 

dece1uber :!9. 
Ii.orilsá11Si:lo1 Ot.lú, 

iigyv, igazgató. 

..:\. D111ui~Száya~.á.1lria \Tasút vényeinek 
számlázása. 

- Értesítés. -
l~rtcsítjü.k az Orszúgos Egyesület és a 

Tu:;tiilet t. tagjait, hogy u1iutúu a JJuna
Szúva-~\.dria. v-asúttarsasúg- (azelőtt JJéli 
\"aspúlyatarsasúg·) l\W:.!. evi .iauuÚl' 1-ére 
tl·rvbevett útlarni Ut:ellibevétel,~t a kor111lu1y 
egyelőre felfüggesztette, ennélfogva a ·va.s
út:tc'trsasúg· Beteg.-;égi Biztosító Intézete l~J;)~. 

11 
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ev1 januúr lió l-től folytatólag· tov'úbh 1nü
ködik. Tehát az egyesített szaklapok 1H31 
<lccen1ber 13-ún megjelent 50. szún1úban köz
zétett értesítéstől eltérően. az Iub'.~zct vény
lnpjain rendelt .!.!'yúµ:yszcrok 1Hi)2. óv januúr 
hó 1. utún is ki.szo\g·últathatók •Ss nem a·<i\Iúv. 
I3et.eg;ségi !=1iztosít/> Tutéz~t. hane1u ~l · _Du1~a
Szúva-„A.dr1a vasuttarsasag- 13cteg·seg·1 Biz
tosító Intézete részére sz{unlúzandók és fo
lyosítús végett: is otla nyujtandúk he. 

Budapest. 1mn december W. 
J{oi.:dcs üdön. J(orilsánszk,11 Ot:l<j, 
ügyv. titkár. ügyv, igazgató. 

Az „Eötvös" jótékonysáµ;i cµ,·ylet n1egszii
nése és az O'l,I véuyeinck helyes szá1nlázása. 

- Értesítés. -
'8rtesíte111 a ~rcstülct t. tag·jait., hogy az 

Eötvös" ·jótékoIJ"YSÚ 0 'i co·ylet IllC"'SZÜutettp 
~~ inüködéSét, teh.út ~z cg:~·let vén~ckünyvPi: 
heu felírt g·yúµ:yszerekct ezentúl esak k{·:-z
pénzfizetés ellenében szolp:últassúk ki. 

Egyben, ruinthog·y az O'l1I terhére rendelt 
\'l•nyck szúrnlúzúsa a tapasztalat szerint 
111éµ: 1nindig· ne1n nlinc\en esetben törtl~nik a 
gyógyszerszúllítúsi eg:ye:1.n1ény előírúsai11ak 
rueu;felelőcn, üjhól küzlön1, hog·y a vények 
úrilt. a szú1nla 1-10. oszlopaiba füg·göleges 

kaucsuk ragtapasz sohasen1 hagy cserben. 
l\Iagyar g-yúrh.ttány. 

sorrendben kell lH\Jegyezui l's ug·yanesak 
függöleges irányban összeadni. Az egyes 
oszlopok összegét a szúrnla oldalún, az ösz
,..,zesítés 10. oszlopúbn beírva, ugyancsak 
t'il.ggölege.s irúuyban kell összeadni. Ez az 
iisszeg a „nlindössze" rovatba kivetendő {>s 
a kivetett összegek e~·yik oldalúról a n1úsik
ra folytatólag· útvilelczye és úthozva, i.l 
szú1nla Yég·én Öfiszeadanc!ók. l(ülöu csopor
f'osítandúk. illetYe ki.ílün szúrrlla késZítencl6 
az összes bruttó és az összes nettó vények
rül. ;\. szúrnlút olYnsható írással kell kiúl~ 
lítani. :\.z png·edn161ryt a szún1lúból nem kell 
levonni. 

~.\. szú1nlúkat n következöképeu kell felht'~
Jyeg·czni: 

200 P-ig- í'Tenkl~nt 2 fillér 
:lOO- fi()() P-ig· ívenként ;) fillér 
;,':O-lOilO P-ig ívenként 10 fillér 

1000-20011 P-ig ívenként. 20 fillér 
:iooo--:.no:1 1)-i!J; ívenként: fJO fillér 

,\. Yégii:-;sZl'g' utún P~ecll·kes (•rtl>kü hl•lYI.'" 
a :-;zú1nla 111i11dl'I1 ív{~1·e küHin-kiilöu t'PÍr:~ 
gas.ztnndö. 

'
0f3udapest. l~Jil~ januúr .l·L 

I\:oudcs Ödön, ügy,-, f'ilkúr. 

KOlOPU 
Xl':,crhctes kúra for1uú:iúba11 az 
idiilt székrekedés g')"Óg·r~zt~rc. 

l(ézielarlási cikk! 
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.A. fi yóµ,·yszerészek ::i;c;n1etkezési Seg:ély„ 
akc103a. 

- ].!~outos tudnivalók. -

l. .1.\„ ~Iag·yarorszúgi Gyóg;yszerész-Egye
si.Úct .és az üklveles l.Tyóg;yszerészck Or;szit
„·o;-; j~}„ye,-;ületének. kebelében alakult G",\·og·y-1 
~zcró:-;~Ük 1'en1elkezési 8L•g;élyakciújCu1ak i11-
tézöbizott:-;úg·a n beérkezett jelentkezések 
alapjún „::\.'l, ~,.:\nker"' ... .\.ltnt{~HOS _l1~ztosit<~. J:~t.
val kockúza ti e:-;oportb1ztos1ü1s t kotot t. 
I-Ian"·sulyozznk, hogy koekc'li~ati esoporthiz
tosít'i1srúl vnu szó, neu1 pedig eg·y elérési és 
\;alálesetről szóló hiztosítú::;rúl. ;-\z összesített 
kockúznti csoportbiztosítús kötvénye, Illt>ly
nek Illl~lléklcteit k-épc:t.i a biztosított tagok 
névsora, az intézöbi·1.ottsúg hirtokúban van 
t'.-s a )[ag-yaror.szú;,ri G~·óg;yszerész-l!~g·ypsii
ictuek adatott:. út rneg-őrzésre. 

~ . ..:\ trn1ei:kt.'zési seg-t!lyakció tagjai az ak~ 
c·iú íntúziihizuttsúµ:úval úllauak jog·viszony
han. l\I.inden lí 1vel1:z6;-;, p{·I1zkülde111é11y. ha~ 
\úleseti !n'.iPl1.•11tl•s a:t, in1t··zöbizntt;.;ú1:.dtoz kiil
dendö tB1nlapest. \·!. l·IL'g·ec\iis Súndnl' 
llL'L'H ]/). 

H. :\i', iuh"ziihizottsúg·nak a hiztosit/J\·a! kü
tött szerzödés1~ szerint a biztosítottak útlag·
t~letkorúnak llteg·felelö hizto:-;ít.ú:.;í díjl{•1..P1Pk 
fryről-évrt..~ l'oµ:J1ak 111<·g·úllavíttat11i. .:\z :'dla~ 
u·of:' kor 11e1u•:sak a 1110:-;t lielc'·pettek, hallL'Ilt 
;1z új tag·ok és kil1~pettl~k (t•lhúnytak) korú1t'il 
i-. l'üg·_u;. Ez a júrnll'.k l'Zi(\6sz1:ri11t az 1200 
peng·ős esoporthizto:-:ít<'isra 1u.tvi :;jO 1?_. a :2(1:111 
pPng·ös esoporthiziosít'tsra haYi il.GO P. 

-!. i\ l'Soporthiztosítú;.;i júl'ulék. a biztosííú
\·al kiiUHL ::-:zt'rz(ícl{·:.; {•rleln1éhen havonként 
t:liíl'í' fiz1•trndlí, dP n kPzP!t~·s n1t1g-kiinnyítl•-
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séro legalább két hónapi díjuak egyszerre 
történ6 beküldését kell kérnünk . .:\. kétlutYi 
járulék minden év február 1-én. :'iprilis 1-én. 
június l-én, aug-usztns l-én. októhrr és de~ 
cen1ber l-én küldendő be . ...:\ júrulék hefize
iése, mindenféle tévedés n1egelőzése cél"iúból 
a biztosított tag sajút érrlekében, kizúi·óla.~ 
a~ ~rrc ~ célra szolgá!ó és tuin~1en t·.agnal{ 
f clevenkeut rendel kezesre hocsa toU. 45.í-!H. 
:"ZÚm ú póstabefizetési lappal eszközlenrló. 

5 .... .\. járulékok no11tosan fizetendők (lásd 
-t pont). ~.\.n1ennyihen a tao· akúr csak eo·y 
hóna.pi júrn1ék hefizetésév~l 1~hnarad ez "";1 
to"t_:"ábbi hiztosítás 111eg-~züné::6t ,-onja' 111<1ga 
ut.an. 

6 . ...:\ halúle::1et az intéz6bizottsú:..rhoz a ha
lotti leYéll,eL az ~itolsó két. 110stabefizei.t~::i 
c~ekks;;;e_lvenpyel cs az 1200 P. illetve :20{)0 P
ro! szolo n~:ugta e::atolú::úi.-al jelentendő bf'. 
.-\ nyugt.nh~l':·eg- díi<1t a hi7,1o=dtó· lnt-rzel 
fizeti. s n k1f1zrtendö ö::-::zeg-hlil leYo"njn. 

:\.z .. 1~8:? _janpór 15-ike ubíu iPlentk0zö ta
;:.;:oli:.rn t>l'Yen~-e.::: hiztosítcisi felff:i!Plek: 

,í. _.\ es~rorthiz_to;:.;ítú~r<i ki'\Ui!t. 111Pg-e::.!'\"P· 
7.Pf'. Yn!an11nt az nlhilr"!no:-: hiztn-,ít(t-,j .-;z;thú
l>·ok fu:r.YPle1pl_Je~·ételé,·rl a .!..!.·\·ó:.!:~·szerc;~í'.Pl~ 
1·~opo rth 1zto~1 tasa hall l'(;,„zt \'C-1111 i ::;7:'111 rlí;kn
f'~1~\: ; ::. ~fa z:·a ror::;zú~i _(}»Ó.!.!·y::?-t'n""z-T~.! . .fYPsii
~-f. f s::.,, qI\leYrlr:-; (TYo.i::·~·szPrf':'i'Pk Or::-:z{u.:·os 

}<_,g·yesuletenek k~~bcléhen alakult (lvóo·,·,„r-. ,.., ..... 

Hansaplast 
(jyiírf.;in: 

BEIERSI)ORF t>S 'l'ARSA RT. 
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l'É)SZL'k rre1uetkczési Scg:élyakciójúnuk intézö
hizott~{q;!;úhoz (Budapest. 'lI. ·ker .. 1-Iet,rediis 
Súndor ncea li.) jelen tik be bC'lépcisi szúndl•
knka t. I\:itöltik a hell~pési ürlapot. tovúhh;'1 
az ug;yan<:sak rendelkezésre boesútott kérdéi-í 
ívet. n1indkeftöhen írt adatok helyesség:r~l·rl 
:1 kiúllító felelős. fTgy:-zintén alúvctik · 1na
gnkat a hiztosítúintézeti orvos vizsgúlu1ú-
11ak. {Díi 5 nengő) .. ;\ hePrkezctt nyilatkozat. 
nlapjún történő felvl•teltö1 c-;z{nnítot.tan hat 
hóna.pru lép érvénybe u · hiztosítús. l'\„ havi 
.iúrnll•l\ok annak a esoportnak n1eg·felelöen. 
nn1elyhe tag-nl jelentkerett. a hat hónapra is 
nontosau fizetendők . .....-\ hathónapi vúrakozúsi 
idő alaft történő esetleg·es elhalúlozúsok ese
tén. f!3rnH~.;,;zetesen a te111etkezósi segély, iI
lPtve n hi?.to:;ítúsi összeg- IH'lll júr. sem a be
fizetett. diiak nen1 té1·íttetnek vissza. 

:.\ 1:ag·ie1eutkezési korhat.úr a he ne1n tfil
tiHt 55. f•\·. 

Üngyi]l;-oss(u.r esetén a te1netkezési sezélv 
(hiztosit{isi) összcv:. csak nkkor kcrii:l kifiz0-
t:ósrc; h:1 a hiztosif.ús legalúhh 3 (húrotn) év 
ntn. l'l'V1!11:i;-hPn vnn. 

. :\ hadikoekúzn_tr:i ;1 hiz~ositús .ne-rn tPrjed 
k1. e11Pnhen n narbn.ikockazatra 1g-en. 

Budapest 1HH~ j.inuftr 15-én. -
~·lz inf'r;~«Jhizo!fsríq. 

;;'.}-1!JH:2. sz:'nn. 
1\.z Ütf1f Ol'YüSOk ~·y(Íg-yszcrcinek kiszolg~il

tabísa. 
- Erle~íté::-. -

f'-" r9· rr. I . .I\:ireude~tsóg·i é~ \rtdlalati 
l)enz;tar1 Orvosok Segítd E 0 ·vesülete" v·'i
iaszlrnúnyúnak (~r!'esítése sze~·lnt a sPgítŐ-
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eg·ye~ii.let tagjai IHB1. évi november hó 15-
től kezdve a részükre sznhúlvszerű vénven 
rend!::lt fJ:}-ógyszerek úrúnak·· 50 szúzalé.kút. 
111egl1zetn1 tartoznak. Ennélfogva a se• ... ítő
~g·yes_iilet, terhPre a gyógyszerek úrfrnak ~·sak 
;)0 ~zazaleka szúinlúzható. :.\.bhan az esetben, 
a1n1kor a vény t'e.irovab'than nen1 50, ha
ne1;n 3_0 sz(tzalél~ van i'eltüntef:vl\ akkor az 
utohb1 aranyszn1u a rnérv:.Hló. 

Buclapcst. 1932. évi jannúr ltó 22-én. 
[(ocács Ödön. iig·yv. titkúr . 

B2-1932. szán1. 
.A„ Petiífi-egylet g;;vóµ;yszereiuek kiszolgál

tatása. 
- Értesítés. -

1 „Ert~~!~~.iiik _n Te,~!5ilet t. t~i:r.i.ait. hog:7( a 
.\Petof L eg~ lct 1,\utele:1;cf'b::::ge1nei1: cle.Q"et 
tcn1.11. nern, tt}cl· teh:::t a ncvrzctt egylet vény
h~pJa1_r;:~ }elu:t p:yog)·szerc:kPt. ezentúl ('Sak 
keszppnzf1zctes ell~1u:hen :-zolg:últnssúk ki. 

Budapest. 1932. evi jannúr hó 22-én. 
ltnl'ács ödiin, ü.r~yv. tifkúr . 

'.:!2.f--I\li32. szám. 
A :i\1áv. B. B. I. vén;,·einek orvosi hélyeg-ziije. 

- 1~rtc;.;íl"ó:-::. -
.:-\.?. ntóbhi idöben n1indg·yakrahhan fordul 

c\theustaedt 

'Ej;' 'iii' 
12.. !La 

SlirJE ET Ci!JM AI!SEfü@ 
1lagya r g~·{u:! uti'1uy, 
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PlÖ. ho.!!''.\" a J\f/1•: a sifln1lát henvi1if-ó .Q·yóu·y
szr1·Ps·n1rl~ nótlá-: vPt.:!'Pi: ,-issznkiilr1i n„okat 
n vénynkrL n111el\Pkről rl7, 01'\0Si hPl,-P!2„ré1 
vn!.!V hi{111,-·1ilt Víl!2"V :innyirn 0ln1o:::r\<lnif-. 
h<H2·Y a THÍl\-f!Ol'YOSi hé1yegzö szán1{1t kihr
f{i711i 11r>n1 lehet. _ l 

i\finthocr~ a Yényrl::n0k nólliis vPf"'f'ft vnló 
vi r:::;:,7n killrl~::;f' n _l!VÓ.rr""\s·1p1·f.s·1,ne k f eJp_;;:: lPo·p~ 
költ::;érrrt: P::: kifizctPr:::hPli k-rsóst okoz. fPlhfY
juk a· t. K:irh'1rs TT„aknt. 11orry a hií1nv7f1 
Y<l!YY 0J,-nshntnfl:1nul Pl1110.::::firlnft hólvez·1őt 
;1 S7fin1Jn hPl1\-11if"{1sn r:lÖfi- nfitoltnss{1k a l'f'l'
rlrlő oryo:;;r:::."J.l. T-fn n rrnrlrlö 01·\-os 11r>111 hni
lnnrló n hiiínyzó ,-ri<r" elrnosóclntt. hPTvno·?:i1f 
n!itnl ni. lÍ !YY n f!''t"iÍP"'.\S?;Pl'Psz n vPnv h {i tl a n
i!i rn iro·yn.,,„,.. f1„1. l1íl<r\- a i·rnrlplfí OT'Yno: ~ 1 
nótlfi.-: vP~·ptt hrn1nh1tott YPnYt hélypo7;.;;.~. 
;-r1 P1l;íh1i. ynz1.- 1íi1·n rllfitni nr,n1 Yolt hni
l!lnrló. ()lyashntntlnn nl'.lÍr:Í;.:; esPtfin n l'PI!
rlnln n/1l~-flíll'\"n;;;; l1P\P i:; fe] fünfpfnnrlő a 
l1/1tlnnon. A„7. iJyPn \ények nl:::ó 1·.P:::zPrr fnr-
11íh-íir>l tPPndéí. 

l11Hlnnr:::t. 193:3 fehru:ír hD R. 
/•"n1·Jcs ()ifön. 
ii!:!·y,-. titkár. 

:!:JH-1\lH2. szám. 

K.r:ritsrín_s:zk11 n~1n, 
nzn. 1.!:!."azn:afn. 

. .\ szanál<ísi eljárással ka1Jesolatos figyel-
111eztctés. · 

.'.\. ::\Iagy·arorszúgi (Tyóg:y~zcrész-Egye,.;;ület 
,·úlaszbnúnyúnak doce1ubcri ülése eg··:;c n. 11. 
szanúlúsi. hizott::;úgot; alakított. li\:-ladatúYú 
fel:te. ltog·y a nehéz anyagi helyzetbe jutott. 
útbaigazítúst kérő g·yógyszertúrtula.idouos 
kartú rsaknak. viszonyaik tan ulu1úuyozúsa 
\(ln J);i{i 11, ll t.11111 ta tús::;nl .szolgáljon, 
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_.:\. decen1ber 16-ikí kelettel iueg-.iele1~t., fel
l1ivúsra negyvenketten fordnltak szanalasuk 
üg~.rében egyesületünkhöz. 

-~ szétküldött kérdőívet pontosan kitöltve 
B:J kartárs küldötte be; ·! kimerítő <Hlatoknf 
fartalmazó le\elet irt. 6-an pedig- .sen1 a kér
dőívet nem küldötték be. se1n helyzetükre 
vonatkozó pontos felvilúgosítást nem adtak. 
Ez utóbbiak üg·ve tehút tárgyalható ne1n 
mit. · · . 

. A.z egyesület szanúlási hizottsú~a januúy 
hú 30-ún tartott- ülést. _.\ tneg·keresesek a bi
zottság- 5 tagja között os?.tattak fel s azokat 
a laposan áttanuhuán:i•ozva, az adatok Cb~-be
vet.ésc alapján tették n1eg- előterjesztéseikC'f 
:1 bizottságnak az eg:i-:es hajbajutott g-yóg-y
:-:zerészeknek adandó olyan út.mutatásra néz
ve. amelynek f'i1,ryelen,bevételével ·várhatja 
:.:t'1lyos anyagi hl'lyzetének javulását. 

+.\ bizottság- a gyógyszerárunagykereske
rlők részéről eg~· ::.zaktnn:íesadói. is he,-ont 
:1 tárgyahísha. 

:\z egyenként. birg-yalt. 111eg·keresésekre az 
ii..;szes körüln1ények inérlcg-clé>st'Yl'l n1egho
;:utt útbaigazító javnslatof érdekelt kartúr
sninkkal Jpvélben közöltük. Tekintettel azo11-
hnn arra, hop;y o1y.-rn kiiriiltnén~'ck Yoltak 
I1H'_g·ú1la11íthatók a head\·ún;i;ok túrg·yalús;i 
~orún. a1nely0k indoko1ttú teszik. hogy k<ti'
f(t!'~nink rt'.>:::zf>re c.~:y úllalúuos tú.iékoztatúst 

E7.ú.i· és torokfertéitlenítü. 
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atljnnk, ez1~rt szükség-esnek lút.iuk az alúh
hiakra a figyelmet fclhíYni: 

1'.Iihalovits társelnök úr indítvi111:ya, Yala
n1int a vúlasztn1ányi ülés hatúrozata alap
iún életrehívott szanúlúsi eljúrús célja az. 
hogy tartozások következtében önhibájukon. 
kívül bajbajutott. nnyag-i nehézségekkel 
küzdő gyóg-yszerészeket: úhnutatással és 
szaktanáccsal ellússnk. Se111 az egyesület el
nöksége. sen1 az eg·ye:-:ület ;.:zanúlúsi bizott
sága pénzkölcsönöket neII1 nyujthat; ilye
nek kieszközlésére 11e1u vúllakozhatik. Ellen
ben árutartozúsok ügyében k{•szségirel eljár 
:-: közvetít a hitelező cégeknél. ha a fenforp;ó 
körülmények az egyesület erejének és lie
folyúsúnak latbavetését inclokol,iúk. illetve 
lehetővé teszik. 

~.\ statisztikai .kérdőívekből n1eg·úllapítha
tó. bog·:r a gyógyszertárak elaclósodúsút a 
lt~.i.!;többször a kellőképeu ineiz nen1 fontolt 
kölesönök felvétele okozza. Kartúrsa:ink nen1 
:-;zún101nak gyógyszertáruk jövcclelm.ezősé
gé\-el és ezzel aráu::bau ne1n álló terheket 
-\·úllalnak n1agukra. Ig:,.- nen1hogy a tőke tör
lesztésére. bane111 .:-:okszor n1ég n kamat fize
tésére sincse11 n1cg· a lehetőség-. Ezen bajo
kat: snlyoshítják a. gyógyszertárak tényleges 
fol'galu1úhoz 1neg·kívúnt szükség·letet 111eg
haladó és kellő körültekintés nélküli anyag-
rendelések. ICellő tőke nélkül való húzépí
fl'.s, húz vag;\· Jnús ing·atlan vúsúrlúsokh61 
t•rclö adósúgok, au1el:rek súlyos zavarokat 
idézhetnek elő. D.lert a húzépítós költségei
nek amortizációja, kan1a ta. a legtöbb eset
ben sok,~zorosan 111eg-haladja a házbér cí
n1én addig· fizetett avag;\- fizethető összege
ket. 

171 

..:\. kölcsönöknek \'Últóval türtéut rendP
zése csak útn1eneti n1e.g·oldúsul szolgálhat. 
n1ert a lejúratkor a Yitltó be nen1 vúltúsa. a 
részlet és a kan1atfizetések elmnliL-;ztúsa sú
lyos köliség·ekkel júr. 

rröhb esetben 1negtörlént, hogy a hitelczlí 
a kölcsöntőke biztosítúsúra életbiztosítás kö
tését; is kívúnta. a1ni eg-:rrészt a kölesönt llll
! . .r;\·on Juegdrúg·ít;ia, Jnúsrészt pedig 1neg-ta
karítúsokat kí,~ún olyan adósnál. aki 1nég· 
kölesünének Yisszafizef:éséro szükséges .iü
Yedelem111el st~ rendelkezik. 

.\.nyagi ba.iba jutott kartúrsunk összes 
körüln1ényeiuek n16rlegelésével leo·hel:re~eh
hen júr el akkor. ha búr szerény"" n1c',rélhe
tPst 1~épez9 ke.n:réykercsei"i forrúsílt: a g~·óg-y
szertart bsztan es terhektől nH!niescn 1neg
tartani igyekszik. Ennek érdnkében kívúna
tos, ,hogy _adósúgainnk rendezése céljáhöl 
hoesassa aruha esetleges intratlauait bár
n1ily fújdalr.nas i.s ez. hogy ~zúltal ,; 111.{>g· 
kornolyabb következ1nényeket felirll•zé) ha·
.iaitól szabadulhasson. 

\iégül értesítjük eg-ye~ületünk L tagjait. 
hog·y· a hozzúnk hküldölt" adatok. panaszok. 
helyzetkép stb. alap.iún n1eg-adott szanálú-;i 
bizottsúgi YólenH!n)- fig·yelernbevételóvel. 
eg-yesületünk az (inhihú.inkon kívül hajbaju-

idegbetegeknél a legkeresettebb 
G1l ea•whü@lt@il'il i e 1WJ rn 
©@ "5 €> cll ©! ti 1\1' IU! ll'YllJ 0 
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tott kartársaknak továbbra is renclejkP;z{•~ 
siikre áll. 

Budapest. 1932 fohrnár 5. 

!{ otif sdnszk.11 Ott"ó. 
ügyv. igazgató. 

Dr. Gaál Endre. 
elnök. 

i\ hetegsegél:rzí) és betegségi biztosító iutéH 
zet.ek jegyzéke és vényeik számlázása. 
A B. Gy. T. titkári hivatala legutoljára az 

1917. évi 210. számú körlevé1ben közölte n 
tagokkal azoknak a pénztáraknak. e.g-yletek
nek és egyéb intézn1ényeknek a jeg-yzékéi, 
1nel:rek abban az; időhen a beteg-eknflk ingyp
nes vag-y tag-díj ellenében történő g·yói.:r~·
s·lerellátfusával foglalkoztak, toYáhhó -annak 
:iz engedffién:vnek a mértékét. n1e1:.·ben azo
kat annak idején a. Testület tagjai szerződ;_§~ 
vagy meJi-állnpodás alapján részesítették . ....-\7. 
e1111ített tfljékoztató-.ieg:i,.-zék ma n1fir tern10-
~zotesen akkor sem volna hns?.:núlhafó. ha 
1116~ rendelkezésére f!Ilann a ::ryÓ!!"\·szertúrak-
1n1k. inert nz nzótn ehnúlt idő alntt ~ok ilv"ll 
int.éztnén;\· n1cgszünL cin1éi: Yag-y hPJyc'•t -\·:'i\
to;i;tattn. töbh ü:i alakult. az úren!'.tl'dn1Pny is 
rnórlosnlt. s általúban olynu ::;nk y:íltn·nís fiil'
t{>nt. hogy P.11::.- ilyen új jeg·yzék kiizlésP fp]
h;tleni.il sz;ifl;:sérrcssé ,-úit. · 

1!:!zért a :ielcn1lrrr is n1ííköfléshe11 ]p,·{) hr>fcu•·
f-;eg-é'lyző-cg-:-·lrfek (>s hrf'eQ's{><ri hi7fosítóinit•
'i'.Pl:ek :ir'7'yz-6kéf'. alúhh kö:;:öliiik ..... \ jeg·yz{!k· 
hPn a <'ltll n1elletf n1c1.rtalúlhnf6k nz :'1rs„n
húsra (;-.; szún1lúz:.ísra. Ya1arnint :1 ;.;z:'nnlf,1~ 
l'0nvnjiI1s{1ra Yonnf"kozó lPtrfnnf'n"nhh f11rl11i
~-:ilt'ik. - Ahol a c•ín1 1ne1lfltf. <'sak !'!~\" s·n'11•1 

tl-2-3-!) Yall. ott· n jep::{zék Yi!g-Prl t.alúl-

1 11~1 

liatlJ iuegfeleló szúnni jegyzetben foglaltak 
:;zerint kell el;iúrni. 

j.Jtaláuos üusegélyző Egyesület („Zion"J 
\TI. Csengery ucca 30. sz . . ::\. vények havou~ 
ként szú1nlúzan<lók. Reudes 1uuI1kadíjak l·:
polg. exp. szú1nítantlók 2?rí pénzt. engpd~ 
n161ul\·e\ -
13érko1~·sisseg-édek .Beteg·seµ;!~lyzö {~s rrct11t'I· 

k!~zc'~si lj;g~·h~te. \T.fJl. Oriús ueen 14. sz. (1.) 
Elslí .~lag·ya t' .A„1 ta lú11os Bl•rkoes i t. ula.i(!o-

1tosok üHseg·(·J:.·r.ö lj~g-:.·Ieh•. \tITI' .. Bérkot·:.;is 
l!CC'H 24. SZ. (1.) 

:-.. l•}isö. 11 t.td;i i .Beteµ:seg-1'~lyzö t'.1s 'l.1en1l•tkezt"s i 
['..ig-~·!et. J.], J-JorYáf'h lH'('U a. ,-;z, (}.) 
„~~lsö 131.idai Női. I3Pf'l'g·segélyz() Eg-:.·IPL lI. 

Ij o ucca bJ. sz. (1.) 
. f~.lsö 13ud!IÍ l?olgúri _Betpµ.·spg·él~·z(} Egyl('L 

1. !._ lskol:i 11cl'a -!·!. sz. (1.) 
\)ai:itas .fóh:konysúg-i I~.!,:·yleL \·. \~ilznos 

c·sasza r út JG. sz. ( 1.) 
~9hudai „C~selka" hPlPgsc.t;·(•]yzö eg·ylt~L II 1. 

l\1skor9na l!eca 10. sz. (A tagok a g-~·úg·ysz~·r 

1~~7I'~r~f" 1 f~tl:~~~~J~;~b1~~11 I~ i l'i Z7:r1c:1f'~i~l~~f~zu :·~l/\11 n k 
,_ Chevra IZ"1ttlisa pg·~-IPt. \'"I.I, I\:azi11ez~- ~ll'l'<l 
""· sz. (l.) 
C~oneord iH I1eh•g-,.;pg·{~l \"ZÍÍ E:.i.!;yleL \'l I. 

l-follú IH.'('H .15. sz. (L), . 
, I?t~ú}-:. l"('i'_l'.ll<'„ ,Jc'it{•konysúg·i f~gylct. \'"!. 

(,rol Z1c:!iy ,Jp110 Ul'l:a :Ul. sz. (1.) 

kitiínfil'n túrolhatc), nteg·hízhatc) kau{·suk
rag·tapasz. 
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DélnéinL•t J)unag·őzhajózúsi 'l'úrsasúg. Be
tegsegélyző pénztúra. \r . .Núdor ueea 2-L 
sz. (1.) 

Dnna-Száva--\dria \Tasúttúrsaság. (.:-\.z
elött Déli \Tasp{tlya rrúrsasúg.) I. I\:Iészúros 
ueca 19. sz. (2.) 

I\L kir. Dohúnyj{)\-edék Beteg·ség·i Bizto
sító Int-ézete. (I(fizpouti rendelő.) BudatH•,-.L · 
II. Iskola ueca 13. sz. 

Hel.11i. s.zer1.:ck: 
1. III. Lág-yn1únyosi dohá11yg·yúr. Butla-

i'oki út. 
2. \T. óbudai dohúnyg·;.'Úr. Polgúr ucca H-;í. 
H. \TI. Erzsébetvúrosi <lohúJJyg·;.-ár. Síp u. 
4. VII. Budapesti központi clohúnyúrurak-

túr. L"'C. I\:inizsi ucca 20. sz. 
fl. \TIII. Budapesti központi dohúnvhevúltú 

liivatal. ~l1úrna ucca 8-10. sz. · 
... ~~- _X. J3t!dapest I\:öhúnyai .l)ohúnyg·yú,r. 

l\.obanyai ut 22-h. 
_.\_ vónyek havonki'~II t ,-:zú111lúzandúk. ~\ 

!"L:{llnlúk a központi rt>ndelőinté>zeti \'Ú
uyek kivételével - az 01 . .ryes hPIY.i szervPk
hez llYn.itandók he kifizetés y[~g·1~tt . .I(ed\·p;.:
Jnéuye:-; lunnkadí.iak 1>s nxp. sin1pl. szúI11í
tandók eug·edn1óny nélkül. 

Eötvös Jótékonysúgi lDµ:ylet. J:\.{•mL•th til·t·a 
2G. sz. II. 12. (1.) 

Budapesti Gépgyúrak \rúllalaU I~eteg·sp
g-élyzö pénztúrúnak központja, 13udaJH',"t. .X. 
Szabóky ueC'a 40. sz. (H) 

Országos JBlsö (tyt'l'Illl'ktnenedékhelv Ii:µ;vt•· 
siilet. IX. \í endel. U(~ea ll. sz. (~.) · · \ 
, „~L, kii:. úlla1ni G:ver1uL:k1uenhely. \"Jl I., í~J-; 
w1 ut 86. sz. (2.) 
Gyermekvédő Liga. \'"II, \\'esselénvi Ut{'a 

6. 8Z. (2.) • 

l'/5 

1\[agyar Hajózúsi Betegség·i Biztosító In
tézet I\T, 'lig·adó ucca 2. az. (-!.) 

Í-Ii;zfeliio·velök Bete!'.?.:segél:rző és rrúrsa
tla!n! i )~g·Yiete., \~TII„ E1':z~é~e~ l~CJ.rút il~. s~ ... 

J·fü\ Belegse~1 B1ztosito lntczct. '\, Lipol 
körút 22-2a. sz. ~ 

1-Tung-úria ]Jefeg-segélyzö Egylet. \ 1
• Sza-

badsÚ!.!,' tér G. sz .. (1.) • „ 
l~lső I\Iag·;i,.·ar lz.raelita Bcteg·seg·clyzo és 

'l1e1netkezés-i Egylet. \íIT, _.\...kúcfa ucca 22. 
sz. (1.) E l 11· .. Burlai Izraelita Detegscgélyzö ~gy et. 
Fő ucca 12. sz. (1.) 

,Tózsef l'öherccg· katonai hadastyúni Be
teg·seg·élyző Egylet. I. I\:ereszt tér 19. sz. (1.) 

.JúzSPl' főherceg· Női Betegscgélyzö Eg·y
lct. I. Alhrceht út l!I. sz. (1.) 

1Dlsö I\fag·yarorszúg-i I\:ereskedelrni Beteg
se(..':élyzö 1~s Seg-éJyegylet. \TI. G:rúr ueca ti. sz . 

·~\ Y·énvek havonként szúntlúzandók. Ren
de~.;- nuuikadí:iak és polg. exp. szú1niUuttlók 
:1?,; pénztúri Pilá,!."ednténn:rel. . 

]?esti I\fag·yar .l(ereskedeluli 13auk Lat1t.•zy 
Leó alapítvúnyn. (li1ehér ,·én:rek.J \T, G:rúr 
'Pisza J.:;;tvún ueca -L sz. (1.) 

Bndapest: Szl,kesfövúrosi I(özszolg-a 111111·
túrsnlat I~cte.g·scg-élyző és Önseg(•lyző Egye
.;ületc. \ 11. Des;.:;e\Yffy ucca 2B. sz. (1.) 

I\fngú Ila lka 1 n1azof:ta k Bef:eg»s{~g·i B izto:-< í t ú 
lutézl'le. YIT. Bethlen ti•r 1. >z. (.!.) 

HA GYóGYSZER'l'ARAT venni vagy bérelni 
:-<zúnd{1 ko1jk, J'ort11djo11 a legtcljc-scbh biza~ 
lo1111nal a G:yóg·yszerészi Ertesítö köz.vetítt'.i 
osztályúhoz. \íezeti: Nag"Y San1u. 
Budapest, 1/llI., Rökk Szilárd ucea 31. sz. 

'! 

:1 
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?rLA.\' Bell1g·st;g.i T3íziosllt'1 f~lh;zPl: Vl_. :\H

tlrúss~- út 7a-75._ sz: (~.) (-;\ szautla. es ve.llyt·k 
a testület titkar1 luvalalahoz IlYUJÜ11Hlok be 
n1inden hó G-ig·.) 
Első Buda]lesti NiH _Bt.>leg·seg·él:-·zií I~r,ry]Pí. 

U. Batthyit11y """" rn. sr.. (!.) 
Ül'-HZÚg'OS 13el.PgÚpo!úsi ~.\lap. t'B11dapP:·d 

:--r.6kest'6vúros.) (S.) 
Orszúgos '.l:úrsad;1 \01uliiziosítú .f nlóz1•f. 

\t_[I.[. .F'innu:i út: .l!l-h. (ll.) . .\ szúnila és v<··-
1\Ví\k a testület tilkúri hi\·<Jtalúho1. uyujta11-
dÓk he ininden hú G-i~.r. _;\'l, orr[-t: 1uegillt1 tii 
kedvczu1únyben 1·ószt1 sítí'1Hlök a köte!ékl>h11 
t.artozó alúhbi ,-úllala1i p(·uztúrak is. Ezt•k
nek v-ényei kiilün ,;;;zúndúzandók (•s a szú111-
lúk az egyes y{J!lalati JJÓnztúrakhoz nyuj
tanclók be. 

'fújékozta túsul itt közöljük azoknak a vú l~ 
falatoknak né\-sorút. au1clyeknek bctPg'\, 
scgélyző pénztúrait a n1ost közölt.: cgyt•zrué1ty 
l•rteln1(~bt>1J :20'.1,;, illt1t\·e :i','~ cngcd1n{•ny illPti 
rne 0 ' 

'7\f,;gyar ...:\Jta!úno:-: lUf.t~lbank y{tlL betPµ;
sog:élyz() p611zt.úra. l1udapl'sl:, \'" .. József 1(·r 
:2-=·t sz. 

Pes!:i l\[agyar :E:l:rPskeduluii 1Ja1Jk Rt. vc'tll. 
bet.cg-segélyz{j i1(•11ztúra (vörö:.; 1:én:.-ck:). Bndn
prst. \T. Gróf r:Pisza T::itvún ll(~ca -!. sz. 

Iíazai F'0süi'onó ús SziivÖgyúr rt. vúll. be
teg-s. péuztúr. Budapest. \~. Bécsi üt 8, sz. 

Buclnpesti (t(•pg·yúrak: vúll. beteg-s. pénz-
túra. 13udape . ..;t. X. Szabók~- út 40. sz. ·\ 

Golclberg-er Sfunucl és F'iai vidl. betcgs: 
pénztúra. Budapest. III, Bécsi út. 

f(()széuhúnya és Tl~g-lag·yúr társulati hi•
!f•g-s. pénztúr. Budapest, \7", ICiotild ucca :), 
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~\Íagyal'-(lla:-;;;, .Bank vúll. beteg·:-;. PE~uztúl'. 
Huda1lt>sL \r. J\'{ulor llf'C'íl ](i-18. sz. 

Hang·ya .-;züvetkezet vúll. beteg~. p6nz1úr. 
Budapest, IX. KözraktÚl' út 30 .. ~z. i _ , 

Kallln1er 1l'estvl•rek r1;extilg·:;;1r ltL \·:dl. 
hctegs. pénztúr. J3ndapest, X. Gyii111riii (it 
!i/J-94. sz. ' 

l\fagyar Pam11ti11ar llt. vúll. bel.!.~gs. veuz
túr. Ujpest. Buda1Jest. \T. ~.\rauy .Jano:-:; l\('l'<t 

::. szán1. 
Otthon irók és Hirla11írúk .K1i!·e (1.) .. 
Osn1a11n Bcteg~scgélyzö és rrcu1etkeze~1 

Egylet. IX. Rútlay ncca 5. BZ. (1.) 
l)etöl'i Súudor 1:3ete.i1;;:;cgélyző és ~L1cu1etk()

zú;.;i .I~gylct, VII. J\:azinczy ueca 2:?. sz. (1.) 
Pénztúri Orvosok Seg·íföegye~iil1.•te. '\TJJT, 

b1 iun:1ci út 19-h. (iJ.) !.:\ iap;ok a g·yúgysZf'l' 
kiszolgúltatúsakor a -~·.\·ú,;.!,·y:::;zer úrúnak a 
,·ény fejrovatúlJan t'Plíün!.Ptet.t. ~zúznlékút 
li:l•szpénzben tartoznak 111eg·fizetni.) 

.Els() Bndanesti I?o!g·úri (l!:::i liivész) Belpg·
·"t)g-Ólyző Eg;í--t:siilet \'I I.L lUikk Szilúrd net·a 
IO. sz. (1.) 

Pósta Beteg·st~gi l~iz!osítú l11téz1:L 1\-. :F~í
pósta. (.A. tag:Ok a µ;yr'l.~':1.-·~zi·r kiszol.~·últatú:-;a
kor a gyóg·yszer ÚrÚIJ<tk í':!:yh:irrnad l'l;~zt~t 
iartoznnk rueg-fizt'flli. (il.) 

Pó:::b1 takn l'éknéuztúr Bl'll!g·ség;i Biztusitú 
fntézeL \'. 8zabac1s(q:.r l:"r 11.. sz. L:\. f'a~·ok a 
.~·yógyszr1· ki:::zolg·úlhitúsakor a , Ú:r~:JJi·y.szei· 

le u k: t 
I\:ancsnk rag-t.apas?., rnagyar gyárt1uány. 
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úrúnak eµ:yharu1ad részét meg-fizetni tartoz-
nak. (3.) G !"' . 1 Ifj. gróf Rúc)a:r „ '·etlcor~. ovnros~ agg· ~ar
eosok heteg·seg't:lyzo egyesulet:e. \TII, _Doh:n1y 
HC(~[t Hl. sz. (1.) 

ürszúg·os StefúBia Szövetség-. (2.) 
~[ag·y.:11· Szakírók ~g·yesiilelc. \~J. .·\J!

drú!-:sy út jfi. sz. (1.) 
Szeirt ...'.\nna és Szeut Borbúla t:g.rlet. ll. 

l\.:acsn ucea 18. sz„ Jl.[cdve ncca sarok. (1.) 
Székesfővúrosi 1\lkal111azottak Seg·itő-

alapja. BtHlapest. I\T. l(úl.Yin tér. (...:-\ tagok 
a gyógyszer kiszo\g·últatúsakor a gyógyszer 
úrúnak ~0~1~-úL uieg-fizctui tartozunk . .:\ vé
nyek havonk1'.'I1l; szúrnlúzaudók. l\.:edvezu1ó
n\·es 111unkadí;ink é.s CXl). si1upl. szún1itn11-
d6k 5~,~ e11.!.~:ed1nén11ycl. ..:\ sziunlúk {i::; Yény~~k 
a tt•stiilet titkúri hivatalúhoz uyujtandúk be 
uiiuden hó ()-ig-.) 

rl'iidőbeb.>g·gunr\ozli i u lézcte k. .:\ \"l•ny-ek 
OB„\ véuyeivel e.u:yiilt :szúndúznndúk. ('.?.) 

L'j:-;úgírúk kórhúz~ l~,..; szauatóri11u1 pg-yc:sii
lt11e húziorvos;ii. (\'rL l\úkóezi út LO. sz. (~\ 
v{·t1~vek havo11kúHt. szú1ulúzauclúk. Ri:nd\~S 
u.1unkadí.iak és polg'. l'XJ). szúruítatHlúk :JO'/;; 
(külüu leg·L•::;sl'.!l'ekbl) 1 1:1 ,.., kötszerckből 10~111) 
cn.~;edru ún n ye 1.) 

\\Teiss :i\Ianfrijd tdanítvúny. \T, 1Iúria \ra
tt~ria nt·c·a 17. sz. (1.) 

.Teg·yzet: (l.\ „.\ ,-t·B;;t>k hH,·onként .szúndú
zautlúk. 1ieude,..; 111unkadí.iak és polg'. \~X!h'
dieió szúr.uítaJ1dúk. e11g·ednil•11y nélkül. 

(:?.) .:\. vények havonként szúnllúzanfJúk 
keclvcz1nényc:-: 1111111kad í.in k („.., exp. sir11 vtnx 
sz{nuíta11llr'fk :i'.!ó eng;edn1l·nHyel. 

(:J.) ...:\ ...-ényck havo11ként szúmlúzaudók. 
l(edvcztnéuye.c; 111unkac1í:iak és exp. sin1plex 
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szúrnítandó1r, 20?ii, illetve n kiiHinleg-c'<ség·ek-
hől 5?i eng.edru.énnyel. , 

(-!.) A ven:rek havonkent szúrulúzandúk. 
l(cdYezrnén:res .inunkadíjnk és exp. sin1p!. 
.szú111ítanclók. engedn1ény 11élkül. 

11il!>-19il2. szú lll. 
Felhívás a .sajtóközle1nények túr~·yá.ba.n. 

1\ fiiagyarorszúg·i (tyóg·yszeré::;z- E!-!·yesii ÍL~ t 
és a Blidapesti Gyóg·yszerész 'l1estület fel
kéri 1nindazokat. a kartúrsakat, akik kari 
ügyeinket a nyilvúuossúg előtt cikkek kPre
t.ében fejtegetik, hogy a gyóg·;rszer6szi érde· 
kek -és célkitiízések egység-esítésa céljúhól 
közleményeiket az Egyesülethez. illetve a 
'restülethez küldjék be, ulielőtt azt a napi
lapok sze:rkesztőségéhez :iuttnt.iúk. 'L'ndva
levöleg· órrlekvédelrni szei·vcink k1~l'C'téu be
liil sa:itc'ibizoltsúg- n1ííköclik. 

BndaT)L':o::t, J!J:l2. évi l'ehruúr 20. 
])r. (/udl Endre, 

elnök. 
Ilo1:úcs üdön. 
B. ({~'· 'I'. ü 1:. titkúra. 

Iloril,..,·á11s.zk.11 Ottó, 
~L(ty. E. iiv. ig·azg. 

B;'i2-l!JH::l. sz{nn. 
Az Orvosok Seµ;élyzfi Egyesiilet.ének és a 
Harcoskar het. eg:resiiletének gyúµ;yszer

ellátása. 
- Brtesíté~. 

Ertcsít.iiik az Eg·yesület és a rrest.ület t. 
1ag-jait, hogy a 'lúllalati '~s Pénztúri Orvo· 
:::ok Seg-élyző Eg·yesülete. ez évi r.núrcius hú 
l-tlH kezdődő hntúllyal, tovúhhi intézkedé-
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sig, sziinctrlteti a g·yúg·yszPrseg-{~[yt. J;jft61' a 
na.pi ól fog·va !Phút at'., Eg~·psiilf'I tc:rhC>!'t• 
gyóg:y:-;1.erek ~1eu1 s,zo\g;alltatok l>t. ~A. .i~:lz(·.~t 
időpontig- k1szolg;altntott µ;yog·ysz1:rekrol 
sr.óló vények ruúreius hó l-én sz{nnlúzandúk 
é.s folyósítús véµ;ctt küzYetlcnül az 1~~g':\"t' 1 :-:ii~ 
letnek (VIIL Fiumei út; lH-h) küldendők. 

.:.\.z Első l\[ag:yar liareoskar bete.~·s.<Jµ:ólyz(J · 
é,i;;; tPntetkPzési eµ:ye:;ülct (13udape:;t, \TJ.ll, 
Sziµ;etvúri HC't'H 1.) ugyancsak f. úvi n1úrci11~ 
hó l-től fogva ne1n részesiti tagjait gyóg·y
szerellútúshan és ettől az icHitöl kezdYü 1niJJ
dcn tag· a rnagn költségén köteles a g·yóg~;
szerekot beszerezni. 

Budapest, 193~. évi l'ehrnúr 22-én. 
l(o·lxícs üdön. J{orHs(Íllszh.11 Oltó, 
B. Gy. ~P. i.iv. titkáTa. ).[.Gy. I~. üv. igazg. 

A te111etkezési sc:;élyRkció fontos tudui,·u~ 
lóinak kieA·észítése . 

. A. l\fag·yarorszúgi G-yóg·yszerész-Egye::>ült•I 
{~s az Okleveles (tyógysz~részck Ül'szúgn:-1 
Eg·yesiilctl' kebelében alakult G;.-úgyszerC:•
szek T1cllletkezési Scgólyakciójúnak intl~zö
bizottsúg·n. i'cbrnúr hó ~7-én tartott ül{~sén a 
„Fontos tndHivalók:. alatt közöltekev· kövPl
kezöképen egészítette ki: 

Pótlús a a. ponthoz: . .:\.ZOll új tag·ok. akík a 
hiztosítótúrsasúg· últal n1inden é\·bcn újból 
1neg·úllapított útlaµ;kor!lúl 111ag·asahh élet
korúak. a kövctkezö éYi n1·~g·úllapítú:;i~· 11e1n 
i~zokct az ös::;zcgekct. hnnen1 a koruknak rncg-
i'elclű díjtételeket kötelesek fizetni. 

Pótlús az 5. ponthoz: )„z intézöbizottsúg· a 

J;. a lli·!. oldalon! 

= 

EGGOPLAST 
ldtüniít>n tárolhatú, u1t•µ;hízhutú kantsuk

rag-tapasz. 
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4·1-i-J.HH:J. SZÚUL 
I{ülföldrül való gyógyszerbehozatal. 

- Fclhívús. -
llivatalos 11elyröl vett. felkérés alapj{ut 

(:rtesítjük niindazokat a cég·eket. arnelyek 
külföldről g-yóg-yszer hehozatalúval foglal
koznak, hogy az IHnl. évi 45llű. ilI. E. sz. ren
delet I. szakaszúnak b) pontja szerint inincl
azon úrura vonatkozólag·, an1el:reket kül
földről behozni szúndékoznak. szerezzék 1n~g· 
az előzetes hitelcng·edélyt. !nert 1.uút.ól kPzd
vc, ha az igénylésl~k ne111 lesznek előzetei; 
hitelongedéllyel ig·azolva. azok túrg·yalús alú 
spn1 vehetők. 

Budape:-;í. lHH~ HlÚreius 
J{oritsá11s,::k.11 (Jfló, 

üg:;v. igazgató. 

Ji:!-lHH~. :-.z{nn. 

hó rn. 
Dr. (fcuil !Endre. 

elnök. 

.t.\z orvosi jótékon:vsáp;i bélycµ;ck sürg;iis 
visszaküldése. 

- Felhívús. -
..:\z Or:;zú~·o~ Ür\·o:.;s;,iivrtsóg· Kyug·díjint(~

zetúnek fe\k0rés{)re közöljük az alúbhiakat: 
rrfihh gyÚ,!!:y,...;zertÚJ' <t7. a1111akidején I\H'g'

kil}fl(itf; ;jútf>koHysúgi jpgyekré)\ többsziiri 
felszólít:ús e\h~nérl1 se szútnolt el és a IIH!g
ruaradt. jeµ:yekct. se kiildüttc VÍ(";sza . ...:\ hat.ó
:-:úµ:ok isHu!tPlte!l siirµ:ették a k(ih•les elHZÚ-
1nolúst. ..-\zi: azonban t11indaddig·. nlÍg vala
.Ine1u1yi gyúg·yszertúr be IICin küldi az Or
szúg-os Orvos-i'zövetsl•u· N yug·d íj iu tézeü"ut~k 
(Budapest. J"í/, ·y„{1roshúz ttc·en 14.) a kl~Z
hczvett ;jótékouydúgi jegyek elszúruolú:·iút, 

felterjeszteni 11cn1 tudja .... \unyival is inkúbb 
felhívjuk tchút kartúrsainkat: a jótékony
súµ:i jeg·yckről való rlsz{unolú::<ra és a n1eg
nun·adt ·jeu·vck hPküldésérc. n1ivel indvalc
,·{íleu· n he'rOivt ii::;szcu· HO szúzalékút a ható
s{1g·1lúl törté1it elszú1l1olúf' útjún, jóléti in
! {:zn1é11yeink céljúra og·yc::-.ülctünkhöz ntal
jú k út. 

BuclnpcsL 19H2. évi 
11..~ordcs Ödön. 
ügyv. titkúr. 

:.?:18-1932. szam. 

lllÚl'('illS hó 17-én. 
J{orilsáuszlot Ottó, 

üg-yv. igazgató. 

... \z Orvosok Sl•14·élyzií E~·ycsiilrténck 
szúrnlái. 

- l~ri:rsíf'/~s. -
.\ Gyc'igyszerészi I\:iizliiny ez éYi fohrniu· 

lu'> 2S-i szúrnúhnn k:iizii!Uik. ho.!.!·~- a Pl;nzfúri 
01·\·osok SPµ:{,lyzéi E.!.~:yesiilc:l 1.' trrhérc: inúr-
1·ith<::. hó 1-h'il k<'zdvc g·yr'>P::·;szcrek ne1n szo1-
.i..!:úlhat:úk ki -é:-: hog·y :1 :h~!zpfl- id()ponti.!.!' ki
szolu·ú1tntol't !.!'YÚ!!'Yszcrekn'.íl f_zúlú ,-én,·ek 
rnúr.eins hú 1.~én · s'zún1l;'tzrintl<'ik. E !'i,g·~·cl-
111Pztet·ésnek n0n1 volt fo::.r:1nutja f>s c.g·~·esck 
n1óg· lnosi: i;.: kii11lc11c~k br szú1nlúkat kifizr
f.{'.~ végett. ...:-\ Srp:ólyző J<;.:r:i-·esül0t 111ost üj-

!H;u!as :idsor!1liu,; l•rlt'·ldi l1iologbilag é~ Yc!.!vill'_!.! dh:núrzü!t 
!i~zla :'tllali szt!ii. Tahldhizn1, f;ranubihÍi. P~ puralal•lwn. 
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húl közli. hog;c;„ niinc1cn. a gyóg·yszerki:-;zo!
g-últatú::; 111eg·szüntctésére alapul szolgúlú ok 
111iatf: tisztúlia ke1l jönnie a nu!g fcnuúlló kii
Ycf:elé:;ck összog-{~vel. f. é\„Í Úprilis hó ll-tíil 
~z{nn1úkat u1úr !H.'llt fog·ad cl. 

·Budapest. 1ua2 úririlis 19. 
l{ordcs Ödön. J(orilsúns.zk.11 Ottó. 

i.igyv. i:if:l;:{u" üg·y,-, jg·azg·aiJi. 

249-1932. szúm. 
A Székcsf(ivárosi Alkahuazollak ~pg·Hii

alapjának szán1lái. 
- Ért'esítbs. 

~\ SzékesfGvárosí 1\1k:il11u1zollak 8{'o·ilii
:.ti;:.1pj;:í11ak clnöksP~o ké;·i a rl\1stülcl: t. '"'taµ·
,i:ti!·. 110.!.!·;i.- azokat a ve11yekt:L an1cl:rek1H•k 
(1rúlJÓ{ n tag ;)0 SZÚ?,nlékot f'l•rít n g·;i.-{ig·yszl~!' 
ld:::znl!!úlhih\sakor, külön ,;.;zúnil{tha !'ntdnlni 
.;.;zivr:::kf:il.irnck. · 

Dnrl:111c:-:;t 19B~ úprilis hú ~!i. 

Kordcs öc7ön. iii:.;YY. titkúr. 

~:J.1--l!'Hl2. szún1. 
• \ Pr1.iifi S:inc1or llefel!·scg·él;i.·zií Té>n:vei. 

- liJrtcsít6.i::. -
i:;l'ft>:-:ÍiP!!l <l rpp;;;!illf'i L ln°·iaif lioo·\- ·1 

... Pi·U)fi Súudnr hcteg·sl~.!.!·flyz(i ~g·;i.·ll;{.': 't~;„ja'i 
l!Hl~. 6\·j iu{dns hú S-tól kezdi:P :i o·í-fio·\~'i.zf'-
1·ek_ l~i:-:zo!.~:úliatí1sako1· azok Úl'Ú11n

1

1':" :iO· sz·(;. 
zidl·k:d: keszpenzbcn 1ncg·fizeh1i tartoznak. 

BnrlapP::L 1~8'.1 n1ú.ins hó 3-ún. 
]{01,'fÍCs {irlön. tig·:·t\-. titkúr, 

H.15 

:lliG-19H3. szún1. 
Gyóg·yszerkiilUnleµ;essép;ek rendelést' a Szé~ 

kesftív:.irosi J\.lkahnazot.tak Seg·ít.iíalapja 
Tészére. 

- ErtesítéH. -
Erto~íteu1 a ~l1estü1et t.. tagjait. hogv a Sz{•. 

kcsfővú rosi Sl!g·ítőalan clnöksl>g·t.~ kö'Í:ira th1111 
hívta fel az alap rendelőorvosait arra. ho;:.r)· 
;1 g·yóg-yszerkülönlcgesség·ekből. ha Yan. a 
kórhúzi cso111ag·olúsút. ha ilyeu nincs. nii n
dig a. lcgkiscbh cson1agolúsút reur1o1.iók (•.; 
l'rről az alap tag·jail: értcsítettl'. ~'"\.z e111ük~ 
ség- reudelkc~zése érteh.uéhen tehút a k{lrhúzi 
('.son1ag-olúsban fort.ralon1hau 11c1n lev(í 
t!·yóg'Yszerkiiliinlci~;es1.;ég-ckhől akko1· is a lt•i.r
kiscbb csotnag-olúsút kt-11 kiszolg·últatni. ha 
a rcudclöorYos l'clecl.{•ke11ység·h(.)J va_g·;i.- iévc>
snn. 11ag-yohh cso1nag·olúsút rc>THlPlne. 

13nflapp . ..;l', ]!lii2 .niújus 9. 
l\~orúcs ()djj11. iip;y\'. !ilkú1·. 

'i'!J!J-1Hil2. szúm. 
;\ g:yóg:rszerbírak rakt.c:írán levfi sebészeti 

köt.szerek bejelentése . 
- Ertesítés. -

:\.. Ga.ooo~:l!lB:!. sz. p{•nziigyruiuisztt~rí ren~ 
dl'lef. ilO. paragrafusa J. Ilontjúbau foglalt 

leukoplast 
J(a\tcs11k rap:hq;n;-;z. 111ag-~·ar 1.r~·úr!.J11Úu~-. 
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rendelkezés alapjún, n gyógycélokra prepa
rúlt vagy kiszerelt vattúk és kötszerek 1H32. 
évi ruújus 31-én zúrás ntúu leltúrozaudók. „A. 
leltár szerint meg{tllapított nicnnyiséget é;.; 
annak egységenkénti, valamint összetett be
szerzési úrút, az illetékes forgalrniacló hiva-· 
talhoz írásban kell bejelenteni. (Budapesten 
a ,kerületi forgaln1i adóosztúlylioz.) 

_..\.z idézett szakasz. ;J, pontja alapján nen1 
tartoznak raktúri készletüket megállapítani 
és bejelenteni azok az adózók. akik a for
;::~dn1i adóka,t, ,adóközösség alnn.iún. átalány
os~.zeghen roJak le. ha az adóközössép,,· vál
lnlJa; ho~;\" az ~dól5ö7.~~ség- terhére jelenleg 
I,nei.rall~P} ti:tt at~laJlyoss_zeq;et q rendelet 
PlPthelepe;:;etoI sznnutando hat honapon ke
resztül n1ég- fizeti. 
. . .\;r, adóközöf'ségek írúshan tartoznak he-
1plenteni az; illPtékes né11ziig·yi 11atós{u:rok
~1oz, hog-;\~ az ,adók}izössé,t!· ta.i:rjai vúllal.iitk n 
;jelenleg- n1ei:r<.dlap~to_tt:, {italúnyösszeg·1H:k. a 
rl'!1delct. n1eg-3elenese!:ol (19B2 rnújus 1.) szú
n~1tandó hat hónapon kcrcszliil v:lló fizet{!
. <;PL 

:\ Budaprsti Gyóg-yszerész; rrestülef'. ndö
kiizíi~ . ..,ég-P a székes f {)vú rosi pPnzü o·y i ,.,.'lZ
!'.";lf·ósóg-1.1a!\ 11~{1r h0jpl,f'nfPttc. hog·:'-· f;~·.i;J ;t 
·r. lpn}p[!·1 abilnn:'-·t t·ovahhi ()hónapon kerpsz
till vúltozatlanul fizetni fog".iúk. PnIIélfog.'v~t 

BHO:"ICllITIS:'\l::T„ TUBEHCt:LOSISXAL 
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"' 

THYO ALTll\11 
iill:1J1d{1au rendeli ~yügyszcrkiilüulcgcssf~. 
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a testületi adóközösség tagjai kötszerkész
letük bejelentésére nincsenek kötelezve. 

BudapCst, 1~HJ2 n1újns hó 22. 
Iloi:ács üclön. Iloritsú11szlo1 Ottó, 
iigyv. titkúr. ügyv. igazgató. 

'.:99-1932. szúm. 
Nynn1tatvány a szegéuybetegek gyógyszer· 

számláihoz. 
- Erle;.;ítés. -

Ertesíten1 a rrestület. t. lag·jait, hog·y a sz.e~ 
irénvbeten·ek g:yógyítúsúhoz !:lzüksége.':i 
;:'.yógvsze~·ek rendel{~sének és kiszolgúltntú
;i\nitI( szabúlyozúsa túrgyúban kiado,tt 400-;-
1932. N. l\L lvL eln. szú1nú rendelet ertelme
ben. a kiszolg·últa tolt. gyór,r:'-·szcrekrö} kész~~ 
tendő .szún1lúkat a rendelethez llH~ll.ekelt UJ 
n1inta szerinU ·.szinnlún kell kiállítani. -"
n1e•rfclelő nvo1utat.vún)~ a rrestület. ·tit.kúri 
hiv~tnlúbnn Tnúr kapható. 

l3udanest. 1!JB2 n1újus hó :!fi • 
J(orács Ödön. iíg·yv. titkúr. 

f;1!1-J 932. szú111. 
.:\ szaklapok fela;iánlott t1ijtala.n 1>Cltlányai

na.k i1xénybevétclc . 
.:\ ?1Iag-yarorszú12.·i (~yóg·ysz:..'.r~sz-Eiryesiilel 
lPiratn a szaklapok eg·yesített kintló

hivatalúhoz. -
L·\. Uyóg·;.·szerészi T\:özlöny. l-letilu11 és 

l~rtesítő eg;yesített i. kiadúhivatnlúnak). 
i\ l\Iagyarorszitg·i Gyóµ;;.·szerész-Egyesül~t 

ehii.iksúg·e kösziinPltel n:'-·ngtatja 1ná;ins ho
ha~1 kelt. hozzúuk intézett és a „(t~„ógyszt:· 

1 
1 
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111éltóztat.i\.:. tartani. r1_1er1uészele::ilHl esaki~ 
olyan t:lgokat rnóltúztas;.;l•k ajánlani. akik 11 

szak.lapra előfizetni nem tndnúuak." 
.:\z. egyes kerületekhez tartozó g·yóg·yszer

túrak szútnúnak figyclerubev6telévcl a kerii
leli Ell1ük urakat a Budapest-vidéki kerü
letben 15, Pest vm. déli kerületben ti, Szl~
kcsfehórvúr-vidéki kerületében (}, Győr-vidé
ki .kcriiJetben fl, Sopron várlllegyei kcriilet.
ben 2, V~as-Zala vúr1negyei kcriilethen 5. So-
1riog·y vúr1neg·yei kerületben 5, Baranya vúr-
1negyei kerületben a. rrolna yúrn1egyei ke
l iiletbeu 5. Szeged ...-icl.éki keriiletbe11 7, Szol
nok vúrn1egyei kerületben H. Debrecen-vidé
ki keriilethen 10. Békést·saha-vicléki keriilet
hen ti, .tieves\·úrmegyci kerületben 4. J\fi!'
kolc-vidóki kerületben S. összesen H3 pél
tlúnyra valú ig;é11ybe.ielent~::;1·e hívtuk fel. 7 
p{•ldúny tehút fenrunarad arra az esetre. ha 
net..ún vala111elyik kerületből töhh arra rú
:-.zorulú ig:ényjog-osu1tat jclt'ntenénel: he. 

ll'og·ad:ia a t. TCiadúhivtd:al újból egyesülP
tiink részéröl p(>ldút 1nntató ú1dozatké~zs{·
gl·{•rf: ií~zintP kii~zönetiinket s vaµ:yunk 

I1ndapt>sL 1!1H2 június hó 1. 

teljes tisztelettel 
_-/ 1ll a!/ .lfarországi. (fyógys,zcrész-Er1.11esiilcl 

eluüksé_qc. 

HA.\. GYóGYSZERrr.<\RÁrl' eladni, vag;y 
hérbeadui óhajtja, forduljon bizalonn.ual a 
Gyógyszerészi Értesítő közvetítő osztályához 
\Tezeti: Nagy Samu. 
l:lmlapest. Vlll., Riikk Szilúnl ucca :n. sz. 

il 

1 
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li'elhívás 

sziun. 
a Rozsn~·ay l\lúf.yás eni.lékpúlyit

zatra. 
..:\. 1'.Iagyarorszúgi Gyógy.szerész-Eg-yei;ület 

n gyógyszerészg:yakornokok munkakedYéu{\k 
és púlyaszcrotctének fokozúsúra púlyakérdó
seket tüz ki. .AJúbb ]i:özlünk 9 púlyak~rdCst. 
és pedig· B-H-at a fi;yakorlati gyógyszerl1

-

szet. farrnakó botauika l>s ké1nia tárgyküré-
ből. . 

Ji.Iinden p{dyúzó 1uind a húrorn túrgy.kör
ből legalább 1-1 kérdést tartozik niegol
dani. 

1\ p{tlya1nunkúk. n1el:rek tisztún. olYasha
lóan a papír egyik oldalúra írandók. legk{~
sőbb 19311 úprilis l-ig küldenclök be a J\fa
gya1·orszúgi Gyóµ;yszprész-Egyes_ület üg·vvi
teli irodújúba. (Bndape:;t, 'll, IfegCclüs 
Sándor ucea 17.) _.\ púlyau1unkák rnincle~.rvi
li:e jelig·óvel lútandó el és a 11úlyúzóuak, v'ii'!a-
111int tanítóföni.ikének neve és címe a jcli•"1~
vel cllútott borit(>kba zúrt lapra í~·an7Iú 
Nl~vvel jelölt púlyan1nnka Hen1 kerül elhí~ 
rúlúsra. 

Pályadíjak: L díj: rno.-. IL díj: lill.-. 
IT;l. díj: .!().- pengő, tovúbbú elismerő okle
velek. 

Pál.11akérdésck. 
,at a gyakorlati gyúg~·,-;zer(·szet iúrgykii

rebol: 
„1 .. Irj, általúban a g·j:óg·y~zere::. kenöcsök

rol es targ·yald tanuhnany:ud alap.iún a hi
vatalos konőesiiket, esetlt>g· a kúszítrnénvPk-
hen létrejövő folyarnatokat. · 

(111. k.~rd.ésl1ez tanuln~{u1yozza a pú1yúz6 a 
kenocsok alapanyagait (axnugia, vaselin 1 
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lauolin, tt.n:a ~th.). aL,ok tulajdonsúgait. gya
korlati észrevételeit a különböző alkatr~
.szek összekeverése. összeolvasztása stb. köz
ben; a g·yógyszeres anyag·ok viselkedését a 

.,. készíi111ények előúllítúsúnúl és elt.artúsa al
kalu1úva1. az elöúllítási, ill. elosztási u1ódsze
rcket. trit.nratiokat és últalúbau mindnzt, 
an1it a kérdéssel kapcsolatban a ren<lelke
zésro úlló irodalomban felc1ulítve talál. l\.ü
lönösea igyekezzen a készítményeket elké
szíteni, a preparátum elöúllítúsút pontosan 
leírni.) 

2. ICészítsd el és írd le a Gyógyszerkönyv 
vas-készí tu1ényeit. 

(ICiiHinös ,„úly hel:rczenclö a kérdés kidol
gozásúuúl arra, hogy a készíbnényeket elő~ 
úllít:-:a a púlyázó és pontosan írja le észle
l~seit. n1Plyekel: a reakl'ió kil'ejtésóvcl 111a
g·yarúzzon 111cg·. Fősúlyt a helyes technikai 
kivitel ru kell fektetni (~s arra ho•ry a kl•
:-:zí tn1úny ineg-felcljen a (tyógy5zcrl26nyv kí
vú 11ahna inak4 Fel.-;orolandók azok a ·hibúk 
is. n1Plyek az előírottak be ncn1 tart[u.;n, folv
lún elöúllanak. 1fegfig·yelendők a k{~szít1n~l·
nyek rn ktúrozúsúnúl elűúllú vúl tozúsok és 
IHC'gúllavítandók. hog·y a készíhnénvCk 1nf-
ko1· nevezhetjiik ro1ulot tu nk. · 

3. Ird le a recepturai nn1nkúlataid közben 
előfordnló érdekes rnegfigyeléscidet. -

(:\ .g·;.~ak_91:latban előforduló. orvosi rcc.:cp
tek clkesz1tese alkalnutval nundazou esete-

knncsnk Tag·tnpasz sohase111 11ag·y cserben. 
1Iagyar g:yártmány. - · 

! !i 
' 
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ket. kell leír11L i ll: Jll('g-1uagya1:hl',11i, 111t: 
lyekheu 1~l\"ÚILozúsok t.iirté~111ek és an1ely!:k-
11él az. elkószítós IHiltúzségekbe ütközik . ..:\.z 
ittóbbiaknúl a helyPs elkészítési n1ód leírúsa 
szükségei', különös tekintettel kell lenni 
az iukon1patihilítúsokra .és· helytelen ren
delési módra.) 

h) a farruako botani·ka túrg·yköréből. 
1 . ...:\.. drógkereskedeleinben előforduló i.er-

1néscket és 111agvaka t vizsgáld iucg és írd 
le pontosan, hogy rnilyeu részekből úllanak. 
f-Iarúnt és hosszirúuyban útvúgva nlit lútsz 
kézi nag-yító ,._eg-ítségóvel a n1etszési felüle
ten·? 

(..-:\. gyakornoki laukönyvből a te.rmésekrc 
és 11u1g·vakra vouatkozú részt n1indenckelőtt 
.iól IJ1eg kell tannlui. .:\zutún összeúllítandók 
tankönyvekből, kézikU:uyvekböl, dróg-is:túk 
úrjegyzékeiből a;r, ebbe a csoportba tartozó 
különböző néven felsorolt drógok és ezeket 
Pgész úllapotbau be kell szerezni. ...:\ tan- és 
kézikönvvek lcírúsúval ezeket össze kell lia
sonlíta1ii, l)Ontosan lPírui l•s a ffiltett kérd{·s
re feleni. „A_ lútoitakról vúzlatos ra;jz kész
tendö.) 

2. Ird le az ajakos Yir(q:.rúak t'salúdjúh:i 
tartozó drúg·okat és gyiirniHcsöket. elc'iford11-
!úsokat. a kcrcskedc-hni vúlfajokat. a hah·1-
anyagokat .és tartah11i részeket. Yalnn1int 
11gyéb tnlajdoJ1súg·uikat. an1elyek a .u;yógy
:-:zerészt érdeklik. 

(..:\.z .Ajakos virúgúak ;ielleruzését és l'onto
~abb sajútsúgait a púlyúz(i tanulja n1eg va
lnu1el:.· nH.~gfelelc'i tankönyvből. lehetőleg 
friss növények és herbúriun1i anyag kap
csán . .:\.ztún állítsa iissze tankönyvekből. 
k6zikönyvekbé51 és drúglstúk úrjcgyzékeihöl 
nz ebbe a családba tartozó növ-ényektől szár-

r==~==-=-~·-=··~~-=-~~-=. 

6yógyárníililagylkereslkellilés. 

!lleJbizi.iató ruinőséo·ü drór„o]· ,; 5 ' . "" ""' \. ,. 
g-01cu1kns készítmények. \-Tcrsen\·-
képes úrak. J?ontos s előzékeny l;i-
szolg{d.ús. · 

Siirg:ör1 rc.im: Pharruaehcn11ii 
Buda11e::;t, r11clcfon: .ti.ut. 251-8H. 

~5.l-!JIJ, 251-91 és 147-56. 
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mazó drógokat. írja· le pontosan 'aajá~ me'g
f1g~re1e:::;e1 aiapJall hogyan ncz.nek kl es llll
lyen noveuy1 re.'::i1..Ck n.epe:t1tr. a u1·og0Kat ·; ..c-1.:r. 
e1oforuu10 11e1yeKet, llatvauyugon:at. ll'JU kt 
a liezu~Ouyvoo1 es a;r,utan esoportos1tsa CZl:-

ket.) . , „ 
3. i\lely tlrogok lartal1uazuak cukxot: llo

g·yau mutatJtLk ezt ki: h..ezeld. a drógokat, 
foL.etüKet a rncg1clelo ke111szerekl\.el cs ll'll 

le eszleléseidet. 
{A cuKorra vonatkozó úllalúuos ismere

tek és az c;i;ek kuuutatúsúra szolgúló egy
szeril.bb real\:ci61~ YaH1111e1y 111eg1e1e1ó tan
köny.-ből saJat1landók el. A különböző cu
kortartallllu urogoKat tan- és Ke:t.1kouyvbo{ 
kell összeallítaui cs velilk az elo1rt probú
kat u1eg1elelö kérnszerelrkel Yégrella.itaui.) 

e) a kémia tárgyköréből. 
1. Irtl le a hivatalos es últalad ismert kén

tartalmú vegyületeket. 
2. Mit tudsz a zsírokról, olajokról és via

szokról. 
3. lsrnertesd a ison1eria kii1önbözö fajait 

pél<lúkkal u1cgvilúgosítva. 
(1\ kérdések kitlol,!·ozúsúnúl írja le a pú~ 

lyázó mindazt, aruiL a l'cldolg-ozott túrgy
körből a kértlósllez megtanulni sikeri.Ut. .A.z 
ulsö és a második kérdésnél a Gyógyszer
köuyvet kell alapul venni és Gyógyszer
könyv kédzítményei köró csoportosítani az 
irodaln1i adatokat. ...'.\. g·yúg:yszerészgyakor
noki tankönyv úttaunl111ú11yozúsa alkalmit~ 
Yal vilúgossú lesz a kérdések lényege és a 
kitlolgozúst ki-ki rendelkezésére állo iroda
lomból tetszése szerint bővítlletL) 

1\ l\Iagyarországi Gyógydzerész~Eg-yesület 
Rozsnyay emlékpályúzata eredruényét az 
1933. évi rendes közgyíílésen fogja kihirdet-
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11i. Az újabb púlyatéleleket pedig lovúbbra 
ís legkésőbb 111újus ill. június havában teszi 
közzé. 

Budapest, liliJ2. évi 
l{oritsáns:zk.11 Ottó, 

üg-yv, igazgató. 

BH2-1932. szúm. 

június hó. 
J)r. (laál 11.J'ndrc, 

elnök. 

A Duua.Száv~L·Atlria Vasút ''ényeinek 
szá1nlázása. 

.-.\ l\L4. \ 1 betegségi biztosító intézet értesí
tese ,s~eri?t_ a .. ~n.na:Száva-„A.clria Vasút be
~eg;i;eg1 b1ztos1to nitczet l!JB:t évi június hö 
~10-~tval ~ueg~zünik. ille_tve tagjai 1932. évi 
~1nl~us ho ~~e.ve) a. l\1.:\_ \T betegségi biztosító 
n1tezet tag',11.uva valnak. 

Enn4Ifog·va a l)nua-Szúvn-„A.clria -.::asúti 
l,H}t~gse~·i .biztosító intéi:et terhére 1932. évi 
.1un,1us ;)l)-1g ~·endelt. illetve kiszolgúltntoU 
r;.rt!g~·sz~rek~·o_l s_zúlf!., sziunli'tkat legkésöhh 
.tnlins ho 10-,ig ,a .J). Sz . ...'.\. \-. b. b. i.-hez Bu
d:.~vest,_ l, l\[esza1·os ncea kell kiizvcilenül ht~
kn!deru. 

rna2, évi julius )1ó 1-lől a volt n. Sz. A. C. 
b. b., 1. <;?I'YOSOk altal llCVt'Zctt h. b. i. IlVOill
t~~tvanyan rendelt g-yúgys~erekröl a fi.zúnt
lt~~rat a~1gu.~ztns, l-től: az l!l27. évi Gyóg-ysze-
11e:-;zek -evkuny\·eben is közölt gyógyszerellú-

Hansa.plast 
Gyárt.ja: 

BE!ERSDORF t"S TAHSA R'l'. 

-,·. 
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túsi e•ryeziuény értelmében a -11..::~ \f b. b. 1. 
sziu11l.i'Zúsi rel.H.h;zere szeriut kell összeállí
tani é.s lluvonként a ilI.A. \T b. b. i. eí1uére, Bu
dapest, ..:\.udrússy út 73. sz. a postán ajúu
lott levélben beküldeni. 

A D. Ó'.lz. A. V. b. b. i. orvosi bélyegző le
uyou1atúval ellátott vények mindaddig érvé
nyesek, míg a bélyegzőket a l\[A \T b. b. 1. 
bélyegzőkkel ki nent tseréljük. _.\.ddig· is a 
szúmla megfelelő 1rovatú.ban ;jelezni kell. 
hogy a vényeket a volt D. Sz. _.\... \T. b. b. i. 
orvos rendelte. pl. D. Sz. _,\. 501. szúm. 

Budapest, 1H3:t :inninB 21. 
J(ovács üdön. ]{orilsánszk,IJ Otlú, 
Ugyv. titkúr. ügyv. ignzg·atú. 

381-1H32. szú111. 
..:\ Budapest Székesiiivúros J(iizszolga Ipar~ 

testület vényei. 
~ Értesítés. -

1\.. Budapesti Sz(,kesfővúrosi l\.:i.izszolgH 
Ipartestület hcteg·scp;élyzi.í és önscg·él:;zi'• 
egylete elnökség-ének l~rtesítí'.,se szerint r. 
hú 17-t:ől kezdve az eg·~Tlet a tagjai röszérl' 
kiszolgúlt:atott g·yúg·y:;zpreknek esak rl01!i-út 
tt'.•ríti n1cg-, a n1úsik 50'..\r~-ol a tag- tartozik a 
gyógyszer kiszolgú 1 ta tú:--a kor készpénzben 
kifizetni. 
]~udnpest. 1H32. júlíu::; S. 

li.ocdcs Üdijn. Ü.!1;y\·. titkúr. 

szá,i- és tornkfertiitll~nítii. 

1111-1932. szám. 
OTI orvosi bélyegző érvénytelenítése. 

- Ertesí tés. -
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E!'t~sft';iük v.alameunyi gyógyszeri úr ve
zetoJet, hogy a 394. számú Országos 'lYtrsa·
dalombiztositó Intézeti orvosi bélyegző é·:·
,·énytelení ttetetl. 

Ennélfogva 1932. július hó 15-től kezúw 
a hivatkozott 394. számú OTI orvosi bélye!-(
zőve~ ellá~ott v~n;\·re gyógyszert az Iu{ézCt 
terhere k1szolgaltatni nem szabad. 

Budapest, 193~. július H. 
J{o-vács ődön., Koritsáns:zkJJ Ottó, 
ü. v. titkár. ii. v. igazgató. 

1273-1932. szám . 
A. kábítószereket tartaln1azó gyógvszerkii

lönlegességek bejelentéSe. · ~ 
- Felhívás. -

_:\.. m. kir. Népjóléti és innnkaüg·\·i 1uinisz· 
ter úrnak :35.654-193:3. I. sz. Ieirafi1. :-;zrrint. a 
llt?m~ete~\ ;.;zövetsége újabb jeµ:-yzi'•kt:t kíYún 
kpsz1.teu 1 az olyan g·yógyszerk ii lii11 le;~·p:-;~-:J•
g 0 }rrol. an:el:rek a~ 1H25. i;..-j ópiu1ne.!.!·ypz-
1ueny h,atal;.:a ala tariozú kúhíiú:-:ze1·ekl't 
ol:vau forn1ahan h1rtahnazzi'1k. hou·\· azok
nak, kábító hatú,::;út n g·yógyszl'\·l;Pll Je..-ií 
t~gyeh szerek lefokozzúk Yag·y azokat 61..-e-

kaucsuk Tag-tapasz ~ohasern hag:y e::;t1rhe11. 
Magya.r.. g;rárf-lllány. 

. 'L.I !'.: 

•• 1 

i, 1 

1 i:1 
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zofro alkal1naHannú. teszik. ,A. kibocsútanrlú 
új jegyzék ezeket a k.észít.111ényeket az ópi
uin8gyezruény hatúl;va alól ki fog·ja venni. 

Ennek alapján felhívjuk a g·yóg--yszerkil
lönlc_!.!.'ességek készítőit. hog·y ilyen kés_zít-
1nén;;eiket a nragyarországi Gyógyszerész_ 
1~r·\·esü1ctnck jcleutBék be. 

Bndapest, 19H2 augusztus hó 16-án. 
Dr. Gftál Endre. 

elnök. 
Prancr Dezső 

a ~I. G;;. E. üv. ig .. 
h. titkár. 

13Sit és 502-1932. szán1. 

l(o-vács ödöú. 
a Bp. Gy. T. üv titk. 

~\. 1\Iái-. B. B. I. tcrl1iire t.()rfé.nii p;yóg·yszer-
. szállítás. 

· - ErtCsít:és. -
Ertesíl iük az Eg-ycSület és a Testület L 

tagjait, ho1-0- a ~Iúv. Betegségi· Biztosító In
tézet. terh6re t.r:rógyszer csakis a ).Iáv. B. B. 
T. orYosi hélyeg·ző lenyonu1távul ellúto1t 
:Jiúv. vi~nyf'iizethcn történt rendelés escté11 
a dha ló ki. A Yolt DSzA V vasút h. b. i. or
YO~ai n1ég július hóban ?\Iúv. ,-ényfüzctek
kcl és Min-. B. B. J. h61,-eg·zőkkel ellittfatl.ak. 
trhút ang-usztus hó 1-től sen1 a DSz-..:-\ \T, sen1 
tnús közlekedési vúllalat. Yag""1- búr1nclv n1ils 
h. h. i. orvo.~i bélyegző 1cn:,,-"On1ata nein· elp~ 
g-oudő. I\:ivétclt képeznek a J\Iáv. vonalait.ól 
1 úvoleső azok :i kfizséi:rck. a.hol c-sak egy-két 
iag van. l~g-yanis czPken a szorvánvosan 
dőfordnló hclyeke11 a. í\Iáv. B. B. I.' által 
1ueg-hízott 1nús hazai közlekcdé-.:-;i vidlalatok 
b. b. i. 01·vo:::1_1i :i\[úv. vénylupot1 törtúut. ren-

1fill 

<le18:.::ére. ha arról a g-yó_rrys7r.l'és7. előr.r.tesen 
P.rtr-síttr.tett. n rrvórrv,::;zer :i 1\Iav B. B. I. ter
hérf1 ki!'zoltrfiltnthatö. 

Bnrlanest. 1932 szentrn1l1er 14. 
J(orács ödön Koritsánszk11 Ottó, 
B. Gy. T. üv.' titkúrn. ?\LGy. E. üv. ignzg. 

1382-1932. szám. 
A 1\IABI t:ag·ok véu:rcinek szán1lázása. 

- Brtesítés. -
"\. ~Ia0·it11 alkalmazottak Biztosító fotéze

tének re71des tagjai fehér. az önkéntes ta,gok 
pedig súrga véuylapra kapják meg a gyogy
szereiket. 

... !\. kétféle vények számlázása úgy történik, 
hog·y a számla el,ején a fehér vények, v~gép. 
peclíg a sú1:g~ yenyek ,sz,e1:epel?ek~ ":~z 111ie
Z§t i~razgatosaíf.a.nak ~eresere felh1vJ;iik a ,t. 
l'\.artars urak f1gyelmet, hogy az Intezet vc
ny,eit ,n1i,ndenkor a fent megadott módon 
szamlazzak. 

Budapest, 1932 szeptember 15. 

!{01.:ács ődön. J(oritsánszkH Ottó, 
B. Gy. 1,. ÜY. titkúra. }.!.(ty. E. üv. igazg. 

ilrer.;oszl:ilya 
gy(i~y~n·rihcgcl.e!. pnrccll:in· Cs űv,~g-IC1:clyt•hd, íonna
iln·gd;l'!, c!i~:i:c~ ii\cgehd ;i kp:iu•Hkrnelib kivitelben, min,kn 
j;:]é~!Kk e~ Íl!(·n;>:Wk mede\c!öcu. !O\'Úh!Jri ilJal~ztírM;al, 

.~r.{1ri1dui:úhal. \uhu~:\rul st!•. ic:t•n jutúny<J:> :'1r"11 
~-! (1nill !J("}ii! t'X('t (!hí!. 
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142±-JH32. szfim. 
-\ o·vóg·yszerészgyakornokok felvételének 
~ ,..,. · korlátozása. 

-- :F'elhí...-ús valan1ennyi gyógyszertúr 
vezetőjéhez. -

....:\. gyúgyszerészgyakornoki. felvételek meg-· 
iörténte alkalmából nzzal a kérelem111el for
dulunk :LIIagyarország minden g·yógyszertú
rúuak t. vezetőjéhez, hogy tekintettel a pú
! \·a eddig sohasern tapasztalt túlzsúfoltsú
.i·úrn. gyógyszerészgyakornokot gy_ógy~ze1·
túrukban ne alkalmazzanak. _.:,\ h1rachtsok 
szerint 550-nél több kereset.nélküli g-yógJ-sze
rész van az orszúgban, akik elhel:rezke<l-ést 
nem tndnak tnlúlni. A núlyn létérdeke tehid 
n1eg·követeli. ho,g"Y ennek n túlzsúfoltságnak 
~·{itat vessiink. EzéTt fordu]unk kérő sza
\·nnkkal a kar t.ninden e~ryes tag·júhoz fenti 
kérel 111 ünkkel. ~-\n1ennyiben g''.l:ó::ryszcrtft r-
1-ulajclonC!s-„ vagy alka}m!'lzott. g·;i.:ó.!:!;yszer9::.:z 
!..!.';i,--er111ekerol volna szo es a ,:.ryog·ys?;ertar
ha tcrrnészetesen gyakornokként. felY.f?.trf~ 
nt>k. k>1>rjfik. hogy ezt eQ.·vesületilnk elnök:::<'
~-,~yel közölni ~zíve~kedjenek. 

Budapest. 1932 ;:;zppternher ~3. 

ft-orit.wínszk:?J Ot"f"ó. Dr. Gaál Enclrl'. 
i_ig:r-,-v. igazgntt'.i. elnök. 

418-1902. ~zftn1. 
1\. Petfíl'i S(índor és az ifj. g·r6f Il:íday G(~~ 
<leon heteg·seµ;élyzií e~yletek 11itelének he~ 

sziiutctése. 
- Ertesítés. -

~\. Petőfi Súudor és az ifj. g-róf I-1útlay Ge
dPnrt hnte,9;scgélyz() egyletek többszöri fel-

··~ 
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hívús dacára hónapok óta nen1 fizetik a ta.c:
;iaik :részére kiszolgáltatott g·yógyszerekrö! 
szóló számlákat. Ennélfog--va a nevezett egy-
letek tag·jai részére rendelt gyógyszereknek 
hitelben való kiszolgáliisút be kel1 szün
tetni. 

~;\. hátralékos köYetelések bírói úton érYé-
nyesíthetök. 

Budapest. 19~2 október hó !i-irn. 
!{01.:ács Ödön. ügy\·. titkitr. 

;127-1932. szám. 
Uszodai kedvezn1éuyek. 

- Ertesítés. -
Ertesítem a Testület tagjait., hogy a Nem

zeti UszósPort alapít.Yáu:r igazgatósága a 
N" emzeti Sportnszod.:iba szóló .kedvezménye;:; 
.icg;veket boc.sátott a titkúri hivatal rendel-
keZósére. _.\ kedvezményes jeg·yek árai: 
r:-szodajeg·y kabinnal. szigeti hclépÖ\el 1.- p 
Y-7 szodajeg> nag·~·szekrénnye 1. szigeti 
belépővel ........................ -.íO P 

rr:-;zodajeg-y, kisszekrénnye!. szigeti 
belépővel . „. „. „ ............ „. -.öO P 

l"szoclajeg·~~ kabinnal. szig·pfi h0lépő 
nélkül ............................ -.HO P 

l_~ szoclajegy naµ;y,5zekrét1n;1:cl, :-:zigeti 
helépő n-élkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.GO ll 

leul<:opiast 
J\:auvsnk raglapa;;z~ lllHgJ"ar gyárt.miluy. 

I' 
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Uszodajogy ltisszekrénnyeI, szigeti 
belépő nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.4G P 
... !\. kedvezményes jegyek csak hétköznan 

érvényesek. 
A fogok igényjogosultság11ka t a N emzeli 

Sportuszoda által díjtalanul kiszolgáltatott 
s a Testület által lebélyegzett arcképes iga
zolvánnyal tartoznak igazolni. 

:Megemlítjük továbbá. hogy a Királyfürdií 
iII, .Fő ucca 8-J. szám) gőzfürdőjébe félárn 
:iegy váltására szolg-úló igazolványok kap
hatók a Testület titkári hivatalában. 

Budapest, 1932 október hó 6-án . 
.Kovács Ödön, ügyv. titkár. 

511-1932 •. szám. 
A. Hyperol-tabletták árusítása. 

. - Figyelmeztetés. - . 
A Riéhter Gedeon .vegyészeti gyár rt. ér· 

tesítéSe. szerint egyés g-yógyszertárri.k- úg:;
a. fővárosban, mint a vidéken a gyár Hypr
rol készítményének eredeti csomagolását 
f~lT!'ntva, a tablettákat darabonként is áru
sitiak. 

A gyár felkérésre közölfük, hogy elte
kintve attól. hogy ez az e1if1rás a készítmény 
kémiai tern1észetét illetőleg kockázatot je
lent a gyógyszeré~z szempontjából is. a 
zyár a maga részéről ragaszkodik ahhoz, 
hÜgy· ezen véd:iegyzc tt készítménye kizáró
/a!! eredeti gyári csomairolásában kerüljön 
1 foi:r:vasztó közönséa" kezébe. 

Budapest, 1932 október 12. 
Ko1Hics ödó'n. J{oritsánszk-11 Ottó, 

a. Gy. T. üv. titkára. l\1.Gy. E. üv. igazg. 

i, 
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G~5-1932. szám. 
A Kereskedelmi Segélyegylet és a Gróf 

Ráday Gedeon beteg;Scgélyzö egylet gyógy. 
· .~zerszán1lái. 

- Ertesítós. -
.:\ I\::ereskedeln1i Seg~.l~-egylct (VI_., Jóka~ 

ncea 69.) elnöksége arra kéri a Budapest1 
(fyógyszerész Tcsí:iilet t. tagjait., hogy az 
fl}gylet terhére kis::olg:ft.líafott V~!1ycke_t szún1-
lázáskor az orvosi sza1nhelyegzo szer1nt cso
lJortosítani szíveskedjenek; 

EO'yben közöljiik, hogy" a. Gróf R.ái:lay 
(Jed1Con betegsególyző egylet inegkezdette- a 
hátralékos g~·óg1-sze1;szúnilák kifize.té_sét; 14.G.fl 
pellgő 'köYctclésnek u kif!gyeulít-éSét. a titkári 
hivri.talban iuár beig;:1zol tn. " ··· 

A még fennálló húlt'alék megállapíthaiása 
é,:::; a behajtására vonatkozó intézkedés ·111_eg·· 
t&hole ·vóge[t felkérjük a Testület. t. tagjait. 
:-:zí-veskedjenck az· Pgyl_ct-(ril· szemben~ 111ég· 
fennálló köYeteléseik.Pt.· Jc,·elezőla.pon :it tit~ 
kári hivatalnak si.irgÖ:::Pn he.jelPnien.i. 

RndnpesL 1.9:12. ol~tóher 1hó 2.G-áa. 

.\~oi·dcs Ödön 
üg~·~. tit.kár. 

dr. (;acil Endre 
elnök. 

·-::.i 

Ujit5la feE reagen©~álit 
~~TÖRÖKsLABOR88snáll 
::1111111:1111111111111111111111111111llllllll!lllllll!llllllllllllllllllll!Hllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll:: 
TiJH(.l!\···-LAUOt\ AIPEGYZEl~HE:-1 )!!>:PE>:T :'>lEGTAL.\L. 
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1666/193~. szám. 

Felhívás az állástalan g·yóg·yszerészekhez. 

/\ mnnkauélküliség- és a diplon1ás állásta.-
lanok ügye a kor1núnyzatnnk egvik }en·fon
j osa b b .~zociál is problémája, aniel ~- t:i·u1 r~
szetszeruen a 111trnkaadó köröket is közelről 
érinti és behatóan foglalkoztatja. Ennél
l'ogva a n1e!:rfelelö adatok alapján való he
lye:; tájékozódúc:; érdekében felhívjuk rnind
azokat, akik gyógyszerészi képesí'téssel bír
nak és ezidőszeriut úllú.snélkül vannak hoo-y 
az alábbi kérdi:ipo11tokra vonatkozó Pont'C;s 
adato~~.t a J\Iag-yarorszáp:i (iyógyszerész
Egyesület. 0lI., Hegeclüti Sándor ucca 17.) 
vagy a Budapesti Gyógyszerész Testület 
!VIII., Agdeleki ucea 8.) üg-vviteli irodájá-
n1k miolőbb jelentsék be. ' ' 

1. Hán)· éves? 
~. Családi állaoota (nős. nőtlen esa.Ládosl? 
~. Oklevelet mikor szerzett? · 
:!. Ha oklevel(> ninc.-:. g·:"--al~ornoki Yi7,,.-.~.:úl 

n11kor tett.7 '· 
5. l'.toljára ,hol, l!lcl:rik p:yógyi.::zcrtú.rh.-in. 

u1eddl!:r Yo}t allandoan alkal1nnzásha11? 
6 ,, l t " '11 . . ' . . . \ o, -e„ oua o g-~·og~·szl'rtártu1ajdouns. 

vaic\· herlo? ' 
„ 7. 1:.nl:1:tnt0i.t-P n1{ts foglalkozú:-::i (dróg·ist;i, 
ng-ynok stb.)? 

8. l\í:ir'it:i ;:;an ídlú's nl>lkiir! 
9. i\íihöl tnrlja fenn 1nag'.{tf? 
Bnrlape:.::t. 19B2. novr>1nher J:í. 

Dr. (fadl Endr<', 
elnök. 

/\'oi-r'ies Odön, z\·orilsd11s~1·11 ( 1/f{ 
. , '! ('. 'J' " t'tk' ·' "' J ), JJ, __ ;~ · • n•· . . 1 · ·ar. a l\I. G;v. 10. üv. if?, 

G-!7-193~. :;ziun. 
.A n1értékhitelcHítések iiµ;:ye. 

- Érte::.;ítés. -
. .:\. budavest.i Ill. kir. n1érték,hitelcsítö hiva

tal közlése szerint. az l!l07 .. {•vi \T. tc. 15. ~-a 
Prtel1uében nvórtUkekk1;1 valú nlérésrc a köz
forg-alo1nbau. vagy·is r-:zolg{dtatúso:k. terje
delu1énck 111egúllapítú~a l'éljúból csakis hi
tPlcsítctt Jn{•rték:ek {>s Ill~'l'Üeszközök hasz-
11úlhatók:. L' g-ya:nezen tiJrvén~·ei.kk 16. §-a ér
teltuébeu a közforga\01nha11 hasznúlt nrinden 
1n6rték és nd~r6eszküt. hnl>r\eg· és súly) far
µ n.lou1bakerü!é~.:·től (lu.tt;zll úl atha vc\telétől J 
..;f,ÚHLÍtott; kút úvcn bt>lül s utúbh k6t-kút. 
('.>veukiut iclöszakos hítL•le::-;ít[is alú hocsútnu
dó. ~.\. 1uértékihitelcsíUi hivatal ntegúllapí
i!itta, hog·y a folyó i~vheu csedt~kes székest'fi
YúrosL g~·ógyfizertúrak kiit.ill tühheu cgyú\
lalú:n 110111 Yeth•k l'l'szt. az id<iszakos hitelP
~ítl,sbell, tt g·yúg·yszt>rtúrak nag-yrésze pedig· 
11un1 rnutatta IH• iis;.;zt~s hitl'lP·dtc'.·sre kötelí.•
t.t•!t; túr:ryail ay; idii:;zako..- hitt 1 ll'sítt'~s alkal
niúval. l~nnélfoµ;va ['('!hívja n H1értl~khitelL'
·"ítö hivahil a rl\•stiilt11 L taµ;jni kiiziil azokat. 
nkik az idi.íszukos hitr•\psitl'1st 1·\'~s-1.ben vagy 
t'J.ré· . ..:zbell el lll u k:.cizCo1. t ú k. l'Z(!Jl n1 n}asztúsu.
ku t ntielöbh pót.oljúk. hog·~· PlkPriiUék eze11 
1t1 u l aszt ú-; tör\" l' 11 yp,.; kü \"L' t.k PZI1t611 y e i t:. 

'l'újékoztatúsul n u1c'.1 rt·5khite1Psitö hivatal 

Hansa1ola~t 11: tV 
Gyárt.ja: 

Bl~!ERSDORF l~S 'l'AHSA RT . 
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a ki.ivetkL•:tőket tartj;1 sziik...;ég·e::.:11t.~k közölüi: 
Miutii.n a tapasztalás .~zer.in.t. eg:res gyógy

szer&szeknek az volt a felfogúsa, hogy a 
kézin1érlegck 11{'I1l t'l~IH:k J1itld1}~:dü~si kiite!P
zt~ttség alá, a hivatal e:i; ilg·s·ben t'r·lette-s h!t
túságúna.k a ni. kii„ kö:i;ponti 111órtéküg·yi 
intézetnek dönf:l•sét kórt(' ki, au1elynek ez 
iigyhen 1925. Ó\~1 IIOVl'IIlhPr hó ;?,)-t~Il kelt il8:.'.R 
-1H2fJ. szúu1 alatt hozott döuh'.se töhhPk kö
zött a ·következőket tartu!Juazza: 

„Tekintve, hogy a gyógyszerészek az ú. u. 
kézin1érleg·cikt>n a küzönsóg részl~l'e gyóg·y
szcreket közvet!eu iil -i.s ki111{•rnek. vagyis 
ezen n1é.rleg·ek szolgúlhttút-;ok ter.icdeln1é1u•k 
rnegállapí túsúr1t l1:1:.;z11[11 ta tnak. azonkí viil 
\·ény (recept.) -alkotó rt>szc'>t :i:; ezen nu'n·ll'
geken u1érleg-clik f~s a ~·yógyszer úrúl. ezPJJ 
n1é·rlegelés ercchn{:11>·,· alapján :~zúlllítjftk ki. 
tnindcn kótsl>gct- kizúl'úlag ezPll u1érlcgc.~k ·is 
a:- 190!. ~~.vi '/. !(•, 1.'í. 0-<f .;»rt;:'Jn1c'·beI1 flitt•ll'
sllendok. 

F.ig-ycl111ezteti tt>hút 11 1u{•rtl•ldiitt~h„síté> hi
vatal a r.J~estiil('f L tagjait. hogy <llllL'llll~-i
hcn az Ull'.). l·v·l 14.ti1fJ. t~zúnnl bellig-ynriuisz-
1.cri rendelet: 61·f Pltll{'IH'Il a l't'!Hliírha túsúgok 
últal a J1i,·;,dal sz:1kközpg·L·i11ck közhejöttúv,,I 
a köze!jövühen n1eµ;t:1rtandó (:llPnűrz:és a!
knlinúval az (:ljúró hivatalos kiizeg·ek recept 
kúszítl•sére, illetvt• µ:yóg~·sz«I' kin1c'>r(•s.:•rp 
hasznúlatos hitelesítl.'tlcn kézintérlegckct fa„ 
lúl11tnn1k. úg·y a hitelc.-.ítellcu túrgyak hivnfa„ 
los zúr alú vt'.•tclP rnellctt. tnln.ido11osaik l'!
li~n az 1H07. t'.•vi \-. te. 1;1. ~-úha iit.közö {·~ 
11gyanezen,_.tflrvl·nreikk B:2. ~-ú11ak h) jJont.ia 
szerint hiint:ethef'ő kihúgús 1r11iatt ,a ,fel jp,... 
lt1nf.ést. halad-éklalanul n1eg· kell tenniök, ' 

U g·yanczeu indokolással azok a 111érlegok. és 

~úl \·ok is időszakos hitclcsíl-.Ssi ,l;:ö_tclflzeUség
alú' esnek, melyeket a gyóg.razcrtarak rc1H~
szerint kiilső helyiség·Ukbe tark111nk, de ra.1-
l-uk olyan me11.n~·is{'gc~;:ci 1~1ó:;nel~ le, ~~1uc
lyeket az 1 kg hordkeIH!sseg-11 tar.a i~e:rlP: 
,;ekeu nclll tudnak le1nérni. ..::\z gnal1t1k;~1 
~1érlcgekhez tartozókon kívül H'/,, osszt:;s, sn-
1 vok lritclcsíiés a!ú tartoznak. Sulyni.cre.sre 
::;Zolgúló szcn1ély1nérlegck C!iak abban. :~z 
esetben lritelesítcnclök, ha azokon a incres 
díjazúsért: végeztetik. . •. 

Az az észrevétel, hog')„ a gyo~ysze~·t~Tl 
iize1n zavartalan nienctéuek brztos1!asa 
szelllpoutjúból cólszerü volna, ha a g·yogy
szertár.nk nem volnúuak kötelesek vala
rneunyi rnértéktárg~·aikat. cg·yszer~·e ben1u
tatni, helyt.álló. .E~u:néfogva a h1v:~tal11ak 
nincsen kifogÚBa az ellen, hogy a 111erlege._Jr 
ós súlyok két részletben küldesse11ek be hi
ielcsítés végett. Ilyen es~t~cn aznnhan .. az :!
iúrú tiszt.viscl6k niunkaJa:nak n1cgl\OllJI:.1-
it,~o cóljúhól a t.nért.(•klnlajdnn<~s a ta:~·g~:~~k 
l'lsü felének heküld{;..;(1 alkalu1aval kuldJon 
he az i<lézúscn feltiintetett h_elyre. e1;1.·y von
tos kiluutatúst azon 111értéktarg-ya1.rol, :~1ue
lv.(:k hirtokúbaa hasznúlatba.n va!11}a.k e.~. a 
fijrYén~· szerint: időszakos l11tclcs1tes1 k~te
lezettség· al{t esnek. Pl. a darab 1 kg-os tara
rnérleg, 5 darab kézimérleg, _1 darab 30, k~ 
ai:.;ztuli vasn1érleg-, 1 darab 1;10 kg sze1nel~ l 

"" "''•'<',' '"'='""-"'-''~~""'""'-''~ü<'-V.-'"''"'''' 

HA GYúGYSZER'rARA'r eladni, vag-y 
hérbeadni óhajtja, forduljon hizalo~m~l a. 
Gyógyszerészi Ertesitö közvetítő osztalyahoz 
Vezeti: Nagy Samu. 
Budapest, VIII., Rökk Szilárd ucca 31. sz. 
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1nt'.>rlég. 4i1 darab sldy, :.:t) dkg·-túl .1 gT-i„: (·.-.: 
10 darab ld::;ebb súly. ulÍnt. 1 gr sth. ,..., 

.... A.. hivatal Yégül közli, ;hoirY ragaszkodnia 
kell ahhoz, nd:-.ze1·i11t a l'úrnnti:rlegek az úl!
v{u1~·nkk1.d Pgyiitt t11ntataudc'1k be. "Ugyanis 
az úllvúuyhan van szerPlYl' :t ntérleg-kar kö
z6psö (l'ÖJ élének PdzPJL ae6!úg·~·a. J:ía ezPI! 
úg;;.~unk liibúja V<Hl. (pl. kicsorbult, kikopott 
stb.) ez a n1i•rleg- helyes rrilíküdését befolv{!
:-1olja ... A. J'öél úgy tehút olyau fontos allia1-
1·úsze, hogy annak feliilvizsgúlata az idö~za
kos hitelesíb~s alkalz11úYal ue111 tnellőzhetii. 
A.n1enn;;.·ihPn ,nz úllYúny Pgye:-; esetekben nen1 
\'OlIIa leszerelhető, Úg:;v a lnla;iflonos kérhPt 
helyszini :hitelcsít6st. „\ ht>ly~zini hitclef-ií
t(~st a Jrivut.al nlindenkor teljesít:i, ha a f:!I 
:.t hif·el~;síté;'>Í ~l_íjal~ou kíyiil. T!o::;tacsek út.júu 
h pengo _potd1,1at 1:-; bPitzet Ps gondoskodik 
Pg-y ~()-:!;)_ kg·-os r11ii;-:zerlúdú11ak a g~·ógy~ 
sz~rt!u:hf} ~·s Ollllan vi.-.::--:za a hiYatalba val('J 
szall1 tasarul. 

Budavest. l!Hlj 

171~-J9ij~. i:-iZÚtll. 

!10\'PillhPl' ~~-

1\ovúe:--: OcHin. ii.v. 

. .\.. µ;yóp;yszerfúri alkaln1azotfak létszán1áuak 
n1cp;á l lapí ti:isa. 

- Sii.rg·ös fell1í~·ús. -
.. ·\ g·yúgyszcrtúrtula;idonosi ka:r mór n noY. 

l;i~en kelt ininiszteri leirat kézbesítés(d 
1.1u~0·el~ízü~yg· szii);;::-;l•ge~neJ;;: t:a!álta. hogy az 
a lla,..;uel ku 1 levo gyog-yszel'{':->ze k ii o-yévt> 1 
!'oglal,ko,zzék 6~. a _st:g-ítsl:g',. útjait _kci:c~Se. 

A. byog-yszereszL l~rtes1to lcg--ut:ohh1 szán1a 
kiizölt.e azt a felhívásunkat, aillelybcn az al
k11l11u1zús vagy ú!lú.-;nc'.>lkiili gyógyszerésze-

.1 

:.-!{}() 

knL 1nngl'!~l(•!(i nclatnik h('kiild[•t-;1'•rl' l~{~r!.ii.k 
fl·l. . 

1Szúttal - ho.!J.·y a. feul közölt 11r~1~iszh:;:i 
!'l'HcleletJ1l'k t>leget teltessii11k - :ii\ _bg·yeso
!t·!. {·s a ri'l':'fiih~t t. rrag-jaihoz !'ordulnui,~ az
í'HI a k<'•rt».-::-;t'I. siir.:J.·(ísPn kl_iziil)l;k a?>_. )!.ig,\"l'~ 
· 1··1\ 1•t. \"\"'\' 'l 'L'í·:'ti'tll't· ii"',\"Ydelt 1rnd1uaval n 
; .,.(·;o·,·s~~l·tú'i·11kÍi-an a\k:.~liunzott úllandó ok
Íl:veí'l~s vag·~· 11PH1 okleve\p;;-; alkalr;1azoít:d~ 
:-:z{nuút, azoknak púnzbelí._ ~·~ t~~r111Psze,U.Jc111 
júraudósúgúL ..:\zokuL akik g·;,.·up:~:~z:1·esz;~.t: 
kal111azotta.kat uern tartanak. „ker.iuk,_ hüi:-.;\ 
l'ZÍ a köriilu1l1 11~-L i.'.!4'Y lPvell'zolapon Jele11t
:-:~k be. 

Eo·vbL'U kér:iiik anuak kiizlését is. hogy a 
„.\-ó~·;·:;zc•rlúruak Yan-e i{liiszakos :.;lkaln1a
;/1sl~i11 ú!\ú vng·;,.- ki:-;{'.!4·íiil 1~1n11katarsa, ha 
ir.:1.~n, nuuak tlll'l\Il\·i a \'izel'ese. 
. i·Iou·,- H'li iis:o;zl:" µ:~·úg·y:-:zt'rtúri alkahnazn!

tak riZú111úr<'il 111P.'..!"f,_,!eléí nd'.do~~k<il reucl:_'.1-
kPz.ltP:':'iink. k("r.iiik a t(~v!n11ka1 1t!l11~k~1kr~i·
!.1·1~ alkn\1nnzoth1k ~:zúrnún:ik :! kiizl('i'P_I. !:'. 

l·[a111.f:'t.il:.-ozz:ok. hug:~· }!?- ndalok hl'g·;..:üJt!'.•
~t''llrk kii'.Ú!'Ú]nµ: a:;, a ('('l:ia. l.101;!-,:; <1 H1:n1sz-
1t'.·ri11111. l"l.':'z{•riil IllP!.dd Y:'1 u t. l Ú]t' ~\o~ ! :t í a~hoz 
:'Ziiks{'!J.'t':' acln!nk l'L'IHIPlkezl·~1·p all;1a11ak . 

·\7vo;11a!c'·l~kal i'l'lkí.'l'iiik v:1Lt!!H'l!l1Yi g·~-óg·~-
sz~~r'túr L inla:idono:.;{;t, illetve felelős vczo-

knncsuk rag-t.upnsz sohasem hag·y eserb(~ll. 
:i\fagyar gyúrtrnúny. 

1 

!i 
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tőjét, hogy a po_uto~ adatokat feltétlenül "" .,. 
sürgősen közölni sz1veskedJenek. 

Budapest, 1932. évi nov. 23. 
Dr. C-faál JEndrt', elnök. 

J\..ovács üdün, Ii.oritsdns.zk.IJ Oltó. 
a Bp. liy. 'l'. üv. Lilk{,rn. a .i\L C~:r. E. iiv. ig·. 

711-1932. szún1. 
.A. közgyóg·yszerellá(ás terhére rendelt 

gyógyszerek árának kifizetése. 
- Ertesí té.-;. -

'Iöbb tesliileti tagnak panasza szerint a 
székesfövúros polg;úr1nestcre újabban sok 
~~etben 111egtagadja olyan vények úrúnak a 
kifi:r.etésl:t, aruelyeken hivatalos g·yógyszp
rek rnagisztrúli.san és szahúly~zeriil~n rendel
tettek a küzgyúgyszereliútús tei-hére . ...:\. pa
naszok szerint. a vények ;'1rú11ak kil'izetúst'.'.t 
a hatú~ún· írúshelil~.\!..l' a ·100-l~l:J:! .... \" . .JI. .:\L 
szlnnú rt'.;'ndelet G. ~-Úl.'a Y;tlú hivatkozússid 
tagadja Hleg· a l.i:eriileli c.;liil.iúi-ú..:;úg·oknúl ~Cir
téuü reklitlltÚPiÖ alkahnaval. azonhan :-znlH•
lileg azt a l'elvilúg·osítú,st adjúk, hogy a. ki
fizetés n1eg·tau·adúsa azért türt.0nik, inert. az 
u1nlítctt rl;nd1~!Ptct a Polgúrrucster 1nég nc1u 
léptette élethe :' a g;yúgyszerre11delés az 18!18. 
évi !Hl.OOO. B. ::\L sz{nnú Szabúlyzat rendelke
zései órtel111éhen szabúlyialaH. 

Ez az indoklú:; uern hcl:;túllú. nicrt az 
1932. évi -100. N. :i\I. :i\I. számú rendelkezés 
értchnébeu a fl!Ul00-18!18. B. ~1. sz[uuú Sza
húlyzat hatúlyút ,·csztette. lj1elkérjük t.ehút. 
a 1:I.1estülct tagjai közül n1indazokat. akiknek 
ilyen vényeket kifizetetlenül visszak-ézbesí-
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tettek, ;...ogy azokat a kifizet.i~s llH:g·t.agadÍl
;.;át közlő polgármesteri hat.úrozot.tal együtt 
a Testület titkári hivatalának küldjék ,1neg-. 
hogy az Elnökség a jog-osnlatlan l'.s indoko
laHan levonások or,·oslú~a iig-;\:c'>hcn a hcl
iigyminiszter úrhoz konkrPt. esetekkel alú
tán1asztott felterjesz.tést tehessen. 

Budapest, 1932 dPPf'tnher 17-én. 
l{ovcics Üdön, Dr. (-f<ull J.Endre, 
iigyv. titkár. Plnök. 

r ':-,~ ~-·~.;;:; . ·; „. 

1S-1!1ö3. szám. 
J\.Z orr1 terhére rendelt g•yóp;yszerek kiszolM 

gáltati1sa és szá1nl.üzása. 
- Fontos értesítés. -

..:\. u\iude1Jii1n1Pn. hPl~rkezctt kérde.zösködé
í;;Ek fo ytún az ()'l1f.-val folyt.aioft túr,bryalá
sok alapjún az ez l•vi januúr l-én úletbe
lf..pett kor111ún~-- {,;.; hPliig-y111iniszteri rende
letek rendelkez{'~l·inuk f ig-\·elc111bevi:tclúvt1 l 
közöljiik, ho1.c\- az (Jrl1I tcrlléi·e rendelt g-yóg·y-
5zerek kiszolgúltat·úsúnúl é~ ~zúinlúzúsáuúl 
a következi)képeu kell eljúr11i: 

f:g-;1
; nz ()'l'I. 1nint a köl.::ll:ki"'be tartozó kii-

\ Ptkezé) ,·[![Jalati IJl>nztúr;1k l•s pedig a: 
i\L kir. „A.lla1ni \:asg-~vúrak. 
(hHiz és 11.Ytrsa, 
Ciüldberger Sán1uel J'. t~t':i 11~iai 

H PEROL 
száj~ és torokferti"itlenítö. 

'1 
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Tf 11 ng·;,.«1 Szii,·1•t kPzl'L 
1:!.n !.van i Cukorgy{u'. 
Jfol'fher-Selrnrn lz Ill., 
J\.:a111111cr rre;;tvl·rck ~rexti!g·yár<t. 
l(Lspcsti. rrextilgyúr Rt., 
Lúug- L. g·(,_pg,vúr rt.. 
}.[ag-yar ..:\ll'alú1_1os I-Tití'lh:111k, 
.i\Iagyar-()lasz ]3a11k 
?\Iagyar ]~au1utipar 
Perutz .rl\•stvórck, szövőgyúr, 
Pesti l\I.ag-yar J\:ereskcdeln1i Bank, 
Röck .J. g:ópg·yúrak, . 
\T a~IUl'g-Vei l;nkOI"rV-'ir 
Zs;lnai · \'ihnos P'Or~.cilún-, majolikagyár. 
Dcbrecl'll i kcresk. beteg-seg-él:rzö pénztár 

h~rhére rendelt összes vények utún vónvell
kint HO fillért kell beszedni a tag·oktúl. f1a a 
vény brntJó úra. a H-0 fill(~rt n1eg-haladja. ll:1 
azonban a y(•ny úra ao filléren alnl van, ak
kor a vén;,- tel:it.'B úrút kl'll a tag-túl heszedni 
{~s a vt'•u;,·t a ta:.n1ak yi:-:szaadui. 111t•rt (''l. ;i 

vény 111úr IH~In :-:z{unlúz1udú. 
A túr>pi•nzlúrnk (}[ABL }L\Y olh.1 lt'I"· 

hC•ro 1'elí1·t v{•nyek ut·úu HO filll'l'Í 11e1n kt>ll 
beszedni. 

1\n1e1u1yihl'11 az orYos az Qrl'I-uak t•rre vo
rt}_1tkozú ~·c1Hlelkezt!:o-e ellenére eg;,· v6nylapon 
tobh µ;yog-;,·,;,;zert re!lclt~I. it1kinti.'t J1l•lkül a 
Yénylavou t't>lírt g-;,·úµ:yszerek t'iZÚtnúra. a be
teg-,!'..!.'l'l e:-;ak i)() fiJJ(>rf: kel} fizeftL•tni. J-fa JH~
dig· akúr fc•e.skeiltlií. ·alkúr j . .:;zeltH'-"'epegfPtií. 
akár o:-;!yn u1ag·ú.h-~u1 küliin \'t"n;,·lapon l'l'll
tleltetik, ahhan az t•,;,;et-ben a l'L'Illlt>lf- n·vócn;
szer, ostya vag·y seg·édcszközért sth.'"''.vé~~-
laponként HO fillér. illetve a HO fill{•reu alrili 
hrnttóár espf-{~11 a teljes árat tartozik a 
gyógrszerész a taggal téríttetni. 
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;\ ·húitartúsi nlkalinazut lak részére zöld 
y(•ny\npoll felírt gyúg·y~-;zerekért. ;ay, .ellihh 
J;:{\7,()lfek t'igyele1n\Jpy{>fp}{•\'l'J. ~zi11({•1l iJ{) \'iJ
!6ft. illetYe az l''l.ell ii . ..:. . ..;zpg('l\ aluli .!.!·~·óg·~·
szt•rekul'l a'li pg·6~7. \isszt'gTt k1·l1 a tu:.rg·al 
111 eg·fi ze ti.e t.n i. 

:\.í'i 01.1 [ terh{•tl' ll'l,Íí':dll'tl J.!."Y('ig·~·szt>r. ~th. 
kiszolgúll'al"út.-ok 11lkal111itht'll a taµ;tó! ln1sze
dptt; i{{l fill('l' llll'_!.rti~;l'Ífési díj ilZOl\1lali IIH1 g·
fizptése alól l'sak a „Cito", .. Stati1n''. „Peri
l'llltH11 in n1ora" :iPiz/·síi vényeket t>lkl>szit
t.etü h1g·ok UH'!!tesiilhl'lllPk. 11YL'Il ('Sl~t.ekhl'll 
n lag·nak :~o \'illúr!. a g·~·úg·yszl1 n;:-1z; hi!Plez;ni 
tartozik. 

i\f 1u1 kaadc'1i i1.n1zol YÚI! ~-ok a t ( „hl'leµ;la1 Hl-

ka i ") a g·yúg·~·szprtúr tartani llt'rtl kiiteles . ..:\ 
1 ag· a 11111n kaadói ig·azol vúuyokat. („heleg-
l a11oka t'') <lh (_)'rf-11Úl. ~-H hét 111\l]Ya pedig a 
JHJ!"ta:hiYittalokh;in Íl~ ht>:-;z1~rezl1Pti. ;\111e11:.·-
11yihl'11 a g·;,·ú.i..r;,::-;z.ertúr i11u11kandúi iµ;azol
\"Úll;,-t t..liet"t>u:lapol"') rak!:{1ro11 tartani ki.vú11. 
;•zt darahoukt"1d '.20 fi!l{·r(•rt annak idej('.•11 a 
po:-d.ahiY:da\nkoi\I :-:z1·rPzht>li ht> .. .\ rl·g·i ·ig·n
zolYúu;,·ok LJ1PIP:.d11pnk"l 1°'i'Y(•nylPlt1 11116 vúl
tuk. ;\z. azokból p:-:!'tlt·.~· raktúroll Jpvéiket a 
g·yúg·:.-~zPrtúrak :-;l'Ill di.iuH'llf-t':-;í'!l. :-:e111 az ú.i
reud~zPrii lH•lt•g·lnnnk ~O fil1{·1·f·:-: P]<t{lú:-:i úrú
{•rt Pl llf'll1 adllntjúk. 

;\ pÍJ'O . ...; !l\"OJllÚ:-:Ú \"l„l!\"t'k ll\"Í\\"Úl\0'~ o·yÓ<"\"
.:-,:;t~!'(Úrnk {(Ital t'Zt•Htúi' ;;;i'ltl. k{·:-:zitl1pf[~k "'i'·!. 
\'i:-;zo11t n kiirzl'li or\"u ..... ok úl!nl \"i'IJ(lt·lt \'p
kt•tt•11;,·oui'ú:-:ú vi··11;,·PkP! a húzi~·,·ú~·,-~z1 1 r!ú
rak11uk l'lkt::-;zílL•rti l'Zt·otú! i...: til(i~. · · 

.\ szú111lúzú~r<.1 \'oriatkoz/da.~· a kii\·1·tkPzií
kt•1 közöljük: 

Ila. l''-;Y-f'g·;,· v{>nylnpon kl·t y:i.!!.;_\. liibli !t'•lt•l 
\'Hl! ll'ltrva. n 1.;zú111lúhu l'Zl egy tld1:lht.· ii;-;z-

l 

\1 
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szesíi ve kell" Oeírui. ..:\. ki;;z.olg-últatott g·~;úg:r
szerekről Szóló 'vén:rekct minden hónap vé
gé11 egy szúrnlúha. clo két csoportba kell 
sz{unlúzui és pedig külön az 'iintri és külön a 
húzta.rtúsi ·nlkaln1azot.t:ak részére rendelt vé
nyeket. 1lind.en esoportha ezentúl is J\:ülön 
r;zárnlúzandók a 1nag-isztrálisan re11dclt 
(brnttó) vények és a különlegességekről 
(nettó) kiúllít.ot-t vények. ?\!inden esoportot 
kiilön-külön összo kell adni, a 20, ·illetve ri 
százal6k pénztári engedrnényt a rncg·f<~lelfi 
csoport végösszcg·öbi)I le kell vonni és a n1eg
rnaradó ö~szeg·hől n1i11deu tsoportnúl <rnn~-i
r;zor iJO fillért ·kell levouni, aruennyi a vény
lapok sz{nna . 

.,;\ n1ult évben kiúllíh>tt. clc csak a. foiyú 
évben elké:-:zítet·t és szúu1Iát:úsra keriilö vóH 
uyek utúu is le kt>ll vo1nli a ~lO t'illórt. 

N;i.-ou1ati~kosa11 fPlltí\·juk a t. kartársak 
fig·yehnét arra, hogy a BO fillér tórít,>st 
so1nnli !'!'.>le körUh1u!!l ~-ek között elcng·edn i 
uctu szabad. n1Prt. a (f,\·úgyl"iZf'rt'111ttúsi egyf'Z
znény ]:!. pont.iúhall fo1.dalt HH'gúllapodús 
l~rteln1óben ennPk az eleIJg-edése az; eg.;-t•z
nu!u;.- 111eg·szegl•s(··t. .iclt>tll.i t~s e eselek1ué1Jy 
az; Pg';<."Pz1nl•11y ];1, J)Ollt.jn értelrnében lnng
torlúst fog YOil!li Illa.u;a ut{u1. _·\zoukíYill ez 
a csPlek1n{·1J~- a Lisztcs;.;égtelcn verse-11y t1~11y
úllatlókút. {('Jjes cg-1\.;zl•beJJ kit11eríti. 

13udnpesl, l~JHa ;iauuúr hó -1-6n. 

])r. (Jcuif l!.i'11dre. 
elnök. · 

f(orifsánszk11 OttrJ, 
-~L G~•· 1~. ÜY: igaz:;·. 

Aki 

gyógy$~®trtáiraii 

el"' vagy 
bérbeadhnin~ vennH 9 

vagy bérelnm 

szándékozik, 
1 

forduljon bizulommal a 

BllJIDAPIS5ü, 

!!3i~~YSZERÉSl! 
ÉRJESnö 
E;özvetfttö osztályához 

Vezeti, NAGY SAMU 

vnnn„~ Rö~tE,s: WziiRilri°d"'vi„ s1 
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' A gyógyszerészeti közigazgatás 
néhány kérdésének 

megvilágítása. 

1 . .To.!.reg·;.·:->éµ:. TT. Kiiz;-;óµ:ck fol;;a1uodii:-:i jog·n. 
f[l, J\:özig'1tZ.::,!:atúsi l1izoftsúgok arlornúnyozúsi 
;iog-a. I'l. (iyóg-;.·:·.;zl•r!-úrnk hntúsú~ri kczeliii
ről. \,T. G~·ó.r.:--y:-:Z!'l"Í(1ruk i'orgalnti körl'iriíl. 

[. ,f O[fC[JJJSé{f. 

. .\ k.iize.i.n~:-;zsl>g:iig·y rendcz{:\..;<'>rií! :-;z/dú JH/li. 
·x:.1 \-. L e.-l:eu ('s;Ll;: a lPg:'iltalúnn..;;_dih irún::
P]Yi·k úllanítt:dt11k lllr~·. :\ til!'Yl~Il\" X_\TT-ik 
J'1·it,·1:1'f{·nek 1~-l-1flfi. ~,\_ailJ1111 :t '..!..,:úg·,·szPl'(;
:-:z(•H kiizig-:iz.'..!.·é!fÚs l'tJ.1!cl:ie j;.; «:-:ak· n/1g·~- Yo
J!t!lnkl:an ~z:tli:ílyozLdo!L __.\ Hi1·,-(,n;.· indo
koJ;\:-;úhan f'IlIJPk n1a.r.!.·;.·arúz;if;'i!: is .111e.g·f11lúl
iuk . .:\ Hi1·,-\,n;.·i i11clnknlú~i" tl'..!."\'Ulli!'> killii11 
i . ..; kh:rn(di. 11,01:r;.· :i. r/~zl~·tr.~ s:.nhúlyozúsf·. 
:1 g·;.·orr;.·:::zri·:•-:zpf. !PJ]nr1-('Sn 1111:111· - koro11-
ki11f: kiadott rP1Ul('lrtrk.nck kellet!- i'P11nta1·
t-a 11 í. 

.\ fiir,·C>ny 1H7. ~-a n lanifln kihor'.-:;'1 t-oi t 1·e11-
rlf'lf'f ('l<. /iilc.rf o ?2}170 18.'\H. l!Jf. sz:. s.za
l>1'1l\-1't'!l(l1•l·::>f: - n .'.!·yúg·ys·.;f:1·f>szrfi kil'l.Í_!.!'H'l.
!.! :t hí.o: j_ .in '"Sí'.a l1r'1 l .\· i l n.'.r Pl'Ösf' h ht>ll 1n ('g·;t1<1 JHl'1-

·1ú k. (]P i·hlH'll <IZ iiv\·/i~ . .raz:dhan i!.!'P!l :-:ok t":-: 
fonto.-; kórdi5s~rl !nllilkoznnk. 111elvek fiil'
y~:rr;.~i t'.'s rfl11dch'ti ."'z:ih{dyozú~a a1i11nk i!li·
j(·n el1u:irnrlt. 

:Pt·ldakf.ppc11 t1faln11k a .::?.'Vr'ig·yt:'-izPrúrnk fnr
_!.!'iiln1i l~iir1:!10k nlf•.g·{tllnníh't:::úra .. A hivntkq-
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zott, :5Zahúl;i.-:1·1..•1H1Plet }· §-ft.l?HH ~supú1! <~z .il
lel(•kc:-:; hatósúgokal allap1tJ'-,t 111eg-, a~- ~-h,ni 
pcdi~ eg;;vedilli irúu~·clykeu~ csup::.1~1„ .. t:~\ 
1uondja ki, hogy a kozse,g·. 111rn~l~~1,r i_ ~-:--~~ 1 y. 
!e<>'Yell l'.tr;i.--.ik YHg,\~ JJUlSik g,\O,,..:_\!"iZ~,1L1t 
kthi11;;l~11 clórllctö. . 

Jt3íí a szabúl;i.-·ozús többek kiizüll. i.clJL':-;t~ll 
uyitva hagyja azt a k{>rdé;:;L ~.1oµ;y -~''· eg:y
..;iL•r lllC,!.1."ÚllapÍtnft forga}nu kort llll}y L'SC
·h·kbC!l 1Chet IllPgváltoztaíni. 

}d.l·!!· szcmhetüuöbb a jogi sza!lályc!zot.l!'>Úg' 
ltián~·a a hat.ó:.:(1y;i kezelők ,teku~t~tcbcn. ~\ 
tUrvény 12f>. §-abnu 1ucg-allap1t.p1. hog,\. 
,„yón·yszert.úr lu•I;i.-·lcll'll vag-y szahalycl!e1,ic~ 
k~zcl6se Pset6rt> a Hirvón;i.-·haf:úsúg- hatosa:;1 
kezelőt rt'111lel ,ki; ..:\ ~zal;úlyre1,1c_l<:Ict pedig· 
r-észletesehh szahalyozaskc11f 11of.1ol_a~· csn
púu a11IJyif 1uoJ1d. ki. h~!g;i.-· a hato~aµ,·1 k('~e
léí akkor i~ kirPndPl11efo. !\\il a g·;i.-·oµ:,\·:-:ze1·~~.z 
ioµ:osít;;{tuyú!: g-yakorolui tiihh6 llt'lll 11:u
·1atidó. Y<l,!!",\' nzl húr1ni ok rnintt llf'Tll lt'
lic>tnr. 

'N'yi1vú11való. hog·y ily últ.alú1H!:', Li!rvéuyi 
(··;-; reJ;dl'lrti sz:ihúlyozússaI a hatn;.;aµ;1 kezt'l~ 
:;·fé;-:.: üg:~·p kP1Uik(•ppn szah,(il~·ozot.tnak _110n1 
h.kinihetii. -:\'t'lll. 11',hPí- kPliokPpt'n szahalyo~ 
zoltn<<l"' fPkintPlll. Illt'rt. a s;i;nbú1~·<'1lC'IH'"'· 
\'<1:'·\· 11rl,~f\ 1 lt•n kezp}[.:-; 111in(}siilr~se 1Pk:utr1{•. 
!•e;~· 1lH~!.?.: t>l\·i „.;z1>1npo11!. ~·ir;es ntP'.!'.ieliil\'P, 
:1f(']Ji;í:lf'l\•li az idPgt'n •'<u.!·;i.-011 útv!'tPll>r1•. 

E 1J 1![. Jilld1 S ~ 
~ 

kan(';,;uk rag-tapa.-.:z :-;oha:~l'Hl liag·y <:!'>('l'hPu. 
}.[ng)·ar g~·ú!'IInúB~·, 
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kozrlésére, a hev&telek .Jlszámol{v;árn v0nat~ 
kozó szabályok -megállapítása. Nen11;,:iilönben 
a tulajdonjog korlátozásának időta1·tamára 
vonatkozó irányelvek megjelölése is. 

Na_ivit.ás volna azonban. feltétel~znL hogy 
az ugyagazat felsorolt es hasonió termé
szctii ·kérdései a jogalkotás során kellő fi. 
gyelemre nem n1éltattak és ez okból marad
tak szabályozatlanul. 

Ugy a ~t~rv~ny. mint a szabályrendelet 
n1egalkotasanal vagy az az elv érvénvesül \-, 
hogy a közegészségiigyi hatósáo-ok s~emmi
f{•lt: irí~nyba.i: megkötv~ ~le Iegy:i1ek. 1hanen1 
tc;,lJ~s ~mp~rn~mn1al b1rJnnak egyes egész
seg;ugy1 kerdese-knek a helyi viszonyok -s 
~~ egye~ esetek ~d~lönhöző szempontjai' alap
J~n valo repdezesere. Vag;1r pedig az az ál
laspont ta)alt ~1fogac1ásra. hogy a részlete
seb_? s~nbaly9z!tst azert ~cll kerülni, n1ert 
n to1;veny 2. 1)-abnn a hatosá~ok í1gyszólván 
~orl.atla11 1fplhntalmr~zást ka.ntak cA'észség
ugy1 1,;.:eydc.sek1)r,k .altpluk helyesnek Yélt 
rrndeze~Pre s, ily J0.~:1 felha.tah.nazás n1cI
!ct.t tovahbi reszietcs rlirektivftk n1eg-voná::;a 
1 ndol;:olatlan. 

Ha figyelen1be vessziik a törvénv 2 ~-:1.t 
an1ely n követk.ező szószerinti relldeli::::e-zési 
l,nrtnln1a,?:ZJ1-: n.11n~n,;z.1. am,i n közoQ.·észsPg
f p11nb"1rtasa1·n. Jav1tas~ira ·es a n1eg-ro111Jott~ 
!~ak ·hel;'\~ri?{~llítiisár1 szol!?"ál. hnt.ósáJ:d fel
n?·y~elqt es 121t~hkedés .. a köz;:-CT"éS7sérr elleni 
k1hag~1sok, (1._ I:}.) pedtr!.' 1·9n<lőri bfl·á::;kn<lá5' 
t4_r(Tyat ]tcnpz1];: -;-- az eg">--rhként e.!!'1.'111áshoz 
Ir<~zel rso kPt. :il}~isnont köziil. az ntóbhi lát
szik elforradhatobbnak. 

/\„ tö1·v6n"': ~zerkesztéso idején hárn1elv.ik 
f?],~ e1fog-adr~sat helyesnek 10Qetett t[lrtrinl. 
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\. jo,„i szabálvo:r.ottsúg ihiányu. azonban UHl 
;núl". e-legalább~ is bizonyos mért-Okig', hátrá-
11:'-~ul jelentkezik. 

.::\ közigazgatá-. rPndezéséről szóló 1929: 
XXX. t:. e. rondelkezése szerint ugyauit:; tör
vénves hatítskörben hozott II-od fokú vég
hatíirozat feliilvizsgúlat.i kérelemre III-ad 
fokon csupán jog·sz.ahúlysértés esetén vál
toztatható ineg-. A_ gy{>f.!YSzcrészeti közigaz
gatús szán1os kérdé.se jogszabályilag ren
dPzvo nincsen s így ezekben az ügyekben a 
jo~szahálys6rtés be 11e111 úllhnt. Következés
képen a IT. fokú hntúrozat megváltoztatá
sára jogi lc-het6sóg hiúnyáhan sor nen1 1;:e
riilhet. 

.A. közeg{~sz~ég-ii;r~-i halósúgok ugyanazon 
p~ctek rencl 0 zé:;énél közisrnerfcn rnús irán:'\-
P·lvPket köveh1ek s különböző szr1npontokat 
{•rvc'.>nyesítt>nek . ..:\. :o;z(>tág:azú g·ynkorlat cgy
séµ:Psíl-{~se. "- .Joµ:cg·ysÓ!J.' hi?;to~ílás~t.. ~:z. e1ií
adotlak -alap:ian a g·;;op;yszeret->zet1 koz1g-az
u·ab:ísban 11yilvú11val{1n11 nPhPzí'hh. ni:ínl a 
közig'azo:J.·atús pg·~·{·h úp:azntaihan. 

II. l\~ö.zsé[Jck folyro11oddsi Joga. 
„A.ltnlúnos tapa"zbilaL hop:y fi községek a 

sern1niféle köz!·crhet llt'lll jeh•ntö g;.--1)r;~·szpr
túr felóllítú~:'1f- r11il\- erii\·el szoru:alrllazzák. 
;\ községek ftllal elöterjeszthetö 'ily kérvé-

HA GYóGYSZERTARA'l' venni vagy bérelni 
szándökozik. forduljon a log-teljesebb biza
lon11nal a Gyógyszerészi Értesítő közvetítő 
osztályúhoz. \.Tezeti: Na.gT Sa1nu. 
!3u~lapest~ \r!IJ., Rl;kk Szilár~l lH~-~'i1 31, ~?;, 
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nyczések rendje -:::. auuak itlején - kijzc
lÓbbi rucghahti·o;;;úst szintén ncn1 nyert .. 

Nagyrészt cune.k eredményeként ;jelen 1 ke
zik: 

1. hogy a gyóg-yszertár felúllítúsúnak en
g-cdél;rczéseért a községi eléiljúrósúgok, egye
sületek ho''"Y az é.rtlPkt>lt" lakóssú1r nvújt hc 
Úérahn~ket~· "' · ' 

:3. hogy az eg~·éni .iog1folya1nodúsokat kor
lú:tozó rendeletek hat{tlyossúgi .idejéhen 
egyesek a kör-ség· kl•pviselő t-estiilt~ténél ter
jesztettek elő kl>rv{;nyeket s annak alapj{u1 
a község saját JlcV~'l'i' kérit» n jogosítvút1\" 
kiadását. ' - · 

a„ ·hogy képvist~lüll•sti.Ucti t;ig-ok ily iu
tlítvúuyuk lcszavaz{1sa esetén a· jogor\~osla
iok. lehl'Ui (or111it.iúi -·- 1.új6ko;i;~ttl::n1s{tghól 
lll<lJdUt'lll Tit l'!ldPH PSPt hen - 1 Ph·\~lPgf'St'Jl 
rneríti.\i: ki. · 

;\_z; 1. ('.:.:opor!ha t;irtozú iig·\·Pk n\·ilvúuvn
löau kelUi 1·e11dt'Zl'lts6gl't I!Vt;rtl•k ,;1111ak ki
a~ond*s~1\·al., \hng>1 :u.·>·óg~·~zPrt:.'iri ;iogo'sít
\'~1ny iranU iolya1norlú,..; szerupontjúhól,~ köz
:-:eg ah.ttt. esupiiu a kiizs{•g· kl'IJYi,..;elöte.stillet{~t 
lehet erte11i. 

.. A. 2. csoportba tar!ozú iig>·ek rendjét hiz
t.osíi·otta azua tühbsziir 1negis1nétclt: 'reudel
k~zés„ hog·y ok!l'\'Plns ~·>-{>gyszerészek egy{•tii 
kPryenyl, c:supuu a lH•reln11•zeft hPlvre illt•-
t t'·k~:s tiir\·én;i..· liat (ísúg· p}:;;ii t i,;.;zt v i~e llijl·nl· 1 
11yujt1hatuak be. ' 

.A., H. t~:>ovorlbaH P1tdílett. iig·.\·t·k 1ul>ltatú
s:~kP1ii. l!lal.ok ~!1.Ta ... hogy il~- kiizt'•l'dPkií kú1·
dL'S a ke).lVtselotct-iluletekhP11 alnvo.sau let{11·
g-~·a.~1n1do.";1' annak 1ninde11 vonntkozt1:.;;.'iy11] 
egyut~.. ll 1g;.·e1cnnn~1 kell líJ'uui tovúhhú 
i\l'l'H IS, hog~- hogy tly tern~észetfi Üg~·ekhe!J 

;ntcglepetésszeríien .hatúrozai:, 1~?7:ha~.?. ~;„ I~.~ 
gycn. amely szerint rendk1vul1. l.ozg:~ ,:~l.e:-. 
ilv határozata esak abban az esetben teh„1!1Í
hCtG jog'S'.IA'l'ÍÍi.'H előlt'r;iesz;te1.tnck, ,}u1 az_ .111-
dítvún:r a k{•pviselőtc>:stiilet túrg·y~orozataha 
t 1 liiieteSe11 l'elYl•tetett. 

l\ képviselötestülct az ily iudítvúuyok.at 
\ .. ,„.v ell'o'„ad-ia vaO'\- Pl\·l'ii. .:\kúr PlfogadJ~l. 
'""~ "" .! • "'' , ~ - ~ ~() ' akúr leszavazza, az 1n~ff:XXX. t. e. '! . 'S·-

únak 1. bekezdése értel111l·beu felleb}.Jezesnck 
helyo eo·yúlt.alúhan 11inescn s csnpa.n a ha.
túrÜzat "=" 1neghozatalúnúl 11etún elöfor~ul~ 
jog·szabúi>·:-;é1:té~ iniatl lehet. fel.iílvtLsga.!at1 
kórelenunel ehn, n1ert ::i l~cpv1selotcstul,_c,t 
önn1af"a dönthet l'Supún arrol. hogy az l81b. 
X.1-'\.T,"' t. e. 1H-L ~-úhau', biztosított jogúval 
l~lni kivún-e. , . 
c~ak l{tt:.;zólag· nehezehh annak a k'erde:-'

lll'k cldöntó-;e. hog·y nzokhan az t•setPkben. 
a111ikor eµ:~· g·yúg·yszl'rlúr t'nrg-alnli köre tél.~lh 
kiizség· terii!Pt(·rt' terjedne ki. nz fi~~Zl'S ko:1.~ 
c:{•n·elC k{•pvisPHíh:~düleb•itll'k. Yag:;; pech.~· 
~~~~cdül :-zo1µ:úló kiizsl'1.r kl·pviselfitesfü)ei<'-
1ie·k kell <·:.atpún a k{·rt>IIuP! 1•lőter.ie~zte111., }:z 
ilo·ybcn elfoglalható úl1úsrlont nyilvú1rvnlo~Il 
u~in lehet. uíú~. 1uinf.hog·)· ily ('setben <1 sze_k
helytil szolg-úló kiizsl·g· .kúpv~seH.it0s.Uil~tc ni: 
tal elöte-rjt~sztPtt kérelernre i-s n10g·~1Hl~tando 
a szahúlvszeríi túi';::r~·alús. ;:nnit L'g·y.i:hkent. <~/ 
n tekiutPthe11 fpnnállú jog·g·ynkarlat is krllo
képen igazol. 

EGGOPLAST 
kitíinfien tárolható, 111e~!;hizható k:.nu.~suk~ 

ragtapasz. 
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1 
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J l J. · ~4 kö:~if]azgalá:si. bi:(:ottsátJOU: 

adonui11110.zási. joga. 
.1\.. közigazgatási bizottsúgok közegészség~ 

üg·,-i albizot.tsúgúnak gyógyszertú1·í jogost-í
vúi1vok adornúnyozúsi jogát, gyógyszeré.
szetiörténeti adatok és hatúlyos n1agyar jog
szabályok alapján r.&:::zletcsen a kövctkczök
ben vilúgíto1u meg. 

..:\ g·yógyszertúri jogosítványokat kezdet
ben az uralko<lók n1aguk a<lomúnyozták. 
Bíu· ez a jog-kör 1723-ban a helytartótanácsra 
szállt, az uralkodók ezen időponton túl is 
adtak ki jogosítvú.nyokat. ...-\ szab. kir. váro
sok autono1niújuk al.upjún sajút n1aguk úl
lítotaik fcl gyógyszertárak:1t. Az így felállí
tott városi gyóg)·szertúrakat vag:'(; nlkal
rnazott gyóg·yszerúszPkkel \·ezettették, vng;..· 
egyébként {~rtékesített{•lc ...:\ YÍlrosolo1ak PZ 
a jogköre s;dntén 1H:In l'P·qlektúltatot-.t, 111ert 
egye~-; szab. kir. Yi1rosok területére ne1ncsak 
az nralkodúk adtak ki .iogosílYúnyoknt, ha
lll'1ll a helytartó-tanÚl'S is. 

.:\. g·yóg·~-szertúri üg;..·eknck az 1Sífi:X1\~. 
t. e. 1. ré . ..:z X\TI. fl'jet.('Í'.{•IH'H történt renclPl
kez{-...;{~nél a .io.!.ro:-;ítv:'tnyok adon1án~·ozúi..:;úra 
két fóru1n .iPlilltetPtt. llH.'g: 1. ·a 111. kir. h1•l
üg·y·n1in:isztcr. 2.i a fiirv·l·u:;hntóságok ik(lí",
igazgatúsi hizottsúg-<1. L\ 78fl0/1Hil0. l\L E. sz. 
rendelet e jogkéirrt>l a kiizigazgatúsi bizott
,s{Lg· közPg(•sz;;égiig·yi albizottsúgát rnhúztn 
fel.) 

.t\ törvl-ny alap.iún kife.ilőclött: jogg·yakor
lat a szÓt\·úlasztott ado1nú11yozúsi jogot llg:r 
vette. hogy jogi hntúsúbun 1uindkef.tő egyt>n
értókű . .:\ xn.iniszteri :iogkör - a 22.370i188il. 
B. l\L 5Z. szabályrendelet 1!. ~-únak ~- bekcz
d(•se {q·telméhen ~ ar~ első· folyconodó~ a 
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1." i[„:t'"Í J·og·kür - ugyanezen szabf!..lyren-
ul'l.O" ~· "" " j d. r·teln1el>Cll 
delet -!. ~-áuali:. elso JeKe.~ ese „~ "„. l . b •
a liözséfJ jelöltjén~](; kot9lezo. fle.YC em e 
vételével van csupan korl:.itoz,.a. . 

.A.z egyenért&küség elmél~~ét ma mar esa k 
elvi szempontból i5merhetJl~\: el. , .. 

1
\ közigazgatási bíróst~g~al valo pa,na:z: 

lási jog· hiá,nyában .~. m1n1szte1·_ a.<l~ma;iJ ?„ 
zási jogköret vehet.Juli:: csak telJe.::inek -e:, 
csorbí tha tatlannak. . 

t\.z albiztotsúg adományozási joga ~ m1-
niszieri felelősség cive, valrutnint .. a JOgo1;
voslati szabályok általúnosítása kovetkezte-
ben 'veszített erejéből. .. 

Veszített erejéböl, inert . a :rn1111szterh~z 
való bejelentési kötelezettsegnek a m1n1sz
t~ri felClősség alapjún oly értelmezés a(h~
tott, hogJ-· a bizottsúg·i l~atáro2'..at esak. a.n.11-
niszter kifejezett tudo1nasul ,yet~le utan, \ .t
lik jogcrös~·/:. E felfogás az ugyagazat rend
jének biztosításában találja teljesen helyt
'úlló 11u1gyarúzatút. 

1\z. atlo1n{n1yozás egyenértélsüség:én-e~ .el
vén a jogorvoslati szabúlyok altala11os1tasa 
is rést ütött. . , 

.:\. inagyar joganyag ezen speeifi11s ;cs7;e 
az últalúnos jogorvoslati szab.alyozasnal 
külön elbírúlúst nen1 nyert. .:\ Joggyakor
lat pedig. az egyenérté~üség_ e_lmélc;_térc te~ 
kintettel ig-yekezett a b1zottsag1 hat.arozatol\. 
elleni jogorvoslat k.ényes .l~·érdé~ét n1~gke
ri.ilni. Fellebbezéssel megtan1a<lott , b1zot.t
sáo·i határozatok kizúrólag hivatalbol sen1-
1nÍSíttettek nteg'. Jogilag· n1egáll é::; ,ir:do~ol
bató a hivatalból való megsemm1s1te-s Jog;
orvoslat esetén is, de hátránya, hogy a b1~ 
zottsúg·i adornúnyozás elleni egyéni jogor-
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vuslat kérclé:d•i. t:o\·úbhra is ho111úl.rha11 
t:1r~~ . . , 

A„ 78~0/l~lilO . .i\I. ~· sz .. .re1t.dt;!eL _1nega_llap1t:1<~ 
no·yan, hogy a kozpg·c~z"'e~·ug·;v1. <~lh1zott.sug 
1.'='·és 11. fokú jog;orvoslalt haí~i~t~.g; ... ezt . .'1 
111egúl\apítúst. azon.han enH~ SJH.~~!nl.is 11µ;ykc!1· 
jogo rvo;.;la 1 i . re1H.~J!\ :.1Zí'lllJ~o11 t .. H~ l!ol. szah•:-
1 vozásnak u1eg kovefkezt.l•tes ul.,1:111 seu,1 YE -
liotjük s az ú!t.al{tl!O,"i .i<?µ;orv?sJati szabaly:)k 
aJ,kaln1azúsúnal\ s„Hks('.,f,;:esseg~~t. li:ell ch~-
1uerniink. Ez alapon a tnzott:-;ag-1 JOgadon11.1-
nvozúson ütött tovúhbi rt·::-: nag·ysúga atto! 
fÚg·g-, 11og·~- az f\ltalú1H1S j.?µ;or\·osi<~ti szal~ú
lvok etne sp0e111lis üg·ykorhen eg:csz; terJP
dehnükhen alkalrnazhat6k-e? 

} •. z últalúnos jogorvoslati szahúl:roknak '!z 
adotnúuyozúsi jog; kiirl1 he11 való nlkaln1aza,: 
sáf; igen n1eg-nehezíti. hogy ai ös::;zcl•g·yer.tt>lo 
két· (örvl•Hv a !ex :;p('(·iúlis (187fi:Xl\r. L e'.) 
{•s a lex ltni\·prsnli7i (1H2!>:XXX. L e~.) k(·t 
t•lleutétes kor. ellentétes vezéresznH~it. 11111-
t-atjn. :\z l'!.!"\"ik. niin1"l íöhh jog;ot. az; anto110111 
tiir.\·t·nvh:ifú'.-.úg-nak, a rnú.-;ik. 1ni11él tiibh .ío
g·ot az· üg·yúgazat legfóhh vezetőjéuek. cl\·e 
·,tlapjún {·piilt fel. 

~A.. ·jog·orvo.slati kérdt'•,:-; kutatú.-.:'u1i1 l ai 1871i. 
XI\< L l'. 1H4. ~-únak retHh•lkczl>s6hli! kPll 
kiindnlui. F; jog:-;zahú\~- ~í'.erint kiiz:.:t'•.!.!.·i fo
lvn1nodú:-: Psetf•Jl: az irúllf. hog·y a gyóg·~·
:--'zertúr t'i.•lú\lítúsúnak joga kine·;i:. e11gec!t'•
lveztP:"Sl~·k. a tiiry{·n~·ható.-.úg- els6 Usztvi.-;p
JÖjc últal .közzl>teendö előzete.-; púlyi1zat út
.iú"n és az {•rdekr-lt küzsl'.!,!: n1Pf„d1all,!.n1túsiiv:1l 
:1 k(jzigaig·atú.-;i hizot.t,.:;:'tµ; l!atúroz s e-zt a 
lH' lii!'.!'Ytni ri i:-;:ztPrnck fcljelcn ti. 

:\ ~Ú_irvt'1 11~·szi)ypg- c· .. ..;upún n hai'Úl'ozat kiiz-
1{•.-;~t teszi a kfizigazg·nt·úsi bizofi::;ág; (köz-

egészség·üg·yi albizoit:;;úg) kqieless.·égé,v~. ~z
zel nyilvú11val6an az adornauyo;;as eriatll:..'
tctien-ségét kív{u1ja dokurnentálnl. 

.:\. jogorvoslati kérdés további i:.-izsgúlatú-
11úl nz 1H2H:x.s:._.~. t. e. rend!:l.kezéseit keL 
;i.ÖVl'tnüu.k • ..:.\... lllOSt hivatkozott türv821y. 

a) ·1~. \-Úuak eb;ü beki.::zd'~Si! .szerint: ftd
lelibl'Zé~:::.C.~ lehet t:lni Lú:.:1neJ.~7 el:.;iíi'okú köz
jn·az•„atúsi v-úghatúrozat ellen, kivéve, Ua az, 
,;" lo;?.relsö fokú ilatósúg"lól ered, továbbá, ha 
val;l"';.nely ;ivg-.szabúly a fl'l!ebbezé . ..;t kizárja, 
vagy ai elsőfotu hatúrozat ellen közigaz
g·atúsi bí1·ósú.gi panaszt enged. 

ú) 48. §-únak negyedik hekeí',dé.-:;e szerill (: 
ninc::; helye felleUbezésnek oly;tn elsőfokú 
véghatározat ellen, a111ely 1!0111 .iúr jogkövetM 
kcz.1nénnyel, vagy an1elyet. a hatúsúg· sze-
1nélyhez kötött jogkú!!t g·yakorol. (ki.ielii~ 
lé.s, kinevezés, stlJ.J kivé\·e, h:1· Yalau1ely 
jog,„zabály kifejezetten jogot ad annak öu
ú !ló JJ1egtún1adúsúra. 

..:\ ;iogosíf\·:'1n;.· aduH1Únyozúsú! olyan úl
ta!únos közig·azgatú::i iigyuek, 1ue!yre a jog· 
orvosiatok a) pnn!han jelzclt. fellcbbezé.-;i 
J'orn111lúja alkal111azllatú volna. 11yilvúnva-
1,')n11 ne111 fekinth0t.iilk. 

.·\;r, adou1:.'111yozú;-;i ;iogo!. 1neg·fp\elGbh tii!'
vl•H;.:i p.·lda hiú11yúba11 H kij(;lülúsi. kirH' · 
\·t~zési joghoz ha:-;onlúuak veh(;ijiik <·.:-;1111a11. 
a1nel;tre nér.ve a fJ) ponthau e1tilíL1 U jog
szabály a i':2llehhezé~i jog· g-yakotl{L...;út kif1'
.lezette11 elzárja .. \ fel!cbbcz{>;-; kizú1·úsúnn!i: 
11iagyarúzatát, a ·U/l!l:ll1. B . ..:\L í~ln. :-;z. !'f'l!· 

dt'h•f. ·!. IJOIJtj:'111ak lű-ik hekp·1.dt'.•;o;t: tar!al„ 
inazzn, a111cly ·:->zerint: netuesuk vi.s,..;zús, dt> 
t·g·yenesen képtelen dolog volna, lla n véle
n1ó11r11~~;il \·ú1i í tii=->ra, \·agy pl. a ki.it1 1ii[{·,~1·(· 

l~l 
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jog·odtilt hatósúg·nak ezt a jogát fellebbezés 
köVetkeztében, a felsőbb hatóság- magához 
l'agadllatnü és anlli.lK helyebe a maga ve~ 
lellleuyét vagy kiJclölésCt úllíthatná. 

~'1- fellebbezC:-;i jog· elisnteresénel;: tovúbhi 
türvéuys1,ern folyo1uú11ya ugyauis a;r, volna. 
hogy a jogor\"O.:'lati hatú::;úg e;1, ügyben ho
zott elsől'oKú hatarozatot úárn1cl.1J u1doklJóf 
1nóclosítha tnú, vagy ntegvú l lozta tha tuú. 

..:-\.. felle!Juezé;:;i jog el1.sIJ!.erése ellen szól a 
gyógyszertaraJ.>.rói si:ulú szaUalyrenüelet 
l~J.ö1V/l88ö. J:l. 1\1. sz.) mue\y ö. ~-iJan k1-
mou<lja, hogy a gyógy:;zerész és a li:özség 
cgyuttes folya111odasa esetén a uliuiszterncK 
tlunteni kell arról i_.;, hogy a ju.:,rosítvúuyt ö, 
vagy pedig '-7 küzi.g·~~zg·at~1si bizottság fogJa-c 
adolll.allY,oz:11,_ s. a _kozseg reszéröl kúrt gyogy~ 
szertal' ielnll1tasauak eugellelyok1rala IUIIl
den Gsctben rnagúliau foµ;!alja azt a zúradc~
kot,_ l~ogy „az. atlo1ua11yoz<Ü5 jogút a közigaz
g-atas1 1J1zotsagnak eHgedeul at" va,„v hoo·v 
„a. .közigazgata:-;i .hizo t t..;::ü . .:· a(lo1ui7i1vozt7~ 1 

jogú~ .J?CgúUapíto1n„. Ellene_ szól, hog~; 1~ii'1-
<le11 1tl0Ueu l:::ill!)llll az. ar.lo1tJ:lllYOZ<l::il'H \"Oll<ll
ko:t.Ó, hiz?ltsúg-_i .hat:'11·ozat 1i1eg·hozatalúnúl 
iuegallaprtott ;1og:-;zuU:tlysl•rtús ·e~..,etéu se1n-
1_11~sít$~Je_tt ,:i:ug az. adu1n(~ll~-ozú:-;i hatúroza! 
s~ <L ~d--0'./18.J:!· 13. ,jl.: ::;1. doue? (lihy.zer-g·yü.1-
tt;IU,eny_ ..... kotel, llt. oldal) J.SHH~rt eset.ént.>k 
k1vetelevel az elsüfokú ltatúrozat érdt•u1ébt>11 
1u.:1u bírúltatott el. 

J~ll_cue .s.z~l yl~gü~; hogy a fellebbezési jog· 
e~.ue spec1a~y„ ug-ykorbeu való clis1ueré::;e e:->(•-
1en lllCg'dolnc a kétféle joo·atlour'tn\'OZ'L · "' ~ ' t 'J •. ' , ' ' • b ~ • „ ~ e_~·~.e1~-er (} n.!-s.cgenek, Jlll'g' a lút::;zatu is és n 
k~t~·auyt~ Joga~loill:.n1yozás törvéuybe ikt.a
(asan::tk crtelrnet atlui IlPill lehetne. 

l~zPk. ulúB U11ke11t 1.ui/1dik ;.1 kl·rüé:-;, ltog·y 
az ily ter1né.-;ictú hatarozal ellen az érne
l\.oltel\. reszCrol egyaltatalntn leht:t-e ~ ha 
ig-cn ruily JOgol'\·os~attal lehet C·lui. 

.:\ koz1gazgatas re1Hlelkeze,-;t.·röl szóló hi
vatl\.ozott t.orVCllV 5U. ~-anaK el~ö bekcztlé;-;e 
crtelntét)en: a "küzig·i1zg·:itasi ilato:-;ugualt 
YÚ'„ll'lt'll.'OZ'tl't ellen ülJ"lll ün·ylH'll 'l!ll('lVbL'll 
reÜct~b~zes'1'it1 l\. nincs ~(\lyc~· reuü~·iz:-;gi1lati 
kérelennnel lehet élni a 1ni11i,-;1,ierhez azon 
az alapon, hogy az eljúrt ha.lósúg túllépte 
llatáskórél, vagy hogy a hatúrozata (intez
l\t>dese) vng-y az a1111ak alapjún! ::ii;o!gúlt pJ
.1urús jogszahhlyt sértett. 

lCétsl•g;teleu, hog-y a:t, (~t'dl'kel t feleknek a 
.iogorvoslatHak ':alanu:ly forutú.ja reudelke~ 
ZtSl'l'C kel\, hogy úJ\jou. :\liuthogy a felle!J
bt•zl.',::ii jog µ;:i.·aJ;:orlú~út kizúrt.nal;: ickinljük. 
az crdt•.kel,t _fl•l .i:>g·szah;t!yos alavalú jog;;.li-
11tdt ·r11egvede~r'·rv r·:-:nvúu fl'liilYi:-::-;g·ú\ati. kl·
!Tln1et ter.ie:-:zt.11et. (•\ö. 

„.\. i'eli.UYiz:-;gúl<iti jog·tn·yosla1. t>lllt' ,..;IJet'iú
lis iig;y!dirbcn i:-; a tiil'\''."llY('S t"t•\i.(•teleknt•k 
11 ltatarozú:o;;uú! \·a!ú hc IH'lll lartú~a lehel 
i·slipiln . ..::\. kor, r6:.n~bhci llip\1Hua. runµ;a:;ahlJ 
kt'>pesítés. kü.!öuleg-e:-:l'hh .u:yúg·ysz<.:rl• . ..;zi. ,.;zol
g·idat, Yité:t.i rendbe való tartozús. i·okka11l
:-;(rg· s eg·yéb HClli szahúlynzolt. t"i·detllt':-iSÚg·i 
indokok· efrnellözl·:-:e ii11111<1„·úhaH 1Je11t t.t•hL:u; 
:1 jo.g-orvoslat, al<:pjú11\. ""' 

'.t1ag;adhatatlan. ltog·:.· a 1Hi11i:-;il'ri io•:·1ulo-
111ú!1yozú.:;o_k . túr.i;:yilaµ:os~úg11k1d11 t\;g~a a 
g-yogyszere:-;z1 Pr(h•,ke 1 ts{•gTP 111p~·11 v11 g·t a túli~ 
i.iak. du az alhiztotsú~· iinál!/J adorliúlivozúsi 
jpga fenuúll :-; annak fellehlH•z.(•..:; út iilu i11i
aiszteri hatú:-kiirhn vouá~út jon·ila1:. kell6-
kúpen rnegokolui ne111 lPhetne.' "" '°' 
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kalmazott htinletést hasonló cselek111éuyelr 
toYúbbi elkövetésének ll!Pp;nkadúlyozúsúra 
önn1agáhan kell n1ú.r alkal111asnak tekinteni. 

Búr a törvény 125. ~-a hrlylr.len vai:ry -sza
búlyellene::; kezülés e,;;et.0rc kin1onclja a ható
;:.;úo;i kezelésbe Yételt. n1égis kisehh szahúly
:alanság·ok gyakori isn1étődése vagy szún
!lókos visszaélések s főleg a gyór,r,\-:::zertúr 
személyes vezetésére való alkaln1atlansúg; 
eset.é.n, látszik 1neg-okoltnak a tnlajdonjog
időlcg-es korlútozús{r~:al júrú kezelő kiren
delés. nehogy a jogaiban korl{1lo7-ott lnlaj
donos és a batúsúg·i kez·!llí lcg·töhbször ki
kerülhetetlen súrlódúsa a g·~·óg~·szcr kiszol
g·últatús to\·úhbi úrtnhnt11·<1 s:r.olgálhasson. 

_!\.. hatósúg-i kezelleté:.;. ·annak az oknak 
111t:gsziiné~éig lart. nn1ely 111iatt bckJiYelkr•
zett. Fia a megfeleHí kiszo\g:úll<itúst. a tulaj
donos biztosítnni tud.ia. :.1 tnla,ido11i korlú
!ozús n1egsztintetendő. ~\ inegszüntct.ésrn 
{ 1ppe11 úg:y, 111int a kire11d1·lc\:.;re: a hatósúg-
na k jog·or'\·osla f.i 1 t>hrHí::-t;.Z hi y,f nsí tús{r\·n 1 
\:ell haffrrozni. · 

.:..\ kirl}ndelt. hatósfig:i kt:zelő n:;ilY:lnvaló~ 
:in sa:iát felelős.ég{•re jár 1.'l, dP ;:i hatósúgnak 
az; a Joga. hop:y c~ctenkélll az idrgen yag:you 
l~czelésé-1'.e nézve küli:inhözö kiköt{1:::Pkrt {p~ 
het.. Yélen1ényP111 ,::;zcrin!. nr:n1 Yitntható . 

..:\. kezelő kirendel6so niindi!.!.· idPi/.!'h~nes 
1ehet csupán. n1ert- a fula.iclonosnak útr11hfi-
1:úsi és hér~eadú::::i jog':i .n11•g·111arad t'•s ezúton 
a közcgészség·üi.::yi érdekeknPk 111r.!1.·fplcHi he
lyes üzen1yezeté:::t 0g-yik napr/i\ a ;nú~ikr<l 
hiztosítoltun.k h~het. teldnteni. 



Y. G.11ó!J,11s.-:erlárak fOt!JOlnli kiJrc. 
:.\zokhnn a községekhen. ahol t'sak pg·)

!!'YÓgyszertúr vun. a tnlaidonos gyóg·yszer· 
fúrút a közsóg· hcllrrii1etPn tetszósszerinti 
hc-lycn úllíthai:ia fel és tarthatja üzemben. 

_.\.zokhan a község·ekbcn azonhan. ahol eg;y
nél töbh gyóg·yszertúr \.,.an, azok elhelyezési' 
tckintetéhf'n a közesi.:Pszsé!,;ii.u-yi hatfisúp:ok 
1núr r~ndelkezé!'i .io:.r1:ral hírnak. l\fincle11 
;~·;i.·Ó.!!YSZertúr csak n részérP n1cg·úllapít.ott 
for.!„ralnd körhl'II helyezhető Pl. ~!:\.. fori.raln1i 
kfirök 11H'!.!.'Ú11avítúsúra 11f5zyc jog:szahúlyok 
;ili•r tnrtalnurznak rendPlkezést. 

T\:ét !!"YÓ!.;vszertúrrnl híró közsétrek. az t' 

h~kintel!H'Il- 'tapasztalt gyakorlat. sierint C,\!"\" 

központi ri~kvésü nec.úva1 két részre o-Sztat-
11ak s a kiizsl>g eiryik fclP az egyik A"YÓ.!!.':-·
:o:;o;ertú1'. n1úsi·k fel0 :1 inúsih g·~·ógoyszertin· 
fori.rahui kfirckénl á\l:infttatik Tnei.:r . .:\ kf>j 
.!.!·~~ó.c;yszcrf(ir forg«ilini körrShen kü1Vin hatr'i~ 
:'(:gi e1lf!·er1ól)· nélkül {1thelycr.b.ető s í~·y 
rend:;zerint. u1indkettő a központi fekYé::;ü 
11eeún. ep:\·1n:'1s ,;;:;zo1nszéd~ágába keTüL · 

::\ i'org:ahni kör forgnl111i ineghatúrozúsn 
csupún nzt: jt'1Pnti. bog·y mindl!n 1:.!;yögyszer· 
túr1Htk n1oz!!ú:-i lehetőséget kell bizt.osíü111i. 
de hog;_\- ecélhól P~~· .közs-Sg fele rSszo ;ielöl
íessék ki. nent helye-selhető. n1ert, ezzel ;1 
:"zabúlyrendGlet a111az intézkedésének. l.iog-;.
a köz.:;{:g- n1in<len ré.:.;zéről leg·ycn eg„yik Yag·y 
1núsik g·,·óg;~-szcrtúr könnyen elérhető. elP
get teuúi 11C"n1 lehet. 

~\ SZ<!húlyrendcleti el~rondolúsnak az fell~l 
1neg-, h;:~ a pélrlnkén1: fele1nlít:ett két g-;rógy
~zortár esetélH1n. a közs{'g· felének Psnpún 
eg:yr{:~zf' jelö!tf'fik .ki for.rn:1hni körül. úi:::-· 
<1zo11ban, hogy a l'org;nl1u.i köröknek egymús-

sal érintkező 11o~~j~i n~ lei;~c!:,e1~; ~z ~s~t
ben a forgalmi ko,rok ko~<: el.,.cloclo s~m~t:g.~s 
1erillet.Jk. a gyog-;.r.::;zerlaraknt eg-yn1.lstol 
kellőképe11 távolt.art.jálc . 

_!!.,_ vonátkozó jog:sinbúlyok~ st.e~~cn1e s1;e1·1nt 
a gyógys'rertúrak forgallll! kor9 rrn,nden 

00"-\·r-s esP.tbcn. gondos n1erleg-elps u!an, ~ 
kÖ't·etkczö elvek- a1apjún úgy a1lnp1tando 

m~: . 
1. ho:J.'Y a k1izs6g· la1i:Ússúg·:1 :.;,·y~p:~·szt'l'

~züksé!':dP.1'61" ki1H111fisehh fúrnd::;ag: cs idovesz-
tesérr nélktil szerezhesse be. . 

2. ·hogy nz clhelyr>;zés -köY_ct}:eztéh:,n ~g-y1k 
O"yÓfl'V~'l.crtúr a n1ásik roYusara rlonyosehh 
hPt-:.::"z"rthe tHl kerliljön. , „ . , 

3. hog·y főleg az elhel~e~es kov~tk~z~ehcn 
egyik gyógTszertúr n n1a.:;;1k fcnnnllasat. ne 
veszélveztesse. . 1. Iireri nehéz abban a kérdésben úllast op:-
1a1ni. ho.!:!;'Y a jorrerősen n1egúll<~nított f?.r
!'.!:aln1i kör n1e.~áltoztn,tá~ftT~! 1:11k~.r 15er_ul: 
l~et. a sor. n1ert eit n kerde:::i n Jn~sz:-ih.11:. nL 
ieliescn nyitYa hngf:l61c. _. ~ _ . . . 

. \z P!!·\"'SZ','r n1pu.·;llL1n:tott 1or2·nltn1 kor 
n1C[ry:\1to'·~tntú~úna.k 111inthn!r";\· 111indGJ1 e,~rt~ 
heii' io<.:.·03 n1a2·1t01·_r1Pk•,•t séi·t. a, l~.2T1tl>ahl~ 
escthen s az t: teku1tcthc11 1enna1lo: elegg-c 
s?:ilúrdnnli: vclietö jog-!:tY'akorl:d: ~zer1nt. C!'ak 
akk0r lc-h-:•{ helye: 
-1. hn a kö·!.:sé':r f Pjlődésf>.bcn a fol'galn1i kör 
n1eg·úllanít{L::;;ikor inég fip:velrn1l1e 11~111 ":ett. 
o1,· rcnclkiY1i.1i Y{dfn.,,;ú::; {1l1t. he. an11 n fnr· 
ffalini k1}i·í\k !11\'.Q"\·;'1ltozb1túsút. nen1csali: in· 
·dokoliúk. hanr1n t'1rn.cr:rr1h0teflenül E1:t.üks{'-
g-cssé1 teszik. , 
· 2. lut vnlnr11nl;: r~·yóg·ys·...:prlúr f0nnúllasa n 
rl,~z0r-:~ r.111.•gúllnpílott fnrp;:~ln1ikörbrn nc-rn-

l i 
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c·i':Htk. hug·y bizouyítoltau veszélybe keriil. 
haue111 további iizembentartúsa kétségkíYill 
kizúrh1ak tekinthető, 

H. ha <1 .községben új g-vó!„crszertúr eJJo·p
délyezteiett s ezú1tal a fol·iJ;alini körök 111~"-
y;'iltoztatúsúnak kényszerű szüksége heúl!Í. 

1' ~ N f"_"'!I i'l 1f ~ íil El """ IDl IDl -'ll.. ru =~ n .il: .t; .!1\i mi .íl 
Athenstaedt 

SU\l!E IET CllJ!IE Al!?SIEN® 

?i:J ag·~'ar g-~-úrtmáuy, 
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Fontosabb, nem hivatalos 
gyógyszerek azonossági prróbái· 

összeállította: dr. Rcitu1co111. '1'ld11dor 
1: ).fag-yarországi (Tyóg:tszerész-Eg·yesü1et 

,-eg·yyizsgúló állon1{1sáuak vezetője. 

:\ gy·óg·yszerek. vizsg·úlatúnúl első feladn
htn!k a'lok azonosságúnak ruegúllapítúsa. i\ 
hi\ratalos gyógyszereket a gyóg:yszcrkönY
Yünkben leírt próbúkkal ké,111leljü.k, rnegúl
Japítjuk azok fizikai, ké111ia-i állandóit. „-\ 
11C'n1 11iYat:1los g·yóg;.-szcre.1r v·iz:::g·álntút. Yagy 
:1"1. r:löző kiadású gyóg·yszerköuyY. vagy a 
kül f öldil g-yógyszerkön~·vek v·izsg·ú]a t.í-111órl
:'ZerE"ivel vép:ezzí.ik. ha e szerek <J.:;;okbnn hi
\·atalosak: ellenkező esetben _a szakirodalon1-
hun. t.al:í..ll1ató vizsgálati. n1ódszr-1·eket 1.~esz
~ziilr igénybe az azo11.o:-;_sún:. ·1nep:áll'.1pítúsánf1 l. 

'rer1nészz..tesen a nern _hiva tn los g·yóg::szP
i·i·k között i'3: nag-ysziin1han találunk olyann-
1-.:nL an1.elyek azonossúr.:ftn~k n1c_rr{1Hanítf1sa 
t'uyszerlí'Urémi!ai Teakciókkal nen1 lehetsé,!!t">.s. 
:\;z il ycn anyagok fel ísn1Préséhez a fizikai. lrl•

niir.ti, úlla!1c}ók. és .. eg;yéh .iC'lle?11ző „sajátsft!!,ai1,~ 
1111~!:!.·n 1.lan1 tasa sznk-se-n:es . ..:\ ypg·yttletr.k knl ,:n 
1 Hlajdonság;ai. a vízhrn, vag-y organikus ol
dú.;;;zerrkhrn Y:J.ló old0l:o11ys(1g«J i~ S7olp:fdfid -
"ak. :1.drrtokat azn110:;.s.úg·{n1ak- Tl1C!:rú1lapít·fi:.;..'1-
li<iz. Sz:'nnos P-;;ethen az olvarlú..;noni: ·11 fnr-
1·~'1snon t.. n1e!rha t{i 1·oz{i -.n s·ro 1 p·{1J fa t- c'•rl {•.k1·~ 
ail!ifoknt: a Vt'g·yiilei: fC'li~nH:r{~~;'~hrz. . 

Búr az nzono:;~úg·i ·1n·fihúlc nai,r:i--·ohhrö::;.zt 

Í'· 
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c~ak. kvalitativ vi.·lsgú.latok, célszerű úgy a 
vlzsgúlati anyagot, m1nt a k6mszert az 
egyes vizsgálat.~ ,móclszerek !eí1:á~án(tl fel
tüntetett 111enuy1s-0gben hasznal111 cs ame11y-
11yibc11 a reakciók lcfolyúsúhoz n1eghatáTo
zott idötartarn, hőfok stb. szüksége.s, ezeket 
heta,rtani . 

... .\z alábbi összeállításban szereplő azo11 
gyógyszereknél, ~n)elyek ~ nén1et gyógyszer
könvv V:l. kiadasahan 11rvatalosak, az azo
nosSúgi pTóbáknt lehetőleg- az ezen gyógy-
1.,zerkönyvben felvett form{iban közlö111. 
~.\zon vegyület~knél. amelyeknél az olvadús
pont is fel van tüntetve az. azonossúg végle
ges i11egúllapításához a legtöbb esetben az 
Olvadús·pont megha.t.úrozása is szükséges. 

Adalin. 
(Bróm cl i eti lace tilk« rb amid.) 

"\z Adalin fehér, csaknem szagtalan és 
íztelen kristáh·os por. Ha 60-80 fokra hevít
jük, kis mértékben szublimál; vízgőzzel el
illan. Hideg vízben alig oldódik, könnyebben 
forró vizbeu. Szeszben, aceto11ban 'é.s benzol
ban könnyen oldható. 

Ha kb 0.2 grm Adalint néhány kcm na!· 
riumhidráxidolclattal ni€legítüuk, akkor 
n1nmoujag-áz fejlöcli.k. 

~.\ bróm kimutatására forraljunk '0.2 g·r111 
,\dalint 10 csepp na.triumhidroxidoldattal ;;, 
5 kem vi.zzel. míg· az feloldódott. l{ihülés ui.ú11 
:-;zűrjük le a·z oldatot és adjunk hozi-á. kevé;-; 
klóros vizet és "kloroformot, valamint 11igí
tott ecetsavat. míg a folyadék sa:vanyú kém.
hatású le-sz. összerázás után a kloroform 
~árg·á~barn:1 színt alt (bró111). Ugyanis a 
natriumhidrox.i{l 1Intú.sál'a az ...:\dalin brónija 
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J11i11t natriu.n1hro1ni<l. k1:riil az oldatha. é.s 
klórral szabaddá tel1ető. 

Az Adalin olvadúsponUa llii-118 fok. 

Airol. 
(Bizm utoxiiódgallát.) 

.:\z „.\irol szürkészöldszínií, szagtalan por. 
\Tizhcn cs::iknem oldhatatlan. 1\Ieleg higított 
;-;ósavhan oldható. 

Ha 0.5 gTn1 1\.irolt. 5 kem 11igított sósavban 
l'cloldnnk. 111ajd kevés 1klórosvizet és kloro· 
forntot adunk ho:cr,ú. a folyadék rúzogatása
kor a klorofo11n iholyaszínt ölt (jód). 

J-Ia 0.1 g1·1n ~'.\irolt. 5 kctn vizzcl és 1 keni 
natriumszulfidoldattal (1:8). vagy hidrogén
~nlficlesvizzel rúzog:at:uuk. akkor az barnús
\'i:keto színii lrsz (hiz,n1utsznlfid). ~.\ csapa
rl0k:ró1 }e..;·1,ürt. folyadé.khoz a'cljunk 2 c.sepp 
fcrrikloridoldatot. eltkor a keletkező fekete 
i·sapadé-k .111ellctt kékesfekete sz.ineződést. ·.&sz
lélün1;;: (n .~rn1lussav-reakciója).· · 

Al.111ii11. 
( Sósa-v3_s heuzoil-ét.il-tet.ra111etild ia,111 ino

izopropanol). 
Az ~.\lypin f.;::-hér, szagtalan por. Ize keserü. 

.\. nycl,-et. mnlékonyan órzéstelc„níti. 
\íiz.hen, szc.„zben és 1-:loroformbau kön,·

nycn oldódik, éterben igen nehezen. \ 1 izCg 
oldata s.:>:111leg:es ké·n1hatúsú. 

lia kéru!öcsőben 0.1 gT1n ... ~l:rpint 1 ke1n 
tön16nykén:snvYa.1 és 3 csepp sz-es.szel két~há-
1'(1n1 percig; forró ,-izfiirdöbe helyczv-e n1elc
gíti.ink, n1a.id óvatosan 5 kc.111 Yizct adunk 
hozzá é-s a folyadékot kihülni hagyjuk, ak
kor a víz hozzáadá~nkor n hcnzoesa.vetilesz,ter 
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kelle111e.i' szap:a érezhető és n folyadék .leh\i~ 
lé~ekor kristályos benzoesav-fog; leválni (a 
l1 on7.onsnv t;zc;sz hozzáadúsÚTa felolclfi<lik.) 

8nlf>.tron1sa~,..val 111e-Q."::.nvanyff-ntt híg· vi·N•!'
oldatában ezi.istnítrút-oldat fehér csapadé
kot (ozüstklorid) okoz. 

. .\z •. \J;..~ph1 olvadáspontja_ 169 fok. 
Előfordulhat porok, oldatok esetében_ hog·,

nz AJypint a sósavas kokaintól InP-g· kell ·kü
liinhö·r.tet.nünk. E eéh·a kémszerül l1at-rinrn
hidroknrhonat (fi?fi). kaliumjódirl (10?Íi) {•'! 
kaliun1bikromat (5?Íi) oldatokat hasznftlnnk 

Ha 1 kcn1 l?Íi-os ~\lynin-oldathoz 5 1n:n1 
nat.riutnhidrokarbonat-oldatot. adunk. akkor 
117. neu1 változik. míg a sósavns koli:ain olrln
túhan zavaTo::=;odást icl.{~z elő. Ha az .:\lynin
oldat 1 kent-éhez 10 csepn kriliun1jridid-olda
fot adunk feb-ér csapadék kelct.1\:ezik. 111íg- n 
:-:ósavas kokain-oldatha:n vúlt.ozús 1rin<'s .. Arl
i'nnk ;J .kc.111 ~>\.l:v-pin-oldnt-hoz ;'i cse-pn kali1nn
hikron1nt. oldatot. .alrko1· sárga kristályos 
c.:-ap;idék keletkezik. n1ely 1 1\.cl.n sósav hoz
zf1adására eltünik. ha azonban sósaYas ko
knin vnn az o1dathan, akkor ahba11 a kriliu111-
hikroinat változ{1st. nc111 idéz élő. de sóf'avar: 
htY1,zflad::í.sra sárga· csiipadé-k vidik ki. 

.4nacst hcs i 11. 

(Par~r-a u1 inobenzoesn Yef.i le.sz ter). 
~.\z ~:\.nae-sthesin fehér1 finon1 apró kri;::;

túlyokból úlló por .. Ize g·r.eng·Z·11 keseriL :\ 
nyelvet múlékou:rau érzésteleníti. · 

..:\. szobahőn1érs-úklcten vízben 111.~hezen ul· 
dódik. Forró vízben vala1nivel köuuychheu. 
Sze.szbcn OHl?í;-os), éterben, klol'.of'orruhart /·s 
Ü(·.nzolhnn · hő:;ógesen oldúdik. Egy ré~:r, 
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..:\nae::;thesin öt.ve11 rész olivaol-ajban is old
ható. \Tizes oldnta sen1leges Unlrn1nszpa.pír
rul), 

..t\zonossúgáról a kövPtkezőképen gyözö
dünk meg: 

Kérnlelöcsöben 0.1 gTill ..:\.nae:;tht.•sint :.! kei11 
tlesz.t.1llált vízben, .3 e~ep lugított: sósav hoz
zúatla::;aval ft>loldunk, l!..(zutúu a l'Sepp natri
l!UillÍtl'it-oldat, ruajd :! csepp lúgos lletauar~ 
1ol-oldntot ad1u1k hozzú, a111Htor a l'olyad·'k 
~ütétebb J1arco1csvörjjs szint. ölt. · 

...:\ natriurunitrit-oldatot. 1 gTIU 11alrinnuiit
ritnek ~I g·r111 vízben való feloldú'."úval, a he
taunftol-olclatot pedig 0.01 gT111 betanal'tolnnk 
:1 g1·1u llfg (5~ú-os) 1u1tri111Úhidroxid-0Jdathan 
,·111ó olcla:-:>."al készítjük. 

IDunél a próbanúl a szineziidt~-st a kelt>l
kczö azofestőa.nyag\ ick·-zi elő. Ugyanis HZ 
.-\naesthc:>in an1i do-t·soIHlrtjú t a sa 16tron1os
sa \:, ~nely a natriu11111ilritb{)l a sósav hozzú
adasu~·a ~zahadtlá vúlik. diazo-!~snportta val
!ozt.atJa cs a kelefkPzPtt 1li;iznhenznet->avetil
Psztert; a het.anaftol azofestc'•kkó alaldtja. 

..:\z, J:-\11:1i.;sth0."-in .azo11os.-.úgú.i1ak v-2-:,dpg·p.-. 
111ogal!ap1t.a.s;~ra llll'.J.' kell .111l'g úlh1pítann11k 
:iz ..:\.nat\.;t~h1~s111 _olvadú~voutjút. 

.:\z ..:-\!lae_.;;tJH.~ . ..;1n ol\-111lú~pontja !)i) {·~ !11 fok 
kiizüt:t \"HTJ, 

..:lrsaceli11. 
( :\_f·t•t i \-JJ<t l'<L_-<~1r1i11_of en il n r;:;i n~:l ,-a::; na t 1· i tll!J)_ 

(N'a ti·1 u.1u ncetylursn u ilicuzn). 
. :\;r, ..:\~·.-;.acl'~in f:::liér kri~túl:---"o . ..; JHJr, t11t•l\· 
l~h-_ .Hl Z-L• . ..;z ,·1zliPn (~0 l'o.k,l oldliatt'1_ \~izP · oi-
t1ata g·:--·t~H1.r6H savi k'Í~Jnhntúsli. ' ,-, 

• .\.'!', . ...-\r:->1,H·,•tio. \"iZt's olda!'ld>tlll (·zil . ..;tuilnd
oldat teher csapadékot id~'·t, {~!() (1.•zü:-ils(l,iu),. 
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.:.\z a r7,l•n ki 111 n tat ú:-;:\ ra a k(~:--:z í l 1ut'.•ny 0.1 
g·r

111
-jú t (J.5 grnl elnddot t.. Hl~ t.riun1 karbou:1 t-

1 al ,(!.s ü.5 gl'.!II. nat.r.i.u111111trattal -porcellan
ti'.treLvben 1negolvasztjuk. Ekkor uatriu111-
a1:;,clliút keletkezik . .:.\ kihült tön1eg·et 10 ·kt·t11 
vízben feloldjuk {;...; aí; oldatot salétro1usa'.·
,·tü se1nleµ;esít.jlik. I!}zntún az; oldatot kel. 
rés1„re osztJuk. ...!\.z pg·~·ikhcz fölös n1cnn)·i
sén-ü. a111111on.ia-oldatot, anajd anu11ouiu1n
klÖrid- és nuig·nezi1unsznlfittohlatot adunk. 
ekkor fehér kristúlyos c~apadl•k keletkezik. 
1ncly a.ntn1oniun1-n1ag·uez i u1na rzt'.njÚ tb ól ú 11 • 
..:\ s'e1nleg·esített oldat n1ú~ik r(•st.éhe1. Pt.li:-;l
nitrútoldatot adunk.; ekkor YürCisbarna szí
uü csapaclók: keletkezik (ezEstarzcni{tt). 1nP\y 
iun.u1oniuoldathnn [•s sal6tro111:--:avb:1n ol<l-

hntó. Ila 0.2 g·rnL ...:\rsnteliut ;, keni alkohol (·s ~1 
kctn tö111Fny kénsavval IIH'legítünk. a·kkor a 
keletkez6 rtilké.u~a\· az :\.rsat'Pt.inhűl et'Pl
l:lert ·\·ú\as7J ki. 1ne\y :-;7,;q.~·ÚTÚ\ f(•\iSlll\'l'hPtfi. 

~·lfoJ)hfl11. 
(:\e idu n1 ph eu y 1c11i11 o l.i ne a rho ll ie u u 1). 

.:\.z ... .\.tophan sárg;á~ fehér por. IzD keser
lL\"és. \Tízben oldhatat\afi. aO rc~ . ..;7, forró szesz
lJ(nl. vagy eeetúterhen oldódik. l~terhen, klo-
roforrnlJau nL•hezeu oldható. · 

.A.zonossúg-i próbúi a következők: l"Ia 0.!'1 
gTnl. _.\..tophau t lU k.t·.ut vízzel (•s !tb. :20 esepp 
:!tJ ~ÍJ-o:-; nát ri tunl1id roxid-olcla t tal rúzog·11-
t unk, Htkkor annak tük{•\ete:;en fel kl•ll nl
dódnin. ~.\ natri.lunhidroxid az ~-\tonhnnt n11t-
rin1n-sóvú oldja. -

I-Ia kb. 0.1 g·rn1 .:.\Jnphant :2 kent t..ön1ény 
k,énsa.vban felollluuk. az oldat sú..rga szíuú 
lesz;. · 
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Ifa 0.1 gr Atophant 5 kcm s6savval rú7.ogu
luuk, majd a folyadékot Inclegítjiik, akkor 
az feloldóclilt és az oldat s1,ine halv{urysúTg-n 
le.sz; az oldathoz vele egyenlő n1ennyiségí\ 
bró1nos vizet (brúnuual telített. Yizet) adva. 
narancsvörös színü esapadék. ;kt•letkezik. 

.:\z Atophan olvadú~po11tja 2ns-21a fok. 

Bororcrli11. 
(liexumetil cu te tamintriború t). 

.A. Borovertiu fehér por. Ize sós-kesernyés. 
Szobahön1érsékleten klJ. ll súlyrész vízben 
es 4<S l'esz Hlí/11-os alkoholban oHlliató. \'izcs 
oldat.a gyengén sava.nyú kCneshatúsú. Eter
ben oldhatatlan. 

lzz1tva rueg:;zenesedi:k anélkül, hogy ineg
olvudna. a. 1uaradók savanyú 1~c111hatasú. 1-ia 
a vizes oldatot forralj11k, a Borovertirt ho1u-
lik. 

J.\ bórsav (.nH'tabórsa v) 1kin1n ta túdúra 1 
g-rm Borovert.int kis porccllúnes~szében ne
llány csepp tüu16t1y k(!nsavval és 10 kcrn id
kohollal i'tvegpú.lca segélyével kcverg-etünk . 
1najtl a folyadéko; nv~gyujtjuk. :\ húrsav :t 

lúngokat zöldre festi. 
.:.\. hexan1etilentetra111int oly ;1nódon 1nutai

,iuJi: ki, hogy 1 grm Dorovertint 10 kctn víz~ 
zel -és 2 kcJtl. hígított kénsi:rv·val forralun:k. 
a1nik.or forn1al<l.ehid-gá1. válik szabaddá ez 
~>z.ag·úról fel.i:.;uH.~rhető. I:Ia rnost az old;ttot 
nat.riunüüdroxid-1oldattal t.últclítiük, akkor 
au1monia-gáz fejlődik, 1nely a föi-ébe tartott 
n1egnedvesített vörös lalmnns.znunírt nHY"k("-
kí t:i. - - "' 
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lJ ro-n1olor111 iu n1. 

(CHBr"J. 

.•. 

.A. bro1noforrn színt!!leu folyadék. Szaga a 
kloroforn1éra ell.llé-.keztet. lze -L•-dcskés. 'lizbP11 
tdi 0 • oldódik, szeszben ós l~terben kün.11ye11. 

.:\ bromoform eg-:;ikc a leguag)·obh fa.i
sulyú folyadékoknak. ll';ijsúlya. 2.81-2.SH. 

lfa. a bron1oforu1ot 5-ti fokra (0 fok fölült) 
lL•hütjük. uk:kor nH~_~;dern1erl. l 1,orrÍlspo11t.ia 
148-150 fok. 

.:\. br0:1uofor1n ké111iai vo11atkoz{t.-.ha;1 n 
kloroi"orn annlógonjúnnk iPkinthetií. 

J~ron1ural. 

(Brou1 isoval1:ri nny 1 ka rha 111 i dL 

.:\ Bron1ural fehér, la·istúl~·os por. Ize kt>
sernyós . .l:lidcg víih..:n esak kevt~s.;::'!\ oldódik: 
ror.ró vízben künuyell (bo1111:'1~; kiizbcn ). 
Sze.:;zeben (•s -éterben küunyen oldódik. 

l{a. 0.1 g·rul Brcnnuralt. :.! .keni hi1,rított. ,c;a
lt~t.ro1n.savvnl {\S nél1ú11y csepp ezü:-;tuitrút
oldat:tal forralunk, akkor súrg-úsfi>ld•r szíuíi. 
t>Ziistbroznic!ból úllc'i c;;:;aIHtdl•k vúlik le (n 
hrún1 k.irnutatása). 

}la 0.1 grn1 Bro1uuralt ~ keni natriuu1hid· 
1·o:x:id·olclattal forralunk, akkor a folyadl•k 
!'ölé t.i1rtot.t n1eg·11edvesítelt viirös lakrnusz· 
papír megkékiU la karbnn1iclból szabaddú 
ifit an1oniútól). Ra 111ost a folyadékhoz fii· 
lils rnenny.i.ségü hig-ított kénsaYat adun:k {·:-; 
:L folyadékot fel_i'o1Ta]juk. akkor a haldrinl!· 
s.av (izovaleriansav) szag·a -érezhető. 

.:\. Bron1ural olv1.ulús.pont.ia lrinkler I.1ajos 
szerint 1·14.9 fok. a nc'>tnel: g·y{ig·yszPrldiuyy 
\'I. kiadása szerint l·fi--4H J'ok, 

(.,' al e i u 111 lJ f.yeo r i uo-pftos JJho r i e a 1H. 

\ (J 1 yeerinf u::;zf orsa vas kalei lUH). 

'..!-!! 

.:\ gl;~rcL"l'iufu::.;z.fo~·sa.vus kalci~1 f~)..i~r pu_~·
:---'.zaga nilu;::;, 1.ze k1sse ke::;er11ye::;. KorülLcl~~l 
-!U suiyrész vizbe11 olUllató . ...:\.z oldat a vo
rüs hdtllllld?.papirt meg·kékí ti. . 

...'.\z azOllO::i::.iÚ.g"Í prúbakhoz a hidegen lelt
(t'l\ oldatot llaszuúljuk (l:±U). 

...:\. kalciwu ki-lllnt.atUsúra az oldat kis rész
letélie«-J nuLu1011iuwoxalat-oldalot adunk . ..:\ 
keletk.ezett kalcit11.uo:xalaL fehl:r esupatlék 
nlakjid..nt.u leválik. lD csapadék higított ecet
sav bau. ne111 oltlótlik. 

1-Ia a só oldutúua.k rnic::;ik részletéhez ólolll
<i.Cetút-oldatot (l:lU) a<luuk, akkor fehér e.":>a
p:ldék keletkezik, mely ::;alélroru::;avban old
ilaló . .:\ glíccriufoszfol'sav sói óloutaectúttnl 
1·.~apatiékot aduak, azunhau küzüuséges fosz
forsavreageusekkel (Juagueziauüxtnra, au1-
!llOHi1L11t11tulihtlaL-oldatl !ll'IH. J-Li <!ZOlli.Hlll il 

µ:licerin.fosz.forsuva.s :;6k oldat.út ltevítjük, a 
ho1ulús .küvetkezt.ébeu kelet.kezelt fo:5zi'orsa\· 
!HÚl' kiu1ntatható az endítl~tt reageusekke!. 

I:Ia a só hidegen készített oldatúnak kis rész
letét Ill<.~legítjük, akkor fehér esa1iadék YúLik 
ki, rncly azonban a kihülés ntún i.su1éL fel
oltlúdik. -Ug·~-;_u1id a glil~orinfoszt'orsavas kal.-
1·itu11 ro1T!

0

l \·ízben ll\'hüze!Jben oldható, I!li!li. 
ltitlPg· Yízben. 

.:\.z. azouo::osúg· IUL~gúllavítúsúnúl ez eset.bell 
Hl{'g arról is Jueg kell g-yőző<luünk, hog·y a 
.-;(') szabad fos?J'orsa.vat ne1u tartabuaZ . ...:\. 
hidegen készített. vizes oldat 5 kcrn~{~he:t. ne
húny kl'1n a111.moniu1n111olihdnt~oldntot atluuk 
ós a folyadékot 1neleg·ítjük, a111ikor súrg-a 
t'~..;apa.déknak llt'In szab~tcl 'keletkeznie. 
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}Ia a só híg· Cl96) vizt~s oldat:ún<d>: kis rész
letéhez ezü~tuitrút-oldatot adunk„ akkor 
~{1rgaszíuü e:-;apadék keletkezik, rnely ezü.si
t'osz.fútból úll. ...-\. csapadék s1.détro111~ayban 
feloldódik (a !'oszfút khnntat.úsa). 

G'rcosotal. 
(ICreosotu1n carbonicum). 

~.\. Creosotal szíuteln vagy sárgús -szíuü, 
kreozot.szagú, siirű ro!yad61L \ 1 ízbeu oldha
tatlan. Szeszbe11, -eterben es zsíros olajokln111 
oldódik. 1-1a a Ureo3otalt. hosszabb ideig· lti
deg helyen úl!aui llagyjuJ,:, ukkol' g-uajakol
karbonat kristúlyok Y:tlnak ki belöle. (..:-\ 
Ureosot.ul - krcozotkarbouat - ne1u eg·y!le
rnü veg·yület, ltaucrn a kreozol föalkotóré
szeinck a gnajakolnak és kreoso.lnak, va
la1n1nt k1·L·~olok11ak knrlinBtjaiból ú!J.) 

J-ia 0.2 gT111 Creo:-iutalt 10 ke11t 1'1·.issen ké· 
szí tett karboua trncn tL':'.i alkoholoe:; .kal i u1n
hidroxidol<la t.t 11 l (0.:""i .t!.TJJJ .l\aliu1uhidroxid 
12 keni abszolut.alkohol!.Ja11 old\·a, az olda~ 
t:ot sziik,-;ég· t>set{'11 rneg . ..;ziirjlikJ kl•t. JH:rcig· 
főziink, vkkor fehér kristúlyos t'.:-iapadúk YÚ
lik le, Illely fizlirés, absr.ulnt. alkoltollal J.:i
rnosú.:-., n1ajd ki;-;zú.rít:'t;-; utúu E-HÍ.sa\·yal le
iintve l•lénkt>H IJPZ:-it'g' (,"">zúndioxid); e kris
t!i lyos anyag kaliu111ka1·!)011atbúl úll. I-la a 
szüred1'.·kct. 5 keni YÍzzel higít.in.k ·l·s az alko
holt vízfürdöu clpúrologb!tjnk. czHtúu a Jlln
radékot higított kénsavval zupg·;.;.avaurítjuk. 
akkor a krL'ozot :-;za.!.!·a érezhl'tű. 

„:\. készít.n1ény egy gr111-.iút oldjuk fel JO 
kcu1 szeszb12n ú.s adjnuk hoz.zfr egy c;-;epp 
ferriklorid-oldatot. az oldat. nn iilifitiu zöld 
színt (s.zabad kreozot). 



:\. l}reosotnl rd{•11;PIYC 111aradL·kol lient hag;Y 
hátra. 

Euchini11. 
{ (\lüniu n1n at>t hy lcarbon ieun1). 

i\Z liJnehinin fiJ1on:1, fehér, tüalakú, ízte
len kri;t.úlrnkból ú.U. Vízben nebezen, alko· 
holhau, .él(~rben és -kloroformban könnyen 
old11atÓ. \'·izes oldata lúgos ké.n1J1atúsú. . 

\Tizcs oltl:1túnak 5 keni ré:;zlcte 1 ken1 klo
ros vízzel wajü 1 keut a.m1nonia-oldattal e_lc- . 
b.-Yítve siliarag·tlzöld színt ölt (thallcioch1n
reakció). 

l(énsavval megsaYanyított vizes oldata 
l~ék színben f1 uoreszkúl. 

Ha Oj gTnt I~uchinint 2-a lcc1n 11atriu1n
lüdroxhl-Üldattal leiintiink, n1a.id igen c:->P
kél~r1neunyi:;é.µ;Ü jútlot -{púr szeu1c:.:;é.t.) adva 
hozzú, u1eleg;ítjiik. akkor úlrneuet.ileg jodo
\'ormszag' {:rezhPtlí (l•ti:c:;oport) . 

..:.\"!, 11~1H·hi.11in olYad:ú•pont.ja ~l;í fok. 

E11kodol. 
(Súsa \·as di h idroxikodei nou) . 

..:.\z Eukoclnl fehér, kristúlyo:. por. Ize ke
serií . ..:.\z Jí.:nkodal hat ré:-z Yízhcn l•s hatvan 
ré:-:z szeszhPH oldható. ()ldat.a se1nleµ;es. Op
tikailag· aktí;,:: veg·yiilct. ·y·izes oldata a po
lúro:-; fl~llY síkjút: balra forgatja . 

..:.\zouossú~::únak ineg-állapítú,-.úra leYúlaszt
.í nk az l!Jukodalhúzi~t és 111eg·ha túrozzuk Pn
\l(~k olYalh\~pontját. E célból 0.2 gTtn Enko
tl\ilt 5 keni ,-ízhen feloldunk .é-s néhúny csepp 
a1111uoniaoldatot: adunk hozzú. Ekkor az En
kodalhúzis fl•hér, csapadék alakjában levá
lik. Sziírós, kin1osás (kevés v-ézzel) -és szúrí-

tús után megúllapítjuk annak olvndáspont.
jfd:, .111ely· 218 és 220 fok között Yan. 

Ha Q.05 gTUl Eukodalt. 2 kern !fin1únv kl·n
:.:avban feloldunk é:-: C/,c': csepp Uh1H·~i1;i.- sa
létron1savat adunk hozzú. akkor ;1 fo\YadC.k 
Yörösba.rna színt ölt.. · 

I-Ia 0.01 gi:1n Euko<lalhnr. l ke111 forrnalcle
hid-kénsavat (3 csepp forn1aldchido1dat é:-; 
:; kc.111 tön1ény kénsav elcg·ye) adunk, akkor 
a folyadék söté.tsárµ;a színií ll'.'>Z. n1ajd rii
videson iholyavö1·ös é•s kés6hh iholvúskt•k. 

.i\z Enkodal híg· vize.:;; oldn túha1i. n1clyet 
púr csepp1 hig·ított. s.al{•.(ron1:::a,·val 111cg·sn
vau:rítottunk, eziisfnit.rafoldat. fehér túrns 
csapadúli:ot (ezii.stklorid) it16?. elii. -
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II·L 0.113 u.T1n E1U11:rtlriut 3 keni vízben' fel
oldi~nk é„ az oldnHloz ei.;y keni nat-ri1~111hi~l
ro:xirl-ol(lntol adunk, akl~or nz nc1n ~~a!toz1l5 
(:-'zinlúg·y 1 kt'Ul al!nno111nolr.lat sc1n ttlez elo 
vúltoz{v:;t). , . 

• ..\ nitrút kin1ntatú;-;a 0 .. 1 g-rrn T!..iJ1111y~lr.1~1t :2 
kt~rn 1:iinH;ny b~1 11savh:111 lclo!~lnnk ... 1naJtl.„oy~1-
f 02.an f Prrosn \fai-oldatot l't>Í'C'gl.!Zl!ll~~ f 0 J~'.lí~; 
az órintiífelüll~tl'n harnúst\1ketl' sz.11111 g-y11r11 

!\ell•tkezik. . . . 
..:\.z E111n:"-·ílri11 olvadú~poutja lliil lok. 

]i1crrnn1 carbonlcu.111 sacc!iarotuu1. 
(Cukorlartal111ú rerrokarhonút J. 

..:\. cukortartahnú ferrokarhonút. zöldeszür
ko színü, éde:-:;ké~ ízü por. (..::\ harna :>zíuíi 
~tészít'inén:i,-· Jnú.r rornloit). 

Jia a J)Ol' l ·.!.!.Tin-jút hig-ított. ,..;ú:-;avval le
iintjük akkor {~!énk ppzsg-és kiiz\H'll feJn\dr'J
dik: ..:\.E. .)ldut szinP ~úri.rús Y<t.! . .r;.· zöld1.•:-;p11 
„.-] l'"':t, 
~• FÍ~~ ,~~ súsaYas oldat ki~ ré:-::i'.ll'tl•t Yizzel l'Pi
liigít..iuk {;-; k(·t r{•,.:zrt> --:iszf:y;i, at, P,:..!,·;,.·ildiPz 
ff~I'l'Ol"iilllkÚ\ÍllllJ-. a TtiÚsikho;, fPITi<:ia11k(1-
JiUill-Oltla\-ot: adnuk. akknr n1í11dkét e~t>f!H·11 
lu;k szíuü t·sn1Jadék k1.•lt>tke:-:ik. l"."g:;,.«1nis a 
cnkorb1rtahnú ferrokarhonat. ft•1Tisút is far· 
kt1111nz. 

lfa a k(~~zítn1{·11v a súsa\·val valú lt•ünt5;-.;-
11l:l 1·.-;ak g-y1•11g·én- pe.z~eg·, i· .iPlt.•11::>t'•µ; ll!i!g·11-
s;111h l'el'rihidroxitllurtalornra 1Hntaf. 

(_.:\. IH~llll'i g·:i,-·úgy~zerkiiuyv \'l. ldadús{i hall 
l1iv:d;do:-; Ji1p1Tun1 earhonicn111 t·111n Snt·c·haro 
!1 :í-J0'.11; vas;d ia1·tn!ro;iz,:l 

J1croin1on hydrorhloriclu11. 
(SlJ:-:avas diacetil111orfill). 

24.i 

,:\ sósavas IIeroin fehér, kristályos, szag-
t1Jan por. lze keserű. 

\Tizhen könYen oldható, szeszben nchezeb
ht~Il. Éterben~ oldhntntlan. \~izes oldata a 
kék lnkn11u;zpapírt kissé l1H~gvörö5íti. 

Ila óraiiveg-Pn Yagy kis porcellúncsészében 
kevés só~aY<1s lieroint iö1n-é1rysaléiromsaY
h:1u feloldunk. HE. oldat szine sárga . 

~~ só híg. vizes oldatúhan (1:100) kali11m
Yagy natriun1hidroxicl-oldat csekf~ly 111eny
uyisége fehér c.sapadCkot idCz clö, n1el).' a 
lúg- toYúhbi hozzc'1adúsakor \'ltiinik. 

Sal.Ctron1sav\~a1 111eg-sa-vanyított vizes 
oldat-han (1:100) eziic;tnilTalol<lnt. fehér csa
padékol: idé:;, Plií (klorid). 

I-la 0 H gTJll 1Icroin. hydroeltloric-.-of: 2 kcrn 
id·koholhan l'Ploldnnk, 1na.id :l k('ttl tiin1é11y 
k·;nsavaf: adunk liozzú és oldnfot. inf'le.!..!'ít.iük. 
akkor a folyadf>kon nz eectf>tPr szag·a érez
heti). (1~ l'('aln·iúrn'll C(~et('tt·r. JJ1nr!'i11:-;n\f{ti 
t;" st'1s<:1\- keletkezik). 

.:\_ kelc~f:kezelt: 111orfint a kiiYPíkc·z(íkép 111u
tatjnk ki: _'-\ f'ol;.·:irlékof: kíhiilni hag·yjnk: 
t' kilzhen ka 1 i u1n f ~rric·i a nfi d (,·iiri~.;;;vc"r 1 úi_r-s6) 
c•g·~- a11rú kri:.:hílyút. 10 ke111 vízhPn o]djnk é:.: 
i·~·:'I· l'~Pnn f:•rriklol'irlnld:ilnj ;!f]1n1k hn:;;zú. lT:i 
1nost ll kihiilt kénsaYas l'ol;.-<Hl{•kot az ntóhhi 
nldntliíYI. adjnk. n,kkor n1, nldnl hn!'nú"viiril~ 
~7.ÍIH' kl>krP változik. 1najd kl,k.-:zíníí csapa
d(,k y{dik le .. :\. ff'Il1-i I'C:tk('i{n1;'d kPIPlkPZt'tt 
n1orf'i11 a kaliun1J'crricianidof' kaliu1ni'Prro
f'ia11icldú rt:clnktil in, a11J1:1\- a f1:rl'i:kloricldal 
!ier1ini kéket: ad. · · 

:i\fagút n Rr-roin~húzist a köveikez{Hi:é_p vá-

1 ,! 
" 



FI rnu a f ropi 11u111 luul rob ro 111 i e u 11/. 

CFrornn tronin h itl roliro111 id). 
A ,1unnntronin (fenilg-lirolit.roriein) ~zinl1;~ 

l!kus i'iton olí)fil\ítntt roko11n nr, nlrop11111:ik. 
:\: 11n1nnf'rnpinldrlrnhrnt1dd !\~l1l·1'. !"'ZH!fln

lnn. k1·i:::ttilyo-: nnr. \lí·1hp11 kiinTJ\'PIL s·;:p:-;r.-
1'nn 11Pll"Z"ll olr1hatt~. \'"h:(':-> oldala :-:Ptllh~g·p..: 
].;r'„nlJ;1f:'1..:Ú, 

TI a yjzp~ nlrlni'f1nn k (1 ·'!0) ki-: rf·.-;1lrh'•-hc··1• 

111Prkuriklorid-oldai·n{: :1rl11nk. fnhf.r PS<11i:1-
r1i'·k l;:('li'il:Pzik fhi·~·an:--·k„JUis:-:Ú). ?.-fií-:ik rr'·sz-
1!·lr'·l1C'1, j(Hl--ir'Hlk(di1n11-riltl,1f,n! :Hlnnk. Pkkn1· 
J-,·11·11·1 r·s;•nqrl{ik 1-:',lik l" (:i 11nn1nlrnnin np1·

·inr1iflja). Hn nz oldat 1 krn1-Phez CQ',V r.::>Ppn 
kali1111ihirlro,irl-nl1l'1fnl nrl11nk. rikkor fplifq· 
1·-.:·11v1rl{•l\ nlnk·itih~in n 11nn1nf'rqnin-h~·1·d::.: 1:i 
1·(ilik· f' c_•snnnd/,r, ;i ik~1l·i111nl1·irlroxicl-old1iJ 
ln,.:,],l,i l•n·r1.'1:irl:1,J11·n !'Plnlrl/11l;k . 

. .\ fr/,;::;„ÍIP1f.1l\- 0.íl1 !!.Tn1-i!'d };-i . ..: pqrc_•pl\{p·-
1·.:1~.:::7f,J,011 :i p-:.r-nn fii.o::l-iil~>:fí ;.;<!] 1'.frn1n-:ny,·t•1 
yjzfilrrléín hPnúroljnk és nz 11litr súr_rrús :::zú-
1·n·'. 11i;1r~ult1koi: nú1· (':;:r>np nll:nholo::.: kali111)· 
}i;rli·o\:"i•l-nl<l~1Hnl (1 rf.~·r. knli•nnhirh·oYi•l 1\ 

r<'';"z„ tilkollolh:1n. nI.rl~~a) , i[tfnpff;-·r~ítiiil~~ 
p11(lO!l :1 111nrarlek VQ!'O~(·~~<\rµ:q s1nn le~?-
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(fla. at.ropin volna. nkik'or ihol~·aszíut ül
tc:ue.) 

.:\ hon1atropinhidrohron1id Y.izes oldatúl1a11 
t~sor:-;avoldatot (1::;.o) vúltozúst. nl'lll id(!z t·lií. 
IIdo!:!.'P.Il alkaloidftk :iPlenlétéhen n1eg-zavarn
>odnék.) 

• .\ hon1ai:roniHhidrohrornid vizes oldatúhan 
"Ziistnitrút-oldaf; ~Úl'!!."Ú•'< c:-;apadékot (czi.isl
hroniid) id6z ell-i. 1uPl:< salótrn1nsaYha11 old
hrila1nn (a hroudd kin1ntnfúsa). 

Olvadáspontja 214 fok körii! Yan. 

Hvdra rrt ,1; r u 111 o.r}}cia 11atu111. 
(f.f>·d1·arg·yrnn1 oxye>·a1iahun ctnn }fycJ1·a1·-

y;yro eyanato.) · 

(J\fercnric.ianidPi: tarta11naz6 u1crcurioxi
<'i{ulid). 

_.\ kiilönhözö eljúrúsok .'i'lül'ÍHt uyt•rl If:i.-d
l'r1rgy1·111Jt oxye>·a11ahn11 l·:c";.;·1.it1né11Yt':k l:ii
z\il .a hig'aJJyeiúnicltnrtalint't lii!.!.·11n\·0Xieiú11id 
a nenict µ:yt'lg·\·szl1 !'kiiu~·\· \'T. kinrlús:íha11 lii
\·:1tn~o . ..; szer. Er. a kt'·~-.df111{·11y kh. 3 ~ szúz:i
lc;k 1h1_!.!'!ttl;'í-:o...;:i,t•i1~niclht'1J ./·::. kh. fifi sz{rntl/·k 
hl.i.;auyc•1an1flhol ull. Ti'Pllt:1· \·a:r;( súr!.!·:ísfplif•r 
nor, lHPL\· kh. ]fi rt'•'>r. vizhe11 ln<.:-:.an ~ fPloldr'1-
diJ~ .• F.í'i olclat h'ie:o:-: k:/>Tnh<!ÍÚ:';Ú. lÍ:1 a hi!:i::i11\·-
0'(1(qn11iflet tnPle~· ,·ízhp11 nkarink t'clolcla11i. 
:i!.;:.kor c>?;t cs:,~1;: vízfürrUín 1.-6.!!·n·1.11r;tiiik. lllí'"Í 

ni.n
1
7
1
·as

1
n.hb hofoko11 hon1lik {•s hip;an;.-oxid 

í :1 1 ' \!. . 

Fi k{>s·1.íh11ény :1í'onos,-;{1u:i t11·/ih{d11 a kih·r•f. 
l:·•'.1/~: lTa Yi'le.; nld;ii(1nnk <1-1-19) ;) k«in-(~]1, :~ 
:1dd1µ: t'."'t'Pf"'L'.'l'Pliink lu1lin111,ioclid~olrlatnl-. niín· 
:•'{ lll''"Q"~!!l'!fl!l nzul•~ll :1111n1011in.q]1loJ.-• 

n~lnnk hc~z~[t. nk1ko1· P !'ol\··qlf~k 1d/íhh siilr'd
c:arga sz111u lr'.'iz. ni:dd har11ús víir\i:-; HZf11í1 

il 
' 
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p-··tpadék válik le,'n1ely a kalil1n1jodid-oldat 
t'~~~áhbi hozzúndásúra -fe1oldó~lik e~ .az ,oldzi.t 
·'-'Zíntelen lesz. (1Jgyan1s a l11ganJ c1<1111cfta1 -
tahnú higan-yoxiciánid-old?.th8;n ~l. kal!un1-
jodid 1hozzáadásúra ~ercur1Jod1d e~ ka.l1u!ll
hnlroxid is keletkezik, ~zek !' kahumJod1d
d;1l cg~,..ütf: a Nessler-t'e1i;, ken1szcr , all.~o~_o
részei és így az ammon1ava,l parna.svo,ros. 
a jodkálium fölöslegóben oldodo csapadekol 
adnak.) 

Kaln1opyrin. 
(lCalci nn1acPtilosza 1 iei lú t ). 

.:.\. Kalmopyrin fehér. krit:;;tályos po1;. n1ely 
vízben könnyen oldódi1i:. .r\Ikoholhan es éter
bc11 csaknem teljesen oldha!a1lan. 

Ha 0.1 grm Kaln1opyrint :l keni yí~heH 
oldunk és az oldathoz ep:y csepp h1g1toff 
va~klnl'idnldntnl: ndnnk. akkor hnrnaszí11íi 
c.snuadék keletkezik. 

Ha 0.5 grm Kalmop;•;rínt 10 kcnl :·ízbeli 
oldunk -és az oldathoz nchúny csepp 11lg·ítolt 
sósavat. adunk, akkor nectilszalici1sav;kri~
fúlvok válnak 1;:.:i, melyek kloroforrnhol úl"
kri'st.á1vosítva 135 :fokos ol\adúsi po11tj11k 
últ.al ismerhetők fel. A kivúllott acetilsznli
cilsav-\krist.ályokról lcszilrt. oldatot. .an11110-
niHoldnttal rnei::rlut:o:.:ít.j11k. n1ajc1 a1111no11i
u111oxa.1atoldatot adunk 1hozzá. a1;:kor fehPr 
('c;apadék (kalciun1oxalat) keletkezik. r.nely 
Preb:;avhan oldhntatlrn1 (n. kalcinn1 kilnnta
lúsa). 

IIa kevés Kalmopyrint. izzihrnk, akkor a 
Yi~szaruaradó fehérszínü anyag kalci1uq
qxidból áll, 

J~o cl o p/i en i 11. 

(Laeli l -p- fenetirl in). 
~\ J~al'foplH.•1Ji11 szintelen. útlútszó, tíialakü 

kristálykákból úll. Szaga nincs. Izc keser
llYÓ~ E 0 ·y 0 ·rn1 I,al'tophe1iin .JflO r_rr1u vízhen 
(".!' f;kor~)· Oldódik. Szeszben kö1;'i1yen old
l11dó (l:{i) . .:.\ vizn . .; oldata SPinleges. 

Ifl•ry rrrm J~actophl'llÍll 45 °TIIl forró VÍZ· 
IHJu""·reI~ldódik. ha azonban ~in1él ke,;esehh 
\"Ízzel forraljuk. aJ\1':or o1ajszL•rficn n1egol
vad. 

IIa a Lactophenint Uirnén:r dalét.r.orus:i\·· 
\·al r:úzogatjuk, akkor 1negsúrgul (nitro~Iactil
parafenetidin). 

]Porraljunk 0.2 _g·1;1n Laetophenint. 2 kc'.111 
:-6savbnn C,'!.;y percig, adjunk hozzi't 20 ke,ín 
yjzet é~ 6 t·s•_•pp krú1nsavoldatot (O.H g-rn1 
kr61nsavat 10 k('Jll Yízhen oldva). akkor a 
folyadék eleinte ihol~·as7,íníí h.\..;z. n1a.id Tll
hin\·öriis szint ölt. 

R{p;og·assunk O.ií gTui l;;a·lqphP11inf 5 k1'.lll 

\"ÍZZL'l 1-2 TH'rei!..!·. :\ lt'szíírt oldathoz ad
·u11k .1---1.fi ken1. ·hrú1no.; vizet. (hró1n111td fl'
lít.l'tl- vi1.cU 11\Íg' az olclat súri.ra színi\ lt>sF.. 
\'l. oldat {tj-J,·!fszú 111;1rad (nz l.\('Pl<i1ii!id l' JH·c'1-

J-,ú11úl azo1111al za\·nros(Hlúst. id1;., pJ{)). lf:i 
~ 1 zoJ1hau n1. oldatot. hosszahh idPi!.!' ú\la11i 
l1a!.!:vi11k ;ikkor nhhc'il fPhé.r krist:í]yo-.: f•s:1-

11aélék Yálik ki (dihron1paralaktil-feiH'Íidi11L 
\r{i!.!;iil a folYadl•k YÖl'iisharna színt iilt. 

,\ T,;1('foph•,•11iu o\\·;l{](i-:pont.in ·111' fok. 

L1u11i11ul. 
(A<· i d Ullt J)!Jl•J! Y !ne lhy 1 ha rbi t u r i('ttlll ). 

_·\. J~1uninal fehér. kris(.úlyos por. Ize ke
~c,·r11rt~=-. Eg~' gr1n Luininul 1100 gTu1 Yízhi:;n 
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(20 fok). 4-0 ~·é~z fqrró vízben éS kh. 10 r{~s7, 
szeszben oldod1k; eterhen nehezen. · 'rrn. száraz ké-n1lőcsőbe1i. 0.5 gT1n Lunliua l 
{•.s 0.2 ::rrm ehnálloi~ ~~~tr111n1karhonq~ k.evl'.~ 
rékét óvatosan hcY1t,n1}r, ak~~or: sa.iab_;ze1:!1 
szag· (feniletilecet.sav) erezl~eto es .f!- „kenilo
cső fölé tartott .11J~~~.r111~1lves1tett voros lak-
111nszpapír 1negli:.ékiil (a keletkezC'tl: ann110-
11iútól). 

Búzoo-assunk O.OH g-1·n1 finon1porrá dör-
zsölt Lun1innlt J keiu li.zednorn1al kalhnn
hidroxid- oldattal C•s 5 kc1n vízzel húron1 pel'
c•ig-. Szüré:; után adjunk a le:;zíírl". oldal "l 
kcn1-é.hez 3 csen11 ezii:-:tnilrút-oldntot. egy 
inásik 1 kcn1 részleh!hez 1 csPpp n1erkuri
klorid-oldatot, akkor mindkét esetben fehér 
e-.nnadf~k krlef;kezik, 111ely a1nn101liaolclathall 
oldható. 

ü.l !!l'Tll I.i1nniHal 1.fi kC'111 11nlriun1karho· 
11;-dnl11:it-hnn (t+~n ti..;·r,f.{u1 oldtitlik. 

lin kh. 0.1 !.!T111 TJ!l!Pinalt 10 k(•1n \·ízz1·1 
for1·nl11nk. a kihííl{•s nf;ín \P:->ziil'i n!dnt n 
k{d( lakrnusznauírf. '!'Yl'I1<.té11 lllP!.!."\·iirii:->íti. 

;\ Ti11ndnnl nlvadúspo11f.jn 1;:J ·--"l7-1 !'ok. 

Lu 111i11ul ~.\r utri u n1. 

(l~en il eti 1 ha rhi l 11 rsa vns nú f rin n1.) 
..:\Lu1.uinal-Nútriu1n fehér. krist/d\-c}-:; vor. 

lze .keserít 1 gTill Lu11Iinnl-Natriu1u'1.2 grni 
vízhen oldódik; forró sze:-;zhen csa·k 11ehP
zen. ~-\. Yizes oldat.a lúgos kl>111hatúsú. }fa a 
Yizes o1datot forral,iuk. ho1nlús k(iYetkezlé
lien feniletilacetilknrharnid k{•letkezik. 111el;\
:t kihülés utftn az oldatból kivúlik. (lígyau
PZen ok,núl fog·va a yjzes oldat: so.k{tig- 11e1u 
tartlwto el.) 

1-Ia szúra;r, ké111lőc,-.;()fH•11 u.üfi gr1u L11111inal-
11atrim11 és 0.2 grm l'linúllott natritunkarbo
uat keve-rékót óvatosHll hevítjük, akkor sa
játságos szag (fenilt>tilecctsav) érezhető ?.s 
a kén1lőcső fölé tartott megnedYesített. ,v<!-
1·ös lakn1uszpavír. n keletkezett :1nunon1a1<il 
l!lPgké:kü.l. . , 

...-\:1, l~á-os vizes oldat 5 k(·n1-éh('z l11g1to,tl 
kénsavat adunk. Ft•ht>r kristúlyos csa1n.~.dl'._k 
keletkezik (feniletilhDrhitursav). Szures 
utún a csapadókol kt•vús vizzel ki1nossuk, 
1uaid meg·:;zúrítjnk [';-; n1eg·hatúrozznk ~.1z c_-il
Yadáspontjút. mely J7il-l/.1 fok (femlehl
harbitursnv). 

Jia az 1 ~!i-o:; vizes oldat 1 ,kc1n-Chez 3 csepil 
ezüstnitrát-olclatot, l'g'y 1núsik l kczn ré:-;z
lntéhez pedig 1 cSCIJP 111er·kurikloricl-oldatot 
adnnk akkor 1niuclkc"l escthl'n fehé.r csapa
dék k~let.kl'zik. nu,;ly a1111J10Eiaoltlatbnu fp\
oldódik. 

I:fa cseké\)- J11ennyi:-.(,g·ü J~nuliual-natriu-
1not elbanrvaszhn1k t. s a n1aradl•kot púr csepp 
;.,{t;-.avval 1negneJ.vcsítjük, .ruajtl JllatiHndrú+ 
ton izzítjuk, nkkor az a lú11µ;ot súrg·ára fe-stí. 

illedinal. 
( \1t•roua1~11ú tri uni. diet il ha rhi t u rsavas 

nútriun1.) 
.:.\. 1\[edinal feh{;,r kri:.;túlyo:-: por. lzt~ kt>

seríi. Egy grn1 nrediual öt gTIIl vízben (20 
i'ok) oldható. Forró szt:szhen csak nehezen 
oldható. J\_ v·ü•,es oldata a •;iiriis laku1nszpa~ 
pírt n1eg-kékíti. 

Ha .száraz :k&n1lőcsőben 0.(15 .!!Tlll \7'eronúl 
{\s 0.2 g·rrn ehnúllott nátrinrnkarbonat keve
rékót óva.tosa.n hevít.iiik. akkor :-;ajútsúgos 
i;zu.g· ·érezhető :és a kc'.•znlőcsö fölé tartott. 
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rne"·ueclvesítt~tt vörüs lak111uszpapir lnep;k/:
küi"' (a <l.ietilbarbitur:-;av dieti!ceet:-;avra {·_:.; 
ammoniára bomlik). · 

}fa kb .. 0.1 grm :i\fotlinalt clógctiink •'·' a 
1naradékot pár csepp sósavYal megnedvt>
sítjük, 1najd ebhöl kqvcsct :plat}nad}-'ót<!u 
hevítünk, akkor az a langot s~1.rgara !esf1. 

A. I\Iadinal 5 kc.nl vizes oldatahoz. (l:a) ad
ju~k hin·ított kén.savat ekkor hőséges fcht>1· 
csapadék. (dietilharbitu'r:-;av) válik ki. Ila a 
csapadékot le,-;ziírjük, ·kevés vizzel -kirnossuk 
1najd alkoholban 'útkristúl.yo~ítjuk és kiszú~ 
rítjuJt, azutún a n:i,.-ert kr1stalyos anyag ol
vadáspontjút ineg-úllapíi.iuk, az 190-l!Jl fok 
legven (clietilbarbitursnY). 

Óld.iunk fel kb. 0.()1 g·;·n1 l\IedinalL ~ kt·1.11 
vizben é:; adjnlJ!k hozzú egy esepp 111erknr1-
natrút oldatot, n1elyet 0.1 gTtn hig·anyoxi I
nak 10 C'sepp sal{•iTOill:-iHYhan valú f Plold{1<-../1-
núl nvertünk. akkor !':.•h0t• e:c;apacl(·k kel1·l· 
kezik,· rnely anunoniaoldnthan oldható. 

iVatri11111 la1kod.11licun1. 
(1) irnetilar~iu:-;a vas HÚ triuni.) 

ll'ehúr, kristúlyos. higT'oskópos por. 111ely 
vízben könnyen. szt•szhen nehezen oldliatú. 
\Tjzes oldata lúg·oi-\ kl•111hatúsú. 

lia a nútriurn1kakodilút 1 ~;;_os vizes olda~ 
túnak j kc111-{·ht>z l·i11kre:-;zel{~kPt é-s kevl•s hi
gított kénsavat adunk. akkor a szahnddú 
vúló kakndil é . .; kakodiloxid rendkívül kel
len1etlen szag-a érezhető. 

Ha esekúl~~ IJH~nnyis{~.g'Ü nc'Liriuu1kako1Ulú
tot platinale1ueze1L óvato:-;an n1elegít.ünk. ak
kor az először megolvad, majd is1116t n1eg
szilúrdul. Erüsehh hevítésnél (huzatos he-
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l:rcn!) kékes lfu~g·gal ég,. mikö,zben foJ~
hagy1ua !'Zfl;got araszt, m~Jd fc:he_r n1nrade
kot hag:r hatra: A ma_rad,ek n.~1tr~ui;uka1:bo~ 
nút.hói áll (a langot sa.rgara festi es vize:-; 
oldata a vörös lakn1uszpapirt ineg:kékíti.) 

i\T o 1_;a.topha.n. 
(Fcnilkinolinkarbonsav-mct.ileszter.) 

..:\ Novatopban apró sárgásfehér, íztelen 
kristúlyokból áll. Vízben oldhatatlan. Szesz· 
ben nehezen, forró szeszben könnyen oldó
dik. l\Iintegy 5 rész éterben, vagy ccetérter
ben oldható. 

lía 0.1 grm Novatophant 1 keni nútriu1u~ 
hitlroxidoldat és l keni sze-sz elegyével egy 
percig· forralunk, majd a folyadékot 2 keni 
vízzel felhígítjuk, n.kkor tiszta oldatot nye
rünk. Kihülés után az oldatot 1higított só
savval u1egsavauyít.juk, midőn súrga csap;1-
clék keletkezik (fenilkinoliukarbonsa\'). '..·.\ 
c.sapaclékot sziirés után sok vizzel jól ki
mossuk, ozutún szárítjuk. CHvadúspuntja 
2118-21fJ fok. 

1\ leválasztott fenilkinoliukarbonsavval a 
ltlÚr az ..:\tophúnnúl leírt azoIHJi.;súgi próbát 
is végezhetjük. A szúraz c.sapad·ék 0.05 g-r111-
jút 2.5 -kc111 sósavval (:!;1'.!fi-os) rúzog-atva 1ne~ 
legít.jük. a nyert vilúgos5Úrg-a oldathoz 
egyenlő tl·rl'og-atú brún10:-> Yi.zet. adnuk, anli~ 
f1őn naraucsvörös csapad8k keletkezik. 

1\ Novatophan olvadúspontja f18-fJO fok. 

[{ o 1·oca.i nu ni h .11rlrocli loricu n1. 
(Pa ra- ~:\.111.i u a benzo i lel ietila udn oe tau o 1-

hidroklori d.) 
..:\ sósavas N ovocain színtelen, szagtalaIJ, 



t iíalakú kristúlykúkbúl úllú po1'. Izc kissl~ 
kesernyés . .:\ 11yelvct inúl1~kouyan é-1·zéstele~ 
11íti. v·ele egyenlő súl_yú víz.hcu oldú,{lik . .Jl.i
deg· szeszben l:BO arauyhan oldhato. \T1ze~ 
tlldatúnak kéu1hatúsa se11lleg·es. 

~>\ sósavas Novoeain adja az últalú.nos al
kaloitla-rekeiókat: vizes oldatában rnerknl'i
kloridoldat fel1ér, jód-jódkúlloldat barna. 
pikriusav sárga e~apadékot idéz elő. 

Salétro1nsavval 1negsav1.1nyított híg· v1ze~ 
nldatúban czüstnitrút.-oldat. feh-l1 r csapadé
kot ,idéz l'lií (klorid). 

1-Ia 0.2 grnt sósavas N"ovocaint 2 keu1 viz- · 
l:eu feloldunk é..; az oldathoz kaliurnhidroxid
oldatot (J5?fi-os}: adunk'„ akkor 1színtelcn, 
olajszerü, rövitl itlőn1ulva kristAlytöu1cgg-é 
1ncrevcdő anyag alakj{1ba11 a Novo<'ain-húzis 
kiválik. 

Clldjnnk !'el 0.1 µ:r11t sósavas Hovoeaiut ;1 
J.:en1 vízben. Adjunk hozzú 2 csepp liigított 
~ósav.at-, n1ajd 2 csepp nátriumnitritoldatot 
11:10),'. Egy n1úsik1 kéu1csöben oldjnu1k fel 
0.2 grn1 betanaftolt 1 kcu1 natriumhidroxiclM 
oldat éi".i H keni -;;iz eleg-rében. lDzutún önt
:-ük az elsö oldatot az 11túhhil1oz. Ekkor 
:-;karlútvörös c:-;apadéknak 'kell keletkeznie. 

Ennél a próbúnúl a szinczödést a kcletikezö 
azofestöanyag- idézi elő. lígyanis a Novocniu 
an1ido-csoportjút. a natriurnu.itritböl a só
sav hozzúadúsúra ,-;zahacld{t tett salétro1nos
sav diazocsoportú alakít.ja és a kCletkező 
diazovegyületet a lúgo::; hctauafto;l-oldat 
azofcstékkú vúltoztntja. 

.:\. Novocain h:rdrochloricnn1 olvndúspoul;ia 
.lrlG fok. 

I\Iege1ulítendő 111ég, hog-y egyenlő súlyú 
sósavas N ovocain és -J(alotncl _keveréke hi-

gltut.t sze::;szcl llli:g·aetlvesít\·e a C\ic:aiuhuz 
hasoulóau, iueg'feketetlik. 

JJa1Ja tcrlnu n1 !i.11d roch loricu 111. 

..:\ I>apaYerillillll li::;lll'ocliloricum fehér, 
szagtalan kri:::;túly1101·. Lze ki:::;sú kL~:::i81'1l~„l·::;. 
l~µ:y gran11u sósavas papaverin 40 kcm víz
h<'n las:::;au feloldódik . .:.\Lelp_g· sze:'~ben 11ell1~~ 
zeIL olúható. Oldata a kék lakn1.1k;zpavirí 
llH'g·vörö~iti. <Hvadúspuntjci 210 fok kiirill 
\"H Jl. 

·:\.zot:ossúg;_'!nak rneg-[~llavitúsa c:éUúból kél 
~z;_izalekos vizes oldat1111ak fi kc·in-éhcz nal-
1·i nuu.tL·etat-oldatot adunk (l rl:sz !la iri n1u
at'etátot. 4 rész vízben oldva). mitlőn a fo
!,\-1Hlók te.i~Z('J.'Üen lllC!J.'ZH\"Hl'o::iodik. ila 1uos! 
a t'ol,\:adúkof. rúzog·atjuk. a fo[,\·adók tisztulni 
kL\!.tl F-" \'Zala t {; a kéBu.·:-:ő l':d(1 ra µ·yall tasZP!'Ü 
fp]l(.1· Uin1eg rakódik, .1tiel:: rnirit.e.'.!·y fél('1ra 
!11u1 Ya krL"' tú lyos Ulr11eg-gé ll1t:rev-cdik. .-\ z 
i).\' Hióc\011 levúlasztut l illl,\-ag papa veri u híil 
•:IL lllelyl'I k~·v9!'i Yit:zld kitno::;uuk, rnn;id 100 
!okon, 11Jcg-;-;;:<,11·1t1u1k. ezutún I11e.~d1nt1.1rozznk 
olYad«:-:pontJ~!L rnelynek 1-!;"í és 1-fi fok kii
zf1ti; ,kt;ll lt>nI~ie . .Ipzúll:ll nz nlkaloida azo-
11 o . .;:-:111.~:a t 111egallap1 t ott nk. 

. .\ sú:-ny kirnntatú:-;úra a1, o!dnt H1ú~ik :i 
kern~e . .; reszletéhez. l!H!lyet hü,r :-:a!{,i1·nrn..;:1\·
\ a 1 incg-sa ,-a nyí tol h1 nk. t'Zii~ i ni t !'1·1 t-ol ri':i i () t 
adu.n.k. l~kko1· !'eh-ér ('!'illpndéknnk kP!l k\'!1't
kezn 1e. 

Ohl;iu1:k fel eg-y-kéi. e<·nlig-ra1nn1 ~ú."n\"n:-: 
P,'1l?!1ver1nt kb.-~ 1~c!!1 U_in1én;.- k:"H~a\"lian . 
l 1,kozbe1~ susav.~·az tavozi.k ul é~ az oldat. v:-:nk-
1,1P1n, :-:z~Jit:;Icr~, lc;:;z, Jia Illo . ..;t a kl•IJu::-:ü\·l'i 
!01-ro \·1zl11rc1ohP hPlyPzzilk. :1kknl' !llÚl' í'!!'\

JJPl'l' 1u11lvn '17. n\d:it .!J.',\"t'-t1g·(·n kt:•-k(•;o; ihof~-;t 

1; 

·1 

1 
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színt fog ölteni. mely erősehh hcTités ~it:'~n 
élénkebb lesz . .:\z esetben, l~a a„ ~apa\ er1u 
kriptopint is tarlahnaz e s~rnezodcs n1úr a 
n1eleg·ítés előtt is .n1ntntkoz1k. 

P.11ru111idn11. 
( I) i t11c lila 111 i no f f•n i ldíutL'i i 1 pi r;;zolon.) 

„.:\. Pyrautidon .-;zí !! lPlEll. apró kristúlyo~\:hól 
úll. l.zo kcs~ruyé . .;. 1~~-~~ gr1

1
t1u111 Pyra";;.~cto!1 

husz "Tlll v1zbeu oldod1k. ~ze::;zbcn (!10,o-O:-.) 
hűs.co-~sen oldódik. l>lerben kevésbé. 

\'i~os oldata· a YÖrüs lalru1nszpapirt gyen-
gén ruegkékíti. , . , . . .. _ „ 

I;1outosabb u;i;0Ho~~ag1 pruba1 a kovotkczok: 
..:-\. P:rra1nidon üi.,;z;'1zt~lékos olclatúu:d~ G 

kcm-ét. sósav\-al '!2:reugen 1r11eg.~aYan:r1l.1uk, 
1najd vasklorid-oldatot csepegtetünk hozzú. 
Ekkor kókes iholya .-;zínt ölt az oldat. 

Jn·cu ·jellen1z(J a küyctkező azonossúgi 
próba: a ·fenti oldat- ;i kc·1n-6heíi néilún:r. csepp 
cziistnitrút-oldaloj, adunk . ..:\.z oldat .fokoza
tosan élénkülő i!iol\·a:-;zínt ölt. 1na.id ne1n
sokúra ,::;zül'k0~1.'r•kl·ie l':-:apadúk alakjúlnin 
fórnezüst vúlik ki. 

.::\. Py.ratnidon olYadhspontja lOS fok. 

8typt icin. 
(C~ot.H ru i Il 11 u1 h ~-d rochloricnu1J. 

1\. StyptiL'.in liti!Yún~·súrga, nlikrokristúlyos 
por, 111ely eg·y r[„..,z vizben és nég:r rész ah
szolut alkoholLan oldható .. Ha alkoholos ol
clathúlloz c:.t.ert adunk, akkor a St:~-pti('in 
krist{tlyos csapadék alakjúbnn kiv(Llik. 

Olcljnuk fel kéullűc.sűhen U.l grut St:;1Jti
eiut 3 .kcm vizbeu é:; ad:inuk hozzú. i) csepp 
nútrin111hiclroxicloldatot (kh 15:'í'í-osa0, nkkor 
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lnÍncÍen beeső csepp fehér zayarodftst idéz 
elő, mely azonban a kén1csö en~-he rázoga
tásakor eltünik. Ezutúu adjunk az oldalhoz 
kb .O.H keni ·étert és rázogassuk a i'olyaclékot, 
rövldesen fehér kri-stúlyos c.;;;avadék válik 
le. a l'olyad6k út.látszó 111arad .(>,.; lcgfeljehb 
alig· súrg-ús színü. 1\.z ily n1ódon levúlasztotí 
kotarnin, sziirés. éterrel telített vízzel való 
kin1osús {•s szúrítús utuu az olvadúspo11tjú
ua.k rnegúllaIJítúsúra alkaln.i.r:1s; ez 1iJ0-1H:2 
fok. 

...'\„ Stypticin kloridtartalmának kimutatú~ 
:;úra híg vizes oldatának kis részletét higí
tott salétrontsavval 111egsa...-anyít,ink (~s 
t'ZÜstnitrútoldatot adunk hozz1·1, ekkor feht·1· 
e,.;apadé.k keletkezik. 

l-I.a a StypiticiHt hevítjük. 180 fok köriil 
rnegbarnul és lHO fokon pedig hon1lik, anél
kül. hog·:.~ ·111Pgol\·acina. 

'l'hcocin. 
(l.H <limctil-2.fl dioxipuriu.) 

..'.\_ rrheocin fehér. szagtalan kri . ..:;túlyos j)~)J'. 
lze 1ke·„~ern;rés."' „A. ,;;zobahÖJJH~l'.:->í~klet('Il v1z
lieu és forró alkoholban küH11;:en oldúdik. 
(_)le-la ta se1n leg·es. 

l{a. a rrheocint ashestlapra heJyL'Zl'il IJ01·-
1·elJúntégelyben he\?Ítjük. akkor zii!d„:-;súr,r;i 
:->zíriJí i'ol:radókk{t olYad l-;_3 sznhlin1úl. ,..., 

.tI(l kis porcellúncs(~_:;;zúben. vízi'ürdli11 0.0:.!. 
.~·1·nr rr119oci11t :20 c.sepp hidrog-PnhipProxid
olclattal e:" j csepp .sósavYal lepúroluuk, 111<1 jd 
a sárgf1:=·n-ürös szíuíí n1ar1ull•ku1 j c . ..;eÚp 
an11uo1~Htoldattal megnedvesít.ili.k. ekkor u 
tnaradek bíborvörüssziut fog ölteni (a p11-
irin-1~eg:;~ületekrr jel'le.n:zö n111rPx.i1lpröhc:1~ 1~ 
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próbút. g-,rt~gys~crkö.n~·vih1i~·- . ··~.- 1.;:o~fe}n . /:;:.; 
theobrc1n1u11atr1os~1)1t'llat. \ 1z:-.g,11.tldni1l l\lo-
ros vízzel végezteti). _ ~ 

1-Ia 1 keni vizes oldalhoz (1,;2qü) O.t1 kcrn 
esersaYoldatot (1:20) atlur~:k, boscges esapa
dék kt•lct.kczik. E c::.;apaclck n cser.s~1v_olclai 
tovú.bhi hoz:z{1adÚ·<:;Úra (5 keni) l'elolclodik .. 

Olcl.inuk fel 0.0~ gTlll 1'!1eoeint. ~ kc,in liz· 
:o;ZCI'(.'SCH hig·itott '-1Illlll{_)~\IHOidatl)ll!~ (.'~ a.l!
junk a tiszta oldat.hoz 8 est.'.PP ezusb~1traL
oldatot (1:~0), ekkor koc:sollyas e~apad~k k1•
letkezik, 111el:i.-- salétror11s~vh<111,.. o)dhnto. 

:\ 'I'heoein olvadú.;.;11nni,p_1 :26:1 fnk. 

'l'rige1ni11. 
(l::>yranlidon-bu tilklorú lhidrú L) 

:\ 'l\·jn·c1nin t'ehór, kristúlyos por. Szng·a 
a hn1ilklorathidrúttúl erecl. G5 rész vízh1~11. 
:;; rész olkoholbaJJ. 10 .ré::.:z éterben oldódik. 
\Tizes oldata scudeg;es ... \ le\-cg6vcl .(•.ri11t
kPzvc !lt>dYt•:-;=-.(>get VPSZ !'cl ós lassnnkónf. n11.•µ:
-;úr.r.nil va;..:·~· 1111•ghnrn11l (a ho1nlús . .ie~Pi)„ 

l[a a ~rrig·p1uint vizze! l!os:-;zabb 1dc1g iol'-
1·a\j11k. alkntór{:szeirt> bondik;, ~zi1Jt~'1g-y h<i 
n;r, olda tú t: liig·í tolt: :-:il \·akkal 101Tal;1uk. 

\TizPs oldatában a J!yl'anddon az ott IPÍl't 
prúbúkkal ~kin1utathntó. 

.\ ri11'igenlin oh·aclúspon tja 8:!-8-! fok. 

11 ry J)(tf la l' in. 
(l)iaui i11or11eti la kritl iuk ! orid.) 

. \ 111·y11aflavin vörö . .;;, kristúlyos por. \·íz
ben ig-l'n .köunyen oldódik . .:\.z oldat színt• 
. ..:ú rr.ra. Ízl' kesprií. I~r{ísen h ig·í to t t yj Zh<.; n l
da 1~t ziildest>n fluore;-;zkúl. Ui111óuyehh oldata 
Helll. l\:cvó-:: súsav ho;r,zúadúsúra a fluo1·csz-
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kúlás n1egszü11ik. fSzeszhen elég gyorsan ol
dódik. ez oldat .sárgús zöld Jlnoreszceneiút 
111utaf. 

Vizes oldatúban (0.5 grm + 10 kcm) kevi-> 
nnunoLiiaoldat erős zaYarodúst idéz elő, n1el)
uz an1moniaoldat további hozzúadúsúra el
t iinik. ..:\. Yizes old a tú ban na tri uruhidroxid
vatrv nátriumkarbonatoldat szinté11 csapa
dékOt. idéznek elő; a csapadék rueleg-ít-éskor 
c,.:;aknern teljesen eltünik. 

J7 cronal. 
( _-\.ciduu;i. tliaetb ylbar hit u ricnn1.J 

.-\. \
1eronal szíutelen. szagtalan. ke.seruyés 

ízn. útlátszó. kristálylcn1ez!i:c"khöi {dl. IIidog· 
\·ízben esak ig·en ke-..-(·.,~l· oldódik. 1 gT111 
\'eronal fefoldására 170 grrn '20 fokos víz 
szüksén:es. ~-\.zouban iuúr 17 ré::;z forró YÍZ 
feloldj<i. Szeszben. éterben és ná trium.hidr
c·xidnldatbun könnyen nldhntó. ldoroforn1ba11 
alig. 

\,..ize .. :; o!dain n kék lakllluszp;.1pirt rueg\·ö
rösíti. 

~-\.zo11ossúgának 1ne;·úlla11ít/i~úr;1 0.(),) gT111 
\'eronúlt, o.:; grnl ehnüllntt nn1riumkarbo
nattal összedörzsölünk. inn.hl n ke\·erékel 
:-:zúrnz kérncsőbeu én-Hto~;au he\·ítjiik. J!::kko!' 
...:a,iútsúgos szag·ú gÖtök túvozuak t•l. n1elyck 
:t kérnc.::;ö t1yílú-;a l'Pló tartott 1ncgneclYt':·d
lf'tl: ,-firös lakninszpapirt tllt:g·k2kíiik. 
l:1'gyanis a dietill:arhiinr:->11Y rli1·lilt't'Plsa\·r;1 
é:.; a1111no11iúra bonllik . 

:\ ruerknl'iuitrútos próliiit (n1nr·\~· JJe1J1c:-;;:1k 
a \·~eronah·<1. hant~ru 11 karha111idru {·:; !"z{n·~ 
1nazékaira egyaránt. jellernz(í) a következökép 
\·(·!:(·ez;i;iik: fl.0:.'. gT1n \·ero11:1!1. -! ke111 vízlH.'ll 
feloldunk és két csi:.~pp oly IIH.>rknriuitr{d-



oldatot daunk hozz.{1, melyet 0.1 gr111 H:rdrnr· 
J.!;yru1n ox;\·datnn1-11ak 10 csepp tön1élly !'U
Jétron1s<r\Tban való feloldásával nyertünk. 
~kkor fehér csapadéknak kell ,keletkeznie. 
. .:\. csapadék nn1n1oniaolclathan oldható .. 

A Verona! olvadúspon tja 19{}-l9l fok. 
Tia a \Teronalt óvatosfn1 el-égetjük.:. az 

111egszenesedés nélkül ég el. 

[Trottopln. 
(Hexi:uu ctilen tetram iu.) 

..:\.z Urot:ropin színtelen kristályos por. Ize 
eleinte édeskés, ·később kesei'riy&;,:·. I{örül
helül 1.5 rész vizben (20 fok) oldúd~k. 'l'íz· 
szeres ruenn:riség·ű DO~fi-o:s szeszben szintén 
oldható. éterben azonban csak kevéssé; 

\ 1 izes oldata a vöröslakrnuszpa.pirt ::rvcJ1-
g·:'.·11 111egkékíti. . ·: . 

.~-?.z .L~ rotropinnak_ szúmos .. azonos.súg-i :. Pró-: 
baJR 1smerete.3, an1elyek közül Jontosahhal\ 
n .követk~vzők: · · 

IIa _a kb. r1?1;-o:s. vizes .oldatának 5 l~Cn~~ 
í;llez hig-itott kénsa\·at adunk és az o{(latol 
l_1eYíi.iük.. a folyadék ·formaldehhl-:--zn,trot 
iil"é:l:'lzt. 1[<1 inost a folya<l6kot nüt.riu-111-
h~cl_roxid-n!dntt<d túltt:lit.iük (':-: újból ·111ele· 
. :;·1t.1iik, akkor 11111n1011ia tú,·ozik el' 11Z nldaí
luíl. auu~J~- ~z;1g·úr1i! l'Ptisutcrhetó. 

I-Ia a fl'nti. l·rotropiri-oldat 111ú:;ik il keni
t'~ részlt•léllL~z Jl(~·húu?· e:-:e11p ezii-;tnitrúl:· 
oldatot adunk. akkol' t'ell6r c:->apadék kPlet
kezik (a két Yegyül 1.~t kettö:" 1.-;ója). rnel,· az 
1·rotropill·oldat fiilös II!í'llnyi~6µ:.ének hÜzzú
<1dúsa utún i:-;111ói: feloldódik. 

Ha a szilúrcl 1~7rotropint plati11ale·n1ezen 
hevítjük. akkor a7, elilla11 nuúlkül. ho•„y 
u1egol\-atlna. _.':\7. (~g-Í.Í gáz szíue kékes„.„ ... e-.__ 
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JTioforrn. 
(J óclkloroxikinolin.) 

_..\. \'ioform sziirkéssúrga szagtalan por. 
Hideg· vízben alig· oldódik; alkoholban kb . 
0.3?ií-rg·. éterben vala111ivel könnyebben. 

:.\.. \líoforrn szeszes oldata pár csepp ferri· 
chlorirl-oldottól megzöldül. 

..t\. jód · kimutatúsúra a \ 1 ioform e.sekély 
mennyiségét tönH~uy kénsaYval óvatosan 
n1eleg:ítjiik. I;.;::ihiilés utún a folyadékhoz ke
vés kloroforn1ot adun.\i: é~ rúzogatjuk, a klo
rot'or1n ·iholyaszínt ölt. 

_ _.\. \"ioforn1 olvacL':spont.ia 177-178 fok. 

Xeroforn1. 
(Bismutum tribromphenylicum). 

..::\ Xeroform sárg·nszínü nor. \,Tízben, szesz· 
hen és éterben csakne111 oldhatatlan. 

~~ biz1nut ki1nutatúsára kevés. :S:eroformot 
kénhidrogénes vízzel vagy híg natriun1szul
ficl-oldattal rúzop:atnnk, n1idön az rr1egfeke
tedik (bizmutszulfid). 

..:-\ tribrón1fenol kiu1utaiösúra OA g:rm Xe
Toforrnot 2 .keni natrin111hidroxiclolclattal (kb. 
J59ó-ns) é>s -! kcn1. vizze! forralá-siu:· heví.tünk . 
„·\. le-,-;.zürt nlrlnt.1107i fölös .lJlL'llHYisé.r.rü sósavat 
:idnnk. aulidéin fehér. pelyhes csapadék ke
Let.keziik (trihrórnfenori. I-Ia a 1eYúlaszt.ott 
tribro111fcnoli hig·ítoU: szeszben útkristál:-.-o
.;_.:]j·.jnk. a1111ak olY<!clú::q1011íja 93 fok. 

1:"' ah i 111bin1t n1 h .11d rocll loricu n1. 
(Sósavas johin1hin.) 

J:\ sósnY<Ls júhi1uhin. n!el;; a kiilönfé\p kC
szíhnények közül a nénH.'t µ:yúgyszerkörrrv 



\/L kiadú~:í.han hi\·1:;fnlos ~Zl_'r, fehér kri:->-
f'{tlyo::; nor. Tzr kes~ru. . • 

T~öi-illliPliil 100 i·esz hnsz fokos v1zhen ol
dódik: forró vízhen kannyehhen .. szint~lg~
!'orró .;:;·1p:e;7hen. 01dntn sen1Iru·ps kcnihatH~11. 
]p[!·frl:irhh i[!'Pll p:yrnc:én vörfisíti 1neg- a k{•k 
lnkrn1ls?p;1nlrt ... ...\ sfisnYn;;:; :iohi1nhin vizr..; 
nlclnh1. n pol<Íros ff>ny síkj1ít johhra forg-rif:ié!. 

Hn n{•ht1nY ndllia:1·n111n1 "ó:::nyn.<:: jol1in1hin
he·r. 2 vac·,-· !J csePn fii._tnhrő snlPt.1·on1sav11t 
adnnk. nkknl' a;: {tf·n1cn0tiieo· sötPt7ölrl .::;rí. 
11íi le::;z. n•n:irl .::;firrtn színt. öltve. fPlolrlórlik. 
Ff:i 1110:-:t kh. ~ krn1 s·r(".::;z00: knli11n1hidrnxid
nl,lntnl: (1 :1íl) nr11111k hn·17á. nkknr a fnl,-;i
drlk p::;n1·p:::;.:11yrvör/"i.;:. ;;:·1ínii le::;z Ps nz o1r1at
l·/,l k~ll1nnnifriif' ,-,ílik 1e. 

8~lf,f:f'O!l1<:::1i.'\1} lllf"""ílYéll1YÍfoft Yi7f:-<:; nl. 
rl~d"(1l„,11 r·!'.ü:;:;f11itr:'1to1rlrit fr·hér c~npndéknt 
1rln7; rléí. 

()lrli11nk f0l néh:'i11y rpnfioT~1n1n1 ,::;ós:n·n:' 
inhin1h;nt 2 l;-('111 t0n10rr:1:kP11<::.nYhnn. :tkko" 
:::D:::n.rf!";~ f"'ilör10:;:0 i,„n7h0n s7'.Íntr1Pn nlrl~f(1i 
rp.-r:>riink. 1-T'l 1:r, nlrl:-1"'-i' ki.:: nnr<'"'l1ánr:;:;·~S7.~;
l""·1 yr>0.·pz-rilk {><:.. az nlclnton P!:!T' ki;:;; knlhn1'
J·. i "h rn n1 n tkri .::;tiilvt. h 11znQ·r1 tnn k kPrP:o:7tii 1. 
fiihhf.,'lr h·tin.-hnn :ikl:„()r p11nPk l1Yon1:í11 
ih ..... ]1-n.::;„írifí YO!líllnl:· k0l 0•l"kr?.nrk. 17' · szh1" 
y/;,l ~..; rn.„or~rin n k!~l.- :::7Ínhn ll'"P'\"" :'1L Tl!<tid 
~'" "l~l:d :0:·1r•nn;·p<; :rölrl <:.·ríni /-i1L 

1-Ta a :--:ó ep:1- ~7Ú7nlt;ko::: vizP~ olrlai:'1ho·1, 
11:'1r f\-;;rnp nÍifTinn1knrho11atoldatnt (]: ill 
:;rl1111k. ;1l;:l:n1· f0hf>r. l"lP}y]ip;:; f"'«ll"l<Hl{:k: :d:1k
jt1'.;111} n jnhi}nhir!-h;'1zi-" ·1royf11i.k. ~·\, e:-:nr:Hl6,1.; 
~/111'":'('. kf'l""('S YIZZrl Yn]o kllPO:'USa PS k1-

sz:'1rítI1sa llhín (rxsll~kntorh:in) a nyrrt :io
liinihin oIYndú::;no11f.in 1negl1nt:'tl'ozhaji'1, E~ 
~3!1 1,;:-: :~'.1!í fnk ki'iziíl /" 1·nn. 

Állami illetékek 

ILLETÉK·MUTATó. 

üsszeállitotta: dr. Nagy Dezső Bálint ügyvéd 

I. Okirati illetékek. 

A fokozatos illetéktáblázatokat az 1927. évi 
V. tc. megszüntette s helyettük az ezen tör· 
vényl"ikk felbatalm:n.ái;a alapján kibocsá· 
!ott 68200-1927. PM. sz. rendelet százalékos 
illeték-tételeket léptetett életbe. . 

_:!. Hl, kir. 111i11iszféri1un 2030.11.932. 1ll. JE. s.::::. 
rendelete az öröklési. a.iá11dékozási. és ingaf
lon 1.:a..r;JJonátrulzázdsi illeték. o.::1 Jllett?k
crn1c11frlék; to1„ribbá a s:z:á::alékos okirati és 
s:;;rízalékos töri~én.11kczCsi illeték után 20 szd
_~n/ékos re11dkiviili nótlCkot állapítOtt ·Jnc.r;. 
/-,'z a pótlék a törzstetcl után s:::d111fta11dó .... ---1.~: 
11hibbiakbon az cq_11cs ifletékck11él ezl" a pót
lékolást kitiintctJiik és 11edig ol.11111ódo1i. !io_(].lf 
1!. fl-ír;:~·fn;,.,1„ rr ~- ir'l[i>l X.\'.~":·nköt iiif,· s o: = Jc' 
után következő százalékszá1n nz.utatja. a nur 
c;/'1'(~111/CS fi>fclf. . 

Ad<isvételi szerződések: Ingókra vonatko„ 
zók ft·sak írúsbn fop:lalús esetén) ::l?1~-i-:2íl?,; 
:::.: :J.íi'.'!i. Tn.tnd:lannk Yi.-:.szterhes útrnhúzú:-;ii-
1·t'll kit!llítof,t okiratok el:::.ü példú.ny[u1ak e]:-;i) 
iYn 20ü0 p„iµ: 1 P. 2fHlO P-n túl 2 P. az pJ.-:/í 
p;»Jd1ú1y 1núsodik {•-, tühhi íve, valaulint :> 
n1ú:-:otlik és Uihhi. példán:1r rniuden íve l l~ 



illet.ék alú esik. Tn11;at.la11ok '\'"isszterhes út
rnhf17.ii;::a ntán ettől fiirrrret.le-nü1 n1ér!; kiilíin 
5%+20~6 =:: 6?6 ,-agyonátruház{tsi illeték fi
:tetpnrlő. 

Ajánliékozási okiratok. Első pél<liln:v elsö 
ívf': 4 P. további fvpk lvenként J P. 1Vfng-n 
::i7. nifinrlJkn7.fis n1ég külön vagyonátruházási 
jJlr.-16.k ~lá eslk. 

Á !lanfió . összel!'Ü „ i)leték a Iá es~ ok~t·n~ok. 
Filsr nPldany Plso 1ve .2 P. P1so pplfianv 
miisodik t?s töbhi íve. valamint második és 
táhhi néld:ínv minden íve: l P. 

Államnolo:ársáa:i hizonyitván:vok. Altalá
han .JO P. Islrnla.i ·célra. ·nvua:díjfog-osultsá!( 
il!'azolására. állami szo]jl'álatba val6 belé
nésre. · közszoltrálathan ál16 alkalmazottak 
szán1árrr: 2 P. Ontftlás nlapián I P. 

Anyakönyvi kivonatok~ ·Sziiletési, házas
sfirri. ·halotti anvakönvvf 1d-vonato1i::: 1 P. 

Ár1ís7.ál1itási S7Przt'idések: 1\fint. adásvételi 
.::zeT'zÖdések inr.rókra vonatkozólag-. i\.z :1.1-
lnmmal. törvén,hntóságrral. ·várossal · varrv 
kii7.ségrrpl kötött inrrónrlásvételi. \'"l1lla1nti 'r>"s 
i"•rii.szállitási R7.Cr7őr1/lsek ntiín· Pzt az i11eté
ket a fél által a fi7.ctés allrnlmával bemuta
fnt.t.- nyng-tán kell lPróni. amikor is a n,~n.r.r
failleték iS 1PrÓvBndó. Az ilven szprződések 
- az áruszállitiisi - mea-cí1Jnpor1ríSok. ha 
:íl1andó ·Jei·mészrJitek. ·ak1n:>r ·1~ ·111etP.kkíi't.8-
l0-:.Pk. hn rólnk okirrrfnt nem állltnt·tnk l;:i. 
RPrleti~ f>.t". l1aszonbél.'1eti szerződések: O.;J%. 

-~-:)OIJ~ = 0.6%. . ·~·1·;·!'=T'T-l 

Bizonyítványok. Hatósiig-ok iilta1 kiállí
tott. szemPlyP::: varry tiiro:vi tulnjrlonsiiJ?oknt 
vagy köriiln1ényeket. értékPrkPt :.;th. bizonyí
tó vag-y h11111sító hizonyítviin:vok 1 _P. 
Nem hatóságok - ideértve a közjegyzőket 

-.fi1 

is - által kiállított ilyen bizonyítványok: 
:JP.. . . . . . 

Csekliek. Ha. belföldön fizetendő: 4 f, ha 
külföldön fizetendő: 10 f. A m. kir. pást.a· 
takarékpénztár által iforgalombiv hozott 
csekkfüzelek 15 .drb tartalommal: 30 f, 60 
drb tartalommal 1 P 20 f.. · 

Cseléd· és mnnkakönyvek. Cselédek, ipa
rossegédek, inasok, stb. részére,. hatóság 
vagy a munkaadó últal kiállított," illétőség, 
személyes tulajdonságok és. viszonyok, sz.ol~ 
gúlat -és magaviselet igazolására. szolg,alo 
min:1kakönyvek és bizonyitványok utan: 
:>0 Iillér. . . . , l 

1
. l 

Enged·Ii1ények: O.;J?:i+2o?b = O.G~o, cg e -
.iehh ·25 P .. 

Forditások. Hiteles forditások ívenkint: 
:! .P. . -· . . . . . . 

Hitelesítések.. Aláírások .hitelesítése .. eg.y
„;,,„. pld. ·.1 P. .Kereskedelmi cégek. és· tár
sU'Sági· szerződések alúírásflnak- hitelesÍ,téH~ 
rn·venként 3 P. Hivatatos iratokról,. kiiny· 
\-~kből, lfeljegyzése.kböL . teleJrkö1r3';.\~ekhöl 
ből készült hiteles .másolatok,. ivenk1.nt: 
·) Pr · · · ! 
-. {(~unaiBI~t~k-. ·l\fagúnhi_tcl('k· után· fizet('~.! 
k:·1w·:1tok ntún a: kn1nat -lO?fi-ú1-. köt.clcs .a lll.: 
t(•lezl.) ill'eték tl'jé-h('n ·fizetni. ),z -illetek It•,: 
ro\·ú~a a péuzügyi hntós{q:rnúl heszerz91ulo 
. .I\:"n Ina t.illeh'i klr-rovúf'i-í v"-p11 olnnányhclye
.~ l' k le-ro,·ása úljúu történik. 

Kereskedelmi könyvek. 5000 négyszög
cenl:.iluétere·s ivenkint 50 f. Eg·yes· ívekből 
ál1ó kere.Ske<le1Ii:d és ipari feljegyzése-knél 
í\'enként J500 crn~-ig· .10· l'. :!:-iOO en1~-iµ: 20 f, 
501JO cm"-ig 'lD f, 5000 c1ú'·éu 1 úl l P. 



}(öt.jegyek: Kereskedők kötjegyei: ] ?ii. 
+2ü?ó = 1.2?ó, de legfeljebb 1 P. 

l\Ieghatalmaziísok. Ha díj vagy jutalom 
kikötVe nincsen: 2 P. Ra díj vagy ~n
t::lon1 vnn kilditvc, enne-k érf.~ke nlíín ;) 11,:.-r ... 
20?ó 3.6?ó. Ha a n1cghatalmazás olyan per
ben, vagy iigyben való eljárásra állítot
t á.k ki, amelynek tárgya legfeljebb 500 P: 50 
f, 500 P-től 1000 P-ig 1 P, 1000 P-től 
5000 P-ig 1 P 50 f, Ezeknél kisebb díj vagy 
jutalom kikötése esetén sem lehet az illeték. 

Nvnrrf.::ik: 0.:\1!:.+:?0?ó = O.tl?h. 
l!rökhefoi>:adási szerződések. 1. Ha az 

örökbefogadott idegen állampolgár és nagy. 
korú: 100 nengő. - ~. Ha az örökbefogadott 
u1ar.r:rar ú1Ian1p0Igúr és nagykorú: 20 P. 
3. Ha az örökbefogadott kiskorú, vagy ha az 
örökbefogadó és örökbefogadott között az 
el>őfokú unokatestvérségnél nem távolabbi 
rokonsági vagy elsőfokú s6,:;orsági viszony 
vnn: 5 P. - 4. Ha az örökbefoi;;adott kis
korú, házasságon kiviil született: vagy szii
liítlen. árvn. avag-y hndifirva, yag-y áilamse
;:rPJyben részesHJő hadirokkant: :10 f. 

Postai szállitólcTelek: 10 f. 
Számlák: 2-00 P-ig- 2 f. 200 P-től 5QO P-ig 

ii f. 500 P-től JOOO p.;,,, JO f, lílOO P-től 2000 
P-ig 20 f, 2ü00 P-től 5000 P-ig 50 f, :\OOO P-től 
7ii00 P·i!< 75 f. 7500 P-től 10.000 P-ig 1 P. 
10.000 P-n fcliil 2 p_ ,\ számlaillclóket a !6-
lfll11ek a s;i;{nnlrd\·rk sz{nnáva1 Ya]ó szorzása 
útiún c1·pdrn1;nvzctt összeg·hen kell leróni. 

l~Pvú;.;iirJ{1si 1;:finyy darnhon]nínt 50 f. 
rrársasá1.:!;i szerzíidések.· Ha a f<?!lek CS«lk n 

-.:·'Plllf;l\-f'<.: p111nkúss(u::rukat kfitik le: 50 P. 
TT:1 n felek n1ag-ukat vagyonbett•t szol
.r.rúltnl.ú,"iúrn i-; kötelezik, a kiti:i';tött vags·on-

'.!ön 

hL•téL utún: l.5?~+to?1; = l.S~ií. ,..:\.?;,illeték .,;:ti~~ 
kor is fizelenclö, ha a :-;1.erzode;;;rol ne~u a!lf~ 
tanuk ki okirat.ol, felt.é\~e, h~gy a t.:..1:;:.~:s,~L
g-ot a kerl•:d;:edelnti cég.1cgyzekbe heJe,,,;i. LZ-

i·l·-k:. ' •IJ' '. (/·' •(/' l!ialvau:rt:k: O.a,11·;-20/11 = {),b„o. 
Utlevelek. U:azá3' okmányok, tekiu!el 

nélkül az okmil.u;,r elnevezósCre, h,a azoJ~ .u.z 
ország határain kívül való haszntilat. cr.!J.'.l
ból szüksége::;ek, .i. köitisztvis~lők reszere: 
;}o r, :2. eselédek, Igények, llHl~ok, ' Ilt~p
SZÚlllOSOk részére 50 r. H. 1nás szemcly reszere 
~ p . . ' . ' ! ' j 
0 

V;íltók. A belföldön kiboesátott és belföl
dön fizetendő váltók illetéke az azokban ln 
tett érték után: . 

a) O.l~i1+:.lu'.:íí = O.l~?i;, ha a. ·fizetés hata1·· 
idii (j hó11apnú 1 Ul'lll kl,sőhbcn júr le; , . „ 

Ll (J.fi'.~í~-t-~n'.1;; == tUi1;,, hn a fizPh'.•si hatarido 
1; hc\unpon túl .iúr !('. , , .. 

A belföldön kil oesátott, de kizarolag kul· 
földön fizetendő váltók illetéke az azokban 
kitett ért.ék utúu.: .. , . 

a) u_o::'.!,;-J-:ln·.·11 = :;.{i:::.t'.'"· lia a l1zetP:->1 hn
!(1rldií () húnnp11úl ll!'Hl kt'•:-:(ihht•n júr h•: , 

b) fJ.J '.',;-J-:20'..'i, = O l:l"11, ha <1 fizet.{•:-d hat:11·
idií {i liúnapon túl júr ll'. 

A külföldön kibocsátott, de belföldön fi~e· 
!endö váltók illetéke az azokban kitett er-
ték után: . _ 

a) 0.1'.!,;+:::1:~'1; = n l:l'.11;. ha a fizetési hatar-
idő J:J l\('.iIIHJ)IIÚ! IIPl!I kt~sühbL'II .iúr le: ' 

h) 0.571;+20?1; = O.fi?1;, ha a fizetl•si hatar~ 
id(Í ]~ hÚ!!tljHl!! lÚ] júr Jt>. , • , „ 

A külföldön kibocsútott cs kizarolag kul
föl<lün fizetentlí:í, de belföldön forgalomba
hozott (átu1euő) váltók illetéke az a~okbau 
kitett. úrtl•k ntú1+ 0.0J?;;-]-:.!O~ó = O.OJ:!.?o • 

1 
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Az olyan váltó, amelynek szBvegében te
lekkönyvi bekebelezési vagy előjegyzési en
gedély foglaltatik, a fenti csoportok bár.me
lyikébe tartozzék, tekintet nélkül a lejárat 
ide.iére. i:~i;+~o::11 ::::::::: l.~1i;. 

.:\ vúltúilletúk alnpjúut szol.!J;úló pcngöt 
tizázzal maradék nélkül osztható. pengös ö~sz
szcgre kell felfelú kikerekíteni. 

U. Beadványi illetékek. 
Általános illetéktételek. Amennyiben kü

lönös szabályok (!. alább) mást nem rendel
nek, a közigazgatási hatóságokhoz, hivata
lokhoz vagy ezeket képviselő hivatalos sze
mélyekhez intézett beadványok e!Ső példú· 
n;váuak első íve: 2 P .... '\z első példány máso
di1k és többi ívére, úgysziutén a második és 
többi példányra: 1 P . .Felzotek ós mellékletek 
u túu 30 f. 

~4.rúk be-, ki- és átviteli engedélyét ké~·ö 
beadv,ínyok. ..J.„z úruk értéke szerint 1000 
peng·őnként 1 P. 

Felfolyamodások. Altalában 3 P 20 f. II. 
fokú hatóságnak az I. fokú hatóság hata· 
rozatát helybenhagyó határozata ellen 6 l' 
·l-0 f. 

Felebbezések. Illetékmentes beadványok
ra hozott elsőfokú határozatok elleni feleb
bezések a tariozús összege szeriut.: 1000 P-io· 
50 f, 1000 P-től 5000 P-ig 1 P, MlOO P-től 10.000 
P-ig 2 1), ~0.00ű P-n l-.t'il 1ninden meg·kezdetf 
10.0UO P u tan 2 P. 

Házassági akadály alól felmentést kérü 
beadványok: 5 P. 

IIonositást, községi kötelékbe való felvé
telt vagy a községben való letelepedést iré-
rő beadványok: 20 P. • 
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Gyógyszertár átruházási kérvény .. L. az 
ú.ltaJanos illetéktetelek alatt. Mwthogy 
azonban a kérvényben két kere~e~ foglaita
ti.k, összesen 4 .t'-t kell a, kervenyre . le
róni. .Minden mellékletre e~ am~nn~1~~11 
lcülön felzet csatoltatili:, erre 1~ ;JU-30 f. Ja1-. 

Gyógyszertári engedély iránti, ~ére!mek~ 
Budapesten zU pengo, lUU.OUU lakuual _tc~bbet 
!iZÍLllliáló helyen 15 1', 5UUU-10U.UUU lakOJU 'he
lyeken lU .P, egyéb helyeken 5 J.-1. 

ipar bejelentések és ipm·engedélyt Ji;érö be
advauyok. budapesten 5 .l:', lUU.UUU"_nel, na
gyobb lakossagu varosban vagy kozsegben 
;.i J:', 5000-lUUU.UUO lakosságú varosban vagy 
községben 2 l:', egyéb helyeu 1 P. 

Közigazgatási llirósághoz intézett pan~
szok. ~uuo J:' Crtékig 2 l't 2000 P értéken tul 
minden meg~kczdett 1000 l:J utún 1 P. 

Nagykorusítás iráJ:1ti lJeadványok: 5 P ... 
Névváltoztatást kérő beadvanyok. Koz

tisztviselök beadványai 1 1>, inú.sok bead
ványai lU P. 
Névűtruházást kérő beadványok. Ha az, 

akinek re~zére a névátruhilzUst kérik, nagy
koru: 20 l', ha kiskorű, vagy legfeljebq 
elsö unokatestvéri, vagy elsöfokú sógorságl 
viszony forog fenn: 4 J:l. 

örökbefogaUási szerződések kormányható
ság·i megerösítése iránti folyamodvitnyok: 
ha az örökbefogadott nagykorú: 3 P. 

:Szabadalmak adományozű.sa, elismerése 
vag·y meg·erösitése iránti fo!yan1odványok: 
10 .l:'. 

Budaoesten általában minden beadvány 
után ugyanannyi városi illetéket kell leróni 
városi bélyegjegyekben, amennyit az állarni 
illeték kiteoz. 



Hatóságok, egyesületek, testületek. 

:\lag;yar l{]rályi Beliii.!;yn1inisztériuu1. 

l\liuiszter: tlr. vitéz l(eresztes-I;~i:;;eher 
.F1ereuc. 

_;\llan1titkár: dr. Scholtz l(oruél ú!laul!it
kúr lL fizetési o:-;ztúly jel. 

-'.\.. 11ü11isztériuu1 gyúgy::;zeré:'i:..:; vonatkozúsú 
oszhllyai: 

.X[\'·. oszt:'tly: (gyer1uekYÜdehui) YCZt'lÖ: 
dr. PPtkó-i::izuucllnOL· Alaclúr e. úllamtitkúr. 

X\T, Of'ztúly: (últ. cgészségüg·:.,·i) V<>zet:ö: tlr. 
U·yőry 'l'ihor h. útlanrti!.kúr. -

lDlö;iclúk: di·. Grosc;h .l\.iiroly inin. tau. d1·. 
.\lozsoHyi Si'111dor n1i11. oszt. tun .. dr. J.t~~hri
c·ius J(firoly llliu. o~zL tan., dJ". I'ültzel ,Jp1J(i 
uüu. os;,L iau .. dr. \-'úrady ).liklö,s min. tit
kúr, dr. ifj. 1\.o\'Ú(·sir..:s ( tyula niiu. titkár dr. 
Nová:k ,Jr_•n6 min. titkár, szolg-úlattételre' be
osztva <lr. l!„onlos Géza gyógvszer&sz szúu1-
ellen,ör 6s Székely Jenő .JúuoS' úllau1i gyógy
szeresz. 
X\'I. o:;ztú!y: Yezetö: <lr. Barabús József 
u1in. tanúcso . ..;. előadók: dr. J)ú.vid lviihúJ,
niiu. oszt. tan .• dr. Búthory _:\.ladú.r n1in. oszi. 
tau„ dr. L11kúes Jn1re n1in. t.itkúr dr. Neuie,; 
'l'ihor ·nlin. titkúr. ' · 
X\=JT .. osztúly: C~1úrsadalcnnbiztosítúsi) Yl;
zeto: Leng·yel Erv1n ú.nin. oszt. tan. 

i\I. kir. föl<ln1ívelésüg·yi miniszléritnn. 
Számvevőség gazdasági sza.kosz_tálJ~ a: 

Uyóg·yszerész , számtis_zt:, Veress .á.r_p'.-ld: 
UgyKör: a l.ot~·u:r:esz~ntczcte_k, g-azdu_sa.-!f_·t 
~zal..:okta ti"lsüg-yi 1ll tezruenyek, u llu to 1·vu~ l l ti
iskola, crdőigazgat.úsúgok és úllau1~ birtokok 
1.i;yógyszerbeszerzése~1u:-.k:, a 1B\'ne.·d1! 1.·l'?ki hú ~i 
gyógyszcr~úrak g~·o,g~~sze1·he:-z1~l'.~(::'L'111cl~ .. (':' 
gyógyszerlelhaszuala61.t11ak, .a'/, o:-J:szc:-: !old-
111 iívelésüg·y i intéz1néuyck oJ t úa u :ra.S!.·~IH.~:.;z(•r
zéseinek feliilvizsgúlata; a rolya1u.- ú . ..; k1iltúr-
111érnöki hivataluk. kcreskedP\iu1 kikiitil. d11-
J1abog-dúnyi kőbánya heleg~(',!,n:•lyt~z{~si alap
in terhére beszerzett ~·:rú.!.!·~·szt'rP k ~z:'i 1n lit i11 u k 
·rt>f:axúlúsa és é.rvél1yr.Sítést:: a t:ir1·ú11ak 
g·~·óg~rszerészcttel kapcsn 1:1 hi:-: ii.!.!·yí' i hPn Ya 1 ti 
v 61 ern-611:; ny i l vúní tá:-. 

I\J. kir. ig·azság;ilg;yn1inisztériu1n. 
Szárr1vevőség XI. osztálya. Üs\valcl I~úl

n1ú:n gyógyszerész, szúmvevö::;égi 1 anúesn~. 
Ügykör: NeYelöotthonok, letar!úztalúsi .in
tézetek, bírósági ioghúzak gyógyszerszáu1-
láinak revicleálása és érvéuyesíl'-ése. Bírú· 
súgi és eg-yéb jgazságüg·yi egészségügyi in
tézmények körébe vúgó referenciák, jav1.Ls· 
latok. 

~1I. kir. vallús- és közokla.üí.süg·yi 111iniszlé· 
rium. 

Szú.u1vevőség I\T/a osztúly. Gere Géza 
gyógyszerész, szán1ellenör. Ügykör: az 
ugyeterni gyógyszertárak szún1adúsainak fe
l iilvizsgúlása. J:\ klinikai gyó&ryszerszárnlú.k, 
búbak:éper.dék, tanítóképző intézetek és mii'
dcn állami tanintézet internútusai, úrval!á· 

" 
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zak siketn0mák országos intézete, szeretet~ 
ház' gyógyszer.számláinak felülvizsgálata. 

Országos Közegészségi Tanács. 
Elnök: Tauffer Vilmos nyug. egyet. tanúr. 
Alelnök: dr. Bókay Júnos ogyeten1i n)·. 

l'en<les tanár. 
Jegyző: dr. Győry Tibor h. államtitkár. 

Rendes tagok: Bókay János dr. egyetemi ny, 
r. tanár; Bugarszky lstvún dr. eg:yet. ny. r. ta
nár; De.ér Endre dr. gyógyszerész, kormány
főtanácsos; Dollinger Gyula dr. egyet. ny. r. 
t.anár; Fáy Aladár dr. uyug. áhlamtitkár, 
Grósz Emil dr. egyetemi ny. r. tanár; 
Johan Béla dr. egyetemi rk. tanár; 
Nékám Lnios dr. egyetemi ny. r. tanár; 
báró Korányi Sándor dr. egyet. ny. r. tanár; 
Preisz Hugó dr. egyet. ny. r. tanár; Schaffer 
Károly dr. egyet. ny. r. tanúr; Vámossy 
Zoltán dr. egyet. ny. r. tanár; Szabó Sándor 
dr. Bpest szföváros nyug. tiszti főorvosa. 
Kormúuyelőadók: Bakay Lajos dr. egye

temi ny. r. t., Hutyra IPerenc dr.) az állat
orvosi főiskola rektora; Győry Tibor dr. 
mecl. ,államtitkár, eg·yet. rk. '.tanár, ICleia 
Sándor ÉberhardL dr., 1. o. flítörz.sorvos. 

Rendkivüli tag-ok: Andriska Viktor dr. 
gyógyszerész-orvos, eg·yet. ru. t.anúr; 1Ja.rla
Szabó J ózscf dr. egészséµ:ügyi főt.a.núcsos, az 
OTI igazg·ató-föorvosa,; Bayer Antal gyógy
szeré.sz, kormányfőtanácsos, a l\Iag-yaror
szúgi Gyógyszerész-Egyesület. volt eln{!ke; 
Blaskovieh László dr. ny. r. egyet. tanár; 
Dal111atly ~oltún dr. orvo:-;tudor; 1Jégen .. A.r
pár dr. e. ni. tanúr. a közp. ruag·vizsg. állo-
1nás igazg;aró;i:-t; dr. lj1enyvcssy Béla. e. tanúr: 
dr. Imro József egy. to.n.; Katona József dr„ 
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f-:lorsod vn1. tiszti főor\". tlr. J(elen Béla pg·y. 
ny. ~r. t; Ková~sica Sándor dr. Györváros tis?.ti 
orvos; Krepuska'. Géza dr. ny. r. egyet. tanár; 
Lénárt Zoltán dr. egyet. ny. r. tauin·; ifj. Lie
berma,nn Leó dr. ny. r. egyet. tanár; Lö1v 
S~'ÍJ:!luel dr. orvostudor, főorvos; dr. Magyari
Kossa Gy·ula eg~yet. és állatorvosi ,főiskolai 
tanár; I\Ianninger 'lilmos dr. rk. tanár; 
Matolcsy l\íiklós dr. egyet. rk. tanár, a 
bndap~i~ eg.yetemi gyógyszertár vezetője; 
dr. Milko Vilmos egyet. tanár közkórházi 
főorvos; Osváth Albert dr. kdr. rend. or
:'.?S; I>etz Lajo~ dr. orvost nd„ G·:rör ny. városi 
ro,orvosa; Szabo József dr. ny. r. egyet. ta
nar, Szaller .illiklós dr. v111. tiszti főorvos. 
Szinnyei József dr. egészsén-U.o-yi főtanáesos· 
dr. 'l',auffer Emil egü. fölaniicsos köz.kór.' 
hf1zi,. igazg~t,ó_; Thegz~ Lajos dr. drvos Gö
doll~~_; d!" Ioth Istvan egyet. ny, r. tanár~ 
d1:. Iot.hialussy Imre egy. m. tanár; Ve1·-0· 
be!:-,· 'l>bor eg·~-. ny. r. tanúr; "\\reber Dezsii 
dr. gyo~·yszerész; \\'enharclt ,Júuo;;.; dr. eg,ynt. 
!·k. l.anar. 

Igazsúgüg·yi Orvosi rranács. 
,Elnök: dr. \Terebélyi 'l'ibor ny r. e<:;yet. ta· 

n~r. Alelnöl~,: Oláh Gusztáv dr. ny. h. K'llamtit· 
kar. Jegyzo: dr. Ritoók Zsio·rnond eo·ye· 
t . l t . '[' l "" "" e~111 • r L anar. . ago ~: dr. Bla.skovicli 
L:aszlo egyetcrui tanár; dr. Bókay Zol· 
tan egyet. tn:nár; dr. Budav Kálmán e~„et. 
t~1nár; F~binyi 11.udolf. dr.· e. m. tanúr7 dr. 
1;.elen Bela egyet. tanar; dr. I\:enyeres Ba* 
lt~zs egyet. tanúr; dr. Ilyés Q,éza egyet. ta· 
~!a~·_; dr. Herczog Ferenc egyet. tanár; Kiss 
udon dr. eln1eg·yógyi11tézeti főorvos· dr 
I\:repuska Géza e. tanár; dr. Lovrich j ózsci 
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J ' ' ' " ' !'"t l '" egy. r r lanar, egeszsegugyi ·o :Uili; e r . .t'áJ.-
~ich KC{roly egy. rk; tnnár; dr. Nékám L'ajos · 
udv. tanácsos, egyet. tanár; dr. NémeH1 
ödön egyetemi rk. tanár, egészségügyi 
főtanácsos; dr. Preisz Hugó egyet. tanár; • 
Jr. Schaffer K{n·oly_ cg·yeterni tanár; dr. 
Szabó József e. 'fanfir; dr. Vámossy Zo11úu 
egyet. tanár. 

Országos _4.llategészségügyi Tanács. 
J.Dlnök: tlr. IIuiyra Ferenc állatorvosi 

föi;:;Knlai. r. taHar; 1dcl11ök J(ronipccllcr 81.i· 
lúrtl Ill. ki!'. ú Ua t P,!.',·észségiig-yi rötailÚC:30~: 
jegyző: dJ". lj'okún~·i Lú~;;;ló rn. kir. úllateg-é~z
:-:.ég·üg·yi föta11iiesns. 

Hendes tagok: dr, Aujeszky Aladár állat
orvosi főiskolai r. tanár; dr. Konkoly 
'!:hege :Súndol". ah (J1ng·t·- fGtitkúra; dt'. 
I\íanninger Rezső állat.orvosi főisk. r. tanár; 
dr. l'darck J ózscf úllatorvosi főisk. r. tanár; dr 
Wellmann Oszkár állatorvosi főiskolai r 
ra11ú.r: J5lnIH'i', ,Jeuéí jt">:->zúgiµ;azgaló. !·lorvútli 
\·~íl1nos 1u. kir. ú ! la tv~.ré:-:zs1:·g·iig·y i riitanúeso . ..;, 
.\fayer Ottó 111. kii'. úll;tteg-{•s;;;s(\f::!;iig-yi főta
núcsos. tlr. Fokúnyi Lúszlú n1. kil'. {t\lat
f'.!.!"·ÚSz:c.égiigyi f<'ítanúesos. 

Hivatalos tagok: Horváth Károly, .a ke
resketlelen1üg-yi rniniszt. ny. h. ú.Uamtitká
rn; Lickl J.\ároly orsz. gazdasági főfelügye
lil. 11_~-. úll<1;ntitkúl'. dr. J->astt:iner . .\lt'onz ~11in. 
1a11út:so:-: (i'iildI11ivL'l(!:-;fq.;:·yi u1iniszt6ri11111): dr. 
Hyőry 1J1il1or h. úllnrntitkúr 0Hdii!.:·y 1nini..-:zi.) 

ílcndkívüli ta~rok: _Burghoi'l't 1Í· G·éza dr. 
·<tl'éh·. főúllnfor\·os: dr. Deér E~ndre buda
pesti gyógyszerész. kormányfőtanácsos; dr. 
fi'ettich Ottó állatorvosi l'őiskolni tanál" dr, 
liajnn l J ó1,sef nyug. rn. 1cir. állategészs: fő-
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tnníicsos; dr. Hetzel Henrik állatorvosi fő· 
iskolai r. tanúr: .Born .Túzs('f n1. kir. 
úllategészségügyi fötanácsos; Kardcvún Ernü 
111. kir. úllateg·ész:.;0g-üg·:--·i f(Jtan. I\:ovúszik 
i(úroly n1. kir. ldlali>!!"Ú..;z.-:6.!..di.g·yi ta1d1~ 
csos; Lauffer István körállntorvos; dr. Jár-
1nai l(úroly úllator\'osi flii::>k. 1" tnnúr: 
::\fakó I\:légci· Súndor 111i11isztPri tnu[u_·sos: 
dr. Skúla FerCTlt' rn. kii·. úllnhHr(\c;z..;(><rii•"vi 
tanúcsOs; dr. Sehnndl .J{izsPI' ki~~-a.zd: Pg::-,-. 
11:"\-. r. tanúr; .Braueh 1i\:l'f'lll' hú:-:.úr11g·yúros 
(Kereskedelmi és Iparkü111arn ré-széről): 
dr. Ulreich Sándor ni. kir. állatcg-észségüg-yi 
tanácsos; \Tajna Ede székesféivúrosi tanÚ(:s
nok a székcsfő\·úro.~ rf•szl-rGl. T)r. L\[úr·.-:\- ,J,·1-
no~ úllntorvo;.;i l'tii~kolai in. ln11:'1r: Sr:harn
bec:.k Lúszlú l!\". Tt!. kil'. :'1ll;d("„t;_.,.zs{•<>'íi"·\·i 
f{)f"in1{t<'SO:;. , ~ . .- _,..., 

1\1. kir. ()rsz. Kiizer,?;észsép;ii~·yi Intézet. 
.Bndapcat, IX.„ ffyf1li út .:!, ~Pelel'on: 45-1-.Jri . 

I~azgató: dr. Johan Béla egyetemi rk. 
lanar, dr. Lőrincz Ferenc adjunktus n 
riat.!f P.i&tológ)ai és parazitológiai osztály 'vc
:;l'f O.J~'· Osztal;i.·\-L'Zelök: dr.1:1or\·úth l)ez~(í. az 
a!ta.lanos .~JJ·észség·üg-;ri és júrváuytani Ósz
tal~- ':ezeto.1e; dr. LovrekoYits Istvúu a. ba,k
IL'l'.tolngiai o~zt:"tly y~·zpt(íjt>: d!". ()Júh (lúhor 
a,d1unktus.~ a syro\úgiai oszt. \'t'ZPi'Ü.iP: d!'. 
~(:h~ill'k l!.lenn•r í'.!.!"Yt•t. 111. tanúr a kt··-
nua1 osztály vczet6je; a 'közen·észsén·ü•rvi 
I,r~lsőmunkúk vezetője (egészségÜgyf r;;ill1ti
.1arat:ok), dr. Szil{u.r\'i Pál (H•·e'•:::z~c'-o·i1·,„,,,· f'el-ügyelö. ·- ~ ,,,,, ~" ,,,,, ""· 
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Budapest szl·ki·sföváros Községi Gyógyszer• 
üzeme. 

Magában foglalja a székesfővárosi Szent 
Rókus, Szent István, Szent László és Uj 
Szent János kórházak gyógyszertárait, to· 
vábbá a közkórházi gyógyszertárak központi 
raktárát. Tartozik a székesfőváros tanácsá
nak X. közegészségügyi osztálya alá. Tel.: 
József 321 ·23. 

Tanáesnok: Dr. Sala.rnon Géza; tanácsi fő~ 
jegyző: dr. Rost.agni ltchilles. Az üzem ve-
zetője: dr. Horváth Jenő; a központhoz be· 
osztottak: Höuy. (Jl>za, Larlúnyi Endre, 
rl'ankó Béla és Zsar11a~- I~ajos; könyvelő: 
Bertalan ;\nna. 

A közkórházi p:yógyszertúrak gondnokai: 
~zent R.ókus 1közkórház: Halász Györo-y; 
Szent Istvún kö21kórház: Kereszt.én,,.. B6'1a: 
Szent L{tszló .!töz!~ór!1fiz: '1retss La'Jos; Uj 
Szent Janos kozkorhaz: FeJes István. A 
szán1fejtőosztály vezetője: Szalay Lajos. 

Alkalmazott gyógyszerészek: Bakos &ín· 
dor. Bas~h . Ernő. Bn Log:h (fnsztúY. Barthos 
Endre. l)aYHl Endre 'Núndor. Dieler ]i1ri.t..rY1.•$, 
l[erkoYiC'h IstY{t11. Jeszenszky '\7iktor, Kt>u~ 
{l.9rcss;; Lajos. l\[úrtont'f'v Súndor. l\[esko 
,lanos. Na!.ry Zoltún. dr. Pe1·es TstY{111. rrers
f:,-únszky rr:tln1ún. \7úrad~- rraniús és ZnhÜrn 
G·y-uln. 

11 TII. kir. földn1ívP.lésiig-yi n1inisztérinn1 
NUvéu:.vvétlrlrni és N<ivényforgaluii Irodája. 
Hnrlaprsl, V.. Kossuth Lajos !ér 11. Tel.: 

Aut. 185-35 és 197-69. 
q.&'Y]i:~re: A, vadontqrn1ő gyógynövények 

~·yuJ tesenek es a ~;vogynövénytermelésnck 
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propagandája, a gyógynövénygyüjtés, ter
melés, beváltás és kereskedelem ellenőrzé
se, a gyógynövények feldolgozúsúnak és ki
vitelének előmozdítúsa, a kivitelre kerülő 
gyógynövények tiszt.nsúgi és minőségi vizs
gálatának technikai intézése. A háziipari 
Úövények termesztésének propagálása, a kü
lönféle háziipari iryártmányok exportjának 
irányitósn és külföldi piacok megszervezése. 
_A,,_ papriknterme1és. feldolgozás, minősítés 
és kivitel irányitása. ellenőrzése és meg
szervezése. A növényvé<lekezés propagan
dája és orszúgos megszervezése. 

Elnök: dr. lviagyary Győző. ny. h. állam
! itkúr; igazgató: dr. Rádai Gyula ny. min. 
tanácsos. ~\z iroda egyes osztályai: Gyógy
növényo;;ztály: vezetője: Giovannini Rudolf. 
Paprikaosztúly: vezetője: dr. Bródi Béla. 
Háziipari osztály: vezetője: lviagyari-Kóssn 
1\ladúr. Növényvé<le11ni oszt.úly: vezetője: 
dr. Davida Leó. 

\Ti<léki telepei: 1. Szeg·edi telep: vezetője: 
llr. Dunst l\:úln1áu. J.\ kísérleti telep vezető
je: dr. Obcr111ayer Ern6 kir. fővegyész. 
2. I\:aloesai telep vezető:ie: \Titéz Horváth 
J1erenc kir. fővegyé~z. 

Országos '.l1ársadalon1biztositó Intézet. 

Elnök: Huszár Károly. vlelnökök: dr. 1-Ior~ 
vúth htvún é; Alföldy Bl·la. 

\Tczél'ig·azg·ató: dr. llap G·éza vezél'ig·azg-a
iói tcendökkel 1nog-bízolt úlla1utitkúr, bel
ügymin. osztúlyfőuök. \' ezérigazg:aiú helyet
tesek: dr. Rindy Zoltán 1!:-; dr. Pfisterer La
;ios ignzg;at.ók. 
Főorvos igazgató: dr. Barla Szabó tTózsef. 

' 
1 
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}'iiorYos-hc1ycttcs: ·dr. 056pa;.- KúrOly. 
[g·azg·nf/1k: dr. Ger\·H;..· ?tfihúl;..· és dr. Rza-

1:1\- l:Z:úhnún. 
~\.liµ:nzr.talúk: (11·. l{alihazúr liJ1nil. dr. 

Bart-.l1n ';\fiklú~. dr. naúr .Tcnő. Bl•núrd Ctézc1. 
1lt'. lT1dl 1~111\re. dr. l;iinV'Pr In11·1_1

• ·clr. TCovrir.:: 
lil1 \:t e. j. ig·;1z~.:.:nt!'i. rlr. TCnriúII (}yula. cll'. 
LPe-llIH'l' .Ti'iz'-:r.r. dr. T.intz Bf.la. }failinp:Pr 
P.{'l<J. dr. ?l.í;'1hlt'r fiúntlor clr. ~aµ:y .Tenö. d1·. 
Sz. ".\fn itl11;11yi )fil;:lli;;:., Rihif'Zl'V ~{nulor {·~ 
d1· \link<'> T;':fvún. · 

(}yó!l·y::;zcrószpj·i (TI. G.) n:':ztúlv. 
Oszt{il~:vrzrHí: X;1g·y Y"ilrno:;:: ·t·. j. tilkc'ir. 
l~POS7.toth1k: Schn"cr "K:'1rol;c.· tii.kúr. Bok-

ro:-;:-;\· Zoltúnn6 5Z. Pab1ki .-\rn11k:i fou:alnu1·.-'.ó. 
di· Szlú...-ik T~tv(n1 ,-:. foff:1hnazr'>. F:11:c1•"t') 'Ji~i-~ 
1··-J•b!'f :-:z:\nii·iszL Sz/t5'Z l(:'irolv, l\fihúl; 1Z":'il
P1;'ttn1(· ,..;?_ Ff:iifl F.!Plkn. T/1..;zlú :\nn:1„ Osz!i:'1n 
TJ''IlkP„ Piíri F'ininr .T(•!JÍÍ. :-:rnk'.lÍ'innkok oklf'-
YPl1•-.: !.!"\"{1!,,!..'\":'Z1'1'{•~zPk, „ ' 

f:~-i'i!T\-:-:Z('l'- e'·-: kiii-.:;;zt'l'tdl"d:'i:;;i (Tl/7) oszíú],-. 
();..:;r;{(J]>·y,>;·:ptfi: Tio(Í~z .J:'111n:-: nliµ:aZ.'1.«dÚ .. 
B(•n:-:zhilfnk: "\7 (•tnf"Hl T-.:lvi'1n ::.:. tiU.:úr \,T{to·i'i 

i':rili!„ :-:. :\ntl.·'- S{1ntlnr. Si:-:kn Tit:-:zlc'i · fog"c~l-
1_1~:.1znk. Tz111nP] Ts!,·:'111 i11f(;"t.PH g·...-fia-yf>zr1·6~·1.. 
h 11·r·l1,i:ri1· G:;-11ln. Pnp Kúrol;i.-. 8·1.úsz Ol::.:·:1 
";· '' !•: '.1 !!; 0 koli'.. ('.k 1,~Y(']l',..; g"\"(.l!.!'>"SZf'l'é:-iZl' k. 
(,1',dl f1>·11l;1 l1uYHl1:in.-;, oldPYrle-.: n·,·{Jo-y;;-;J.p-
l't"•:-:z. '""". "' .. „ 

\ TTlí. 0-...:11-:'il,~ kr>l'P{(•lH'!l: 
·1;- ií ·: 11n n 1 i 11 .'1 z.i 0 ·1-/1 .~!"\":"ZP rl :'1 r : 
\~1··1.(•lf:„ S«li•ni,lf" .Tcíz'.•Pf' s. 1it\;;/\r. 

„) P··o:~·1 h1!1:il;;: C!'innu .. Ti'l'!"t'I"' fo::.:·:il1tin'l.t'1 
l <JT~Tl, l\:!: 1rn. F:1·-:r•ka;:; .Í!tnn,;;, 1-:inlil .Tó·1sefHÍ' 
-...:·'. ~otl1 Trln. TI1'l1H'!f'\'~T-'ii1Pn rl1ilinr. Fnrlor 
T-.:f,·:in .T;1l·nl' íl~il1ri~•ll!1„ R('l'('/Pn·h 8·ír·1 
TI 'I T 1 . l " . ' '. 1npoY! s ~: ·yn11 . ..:r,:\.-:rlí.innkok. ok1Pvrlr~ 
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!.!·yón:'yszo-r.észek. Balogh. B(~.lúuó sz. ?\f:n;kovies 
·~:(~-~-~lit kczclőn{Í (netn okleYcles g·yog-;i.·sze-

" sz). 1 I '" l' l 1 · · · Cscng»Cl'Y nceai Tcnc e 0111 :ez.e. 1az1~1:yog;y-

szcrtúra..: , 
\Tezetö: Srtloss Siu1on s. litl>ar. . . 
Beo:::.z,tottak: 13otka Ele1ne}· tog·;_tl1nazo. 

~;1,al1;;::1 \" 1'-I.úria. ~·\dy li"1erc:nc, h..iss ..:-\ . ..:-\ndor. 
\\onkob:Jrheg·e Zo\t{u1116 s;r,. I\:oll~rlt~ Ilonn 
. ..:zakdíjnokok. oklevc1es g-~-o~l-·y,;;;zerss?,e.11:..,.. 

l(ö1,ponti kórhúz hú7.ig·yóg·y;.:;zertara (tz~nk 
uccui) \Tezetii: TI0:-:s111a1111 1'\•rP!ll' iufl•zéti :!,·~·óg·y· 
~zerész. , 

Beoszlott: J3olla I:-:lYÚII l'oµ;ahuazo. okle\"t'-
1 ·S <>'r"Ó(TYSZC-l'éS.z. 
'·"P;-;·tú:ffie1yi dr. \Tiv•;s .Józs1:t' .\lunkúskúrhúz 

11 :'lzig·yóg·yszcrlúra: 
\ 7Cz"t.ö: 'Szeder E11tlrP fngalniazú. 
Beosztott: I\.:oncz T~tYÚll 11t1\·ih(•rP:-:. okh'

y1•\es g·yó.~y;.:zerész. 
(}YÓ!.!"YSZ.er;.:;'.1.Úlll 1 ú k szú Ili t'í' .itiist;_!!,:P: 
\T.czPÚi.iP: Rodó 1\:úroly sz,·. ll. o. l'iitn · 

1:{u·so;-; a szún1frjtfis{•g- yezeU).il'. 

l\íag;ánallrnlmazottak Biztosító Intézete. 
(Ezelőtt FeTencz József kereskede1mi kór~ 
h{1z heteg-sep:élyző pén.ztúra). Tel.: 455-39. 

(VIT, Betlilen tér 1). 
1i~lnUk: dr. Zst~11d1Pry Tsl·Yún. nlelulik: l\:úl

l:iy TThn1. igazp:alr'i clr. Zalún T:-:l:YÚll 111.i11. 
::111., j!.!":17.f...:'<dÚhPl\·!'tt»-.: Tian·za :\rl.hnr i.!.!' .. Ili· 
L;zeti. i"GÜrYos di·. Sza:-:zov:-:zkr T;úszlú. lir-
1YPttes dr. Tót.ll .Teu{L 
· . .\z intézet lli<zip:y()g·)·szPriúrúhan: }((íriis
n~rze:r· J;ajos tttkí1r o~ztúl~-,-vzet"(:l. hc::l;vettesl! 
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Xár~dY. B .. László .s .. titkár. SJirnon Zoltán. 
J ura.ny1 ~eza s t1tk,arok. lllesiúros rrihor. ,.' 
1JrBZ!l1Y Karol~:. ~adiy Sarolta, fop;ahnazók, 
.-\lmass-y ... .\.ndrasne ~z. Beleznay IlOna s fo
galma.zo, Papp Ern .... o, Bartha r:L1.ivadar. Bar
th~ T1vad~rne sz. I~ramszta Jolán, Antalffy 
z~1ross Tibor. dr. Berky József F·1zcl-·ls 
(í[tspár, Ritt~·ich .É':a. I;iilrík \TilU::os. \rür~~~ 
·T. nnos. Hegyi l\'[1 klos. Hehs László, Zúdorv 
(Tyu)a,._ ~<\dam!3cz Erz~;;ébet, Gohhi Olga, sza1~
nnp1d1Jas gyogys1~ere~zek. 

l\i. kir. Államvasutak Betegségi 
Biztosító intézete. 

VI., Andrássy út 73-75. 
.„ Elnölc „Lf1zár ~ászló Í\{. A. \T. il{ar.r.rntú. 
l.'A"YV~.zet.o: .. dr. V1drn Gergely 1\L,\_ V. fiífel
ngyelo. Foorvos: Yitéz dr. Csia Sándor 
~}yó17yszerészU~:v~k előadó: dr. Ji'ercncz"\~ 
7.oltsm MAY lttkar. Groschmiccl Laios. SelÓi 
.Arpad. 9ttipger ,I-.t.Yiui. SzPkér .József. N1~-
1,i:eth L}tszl,o ~eg~dtrs?.tek. Köz1)onti rende1fi 
•'~ n1at;anko1•hit·1. t<!'a''"'il.tó-fé)orYos~· dr p:1sz 
fnt• ~findn1· f{)fr>liltr\Clő. . ' ' · '· ,-
r, FfázigyÓ,2'YSZertii~r: Podmaniczky u. 111. f;7,, 

I el: Ant. ]111--84 fS 216-84. Gondnok: Jankó 
Barna gyogyszeresz. 

Orsziígos GazllasáJJ;i 1Vlunkáspénzf.ár. 
Budapest, V., Akadémia n. 3. Te!: 234--62. 
~özponfi i!l;azgatás. Az 1900. XVI. tc. 27. 

?-ab'!_n b1ztos1t.9t~ feliigyelet.i és ellenőrzési 
Jo:rl~or _gyak9r1.asat .a n1. kir. földmivelé-siigyi 
n11111?Zi~r ez1doszer1nt dr. n.fayer Kftrolv ·ál
larnttl1kitr, kormánybizt.os útján látja el. -
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1
\.z Or~zág'úo uu1,daság·i 'J:\[unkáspénztárnak 
az 1930. évben a törvényes rendell\:ezéseIDnek 
n1egfelelő0n 3 év tartamára megalakult igaz
gatósága a következő: Elnök: gróf Teleki 
rribor.; igazgatósági tagok: Gaál Jenő, Ná
dosy Gergely, Buday· Barna, Csizmadia 
András, Patacsi Déne.s, Pt.unoki 1\lóric, dr. 
!Drnszt Sándor, dr. 1\larsehall Ferenc, 1\Iel
ezer László; ügyvezető-igazgató: dr. Balogh 
Sándor :h. állan1titkúr. 

Allami Vasgyarak Igazgatósága. 
Telefon: József 460-29. 

Eg.C.~zségügyi osztály: a gvóg:..~szeré~zi úl
lús e1.idöszeeint betöltetlen. Űg·,,·kClr: a diós
győri vasgyúr túr~pénztúra véuyein~~k .felül
' rzsgúlata s a?. egé.szség\igyi ad1ninisztrúl'iú-
11úl segédkezés. 

llatóság:i ,egykisérleti állon1ások l\lagyar
országon. 

Budapest.en: Országos m. kir. kémiai inté-
11>t. és köznonti vegykísérleti állomás (II., 
í\:e1eti Károly ucca 24.) - Székesfővárosi ve
!!·;.~észeti és élelmiszervizsgáló intézet (IV„ 
Központi városháza.) - M. kir. állatélettan•. 
és takar1nányozási kísérleti állomás (II., Ki
i aibel Pál ueca 4). - :M:. kir. ampelológiai in
tézet (II, Hermann Ottó út.15.) 1\L kir. gyógy
növénykísérleti állomás (II„ Hermann Ottó 
út 15). 

Vidéken: M. kir. állami vegykísérleti úl
lotnás Keszthelyen, "1.fagyaróváron, Debre~ 
cenben, Ujpesten. - Törvényhatósági és vá
rosi vegyvizsgáló állomások Szegeden, Szé-

'I 

! 



ke:-;fehérYÚrott. Sopronball. Gv6rött nr ·1~ l . 
con, Kecskeméten, Kalocsán ós PéCs~ti~ ~o -w 

Gyóiyszereszgyakornok~ vizsgálóbizottsúg: 
Budapesten: Elnök: dr. l\[oluúr ...::\ndo1· n1iu. 

tanácsos.' r_rag;iai: dl' .• 1:.dcabhc'l:t.Y Zsi~.r11101Hl. 
dr. \'Vinkler J_;ajos eg·yet. nyilv. re11de=-> ta
nárok, Héthelyi Jó7,sef és Zoltán Béla 
gyógy,szerészek. 
~ Szegeden: Elnök: dr. Issekutz Béla egyet. 
uyilv. r. ta11~1r. 'l'ag.iaí: dt. Szt~ki rri1in1· t'g'yPt. 
nyilv. rendp:-; t-anúr. dl'. ~rukals Súndor egyl'L 
adjunctus, Borbély József és Leinzinger 
Gyula szegedi gyóp:yszerészek. 

Gyógyszerészeknek előadó egyetemi tanárok: 
1. Budapesti kir. magyar Pázmány Péter 

tudományegyetemen. 
Bölesészettudományi kar: dr. Wink

li:r Lajo::; llyilv. r. ta11úr {k(•111ia): dr. Bnl'il
böc-.k Unsztúv 11yílv. r. tn11Úl' {k>t'.•ruia); dr. B11-
garszkr . .lst-v:'tn nyih·. r. tunúr (kJ~uii~1: dr. 
Hybúr l-;Lvún u~·ilv. !'. tanúr (i'izika): dr. 
:\[anrihi; Béla nyi\v. r. iaBÚr (ÚsvúuyU1H); dr . 
.:\.brahúrn ~\111hru:; eg-yeL ui. t.anfrr (úllattan); 
{lr. Pa.úl .. \rpúd Pµ:yct. uyilY. I'. lanúr (növény
tan): clr. 'l'uz:-:ou Júno:.; Byih·. r. ta11úr (nii
vl>nyt-an). 

Orvostudományi kar: dr. Jakabházy Zsig-
1nond nyiiv. I'. tanúr (g·~·úg·;.·:-;zp1·is1ue): dl'. 
·narc'tnvi (t,·ula H\"il\·. r. tauúr (kilze~·é:-:z~t'.>g
tan): Éetiil i!'tlPB (µ:y:i kori a ti g·yúgy:-;z'crl•szpf ). 

~. Szegedi Ferenc J ózsef-tudományegyete-
men. 

1\ia.ten1atikai és terméswtludományi kar: 
dr. J\:iss . .:\.rpúd nyil\-, T'. tnnúr (kén1ia); dr. 
Győrffy lstvún uyil\-. 1'. fa11úr (11övé11ytnnl; 
vúnytan); tlr. Gelei ~f ózsef nyilv. r. tanúr (úl-

1 
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dr. Szent.púh;ry Zsig-rnoud üyilv. r. tanár (ús~ 
la~t?n); <l1:. li'1röhlich ,József nyilv r. tauúr ~ 
lf1z;ka). 
· Orvostudo1núuyj kar: Jcözegészséo·tau dr 
'I1~n1esik _.József nyilv. r. tanúr; dr. '.rssckut;, 
n~)_la. ;1.rilv. r .. tnnár (g-_yógyszeri:srne); dr. 
S:-ek1 ~ibor nyllv. r. tauar (kémia); dr. f>ú~ 
v1d ~aJos eg-:--et. rk. tnnúr (gyakorlati g~;ógy
~zereszet). 

Gyógyszerészhallgatók egyetemi vizsgáló· 
bizottságai. 

I. ~ves gyógyszerészhallgatók viz.sgáló-hi· 
zottsaga: 

Budapes\e'!: elnö!c a mindenkori bölcsé
s~etkar1 dekan, TagJai: dr. Buchböck Gusz
tav, dr. ,Bugarszky Iství1n, dr. P.a:ál _4._rpád 
dr .. R-:i.-har lstvún és dr. 'I1uzsou ,János eg\'(•t. 
ny1lv. rendes t-anúrok. - ' 
Szege~en; elnök a mathematika és természel
t.udo~any1 k~r mindenl~pri dékánja. Tagok: 
dr. K1s,s Arpad1 dr. Gyorffy István és dr 
cl~. Frohl1eh ,foz~c.f cg·yet. nyilv. rendes ta* 
narok. 

n. éves gyógyszerészhallgatók elöszigor· 
lati bizottsága: 
,Bu~ap".-'ten: . k~rm.-biztosok: dr. Győry 

T!bor h. Lilla,n1t1Mtar. Bayer ~'1..ntal rryócrysze· 
resz, dr. M~~nár ~ii..ndor valJ. és köZ'okl min. 
o. tan. Elnok az orvoE<kari dék..-"n1 'rn,o·jni· 
dr. Jakabházy Zsigmond és dr. Winkl~r0La: 
Jos egyetemi ny. r. tanárok. 
~zege~en kormánybiztos: dr. -r{Bress Ele· 

rner nyllv r. tanár. Elnök az orvoskar nlin~ 
denkori dékánja. \Tiz,:;:;gúztatók: dr. Issekutz 

287 

Uúla (.\;-; dr. Széki THlol' e5·yet. nyílv r. lnnú
rok. 

Zárószigorlnti bizottság: „ 
· Bud.apesteu korruánybi7.tosok: dr. G:i:ory 
Tibor h. áll~titk,ár é~ Bayer A.n_tal gy?gJ
szerész. kormanyfotanacso.s. Elnok !3-Z orvos
kari dékán; tagjn;i; dr. \Vinkler: La~o~ ~gyet. 
nyilv. l'Ct~cles tanar, dr .. Jakabhaz~~ z:!g~u?n:! 
cp·yet. uyilv. rendes tanar, dr. Dar~tn}·l G~ nl.1 
11;„·ilv. r. tanúr. , . 

Szegeden: kormánybiztos: Temesvary ~o
zsef gyógyszerész. Elnök az otvoskar min
denkori dékánja. Vizsgáztatók: d?-·· Issekutz 
Béla dr. Széki 'l'ibor egyeten11 nydv. r. !nna~ 
rok 6s dr. Dávid Lajos egyetemi rk. t~anar. 

Approbációs vizsga bizottsága: 
Budapesten: elnök a mindenkori orvoskari 

dékán. Kormánybiztosok: dr. Gy.őry TiJ;ior 
h. állnmtitká1· és Bayer Antal ~ogyszeTesz. 
Vizsgáztatók: qr. :Matolcsy lllifo)os ep. i;k. ta
nár és dr. Deer Endre korm~tnyfotn,nacsos. 
közccrészségügyi tanácsos, gyogyszeresz, dr. 
\Véh~r Dezső gyógyszerész. 

Szegeden: elnök a.z orvoskar mindenk~ri 
d{d\:Úllja. l(orn1úuyb1ztos: ,dr. l,~sekntz. 1_3P!a 
1•Yilv. rl•ru1e.-. tanár. \Tizsgaztatok: dr. I)av1d 
L'ajos egyetemi rk. tanár és Borbély József 
f.rYógyszerész. 

:l\-1agyarországi Gyógyszerész-Egyesület. 
(Budapest, VI., Hegedüs Sándor-u. 17.) 

Megalakult 1872-ben. At.sz;erveztetett: 1921· 
ben. Telef.: Aut. 153-77. 
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rraglétszú.ru valan1eru1yi csonkan1ag•y.aror
f.\ZÚgi gyóf,r-yszertúr. 

Elnök: dr. Gaál Endre v. államtitkár, 01·
szág&,ryülési képviselő, -Budapest. 

Társelnök: Mihalovits Jenő, Debrecen. 
Alelnökök: dr. Tauffer Gábor Budapest, 

·romesváry József Szeged. 
Ügyvezető igazgató: Koritsánszky Ottó. 
Pénztáros: Hóth Manó, Budapest. 
Titkár: Preyer Dezső. 
Főkönyvelő: Simonides Géza. a :11.Iagya r 

Olasz Bank ny. cégvezetője. 
\T úlasztu1úny: l'.zukor J~úszlú . .I(t>rpcl \i i !-

1110:-;, dr. l\[ann uz~za, vitéz }.latolc::;y J.\:úrol,\-, 
i\luzsn Gyula, dr. N n.!,l;Y 13éla, Zoltún Bél;i. 
13orbély .József Szeged, <lr. Eihach l(ornc'·I 
Honyhútl, I11 úy Jg·11úc 1\'ag-ytétény, lf'raukl ...:-\11-
tul 8zeg-ed, li'loderer ,Jenő Cseprc6·, dr. líert·t. 
.Júno~ 11.Iiskolc. J(arlovitz _ ...:-\clolf Púp<t. 
l(crschbau11111111;.-·er l\:úroly Esztergou1. i\lu
jor .A.g-oston f(istelek, dr. 1\Ia1;;:ray Lúsz\1·1 
Haja, S1uet:tna .:\ladúr l\:b;tercnye, Sperlúg-li 
Zoltúa }Iatvau. Steiuhansz Béla l)utuok, Szl·
kely _:\dorj:'1n J)ebrL't:en. Szik;-;zay G-n:.;:t.!ú \' 
l)esterzs{:bet, vitéz \.'úradv L:'iszló Szentt•:-:, 

Hivatalból - az alapszabályok 27-ik 
§-nak rendelkezése szerint - minden kerület 
elnöke~ az ·ügyvezető ig,azgató és a pénztá
ros, valamint a rr.aniigyi Bizottság elnöke.· 

Póttagok Budapestről: Löcherer 'l'amás, 
:L\[artou :11.lanó, vitúz l(ovúcs .:\Judúr. \Tidék
ről: l(orrnúuy C+ézn, Púsztor l(úroly rl,öriik
búlint. ~rhur;.-- .:\.ndor lCiskunf.éleg-yhúza, Bo
kor ll'ereuc l(aposvúr. Csetc 1\.mbrus Cegléd. 
dr. Siid~- Ernö Bókéscsaba. · 

Szárnvizsgálóbizottság: Szegő László, Elek 

:;\lihúly Buda1Jest, Ur .. El,ek .Pid L"jpe:::t, \\.ir
kei: .J iu1os ltúkuskeresztur., 

Póttag: Wittnmrrn Elemer Budapest. 
G·yakornoki tanlol"J'an1a: 'llII., ..:-\.ggtelcki 

ti .. S. és Szegeden. 
Nyilv. ·vcg·yvizsg·áló"úllornúsa: ( \ílll„ .t\.gg-

teleki-u. S. Vezető <lr. Reitruanu N ándor.J 
1l'el.: J 322-07. 

\T endégszobúi: V I„ Hegedüs Sándor u. 11. 
Diált- és leúnyoitl1ona: VI„ Hegedüs Sún· 

dor u. 17. 
Könyvtára: VI., Hegedüs Súutlor u. 17. 

.•'::' _i::,- !<'·:~-~~·:::,::. ' ·.>::.~ . 
, Igazgatótanács és bizottsúg·ok: 

iilin<len bizottságnak, amelybe az el~ökség 
nem minden tagja van névszeriut bevalaszt· 
va hivatalból. tagja az elnök, a társelnö.k, 
a~· .alelnökök. 'ragja egyébként hivat~i.lból, 
<le ter1nészete-sen -szavazati jog nélkül, a 
ruindenkori üg·yvezetö igazgató i.::i. _A... m~
niszterileg jóváhagyott Nurueru,':i Qla~su:~ 
bizott.súg és a tanügyi bizottsúg ki\~etelev~i 
elvként kimondatott., hogy a Lizottsag einc
ke, egyik vagy másik alelnök és helyettese 
a má~ik alelnök .... i\.. nüni.:;zterileg jóváhu · 
gyot .Nulllerus Clausus !JizotLsúg elnöke az 
illetékes ruinisztérium által az elnöki tiszt~ 
tel fel.ruházott -eg-yBn, a tanügyi bizottság el· 
uöke, a gyakornoki taufolyaruhoz rendelt 
kor.rnúnyhiztos mellett. az e tGitségre meg
választott, illetve a vúla.:;ztrnil.uy által <le1e
gú.lt tag . .t\. ,f,,ryógy_szertúri törvénytervez.ö bi
:i;ottságnak elnöke a n1indenkori elnök. 

...:-\. bizottságok esetenkint tárg·yalásukhoz. 
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vagy fölter:;iesztésekhez stb.-hez szakértő kö
zeg·et vonhatnak be. , . 

ulyan targyakat, amelyek több bizottsag 
tárgykörétJe tartoznak, illetve amelyekre 
több lJizott:;úg veiewenye k~e~·endo, ~z il~e
telies !Jizott::;agok egyuttes ule;;;en targyal-
hatnak le. , . .. 

lgazgatótanác.s .. 1IagJai_; :iz elno~, tár_sel
nöli, atelllök.ök., Ugyvezeto igazgato es ~~-
t '·r·os raz alap;;;zaoalyuk ::~. ~. reucléLkezese
b,~l) ~ bucl<.l-!Jest..t uyugyszerés:t. 'l'estüiet.rnill~ 
denkori eluüli.e, tovuUUa Hor!Jely J ozseí, 
1!.libacll Kornél dr., 11'raukl _..t\..utal,. Gödén~· 
::5audor clr., l:lcrcz J úuos dr. Ka.rlov1,tz A~<.?11, 
l\teie1 .h.ileA, c.lr. J.\ag-,r Hélu, t::)zclc Hela, t:)z1k
..'.'1.ay G·L•SL.tav. Zio1tan . De la. J:'ottago.k: _

1
.b'ay 

lgnúe, 1\luuu Géza dr., 8111;.:tana ..:\.lallúr, ~per
lágn Zoltúu. rrargykörc: az ti !apszaba1~-ok 
:2~1. ~-úUan foglaltak. 
Törvénytervező-bizottság. Elnök: Gaál 

}Bntlre dr., előadó: l\.oritsá11szky Ottó, Ko
Yúcs Ödön) l{éthelyi József, tagjai: .t\.tllcr 
i\liksa dr., l\.':arloi;szky Ueyza, J\lillalovits Jc
uö i\luzsa. Gyula. Szcrclahelyi J úuos, 11a1üfcr 
(tii'bor dr., 'J.1en1cSváry (J ózscf, Zoltán 13éla. 

rl'árg:y-köre: a gyógy.szertári töl.'vényterve
zettel kupc::;olatos munkák. 

l\..llandó fegyelmi bizottsúg: clr. Gaál End
re elnök, lllihalovits J enö társelnök~ Sz. 
Baksay Béla (~agykútu), Borbély József 
(Szc 0 ·etl). dr. Eibaclr Kon1él (Bonylrád), dr. 
l:llcJ~ l_Jitt (l_jpl~:::it), LigL~ti l'...:ruö (lCalo,e,...:,a) _<'·s 
llóth },lanó (Budapest), Szikszay Gusztav 
l)csterzsébet) dr. 1'auffcr l~ábor (Budapest), 
'remesvúry József (Szeged) és Zoltán Béla 
(Budancstí: előadó: Koritsánszky Ottó ügy
vezető-igazgató. 

~9! 

A fcgyc'ln1i bizotf:súg hat f"ag- jelenléte ese
tén határozatképes.· A kerületi elnök és a 
kerületbeli tag a központi képviselővel 
J'olytalott "Vizsgálat alapjún jelentést tesz a 

, központi bizottságnak. 1\. bizottság· teljes 
ülése Budapesten van. J\íinden kari etikába 
ütköző cselekmény eset-én a bizottsúg ille
tékes a döntésre. Ügyrcudjél 1naga a bizott
ság- állapítja meg. 

'11axabizottság. l.Dlnök: llr. 1'auffcr Gúbor, 
előadó: l(ovács Ödön, tagjai: Bayer Antal 
tb. elnök, Borbély József, Czukor László. 
I•~áy Ignác, Frankl .c\ntal, l~iló J"iu1os dr., 
Karlcwitz Adolf, Kaszter Üdöu dr„ Kerpel 
\TiJn1os. :\lann íll•za dr .. :\fl'Zt'i l~h·k. )Ing·;-.· 
B-úla dr„ Zalai 1\.liroly dr. 
Tárgykör e: az ilrszahvúny (ne1n 

hivatalos -gyógyszerek. különlegess0gck 1~s 
kézieladási cikkek) úrának n1egállapítúsa. 
:.\. bizottság húrorn albizottságot alakít„ n1c
!yeknek tárgya a nern hivatalos, illetve spe
eiális, végiil a kézieladúsi szerek árának 
rncgszaLú.sa. 

Taxa albizottsúg. I~ülönlegcsségi árszn b
,·ún:r bizottság. Elöatl6: Nagy Béla dr., ta
gok: Czukor László, l\:erpel \iiln1os, J_,;;. 
rincze J cnö, dr. Mann Géza. 

B.övített árszabás előkészítő bizotts{i 0 •• 

Előadó: Kovács Ödöu, tagok: Bayer ~-\ntaÍ, 
(".zukor László, Filó János dr., Franki _1-\.n
lal. Knrlovitz Adolf. í\lezei Elek. dr . .i\lak
ray László, dr. Nagy Béla. 

l(ézicladási árszabáB készítő bizottsű ''"· 
l\1:r;-;c~hhnuruayer 1\:itroly. Uiid(:'11)· ~:·t11dor d~ .. 
:\[ezei Elek. 

Jogil&,'"Yi bizottság. Elnök: 'l1nu.ffer Gábor 
dr .. helycf:l'csc: 'l\';n1esvúry .Tózser, rliíadó: Ko-
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rltsúuszky Ottó, tndai: dr, Adler Miksa, 
Barucil Gyula, _t;ibuell Kornél dr., l(.crpel 
Vilmos, 1'.lajor ,:;\.gost, .illuzsa Gyula, Nag;y" 
Béla dr., özele Beki, Sz.ilvússy Uy. László.' 
'_l'örök .Júuos. 'l'a1·gyl;;:ore-: .1tüz1g·. niag:all
jogi., adózási kérdések, miniszteri rendele
te\;: végrehajtá~únál Iülruerülllctő kétségek 
és java.-;latot;:, nlin<len gyógy.:.>zerészügyi JU· 
gi kérdés. , 

Gazüa.súg·i bizotl::;.úg. Elnök: rrauffer Gú
bor tlr„ J1etyet lese: 'l'ernes vary J úzsc[, elöatló; 
Koritsánszky Ottó, tagjai: Baruch Gyula, 
l)orb,·ly ,Joy.s:.:t, L:zul'.or .Lúsz:lo, .i.\lanu ueza 
dr., .:.."\ag·y lJ.·la, ~züts l\óhert. 'l'öröJ.;: ,Júllo~~. 
\'Pltse~· J.slvú11, Zalai J(úroly dr. 'l'úrg·yköre: 
a veg-y\·jz.:-;gú\ú úllou1ús és a g·yakort10.h:i t<1ll

folya1n Us!i:olaJ g·azdasúg-i Ug·yei. alavítvn
nyok, :-i';g·L·lr•:z0..-i üg·yek. Pgyezn1éI1yek köté:-;l', 
illl').dl'YŰ :.;:~erzüd\~~cl\: re;,·iziú.in. tiln1eggyúµ;y
:-;zt'l'szúl lítú:-;ok ú rt"el iilviz:-;gúlaia (ret<1xúln:-; l. 
(;ay,{\;1:-;ú,L!.i lnHúe,-:: i\lPZPi 1·~lt>k dr., Zalai h.;1~ 
1·nly {'..; S:dk:-;za~· Uu:-;ztúY. 

Pénzügyi bizott:.;úg. Elnök: rrauffer Gábu1 
dr„ lielyettese 1J.'en1esvúry,Józ.sef, elöadú: l{útli 
}lanó, 1-nµ:ja.i: .Fnnk ,T ózs(•f, liereE. ,J únos dr .. 
l\:arlovilz :\do!L l{erpPl \"il1110~ • .I.\.e\lauer Uú~ 
hor, J\.orit:-;ÚH:iZk~· Ottú, ?-.lann Géza dr.,' 
~lczei l~lek, ~ag~· 13ék1. dr„ :·Szegö 
Lúszló, Zoltú11 13éla és Zalai l(úroly 
dr. 1J.1úrgykürc: a1, Egyesület vénz~ 
iigyi n1érlegének 1negúllapítása, ellenőrzése, 
g·uudoskoclú.s a J'edezetekrOl. Le·ltúrak felvé
tele, eg:yesület.i hcrcnde1,keclés. 

l\öuyvtúri bizoltsúg. Elnök: Tauffer Gú· 
hol.' dr„ helyettese: 1l'e1L1csvúry J'ó1,sef, elüadú: 
l\:orit:-;(u1:-;1,ky (Jitú í.ig·yv.-igazg·ató. tagjai: 
.lDrnyei J ózscf t.b. lag-1 1!--.'uuk · J"úzs'er, 

I{arlovszky (jeyza. l\lrdor Gnsztúv. Nnr:;y 
Béla dr„ Pintsek (tynla. Szrrrlnhelyi .Jú
tios. tov{1hhá a veg·y•;rizsf.ráló fll101nás és ::i 
p:;.-nkornoki tanfolynn1 n1indenknri vrzrtője 

Tárf!yköre: könyvi11r- és· irabryiíjte1né-
11Yek alapjának 1negteren1té~e, rende?.ése. 
leltároz:ísa. 

rrnn lig-yi biz;ot.tsúp:. },finisz;te1·i hi ztos: d 1'. 
\\Tinkler Lajos e. tnnúr. elnök: Fnnk .Jó
zsef, (helyettese: Eihach Ko1'nél clr,) e,lö
adó: Wc.szelszky Gyula dr„ tni:riai: Andris
ka "\~iktor dr. r 0·\·et. rn. t<111 .. 1\. T(arlo,·szky 
f~e;.-zn. ICov:ír·s örlön. Xnrr;; Rl•la dr .. R.6thr1yi 
.Tt)z~ef. rlr Szhl11ki!y . .\hn p1ry0t. 111. tnnúr. 
'J'p1·nú io·ó .lr'1·~.::nf fli• .. \Ff,hp1· Dez~() rlr. a Kö;i;
P'!'P<:.>7S0-s:din:yi Tnn(H•:.:. rk. iau·ia. Znlt{t!l Béla 
;,'?- hi\ntnlhól n bud. {>s szrrrPdi. tanf. n1indr:n
L-nri vezetője és nz r~!!·ypsillrt il.-ig-;:iz~ntója. 
Tá1·cr'.'--körr: 111-inrlen a rr>-óg-yszerP~Z!'l'Ynkor
pnki trnifol:vnn11·n (L.:;k0lúr~i) ·1;onnt.kozó Ü!!"':\. 
Kiil ön 1 f>O:-P-:s0f:!.·i hi zni f s:i. !:!.'„ "F,1 n öl~: Tn ,,f f er GA
hnr rh· .. :hr>lypf·fp:::n: 1'1e111P-:\·{1r"'· .Tóz~pf" fng-~1;:: 
Rnrhélz .T!i7sPf. Eihnel1 KnrnPl dr .. FlndPrer 
.TPn6. F1·nnkl A.nit1l. ·r1111k .Tó7st>f. GörlPn1 
S.1lnr1rn- di· .. }Tr>rrz .Tún()::: rlr .. 1':iszf'rr Örlö11 
rl1· „ Frrp·""i \/'i1n1n~. ?.fn~nr A':ro:::t. N:i()"y 
l~i1ln dr„ Stinnrr Tnirt•. SY('lt• 11P1'1. 

I. A Bucl:rpeRti fiyúu:yszPrP:-z Tcstiilef. 
.<\lnníhl:.:i e>,- 18ílfl. 

rrelefon: .J. 82::!-~H. 

Elnök: dr. Gnúl ~nrl;·p; <ilt>lnökiH\: Bnzr'1 
_(~frza; S;;i1v:"1s.s>-· (~y. T1ú:-:zlc'1; üg·:.·,·.-tif'kúr 
f:_r!vn<'S Ödi<lt!_.: v~laszhniinyi hu2·ok: ]1r;lrz1Hl;: 
h„ar,ol:r. v. I\._O\"als .AJadú1·. J.;iicher(•r 1P1unús. 
?.laJorossr Dl·ln, 1tartnu :J.lun{i~ viL.,z ;\l\dnle~Y 
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J(ároly. Nc1nényi Ná11dor. 11út.he1yi .Tóisci\ 
Schubert ~;\rnolc1, Szeg·ö T.iúszló. dr. 'l1cr11ajg-f), 
.Tózsef. dr. Wéber Dezső: 11énztúros: Elek llli
húly; könyvtáros: Funk ,József; vúlaszhuú
nyi póttagok: JanitsáTy Iván, dr. Haas J\fik
lóB. C~únyi In1re. Grnhl'r .A.rnúfl. Bi1·ó Jst
vún; sz{nnvizsgúlóhizottsúg: Fúcz{nr:•;i Istvún. 
Sh:-i11Pr Oszkúr. Ten1esvú1"y T„ú::::zló. 

t\ Budapesti Gyóg·yszerész rrest.ület fény„ 
üzési é8 ::íltnliiuos forgaln1i aclóközössége: 

Intézőbizottság: Elnök: Szilvássy Gy. 
László, Bozó Géza, Funk .Tózsef, I\:erpcl \1 il~ 
111os, Löehcrer Tamás, 1'.Iarton l\Ianó, .J-Iolnár 
:\!frét! dr„ Róth i\Ianó. Schubert :\r-
11olcl, Szeg·ő László. \'/éber Dezső dr. Fclill~ 
Yizsgúlóbizottság: Elnök: a n1. kir. pénzügy
igazgatóság· képviselője, dr. Gráf I{álmún p. 
ii. titkár. Tag-ok: dr. Gaál Endre, Peres .Er
nő, Bayer Antal. Czukor László. I\:nlán 
CT:rnla. - 1Iindkét bizottsúg előadója: Ko
Yúc.:-: Ödön -- Tagl;~t~;z;'Jn1: 1íi.1. 

ll. Budariest-virléki kerület. 

Elnök: ~Iczci Elek (Ujpest). elnökhelyet
tes: \\-1irker Júnos Rákos1\eresztúr, tit
k<ir: l'rcycr Dezső. 1'L:izteletbeli elnökök: 
dt'. :\.ndriska \":"il~tor (Pest·szeuterzsébct). 
J\:ersc.hbanlllu1arer lCú.rolr (Esztergom)~ 
.11 iiller \'"il n10.':i (J{úkospa lot a). '/ úl aszt111{111y: 
Bak:-:a:-.-· .B{•la {:\a.g·ykúta), Biró l..1frszló (l\:h~
JH':·:1:J. E'úy 1gnúe (Nag-ytl'.t{·n:-.-·J. 111 ried Súndor 
fitúkospalotal. dr. I~lck 1-'úl (lT,ipe;;;t). I\:anf-
1nann Ernő (\1 er1~:o:egyháza l. 1\:ersl' hba un1rna
;yer Károly (Esztf~rgom) 1 Körmendy Sándor 

113uthikeszi). ?líii11er 'liln10:-:. (Tiúkospalota), 
Púsztol' I(úroly (TörtikbúlinO. S1nctana .t\la
(iúr (T(i:·d-er(•nye). Szenl.~!'úly T){111icl (Gödöllő), 
·sz.jw\·úrth .Túno.:; CY'"úe). 'Szikszay Ciusztúv 
fPe~b~rzsélv:•t). 8('h11lnn1nn Bódo!! dr. (I\Io
nor) T{Jhor Gynln (:\lhrrti-Trsn), dr. Telkes
~,- örliin (f\:i:::np;:;fl, \/n.r:-:ínyi Béla <B11dafok), 
rlr. "\'1i/'a.12.·aszky Kúz111ér (Rf1kosc:::.nba). - \Tú
l(l.sztn1únY: nót.tar„ok: Bilrdf:<'h Dezső (Pest
ú.ihrly). r+nly,-is Brn·ian1in (1\:ispest). László 
f::::tv{tn CPrlsf)g·iirlt (ionrla .'.\rinin (Bia). 

l\. -1teTiil0!-ihez 'l'ar't'ozó g·~-óg·yszeri·úraílt: Pest~ 
·1•áru1c.rnr1í-hfil: ~.\cs a. _,('\ l n.x. :\lhe1·tfníl1na, -~.:1.
herti. _t\_lsóc1abas, A.lsónémedi, Apoi;tag, 
Aszód (2). Bút)•a, Csillaghegy. Bia. Buda
fok Un. ]3nclnknlúsz. Bnrlnkr::::zi. Bnílaörs.. Bu
u·\i. ( 1;";8I1lTÖd. Oscprl (.!). C::-:örnör Cez1Pdher
C81. Cinkoh1. Dön1söcl. D;:n!lho!'.::-cl{iny. Dnna
hnra;;;zti Dnnal,es7i. D1111nn:itn.i. DnI1:1.Yer~sP, 
1."rl;;;Örröcl Fnlttö. Fót. (i1l::i:n111fH·;;;a. Go111ha. 
fiöcl0l1ö (2). G~:ön1rö. TTnrhL Ff Pvíz.!.!.7örk. Tr
_:.'.a, Tsn::-:zr!!. J{i.c:kunla12.hf:7..:i. T\:i:-pp:::;{: Un. T{i.::;
f:ir('sn. Kókn. T\:nnszr-nfp1ikló::c:: (:n. 1\fútYiís
fiild. ?1-I:i()'1ór1. )fonor f:!). )];Jdc1 (~). NtAtt;ny. 
Kvá1·r:!Z''h'17:tL Ór·.::ri. P:':f,-. Pr>sf'-;:;z0ntr>r7;;PhPt 
(fi). Pnc:l-hid02'kút (fi(iki<1 ":\ng·yl;:o1-fir~n. Pr•.:;f-. 
~7P.ntlörinr: („!), pp.:;JlíihPl>.· (·1·i. PPc•01. Pili;;, 
"Pi]ishn1·0-:i2ni1. Pi1j;;;...,;;;nh:i. Pili.:::;y()1·íi-:,:{p· (:!). 
J>rn111í·r "P.!íf'l,riyp ('.n 'R·íl'"~í'sah;i. "R·íl;n;;;l1no·,~. 

P.:í koskcil'f"'•zhí r. Rfi kn~ 1 iget. Rá kosnn l ota 
(:::), ntikn-:s-;pnln1 ih:'1l-i.~ en. S:nsh~ilr.111 
(:?). Rnlzn1iir. 8nlt. Rornln,fír un. R7nlk
s:zpnfmfi1~fnn. RzpntP11rl1·p. R7Pnfmfirlonk:íta, 
Rzi·ri·,.,.f;;;?Jf:1n (1 rf-nn. 8„:; e·0f::;,7,f·n1 ilc ln~. 1T'nl1 i ffi,ftfa
lr;. Tn,k-c:nny Tfnc:c:. 1T'íi.nié1hic.slrP. T:ínióa-„-ör!!Ve 
rr~íniA;;;i-il;,~. Fflfini6s70lr> r:n. T!ínió~?:cc::;n. "rfi
piószentmúrton, Tinnye, Tószeg, Tököl. 

:r 
' 



'l'örfikbálint. Tura, Uihart:ván. Ujpest ,(10). 
Fi,,,úsz. Uszórl. üllő. Valkó. Váe (4)~ 
\7 :íchnr!~:-:·ú.n. \Tpe::;.Pc: (2). \Tpres:P.!!'Yhflza. Vis:eg-' 
rúd. ZaITT,..,.,Tar0ká.:::. 7,s:ín1'hék. Zstimbo1r; Esz
lcrrrrnn '1Járn1eqJ1ébőT: Bnina. Dorog, N:ver
g·psnjfn lu. Pilismnróth. Esztergom (3), To
kod: H ontn1eg-yéhöl: Kr.1ncnce, N ag-yrnaros. 
~·'.zoh. \Tt0111osniikoln: Nór2:rádnH•_g·yf>ből: Bn las
,-;:tg·yarn1nl· Un. Bcrrnl. Boc"tirlnpúiHi. Drf>
gPl:'\-pnl:ínk. Bcs:rg·, f;r:-::Pk\nc1kert. Hnn1okte
i·cnyn Knrúne::::-:(1'2.·. K;'111r'i. J(rn1r.n<'e. Ki::;teTc
pvp l.díl'inc. i'.fohora. Nli~:::rádvcrifr•e. Rét::;fl!:..r 
(l';ókin Nn.g·\·01•0..;7j). P.ninhúny. Rnlg:ótnriú11 
o-n. S·1 óf'sf.nv. R?irúk. 7ng·yvnníi 1 fn lvn: Pr>sf-
1l'Pi:!."Yéhöl 1f\D 1101....-011 1:18 g·~róz,·szert:1r. Nfirr
rt,rl1110r?.'Y(•h/1l ·•1 hrlYPll ?;) Q;i""Ógy:=;7Pl'hír. P,sz
ln1·!!'0111n1Pn·v0hf)l fl hr>lyr.n R .!!'>Ó!!'i.-,::.;7.ert6r. 
Tionf·nF'r·,·01)()1 .t h0l\Pn 4 crvÓQ"V<:;7r.rtil1·. Üsz
.;._,n:;::nn ·p~i h01yrn 1fl8 !!"~~r)g-~szi?rtftr; közfo 1 
f;/1k. 

Rurlonrgf~1n"rlf>ki lieri;T„f-(npl,- f/•n·1ni-<::ési é.<i 
általrínos forpai111l rt(7(ikö::ö"s.<:éqe. 

Tnf P7fihhi:ofts1íz: F,lnfik: 1\f0zpi 'Filrk (TTi
l1Psll. h0l,-0ttr:.:: rlnök: \\'ii·l:::0r .T:ínns (R.á-
1:-n:::;knr(l:::zlilrl. rr~H'rnk: Biró T;•Í;::zló (1\isnrst). 
rl1•. F,lf'k P:'il (Tiinr:::ll. S:?ili::::7ni.- Gn~zhív 
(Pr·c:fprz:::;f>h0f). Pfdlnr . .rnk: F{i~- T!2·n{1e. (Nnrrv-
1{,f,~n,·'I. 'r:íhnr f:,-nln (;\ lhPrii-T1·:::;:i), - 'P~l
_..::.-/iln!;Íi'i hiznff::J•f.!·: F.lnHk: rlr. 01·n1n,_- K:íl-
11':'11 n. ii. in11!i0:::;ns. 'r:if!'nk~ 1\fiillni· \T!ln1os 
(P,(1\;-n:o::qr1lnln) T\nnfm~1nn Fi1·nfí t'iTr>1·Psr>f!'\-
]1!1zn). s„·"nfi:r:íl\' D:íni0l ((Hirlíilléí\ 8·1ig-Yfírf·h 
.T:ín0:0:: (\T:ÍP), PfittrH!: Tr>ll::rc:::sy ()rlf-in rll'. -
\fi11rll:-/d- hi'lnl-h,úg· 1:l<'ínclr'ijn: Prc•vp1· :nf>ZSŐ, 
'J 1nr.défc"/,:ím: J91. ' - -

2!17 

III. Pest várn1eg·ye déli kerülete. 
I~J.nök: dr. Zalai Károly (Cegléd), társ

·c·lnö1~: dr. Farkas Béla (Kecsken1ét), alelnök: 
'l'hury ~'1..;ndor (Kr~csken1é.t), titkár: Csete 
,\mbÍ·us (Cg·eléd). 'l'isztclctbeli eln1jk: 
fj\trkns Ignác. 'Tóth István (Kecskemet). 
Hauer Lajos (Cedéd). 

Választmány: Bitzó Jenő, Borbély Endre 
(Xagykörös), Czira Endre (I\:iskúnfélegy
húza), Bozóky Béla (Soltvadkert), Buttinger 
.\rpád 1(Lajos1nizse), C·semitzky Frigye~ 
(Abony), Lautner Lajos (Törtel). Tarjányi 
.T ózsef. Gellér János. 'l'óth József (Kiskún
félegyháza). Csábrády János, Rácz János 
(]Ciskúnmajsa), Csorba János, Dömötör Ist
Yún dr. (Kecskemét.), Valu József (Cegléd), 
í.:ahradnitzk~- Zsig:1noncl (~agrkőrös.) 

_,.\_ kerülethez tartozó gyógyszertárak: 
;'~hony (3), _:\.lpár, Bajaszentistván, C.eg·· 
léd (5). Fajsz. Fülöpszállás. HaJós. 
IEák (2), Jászszentlászló, fiókja: Szank, 
.Jászkarajenő, Kalocsa (2). Kecskemét (12), 
Kecel (2), Kerekcg-,-h., Kiskőrös (2), Kiskun· 
!'l·h~a:.-háza (5). l\:i:~kii.11,halas (5). ICiskúnn1aj
:-:-a (2), Kocsér. Lajosn1izse (2). NaA"~'"'kÖrös (6), 
()rg-o'\~ány, ókécske. Örkény, Solt'\·adkerf., 
Siikösd. Sznhadszállú.s (2). Sznk1nár, Törtel, 
T-.ikécskt>. üsszcsen: :-:!1 hcl;.-r-n HS gyógyszer
! {t r; közte 1 fiók. 

IV. Székesfehérvár·vidéki kerület. 
l!Jlnök: Szüts Róbert (Székcsfehérvúr), 

l'úrseLnök: Czermúk Iiipót (\Tcszprém), ·<Llel
nitk: Csitúr;\- Olivér (Széke;..;fehf>rv{!r). t"itkúr: 
'\' N·1rrv Lórúnt.1 s. titkúr: Dávid J_"JtYúll 
(j\Jii1)

0
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Választmány: dr. B·alogi Mihály (Kápol
násnyék). Gömbös Zoltán (l\Iór), Grimm Ru
tlolf (llfartonvásár), Say :Móric dr. (Székes
fehérvár), Karlovitz Adolf (Pápa), J eg·cs 
Béla (Nagyláng). Fm·kas János (Várpalota), 
Beöczy Gábor (Nagyvázsony), Földes Lajos 
és Hajnóczy György (Veszprém), Vajda 
Gyula (Abony), Magyary-Kossa Sándor 
(Széke.sfehérvár). 

A .keriU.eföez tm-tozó gyógyszertá:rak: Fe
jér vdmzem1éből: Aba (fiókja Sárkeresztes), 
Arlony, Alap. A!csút. Baracs. Balatonfőkajúr 
(fiökja Le:psény), Bicske, Bodajk, Csák~·úr. 
(!~ór, c:ece, Dunapentele, Ercsi, Etye!{, Ercl. 
IlArcegfalva. Ii:álóz. J(ápolnásuyék. JjoVa8"
herénJ:, :i\íartonvftsár: ~fór (2) •. Nagyláng 
(fi·ókj::, T<:i:;láng), Nai:ryne1·káta, Nádasladány, 
(fiókja Sárszrntmjhály), Polg·árdi. Pusztasza
bolcs, Rácalmás, Sárosd. Sárbogárd, Sá.T
szentmikl6s, Seregélyes, Sóskút, Székesfehér 
;·á1· (8). Vál, Vértesacsa. 

r· csz1Jréin 111eglJéböl: .A:ika. Bn la tonahnfrrl i, 
Berhida. Devecser. fiókja: Sornlószöllös). 
Enying. Hajmáskér. l\fezökomárorn~ Naey
vázsony, N:várád. Siófok, Szentg-ál, Szi
lasbalhás (fiókja: Dég·), Várpalota. Vá
roslőd. Veszprém (4); Zala vitrrneg·yé
hől: Balatonfüred (2). - Összesen: Fe
jér v<irmegyéből 39 helvség-hől 47 g·yói:rvszer
i:ár: \Teszprém -zn1egyéböl 17 hel:vség·hől 20 
!D~ógyazertá1·; Zala vá1·n1eg;;-éből 1 helys&g·
hől 2 gyóg-yszertíir. Összesen 57 helységből 
(i9 gyóg·yszcrtár. Közte fi fiól:. 
8 :::P f,·f' .,. f "Ti,; r l'rÍ r-1· i d / 7,·; ke r ii I et n tf rí 1,·f i.<.'fis ·""; o r·: 
Intézőhi'Zottság-: Pii.szlory Sándor elnök. 

1-Vfag-yari-Kossrr Si1ndor nle1nö1t. dr. Tnktic,::.i
NagyLóránd (Székesfehérvár), Földes Lajos 

Ll:i 
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iyettes: dr. DvorsY.ky Béla (Szombat.hely). 
titkár: tlr. \\'i{•nPr ;Jenő (Szou1bat.l1ely). 
\Túln~ztruúny: Sin1on Ernö dr. (Szon1bul

hel:--). l(iittel Dt>zsö (l(ÜsY.eg"). Szigetvúry 
·ZoltáÚ (S1.ot11hathel,\·), Bisitzk:i.- .:\ndrús dr. 
{(~cllcHi111ölk). 'l1oi-kos f){•I1es (Üri· . .;zentpúll'rl. 
L'::;éln; Ln.ios {l\.:eszthe!y). )ferkly BPhts ,Jú
zst~í' dr. (~1q.~:ykani7.sal. _Bi<'hli'l' Gyula (Pa-
1;;.;a). 

.:\ keriilt~iher._ t-arto;r.ó g;yógyszerlúrak._ \':1s 
vúrn1eg·,\·l·höl: .I3altavúr, Celldötnölk (:!). l~~gy
l1úzasrúdúe., }[eg·yl'a\11, Ikervár, .J.ú11osl1úz11 
(;s t'iúk.ia lHigfit1>. !(áld. _l(örn1end (:!) • .;\la
~·,\·arg:eue.:;. ·Nng·yesúkÚH,\·. Ostffy:1sszo11,\·r.n.. 
Uriszentp{>h_•r. Pornúapúti, Rnn1, SárvÚI' (:!). 
SzPnt.e;ott:húrdi l-riújl'aln~ \'asvúr. \r1:·p. 
I{ {)szpg· (::! ). Szo1n ha thP l :..- (í ). Zala \·ú l'Illl'g~·\·
l)(Í 1: Badaeso: 1 yto111 aj, C:-;a l>rL'nde k. (};eszt -
l'e:r. Getse. Keszthely. (3 és Héviz.en - fi.ó.k). 
f(iskon1úro111, I\:övágóőrs. ICöveskál. Lenti. 
Letenye, Nka.nizsa.(fi).Nova. I>acsa. SCii:ilör. Sii-
111t•g-. Szepctk, 'l1apolea (2). 'l'iir,iP. Zalaapf1ti. 
%alaliiYÖ Z<d:1...;ze11t11:rút (:.!~· fiúkj;i: l.nl11bel'i. 
Znlaeg·erszcµ; (B). üsszeseu: \'as vúr1ne.gré- · 
1H·k :!l h('\yi:-:l·g·(~biil il:! ;„:cvúg·:.·sz(•rtúl'; Za!:1-
vfir1neg·;.-ének 24 }ip\ysé.>µ:óht>11 H-! g·yúi;:.·szer
lúr. vag·yis ü:-;:-;z.L•sen -t:1 lH·ly..;{•1„dH'll li7 g·yúg-y
~zrrtúr: közte H fiúk. 

VIII. Son1ogy vitrn1eg;yei keriilet. 
~Luö.k: I\:ella,uer Gábor. elnöbhe1vett-es: 

Gbt6 I~·ajos (?\1ozs.gó). ut.1;:ár: Bokor ~,ereuc. 
t b.zte.Jetbeli e.ln ük: Bahochay I\:úlrnún (1\:a· 
posv·ar). 

\rúlaszh11ú11y: i!'j. Pia!sPk (iyula. ~IittPl-
1nann Jenő, 'letter 'lince (I\.:aposvúr), Szabó 
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Vince (Csurgó), Balogh ,Jimos (Böhönve\, 
\' nsdényey _i1Ja<lár (Nrt<gybajom). · 

A kerülethez tartozó :gyógyszertárak: 
_.\dánd, Babocsa, Balatonboglár (és fiókjn 
Bal a tonlclléu ), Balatonkiliti, Bala tonszc11ws 
{fiókja: Bala tonszúrszó), .Bn lat 01u;zentg·~;örg~· .. 
Bares (2), Brrzencc. Böhönye, C~snrgó (2) Er
dőcsokon;va. Ji"e!sösegcsd, · G:;;öng·yösm'eIIék, 
Jg_a.l, Iharosberény, Jád, Kadarkút, Karád, 
Knlmáncsa, Kéthely (és fiókja Bnlaton
rnária), KörGshegy és fiókj'a Balaton
földvár: I(utas, Lengyeltóti (fió.kja Fonyc'id), 
1\r.~rc.ali (_~), fii cr!lyc, nrpzsgó, N n.g·yrr túd (2 J 
(f.IokJa Labad), NagybaJom, ~raO'yber,ki. Ná
g·ócs fé,;; fiókja ~l1örökkoppáuy, N~tncscll'rl, NP-
1n~sv1,d: Son1_ogy,·úr. l.l'iúkja Gan1ús), So1nog;"1·
~z.ll, ~z1get.yar (2): Szo1na.iom, '1'ab, Zan1úrdi. 
Zarkau;i..-. I\.nposvar (fi}. -- Üs:;;ze.„en 48 hPlvi-
s{•g·héil 58 gyóg-yszp1·túr; kiiztr S fic'.ik. · · 

IX. Baranya várznegyei kerület. 
, l~lni.i.k: '~1 i!rük ,Júnos <Pécs). iig·y,·.-elniii.:: 

I_• 1:1edr1~·.lt Sa.~Hlor _.tl:>l•(•s).. titkú1·: (feig·pr I\{tl
n1an, ch.:-zelnok: .Í\.ereszten\- .Júnos 

\T álaszf'tnún;i..·: Bndaház;i.: Sán<l~1: li'1aj<.:-.;c~k 
l!}g}·ed. Göbel J\:idn:úu és Róclig~r űdön 
_(~ecs),, Baranyay .T ozsef (_;\[ag·:rarn1ccske J. 
~\f1}10Y<}CZ I1nre (.i\fohács), Nékún ...'\ur{•l 
(Pecsyarad). 

_:\. J~erülethez tartozó gyógyszertárak: Bt~
re1nend. Dunaszrkc.s{j. Harkány, I\:ondi'i, 
1\'fagyarntec.s-ke, .i\Iág·óc.s. lvf11js, 1Vfr.cseksz:1-
bo_lcs,. 1fohúes (~). Némelboly, P<icsvárnd, 
P1u~!pokpacl-~iSd, ,l:'.{acpeire, Sásd, SeLI:re, Sík.lás 
(~) •. Sza;szvaJ\ Szabadszen,füiríuly Szewtliírine 
: a.1~~oló, ~r41uó.~1d: \'ill{n1;i.-, l-'ée~ (lil). Os~zi.': 
tien .... 3 he;\--1scgbo! 89 gyogyszertúr. 

X. t11olna vármeg-yei kerület. 
(Szekszúrtl és Bajavitléki kerület) .. 

El11ö,1': i:>zeglry i:>ándor ~ (i:>_zeJIBzai-dJ, 
dnö1'llelyettes: dr. Eibac.ll Kernel (llony

. luut), Larselnök: dr. l\iakray Laszlo \l:HlJU), 
tit.Kar: ilj. l:::izeghy Sándor. . . , . 

\! úla,-;ztrnanyi tagolt: J!ongracz LaJos \Ba~ 
taszeKJ, ur. l::lerczog ~lemér l'l'olna), l\lnczku 
Lasz1ó tl:::izakcs), Ulrich József tt::izcliszarUJ, 
11'üllrer .t\..ntal t'l1evel), Lovassy Odön és dr. 
\;ie1r1nger János (Baja). . , , 

..:\. !tcrületllez tartozo gyog.rszcrarak: Bat_~, 
1Jata!::ize1: Jjon.rllitd (:U, HolcsKe, Decs, 1Jö!Jro
ltöz, Duiiaföldvár, l:!), Dunaszentgyör~·y, 
l!'acltl, l1'clsöireg, Gyönk, Hőgyész, 1~1s-
1.eugelic, b..ölesd, .Nagydorog, · Na~yma-
uyo.k., Nagyltónyi, Nagyszékely, Odoru
bóvúr (2) Uzor.a, .P.aks l:!J, 1'ince.ucry, llego1y, 
::\inll.Httor~ya 8zakCS, 1l'amási, 1l'eVel 
J10Jtja Leng·y:el, 1J.101ua„ ~omba, l:::iz.e.kszÚ;rd ~:!J, 
e::; a. ba,ja;i. há.ron1.szögböll HaJaszenttstvau, 
Uúc.sa.l'lll.ás (:t), lliLcsbokod, .Bácsm.adar.a1."!., 
HitesvaskúL, Baja (-!J,. JJorót.a., Csávoly, Gara, 
lterceg-sza.nto, ,J auosnaln1a l:!„ J\..a,t.yruar, l\.e
leb1a .l\.Uilt)a:ja, .Nagybaraeska, .Melykút (:!). 
'.l'otuÚa. rJ'olna vúrmeg-yéböl: iH. .helyen Hli 
gyóg-y::;zertúr. Baja.i 1:1úror.usz(~gb~J: llúc~ IllL'~ 
0 ve .17 hetven 2.J gyogyszertar. Osszesen: ·lN 
hei:rségben~ 5H gyógyszertúr; közte 1 fiók. 

.A.dó.közösség·: Intézőbizottság-: elnök: 
Szeghy Sándor, tagjai: dr. Eibach Kornél 
!Bonyhád), Pong·rác Lajos (Bátaszék), dr. 
jf akray László (Buja), Prcfort József (Búcs
alruús); póttag-ok: dr. Hcrcog-h Ele1nér ('l'ol
na) és Lovassy ödöu (Baja). - Felügyelűhi
zottság: elnök: dr. Kovács Iván e. ii. titkár: 
tagjai: Geiringer János (Baja), Gyarmati 



~l}j 

1Dn1il (Baja). I(orif.sÚn$zÍíy l)éuPs (Küie;;;d). 
lJlrik József (Szekszárd). p<'ittag·olt: rlY•r,v 
. .:\.urél (Hőgyész) és Szendrovits \ 7 iluios 
(Nagydorog). 

XI. Szegcd~vidéki kerülét. 
J!;Luök: 'l1er.ncsvúry .Júzsef (Szeged), lár:-:;

elni:ik: J3orhély ,József (Szeged), clnöklielyct
tes: \íúrady Lajos (Szentes), főLitká.r: 1\lállié 
Alihály (Szeged), tis?.teloibeli elnök: Bokor 
_\dolf; titkár: 'l'akút.s IsiY{u1. 

\Tálasztmányi tagok: Barcsay Kfu:oly, 
Gerle J enö, Fmnkl Antal, Frankó Au
Uor, Leinziuger Gyula, 'l'örök I\Iárton (Szc
i;ed), Havas József, vitéz \ 7 úrady László, 
\Szente.s), •Bereczk Péter, Barna R&orik 
{Csongrád), l\lajor -~goslon (KiJtelek), vi
lé?. Király 1Iihály, t:izöllösy Jenő, Tóth 
Géza (1'.Iakó ), Borus l(úroly (.Föl(iiJúk). 

~<1.. kerülethez tartozó gyógyszertárak : 
Csongrád 'IXl.rnleg.11éböl: ... <\.lg;rö, Csányte,!e.k, 
(~song-rúd(:)). I\..isl\UtHloroz~111a UlJ, l\:istclek (:.!,) 
~lindszent (~), N ag·y,n1úgócs, l)uszta1nérgcs, 
Sándorfalva, Sövényhúza, Szegvár {~), l:::lzt.•n-
1P . ..; (1-lJ, _Hód1tH•zíh·l1~;úrh(·\~· 0·1). SzegPd t!Al. 
'.l1úpé, 'l1ötnöl'kéuy. - Csanúd vúruiog-y0~ 
hől: (csoukaJ. Apittfalrn. Battonya (ill. 
Csanúdpalotn, l"öldeúk. l\:evernics, KnH· 
úgota és i'i<'ik.ia Nag-ykarnarúson), l\la-
g-yarbúnheg·yes. Nag·ybúnheg-yes), l\Iakó 
(8), Pü.spöklele. Torontál várm.egyéből: 
(esonka.), .l)Pszk. J\:iszo1nbor, Szőreg CsongTúd 
\"Illl'.~·yéhül: Hi hldye!! Gíi g~·l'igy1~zp1·túr. C~~n
míd me_qyéböl: ll helyen 20 gyógyszertár. 
~·oront-ál n-ie_qyéböl: 3 helyen H g;rógyszertúr. 
(Js . ..;zp.sen ;)() hl'lYPll !)1 g·yúg·~·;.;zprt[1.r; Ji:iizf1 1 J 

fiók. 

~·\dúküzös:·;t~~g-. Iutézí_íliizoU;:;úg·. ti1.·J1Lles l.a
-~uk: Lííbl Iu1re clr. (Szegu<l), Sz(illű:;.sy Jeu(í 
()lakó), Ha vas József (tlz1~n tes ). G-a llina l~t! [a 
(Hótlmozövúsárhely ), I\:a u ru1a un (1 ynla (I3a t
J·ouya); póttagok: Apró .Jeuő (Sze;..;·cd), .Jnst 

'fJlrig·yes (Szeged). Felülvizsg-úlrJhizollsúg-: el
Hök: a pénzüg-yip;nzg·a!t'1súg· kikiilcliittje; rPI!
iles f:ag-ok: \'áracly Lajos (SzPntcsJ. Gerle .l<'
nö (Szeg·cd), Dániel .fitihúly (I(isknudorozs
nta). I-Tajnal ?tliklós {1fakó); p()tiag-ok: Zakúr 
Zoltán (Röszke), Töriik ?lf{u1t-ou (Szeged). 
.:\z adóközUssép; ellenőre: ~I1on11;svúry József. 
Előadója és pénztúrnoka: Borhóly .Tc'izscf. -
rraglétszám: 76. 

XII. Szulnok várrnegyei kerület. 
Elnök: Szele Béla (Szolnok). tit-kúr: l\:ue1.

ka Piti (Szolnok). 
Tiszteleti olnUk: Bar;.,y I.-ajos (1~isz.arn-ff). 
\T{tlasztn1únyi tagok: \iar.u:n Lús1.ló (Szol

nok), Jánváry Endre és 'I1on1ory Elernél' 
(,fúszbcrény), if:i. Solez C+úhol' t',s BUUis Sú
tnuel (Karcag), Elek Jen{) C.\fező! úr) Ziildy 
Dezső (Kisújszállás), Nug~· :Frigyes d.1·. 
!-Künheg;;-cs). 

_.\.. keriilethez tartozó gyÚgy„zerf.úrak: 
.:-\liúdszn1úk, Bescny.szög, C<::épa, ( 1ibakhúza. 
f)évavúnya (2), F1egyvernek, .Júkó1Jaln1a, 
:1 úszn L-.ószf g·yürgy, ,J úsz(u·okszúllás (2), .Túsz
apút i (:;L ~T úszdózsa .• Tászf elsűsztg·yörg~'", ~Túsz
f (•nyszarn~ ,Jászkisér. ,J ászlaclú.11;1-- (2) .. J úsz~zf:
an<lrús, .J úszsztiúszló. ICenderes. K6tclek. 
f(heg;;-cs (2), Kún111aclaras (2), IZ:szetrnúrton 
1_2), Nagykörü. Rúkóczifnlva, ~l1is;-;ahő, rl1i
~zn.földv[1r (2). r~I.1i,szrikiirt. Tis;r,npüspöki, 
~riszaroff, Ti.sza.süly1 rl'iszaszentin1re, Tisza-

20 
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várkony, Törökszeutnliklós (-!), J ászberéuy 
(7), Karcng- (o), Kisújszúllús (;l), Mczőiúr (.!), · 
Szolnok (8), ~Púr.kevc (2). Üsszesen 3H hel~·
ségből 73 gyógyszertár. 

l\. SzolnoJ\'. YUL ker. aclóközösség-e. Iutézií
bizottsúg·: Bötös Súrunel. li'\:rencz:r .. A . .rpúc\. 
I\:ocka Pál. id. Szele Béla, '/ égh ..:\.utal. -
J:>óttagok: Lassúnyi .lenő, :D1ölcles Béla. -
li1elü.lvizsgúlóbizot.tsúg: Elek .Jenő, Brén11·1· 
Szilárd, ifj. Szele Béfn. I)rokszin Szil viusz. 

J{JII. Debrecen„vidéki kerület. 
Elnök: dr. Götlé.ny Súudor, elnökhelyett.e:.:: 

Osgyáni József N:---ireg·yháza), alelnökök: 
l\Iajor l\Iillúly (Debrecen) ós tlr. Szopkó DP
zsö (Nyiregyhúza). titkúr: Szé.k:ely .A.tlorjúll. 
tiszteletbeli elnökök: ~Iiltalovits .Jeuö, ..i\l.11-
raközy Lószlú és dr. lter1núuyi Szi<tn:ka:r ..:-\ha 
pénztáros: rrolvay In1re (Debrecen). 

\Túlaszt111únyi tagok: Beke Barna (Debr~
cen), Sz. 'I1óLh Béla (J)ehrecen), rroh1·1y 
Imre (Debrecen). :\.ran)·i S. Arpúd 
(Debrecen), J„únyi Dezső (Nyú·eg·y-
háza), J ónap Aladár (Balmazú:ivúros), i\lol
uár l\Iiklós (llajdunúná.;;) , Schnk József 
(Hajduböször1uény), T1óU1 Dezső (Etyek), 
Gödény Sándor dr. (Nag,-kúlló), Boldizsúr 
Imre (Nyírbátor), Benkő Súndor (Derecske). 
'l'r~1:iánov"ich .AJ1t.a,{ (Beret.t.:vóújfnlu), _4._Jmei· 
Béla (l\IútészaLka), dr. Birtó.k JJ, Sún· 
dor (Püspökln.dúu)·), Rochlitz Ignitc (Bu:iJ 
Bag}„inka Iutre (Fehérgyar111a·t), Ba.rbúc:i, 
Zsigu1ond CEia.;jdúazohoszló), l\[ác,say ~Tó1,::~0r 
(Bi.hartorcla), Szilúgyi La.iGS (I\.JsYárda), flo
rön1pő Irnre (Biicl„Le-ntruihúly), 

A keriilet:hez tartozó gyógycS-zertára:l;:, Ha}
du -1;á.rn1011.1Jéböl: llail:uutzújviu·os (:?), Eg,r_eik. 
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Földes, -Ua,itludorog (:2), lla;iduliadhú:i;, llajüu~ 
. SÚ!llSOll, liajrl uszová t:, J óz.sa, Kaba, niikepércs, 
Nadutlvar (2), Pü.:;,pcHd-ndány (2), Tiszat•se.ge, 
\f fiznospérc.s, H-ajtlúböszörrnény ( 1), Ha.Jdúná. 

·IHts (3), Ha.idúszoboszio (3), ~l1égJád, 1'e,~é(·,~e.n, 
f)eb r~cell (:!.'.:). Szabole;-;v{i rrneg·y(: hül: 1\ JHig-~-, 
Ba.U.:a.ny, Buj, Büd;szen1t•n1ihálv. Den1ecser, 
.Q_ombrá<l, l~énye::.litke, Uúva, t~yüre, lbránr, 
f\.emecse, l\.isvú1·da (4), l\Iúndok, 1\Iúriapóes, 
~agykidló (2). Nvírábriu1v Nvirac.5ftd 
_i..Tyíradouy, NJ~Í1;hakt.:i. N vírlu;;.Qs Nvírbálo1: 
(:!)_, Nrírbog-dúny, N;vírcg'yhúz~t (9). N:.\"Ír1ni
húJyd1, Raka1uaz, '.I.1i.szadob. ·'l1iszalök. 

'J'iszapolg-úr (:!). 'J1iszabü<l U-jfehértó (·Ji 
Záhony. - Csonkai-Szat.i'11úr · vi~rmeo·:rÓ-' 
ből: 1',ellérgyarruat (:?), Jánk, Hodász, l\láté
szalkn. (j), N ag·ydohos. N agycesctl, :N ag·yha
lász. Szatinúrüküritó. \rúllaj. C'so11ka-B.ihar 
vn1.-híiJ: .. AJn10:.;d, l~ú rú 11d, Berekbüszüruté11,
Berctt.y~iúj f a]u (2.), J3iharkeresztes,, J3ihai·~ 
ll/_i~Yhr~;101n, Bihnrtorda. (fiókja >."agyrúht.'). 
Cs9krno,, D~1;L•esk:• (:!l. .I(is1nal'ja, J(o
n~~~n:); Gabo1;.ia11, ITosszúpftlyi, J\:isruar;in, Ko
,~~1d1, Nag·yleta .. P<?es1;.i. ~úrr1."tudvari, Zsáka. 
hil:a1·tnrda~ l"fa.idn v<11·n1t·~·yt;h()J: :.:o h1>] veH :-1:~ 
gYCJg-yszert:_1r. Szabolcs v1ng;í-·ébiil Hl hcI}·en 46 
-~yogyszert~u·. 8:-:al!ll<Ír 1·á :·:::r.fJ.11élJii/: g ht•-
J ycn Jl g-yogyszertar. 13ihar vú1·11H•n·,·(·1Jc'íl· 1S 
!Jrl~·eu :ll g-yúg·~· . .;:z1_•1·t:í1'. Üs:"ZPSP!l ';ii lii·]~·1· 11 lBl 1-!'YÚ,!.!"Y:"Zl'l'túr: közte :2 fi<Ík. , ' 

XIV. Ilékéscsaba·•t·idéki keriilet. 
.. T'i,;ztele.~i elnök: fléfhy Béla fBékésesab<i). 
u~:;y,-. elno.k: d.r. ~'1.dlcr :Uf.iJi:Ba (Orosháza), elM 
nofohc!ye~te.s : .. :Pe_brpczen_y Károly (Békéscsa
ba). l1tl~ar:. !ÍJ. ReLh,- Béla (Békéscsaha ús 
dr. Darany1 ..:\.1·pad (Oros:házu). 
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Vála,..:zhnúnyi lngok: BauHIB .!!}lelt, Südy 
~rnö dr. és }{adó i\liJdót-5 (Béké~esa,ba), 'Vie
la11d Dénes és Winlder Ferene (Gyula), De
uedikty Gyula (Békés), Ctéczy Dezső és dr. 
Szemző 11nre (Szarvas), Korossy Károly 
ll(étegyhúza), Berezt.ky Péter (1lezőboré11-:,·J, 
Pctry Zoltún (Üvsiid) és Stercnla Je11ii 
(Endrőd). 

L\ k·crület.hez t.arlozó gyógyszertárak„ Bé
kés ·várn1.cg.11éúől: Békés (4) , BéJréssámsou, 
Békésszentandrús, Csorvás, Doboz, Endröd 
t2). li'üzesg·yarruat, Gádoros, Gyon1a (2), Gyu
lavári, Kétegyháza, ICondoros, Körösladány, 
ICöröstarcsa, niezöberény (3), N agyszé
nás, Puszlaföldvitr, Orosháza (5) és Gyo
párosfürdő fiók), öcsö,tl, Szarvas (5), Szeg'ha
lom (2), Szeutetoruya, rrót1ko1111ós (2), lijki
g-yós, \iészlö, Bt•késcsaba (8), Gyula (5.l. 
Csonka-Arad v111cm1éből: Elek (2), l\ledgyes
e.gy]1úza (fiúkja: l\1edgyesbodzá6), Csonka~ 
Bihar i·árnreg.11éúőf.: Biharugra, Geszt, Köte
g·yún, Okúny, Sarkad (2), Csonka
Csanúd 'VÚr·111cuyéúöl: (!sanádapáca, Don1b
egyhúza, J\Iezőkovúcshúza, Pitvaros. Arad 
vúrmeg:réből 3 helyen ·! gyógyszertár, Bd
kés -vdr1i1ClJ.1Jébül: :!íi hPlyen 58 gyógyszcr
t[n·. Bihar vdrn1egyéből: 5 helyen 6 gyógy
.s1,ertúr. Csa„ndd 1.:árniegyéből: ·1 helyen 4 
gyógyszertúr. összesen: •10 helyen íO gyóg;1--
szertúr; k.özte 2 fiók. 

XV. Heves vár111egyei kerület. 
Elnök: \,lelcsey István (Eger). ügyv. elnök: 

Spcrlágh Zol túu CEratvau), alelnökök: Fe
renczy Zoltúu (Füzesabony), tit.kár: Presz
ler .. A.rnliu és Szabó Béla (Eger). 

Választmányi tagok: Rhédey Endw (Ver-

S!}tl 

pel&t), Beniezky i\fi,klós. Pánczé·l Arpád, I_r
galma.s fögyógyazeréisz (Eger), Bor?,S A1acl:~o· 
(Gyöngyös). Saáry Gábor (Bc.sen)·ofelel<) "·' 
Seper Dezső (Hatva.n). . 
, A kerülethez tartozó gyóg·yszerf.ara k: 
.\ne. Besscn:vőtclck. C~súny, (fiókja Hort): 
])01nosz1ó, Eg·crcsehi. Füzesabony, Hat
Yan (3), Heves (2), (fiókja: Pély), Karú
<·sond. Kál (fiókja: Erdötclek), Kápol
na,· Nagybátony, Parád (fiókja: Recsk). 
Jlú::->ztó (2) P{•tt>rYásftr. l)orosz1ó (fi('1kja Sa-
1-nd l rr:11"?1:tIJ1/•ra. rri-.za-fiirefl (2). '[1iszallÚll<l 
(riók.ia l(ü1nHi). 'l'iszaörs.. \Túntos.~·~·iirk. \ 1er
~·el(•t. ·1~g-Pr (G) (1 i'iókknl l\r:iklúro11L G;-,·ii11-
J.!.°:'>"ÖS (;-)): - Ü:-:.SZPSf:"ll ;n_ hPlys1"1,dH'I\ .{;i g·y(1.!.!,·~· 
~-~erfi1r: köz!P í 1!'iól\:. 

XVI. i\fiskolc-vidéki kerüiet. 
TDlnök: Baruch Gyula G.Iiskolc). iúrselnök: 

J;;hlerf. (ty11la (Sidor<il:iaúihely), 1-it.kúr. dr. 
,\fé:.:zút·o:-: Znltii11 Ci\Ib.:knl(·) t~~· dr. nancz 
(h:ula. 

\Tála.s:z.t1núnvi i ai:rok: Herz .János dr„ 
\Tflhlv Tsf'vún: J\folnúr Kúhn{1n és Kellner 
i'lrlUn. {}.{isli:olc). 1\forvay .J6zsr.f C1fezG1röve.sd), 
Ij:Jes Cié21a (Diúsgwyílr). J{olos Tibor (Szerencs), 
flnlan1bos Béla, 1{fidár Gyula és KnrdoM 
Z:;:;ig1nond (Sútornl:lnúi11ely). Asztalos (iyn1n 
(Olaszliszka), Molni1r Ernő (Neine.>hiko<). Ta
\·a.-;zy Fer8nc (Forró), Rin1ay Zolff1n (Siik
szó). Steinhausr. Béla (Puinnli:). 1\folnár Er· 
n(l (Nenicshifl;:k). 

A kerillcl;hez. iarlozú i.r:vóg-yszertárak: Bor
sod vár1nc.r1Héh6l: ..t\lsóidn·ány, Bogúcs. Bold~ 
vn. Boldvaszilns, Borsodnádn.:;d. Diósgriir 
(.1). I~dp1ó:1\·, F.1n(írl. llúrno1· lf\•.i<'ií·:;:;nha (~\. 
]\f('ző0s{]t (2), i\ft~zöli:err:s7'te::-~ ?\Iező1~övesd (!l), 

<I 
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Xe11H~~l.1ikk. <)11od. Ö,;cl (~) (fiúk Sajr'ivúrkony). 
:f1udahú11;.·a. R~t.íúkazn. 8ajó:;zent.ri6ter (~). Sa
jc'i:::zö~'Ptl, Súia. Sr.PIH!rií. SzPntist...-ún. Szih:1-
lo1n, Szilvásvúrad. l\Iiskolc (11), , Conka Ze111-
11lé11 t·rfrn1e.0J1éböl: Bodrogkeresztúr. Czi
g·ánd. Gesztely, l\Iád, Olaszliszka (fiókja: 
J~rdőbónye), Púcin. Sárospatak (2). Szc-' 
l'PllCS (2), 'l,aktaharkány. rrarcal, rl1áJ1y;_1, 
'J1iszakarád. 'l,iszaluc, rrokaj (2) Ricse 
(fiókja: _Zeu1nlénag-árd). Tolcsvc~, Sft
fortl'liaújliely (±). Cson:lw-Szatn1á.r várn1e
auéből: Cscnv:er. FelJérgya.rn1ai (2), Gq0s„:1.lv. 
I\:ölc,s~, ,C's~11ka-.rlba_ú} Torna 1)árn1e,Qyéből: 
Abaiuszar1fo (2), Bodva,"ilas, Encs (fiókja: 
F-orró). Garadna.. Gönc, Hom1·ogd, Krasznok
,.,ijda. Púlhúza. Szikszr'J (2). 'lizsoly, (!;.;onkn
Bereg vn1h6l: Ba1·ahús, 'l'a1·1ni. v·r1súros1i.·1-
1nény. Csouka-Oiirnör YIHhill: Pidnok (2). TI<1-
_!.!·ú]y. 13nrot\Od Ytnhi\J: 27 hPIYP!! -!\i !!."\""Ö!.!"\"

szert.ár. Zc111nl<!n 'l.Yírn1efl.uéb6l: 19 hPiy'en 2;i 
a-;.·ógy.szertár. EJ2·a.t111dr i,·árJnen11éből: 4 Jic-
1 ;.·pn :Í .!!".\"(·>g·ysZPl'f1Í !' ... ..-\ h:t Új YÚ 1'

0

1ll!'!!"\"(',IJ()J · 1 J 
liPl;.·p11 l!l t:·;.·/)g·ysz(•rfúl'. B<'l'l'!.!' \·ú1·11l1'!!."\·~;bii!: 
3 thcb.~cn H :r;.·óg·ysz.e.rtitr. Gö"n1ör "l .. Hírnierr11é
!1i\l: ~ 11P!.\"Pll :J .!.' • .")"fÍ!!'.\"S'.fPl'ÍÚI'. (} . .;-:1p.-:1•n /j.j .)ip„ 
l;.·pn !l;í g·,\-r'1.!J.·;.·sz{•rlúr. T\:üzh· -1 !'ír'>k. 

űJag:rar G:.róir:vszerészek Nyug·dí.iintézete. 
(l~u. Ii. 'l'p]: :}0-!l-:PJ. 

Sz.ékhelye: Budapest. Alapíttatott 189:l
ban; újjitszerveztetett 1903-ban, Vagyonálla
pot; 12.000 vengö. rragok :;zúnta 185. 
díjat kap 5 özvc 11·:r o·vóo·yszerészné 

Elnök: J3ayer '"'Ani~l, ,..,.alelnökök; Czukor 
IJúszló és dr. Ho1·váth Jenő. Pénztúrns: 
dr. rrernajgó József. Ellenőr: I ... öchc1clr11arnás. 
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'ritkár: Sivó Jusztin. \íúlaszf.u1ányi tpgok: 
dr. Dömötör Lajos, dr. Gróh Ede, 1'erpel 
\·ilmos, Kori\.sinrnzky Olló, Heller Imre, La
d{nry'i Endre. Lcg·úuyi J enö, ::\lauye1: . ..:\.r
Ptnncl, Silnn110Yie:.; .:\nrlo1·. ~tl'ne1· .f, .l.1nr1" 
'!1ahy Ist.vún, I-Iac~kó Lajos, I\:GYúr Béla.E, 
\~álitsztm. póttagok: ..::\lbrcti .„.-\.ndor. dr., ,~t~ 
tori Ferenc, dr. I..:orúnyi ~Iiklós és S7:~~~ 
lőssv Sándor. Szún1vizsgúló bizottság: ifJ. 
dr. ·Bayer ~;\nh11. Bereczky 13éla, :i\Iiklóssy 
Béla. 

lludapesti Gyóp:yszerész Testület Nyugtlíj
és Scgélyzö-egylete. 

Alapítási év 1885. - faékhelye a tulajdo-
111út képezett. l\g:µ:ielP.ki u. 8. sz{unú húzln}n. 
f·~lnöksége és tisztikara a Bp. Gyógy.szerc.sz 
rrestületével azonos. 

l\iagvnrorszúµ;i (lyóµ;yszerész-Eg;yesiile_t. é::; 
~!.Z ofri. Gyúg·yszl'rl•szek {)rsz. I~g·;-.-·esiilctcuek 
kPhelóhen alakult. f~yúµ;yszt.•részek l'en1elke~ 

zési Seg·flyakeiúja 
l3udapest, 'll., Heg·eclüs Súuclor utca 17. 

Telefon: 153-77, 
Intézőbizottság·: I;i,ohos G(tbor. ·\Ko!'itsúi;i;~ 

szky Ottó, l{ovúcs üdön. Lang Oszki:!r, .Lo· 
ehP'rrr '.l'a1nú~. dr. liu.h'1:-; (l~·ttln. jfp;;;znro:" 
·oezsö és Róth l\fanó. , . , , , . 

120[} peng-ös csoportra Yalu b1zt9s1tas d1Ja 
e?.itlöszerirlt havi 2.20 P, 2000 pCH)!.'OS c::;op~rt
ra Yalö biztosítús díja czidő:,;~cr111~ lln,-1 3;GD 
·p, l\. biztosítúsi díjfizetés a b1ztos1totta:Is at
lag.korúnak nlnpjúu, évenként nyer n1cg·alla
pítást.. 

i ., 
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:\Jap;yar Gyóg;;yszerésztudonuí.nyi Társas~íg·. 
...:\liiknlt 1!):!-!-lH'!I. 'I1a!.:rok :-:zú1Ha Gl:2 

Elnök: dr. l\Iúgóesy-:Üielz Súndo;·. I!\-. 
e~·yet. ny. r„ !<1núr. )Dlnök:helyette~: tl.r. l)c~r 
r .~n~l_re gyog);S7;CI'e.sz; kormáuy f(ítanÚCSOS. 
.l1tl~a1:.: dr. L1pü~k Pal. .~gyet. rnagúutanúr. 
. Jeg~c.zo: dr. ~Or\·aLh :~eno. a d'őváro::ii gyógy
szeruzen1„h. 1g:azgni0Ja. Pénztára.-=): dr. \\Té
hcr :gezso _g:;óg;i,'s,zerész .. Ellenőr: dr. ZalaY 
J)czso _1/Y1 ii;.c,:szt'rPs:.i;. 1{ ispest. (\\T ekerl P-1 1~
lop.) Ko9:;Ytu1·0~: dr. C~;.;ipke Znltúu. t'!.!..'Yt·L 
tanar.seged. }\. l'ezetőtestiilet tagjai:· 'dr. 
~i\n~r1sl~a ~r1ktor, egyel. m. tanár, dr. 
.'."\.ngusti,n Bela~ eg~·ct. 1n. tanár, Bayer 1\ 11 • 

fal gyo~yszercsz. korn1únyfőta11ácsos. :é~r
nyc:v J~1zscf, nn1zcnrni ig·azgató. 4r. Issp
kntz Bel::1. eg·;,·e!. ny. r. i:anúr (Szeg·ed). 
. (1!'. .ya1~nbl1az;,· Zs1.gn101Hl. egyet. ny. r. La-núr. 
f\„oril-sauszky 0!-to a Jí. (;vE ii ,· •. , .. ,.,„ .. ,fo'i" 
C' 1 j ] ]'! ' '' , ' ·" "~' . d, ''e_ nr e r •, l'l!ll'l' dr .. a 1n. kir. (} l\J aflj1nik-
ln:::a. ~lr., ?l-1/dnh·:-:;.- ~\fikl/1:-:. ('!.!'YPL (\rk. t'au.úr. 
dr. 1'!1ko (1;.:11Ja C.!:':ycL 111. fanúr (_I)ehrecc11·i 
dr.1\-Jozson;\-1. Súndor nlin. oszL ianúcsos dr< 
\"'Vc~zcl~z_k~- G;.-nln. cg;ycf_ m. tunúr. A 1_1: 1r
;-:<1:-;af:, f:;!l~ari hi':nt:ilúnak, az Ertesítő sz~r
kL•szcosegcnck c_s kiadóhivatalának cirue· 
f1!Hla1}f'sL 1lTTT .. 1.flHH út ~G. III. cn1. 'I1elcfon: 
. 1 oz . .;;c f ·l-02-49. ' 

Okleveles G:ró:;;yszerészek Orszúo·0 .._ 
Egyesiílcte. e. " 

--~;· -· 

~\.lnpíit~.fott nünt Gyógyszcrész.se1rédek Or
szugo\ Sz~ivetséf:Fe 1907-ben. Ujjúalakult 1923-
h,1;11. 'Iclejon: .Tozsef ,103·14. Bucla:nest, v-rn 
Nqp~z.1rnhaz ucca 2-i. - ·i 

.Elu<.ik: .Dohos (h'i.linr. nlPlnök: :L:u1g· ()szk.-ír. 
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ii~·,·yezetéí titklLr: IIajó::; (-{;,--ula dr.. t.itk(~r: 
·1'ai1kú Béla, péuzlúros J{uu l!"'erl'Ile, t:.lll:uor: 
B:tkó Súudo1.'. főjcg·;,·zö: 1\fészúro~ J)ezso . .lt'g·y
zií: !~alo!..!:h Gn:-;i;túY. 
· \'úla:-:zln1únyi . b1g·ok: l\PrkoYic.;; ]{Ú!'~)\y 
Fantcl Súndor, I-Iajnal Béla. 1:[irsehhorn. ~a
L1.n1011. J(aszaniczky ltYtiln, l\:c'·p:'tza l\-1 iron . 
Lúzúr lGrnii, I1l\frlcr ..:\ladúr. Syposs Si11H_>!1. 
\\~olt' lil>ln. \Tc:YJ.aszhnúnyi póttap:ok: ll't•Jt·1· 
l·~ntiL Ft>ltl111ann ..... ;\.lajot-;;. l{ovúPs Súndor. 
\:ass l!.:ndcr. Szútll\"izsg·úlók: I+:nlös L;ijo;.;. dr. 
llnha:-.· Géza. l)aulinyi ,Józs~'r. 

\Tidéki fiókok: Debreeen: elnök-véuz
túl'os: Piatsck ,János. titkúr: 1\-Iandcl Pál. -
Pécs: e11nök: "\'leigl Dezső, pénrz:tl'áro'-': Barta 
f111.re. Sopr-011: e1nök: GrohnHtnn VHm·os, 
p(•n7ilÍlros: "Fforv{díl1 l\fl:11ály . 

l~uda11est.i {jyóp;yszerész J(aszinú. 
.\!aludt l!IHO. {•Yht~!I. -· '1';1g·ok :-zú1ua: :!;1:l. 

l•;\Hiik: dr. (la:·il I•:ndn·; ;t\1•lniik: l\.arluvszky 
{; (' \"Z<I ; húzna!.!-\' ok: 1\:.o!' i tr;ú :1:-:.zk :'I. ()! t ú. l)ie h~·
,.,. ,: '_l'a111ús i·:-~:,:il~"'· :\la tolt·:-:~- [\.úrnly. \~{dasz!-
111Ú!!\"Í ta:.;ok: }~!vk :\Ii\i;'dv, l!'u11k .József.. Uru
ln·1· ~\.rp{id. JCt1 r11:·l \~ilnlo-;, .f(orúnyi Lnjo:-; . 
>ra;ioros~y 136\a. dr. )-_raun Góza. Rút'z 
,! t•nü, J~(·it h ?\! auú. Schubert ...:\.rnold, 
~7.ilYúss,- "L:';r'zlú. dr. 'l'nuffer Gúbor. 
dr. ~I1e1:n<Lir.!.'Ú :Túzsl't'. \\.it.ln11111n l'.~lern6r 
l·s Zo1túu Béla. rpit.kúr. igazp;atói cip11119l: 
lL'·lhe\yi ;J(1z~er. P{„1ztú1·oc;: Stt'au:-;;r, _.:\r1u111. 
I 1~1lcnőr: Ne111ényi Núudor. FPliig;,--clőbizott~ 
~úgi tag-ok: Biró Istvún. ICerpel Pá1, dr. 1Io1~ 
n{Lr .A.ll'réd (·::; \~aj11a ~r,·r1:-:Pf; pút.tag-: l1t'i~z 
..\r1n:in: 
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A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudo
nHínyegyetem gyógyszerészhallgatóinak ön· 

képző„ és segélyzö-egylete. 
Múzeum körút 6-8. Il. udvar, I. emelet. 
.-\lakult: 18613. é,·b·eu. - Tagok sziuua: 1:.!:!. 

Tisztikar: Tanárelnök dr. Jakabházy Zsig-
1nond. 

Elnök: Balog·h Ivini. aleluök: vitéz lijv{1-
ross~· Szabó .i\Iihály, főtitkár: Súrkúuv 
.J.Iiklós. titkár: rrnuyogh Lajos, főjegJ:
z6: Szekeres Endre, jcgyzö: Ba1ihac:h l\Iik!ó:-.. 
i'őpéuztáros Balla lrnrc, p{~uztárnokok. cllcn
firiik: Incze László, 'l1hury :Púl, fököuyvtúros: 
Heukü Ferenc, künyvt{1ros: 13aán Józsuf, I(iss 
Béla. llúznag-;i.-: \\rébcr T3éla. \Tidaszhnin1y cl
niik: .Bal.og·h Istv(1n. tit.1\úr: II. t~vesttk: Uaúl 
.lr"1zsa. Nnvúk lii'1szló. Bö:;zilrn1{•11yí .Júnos. J. 
t'·vesek: Füller .J ÚllOt-i, I~úzúr Gizella, Szabó (Ht-
1 ;L Bírúló-bizotl!"i{1g·i elnUk: IIat,-ani T~éla. 
titkúr: llei11ch G6za. jegyz6: i\foclor \Tiktof. 
1~il'<ílú"hizotts{q.d ta1-rok: .A.utal .József .. :\ruo\d 
1j~!'z~6hPlö Iíerí'<:hn1anek (-í,'í·ula. I(ertf>sz (-}\·u-
1<1 f{ol~h l\fagda. T(o,·úcs;i.· ·1rúrtc1, Pnhr ~f:ir
git ~0111Jf•\\'l'tHI Oyörg·,'í-. 

• .\. !IL kir. P.:íznuíuy Péter tudonuínyen·:vetcn1 
gyog3-·szeré.sztanhallgatói „Rákóczi" l~1"jt~írsi 

egyesiilete 
il[úzeum körút 6-S, II udvar, I. emelet 

Tag-létszám: 1050. 
l\Iag~sz.t.er: cl;-. R.ybár István. paJórnusok: 

dr,, :i\Iagocs:r-D1etz Sándor. Bayer "":\.ntal. 
Deer _Endre dr„ _dr. Jakabházy Zsigmond, 
dr. l\.e11ycres l3alazs. llr. nlatolesy )Iiklós. 

srn 

dr. \\Tinkler LajoS, 11~·· ~V ~szelszky G:vnla. -
(fi;zid(í~zr>rint nt>1n 1nukod1k.) 

A. 111. kir. Ferenc József T.tul.on~~nyeg~e~en~ 
o·y<)g·:vszerészhallgatói „Rakoc.z1 BaJtars1 
... · · · Egyesülete 

Ala.lmlt: Szegeden, 1921-ben. 
1'1a&>ister: Széki Tibor e, ny. r., tanár, 
\íezér. főlövész1nPs.tt·r: \' arga Sandnr, ~.\~-

\'CZÓl', regös: \targ-a In1re. N.{ulor, ud,varna~·.'í: 
. .\..dle1· fstvún. li1ökinc.s.túros. l~ö~1yYtarOt':i: 1 ~~p 
lj~tHlrl'. E:.inestárllr: Orhf111 .i\ft~r111 _l\~agd_a, 111

:

íródeúk. állou1ányvczeto: .:\.ll1s_y .. I;~1szlo. Iro
cl C.'Úk: \\rieclerleell nPr FPrcne. .Lovpszn1est:•r: 
:\vilrni TstYún. 

1 · '.Patrónusok: dr. PfeifJcr Péter e; ny. _r. ··• 
rlr. Issekutz Béla e. ny. r. t„ Borbely Jozsef 
Borbás Gynla. Iieinzinger (iynl~. Bnre~ay 
Károlv Sa)"Ó Péter, l\Ioldovan LaJos. 
·rrankó' ... .\.ndO-;. és. l\láthé J\Iihály gyógy~ze· 
részek. Bodnár Lajos e. ny. r. t., Seges,:ary 
Dcz8ű. .t\pró .Tenií, \\rjeland Gyula gy'.J~· 
;..;zerészek. dr. 1{is „A.rpad e._ ny. r. ,t., dr .. Ge· 
lei József e. ny. r. t., Novak Istvan gyog:.~
szerész. dr. J)arúnJ·i Gyula e. ny. r. t., .Te· 
1uesvú1;y József gyógyszerész. 11b. d,gm1nu· 
:-;ok: 21. Dorninnsok: 221. Leventck: 21. Dilr· 
Yak: B3. összes állornúny: 392. 

Nernzctközi G"J"·ógyszerész-Szövetség;: 
I1'édération Intcrnat.ionale Pharmaeeut.1que. 

„t)µ:y\'ill'!i iiorln: T,l','í'dt•n. T,1•(•l1'\"í'rik :-:traat 
·lü. 

rriszi.eletheli elnök: I)rof. dr. T1. van Itallie, 
I„eyde11. 
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Elnök: dr. J .. T. Hofman, Hága. 
l~lnüksógi tagok: alelnökök: ·i· Prof. dr. II. 

'l'homs (Berlin), G. Barthet (Paris), E. Savillo 
l'cck (Cambridge), Koritsánszky Ottó (Buda
pest), dr. E. Höst ~Iadsen {Kopenhága), fö-
1 if:kár: '1.1. Potjc,\·ijd (LPyden). titkúr: 0. Ynri 
Schoor (.A.nt.\\·erpen). 

,,_i\. szöve:tségncl[ van tudoru{wyos-, gyógy
:-:zerkönyvi-; nomenclatura-, gyógy·szerkiilön
legességi, sajtóügyi, stb. bizottsága. 

A szövetségnek ta.g.iai Európa és a többi 
vi.Jágrész álktmainak országos gyógyszerész 
e!,,,ryesületei. A közp. bizottságban lvla~-ar
ország-ot 1912 óta a Szövetségnek 1930-ban tar
tot.t stoekholmi közgyiílése alkahnáhól alel
nökké ·választott l(oritsánszky Ottó kép
,·iseii, aki a sajt6iig-yi hizottsii.g·1utk és a szfi
vi:b;ég Bnllnt in-.i1• ~;zp1·k('s7,fi)-hizof L'ú.!.rnak ii~ 
lagja. 

l\faegyarországi Gyógyszerés2-Egyesületct. 
-- taglétszán1án.ak n1egfelelően - ne-mzetJ;:özi 
kongresszusokon háron1 sza.varz.;at illeti. 

A Szö,~etség- J1ivatalos közlönye az évne
::ycdenJ;:.énit· n1cgjcienö Bullet.i.n, 111-eJ:yet a ren~ 
<les és pártoló tagoJ;: fa,gsági díj fejébe11 
kapnak, egyébként évi előfizetési ára 5 hol
land forint (12 pe.ngő). 

i\lkahuazott Gyógyszerészek N e1nzetközi 
· Szövetsége. 

l~~ationale Union Anges!ellter Apotheker 

Ügyviteli iroda: Bécs, 1X, Fnchsthaller
g·asse 12. 

Elnök: Na\lecz Czcsla,- (Varsó), 

3ri 

A.lelnökök: Peiser l~riek (Berlin). Svohoda 
o;zwalrl (Briinn). ,. 

1 
(B,, ·) 

Főtitkár: ICnrtic:.; ll·tc.har( ecs, · ) 
'ritkár: dr. Kolossa Walter,. {Becs . 
P. énztáros: Dietri~1' Fn;nz _<Bt .~:1' 1 · I'ill"''tria. 
t\. ·· t ' t.ngJUl" t1.USZ ·11<, ::> '"'' • 

C1;eh:tl~~Ó,kf~ :Óánl~: F1nnla~1. cl •• T1~~~sla1Y1t.1: ,, 1 . 'Ia<rvarorszntr 'l't1ne ni I.1engye orszug, .l.\ ' <:;· • S d' 
, Norvégia Roman1a, ) \Ve en. . 

~z~f~gyarorszái; hiYatalos dPleg-áltja: ~Int~ 
ray Gnsztáv. 

EGGOPLAST. 
kitüniíen tárolható, ineg.·bízható kaucsuk-

1·agtapasz. 

1 
' 



Szaklapok. 
Gyógyszerészi Hetilap, 

.. ~fo.gi.ndul.t 1862-ben, néhai Sch. : 
r:.Zf rl\.e:"!>zteseb<:•JJ· ·iz PPJ'j . 1 edy Sandor 
3;.r 0V;,~.~l;;h é ~~~,~~1: k~s'z.! et le'"I!m'.!U{' 1rn~Í-"i~' 
tsánszk:v· Ottó· f~· azota, szerkeszti I(or( 
zsö· k"· 1 · ' on1~1nkatars l:Jrc:rer IJ, • OdCJa a Gvorry, · . ·,.. c-
(tyógyszerészi Het1·'1·1pl::> s?:eresz1 , l\...özlüuy. 
É ·t 't" - ' es G:i.-0°·•-sze · · l es1 o egyesített il·i· 1 ·1. t . .,,,, . reszi 

A
pcsl:' \d'!q. Hökk S~ilú;.r\'\~ l;J~'\",\~· 'll Blndu
" ~1a asert felelős Szen1 -G, e · ', -· -,_o. 

toscg Budape•·:t \![ JI ere1 .. eza. Szerkes:.i.-
17. 'l,el: 1;~;J~ii ·· 19."1,eg-e~ us. Súndor IH··· t 

h~!enként jelent meg.' _,j, :\llllhlll;S hó illJ j ,. 
lfent jelenik meoo Ó. nz2 .. a ... aron1 hetcn
l~rtesítővel vált;i~o~vn )·.E)\1fl0p.nre~ és Gy. 
lnpnaik ~gyiitt ez idö ~;,erint ze es1 ara }l ll 
10 pengo. egy negyedeYre 

!.lti:l 

tiilet hivatalos lapja. Tro<la Budapest, I\r., 
}.luzeun1-körút 10. ('l'el: 422-H3.) 1~)23 június 
hó 30-áig hetenként jelent meg; azóta három 
hetenként jelenLk meg, a (Jy. Hetilappal és 
liy. Ertesítővel váltakozva. Előfizetési árn u 
Llúrorn lapnak együtt ez idő szerint egy ne
gyedév re 10 pengő. 

Gyógyszeré.szi Értesítő . 

Megindult· 1393-ban~·- Lukács István szer
keszttsél.H'll: az 1933. évben tel.iút. -11-ik évfo
ly.au1úha lép. Szerkesztő: Búrsouy Eleni·{•r. 
l\.iadja: a Uy. ICözlöny, G:r. lletila.p és Gy. 
1;rtesítö egyesített: kiadóhivatala Budapest, 
VHL Rökk Szilúrd u. ill. Telefon: ill--!-C'.I. 
:\ kiadúsl,rt felelős: Sze111ere G·~'Za. lH:!H. 
június ihÚ HO~ig; hetenkL;Ilt. jelenik IIH',!.\·: 
azóta húro1n heienkint jelenik nH.~g; a 
Gy. Közlöunyel és a Gy. Hetilappal válta· 
kozva. Előfizetési ára a 3 lapnak együtt ez 
idő szerint e.gy negyedévre 10 pengő. 
&"2L>'-"i;>:b::.c::::.i ,,,:;,;:;:~ ...::<::O';:S.:~· ·' 

l\ háború után bekövetkezett súlyos gaz.· 
dasúgi viszonyolr a fentebb ösn1ertetett 
gyógyszerészi szaklapokat rá.szorították a 
gazdasági eg-yesülésre. Ez 1923. julius hó 
1-ével kezdö<lőleg úgy történ1.: meg, hogy 
1nig eddig mind a. háron1 szaklap minden hé· 
ten megjelent. ez időtől kezdve hetenkht 
felváltva. jelennek ineg, úgy hogy mindeni"!\ 
szaklap n1egjelenésére csak háro1nbeten1\:ént 
kerül a sor. Előfizellli is csak a háron1 lap· 
rn együttesen lehet. ...4.. szerkesztés és belső 
tartalom tekintetében azonban rnindegyik 
lap 111cgtartotta teljes önállóságát és függet~ 

1 
' 

' 
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lenségéL 1\. Gs. I\:ör,lHny, Gy. Jielilap es Uy. 
I~rtesítő egyesített li.iadóhivata1a Budapes
ten, VIII., Rökk Szilárd ucca BI. ·SZ. alatt 
van; igazgatója Szen1cre Géza. Telefonsz[nna 
i!J_:_,_t-00; postacsekkszinnlúja !l.f~:-1:!. - lrnrlni 
órák reggel 9-től délután 5-ig. 

I\i.ag·yar Gyógyszerésztudonuiuyi 
'fársas;ig t~rtesítfije, 

Megindult 1D2~-ben. Dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor, dr. Jakabházy Zsign1ond és dr. 
Deér Endre Ji:özren1üködésével szerkeszti: dr. 
Lipták Púl. }.Iegjeleuik li:éthavonként. Elü
fizetési dija egr évre 16 pengő. SzerkeszUi
ség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., űl!iii 
út 21l. ~J_'pj; 40-2-.J!J. 

Gyóg·yszerészek La]Jja. 

Az 1\.Jkalmazott Gyógyszerészek Or.sziigos 
Egyesületének hivatalos lapja. 1tfegindult 
1\HHi-ban; 19!JH-bau tehút: ~7-ik evfolya111út. 0li. 
.J[egjPleuik lu.1...-onta 2-:::zer. Felelős sierkesz
tü: Berkovits I\:úroly. I\:indja: az OklP
veles (Tyúg-yszerészek ()rsz;úg-os Eg-:,i;esiilctt~. 
Szerke~ztőségi és lda<lóhivnfali iroda: Buda
pt•st, Népszinhúz n. 2·1. rl\•lel'oll: -!O-:i-·1.J. 
l\. lapot az egyesület tagjai dijtalanul kap
jálc. Egyesületi tagsági tlija havonta ~ }l 
·10 fillér. 

l\Iaµ;yar Gyóg·yszerész . 

.\fegiudult. 1927 szepternber havában. 
T'uclon1ú11yo~ és gazdasági g~·óg·:rszerészPt i 
hef:ila.p. :\Ieg-jclenik havonta kétszer. 

Gyógyszerész Ujság·. 
, 1 193.1 b J!'elelös szerkcs'l.lÖ: <lr. 

2\leg111d1~. tF l~'~e~i·idó· B,-t.ró Scllell Gyul<t. 
/riect Eru.?·, 1 ele. o::. i..·« d '\ · ~, t· l · Budape;-;t. 
:-)zerkeszto:;eg· , cs ~ l„l<l. ~ 1,1_\ ,t .d r1· ,e1 ·8-1-::-)-:i.!, 
1 \ . t·,erenc ,J ozs. el rakp,11 t 11~1· „ r· '1. t.. :, ,„, 

„ . 1 'tl t l·'1ut· ; 0 lZC Col •• • \[t~_gji~l_e111k ~r; ie .en i. · "' · · 
pµ;esz p.vre 40 I · 

(iyúg·yszcrl•szcl Ürt'. „ 

'l. " 1 11 193''-ben l'elelü~ szerkes:;:lP: n e 0
1ut u · ... · ·L" · · I ·110..; Pobo~ Zoltán. Helyettese: , or,11t~z~ .. ~'. ;.: 

I ~. 1-.• ' Gvórr'\rszerészek 11-akoezr B. J<J.~!1 1 k 
-..1ac Ja • ..:-1.. • oJ 1 ·l·l · 'I'·1ll'H"·•'t 

j ' I in··ti ~-;;:, Dzeo·ec.i 1 . U!ll.lllliS '·' „' »UCal'-"ti· •. ',"" f .. Jll'1 
Bndn.pest1 \;-III., Jozse ucca ·-· · -· 

21 

,, 
' 



Új nyilvános gyógyszen·tárak 1932-ben. f.l 

Folyó-1 
szum 

l\.özség 
1 

Megye 1 Jog 
1 

Jognyertes 

l J1oesúrl apuj lő Núgrúd sz. I~cug·ycl JJéla 
2 1Jndakalús;r, J->us-t sz. Zipera l(úroly 
3 l~uclapest (lG;>-ik) J>esi sz. vif:éz 'J'ordny Ferenc 
4 Budapest (.1Gti-ik) J_)esl, sz. (Piilyiizal; alatt.) 
5 ])cbre{'!!Jl cx:„\:l-ikl l'est sz. l\likus J3ól11 
6 Del11·e(·e11 (XXIT-ík) Hajdu sz. Sz. Szahú .Jeni} 
7 Oyfü· (XLI-ik) { 1 y()r sz. Steillt'l' .Júuo:-:. \Tilmos 
8 If:'nnor 11orsod r. J~los Clézn 

g 
CI)iúsg·yőr l'iúkjn) 

}-f úd II 1 PZ(Í \" ÚS{Lrli l'l \ 0 

IXIV-ik) . Cso11grúd sz. f+idól'alvy (J~·iirgy 
10 l\:elehi1t Búes sz. Bokody Ida 
11 :Kispest (VIII-ik) l)est sz. 'Pörök J(ah1liI1 
12 [(ü1niö JTeyes f. Szakúts Zoltúu 

t'P; ...,.„.-, 11 :, ~· ,, 1';1.1,....;„) 

1 
13 );ng-yrúliú JHhar ' f. ,, J 

·~·-J is • 
'• 

·-~ ' 

' 1 Folyó-1 l(özség Megye 
szum 1 

14 Pt'tlhúza \ ,\bauj 
15 Jlestszeu terzsl>lH· ! 

1 IX-ik) i Pest 
16 P«es IXlI-i.k) 1 13araHya 
17 ]>ées tXlH-ik) j l3arn11ya 
18 J::>n~ztasza hol cs 1 F'í•jl•r 
19 11.(1 kosszt'Il hn i hú ty i 

(llJ-ik) 1 PP:·d 
20 ~·H!'lld 1 [fpyp, 

i 

21 Szpg·ed (X..\:l:Tl-ik) 1 CsongTúd 
22 8z1~g·pll IXXIV-ik) (Jso11gT:'1d 
23 'J1i}riikkop1Jú ny 1 Son1og·~· 

1 Jog 
1 

Jognyerles r·~ "1 
----; 

1 

·--:_·( 

sz. Nagy It Szil\·pszter 

1 sz. 1.fúJrny li-usí'.tÚY 
sz. \\T eig·l 1 }pzsii 
sz. \Toudrn ~\_ntal dr. 
sz. -~vfat-o!t•:-;y (Júho1· dr. 

sz. \Tas\·{! r.\· l~l·ln 
r. l~un:•.-ay l(úroh· 

(l>oroszlú l'ió.k.ia) 
sz. (JsPrhahn i _.-\_11 hll 
RZ. ]3ulesú Bar11ahús 
r. ÜZY. J)e111ef:er (lynlÚ-

nó (Núg·oes fiúk.itt) 

~ 1$ 

/1 



(lSezúrva 1Hi32 dece1nher a1~én.) 

. .:\. 1.rianoni :l\Iagyaror:;zú.g· te.riilet,éu l!l:J~
ben engedélyezett; új nyilvúno~ g·yóg·yszer
túr<:.k f>Z(tlll!l ~~ f~.1!tiek ~zerint 23, és- ·pedig 
18 onallo e:> ;1 írok. i\[1nthogy azonban a 
pusztaszabolcsi önúlló gyógyszertár az otl 
eddig· fcnúl!ott fiók !1clyére engcd6lyczte
tct~. <~ szaport,tlat t:uln_Jdoukéf!.Cll 22 és így a 
I1y1lvanos f!,'Y(lg~·szertarak sza1na az orszú"' 
területén lH.17-ro ernelkcch~t:t. Budapesten ~ 
11yilvúuos g-yóg~·szertúrak szú1ua 2-vel tiihh. 
ndnt. nz; Pllízíí l;vhen. IL~hút 16G. 

1-I..:\„ GYóGY~SZER1,_..\Il_A.'!1 venni vagy bérelni 
szúndt'.•kozik, fordu.ljon a legteljesebb biza
lonunal a Gyti:µ;ysz<•részi Í!irtesítfi közvet.ítii 
o.sztúlyúhoz. \Tpzet.i: Nag·y Sa1nu. 
Budapest, VIII„ l!ökk Szilár1l ucea 31. sz. 

Magyarország egynél több 
gyógyszertárral biró községei. 

A gyógyszertárak számának feltüntetésével. 

Abony 3 Eger 
Aszód 2 Elek 
Baja 4 Endrőd 
Balassagyarmat 3 Eszterg-on1 
Balatonfüred 2 Gödöllő 
Balmazújváros 2 Gyoma 
Barcs 2 Uyöng·yös 
Battonya 3 (~yör 

Bácsalmás ~ Gyula 
Berettyóújfalu 2 Hajdúböszörmény 
Békés 4 Jfojdúdorog 

IIajdúnánás Békéscsaba 8 
Bonyhád 2 Hajdúszoboszlc 
Budafok 3 Hal van 
Ruflapt::'f. lfiG Hcjöcsahi:! 
Cegléd 5 Hr\ves 
Cinkota :! T-Iódn1L)zőyf1sú rhcly 
Csepel ·1 L?;sák 
Csongrád 5 ,T únosha1J:na 
Csorna 2 J ász:-tpáti 
Csurgó 2 J-ászúrokszá1 lás 
Ilehrel•en :!~ ~l ászlH•rény 
Derecske 2 ./úszladány 
Dévaványa 2 I\:aloc:sa 
Diósgyőr 4 l{aposvár 
Dombóvár 2 I\:auuvár 
Dunaföldvár " I\:"arcag „ 

'i;· 

6 
2 
2 
a 
2 
2 
4 

1:2 
;; 
.j 

2 i ! 

" " H 
il 
" ., 

H 
2 
~ 
2 
2 
(; 

2 
" 1; ,, 
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ICecsken1ét. J.j Nagykáta 
Kcczcl " Nagykőrös 
Keszthely 2 Nádudvar 
J(i.skőrös " Nyírhútor 
1\is kundorozs1na a Nyiregyháza 
I(isló1nfúlegvhúz<1. 5 Orosháza 
J(iskunhalns· 5 Özd 
TCisknn111ajsa 2 I>aks 
J(ispest · 7 Pápa 
Kistelek 2 I)úsztó 
J(isnjszállús iJ I.Jes tszen ter.zsébet 
J(isvú.rda J Pt!:·dszen tlörinc 
I(ornúdi 2 f>e:otujhely 
J(örn1e1H1 2 I)l>es · 
l(őszcg· :l PilisYörösvár 
J\:únhegye:.; il I)n!nok 
1\: ú n u1a~ cl ara s ., 

I.Jii~ pök! adánY 
l\.únszen 1:n1úrto11 ., 11<ít'ke\·p · 
I\.:únszen tn1 i kI ó~ 2 I-1úko~palota 
Lajo$mlz,.:.;p ., 

Rú ko.ssze.n'tn1ihálY 
l\Iagyarö,·úr ., Sajószen t pétp 1• • 
}fakó 8 Sal.i::;6tar.ián 
::l!arcali 2 ~~:rkacl 
·~rátészalka ., Sarospatak 
l\fczöberfi.uy 3 Sárvár 
Mezőcsút. · ., 

Sá toraJ .ia ujhr I v 
1[czökövesd 3 Siklós . 
::\fezöt.úr ± Sopron 
::lfé]ykút 2 Soroksú r 
~Iindszc>nt 2 Szn badszállá::. 
:.\liskole 11 SiarYas · , ~ 
l\Ioh.úcs 4 Szeged 
J.\Ion0r 2 ~ z (' ;:d1 <,il () 111 
:\fór 2 
:t\"'ag;,"-atúcl 

Szeg\·ar 
q 

1 Szekszárd 
N'agykanii~a 6 [ Szentes 
l\"'agykú-llú 2 Szere.ne-s 

2 
6 
2 
2 
g 
;) 

2 
2 
4 
2 
n 
·! 
" • . rn 
2 ., 
2 ., 
;) „ 
" :2 „ ., 
" ,, 
" 4 
ö 
7 ., 
2 
5 

2~ 
2 ., 
2 
8 
2 

'i5J 

SzékcsfehérYúr s Tokaj 2 
Sz.igetvúr 2 Tótkomlós 2 

Szikszó 2 rrörökszentmiklós 'J 
Szolnok s Túrkeve 2 
Szon1bathely 7 Ujfebértó 2 

1'ápiószelc 2 Ujpest 10 
rrapolca 2 'lác 4 

rrata 2 \T ecsés 2 
'l1iszaföldvár 2 'leszprém 4 
rriszafüred 2 Zalacg't~rszeg 3 

rrisza1101gúr 2 ZalasZentgrót 2 

(Lezún·a UIH2 ckrember 31-én.) 

::\. trianoni :f.Iagyarorszú9,· 1317 nyilváng:.: 
gyógyszcrtúra közül, eszc1;·iut .. 5~~ ,egyedul. 
72(1 pedig töhbedmagavn.l all kozsegebeu. 

kitúniien tárolhatú, 111c.:ghízható kaucsuk~ 
raµ;lapa!JZ. 



IV/agva„ors?.Ág 
nyilvfü10~ g-yógyszerfá„ai. -.-, 

LA..z a<latok sorrf1nrl:ie ez: 1. l\. hPlvsPrr. 2. 
. A n1t>rrvc. H. A lrtko;::;s.1rr S7:ÍTI1n nz 19"0 illP.i:vP 
az 1920. Pvi nénsz{nnláliís szrri11L''') 4. A 
.!.!.'Y(Í!.l'VS7.PThír rln1e 6::: ha rr;íliof!·tí vn!;i;y fiók. 
PnnPk fplfiintPtPse. fl. A g-:;.-Ó,!!\i"Zertfir nlnní
t:ísiínak éve. G. 1\ tulajdonos {~s nz rsPlleg·pp::; 
h/,1·Tfl y:irrv l;p·1nlf; 1"'Vl'. 7. Zúró.ielhell az 
csrtlcp:cs észrcvétrlc1\:.) 

A hn !Feiér) l. 4118. ő1·nng-yn L 1893. 
S:e h P f J'101• .·\ n t '' 1. (1<1if11~ k~ 1 8tÍ 1' l:r>1•ns7.t1l l'On.) 

J\hnnjs.,,~ntó fAhnnj) l. 4R21. FPhér kíi:rvó 
lr.l. 1R12. 1\Teisels Miklós örök„ k dr. 
8tnn1n1herger .Tenöné szül. Springer 1\fária. 
Tel: 14. 

~.\ h~niszfi7Jtó. i\fnőonna. 1922. Sznlny 1\fihóly. 
Ahadsznlnk (Rznlnnk) l. 7B19, 1\fag-:var ko-

rona. 1Ri!3. Ba1thazár .Tános. · 
. .\hony fPp::;t) l. 1;1.781. ~7:r>nf'. István kh"ílv mm. Perénvi Gyn Jn. '!'el: 34. ' .. 
„A_ho~. Rr:n1Pnv (r.). 1R24. Em1Jer testvérek: 

k. l~in1hPr Tiilr>k. '11<>1: 2fl. · 
„!\hon_::. 1\fe_Q;váltó, 1!130. Ü::iC'miczky Frigyes. 

'.i') :\znn 11 Pl \·e-:•;!.!.<> k ln 1-:n-::;sfurn. nn1 el vr•1d1eP 
li:f>I: Y~1,,.,· Uihh !.''t-(Hyt·:-:zi>rhíl' vnn. az l~HJO évi 
n(>.p;:::z;í111l:ílás adntait t.artalmazza, · · 

S2!J 

Acsa (Pest) !. 11~8, Megváltó, 1887. Juszkó 
Gyula. . 

.'..dony (Fejér) !. 4119, Megváltó, 1819. VaJdn 
Gyula. • 1883 

Ajka (Veszprém) !. 2822, Remeny, . 
•rrexler Jenő. 

Alag (Pest), 1. 2233, Kincsem, 1911. Gerbert 
Ottó dr. örök.: ld 

Alap (Fejér) !. 3107, őrangyal, 1915. Gergely 
Jenő. 

Albertfalva (Pest), !. 1210, :i\Iegváltó, 1918. 
Keresztély János . 

Alberti (Pest), d. 4078, Meg-váltó, 1930. Soly
n1ossy .T únos. 

A lbertiirsa (Pest), 1. ,1826, Magyar király, 1837 
1'ábor Gyula. 

,\[csút (Fejér) l. 1845, József nádor, 1882. Gor
ka Árpád. (Főhercegi udv. g·ytár. Erede
t.ilcg Bicske fiókja volt; 1895-ben anyásí
lottá.k.) 

Algyő (Csongrád), !. 3045, Isteni gondviselés, 
1925. i\Iózse Elemér. 

Alpár (Pest) 1. 4057, őrangyal, 189~. Pfalz 
Kálmán örök„ k. Szabó József. 

A lsóábrány (Borsod) J. 574, Angyal, 1899. 
X émeth László. 

.\lsódabas (Pst) ]. 2357, Remény, 1839. Fó
nagy Sándor örök„ b. Barthos Lehel Géza . 

,\Jsónémedi (Pest). J. 4706, i\fog)'ar király, 
1916. Perringer József. 

_:\lsósúg (\Tas) (1H1J2-hen áthelyeztP!C'tl C't·l!-
1 dihnö!kre.) 1 

,\ 1~agy .(S,zabolcs) ): 1491, Szent László, 1921 ..•. .i 
Sr.cnt1vany1 Jeno. . !!;'1 

.A p(ttfal;_,~ (C.sa~átl) .1 .. 5723, Isteni gondv1se· ~ 
1' '· 188;>. Pühu :llilrnly. 



""' „ ~. -
Apc (Heves) !. 2437, lsleni gondviselés,' 1896, 

Kessler Gyula. 
Apostag (Pest) !. 2662, Kossuth Lajos, 1900. 

Hetényi Dénes. 
Aszód (Pest) 1. 4164, Ma&•Tar Király (r.). 

Burger Zoltán. 
Aszód, Isteni gondviselés, 1922. Perin Béla. 

Te!: 23. 
Acs (Komárom) !. 5894, Szentlélek, 1872. 

Galambos Kálmán. (Fiókkal Gönvün.) 
Adánd (Somogy) l. 1717, őrangyal, 1882. 

llfatolcsy István. 
Almosd (Bíbar), 1. 2238, Kígyó, 1906. Dobsa 

Sándor. 

Babócsa (f3omoi;vl 1. 2958, Megváltó, 1874, 
Draskovich Geza. 

Badacsonytomaj (Zala) 1. 2195, Angyal 1911. 
Huszár Károly. · ' 

Baja (Bác~) !. , 27.935, Szentháromság. 1843. 
Gyarmati Emil. Te!: 1--86. 

Baja, 'üdvözítő (r.), 1788. Lovassy Ödön. 
Te!: 1-1!6. 

Baja, Szentlélek, 1870. i\fakray László dr. 
Te!: 1-23. 

Baja, Kereszt, 1885. Geiringer János dr. 
Tel: 1-22. 

Bajaszentíván, Pest, !. 3354, Szent István. 
1904. Görbe Gvula. 

Bajna (Esztergo'm), !. 2114, Isteni gondvise
lf'.f. 1884. özY, l\:'oretkó Gé-züné: k. FlórC'r 
Janos. . 

Bakonyszombathely (Veszprém) !. 1692 i\fa
donna, 1916. Szeiberling Ferenc. - · 

Baktalórántháza (Szaholcs) !. 2-!49. i\IegválU1 
(r.). 1838. özv .• Jóna Litszlóné k. Gaál Béla. 

Balassag)'armat (Nógrád), 1. 11.551, Szentlé-
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lek. (r.), 1748. Büchler J cnő, k. Posta 
György. 

Balassagyarmat, Magyar korona (r.), 1819. 
Rebmann Rókus. „ 

Balassagyarmat, Szent Autal, 1931. Kohalm)· 
Elek. , 

Balatonalmádi (Ves~prem) !. 849, Balaton, 
19lil. Wollaer .Livot. „ 

Balatonboglár (Somogy) 1: 1874, .J?old. Szuz 
Mária. 1891. Súrtory LaJOS. (F10kkal 
Balatonlellén). 

Balatonfőkajár (Veszprém) 1. 1921, Turul, 
1902. Lehrecr Alfréd. . •• . 

Balatonföldvár (Veszpre!n) 1. ~oa, Istem 
gondviselés (f.) 190~" tfJ. Tanaes Gynla 
örök. (Kőröshegy f10kJa.) . 

B·ilatonf\ired-fl\rdő (Zala) !. 31-!9, Oroszlan 
'cr.), 1797. özv. Orbán Ig-nácné és J. Kovács 
Béla; k. · J. Kovács Béla. . 

Balatonfüred-falu, Meg·váltó, 1923. Takaes 
János. 

Balatonkenese (Veszprém) !. 1843, Csi~l.ag. 
1918. Sz. Tóth Kálmúnné N ényey V Ilma; 
k. Sz. Tóth Kálmán. • . . 

Balatonkiliti (Somogy) !. 2a00. Gondv1seles 
1926. Sujánszky Jenő dr. • • , 

Balatonlelle (Somogy) !. la2o. B?ldogsagos 
Szűz Mária 1929. (f.) Sártory LaJos. 
(Balatonboglár fiókja). 

Balalonmária (S9mogy) .1: 7]0. (f.) 1928. Bole
man Lajos. (Kethely f1okJa.) 

Balatonszárszó (Somogy), !. 1039 ... · · · · "· · · · · 
1930. Fábn Ödönné szül. Csn~,a.k . Edit: k. 
Fúbry Ödön. (Balatonszemes nokJa.) 

Balatoi1szemes (Somogy) !. 832. Angy.al. 
1922. Fábry Ödönné. szül. Csutak Eqn. . 
üt. Fábry Ödön. (l<'iókkal Balatonszarszon). 
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·' · Balatonszentgyörgy (Somogy)· 1 1416 ö 
angyal, 1897. lllisuta Károly · ' r-

Balatonzamárdi (Somogy)• 1 · 1199 M 
korpi:ia, 1927. vit.éz Bán _.\;pád."'' agyar 

B;;lkany (Szabolcs) !. 5í92 Fehér kigyó 
i864. Balkányi Kálmán. ' ' 

Balmazújváros (Hajdu) 1 14 894 S ti . 
romsá!l: 1?55. P;ilfy Gyul;,. Tel: '9, zen <Ia, 

l3almazuJvaros őrangyal 1897 s · · „ 
Baltav.ár (Vas)

0

1. 898. 19:n: Schiife:eA~;,fe.zsr>. 
Ba

1
Eab\ls, <Be.reg) !. 1445. Bethlen 1907 ar. 
i.Ovacs IJUJOS. ' "' · 

Bapracs Wehér), !. 2867. Remény 1903 
opov1ts István. ' ..:;; · 

Baranyaszentlől'inc (Baranya) J ·):-,-o S· ( I<t•••j] jO-,.. e j ' ' • -• /;I l ZCJl 
: · '"' l. 0 fJ. SOil GI. L11ins öröl·. · 1-
l\[nró Lászlóné. Csonka \,iilina. \.,, \, cl!'. 

Bar9s (Somogy) l. 7585, I 0 ·azsáo· lSüJ r· h t 
Pal. Tel: 46. "" "'" -· \.O u 

BaSr\?· !úeg-vúltó, 1893. Szőm·; Richárd l 
zony1 Ferenc. Tel: 47. · · J. 

Ba'.tony~0 (Csanád) J. 12.718, :l\Iag-yar kirá],
n Ii.). 180„„.Kaufrnann Gyula. Te!. 42 · 
B ni ttonya. Ornng-,.al. 1901.' Fodor Is't_.1;, 

;~ onya, Szeretet, 192fi. l(rámer · F •. · 
B<11 ~3s~l 1p"ilS <Bites) l. 13045, SzerrllélE'Ir°f1ef°. 

lJ v. raefort ,József. - · ·- · 
Bqesalmiis. Szent István lDlJ R · . D „ 
Bacsbokb~ (Bács) L 3917.' S~e~·t Jb~.~;Ób 1ezso. 

1891. Saary Alfréd. ' e ' 
füzính1h'd_a (KK9m

1
úrorn), !. 5005, Turul l!r?"i 

.:Jap ar \.aro y. ' ·.,, · 
fügand (Bihar), !. .j()/9, Őrml'"rnl 1893 

1 .::izendrPy Sándor. oL ' . , • 

l_ Bút a (Tolna) l 3738 Sze t l'vl'h '! IH30. ·RznhiJ ~Íihá'iy. n 1 1 a Y arkangyal, 

Bátaszék (Tolna), !. 7496, Szentháromság, 
1836. O. Pongrácz Lajos. 

Bátya (P~st), ·1. 36~9, ::;zen~ ~ás~\~· 1924. . 
Szász Sandor. (Ezelott ]aJSZ !10kJa volt). 

Beled (Sopron), 1. 2844, lllegvúltó, 1892. 
Réman Béla Gyula. 

Bercel (Nógrád), l. 2221, AngY'll, 1897. 
\í ass J enö. · 

Berekböszörmény (Bihar), !. 2925, Korona: 
1886. özv. Peezold Károlyné szül. !elsővattm 
Wattay Gizella, k. Peezold Károly dr. 

Beremend (Baranya), 1. 2387, I\lagyar korona, 
1896. Tóth Kálmán. 

Berettyórrj!aln (Bihar), 1.108!\!l, Gr. Szóeh"11)·i 
István, 1836. Puky i\liklós, üzemlárs: 
Liptai Albert. 

Bcrettyórrjfalu, Magyar Korona, 1897. 
11rajánovich _i\ntal. 11el: 29. 

Berhida (Veszprém), !. 1313, Angyal, 1882. 
Baranyay Zsign1ond. 

Berzence (Somogy), !. 4074, Si,űz i\[ária, 18!1!1. 
J(ócziún Dezső. Bcson:rőlelek (I:Ieves). l. 3534, Segílő l\Iária, 
ln23. SaárY Gábor. 

11Pssenyszög· (Szolnok). 1. J628, IsLeui g·o1u1-
vise1t'.'s, 1~Hl3. \Veiszcuhaehcr l)úl. 
(Előzöleg Zagyvarékas fiókja volt). 

B!•kásmegyer-Csi!lagheg-y (Pest), l. 4:169, SzL 
.-1 ózsef, 1895. Ifj. rrrajter Zoltúu. 

Bt:•kés {.B(·kés). 1. ~S.907. -:\rnnyesillag-, 188~1. 
özv. Spitzer ?t1ik1ósné; k. lioldberger 
J;njos. 

Békés. Fe11''r hattyú (r.). 1821. Benediety 
Gynln. 

J~ékés, Tste11i gondviself•R, 18í0. 11agettly 
János. 
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Békés, Sas, 1908. Széke},~ Ferenc örök.; ilF· 
Puskás Lajos. · 

]Júkéscsaha. (Béké('{), 1. 4!Ulí-!, ~\ft""\·áltó 188;'.í 
Südy Ernő. ·" · · · 

Rékéscsal~a, Sas, Jr.). alapítási éve ismeret
len; 1820-ben mar forrnállott.) Réthy Béh 
rf\\{: 4-ü3. · L ' 

B~)~k'.saba, Szent István, 1868. Ifj. Badics 

Bék_éscs.aba, 1\.rany kereszt, 1895. Lőrinczy 
Laszlo. 

B~k~sesaba, Szent ~npa!. 1923. Dolesch József. 
Bek~sc~aba, II. Rakoczi Ferenc, 1906. Rad<i 

M1klos. 
Bé~é.scsab~, .Luther_. Márton, 1902. Mispál J.11:1gyes orok. k. I\.e:-;n1arky Elek. 11\d: 4-Iil. 
BeLk_ese

1
s,aba, Magyar korona, 1914. Abonvi 

asz o. ~ 

Békéssámson (Békés), !. 4691 J\lcn·váltó 19"6 
Vidovszky István. ' M ' '" • 

Békésszcntandr.ús (Bt'•k{·~J. 1. til:!:l l\fpo·,-.·,it<
1 18i9. Vida Ödön.· ' -~ ' · 

Bia (Pest), I. .3333, l\Iagyar korona, 1892. 
Gonda Armm. 

Bicske (Fe)ér), !. 7150, őrangyal, 1850. Göll
ner Aurel. 

Bih~rkeresztes (Bi~ar) !. 3662, Szent Istvún 
1808. Burger Jeno. ' 

Biharn~gybajom (Bihar) !. ·1206, Szcnthú
_romsag, 1848 .. Rácz György dr. 

fühartor:ct_a (B1ha_r) !. 1618, Arany szarrns. 
1893. Kttrt.l~y .Pal, h. J\:('l"Iier Zoltán. {F'iúk~ 
kal NagyralJen). · 

Bi~arugra (Bihar) I. 2275, Isteni gondvise~ 
les, 1894. Bary A. Zoltim. 

Bocsúrlapujtő (NúgTat!J, l.194S. Lengyel Béla, 

S'15 

Bodajk (li'ejér) 1. 1191, Szűz Mária, 1892„ 
Patakfalvy Sándor. 

Bodrogkeresztúr (Zemplén) 1. 2173, I\Ieg-
váltó, 1913. Szathmáry Kálmán örök., b. 
Mezei József. 

Bódvaszilas (Abauj) !. 8i3, őrnngyal, 1923. 
Lukács Imre. 

Bogács (Borsod) !. 2036, Szent Antal, 1909. 
':l1raply ~i1..lajos. 

Bokod (Komárom) !. lí69, Angyal, 1878. 
l\loesz Miksa. (1888-ig a tatai városi gytár 
fiókja volt; ekkor anyásitották.) 

Boldva (Borsod) !. 1559, Megváltó, 1899. 
Schreiber Mihály. 

Bonyhád (Tolna), 1. 6861, Arany sas (r.), 1820. 
Kerbolt Dániel és Eibach Kornél dr.; k. 
Kerbolt Dániel. '.l'el: 1. 

Bonyhád, Jézus szíve, 1923. Dr. Wajdits 
György. 

Borota (Bács), 1. 32'2-3, J\fogvúlló, 1!131. Wand
rák József. 

Borsodnádasd (Borsod) !. 2281. őmngyal. 
1907. özv. Grózer Lajosné; k. l~rúzor Dezső 
dx. (1895-től 1907-ig Ózd fiókja volt; ekkor 
anyásították.) 

Bögöte (Vas) ]. 726, J\Iegváltó, (f.) 1928. 
lJr. Fischer József, k. l\:.ar.-;ay Lú::;zlú. 
(Jánosháza fiókja). 

Böhönye (Somogy) 1. 3091, őrangyal 189-l. 
'.1'. Balogh János. Te!: 5. 

Bölcske ('l'olna) !. 4301, Szentlélek, 1890. 
Zlinszky Endre. 

Böuyrétalap (Győr) 1. 2743, Segítő Mária, 
1915. Luka fal vi Nagy Béla. 

Bősárkány (Sopron} l. 202-2, Szeutháromsúg, 
1929. '.1'. Zombory Béla; b. Kaáli Nagy 
Lóránd. 
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Budafok (Pest), l. lH.691, J{ig·~·<í, l~iua. \Ta1;súnyi 
Béla. 'rel: Bpe:.t GH-H--15. 

Budafok, Szentlélek (r.), 1816. Tamássy Fló
ris. Te!: ·Bpest 69--6-44. 

Budafok-Keleuvö!g-y, Örang-yal, 1923. Kiss 
József. 

Budakalász (Pesl), l. 24!l!l, .............. 19:!". 
Zipera I\:úroly. 

Budakeszi (Pest) 1. 5362, Angyal, 1884. Kör
mendy Sándor. Te!: 2. 

Budaörs (Pest), 1. 7774, Szent István, 1871. Lak
ner Ctynla. 

Budapest. (Lakos: 1.00li.18-l.) 

I. kerület: 
Tárnok u. 22,-24. Városi (r.), 1688. Éllö IsLYú11 

és neje. Te!: Aut. 602,-56. 
Krisztina tér 7„ Segítő Mária (r.), 1815. Ra-

0.anovits 'restvérek; k. R.adanovits Dániel. 
11.-~l: K. 509-26. 

(]yöri út 8., Remény, 1919. Sz. Szili.s Ernéi. 
Te!: Aut. 531-14. 

f(risztina körút 101., 1\Iagyarország Védasz
szon:ra. 1883. Dévai Szöllőssy István. 'l'el: 
Aut. 538-43. 

Istenhegy, Eötvös út 4., I\[átyás király, 188f), 
\\Tie:;nei· Lajos. 
(lSS:í-1894-ig· a l\Iag-y. Védasszonya fiókja 
volt; ekkor anyásították.) 

Horthy Miklós út 19., Szent Gellért, lBHK. 
I\[ag-yary-ICossa G1isztáv. Tel: 68-6-84. 

Alkotás ucca 34., Alkotás, 1906. Bozó Gézu. 
'!'el: Aut. 532-16. 

IIo~·thJ>;, l\Iikló~ körtér 8._ Szent fu..re, , 1910. 
Szt~g-o Istvan. l''rzP1ntar:;: Szt~g·o I1asz\o. 
r:rel: 58-7-02. 
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Gellért tér 3„ Szent kereszt, 19J7. r.1.\n·na:ig-1'1 
József dr. '11el: 59-2-92. 

Ilidegkúti út :.? •• Szép llonu. JH2:.!. \\"r>iii·r,.., 
Gyula. rl,cl: Aut. 642-5H. 

Kelenföld, Horthy Miklós út 150„ SzcrclcL 
1922. Báró Syntinis Ilona. Te!: [iil-0-3!1. · 

ffacbeny Antal tér. Szent Ilona. 1!126. Ilomo· 
kosné i\..jtay K. Julia; üzcrntúrs Gar?.ó 
Gyula. 'fel: Aut. 533-30. 

I;'ehérvúri út 82., Liziöi Szt. 'l1créz. 1H28. PoC's~ 
kay Béla. 'fül: 59-0-45. 

Böszörményi út 34h., 1928. lstenszeme. 
Dr. Sperlúgh Aladárné, Jiainiss Bertn. T1cl: 
Aut. 545-67. 

Xémetvölg-yi út 20/3., Szent Agues, 1928. 
'\Volff Lajos. '!'el: Ant. 548...:76. 

Zsornh~~l~:i:i ucca 7., Aranysas, 1!l20. Erdélyi 
Dezsone. r:rel: 59-7-49. 

Budafoki út 10/a, Szent Antal, lfJ29. Beretzky 
13Pia: üzeni h'trs dr. '!'0111 hnr ,f t'HÍÍ, rrt•I: 
5!1-7-iJ!I. 

II. kerület: 

J{e_tek ucca 79„ Rokkant sas. 1929. I)rodau1 
71 ,~tniclö: k; Gnhl l)ez~c'). rrei: f);i-lJ-7:2. 

Ii o ucca 27., ll1ekete n1edve (r.). 1688. Jenes 
\ 7ilmos örök.; b. \Torcss .. A.rpitd. „ 
Te!: Aut. 518-89. 

Fil neea 54., Római csúszúr (r.). 1793. Dr. Ilit
\-irl \Tikt.orué és \\"vincr .Tv.ne'.\. ~l1el: _:\.ui. 
517-SB. IC Bichler Pit!. 

:\fai·g·it-kö1'.íit 27., Sze11f- Ist,·ún (r.)
1 

líH5. 
l\..Pl'pel Pld. üzc1nfú1-_...; 11alkú1n-·i -Lú~z11·1 
rreI: 51-fi-19. . ·- .. 

Zsigmond ueca 17„ Gránátalma (r.), lSOG. Ir
g·almasrend; k. I1acsck Tjajos. 
'!'el: Aut.. 511-47. 



'"' Sz 'na tér 1. Szent János, l893„ Riesz A1:rnii1' 
és Lőrinc~e J·enő örök., k. Riesz .A1·~1n. 
Tel: Aut. 516-08. , , . . 

Széll Kálmán tér 11. Gr. Szech_el!Yl ,Istvan, 
1901. Marton l\Ianó. '!.'el: Aut. o2~2~. 

Zsigmond ucca 16„ Pálffy, 1911. Usany1 Imre. 
Te!: Aut. 515-80. . . ,„ · 1 

Margit körút 54„ Statisztika, 19~„. ~~cl 
Ilona. üzemtárs: dr. Schulek Beln. lel: 

nfz~~·dg~~02'. „ „ „ „ „ u. . „ „ . „ „ „ rn::". 
(Pályázat aln.tt.) 
m. kerület: 

Polgár tér 8„ Magyar korona (r.), :\785. ~bo
ray Gyula örök.;, k .. Sehmör ,Hugo: _ (I~en):· 
fiókkal a .Marg1tsz1geten.J. I1el;~ 2a::h-~.l. 

Lajos ucca 28., Arany oroszlan, 18tt>. li.aposz
tássy Géza. •rei: Aut. 540-39. 

Flórián tér 9., Szent Flórián, 18H5. llieise!s 
Ákos. Tel: Aut. 625-57. . 

Vörösvári út 60„ Szent Kereszt, 1909. Lang 
József. Te!: Aut. 622-28. 

ilfargitsziget, Szent Margit (f.), 1875. Zb~ra)· 
Gyula . örök. (A Magyar korona 1dcny-
fiókja.) 'l'el: j.J-.J-20. . . . 

Lajos ucca 117., ~l\.ngyal, 1882. B1ro Ist\·an. 
Te!: Aut. 625-24. 

Szentendrei út 42„ Szent Endre, 1911. Killer 
Zsigmond Ernő örök„ k.? ':l1cl: Aut. 624-H!l. 

GázgY-úrtelep Aquincun1, 1922, Kovács Ödön
né, Iviészár~s :hielanie dr. Tel: Hívószúru: 
6"-0-il 

Bé.;'si út lÚ„ Szent Lnkács, 1929. vitéz Kovács 
Aladár. Te!: Aut. 626-87. 
IV. kerület: . 

Váci ucca 34„ Szentháromság (r.), 1688. VaJna 
J ózscf; k. Steuer Imre. Tcl: Aut. 872-65. 

S.19 

:l!'erenciek tere 9„ Kígyó (gyr ) 1787 Molnár 
Alfréd dr. '!.'cl: Ant. 884-47.' ' · 

Váci vcca 8„ Nagy Kristóf (r.), 1791. N á "ül 
Ist>:an dr. Te!: Aut. 810-41. ~ 

Pro4,aszka Ot,~okár ucca 2., Oroszlúu (r.), 179·1. 
Szokc _(czclott Sztraka) Ödön; k. Szentpé-
tery Pa!. Te!: Aut. 832-{}S, · 

\iámh4z körút 14, Fehér kereszt, 188fl. Nérnct 
Ármrn. Te!: A n t. 845--00. 

l(ossut.h Lajos uccu 22. ~lúze1nn, J!UO. Lé-
derer Ervin. 'l'el: 84-3-ii!J. · 

Váci neca 61„ Acscnlap, 1911. Söffcr Imre. 
Te!: Aut. 853-16. 

l(úrol~- k.~rúl:".~ út 8„ \Túroshúza, 1!J:t2. Rt>t
rhely1 (Tozsef. üzem társ: Sii lan1011 .J cnéí. 
'l'el: Aut. 881-22. 

Szervit.a tér 8. Belvárosi, lfl:2j, Nin~·\- Béla dr. 
'l'cl: Aut. 826-72. .„ 

l~gf-ctc1n tér 5: Pázn1ány Péter, 1923. fifuzsa 
bynla udvari tanácsos. ':l1cl: 1\nt. 847-16. 
V. kerület: 

flr. '1
1
is,za István ucca 7. Lipótvúrosi '":YÓg-y

szertar, (r.), 1801. Baruch Súndor cl~·. rrel: 
A n t. 813-82. 

GTóf '1
1
is,!:a István ucca 24., l\Iag,yar király 

(r.), 1801 .• ~ormos Aladár. 'l'el: Aut. 807-0Ú. 
W cl~crlc St;ndor. ucca 23. Sziiz ~[itria (r.), 

18~0. ,Z,o}tan Bcla. (József l'ühcrceg udvari 
-~zalhtoJl,.) Tol: Aut. 289-,15. 

\

1 

rlm_os csaszár út 66., Klotild, 1878. Ciabos 
• ~nJo~ d,!" 'l'cl: Aut. 285-\li!. 

\ ac1 ut 10„ Szent Lajos, 18Sfl. I:Iéderv·h·v 
Hugó dr. örök„ k. Filep Béla. •rei: ' · 
Aut. 906-29. 

Dorot~ya uccu 13„ Szerecsen, 1886. Flamm 
~stvan. 'rei: Aut. 827-22. 

Nador ncca 24„ Arany kereszt, 1888. Schubert 
Arnold. Te!: Ant. 263-87. 

22;0 



~n ~ 

IJipi'it knrltt :.!8 .. }'1!hér ;sa~. 18~10. _](crpol 'Tii~ 
mos. 'l'el: .A.ut. :.tl3:-lt. „ , 

Visen-rúdi ucea 19 .• Na11, 190o. Horrnth Antal. 
rrcf: 1\ut. 925-29. 

JJ(pót körút 7 .. Urúnia. 19-07. Ctrnher . ..S„rp(ul, 
'l'el: A u t. 17il-G~. . . . . 

\Túci út B·!., Fcrd1nand. 1912. llolh l\[ano. 
'l'el: Ant. 916-26. . . 

Báthory ucca 15 .. Báthory, 1912. Szoltl IJaszlo. 
Tel: Ant. 13G-22. 

Pozsonyi út 2/a„ Zita, 1913. ?i-Iarberger Gyula. 
örök., b. Schwimmer j\fareel. Tel: Aut. 
228-00. 

13úlvúnv uer:.a 1!1. 13azilika. 1H2a. Salo1uvúry 
· ,Tcnü.'i.Jze11itúrs: .I\:útai Sarnn. 'l1cl:_ 29-9-B;i, 
'l úci út 5.J. Globus, 1926. Dr. Fülep Agoston. 

Tel: Ant. 917-38. 
Falk J\L ucca 16 .. Ország-húz, 1929. l(ocsi~ 

Imre. Tcl: Aut. 168-48. 
l::>annonia ucca 6/c. Pallas .:\thene, 192H. 

J(endc J~rvi11. 'rei: 1\ut. lfiS-95. 

VI. kerület: 
l(irál,- ucca 12., Szcutlélck gyógyszertár rt„ 

czeliitt 'l'örök ,József-féle (r.), 1711L k. Húr-
nik Lajos. 'l'cl: Ant. 190-02. . 

Anclrússy út 1., Núdor (r.), 183±. Braun i\[Ik-
lós 'l'el: Aut. 106-0'1. 

Teréz körút 12. Oktogon (r.).1786. Gaúl E11d1:!' 
dr. volt úllarntitkúr; k. Goldn1ann Dezso. 
'l'el: Ant. 187-22. (Az I. ker. Attila körút
ról helvczlctelt ide 192:\-ban.) 

\ 7 ilu1os cSúszár út fi;J., Nyug·ati, 1H19. I\:ál111íut 
Béla; iizcr.utúl.'s: Berkes J..1ászl6. ~tiel: „A„111. 
139-56. 

Jókai tér 8. Scgítö l\Iária, 1867. 
i;ienyves l\Iiksa. Tel: .L\ut. 224-54. 

!(irály ucca 86„ Isteni gondviselés, 1872. l\fa
;ios Púl. rrel: i\nt. 2fl4--2!L 

.\ndrúss:r út 84., 1\:creszt, 1882. Bayer ~Antal 
dr.; üzemtárs: id. Bayer ..'.\..utal kor1nú11y
fötanácsos. r:I~el: .c\ut. :J25-85. 

'!'eréz körút 37., Szent G:;örg;r. 188G. rrauffcr 
Gáhor dr. ország-g~"lilési kl>pvisolö. r~eel: 
Ant. 2·17-ll9 . 

. A udrússy út 26., Üpl'ra, 1888. Láu1 Elen1(•r. 
'l'el: Ant. 246-85. 

Aréna út 124., Hattyú. 1891. TiózsaY1ilg-yi L. 
flfarg·it, k. Sperg-el:r J3éla. rrel: .„:\ut-. 9HH-Ol. 

„\n<l.ráss:r út 55. Szent Bertala11, 189f!. Ladú
uyi i\ndor. rl'el: .c\ut. 212-Hfl. 

IJ'nng-ária körút 93., Fehér gnla1nb, 1901. 
Strausz Armin. Tel: Aut. 916-70. 

Sz9ndJ.: ucca 52„ r:l\1rul 1nad{n\ 1901. I\:úrol~· 
..:\rn1n1. rreI: ...-\uL 229-82. 

l)eák Ferenc tér 6 .• Dcúk Fcreu~. JD05. Sziíts 
Púl. 1,el: li..nt. 293-01. 

],(jvöldc tér ;i., Fasor. JíHG. J{ajdú .J éi~sc.·~'. 
'l'el: A u t. 270-60. 

liung-ária körút 112„ Szabadsfu:.!:. ]9(17. I;arn
berg' I. I\:úroly. 'l.'el. .. :\ut. DJ!l~lfi. 

.\ndrássy út 99„ Grúf ..:\11drú.ssy (tyuln. 1908. 
\\'ittmann J~lcn1ér. '!.'el: .A.111'. :J15-:J1. 

Xag-y111ez6 uc·ca 38 .. Erzs6bei kirúlyrH~ . .1908. 
Sch \\'Hl'Z l\la;nó. rre 1: ...:\ 11 t. 10'.l-O·!. 

8zondy ncca 2il. \lih·ö:-;rnarly 1\Iihúl~-. J!líl!l. 
Bauer György, rrel: ...:\uL JGS-1!1. 

Vúci út 123. Danubius, 1910. Tllés ,\11tal. 'I'el: 
A u t. 915-37. 

I\:irály ucca 38., C~arita~. 1910. Tspún .JcniJ. 
Tel: Aut. 147-68. 

\'ilmos csúszúr üt :}9 .. \'iltnos csúszúr, 1!l.11. 
Székely Sándor. 'l1eI: .:\ut. :!5-!-7-1. 

\'áci út 87 .. Ph(ínix. ]~)]2. .Taniisúry IY(n1. 
'!'el: Ant. 913-28, 
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Podmanitzky ucca 69„ Podmanitzky, · 192'i · · 
Hadzsy Endre; üzemtárs: Gelei Gyula, Te!: 
A n t. 196-64. · 

Szent László út 85„ Petőfi, 1923. Pethes Ist
ván; üzemtárs: Baradlay János dr. 11el: 
A u t. 901-45. 

Aradi ucca és 'lörösmarty ucca sarok, „A„ran:r 
kalász, 192S. Koritsánszky Ottó, b. Kovács 
Andor. Te!: Aut. 2lii-60. 

'l'eréz körút 56., Budapest, 1929. Berg- Katalin. 
rrel: 2i'i-&-8!l. 

Váci út 49., Lehel, 1929. Koráni Zoltán, lizern
társ: Klein Miklós. 'l'el: Aut. 919-90. 

VII. kerület: 
Rákóczi út U, lifeg-váltó (r.). 1828. Peres Ernő 
kormányfőtanácsos; k. Hartiauer Jenö. 
Te!: 42-ll-2ll. 

1\:irály ucca 49., Szent rrerézia (r. ). 1837. 
Falndi .Jen() és l~iilun l\Iíkiú~. I(ezelií: 
1(falucli .Tenö. r:Pel: .JO-fi-G4. 

I1úkóczi út 88., Kereszt, 1882. Jlaas :0.[iklós dr. 
'l\~l: il_l-;j-fl(). 

Erzsébet körút 21., 1liktúria. 1885. Rácz Jenő; 
iizc:111h'tr, ... : dr. \'\"il111;1nn (}Íf'ú. rrí'l: il:!-1-71' 

'.I1hököly üt 28. Szent Hern1ina. J88tl. Funk 
József. 'l'ol: J. 31'1-17. 

Damjanich ucca 2., l\fag-yarorszúg- vódasszo
nya. 188~ . .Tuhltsr, i\T:'irton. 'l'f']: :i:i-;;_;,;,. 

I!irzséhet körút 56„ Hunnia. 1890. ICalár! 
Gyula; üzen1társ: dr. Balló Lajos. rrcl: 
il4-8--!J. 

Zugló ncca IG. örnng-y;il. 1892. Finrsányi I\ft. 
ro}y, rl\•I: Ht1-.!-2j. 

l{úroly körút 5. Diiiua, 1895. l~réuyi J_,ftszl6. 
'Jlcl: ·11-·i>-5i>. 

Dohány ucca 88„ Apollti, 1897, nriinwal<l
(-f~-uln. 'l1el: 33-0-5.1, 

'l'hököl;sr út 87., Hungária, 1899. Kasztriner 
Miklós. 'l'c\:96-5-68. 

István út 17„ Flóra, 1899. Blum Gyula. Te!: 
314-06. k. Czukor Gyula. 

Kerepesi út 24., Pannonia, 1900. ·Szilvássy 
G,-. László. Te!: 96~3-49. 

Wesselényi ucea 30„ Wesselényi, 1901: Ke!c
csényi Ferenc örök., b. Róth Elomer. Te!: 
;f2-5-7G. 

Aréna út 29„ Aréna, 1901. Polatsik József. 
Te!: 38-1-15. J „ 

Dob ueea 80., Fortuna, 1902. Bodnár eno. 
'l'el: ill-ll-34. 

'l'hököly út 21., Arpád fejedelem, 1907. Sza-
bady .János. 'I.1e1: 31-4-74. „ 

Bethlen ucea 8., Ferenc József. 1909. Gero 
lliiklfi:-: iizend:firs Búlinf: Iinios. 'P: Hl--!-9::! 

Wesselényi u. 60„ Glória, 1910. Tóbiás Zsig-
1noncl. h. I-Icllcr lnll'L'. 'l1el: 31-fl-S!i. , 

Rákóczi út 70„ Szent Rókus, 1910. Bene Ymce. 
Te!: ·10-6-34. 

Damjanich ucea 39„ Damjanich, 1911. J\Ié
szöly l\Iútyú:-;, r1 1el: 3-1-li-lH. 

Klauzál tér l„ Klauzál, 1912. Hesscr Andor 
dr. 1'cl: ,12-6-69. 

Garay tér 19„ Garay, 1912. Hüvös László. 
Te!: 32-3-39. 

Rottenbiller ucea 6/a„ J\Iinerva, 192-!. Spiegel 
(~ynla. rrel: ilil-·1-57. 

~rzsébet körút 6 .. Corvin, 1922. Fenyves Zol
t{u1. Trl: 37-2-~6. 

daray ucea 46„ Szent J\Iiklós, 1922. Böhm 
Tg·núe. rrel: HS-1-90. 

Barpss tér 16„ Keleti, 1922. Beleznay Károly. 
'l'el: 33-4--!4. 

Erzsébet királyné út 5·!., Ilumanitas, 1922. 
Bittera Zoltán. 'l'el: H7-5-50, 
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J~úkúczi Gt 32., Arany szarya:;, 1H23, Haldsz 
11éla; üzomt{1rs: Schöuvisrinor _\Jaclár. 
'l'el: 30-4-45. 

Dob ucca 24., Kazinczy, 1926. Siklósi lfenrik. 
recl: 45-8-5!1. 

'l'hököly út 178., Thököly, 1926. l\Iajorossy 
füla. Te!: %-9-71. 

Erzsébet: kir;\]~·né út 10·!., HZl'lli \"~1·onik;1. 
19H2. vil/·r. rl1orday Ferenc·. rl\•l. ; 

VIII. kerület: 
]Jaross ucca 44 .. Szent szív (r.). J7G.1. Üz.v. Sper

g·ely I111réné és fin: vitéz Görg-éi rribor dr. 
'l'el: 39-9--06. (A budai v!trból heln•zlr·
lclt ide 1905-beu.) 

Múzeum körút 18., Magyar korona (r.), 17!10. 
\Titéz l\Iatolcsy Károly és :neje, k. vii('>z 
.\fa!olc·:-;y I\:ú1·oly. 11cl: il!J-i-:1--·-~:í. 

J~;1ross ncca 72 .. Szent József. 1854. S:.1kalla 
Lú~1:l1'i dl'. rJ\d: 32-5-Hl. 

]~:íköczi úi: H9„ Csillag, 187B. Öl'ln~u~· I-Ing·i'i 
kor111ú11;,-f()tanúesos. r_f_\:1: :J:'.--0-1:!. 

~lf!ityús tér H., Szent Kcrcszf'ély, J.882. ll1iJrí 
. Túno;-; dl'. rr('J: H:!-·1-72. 

I-Uikk Szilúrd ucca 28., Szent László. 188·!. 
Stni11e1· OszkftJ'. ~PeJ: 30-1-4H 

l~on1anclli ucca 15„ Illés próféta. 
0

1887. Blry(~r 
f\:'11"0];,-. h. Tlo!'(·1· ~\1Jlnl. 'l1t>!: :1.!-:'1--:!~. 

.Túzscf kfir{rt 64., .A.nostol, 189H. Czukor TJúszl<'). 
Te 1: :Jn-!l-8.f. 

N6psziuhúz uccn 22., Szent nfnr.t:·iL 1SHB. I\:n
Tányi Lajos. Tel: J. 338-39. 

1~nross ncca 129., Kálvúria, 1894. :J?reisic:h I\:ú-
1·01;;: iize1ntúr,:::: I\:"onr{ul (L''Z.H dl'. 'I'i:I: 
i:l--{l-24. 

Rúkóczi t-ér 2., Sz1)nt Péter. 189-1. Pikler 
(friirg·y. 'l't>l: ;:n ·!l~:t?, 

1H5 

Práter ueea 45„ Szeulcsalúd. rno;,. Wéber Dc
~ zső dr.; üzemtárs: I\:aszh1er Sándor. 'Tcl: 

il0-2-80. 
l{ákóczi út 23., II. Rákóczi lilerenc, 1905. Elek 

il[iháh-. 'l'el: 33-!l-24. 
Teleki tér 3„ 'l'eleki, 1918. 1lanrer Armaud: 

iize1ntúrs Dániel l'l[ihál;i.-. 
rl1el: B7-i~-l(i, 

Szentkirályi ucca 22„ Sanntórin1n. 1922. 
Sze11drei, Béla. rl'el: HH-0-GO .. 

. T{)zsef körút 40 .. J ózsefvúrosi g·yúgyszerlár, 
1922. :i\Ioldt Béla; üze1ntúrs: Bútori Ferenc 
dr. 'rei: 39-3-H:l. 

13aross ucca 111., Baross. 1!122. (!::;af:ó Súndor. 
iize1ntúrs és k. Gúhoi'i U;,-örg;,·. 
11el: Hl-0-27. 

).Tépszinház ucca 35., üdvözítő, 1!122. Nüg·ele 
Ctéza. 'l\•l: HS-il--71. 

:fr'izsef kiirút. 12„Zrin;i.·i. l!l:?!{. J\:nl1nú1· I-dvú11 
Miksa. 1'Pl: :19-!-:JR 

l\arpfenstein ucca. Nag-yn1ag·~-:1rorszúg-, 1!J:!S. 
Barc·:; I3l•ln. ~1\,1: :~;i--8--71. 

Baross tér 6., Gróf „A„ppouyi .A lbPrL 19:!8. 
Bér Súndor. rl\·I: 4-!-k--íi!J . 

J>rúter ucca 1., Nagybol<log-asszony, :1!128. T>ü· 
111fifiit· La.io . .., dr. rl\,l: 4ll---l-·-n:;. 

rx. keriilct: 
Ollői út. 39., ..:-\ng·yal (r.). 1847. li.ir:hcrer '11 a~ 

inft~. rre\: l-lfi-:?-n.J. 
(}llöiúi: 59„ Szeni: Ferenc, 1872. (!;i;incr Zoltú11. 

'l\~I: ilO-G-lif1. 
F\)rcnc körút ~2„ Púrlnai Szl:ut ~.\nlal, J87!l. 

[Jiekete ..:\ndor. 'l1cl: ..:\ut. 8G;}-fiO. 
l=túdai ncca 18„ J ópúsztor, 1880. Deér Ji.::ndrl' 

dr„ nz Orsz. Kfizcgészsóg·iig·;i.-i reauúes 1-. 
(:n.gjai korm{1nyflil"a11(tesos. rrel: .:\nt. 860-0{), 
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üllői út 105„ Sas, 1888. Ku11 Alaclú1'. Te!: 
40-1-86. p 1 

Soroksári út 70., Szent Anna, 1892. andu a 
József. Te!: 31-9-:-30. . . 

Ferenc körút 2., Samtas. 19ll. Emanuel Geza 
örök„ k.7 Te!: Aut. 874-43. 

Mester ucca 2L Madonna, 1889. Kemplerué 
Péter ~Iargit. Tt>l: iJ[)-8-10~ . 

Lónyay ucca 5. Dnna . .1919. I\.assn1 ..:-\rtur. 
Te!: 85-6-73 • . • . . 

üllői út 87„ Stefama, 1911. Nemenn Nandor. 
'!'el: 33-8-32. 

Gróf Haller ucca. 44„ Hn,ller,_ 1922. „ Fe)rl'te 
Zoltán; üzc1ntars: Laszlo .JeHo. lel: 
:J8-6-57. 

üllői út 121., Gizella, 1922. Hrabéczy Oszkár 
dr. '!'el: 42-2-76. 

X. kerület: 
Jászberényi út 7., Isteni gondviselés. 1870. 

Fáczánvi István. '!'el: a5-S~!H. 
Kápolna ucc~ 1., Arany sas., 1888. }vfmm Géza 

dr.: iizen1tars: 1\leg:i,·ery (1ez:1 orok„ k. dr. 
7\[auu Géza. Te!: i\2-9-0!1. . 

Kerepesi út 128., Szent Vendel, 1888. Ö. Kada 
Istvánné; k. Kada Erzsébet. 

Család ucca 44„ Mátyás király, 1896. Lenz 
József. . 

Oergely ucca 40„ Szent Katali11, 1909. Stem
burgi Pildner Viktor dr. Tel: 39-0-·!·l. 

Orczy út 47„ Orczy, 1911. Örvényi Béla dr. 
Te!: 34-5---05. 

Ollői út 12·1., Jézus szíve. 1926. rre1ncsvúry 
Lás7ló. •rei· 33-3-62. 

Ma~lódi út 69., Higieria, 1926. Dr. Görög 
• T~nőné, Buday i\Iárin. Te!: K 75-19. (Ellíbh 
48-2-20-nt kell tárc~ázni.) 
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Hungária körút 177., Szent Erzsébet, 1930. 
R.imay Béla. Üzcrntúrs: vitéz Bán ~4.rpád. 
Te!: 42-4-H. 

Bugyi (Pest), !. 3591, Szent István király, 
1901. Liszkay István. 

Buj (Szabolcs), 1. 3280, i\Iegváltó, 1899. 
Szabó Dezső. 

Biidszentmihály (Szabolcs), 1. 8249, i\Iagyar 
király, 1873. Hörömpő Imre. Te!: 16. 

Biikk (Sopron), 1. 2804., rn26. Németh János. 

Cece (Fejér) 1. 3809, i\Iegváltó, 1899. Káldor 
Vilmos. 

Cegléd (Pest) 1. 37.HlJ, Remény, 1886. Zala)
Károly dr. 'l'el: 55. 

Cegléd. Szentlélek (r.), 1807„ Jánosi Géza 
örök., b. Bachó Sándor. Te!: 93. 

t~egléd, Megváltó, 1896. özv. Dobos György
uú. k. Prehoffer .Jcn6. rrel. il. 

Uegléd, Isteni gondviselés, 1910. Csele 
„A.mbrus. 

l ;eglúd. Rúkúe'l:i. 1H14.. l\Iester J_Júszló. rrl'l: :Z!l. 
Ceglédbercel (Pst) 1. 2925, Nep, Szent ,János. 

1918. özv. IJath1ovieh Gézáné; k. Khell 
Antal. 

Celldömölk (Vas) 1. 553'1, Bold. Sziiz i\Iária. 
1815. Bisitzky András dr. 'l'el: 22. 

Uelldihnölk. Isteni f!'O!HlYiselés, l!l:.!!J. Uuny1'· 
YÚC"'· Sú11clor. UH:t~·lien helyeztetett idt> 
..:\lséiságról. 

(!ihakháza (Szolnok) 1. 5938. 8zcnthúron1sá_g-, 
.1894. 7\foriz .J 6zs"1'. 

Ci!{únd (Zemplén). l. 18G5, 1feg·v{tltó, 1~l:!·L 
Szécsi Géza . 

(Jinkota (Pest), I. 5:"">06, ~\fáf'yús ki.rú.ly, 10Hti. 
1'óth .Tózsef; ÜZellltárs Heissiuger I({u·oly, 
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C:~inkoJ~1_n~:h1:;.halon1). S1is. 19til. Gruher :rr;Zsef. 

k. l\.ata1 N. 
Cinkoü1 (Sashalom), Diadal, 1929. Yitéz Hor· 

tohúgyi (Mayer) József. ' · 

Csabrendek (Zala) 1. 3112, _Szent László, 1899. 
Posgay Andor. (1899-!ol 1901-ig· Sümeo· 
fiókja volt.) M 

Csanádapáca (Csan~d) ,L 4576, Magyar ko
.. rona, 1884. Bonom1 Geza. 
Csanádpalota (Csanád) ]. 6117 Hattyú 1880 

Nagy Albert. ' · ' · 
Csanyt~)ek (\Jsoug-rúdJ, 1. 4655, i\[eg:váltú, 1890. 

Dom3an Geza. 
Csákberény (F~jér) 1. 1707, Szent Márton. 

1929. Orosz Janos. 
Csákvár (Fej.ér), l. 439\}. Isteni g:omh·iselés 

(r.), 1821. J1rovetz Laszló 
Csány \Heves) 1. 43.sy, l\fagyar korona, 18!1-J. 

1 
~orvath ~1nre. (Fi okkal Hort·on.) 

Cs~voly (Bacs) l. 2871, i\Iegvúllú. J!lOO. Hal-
losy Endre. 

Cser:ger {~zatn1ár). l. 3600, Oro~zlún (r.l. J8:.!:i 
,
1 
l\I1k~a (IyU}a. rl'e1: 10, -

Csengod (Pest) 1. 2n07, Púduai Swnl \nhl 

1

1!126. Szabady \Tiklor. · ' · 
l ~{'pel (Pest~. l. :2~.!JOl. Oranµ::1,:nJ. J.S~Jií. 1~osl'll

berg Henrik. 
c;scpel, Angyal. 1914. Herz Gábor. •rel: 3. 
l-.sepel, Szent ..:.\.uial. 1927. Bori~ovav Tst\,:111 Tul:IQ .... '. 

Q,sepel, Sz~ut Erzsúbct, 19BO. 'l'hierry 1'ibor. 
Csepreg (Sopron), I. 4128, Szent-húron1s·irr 181;> 

Flóderer ,Jenő. · · • ""'' ·-
Csesztreg (~ala) l. 1~64, Segít() Szüz l\Iúrin. 

_ 1913. Donnszy Aladnr. 
CsS~teny <1Yeszp1(·Féi:r~ll kI.

1
1
8
111, Hrnicn, mm. 

. 7itrper n1re .. 1 io;: ·íl: ~ 'uron.) 

:i.rn 

Csépa (Szolnok) 1. 3400, Örnngynl, 1880. Nao-v 
FeTenc. Tel: 5. ,,.,, 

Csongrád (C!songrád), 1. '260·HL ()rszúg eínH·r. 
1828. Barna Henrik. 

Usongrád, Szent Rókus, 1896. Gön1öry J·úno:-;. 
Csongrád, }.Jegváltó, 1882. Czájlik Lúszlú. 
Csongrúd, Szent Istvún, 1922. Bezzegh I:-:iv:'l11. 
Csongrád, Szentlélek, 1928. Nagy Eleruér . 
Csór (Fejér) áthGJ.yezve Iszkaszent.györgyrP. 
Csorna (Sopro11) l. 8-HlS, l{ő~as (r.), .1817. ?dn-

rinczer Jenő korIDáu;y'taUÚCSOS. rrel: r10. 
Csorna, l\Iegváltó, 1910. Gergely István. 

rrel: 54. 
C~sorvás (Békés) 1. 6136, Isteni gondvisel(•s, 

1883. Forgúcs J(árol-y, h. Szúsz T1a:io~. 
Csögle (Veszprém) l. 1342, Isteni gondvis1·

lés, 1888. Bretter Dezső. 
Csökmií (Bihar) !. 3437, Olajág:, 1894. Péchú.i

falusi Péchy .József örök., k. Péchy 'l1ihor. 
Csömör (Pest) l. 2850, :i\Iegváltó, 1909. Lőri1wz 

János. 
()st1rgó (Somogr), 1. -1869, l\IL'g-vúltó, .18-!7. 

Szabó 'lince. · 
(Jsnrgó, Szabadság, 1919. Boleman l\Iihúly. 

Ilebrecen (Hajdu), 1. 117.275. :\.ran~- ang-ynl 
(r.), 1680. Bú11ó ~.\.ndor. rl\'\: 17--77. 

J)ebrecen. Nap (r.'l 18~!:!. rrolvu~- Inirt>. 'J1: :!7-iil 
Debrecen, Kossuth Lajos (r.}, 1813. Lux Ar

nold. 1'el: ~H-56. 
Debrecen, Kígyó (r.), 1812·. ?.filuilovits ,Tpu(i. 

rl'cl: 30-!l5. 
Debrecen, l\Iag-var korona (r.), 181H. Sz. rrót.h 

Béla. . . 
Debrecen, Megváltó. 1843. :Mnjor i\Iihúly . 

'l'el: 14-69. · · 
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Debrecen, Csillag, 1Íl01_._ Beke, Barna. 1l 1e1: 
')C~-~j•J 

n:bre~;·n, Arany egyszarvú (r:). 1772. Grósi 
Nagy li"lerenc. ':I.1el: H4-H6. 

Debrecen, Ren1énység", J.SHS. (}iirléllv Sándor 
dr. Tel: 31-~l. · · 

Debrecen, Isteni gondviselés, 1904. S:r.ékPly 
_;\dorjún. ·:rel: !::H-81. · 

Debrecen, l\Iátyiis kiráI;'I·. J922. Pap (ivula. 
Tel: 13-83. .. 

D~brecen, Csokonai, 1909. Batáry István dt-. 
Tel: 10-15. . 

Debrecen, II. Rákóczi Ferenc, 1907. Aranvi 
_<\rpád örök., k. ?i.fútra~· .József. 1\d: 2H--i:t 

Debrecen, N údor, 1913. Sztankay Aba dr. 
egyeterni nuigúnta11(1r; iizen1társ: Csenn·(·ri· 
Rezső. Tcl: 25-58. '"' 

Debrecen, Sas, 1913. l\Iandcl József. Tel: 
11-B9. 

Debrecen, Bocskay, 1913. La,súnyi József 
11el: 2fl-I,t . 

Debrecen, l\Iuraközy, 1914. Preiser Emő. 
Tel: 13-30. 

Debrecen, Tisza, 1923. J ónap Aladár 
':1.1el: 24-fi2. · 

Debrecen, Arany Júnos, 1923. Bl)zóky G·vör•n;· 
Te!: 11-78. . ~ .. 

Debrecen, 1927, Szthúro1nsÚg', Bernáth 1\Iik1ús 
örök„ k. '? rl\:l: Ji-on. ' . 

Debrecen ............ l!f:-:~ . .\I ikt>s Bi;ln ~l.\•!:? 
Debrecen. Huugúria, .1!JH2. Sz. Szabó .Trn(í. rrel: 1 
Decs (TolIJa) l. 4274, l\fag-yar korona, 1919. B. 

Fodor Sandor. 
Demecser (Szabolcs) !. 3226, Gondviselés 191" 

Székely Rezső Te!: 22. ' • "· 
Der;ecskc (Bihm·l, 1. 99S:i, fü•rnétty, 18:16. Bettkö 

Sandor. 

Mi 
Derecske, őrangyal, 1913. Pataky Sándor. 

(Fiókkal Konyáron.) 
Deszk (Torontál) J. 2358, Pítdnai Szent Antal, 

1931. Szeghy Tibor. _ . . 
Devecser (Veszprém) J. 4230, Szentharomsag 

(r.)„ 1834, Balogh Mihály. (Fióklrnl Somlö
szöllősön.) Te!: ll. 

Dég (Veszprém),. J. 3828, (f.), 1923. (Szilas-
balhás fiókja.) Kovács J ózse~. ·-

Dévaványa (Szolnok), l.14.655, őrangyal, 18b1. 
Sommer Bertalan. · 

Dévaványa, Isteni gondviselés, 1896. Kolbay 
Rudolf. . . ( ) 

18
_ 

1 Diósgyőr (Borsod), !. 20.854, Megvalto r. , , 1~. 
Éles Géza. Tel: 18. . . 

Diósgyőr (Perecesbányatelep), J\fogvalto, 
1909; l\Ienner Richard. 

Diósgyőr (Vasgyár), Angyal, 1897. özv. J\Ien-
ner Ottóné; k. Vértes József. -· 

Diósgyőr (Vasgyár), Szent László, 1913. \•a
mos Imre. 

Doboz (Békés) 1 6877, Isteni gondviselés, 
1900. Holdy l\Iagda. 

Dombegyháza (Csanád) J. 4878, Angyal, 1896. 
:Maicr György örök., k. ~ 

Dombóvár (Tolna), l. 8984, i\fagyar korona, 
1870. özv. Szallós Jánosné; k. Guóth Kitz-
mér. 'l'el: 22. . . 

Dombóvár. őrangyal, 1923, Chomor Kalmatt. 
'l'el: 61. 

Dombrád (Szabolcs) !. 5288, Jézus szíve, 1882. 
Nagy Jenő. _ 

Domoszló (Heves) l. 257-i, Szent Antal, 19:l3. 
l\Iolnár Jenőné Schultz Frida. . 

Dorog (Eszterg;om). l. 390~. Szen.t llf~~gü, 
1893. Perl Jozser. (1913-rg BaJna frokJa 
.volt.) 



Döbrpköz ('.J,'.oln4) 1. 4117'1. Orarw"al 19 Brody Erno. ·.: . h •
1 

' , • <l8. 
D2,m~öd (P~st) J. 4üH, l\Iag-yar korona' 13-,.1 .. 
~oos Istvan. · . ' ' ' 

Di1·e9'~~l's'pahl.(mbk (Ilo,ul) l. lí7G. Szent I~rzséhel. 
„1. e on erg .t\.rn1n1. 

D\v~Jj0A"fmy (re~tl J. 2922, Madorrna rno;.· 
fió,kj~nv~\~.) l\Irhal;-. (l!IOó-rnOi. Vis'egTád 

Dnnaföldvín· (Tolwil J 11 "ll'I " ti . 
S;;n. 1s-- s .„ t' (',.' ··· 1

• ~::izen 1arou1~ 
«i:.J Dt. ZlJar :o "lCZ'I 11el. f6 

Dnl)afö\dvár, Isten any,J~· (r.) · 1fgi; zr· · I· _ 
J ozsef örök b w '1 D · ' · · rnsz •) D · · n e )81' cnos 
ll!Iaharaszti (Pest) 1. ?~50, Is.leni gondvisc
~y\111886;1, IIl·o~fmann (,eza; iizemtárs: Múr 

a. e. ""· 
DBna~J;'ziJ(Pest) J. 3913, Szent ?\lihú]y 18'17 

re1c a. anos .. (1H04-ig- Fót fiókja vólt) l, • 

D~napataJ, (Pe.st) !. GOBO. l\[eo·;•áltó ·18,_ 
l\Iodra Laszlo. M • ·''· 

Dunapentele (Fejér) ]. 4023. Szenth'tro : „ 
1')64. AJ bert Rezső. 'l'el: 15. ' IllSdg, 

s
1
ag.1883. Nio1nár A. Dániel örök h Brann-
Jerger In1rc. Tcl: 12. ., · ·' 

Dnnaszeutg·yörgy (rrolna) 1. ·JSI9: l\f, „ "' . 1„ 

rona, 1928. \Tizslovszky Idt.%1<~· 1 .ig~ ai 1..o-
Dtlmavee8e (Pest) J. 4818, ?l!e'"v'ilt6 JS'l·l ll· 

\OS Ferenc. b e - , ~ ••. <l-

Ecb.seg !N óp·ád) l. 1778, Sziiz Mária 1895 '\-'„ 
„ cr.ne \)T111ter Elza. ' · · ) e 

l•,deleny (Borsod) ]. 2737, őrangyal 1873 D. 
.. ,Sehn1ck Ci:.rula. ' · r. 
lc 0 ·c•r ffie\·es) l 'JO J'>J G · · I .

0
, , ;· • • ' ._ ... „, · ranabtln1a (r.), 17::!8. 

I'' 1,,..alI,!.1;1s1:nd; k. Nyerges G:v. Gs-örgv 
•!!:e!> lugyo (r.), 1839. Hiba:;'. Györ •.· dr 
orok.; k. Szabó Béla. 'l'el: 1~52. g;,; · 
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l~gcr, 1\{agyar király (r.), 1714. Preszler 1\.r
rnin. 11el: 1-IG. 

Jijg·er, őrangyal, 1897. Pánczél ~4„rpád. 
Eg·er, Szent ... <\.nua, 1907. 'lelcsey István. 

Tel: 9í. (Fiókkal nlakláron.) 
Eger, Beniczky, 1922. Beniczky 1\fiklós. 
Eµ;crcsehi (Heves), l. 101·!, 1-lag·yar király, .Hlll 

Radimetzky Zoltán. 
Egyek (Hajdú) 1. 565;5, Isteni gondviselés, 

1892. Tóth Dezső. (1895-ig ':l1iszacsege fiókja 
volt.) 

_Egyházasrádóc (\Tas) 1. 832, llfa.g·yar ,korona, 
1HB1. Rév1kon1áromi Kon1áron1y Gyula. 

l·~lt>k C.\.rad), l. 8446, SegíUi Szüz 11.úria, l8f1G. 
ICemény Imre. 

l~lek, 1926, Jézus szive. Hamrncr Rudolf. 
Emőd (Borsod) !. 3166, Meg-vúltó. 1896. Wal

tay Kornél. 
Encs (Abauj) l. 1162, I\Iag·yar kirúly, 192fl. rl'a

vaszy Lúszló. (Fiókkal Forrón.) 
Dnuaszckcsfi (Baranya) l. 5G33, SzeHthúro111-
l·:ndrüd 03í'.·k{1 ~). l. :JH.H28. ~lP1.rvúlfú. 187íi. 

Alapy Andor. 
1 1~1Hlrőd, I)fnlua i Szent ..:\ n f.al. 1~03. Sf crC'zll la 

.Tenő. 
I~nying (\Tcszprém) l. 4:299, J\[egváltó, JS;J~. 

.A.dler In1rc örök.; k. Ohcrn1ayer G izclla. 
Ercsi (Fejér) l. 846,!, Sze11t:ilúron1súg. 18ti7. 

Lugosi Béla. 
Erdőbénye (Zemplén), l. 2!J52, (f.) Isteni 1-(0nd

viselí~s, l!lilO. _;\sztalos G·yula (Olaszliszka 
fiók.) 

ISrdőcsokon;ra (SoIUogy) 1. ::!Gli>, J\Icµ:vúltö, 
lHOG. 'l1úth J ózscf örök„ h. Krétcr Endre. 

n;rdőtelek (Heves) l. 4549. (Kúl fiók:ia.) l!l"G. 
I\Iegvúltó. Búnóczy Sándor örök.: k.·? 

I~sztergorn (Eszterg-on1), l. 17.354, 1I pg·r úl t ú. 
1861. Kerschbaummayer Károly. '!'cl: 42. 

23 
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Esztergom, Szent István (r.), 179:J. Özv. Roch
litz 1\rtnrné; k. Székcsik J~li:k. 'l'el: D1. 

Esztergom, Fekete sas (r.), 1727. ~l1akúts Ist
vánné; k. 'l,akáts ls!:vú11. (Hercc.!.\'Pl'Ín1úsi 
rue'gye gyóg·:rszcri{1r.) rl'el: Sli. 

JTisztcrllúza (Sopron) 1. 88:-í. J?úcln:ii Szcuf. ..:\11~ 
lai, 1909. Nindl J únos. 

Etyek (Fejér) l. HH0-1, l:-;teni g-und,·i:;elés, 18H-1. 
\lida József örök .. k. 
(1905-ig Sóskút fiókja vo]l.) 

Érd (Fejér) !. 4009, Szonlhúrornsúg-, 1882. Tóth 
ll'erenc. 

Ersekvadkert (NógTúdi l. 821G, Megvúlló, 189ó. 
Dr. Engelné <:rúsz ...:\11na; h. r!'óth .Ilona. 

Fadd c:l1o1na) 1. ,1972. Szonthúron1súg, 1s;;;,. 
Borsody György. 

Fajsz (Pest) l. U-10~. ~\!Hg")·n1· korona, 1892. 
I{olos György. 

Feg·yvernek (Szol uok) 1. :íl\!\7. 1[egv{!l tó, 187H. 
Schreiber .Józ.-:el'. 

JJ1ehérgyarniat (Sz<tlH1il1·J. 1. ;):2:21. J.-:it·ui go11d
viselés, 1859. Bag·yi11ka 1'.:JJdre. 

Fehérgyarmat, l(íg;yú. l!l~7. J\:nr1J1Ú11y Géza. 
Felsőgalla (l(o111úro1n) l. JB.B.i'l, .l\leg'YÚl tú, 

1911. Szénert ...:\.laclúr örök. 1(. Széuert. 
Aladár. 

Felsőgöd (Pest) 1. J.(i;in, Seg·íllí Sziíz J\[úria, 
1917. László Is lvún. 

Felsőireg ('l'olna), 1. ~71!1. Js1elli goudviselú~. 
188,J. Schmidt Béla. 

l11elsöság (Sopl'oll l. (lúsd Shnasúg.) 
Felsősegesd (So111og;.·) 1. 2:í2S, Szeuf; Lús:dó, 

1914. Éesy Zso 11. 
Fertőszen hni klús ( Sopron) l. H2:2G. J steu i 

gondviselés, 1881. Ko.uyúry Béla. 
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iI'ényesiitke (Szabolcs) 1. 2310, l\Íogvitllt,, HJ28. 
Oltványi Zoltán. 

lcoktö (Pest) l. 3135, Isteni gondviselés, 1901 
Nagy István. (1893-ban erigálf:úk; 18!/(i-hat· 
Uszódra helyezték át, s 1897-bcn lj~okti.). 
fiókot kapott. Ez elévült, rnirc l!IOl-hc11 
ruint önálló gyógyszertárt. engedélyezték.) 

J<'ouyócl (Somogy) l. 1267, Aug·yul (l'.i rn:11. 
Gal_Ié Géza. (Leugyelt.óti fiókja.) 

Forro (Abauj) 1. 1339, i\Iagyar kirú]y (f.), 
1868. ~I.1avaszy Jferenc, (1868-1924-ig önúllö 
volt. Encs fiókja.) 

Jl'ót (Pest) 1. 4087, Szent (-fyörg\·. 188:!. 
Dvorák Alfréd. · 

Földeák (Csanád) 1. 5594, Szent Lúszló, J88H. 
Zsögön Árpád. 

Földes (Hajdú) !. 5411, Isteni gondviselés, 
1866. Kúllay Lajos. (Fiókkal 1'clétlcnen.) 

Fiilöpszúllás (Pest) l. 6163, Isleui gondvise
lés, 188í. Dúvid lstvim. 

Füzesabony (Iioves) l. 5790, l\Iú!yús király. 
JSSO. Ft>l'i.'llCZY Zoltúu, iizerufúr:-; Gú! r~tYún. 

.FUzesg·yarrnat (Békés) 1. 9880 RPrnc"nY. lHílfJ. 
I\:irúly [túspúr. ' · · 

Gaborján (Bihar) 1. 1713, Rcmém· l90il. ;\lé-
szúros István. · ' 

Gac_sú]y ,(Szatmár) !. 1029, Remény, 187~, Sán
dor Zs1g·mond. 

(iaIP.;l_tmúcsa (l::>est) l.1880. l\fagynrorszúg véd~ 
a~s_zonya, 1923. Poszt-1 Gyula. öriik .• h. (Jús
p~lrné sz. BontiloYic.o; Olg·a. 

Ga!,11ús. (So;~og·:'i:) l. 24_'f-3, Szüz l\-Iúria (f.), JH~-1. 
.I\.ocs1s l\.alman. (So1nogvvár fiókja.) k 
Schmid József. · ' ' 

G~1ra (Bács), 1. 13620, Szenthárontsúg, JS!ll. 
Ettvel Zoltán. 

~--
; ; " 



Gyöngyös, Szeu t l3erf al1n1, lHJ 1. Boros 1\ la~ 
dár. rrel: 1-16. 

(-J.yöug-yö:-;. 8zl' releL 19:!7. (':.;t>r.iú n 1Hl1·e. "l\· 1: :!!I 
Gyöngyösruellék (Soruoi„c\·) l. tili, Isteni g·o1td· 

Yise]és. 1891. Pichler ,József. 
Gyönk (Tolna) !. 3077, Megvúllú, IS:J7. Banelli 

F. Kúl'oly. 
(j\·(ír ((ly(í1·J. ]. ;>ll.~Sl. „\.H!2.'Ytil. l~Wl. J<.::l'~P!'ÍÍ 

'..:\Jadhr'. · · · „ • 

Győr, 1\.rauysas (r.), 17Gi. Rost cl ter .J ú11os. 
'l'el: 1-66. 

tl;i.·őr, l\fagyar korona, 1847. li'Jeseh ]~111il dl'. 
örök.; k. Székely Jenő. ~rei: 3-59. 

(iyőr, l\Ieg·vúlt:.ó (r.), lliBO. I\:enyeres Györg·:.·. 
Te!: 4-Sil. (l!i:JO-ban úllítottúk fel a :iezsui
túk és 179-!·ben u1clll út 111ag-úutulajdonha.) 

(iyőr, Szcnthúrou1súg-, lSH-!. Stinucr 11nre. 
rrcl: 5......:09. 

Györ, 'lárosi (r.). 16fi4. 11úbl .Jenlí ós neje. 
rrel: 8-4G. 

({yÖr, Scg·ítő J\[úria. l!lll. Jloliilla J-iezső. 
Td: ~-JH. 

f.irj:ír. I~~cn szeu1e_. 18'.J~I. :.\larkoYics _Pú\. 
l p 1: :-; 1. 

(}yőr, Szent Ferenl', lDl~. l>alovit~ .\lnjn::. 
Te!: fi-3B. 

G:;6r. Dcúk ll'crcuc, 1H:!li. Breuer .J[ikló:-:. 
Td: 9-91'. 

Ctyör, I~igyó. JH:!li. Dalibnr I„úszlú. 1\·l: 10-.l\) 
Ci-;.·ör (S:m1hacllteg;.·), ...... „. l!J'.l:?. Stt>i1H'r 

,}úito::- \'ihnns." 
(iyörsövéuyhúzn (Győr) 1. lil5l1, 11úkóezi !f..), 

1922. IIeg·cl Frii.i:yes. (l\:ún>- fiókja.} 
G:;örszentivún ((lyör) 1. .Jt1fl;i, • .\ng·yal, 1\t.!7. 

ílfiiller Elek. 
G:rőrszentrnúrtou (G;.,'Ör) l. 3:!70, Szent I::.;tyú11 

király, 1854. ::\izsalovszk:.- Ist.vún. 
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(i;rula (Békés), L .25.241, ''fszenthÓron1ság- (r.·1: 
1854. Kelemen'Zoltánné; k. Kiráh· Lajos. 

Gyula, Aranykereszt, 1888. Wieland Dénes. 
Gyula, Megváltó, (r.), 1760. Winkler Lajos. 
Gyula, Szent József, 1903. Práger Frigyes. 

'l'el: 1-13. 
Gyula, . . . . . . . . 1930. Kéler János. 
Gyulavári (Békés) !. 3623, Remény, 1905. Z. 

Császár Ferenc. 
Gyüre (Szabolcs) 1. 982. Isteni gondviselés, 

1928. Görögh Péter Imre. 

Hajduböszörmény (Hajdu). I. 28.914. Arany 
sas, 1828. Jiiger K. József; üzemtárs Rét.hy 
LaJos dr. 'l'el: 10. . 

Hajdúböszörmény, Isteni gondviselés, 1894. 
Sch uk József. 

Hajdúböszörmény, llfogyar korona, 1871. 
Schreiber Lajos. 'l'el: 51. 

Hajdúböszörmény, Szentháromság; 1913. 
Papp László. 

Hajdúdorog (Hajdú), !. 11.50·1, llfog.,-áltó. 18iió. 
Schwartz Mihály. 

Hajdúdorog, Segítő llfária. 1922. Korpos 
Lajos. 

Hajdúhadház (Hajdú) !. 10.270, Remény. 1847. 
Novák József. 

Hajdún:ínás (Hnjrlú). 1. 17.990. ?tI~1ir;var ko
rona, 1832. Lioschitz János. üzerntá.rs: 
Lioschitz Lafos. 'l'el: 2. 

Hajdúnánás, Kígyó, 1888. Sommer Ottó. 
Hajdúnánás, Remény, 1913. Csohány J enö. 
Hajdúsámson (Hajdú) !. 5873, Remény, 1884. 

leleszi Kováts rribor. 
J{ajdúszoboszló (Ilajdú), I. 17.022, (1ondvise

lés. 1834. Bardócz Zsigmond. 
Hajduszoboszló, .Tustitia, 1888. Faller János. 
Hajdúszoboszló, Bocskai, 1914. Zala Emil. 

ssn 
Hajdúszovút O:J;ajdú) ]. 3638, őrangyal, 1890. 

'\.ts Nagv La::ios. . ~;:i I t . o- nd 
}-f?J"iI~1;fské1: (\,ieszprétH) J. ,22·1:.,~ rrS e1 ~1\ÜMO -

" -· l ', lff"'3 Dvorszkv J ozsei. e · · 
l-I~jó~ (J?cs't), i. -Hi96.".scgítő 1Iúria, 1876. 1'.far-

tinovich J ozsef. St 
Halúszi Dlos~n) ]. lil·ll. Szüz i\Iúria, 1912. o-

kiu(rcr Istvan. . . „ 1 1898 
J{ark.~ny (Barau:-:.:a) 1. 7-!6. Ora11gya' . 

rl1·t1-:tcs Fcrencnc. . l' 189.!" Hai'.t~' (Pest) !. 5044, Isteni p;oudv1se es, -· 

H;{~'.;;;i filJ~·es). ]. 15.389. l\legYú!tó, 184:i. 
Sperlúg·h Zollún. 'l'cl: <>8. . „ , 

H .11,-.111 .\n•„yaJ. 1897. Seper Dezso.S'l?I: 19. 
• ' · - ~ · · S " 1 ] 1919 zemann Ilatvan, Pádna1 zent -'"1.P a·. · ~· 
"'7\.g-oston örök.; k. Csel2_I .A.utal. (f) l~lc::; 

!Hmm· (Borsod), !. 1001, ···:··:.: ... :
1
„.) 

('éz·1 k „ (Diósg,·őr: ~,l\Icg·y<dio 11~ ~Ja. 
Hé~,-~~h~l.om_ (i\Ioson) 1. 2529, Nap.189„. 

'['örök Arpad. · 189' 
]foo·yfo]u (Vas) ]. IOGO. Szc;nthú!·on0sagi· 'k .. b. 

Egei~· Józs(~f. (1SgG-lSDS-1g Sar...-ar 10 Ja 

\'OJt.) 1· [ '"'!" (" 11·1 Y1·zér J91ó Hcjőesnbn (Bc;.n·scH ). · h;;:i), ~a·' · · ·· 
St.épán Istvan. . . ., 

liejö.e-saha (Jiart in te lep J, .:\post ol. 18'.:!S. (.zpg:-

l~;dv István. „ 189" 
l-IercCgfn1va (Fejér) L SS90, Isten a11yJa. • .... 

Janthó ~L1ivada1:- , J.9 S'7 t "~.nt·1l licrcegszúnió (I3acs) 1. 31-.... , _.en - ' ' 
1919 Bieliezkv T~úroly. ., , . S" 

1 ]! .·1 •· . , ((',.,-,„,-..) l 1139 Szent brischct, 1 o„ ·ccerva1 .. r. • · ••. , -. 

Barna ..:\ntnl. · . t"·HJ i·1·· 
.. . (Jl ... 1 "[(l !•lJ 1[t'"'\'l'l'llllt'l', '·1-· •• J. J:[p\·p;,; „ P\I':--... , --· - --· ) 

();-;i~1 rrc11 ldtszló. Fiókkal. Pély-e~!. ,
1 

. I. 
J:Iev'es,hl\Ieg-váltó, 1910. Rc111e.r '1I1ha_;,> ( 1. 
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Hévízfürdő (Zala ) ·L.otus (f.): 1910. Csébv La· 
jos. Keszthely· „Orószlán" idény fiól{ja.) 

Hévízgi•örk (Pest) !. 2169, Kígyó, 1923. Györh 
Béla. . . . 

Hímesháza (Baranya). Athelyezve i\:Iajsra. 
Hodász (Szatmár) l. 1630. Erzsébet, 1925. Hor· 

váth Lajos. 
llód1nezővásúrhel:-· ((~songráfl). l. 60.342, 
S~entháromság (r.), 1808. Kristó Nagy Ist· 
v1m, b. Gruber Janka. 

Hódmezővásárhely .Isteni gondviselés 1839. 
Philipp Istvún. 'l'el: 2-91. ' 

Hódmezővásárhely. !\!agyar korona. 1852 
Németh Lajos örök .. b. Vörös Sándor. ' 

Ilódmezövásúrhe!)•, Megváltó, 1878. Bereczk 
Péter. Tel: 1-29. 

Hódmezővúsárhely. őrangyal, 1880. Tagúnyi 
Arthur. 'fül: 2-41. 

Hódmezővásárhely, 1\Iagyar király, 1893. 
Vasváry Elemér. Te!: 24. 

Hód_nrnzővásárhely, Remény, 1894. Gallina 
Be la. Te!: 94. 

Hódmezővásárhely, Kereszt, 19U7. \\Teisz 
• T en ő. Te!: 81. 

Hódn1(~Ző-Vásárhelv, .A.ran'í: csillan· 190-
lllüller Mór. Te!: 23. · ~· ' '· 

H ódn~!JZŐ-'? ásárhely, Zrinyi, 1919. -Skonrnál 
Jeno. Te!: 1-89. 

l:Iódmezö.\lásárhel:v. _.\rauy sas. 1926. G:ibris 
Jenő, h. Gutfrennd Arpád. 'l'el: 1-48. 

Hóchnező-\7úsárhely, „Szent Terézke.;, 1fl28. 
Szporny :i\fiklós. 

Hódn1ező-'l úsárhel y, N ag-yn1ag·yarország-. 
1929 .• Tuhnsz Istún. Tel: 3-0í. · 

Iíóc1n1czö,·ásúrhcly .......... 1932. CTidófaJy\-
György. · 

Ilomo.kterenye (Nógrád) 1. 1387. Tnrul. 1930. 
)[ost Hudolf. · · 

1 
1 1 
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Homrogd (Abaúj) l. 1775, Csaba vezér. l9U. 
Bódy Dezső. · l9"1l 

Hort (Heves m.) ]. 4370. i\IagY!!1: korona. . ·' · 
(f.) Horvúth Ödön. (Csany lrnkJa). _, 

Hosszúpályi (Bihar) 1. 4084, Angyal. 1810. 

I\:ende Ernő. , , 
llögyész (rrol:na) l. 3955, Szent.lu:n·on1sag

(g~'.), 1802. 'J.1éry .A.uré!. 
Ibrány (Szabolcs) l. 3892, Sas, 1925. Kc•rtés7. 
I~rnö István. .. 

Jgal (Somogy) 1. 2154, üraugyal, 1894. 
~{agay Kálmán. _ . 1 

Iharosberény ($omogy) l. 1822: Is~en,1 gonc -
viselés, 1893. Özv. Hampek Laszlune. 
h Józan József. . 

1kei·vár (\Tas), I. 21312. Patrona 1-Iung·ariae. 
1927. 1Iedreczky Nándor. .. 

Isasze" (Pest). l. ,1501, Ang-y~], 1899. Ozv.„ 
I)cstTr.Y l\Iihúlyné s7:i.}l'. r:I.'h!n~1gl Sz~rafu_~: 

J::;zkaszentgyörgy (Fc:icrJ., l. l,1lü . ..:-\ng;:\ dl, 19_.J. 
Czollner László (Csórrol athelyezvc). 

lz:-úk, l)t'~n. 'i. í-117. ?\fegYúltú, 18:l4. Balogh 
Súndor. 

19
,

0 
R 

1 
. 

Izsúk, Páduni Szent ..:\_nial, ,:.,» L-:ZC i:ero::; 
Súndor . 

• 1 ákóhalma (Szolnok) l. 4480, Öranl!-;-al_. 1886. 
S·in-hv Ct:rula örök„ k. l\:fuller Lasz}o.. . 

.Jiu;1;" (Szatmár). l. lHli. ~Ieg-,·últó, lfü:J. nra1 
l~r~LY László. 

,J{11,1o~halina (BúciSl, 1. 14.839, Szent ~.\.nna. 
1!123. Zámbó Lúszló. . , . 

;Jánoshalma. Szentlélek (r.) 18~4. ::;11])·? Gezn. 
J únos háza (\1 as) l. 4255, l\Iegy!d to. 18~:3-.. . 

Fischer ,József dr. Tel: 5. (F1okkal ~og~?ten 1• 
.T úsznlsószcn ti:ryörg·y (Szolnok) 1. -!88a. _Sze_n t • 

húromsúg', 1888. :i.\Iedzi.brodszky. Ig·nacnc. 
szül. Szaner I\:oustanc1a. 
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.Jászapáti (Szolnok), !. U390, :l\Ie;·áltú, IS:J~'. 
Rácz Illés. 

J ászapátí, Szentháromság-, 1H04. :Uiünster 
Imre. 

J ászftroks;:á.llás ~Szolnok), l. 13.980, Seg·ilö 
,Sziy• Ma1;rn,_ 18o~. Ferenczy Arpád. 

J as~arokszallas, Szentháromság, 1902. Bauer 
Janos. 

Jás~be1:ény (Szolnok),!. 30.101, öran'"'"tl lSS:J 
_J.a.nvapy Endre. Tel: 93. ""· ' · 

.• Tas~b~renY. Szentháromság (r.). lí91. K. 
Revesz Imre orok., le. Koritsánszki• L'tszlo' 
Tcl:~ ' · 

J ás~berérr,Y,. Megvál~ó. 1922. Szentgyörg·yi 
,Janos, orok„ k. S.arközy Mihú.ly. 

Jaszber,eny, Sze':'tlelek, (r.), 1829. Tomori• 
Elemer. Te!: 9a. 

J áLszl)eréJ!;I'., Isteni gondviselés, 1913. Tornyos 
. aios ,orok„ k. Pesti József. Te!: 75 

JJ~szdb~reny/ Szent István, 1928. Szerb József 
asz ozsa Szolnok), !. 4300. Páduai Szent . 
. /rntal,)903. Korcsok Béla. ' 

Jaszfelsoszentgyörgy (Szolnok) 1 070J Bol· 
_dog~sszony, 1929. Várady Lász!Ó. - "" 

J aszfenyszaru (Szolnok) !, 7297, Remén•sé~ 
1876. Ga.lata László. · 

0

' 

,J~s~ar2·ajenbő (Pest) !. 6843, Szentháromsá~ 
-· Olll ory György b Platzer S· d 

0

' 

J ~s~1'.s/~~!Í~~0i~?t) .1· 6731,' I.Ia,gyar 'k~:~o1~;: 
J

. 
1 

, . a man. 
asz ~dany (Szolnok), !. IOOSS. Ki„n\ FG
Kle1n J enö. · '''" ' 

0 1

' • 

Já~zladt~ny, őrangyal, 1923. De ?\[oder Déne'· 
.uzem ars Rados 1\Iárton. „ • 

J as_zszentandrás (Szolnok) 1 51J9 S „ 
l\Iárin 1911 S 'l: . n: . --· ZUZ 

S 
,"'•: ·-· zi_ag·y1 \_.,.ezn. h. LenO'"t"e] 

tefama. · "·· 

Jászszentlászló (Pest). 1. 2908. ~lagyarorsziig 
\r édasszonya, 1923. l{asziba J(ál1nán. 
(Fiókkal Szankon[. . . . 

J ózsá (Haidu), l. 20a8, Remcnyseg-, 19d0. 
Kovács Barnabás. 

·Kaba (Hajdú) !. 6797, Gondviselés. 1875. 
Klein Emil. . Kadarkút (Somogy), !. 2.327, őrangyal, 1875. 
Popovits Zoltáp. . , 

Kakucs (Pest), athelyezye Uihartyanba, . 
Kalocsa (Pest). l. 11.880, Orangyal, 1894. Ligeti 
Ernő. 

Kalocsa, },lagyar korona (r.), 1792. l{özgaz
dasági Bank rt.; b. Lovassy Dezső. Te!: 28. 

Kaposvár (Somogy), 1. 32.715, ~~rnny oroszlán 
(r.), 1774. BabochaY Kálmán. Te!: 2--28. 

Kaposvár, AranY kereszt, 1896. Kellauer 
Gábor. Te!: 1-93. Kaposvár. Magyar korona (r.), 1833. lllittel-
roann Jenő és Szabados Imréné. Tel: 26 . 

Kaposvár, Igazság, 1919. Ifj. Piatsok Gyula. 
üzemtárs: Csur!:!;Ó Lász1ó. TPl: 8-571. 
Tel: 3-55. -

Kaposvár, I\:iITTrÓ, 1907. Bokor Ferenc. 
Te!: 1-94. l\:.anosYár, )Iegvúltó. 1926. Lr.~01:(•z;; 
(Vetter) Vince. Tol: 5-21. 
Tef: ;>-21. 

Kapu.ár (Sopron). l. %36, Rcnu'n;-. 18'.JS. 
Farkas Ferenc. Tel: 56. 

l(apuvár, Oondviselés, 1929. Jeszenszky 
Valér. . I\:arancssá.g (Nógrúd) 1. 1227, I-{e1uéuy, 192\l. 
Dr. Sokz Gyula Pú!. 

Karácsond (Heves), l. 3563. Sz1?11tlélek, 1900. 
Gyetvay Andor. 
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Karád (Somogy) ·l. 3G63. Szeutl.ilek, lS~fi. 
l(örmendy !(álmán. 1 

J(arezag (SzoluokJ. 1. 24.:!-J8, Sz1;c„!Jen~·i. l!Jl-1. 
Solcz .Gábor. Te!: 97. " 

lCarczag, -1'.[agyar korona, 182G. Popnvies 
Dénes. Te!: 96. 

JCa1:czag, őrangyal, 1901. Bötös Sá1uncI. 
~r.cI: 81. 

I\:arczag, Oroszlán, 1883. Steru La;io:; . 
. , 1'eI: ill. 
"I{arczag, l(alvin, 1930. ~A.lexander J(úlu1ún. 

'J'el: J-{lH. 
Katymár (Bács), l. 4002. Szíiz Múria, 1891. 
. Özv. Schnch I\:árol:rné, k. Fábián Géza. 
Kid (Heves) l. 4120, l\IegTáltó, 1908. Birnót•z)· 

Sáudor örök.; k. '? (Fiókkal Erdötelke11.) 
Káld (Vas). l. 1610, Szent László. 1928. 

\\T ug·ner 11i vadar. · 
. I\:áhnáncsa (Son1og-y). l. 1-138, 1'.fag:rar korona, 

1855. Kelényi :c\Iihú])•, (1896-ban Sznlokra 
engedélyezték; ide 1913-ban helyezték út.) 

I\álóz (Fejér), 1. 4411. ::\fag-yar korona, 1862 . 
• Jeges Zoltún. 

I\üllO (Nó.r.;rúd). l. 23·!~, Isteni g·ondvi:;;eJés. 
1!109. Wéber Flóris. 

l(ápolna (I:Ieves) l. 1837. őrangyal. 1SSH. 
Nagy J ózscf. 

I{ápolnásnyék (Fejér). l. ::!315. l/örös1narty. 
1887. Balogi Mihály dr. (1887-ig i\Iartou
vásár fiókja volt.) 

I\:eeskeznét (PestL 1. /H.467. il{Pgvúltó. 19G-L 
c,orba .János. Te!: 1-57. 

l\:ecsken1ét, Szent István királv, 1922. Pauli 
Péter. Tel: 3-23. · 

I\:ec:skcntét. Szentlélek, 1847. ()zy, I\:atona 
Zsig-111ondné; k. 1(ato1111 }fnr.i.rit. ~rei: ii-J;i. 

j(ecskemét, Mátyás király (r.), 1821. Farka' 
l31'b dr. Te!: 1-49. 
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Kevermes (Csanád), l. 4499, Isteni gondvise- · 

lé~, 1~0. Bauer I\:ároly örök., k. J ancsl'.i 
.Kalmnn. , 

Kétegyháza (Békés), 1. 4689, Isteni golHh-iso-
- le!j, 1888. Korossy Károly, · 
l(óthely (Somo~-y), l. 374il, Seg·ítő Mária, l!l!iJ. 

,... Boleman I..iaJo:s. (li'iókkal Balatonn1árián.i 
h.isb.ér (Koi;núrom), l. 4067, Szent Imre, 1832. 

Iv;an .Arpad dr. örök., J<. Szordahelvi 
Laszlo. · 

· Kiskomár9m (Zala), l. 1917, Angyal, 1883. 
Pencz J anos. 

Kiskőrös (Pest), l. l:l.144 Petőfi S''111rlc11· 191' 
Finy J enö. ' ' ' · - ' -:-. 

JGs~örös, Isteni gondviselés, 18il8. Nádasdy 
?~Jauos; b. Buda.húzy Súndor. 'J\~l: 81. · 

J\..1sJ~undopozsu1a (Ctiongr;í.d), 1. JR.956. 8zent
. „J1ar,orusag, J.907. Forgúch János örök„ k.1 
I~11~kun~1orozsma. Szent lst,·án, JSGl. Szirinai 

\..Orne. 
I\::iskundorozsn1a, 192G, l\fadonna. Boross 

Káro])•. 
l\:iskúni'élegyhúza. (Pest), l. :is.~O(j_ Sr,o·ítii 
)\lá!·ia_,_1877. (!el!ér János. Tol: 1~5: M 

I\..1sk.unfelegyhaza, Szentháron1súg" (r.) 1818. 
9z1ra Endre. i:rel: 92. · ' 

K1skúnfélegyhúza, Szent István 1891 Sz. 
Tóth József. ' -· 

J\:l1·s90k4u'n,{,éhlegyháza, Púdnai Szent .A.ntal, 
„ : i, ury 1~ndor. T'el: 1-24. 

J\..1S!tunfelegyhaza, ~fegváltó, 191-!. TarjúnYi 
J anos. 'l'el: 90. · · 

J(isknll!ha.Ias (Pest.), l. 2·Hfl88 Ki o·\·c) J<)•)'$ 
Makay Károly, Tel: 63. ' ~. · · •· · 

Kiskunhalas, Isteni gondviselés (r) 1817 
Bácstopolyai takptár és Mikes F~re'nc: IJ 
ATvay Károly. T'el: 1. · ' 

Kiskunhalas, :Magyar korona, 1888. Ilúcz 
J áuos. '['el: 4. . . .

1 
l"I , 

l(isknnhalas, Szent Istvan k1ra ~~. •1 1-:i:. 
Czurda Rezső. 'l'el: 64. , e• J -

I\.iskunhalas. II. Ii.úkórzi Ferenc. 191.1. •"J;i;e ~<·r 
- .T ózsef. Tel: 54. ...~ , , _ 

··Kiskunlacháza (Pest), l. 49ii>, SzPnllelel„ 
1850. '['élessy István. _ . . . ,,., 

J(isknnruajsa (Pest), l. 11.~HJO. 1\lt·g·yalto, 18.1~. 
G,-örffy Mályús. •rei: 22. . . 

Kiskunmajsa, SzenthároTmság, 1?~1. ~sabrady 
.János; h. dr. „A.bay Neines G:\nl.i. , 

Kisláng (Fejér), l. 3008, 1925. J ege_s. Be!a. 
(Nagyláng fiókja); k. _Ii1 laeka:r _I\..i~hna11. 

Kismarja (Bihar), l. 2554, l\Iegvalto, 1864, 
Ertsey Tibor. . . , ,-

ICispesl· (Pest), 1. GJ.;>:t:!. Szent 1Jaszlo. 188il . 
Beretvás Ta1nús öriik .. k:? 'rei: ::::. . 

Kispest, Fehér kereszt, 1902. Bőhrn Gusztav. 
Tel: 47. öd.. l T l "I' ICispest, Turul, 1912. 'relkessy . ,on ~ r. , e : 1 1 

I\:ispest, Deák Ferenc, 192'.:!. B1ro I.,aszlo. 
•rei: 93. _ IT . 

1 
. 

J{ispest, Magyar korona, 191;), -· UJ( u 
Ödön dr. 'l'el: 1-411. . _. . 

Kispest Remény, 1926. Barabas I\al1na1~_. 
Kispest: Nagymagyarország, 1927. Gulyas 

Béni. 'l'el: 1-lili. . _ . 
I\:ispest, . , .....• 1932. rl'örök l\.ala1111. . 
l{istarcsa (Pest), 1. ~683, Pat.rona Hungnr1ac, 

192B. Csonka Bkla. _ _ , . . _ , 
I\:istelek (Csougrad). l. 1H.a·!t. Szeullt>h·k, 181H. 

l\Iajor ií.„goston. , ~·. . „. 
1\:istelck Szent 11\~rezke, 1930. ]\..!SS r~aJO::i. 
\CiSten~~lic (Tolna), 1. 765, Ör~.ngyal, ~H2H. 
Netk~vszk>- Jú1„sl'r üriik„ k .. h„1~.;s 2\l.11rg·1t. 

.Cisterenye (Nógrád), 1. 3~59, lliagyar koro~ 
na, 1882. Smetana Aladar. 
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J(i~t'dszúllús. (SZ~lnok). ! 14 l'j·l {' 'J ],":! ... ,, 
\V{diC1• Géza. · ··' -· ·'~'.\·a. cL 

I\:isujszúll~.~· l\Iag-ynr korona, 1885. J\Iees 
, Balogh Sa11dor. T\•l · ·.>-J 

1\.isújszúllús, ÖraHg·ya'l ... 1917 Zöld~· Dc· . „ J'el: n. . ' . . :J ,)' .zso. 

I(i(s·\)·úrda (Sz<..1h_olc·~). 1. .14.liJ:l, _·\rany O!'oszlúu 
: r. , 1818. Szilagyi La:ios. 'l'el: 33. 
I;-isv~u:da, Q_~illa.g, 1883. Fried Sándor. 'l'el: il4. 
J:-1sv~uga. l\_1gyo, l908. Farkas Jenő. 'l'el· 1-trn 
\.;_r:1~r44~· Szeut I.;úszló, 1H2il. Szilcz Is.lvú;1: 

Kis.zon!bor ('l'orontál), l. 4318, Isteni '"OIHI-
, ;·1sele~, IBIS. Hofbauer Andor. 0 

l""'s (I~omnrom) l "850 Sas 1909 o 1 · 1\Iiklós. ' · - ' '· • · -· · ,-,za n111111 

K 0
18°9sjrBiPesl), l. 4~09, Szent István kirúlv, 
. · ,). otos ..;\Jadar · 

1\:01núdi (Bihnr), J. HÍi!!.S. Hi·ni(• 11 ,. 1.Sf\·l '-' !" 
Ctyuln. 'l'el: 20. · · '' -· .-..o '-~ 

I~orn::a~i, 'l
1
t11']-1l. 1_92H. \Tinllay Istvún. 

h.01 ;,~:~u 011 ~1. (!'-
1
0!11arorn), 1. 5989, Fcht~r kei•p:-;zt 

1
_ .:io:)._ \.Jra Yt .\Iik!ó . ..;, '1\·I: EH. . . '' 
'(j'."~ 0 1<r!Jarm~ya), l. 19?1. Segítő l\fúria. rn1111. 
_ Z'\. ·. uhne.1 ~ozsefue; k. ugyanő. -

l\.~!1.c~oi_os {Be~~e.~), 1. 6097, Ren1ény, JSD~. Jln-
1 \:-;:-. . .\!'pad orok.: k. : 

Kúka (Pest), J. 4!JSö ;\Jp,„,.:illr1' l"S·J ,, ·- 1 „ Púl. ' ~ ,,.., • · · 0 .... '--•Yor {(1~ 

Kúny (Győr), l. 2061, Rákóczi 1909 1-fi'~. el l' ·' 
gyes; k. Olúh László '· · · · - ,,„„ ' 1 i-

- ~lj"'iú_kkaI _(iyörsövé~y.házún.) 
1'p"ll)'ar (Bihar), l. 2!1{15, Őraiwv·d (l') I'l'l'I 

.
1

atak-':. Súnclor. (Derecske fifÚ-i·i) · i- · ·' '--
~· akabffy Ii"'erenc. \, • · ~. 

1'1ülcs1·~ (f!za
1

Si;n
1
ár), l. 1135, Szent Anna lH'l! 

_.1ac any1 \.a man. ' · -· · 

'.\t\9 

!Gilesd ('l'olna), ], 1982, Isteni gondviseli'.,, 
1879. Koritsánszky Dénes. 'l'el: 11. 

Kömlő (Heves), l. :ns7, . . . . . . . . 1 f.) :l!I:!:!. 
Szakúls Zoltán. (rris7innáua fiúkju.) 

Körmend (Vas), 1. 764\l, Oroszlún (1'.J. 180:1, 
Sonne\vencl Gyula. 'rel: 12. 

T\:örmend, l\-Iegváltó, 1895. Kovúcs Súudor. 
'l'el: 3. 

Környe (Komárom), l. 2430, MegT{d ló, 1!12il. 
Szabó Antal. 

Kiirüsbegy (Somog-y), J. 1566, Szentlélek, 1898. 
Ifj. rranáes Gyula örök.; k. Sin1on Súndor. 
(1 dé ny fiókkal Bala tonföldvúron.) 

Körösladány (Békés), l. 7996, Kig-yó, 18i2. 
vitéz Gaskó Béla. 

Kőröstarcsa (Békés), J. 5S.J6, Szentlélek, 1888. 
Dobler Lúszló. 

[\:őszcg ('las), l. 8537, l\Iagyar ki.rúly (r.L 17Gl. 
Lendvay I,ajos. Tcl: 57. 

Kőszeg·, Szerecsen (r.), 1690. Kiilfol Dezső. 
rrel: 22. 

J\:Uteg-yúu (Bihar), 1. 2825, 1\Iagyn l' koroun, 
1891. Keresztény Antal. 

Kőtelek (Szolnok), l. 2993, Szent lstvún, 1881>. 
Harr ;János. 

T\:ilvúgóörs (Zala), 1. 2120. ICővúg-ú, 1D2G. IIol· 
lós László. -

Köveskál (Zala), J. 1005, J\Ing-yar korona, 1891. 
Nagy E. Jenő. 

Krasznokvajda (Abaúj), 1. 3°'1, Angyal, 1897. 
Szilágyi Zoltán örök. (lSB5-iHl-ban Nagy
ida fiókja volt; 1897-ben anyúsítottilk.) k. 
Borbély Erzsébet. 

Kunágota (Csanád), 1. 6229, Szt. István, 1891. 
Id. Fejes Lajos örök.; k, Fejes Lajos. 
(Fiókkal Nagykamaráson.) · 

Kúnbaja (Bács), ], 254•1, Szent Rókus, 1925. 
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Praefol'I Emma, b. Huszák Lajos. 
Kunhegyes (S„10Tnok), 1. J0.89(), l\~agy. kor.,· 

1827. Szondy Lúszló. 
KúnhegyeS, ICígyó, 1900. Nagy Frigyes dr. 

örölr.; b. Bilnstsák J úuos. 
Kúnlíegyes, .I\ranykalúsz, 19:29. ,Józsa Sándor. 
Kúnmadaras (Szol11ok). !. ífHi~. Fellór kígyó, 

1850. Lieber Béla. 
Kűnmadarns, Isteni gondviselés, 192.J.. Papp 

Elek. 
Kúnszentmárton (Szolnok), l. 11.ilJ4. Szent

háromság. 17!12. I>éner ,Jenő. rl1el: -12. 
Kúnszentmárton, 1\Iegvúltó; 1882. \Tiucze 

niiklós. r11cl: 27. 
Kúnszentmiklós (Pest). l. 8004, ?-!údor (r.). 

1858. Bakos Béla. 
Kúnszentmiklós, :ll'lagyar korona, 1929. Ber

náth Pál. 
ICutas (Soruogy), l. 1·1·19. l~gészség·. 19'.!7, 

Szabó Zoltán. 

Lajosruizse (Pesl). 1. 11.fl07, Sze11t lstvúu ki
rály, 1889. Buttinger _t\.rpúd. 'J:el: 7. 

I;ajosn1izse, Szent :i\Iargit, 1927. Nén1et!1 
Péter. 

l~úhod (Sornogy). 1. .1921. SzPnt l~tY{ul. (f.) 
l~lilO. (iyöngyüssy G{~za, k. Szikora ?l-l iklc'!:::. 
(Nag·yatúd fiókja.) 

J_,eng·ycl ('l1olna), l. 967, Segítő Szíiz l\Iúria 
(!'.), 1!110. Fiihrer Audor; b. Harsúnyi Zol
titn. Cl'evel fiókja.) 

j_,engyeltúti (So111ogy), 1. 2782 .. A.ngyal, 1857. 
Gallé Géza. {Fiókkal Fonyódon.) 

IJcp.séuy (\1e:::;zprén1L l. :JOIO, ~l'nrn!. 1!128. 
J.>on·:u.:s.'15 Illé-::: 

Letei7~e· '<Zala),· ·1. 2~92, Szentlélek, 1870. Sal 
János. · 

S--71 

Len ti (Zala), l. 1'168, llfagyarorszi1g védasszo· 
üya, 1924. Kovács László. 

Léliény (Moson), !. 3242, Megváltó, 1889. 
J(oroknay László. 

Lovasberény (Fejér), !. 3308, Szent István 
(r.), 1830. Rusznyúk Lajos; k. Törzs Kál-· 
mán. , .. J 

Lovúszpatona (Veszprén1), l. 2273, őrangyal, 
1885. Bogdándy Jenő. 

Lövő (Sopron), !. 1511, Segítő Mária, 1879. 
Horváth Kálmán. 

Lőrinci (Nógrád), !. 4654, Szent Anna, 1896. 
Hollós Károly. 

Madaras (Bács), 1. 4249, Szent Erzsébet, 1903. 
Szitsz Mihály. 

Maµ;lód (Pest), 1. 3786, Magyar korona, 1916. 
Steiner Ferenc. 

Ma"yarbánhegyes (Csanád), !. 3908, Öran-
g·~„al, 1888. Borostyán L~jos. , , 

I\Iagyargencs C'las), 1. l·!aS, niegvalio, 1895. 
Sza hó ""'á..rpúd. rrcl: 12. 

l\fagyarmecske ,(Baranya) .• 1. ~2G, Pet6fi Sún-
doi:, 1!~04: \\Tc111herger ....:\i_:uun. , " ·: .· 

:\la<ryarovar (11oson). l. 8;i84. Seg1to ~\Lu ut 
(!~). 1690. i\[ag·da Károly örök.; h. Rüll 
fmre. 

}lagyaróvúr, nICgvúltó, 1922. Toruka Ivún. 
~l:~ .. 

l\Iajs (Baranya), 1. 1915, Segítő Szüz l\Iar1a. 
1\::iszely Imre. (Hín1eshúzáról áthelyezve 
1!!29-ben.) . 

'laklár (Heves), !. 255,l, Szent Anna (f.), 192f 
· \Tcicsey Istvún. (.A. „Szent ..::\..nuúhoz" cím

zett egri gyógyszertár fiókja.) k. Levolt 
[stván dr. 

i\fakó (Csanád), !. 35.82-l, Isteni gondvisclé2 
2·1° 

i i 
1. 
,, 
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(r.), 1780. fatók Irén •'s Islók ·Margit.; k. 
,Istók Ili'én·. -'l'el: 82. · 

l\fakó, őrangyal, 1873. Hajnal Miklós. 'l'el: 92. 
Afokó, Remény (r.), 1846. Szöllősi .Tenő. 

r:reI~ 2-01. 
Makó (Ujváros), Szent László, 1882. Kiss 

,Jenő örök.; k. Schn.usz J\lút.~-ás. 'rcl: '3H. 
Makó, Megváltó, 1902. Ember József örök.; 

b. N érne tb Sándor. 
Makó, Szent István, rn07. llla.théser .Tenii. 
l\Iakó, Ferenc lI'erclináncl, 1!114. Rúcz Jenő. 
Makó, Kossuth, 1926. vitéz Király Mihály. 
Iviarcali (Sornog)-), 1. ()473. Szentháro111ság·, 

(r.); 1790. l\fajor .A.gostonuí•; h. Galan1hos 
·János dr. 

?\[arcali, J{euH~11y._ 1n2a. ÜzY. l\lii11i(·h Rudolf
né, k. Streng·e .:\gostou. 

Martonvásár (Fejér), !. 2808, Szent Is!Yán. 
1830. Grimm Rudolf. 

Mád (Zemplén), !. 3618, Kígyó (r.). 1825. 
lilol1CT.lla11n Lúszló. 

Mágóes (Baranya), l. 3615, J\Iegvúltó, 1853. 
Z. Zaáry Elemér, b. Sterba. f~rnilnl". 

Mándok (Szabolcs), l. 331i8, i\Ieg·váltó, 18!il. 
Ujhelyi Sándor. 

Máriapócs (Szabolcs), 1. 2009, Sziiz Mária 
1893. Dobrihán Antal. ' 

l\fátészal.ka. (Szatiuúr), 1. Hl~;>, (Jroszlún (r.). 
1825 . .Almer Béla. Tel: 12. · 

Mátészalka, Csillag, 1908. Kúlrnún Ernő. 
Te!: 1-1. 

:\[átyásföld (Pesti, 1. :!iJ.Jil. Con·io. 1!117. 
Szütsné Sziits .Tulia. 
(1932-"lg Cinkot{ihoz tartozott.) 

i\fecsekszaholcs (Baranya), l. 4371 SzentBor-
búla, 1885. l\Iitrkus Gyula. ' 

:\íedgyesegyháza (Arad), !. 5495, Angyal 1901. 
Dr. Leipniker Adolfné, szül. Sándor' Kle-

'"' 
ment.in. (Fiókkal :i\Iedgyeshodzáson), 
h. Vigh Ferenc. . 

illedg·yesbodzás (Arad). 1. 22\)4. AJ16'T'\1; (f.l_ 
1928. Dr. Leipntker Aodlfne. si;nl. ~<~ll()Ol 
1\]cnicni:in; k. ? (1\Icdg·ycseg·y11aza t1ok.i<1). 

llfornye (Somogy), l. J.J9:l, Orangyal, 1889. 
Zsoldos Boldizsár. 

)lezöbcrény (Békés), l. 1;!.410, It-llcn~ gondvi-
selés (r.), JS:JO. Rau .Tozscf. Tel: dO. • 

Mezőberény, Oroszlán, 1899. Bcretzky Petcr. 
Tcl:~ . 

niezőberény. I\íegvúltó, 1923. Szabó .L\rpú<lne 
·szül. Kornlódy Zsuzsánna ... 

;\lezőesút (Borsod), 1. 60\l4, 11lag")'ar király, 
1829. Veres Barna. . . 

.1fezöcsút, Isteni gondv1seles, 1H23. Orosz 
János. r 1 

.i\fezőkereszles (Bor:;;o<l), l. ·14H3, 1. agyar co-
rona, lStiS. Siska ,József. · .. 

~lezökornúro1n (\Teszprérn), 1. :1527. Ornn.t.r~'al. 
lH0-1. li'reiszberger IZ:úroly. 

:\fpzőkovúcsháza ((~sanúd). l. ·!7:11, I\fc>gvúltú, 
1882. Gábor .TPnÖ. . 

,:\.fpzőkövesd .(Bor;.;od)_ 1. ~0.8-(}fr,, Oi:a11gy;tl. 
189'3. Kósa Imre. •rei: 2G. _ • _, . 

i\l.ezőkövesd, üdvözítií, 1831. 1\.ovaes I'-.nh1n1n. 
rl1el: 57. 

j\fezőkövesd, Szent Lúszló, 1~18. _,;:\. „I\~?r\·~;i' 
,Józ;sef örök.; k . .J,p111herkovit:-: .l'..crpo. Lel:'!'· 

J[ezfitúr· (Szolnok). l. '27.647. 11t>1neny. 18Sü. 
'lúrdav 1\Iiklús. rrel: 50. . . „ 

.'.\[ezőtúr: i\Iag-~-ar korona, 187:2. 1 1~luk ,l (•no. 
'I1el: í::!. · . . . 

i\fezőtúr, l\Iagyar kirúly, 18~Hl. J). ,Ja1tkovleh 
J)énes. 

1 
. e• · 1 

Mezőtúr, i\Iegvúltó (r.), 1818. llo rnzm ozt · 
vlusz. Tel: 4~. 
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l\[é!vkúl (Búes), 1. 8043, Szent Annn, 1886. 
P1'.aefort Kornél dr. 

J\íélykút, Isteni g·ondvise!és, 1925. Komlósi 
Károly. 

l\Iihályi (Sopron), !. 1410, Angyal, 1896. Özv. 
Kreuz Károlyné; k. Kreuz Valdemár. 

Mikepércs (Hajdu), l. 2316, Reméni·ség, 
1926. Kornhoffer József. 

?iiindszent (Csongnrád), 1. ~HJ-!fi, Szent Ist.Yáu, 
1864. Katona István. 

Mindszent, őrangyal, 1914. Hubacsek Kál· 
mán. 

l\Iiskolc (Borsod), 1. 61.ii59, Arany oroez!án 
(r.), 1811. Hcrcz ,Júuos dr. 'l'el: 3-25. 

J\Iiskolc, Kígyó (r.), 1803. Baruch. Gyula. 
Te!: 98. 

l\Iiskolc, Isteni gondviselés, l89.J. l\Iészúros 
Zoltán dr. 'l'el: 4-79. 

1\Iiskolc, 1\fagJ·nr korona (r.), J81D. l~eieh11 rd 
,Jenő. Te!: 1-18. 

i\Iiskolc. Aranysas (r.), 1760. Kcllu<>r Üdön. 
rrel: 75. 

1\Iiskolc, i\rauy szarYas (r.), 1/fiO. I\. l{úcz; 
Gyula firük. és Urh{1nyi IstYúu; k. ai 
ut.úbbi. Te!: 2-66. 

i\Iiskolr. Erzsébet, 1903. Wéhly Istvún. 
'I'el: 3-07. 

l\Iisko!c, Őrangyal, 1909. Deutsch Zoltim. 
'l1e1: 3-57. 

Miskolc, i\[egvúltó, 1918. Szily Gyula. 
Te!: 1-22. 

)liskolc, Szent István, 1922. 1\Iolnúr J(álruún. 
'l1el: 9-05. 

:J-[iskolc, . . . . . . . . . . . . JHBL Nagy Irnre. 
}fnh{ics (Baranya), 1. 17.BGH. II. J~ajos kirúly, 

1848. Auber Vilmos. 'l'e!: 69. 
Mohács, Szentháromság (r.), 1795. Schmidt 

Károly, b. Mayer Károly. Te!: 25, · 

375 

l\fobúcs, ..:\.ng:val, Jf!Ol. 1\íiovúcz In1re. 

rrel,: 7·1. '· t Ferenc 1929. Fényes Lajos. 
:r.r. ohacs, (SNz~n '.: d) 1 gl? :r.re~váltó. 1923. .i\Iohora l ogr~: • · _v, 0 

Balázs Dezso. . - S 1 1 
?l.fo1101· {l_.}1~:-t). 1. l~.8SG. ~úkócz.1, 1B01. ~ c1n ~ 
• Bo'tlo'" dr. Te!: .8. s· d · ll!ann h~. . 1836 ·'lllbrus an o. r. r s ent 'll'OIDSll"' ..... ~ 847 i\ onor, z ,) l 6349• Magyar korona, 1 . 1Ioson (l\Ioson . · "' · 

me11tsch Reinhold. Te!: 61. S tl . ... . ) 1 n1s zen la· l\[osouszent.iúnos (l\Io~oll,, . '.~.,. . , 1 

romsúg, 18
1
7}·( G»

1
.-füfü)• { 0 zg7J5 Szentlélek, 

l\Iosonszolno" ")1\ o~.on • · „ ' 
1923. Polyúk hozso. . . 

19
01 

'I ·. . (So111on·i·) 1 1427 Szent .1Iarg1t, -· _;,1 ozsgo "' • · ' 
<;Jitt(sFL.~.io)s.1 l(J(l'l'' 0·- 1„rn„·rnl. 1871L Duehon ;\[or jeJer, · · ·-· ' "'· 

n16\~f1~Í}~ria segítsége (gy!>)'1t~741. G:ön1hös 
- L:.{:-:zlú lil'iik„ !-:. Ciii1nhii:-; i~n HJL 

. 1 ,~,.- ..... 'll' 1-.:l \'Úll N, .. , t!) (80lll0!.!'\'). • ._;J,)/, >lZt.} - , ,,_lg:V ci .a( -'· · · (' · ('!" 1·1~·11 • ( ). 18.J-1 (1YÖT1"'\'fi-.:-.:v _1Pza. _ _. io \ "' r. ; "" . l. - ,,.., , . "· • 

NL11~1};,01 t~~JL) rl'urul, 1!J(Hi. \T asdényey Elemér. '· ,..,.1 ' ' • 
T l 11 r-· N· 1 o:vl)ai~111 (So1n~gy); l. .·~H·!'\j.,l· 1'1~.a~·yar ~i

- < .:· ~ 'e.) 18'17. V astlenyP:-- .:. ,1c d1: . :-
1 <1b' r. ' 1„ (B · . 1 1 '17'16. Szent Imre, 1920. N ag-ybaracs-"~1 acs , · , • 
Forkly Geza. - - _, . · 1'1"'3 

(e . tl'J 1 .,., j·, 1'.l '"\ o. . " . Nag·ybúuhcg·yes sana , . , -·,' ,..,, .. 

Fahe>· Alb.· e(rI·tI. . -) 1 "1·17 Isteni g·oudvise· N·lg·;,-balou:;· C\·C~ ' • - .- ' --
• •1. · l9"9 Popovits Istnrn. „ 

1 1993 cs, · "· " (S ·) 1 lOGS Oran '"Ya • "' · Na{)'ybcrk1 0111ogJ- , • • "" 

- SJ(opi\l l?itndo(Vr. ) 1 1573 Szentlélek, 1912. N agycsakany as • · 1 
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Olert Emil örök„ p. dr. Usz Ferencné, Anl 
'rerka. 

N ag-ycenk. (Sopron), I. 2110, Magyar korona, 
1827. N.érneth József. (Fiókkal Nag·ylózso11.) 

Nagydobos (Szatmár), 1. 2020, l\Ieg,·áltó, 18!J5. 
... :Uiedgyessy György. h. Fazekas ~\ndor. 

Nagy<lorog ('l'olna). l. 3759, Istvún kirúh-. 
1889. Szendrovies Vilmos. -

Nagyecsed (Szatmár), 1. 5164, 1\íagyar koro11<1, 
190·1. Cs. 'I1óth Bertalan ör{jk.: k. :Ular
schalkó Leó. 

NagThalúsz (Szabolcs), l. 5701, Turul, J!l:l:l. 
Bogesa Alajos; b. Wallou Lajos. 

Narr~-:..,.mánd (I(omárou1"1, 1. 23G;i. Üra11gy;d, 
1887. G-árdos Zsign1011d. 

Nagykamarás (Arad), l. 3908, Szent lsl\-{111 
(f.), 1927. dr. Fejes Lajos örök.: k. l"Pjes 
Ferenc. (Kunágota fiókja). 

J\fa!!'Ykaniz.;:;a (Znl<1). l. il0.8fi!l. 1'\•k1•1t· :-;a:-; (1·.1. 
J730. Pri.'iger 13(•]a -iiriik.; h. I>e!l11'(C'r Lú.:..:z]r'i, 
'l1el · 9_99 

NagyiG:;'ni;,~;l. Igazság (r.), 1836. :L\Ierkly .B1~
lns József dr. 'l'el: 1-81. 

Na.tr;.~kanizsa, Sa1vútor, 188:!. J)r. l!ng·dú11 
Aladár. · 

Nagylrnuizsn. Páduai Szent Antal, 1!107. 
Szekeres \Tiin1os, üt. Dobó .Teuö. 

J\Tag-ykanizsa, örang·yal, 1913. Déri .József. 
rreI: 3-57. 

Nag·ykanizsa, Szíiz l\Iária, 1923. Luk{u:s 1/il
rnos. 

Nagykií11ó (Szaholc·:..L I. !l:!-!7, TAteni g·ondYi
sclés (r.), 1813. Gödény Sándor dr. 

Nn~·;<.„ká11ó. Rrtnény, 19~B. Dános B61a dr. 
'l1eI: Hfl. 

Xag-ykúla (Pcsl). l. :11005, Szentlélek. rnn Sz. 
Baksay Béla. TeI: 23. (Régebhen a tápi(>~ 
hieskeinek a fiók;ia volt.) 
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Nagykúta,,I\Iegvúltó, 1?30. Boross ~:i;ztáv9 :
Nagykóuyi rrolna), 1. :.!'330. Szent Ist\·dn, 19 ..... >. 

(:edcon :\ndor. 
X au:vkovácsi (l)cst)~ l. 2:240, Boldo,:-:<:s~z.o.r.1:-. 

I!l"!I. (LI Scholtz Endre, k. Jalrnbi!) Gc) z,1. 
( Pt'slhicleg·kút fiókja.) 

Xag·:-.:kiírfi:-; ·(Pest.), l.,28.MH. ~f_agyar koronn, 
lHS!I. I\:ertész El9111:r. _ .,... • .

1 
, , 

~:;1!.!,'Ykörös, ~Icgvalto (r.), lSO;i. l\..Ie1u (i-J- ul.t. 
Tel: i-11. l 'l E l 

:\·1g·\·kőrös l(ígyú, 1SG4. Bor 1c y 1 I.H re ... 
,.~,„.-,-I,0"1•ös' A.n1ryal, 1905. Zsán1boky .lanns. 
·'' ,.,. • ' ~ e.. • B't , J " ~ag-;.·k6rös. l{eruúny, 19lb. I zo , eno. 

'l'el: I-W. . , 
Nagyk~r~s. r~urul, ~!l~H. ~L~~~ Ist\":Lll. . .. r" 
'.\" ;i g-y koru (Szolnol:.. ~' 1. ,33,1,), S;r,ent l\f,11 g ll, 

Hl24-. 'targ-yassy Gyula. 
:\;1gyláng (Fejér). L 82i3, ~.f!t~~'ar !c?r~ua,1907. 

.Teg.es Béla. (1923-ig· J\.aloz fiok;ia volt..) 
(Fiókk<il I\:islúngon„) , . „, 

)J.a.!!":o;-lét.a (Bilu~r) l; ti35~!, Padua1 SzP11f. J\ut.al. 
_ 1fl2!J., Si1nopy1 Jozsef.. ~ < :- ,. 

'.\ag·vlozs. (Sopron). ]. 1.J,J.) !\'.), '_L'nrul. J-..<:·-
111Üt.11 ,J úzsef, k. Sclinherl F'erf'IH'. 1.\ur<'~l. 
(Nag-yceuk fiókja.) ____ . . ,. .·_., 

\Tngyn1aros (T-Ton1.). 1. ;)011 •.. I:r..;(e!11 1-,ond\1.-.1-
iés (r.I. 1SB5. i\iedveezky Mi_klos. . „ .• 

\'ag·ytl1úu-ócs (Csongrúd) .. l. Jl;l81, Seg1to ?1-ía-
ria. J8HS. l\lels J3alo,td1 .LaJos. , , , 

\'ag·y1nún;.'ok ('l1olna), l. 14il·!, J\íegvalto, 1908. 
Szepesy ~tu14or-, . , , , .- , >. 

"\~au·yorosz1 (NoirrudJ. 1. 2114 (f.), (1011d\,iseles„ 
· 1~!2~). ~Jvl:!·r ,1~le1n(·r: k. Jfiinszter Rnndor. 

tHl'l~ag- 11ok:ia.) . , , 
\: :Íg·yup1;kitia - (li'cjórt 1. ·!Oili. :\feg-Yall o. 188fi. 

Bndav l3úlint. 
\"<i~·yrílbt'.· (J3ihar). 1. :;:!u8. (t'-.'J. ,··.-····· lHil:!. 

J(ürlh}- Pú!: (Bihnrlonln holqn). 
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N agy~zékely; (Tolna), !. 1937, Hemény, 1923, 
Agardy J anos. 

Nagyszénás (Békés), 1. 5279, l1Ia~y·1r !-irály 
1894. Ad!'Il}ko-vics Adám. (1894..'.'.:Js97-i~ 'ar,: 
doros f10kJa volt.) 

Nag;ytétén:i; (Pest), 1. 5105, Szentlélek. 18i9. 
Fay Ignac. Te!: 20. 

!fagyvázsony (Veszprém), 1. 2217. Segítő lllú-
na, 1925. Beöczy Gúbor. -

Nádascjladány (Fejér), !. 1570. Aquinói Szent 
Tamas, 1913. Wimmer Vilmos örök · 
h .. YáTady Dajos. (F'·iúkka.l Sárszenf'_ 
rmhalyon.) 

Nádudvar (Hajdú). 1. 10.e:lli. Fekete '1ts (r.) 
l
3
Sj2. fSz. Fejér Józsl'f Gr<Hc: k. Sz. Fejé1'. 
ozse. · 

Nád~qvar, ,Isteni gondvisl'lés, JH34. JGrtlélyi 
ltiar1a Iren. 
ié_J~. Demeter Gyuláné; k. dr. l\lt~szúros 

Nf1gocs (Somogy), 1. 1185, ._lézns szivc. 1901. 
Ő~':'· Dem~~ .. ~r.~:i;'lllún.é; k. tl1'. l\lész1íros J1éla. 
(F1okkal 1 orokkop11n11,·li:1Jtl. 

Nemcsbikk (Borsod). !. 1ll4, Orúf Széehenv1 
Istvún, 1903. llfolnúr Ernií · 

Nemesdéd (Somogy), !. 15Gl, Szerelel. 19'JO 
Pataki Kornél. · ·' · 

Nemesvid (Somog,-), 1. 1707 l\fon·v'tl!ú 1870. 
A.dán1 Pál örök .. k. '? ' "" • ' 

Németboly (Baranya). 1. :\021. Szenthárom
ság, 1838. Eöry Isiv{111. 

Núg-rútlverőce (Nógrúd), 1. 245:! Tteu1(•11,- 1sq·1 
Kudar Jenő dr. örök.; k. ' , ·' ·" 

Nova (Zala)_. l~ 1552, őrangyal. 1886. Ü;,,v. 1,er
sg..Y, Gyulane; k. Persny 1\_ndor. 

Nyarad (V,szprém). 1. 1485. Aranylrnlúsz 
1930. Bm·s1 Imre; b. Fülöp Zoltán Lamb'ert. 

"' 
N:itáregyháza (Pest.), l. B7i>O, llung·úria., 1931. 

Dusa Ernő. 
Nyergesujfalu (Esztergom), 1. 2498, Szent La

jos. 1904. Huber Ferenc. (1853-ban Piszkére 
engedélyeztetett; ide 1911·1-ben helyezték át,) 

Nyiracsúd (Szabolcs), !. 3291, :Megváltó, 1884. 
Nagy Károly. (192·1-1930. fiókja volt 
Nyirábrányban.) 

N,-iradony (Szabolcs).!. 4000, Szentháromság, 
1925. Kálnay István. 

Nyirúbrún,- (Szabolcs), l\fegváltó, 1924. 
ifj. Dobozy Endre. 
(1930-ban auyúsíttaLott; addig Nyiraesád 
fiókJa volt). 

N~„irbakta l. Baktalóránthúia. 
N,-'.d>útor (Szabolcs), 1. 10.779. l\fagyar király, 

(r.), 1830. Vadász Elek és Nádas Imre. 
Te!: 39. 

N,·irbátor, S;,,ent Ferenc, 1~02. Boldizsár 
'r1ure. rrel: 53. 

N yirboiút (Szabolcs), !. 3155, 'l'urnl, 1923. 
Waliµ;urszky Antal. 

)"i'yirLog-d{u1y (Szabolcs), 1. 2104, Isteni gond
v1~elós, 1909. Friedmann Sálldor örök.; k. 
11ákos Simon. · 

X~-irog-yháza (Szabolcs). l. ;>l.5'08, ..:\ra.ny sas 
(r.), 1648. Szopkó Dezső dr. és nejének örö
kösei; k. Sionkó Dezső dr. rrel: 4-27. 

Nyiregyházn, I\:oráuyi, 1867. Osgyáni József. 
'l'el: :J-62. 

Nyire!r:vhúzn. l\Iagyar korona (r.), 1834. 
"Lányi Dez:::li é,;.; (toudn :0fU1úly. 'l'el: 2-S~l. 

Nyiregyhúza. ~!\ranykereszt, 1893, Török 
Gyula örök.; k. Kovács Púl. 'l'cl: 4-31. 

Nyiregyhúza, Gróf Széchenyi István, .1901. 
Fejér Ferenc. Tel: 2-~0. -

Nyireg-yházn, Angyal, 190i. Gonda Tuiihály. 
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N)-iregyháza, Vaskereszt, 1914. Gergelyffy 
(}yörg:1>·. 'l_lel: 5-20. 

~Tyirogyhúza (Szabolcs), Isteni gondviselés. 
J~t!7. I llf:s Zsófia. ':Ccl: á-6iJ. 

.N;i..-·íreg·;i;húza, Be6senyci, 1931. C:oncla flt•zs() k. 
lfaissinger J\::úrol~~. 

Nyirkarász. (Szaholcsí, .1. 1548, _JícgváI ló, Jb'U:>. 
Moys Janos. (1922-ig Ny1rbakta fiókia 
volt.) · 

Nyirlugos (Szabolcs), I. 2982, Isteni gondvise
lés, 1921. Lévai Izsó. 

Nyirmada (Szabolcs), !. 3180, llfogyar ko
rona, 1903. Lengyel Antal. 

Nyirn1ihitlydi (Szabolcs), l. 13.JA I~'nrlu11a 
1925. Vállay-Sipos Berta. ' · ' 

N:virtass (Szabolcs), 1. 2f>l0, l~P111ényi J!J2!l. 
I.cövey Zol tún. 

Okány (Bihar), 43•15, Szenl lsh·án kir:il,-
1894. Kovács illihálv. · ' 

()Jaszlisz1n~ (Zelllplén~). l. 2140. ;}fagyar ko
ro1u1; 189;), .:\sztaI os (i:vnln. (18fHJ-jg rf'nJ "s y :1 
fiök:itr YolL) (Fiókkal JT.lrd(ílH~nY(•11.) 

Ürg·ovúny (Ilcsl;). 1. il~7·L IstPtii ·gnnd,·i.or·lt·s 
19:1·ti. Ilet~zler Eiuil. ' 

()rflshúz11 (ilé>k{>~). 1. ~·L!l~G, I•,t•IH~r kíg·;..·ú. J.l.iíli. 
Adler ílliksa dr. 'I'el: 21. 

()roshitza, Isteni gondviselés, 18!14. J)ar{uiv: 
Arnád dr. · 

Oroshftza, J\fegvúl tó, 1826. Zalay I..iajos. 
Tel: 14. 

Orosháza, T\:ossn!-11 I..,ajos, 1.!l07. l\[o]n{1r :i\li: 
hú])-. 

~)roshú~a. l{ernéuy, JH:Jl. 8urkadi In1re. 
()roszvar (.i\fo::-on). l. 19H7, l\Ico·v{tlt6 l~Hl. 

l(iss Ernií. "" ' 
Ostffyasszonyfa (Vas), l. l9ill, Reménv. 1912. 

i'fézes Mihály örök.; J;.r „ 

Ml 

f):t.Ol'll e11oina.), 1. 46;'15, Szent Tstvún, 1880. 
Páhy Dezsií. 

<)csa (Pest), l. 50G6, l(orona, 183í. J(eu<;z l1\~-
reuc. ~I'el: 14. ~ 

(Jkécske (Pest). l. 3050, Magyar korona, l!lla. 
IZ:öznlőcli }.[olnár ::Vliklós. , . 

(Jnod (Borsod), l. W·l9, Szflrvas. 1842. Ornry 
Zoltán. 1 · 1 s-" 

(lzd (Bor:Sód'!, l. í~~:!. „~rnuy n.n~~z •_i11. '1;). 
Reizinger Imre dr. (li11okkal SaJn\·ar-

konyban) . . „ \ t· l 1'1118 ózd-vasgyaTtelcp, Pa<lua1. Sze;1t ,.:- u ~i '· . •. · 
Á<lúm Lajos örök.: k. bzv .. A.dap1_ 1;1.1Josne. 

ücsöd (Békés), l. 76"8, Mag-yar kira!)-, 1874. 
Petry Zoltán. .. . , . 

Orkén~- (Pest) !. 5568, Orang·yal, 1894. Sz. Ba
Iint' ,J euő ö{·ök.; b. IDrényi lstYáu. rrel: 1~. 

liriszent.péter (Vas), l. 1280, Angyal. lSSh. 
rrorkos Dénes. 

!Pacsa (Zala), l. 1578, Szeuthúroutság', 1859. 
Bichler Gyula. . . . .. 

Paks rrolna), 1. 11.R:JH. SZ.PII t.]1_n,1:on1s_ag ., (_~„ ). 

_17íi. Szily (í{•za. k. dl'. Pff'Ilter11'' Szd~-
1[arianne. I , 

1
, ,

1
, 

1 
_ 

Paks öran,rval, 1907. \,íarghn ..iasz o. e : a. 
P~rit~I (Ile;'e.s), !. 235'1, Szent Antal. 18f>8. 'l'Mt 

Pál. (Fiókkal Recsken.) . 
Pácin (Zemplén). l. 1809, Isteni g·on11viselós, 

1890, Szilágyi Béla. 
Pálh{iza (A.hnnj), l. 5:!G. I\:i~ 8zPnf- rl'Pl'(;Z, 

19il2. Nagy B. Szilvesr:ter. . . 
Púpa (\"'eszpré1n), I. 21.H5fi, Grauataluu.t (r.L 

1577. lrg-aln1asrend; k. Kucsur I\:ároly, 
Pápa, örang;val, 1885. ~ia_tsttl;: Gyu,I,a. . 
Pápa i\feg'Valto (r.), 1140. h.arlovm; Adolf 
kor~ányfőtanúesos. Tel: 1-üO. 

Pápa, Sze"nt Anna, 1907, lifichna Mihály, 
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Pápakováesi (Veszprém) 1 1897 S 
1"98 Me'sza'ros " ' · · zerete", . "" · . ·imre. ' 

Pa,Pa~eszer (Veszprém) ]. 1714 190(' (' .1„ „Adam. ' . • ... ). „•Sl \.ÍJS 

P
1
ú
8
s
1
z
0
tó B(I~eve,s)S. !· Gl.J2, ~[ag~~ai· korona ((l·\·r) · 
· rnnn andorne• b Tab J · f' · • 

P(1sztó, Szent Antal, 192G. Kri~á: A1°,;'JJ : 
P~~~r~f;,st), !. 2535, Megváltó, 1923. 'rr~l;nún 
Pesthidegkút (Pest) 1559 'I' . R 

1917 Il" S 1 1 t ' ' "' arrn eme le •. : J. • e io z Endre. 'l\d. 64-8-,'::F'" ' 
~ (F1okkal N~gykovúesiban.) · ,), . 

l estszenternzebet (Pest) 1 6• 'IO" S· t 
PErzsébet, 1894. Reiner' Úik~~ 1Te1.""(!~ 
;s1t~zenterzsébel, Aranys·is '}sgs R~ '.·11 „ 

' l\' arton. Tel: 84. ' ' • · e l i t/. 

Pst~1~enterz0sébet„ J\Iag)'ar korona, 190„ 
::i z_11..szay l_lsztav. '11el: 1-09. ..... 

1 es.tszentPrzsebet \íiktóri•t ](Jl!l \ 1 . 
) ;7'1kt?r _d:··· !r. A;1drisl~a Ödön ·a~-: 'l;el1

:( {·isI~; 1 

l cstszeute1zsebet A.111rval 1919 V' l.„. 
(fyula. Tel: i-'...ti~ t">. < • • -· an10:.; 

Pestszenterzsébet Kín·vó l~F>\) B .. 
I1nre iizen1t:11.,,', E ."1: .1-, F_, · ert.a1 tin J f y p „ .• ' · . , ;' ::;, 1 d„~t Jo j erenc . 

. t_:.:st-szcntcrzsebct., Súrkúnv 19·15 S. 1 .. 
László üröl-. ]· F"l" ·1»1 - . ar ~a.11y p t . '_ ;., .~. u op e er. Tel · 4'' 
es.szcnlerzscbct. I~eruénv 19.)9 B· '.tJ „ 

) '111va.dar. '.rei: 2_ 1a. ·- · -· · .i.1 ia 

l e~tsze'!tcrzsébct, Apostol l'lil" 'I' t „ . Gusztav. ' · -· .i~ d td:\ 

l'estszentimre (Pest) l yg- . .fi-:folnár Antal. ' · t:i. ;,, D1ana, 1H2,1. 
Pcs!szentlőriuc (Pe;;I). L ao.611 M· ~ „ , "': 
1=>~t~~:~~lönrT~~ 1~{: Bernolák 'nlité;~T~l:1 S:J:

1

,g 
Tcl: 40. . ara, 1914. Arendass,- Imre. 

Post~zentlőrinc, Szent Anna 19„9 H . 
LaJos. 1:l1el: 79. ' "' · a1cz 

S.33 

Pestszentlőrinc, Madonna, 1929. Véber Ernő . 
· Pestujhcly (Pest), l. 11.H40, Segítö "Mária, 

1909. Bardách Dczsii. 
Pestujhcly, Apolló, 1919. Kacziún Sándor. 
Pées (Baranya), l. 61.H:lil, Aranysas (r.). 1788. 

"\Véber Kálmán és Geiger I\:áhnán; b. Gei
ger Kálmán. Tel: 15-01. 

Pécs, Gránátalma (r.), 179G, Irgalmasrcnd; k. 
Fajcsck József. 

Pécs, I\'1agyar korona, 1862. Csincsák Béla. 
'l'el: 31-85. 

Pécs, Remény, 1895. Szigethy Frigyes. 
Te!: 23-70. 

Pécs, Szent István, 1922. Rédiger ödön. 
'l'el: 30-06. 

Pées, Szerecsen (r.), 1697. Sipőcz István örök.; 
k. dr. Jón ás Géza. 

Pées, Szűz Mária, 1887. Regéczy Nagy Béláné, 
C~öbel l\Iargit. Tcl: 25--79. 

Pécs, örangyal, 1901. Keresztény János. 
'l'cl: 23-94. 

Pécs, Szent György, 1908. rl1örök János; b. 
Berény Ferenc dr. 
rrcl: :27-71. 

Pées, Petőfi Sándor, 1923. Fridrich Sándor. 
'l'el: 13-14. 

Pées, Isteni gondviselés, 1928, J\Iertha Lajos. 
Te!: 13-53. 

Pées, Szent Józ-sef. l~lB~. \\7eig·l Dez5(). 
Pécs, „„„.„. 1932. Dr. Vondrn AnlaL 
Pécsvárad (Baranya), l. 2631, Szentháromság, 

1882. Nékúm i\urél. rl'e1: 26. 
Pécel (Pest), J. 6081, Megváltó, 1842. Göltl Pál 

örök.: k. Pavlik Ferenc. 
Pély (Heves), J. 2894, 1Iegyecímer, 1927. (f.). 

ifj. Czingell László, (Heves fiókja.) 
K. Holló Lajos. 
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I:>étervására (Heves}, l. 2085, l\fag·yar korona. 
1851. Kövér Béla. 

Pilis (Pest), 1. 6179, 1\fagyar kii·úly, 18%·. 
Hinffner Jenő. 

Pilisboros;ienő (Pest), l. 1400, Szent JDrzsébct. 
1925. Lukinich Dezs6. 

Piliscsaba (Pest), l. il179, Szr•n i Lúszlú, rnoo. 
Fohsz R-ichúrdné. 

I>ilis111arót (]Dszterg-0111), 1. 1D27, I:-;íeni gond
viselés, 1912. Requini 1\.ttila. 

Pilisvéiriisvü1· (I->est.). l. 781;) . .SzPnthúronisúg· 
(r.), 1841. 1Créhesz TJászló ö1·ök.; k. J(úlnulú 
Mór. 

PiiisvörösYitr, Seg·í!.i) Sr.líz }fúria. 191B. Sá
tfúry Gyula. 

Pincehely (Tolna), l. 2!1ill, Gondviselés, 1894. 
l(arYass;i." .J {111os dr. 

Pitvaros (Osanúd), l. 309il, Js!eui ~·ondviselés. 
1884. Szabados József. 

l)ocsaj (Bihar), I. 32~], T_,eheI YPzér, 1ffll. Nagv 
Ernő. ·· 

:Polgár (Szabol~s). 1. 1Jl.!);l!l. }fl'/.rvcí!tó. !Sfill. 
Dr. ·F

1
azekasné IIeunuu1n ..:\lln<.1. 

Polgúr. :t.radonua. 1fl2il. Heringh l!~ruii. 
Polgúrdi (Fejér). 1. 4017, Fehf>r gnlarnh. J87fl. 

Ficht:ner E1uil örök., k. 'lalu ,József. ~I.1el: 7. 
Pomáz (Pest), l. 4772. Istvún kirúlv, 1886. Tfrr-

kovich Sándor. · 
I->ornóapáti (\.Tas), l. 69G. lstP1Ji gond\·isclés, 

1926. Siitheő Ödön. 
Poroszló (Heves). l. 5135. Isü~11i g·ondviselés. 

. 1877. Runyay J~úroly. i"irök. (l,„iúkkal 
Sarndou.) rrel: 10. 

Pusztaföldvár (Bé.kés), l. 2G!J2, Ürang;i.-al. 192G 
Panlovits Gyula. · 

Puszt:nn1érges (OsongTád), 1. 2021, .192H. 1\'agv 
boldogasszony. Horváth József. · · 

Pusztaszabolcs (Fejér), l. 1989, Remény, 1932. 

J\fatolcsy Gábor dr. (1980-32. Adony fir)k;ia 

P1~~g~~·{\: (GU1.nör). !. -!G-!H. l!„ekete :-:a:-: fr.), JS::!-!. 
Steinhausz Béla. 

Putnok Jókai, 1!/~G. Seress József. , . 
Pii~pökiatlúuy (.H.t~:i.<lú). 1. l±.~87, ..:.\lpg·,·alto. 

1851. Birtók 11. Saudor dl'. rl\:!: '!-!. . 
IJÜspökladúny, 11em~ny, lHOG. Sp1tz l{enr1k. 

Dzcmlá.rs: Dér illLksa. . _ 
Püspöklele (Csanád), l. 2027. őrangyal. 192a. 

::ltenczky Gyula. 
lJiispöknú<lasd (B~u·a_ll:ra), 1.. ~ri~;\ Szent.há

rornsá.g, 1884. Cserveuy Zoltau. 

Itagúly (Gömör), l. 6:.1:!, I~~111l·11y, 188\i. ]~ot tka 
lmre örök.; k. Bottka Elek. . . 

l.lajka (l\loson), l. ~781, Isten szeme, 1827. LaJ
bek J enö. 

l~aka.maz (Szabolcs), 1. •1315, Isteni gontlvise-
lCs, 1875. 1i'olkmau11 .Ferenc. , , 

l=túcalmás (ll'ejér), 1. ·llli4, 1.Icg·valto, 1898. 
Szüts llouu. 

li·'it:.KeYe ~1-'e~L). 1. (i;lti:i, :)ze11thúrolltsúg (r.). 
1.787. N é1ncth Sándor és neje; k. N émctl.t 
Súudor. 

Ráckeve, Mog·vál tó, 19:23. ]„al ntli Rc~-sö.. , 
li.acpetre (Barauya), l. 1:2SO, l::;teu auy:1a, 1D2.J. 

Czingely ..:\..rpad örök.; k. . . , , 
J~úkóczifal va (t:tzolnokJ, J •• J();J;,, .:\Iegval t.o, 1910. 

l(ovács Kálmán . 
llúkoscsaba (1->est), 1. ;Jö!JB, Csaba Vf'zér, 1908. 

\T arraszk:r Kázmér dr. 
I1áko~heg~~ (lJestJ, l. lüüü, :Alegvúit.ú, 1D~H.1~cn

{l"yel Endre. 
.H.K'kosliget (1->est), 1. 2731, N emzet.i zúszl1\ 

1909. J\laderspaeh Endre dr. 
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Rákoskeresztúr (Pest), J, 5688, Őrangyal, l892. 
Wirkei: János. (J ózscf kir. herceg udvari 
szállítója.) 'l'el: 12. . , . 

Rákospalota (Pest), J. 42.949, .\l~g".aH~i, 18~11. 
Kropp Ilona, dr. I\...eresztes 111klosnc. 
rrcl: 94-í-54. 

Rákospalota, József kir. herceg, 1900. 
Fried Sándor. 'l'el: 23. . , 

Rákospalota, Zrinyi Ilona, 1911. :Müller VJ!
·mos kormánytauúcsos. rrel: 9fJ--H-12. 

Rákospalota, Madonna, 1913. Miklós Aladár. 
'l'el: H5-2--0IJ. 

Rákospalota, Szent szív, 1923. J3alús Zsig-
mond örök.; k. rratár József. -

Rákosszentrnihúly (Pest), 1. 140Sil, Szent .\lar-
git, 1899. Lippe Otl.ön. . . , 

Rákosszentmihály, Szent Istvun, 19~:L I\.abay 
János. 'l1el ! s. ·- ' ' 

Rákoszentmihály, ...... 1932. \.1 asvary 13ela. 
üzem társ \T égll Is tv ún. 

Recsk (Heves), 1. 2672, (f.), 1925, Szent Antal. 
rl'ót.11 I->úl, (Parúd l'iókja). k. 'i 

Ren·öly ('l'olna), 1. 2301, Szent 1.Iargit, J!)2H. 
Rausz István. 

Répceszemere (Sopron), !. 781, Púduai Szrnl. 
Antal, 1886. Csatár Andor. 

Rétság (NógTád), 1. 1086, _ :ftícg·vúlt._ú, 1877. 
Ovúry Elemér. (Fiókkal Nagyorosz1ban.) · 

Ricse (Zemplén), !. 1.760. Szent László,. 1879. 
Szász rrihamér (19:.!G-bcu helyeztetett !dP 
„:\~·;11·tl rú !. 1 ( i' iúk !~:!! /'J»l!lIJl t'.Jlag·:i rdn11.) , 

Romhány (Nográd), L 2005, Orang·yal, 18\13. 
RosÍll'"CI' Júnos, b. Barsi I1nrc. 

Rudabánya (Borsod), L 214-0, Megváltó, 1917. 
Lollák László. 

Rum (Vas), !. 395, Szentháromság-, 1892. Bo
kor Jenő. 

fü.l'i 

Sajókaza (Borsod), !. 2805, Arany csillag-, 1887, 
Koszka Lajos. 

Sajószentpéter (BorHod), l. 58-!:!. 8zc1·eeBeI1, 
(gyr.), 1810. Páskuj Antal; b. Chrenócú· 
Nagy Aladár. 

Sajószentpéter, Fehér kereszt, 1924. ~:\.mbrózy 
Sándor. 

Sajószöged (Borsod),!. 927. Szent László, 1930. 
Heumann Emma. 

Sajóvárkony (Borsod), 1. 3621, ...... (f.) 1930. 
, l~ajzu;g·er I1nre. k. VCly .Józ::.;er (Ozd fiókja.) 

SaJtoskal (Sopron). (Athelyezve Felsiisúgra; 
l. ott.) 

Salgótarján (Nógrúcl)_, L Jfi.980, 1\fag;var ko
rona, 189H. 11-aukus Lajos. rrc!: 1-~2. 

Salgótarján, Örangyal, 1870. Rákos Gyula 
örök.; b. Klnbccz Pál. 'l'el: 1--08. 

Salgótarjúu, Ren1ény, 1903. Szaucr ~'1.ndor. 
'l'el: 5. 

8arlrnd (Bihar), 1. 12.2311. Véclang-rnl 1858. 
Wieland Gyula. - · ' 

Sarkad, II. Rákóczi li1erenc. 1907. Púrtos ... \n-
<lo~ . 

Sarucl (He\'CS), L 3191. (f.) ...... rn:i~. Bmm1v 
J(úroly örök.; k.'l (J?oroszló fiókja.) · · 

Sú11dorfalva (Csongrú<l). L :ilil-1, ·~lcgvúltó; 
1890. Farkas József. · 

Súi:hogúr<l (Fejér), 1. 6479, rrinútli Sehesi vé11, 
18fi;). Balázs . .:\..rmin. 'J~el: 22. ~ 

Súi·ker'??ztur (E'ejér) •. l. 2900, Nzt. Jrure, dl'. 
Sehetler ~.\utal; k. 'f (..:\.ha fi{Jk:.) 

fiúroscl (Fejér), 1. 239-!, !(ereszt, 18fl7. BossánYi 
Gusztáv. '' · 

Súro:qpata.k (Zen1plt~n). l. Jl.:257 . ..:\ng·\·al {r.). 
lfiH·t J(ósa Sándor. ~L1el: 5{i. ·- · · · 

Sárospatak, II. Rákóczi Ferenc, JHH·l. (4old
blatt Ferenc. 'l'el: 80. 



3S9 

Súrrétndvari (Bihar), l. ·1:19rí·, Isteni· gondvi~e
lés, 1!101. Halász Imre. 

Súrszeutii1ihúly (111ejér), 1. 1791. őrangyal, 
1928. (f.) Wimmer Vilmos örök.; k. Bog-ár 
J ulia. (Nádasdladány fiókja). 
(1\.z 1923. évi jognycrtcs 1927-beu lPrnondoft 
a jogról, rnclynek helyébe anyagyógyszer
túr helyett N ádasdladúuy fiókjaként enge
délyeztetett.) 

Sárszent1uiklós (Fejér), 1. ~979, SzP11t. 1[argit., 
1929. I(ovúts Gyula. 

Súrv.úr (Vas), l. !1334, .llleg-váltó (r.), Ji!l7. 
JBőry \Tilmos kormánytanácsos. IJ.lel: 21. 

Sárvár, Szent 1\ntal, l!lll. R.usznyák I_Jnjos. 
'l\~l: 7-!. 

Sásd {Baranya), 1. 1359, Szent György lovHg. 
1884. Darányi 1\lihúly. Tel: 23. 

Sáta (Borsod), 1. 1155, ~fegYúltó, _Hl07. 'l1hu
rúnszky l(úroly. 

Sátoraljaújhely (Zemplén). l. 18..!HI. lsl1•11i 
go11dvisclés, 1888. I\:údúr .. A.ndor. 

Sútoral;iaújhely, ::\[agyar korona (r.). 17!Hi. 
}(ar<los Zsiginonclné; k. _l(ardos Zsig-111011(!. 
'l.'d: 40. 

Sútoraljaú,ihely. iltlyüzítlí. 1SG5. Gn\anihos 
Béla. ~!lel: ;io. 

Sútora1ja.újhely, Szent .Auf.al, :U}ll. l;lhlcrt. 
Gyula. 1'el: 1-0:1. 

Sellye (Baranya), l. 202i. „'.\rau:v sas, 1H-!:l. 
Buhrcgh E1nil. rl1el: lG. 

Seregélyes (Fejér), 1. -!i42, A_11g-~·a1, 181i~I. 
l(riuitzkv Pál. 

:.:.;ik\ó::.; (Bai·au~·a), !. :-l7-IO. Sz('11tl{•\(•k (rJ. JHO;·i. 
.. \utal Uyu\n, b. Lt·va~- .IÓZ:">L~L 

Siklós, I\:igyó, 18i3. Szabó Ernő. 'l1el: 40. 
Siklós, l\Iegváltó, 1H2;t Bossúnyi .JC"n6. 
Simasúg- {Sopron), 1. Gf10. Rzent l"'éü~r. J!.)22. 

Alexander István. 

SS9 

Simontornya (Tolna). 1. 3205, Szentlélek, (r.). 
1818. Pillich Ferenc. 

Siófok (Veszprém), !. 3132. Szentlélek, 1869. 
• Kotschy Ferenc, Te!: 11. 
Siófok-fürdőtelep: (f.), Szentlélek, 1922. 

Kotsehy Ferenc. 
Solt (Pest), !. 7441, Szentháromság, 1869. 

Ertekes Lajos. 
Soltvadkert (Pest), !. 8181. :Megváltó, 1886. 

Bozóky B4la .örök.; k. dr. Gruber _i\..lajos. 
Solymár (Pest), !. 3028, Szent 1Iargit, 1909. 

r.ramás fiiiháLy. 
Somlószöllős (Veszprém), 1352, (f.) 192{i. 

Balogh Mihály, k. Losoncz Dezső, (Devecser 
fiókja.) 

Somogyjád (Somog)-), !. 1174, Rquén)-, 1927. 
Glós Ottó. 

Somogyvár (Somogy), !. 2504, Szenthárom
ság\ 189-!. I\:ocsis l(ú11nán. (Gnmúson fiók). 

Somogyszil (Son1ogy), 1. 2348, Szent István, 
1864. Bessenyei Dezső örök.; k. Bernátll 
Elek. 

Sopron !Sopron). l. 35895 . ..:\ngynl (l'.). 1680. 
fJobs!l lllihály. Trl: Öl-\i/. 

Sopron, -~ranyoroszlán (r.). 1600. Nikolics 
niilivoj. - \ i 

Sopron, l\lagynr I\:.irály (r.), 17H7. Bindel' 
Ká1'oly örök.; k. Binder Ottó. 

Sopron, Meg-váltó (r.), 178i. Szerdnhelyi 
J anos. Te!: 2-27. 

Sopron, Arany .kereszt, 1893. J élln \Tilmos. 
Te!: 2-84. 

Sopron. lrga11nasság-, Jn09. C+allns .Tenő. 
'l'el: 1J-il0 . 

Sopron. Szent Erzsébet, 1912. IJelovits 
.József k. I_Jelo-vits .Túzscfné. rrol: 1-0H. 

Soro!~súr (l_)e;-;l), l. 1-1.:JSI. NP:„dUi ;\Jiu·ia (g~·r.). 
1814. Löeherer Gyula. 
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Soroksár, Páduai Szent AulaL' 1903. · Fiirsl 
Elemér; b. Stodolni Dezső dr.· 

Sóskút (Fejér), 1. 2617, Szent Rozália: 1881. 
Balogh Kornél. . 

Söjtör (Zala), 1. 2182, .... 1929. Tersh·imszkv 
Kálmán. · · 

Sövényháza (Csongrád). 1. 6469, Szíiz Múria. 
l\128. Berényi Imre dr. 

Sur (Veszprém), 1. 1799, (f.). Hygiea, l!IBO. 
Szuper Imre. (Csetény fiókja.) · 

Siikösd (Pest), 1. 4105, Angyal, 1886. lcorklv 
Béla. örök.; k. Forkly Zsigmond. ' 

Sümeg (Zala), ]. 5331, Megváltó (r.), !i6tl. 
Fancsik Lajos és neje szül. Szarkássr 
,Jolán; k. Fancsik Lajos. Te!; 41. •· 

Szabadszállás (Pesl). !. 8'138. Isteni gond\·isc
lés, 1847. Teremy ]\[envhért. 

Szabadszállás, Ren1ény, '1923. \' euczcl l;;:1jos. 
Szabadszentkirály (Baranya), 1. HOO. Szüz 

:i\Iária. 1923. Király J ózseL . 
Szakcs (Tolna), !. 2960, Vörös hreszt. 1888. 

Sempthei 1laczkó Ilona. '.l'cl: ·G. . · 
Szak1núr (Pest), l. 322.5. I\Iaclonna. Jll~7. 

Jakrib Géza. • . . 
Szalkszentmárton (Pest), 1. il855. Hcmóu,Y. 

1916. · Bévárdy Gyula.. . 
Szank (Pest), 1. 3822. Megváltó; (L) 1926. 

Kasziha Kálmán (,J ásiszentlászló fiókja.) 
·k. Tapi'er Sándor. , .. · 

Szany· (Sopron), 1. 3242, Szent Anna, 1885. · 
l\Iakray József. 

Sza1··ras (Békés). l. ~5.561, Remé>nY. 187~. 
Breuer Szilárd. · 

Szarvas. }.fegváltó, 1906. Géczy DezséL 
Te!: 55. 

Szarvas, Szarvas (r.), 1794. Szemző Imre dr, 
Tcl:& ; 

Szarvas. Jviargit, 1899. Keglevich 1Vfári~. 
3zarvas. I\Iagyarok Nagyasszonya, 192u. 

Farkns ~;\utal ,János. r:l'cl: 1-19. 
Szatmárökörítö (Szat-n1ár), 1. 1825. Aranysas 

1917. Varo:ha Pú!. 
Szászvár (Baranya), 1. 1861, Szentháromság, 

1883. Bleier Rezső. 
Szeged (Csongrúd), l. lil5.0íl, Istení gondvise

lés (r.). 1812. Barcsay Károly. Tel: 12-70. 
Szeged, I\:ígyó. 1Si4. Gerle ,Jenő. 'rel: 13-59. 
Szeged, i\legvúltó (r.), 1713. '.l'emesváry 

József. Te!: 13-91. 
Szeged. Szent György. 1869. Franki Antal; 

k. Frm1kl ,József. Te!: 11-18. 
Szeged. Szentháromság (r.), 1834. Leinzinger 

Gyula. 'rel: 13-5:!. 
SzeÓ:ed. Szent Szív, 1923. Nyilassy Agoston, 

Te!: 25-19. 
Szeged. fl.Iagyarok védasszonya, 1923. ~Tust 

Frigyes. r:11el: 17:-17. 
Szeo:ed. Szent Istvan, 1870. Salgó Péter. 

Te!: 12-96. 
Szeged. Szent Rókus, 18G3. Gcrgel:r Jenő. 

Te!: 10-62. 
Sze1red, Se1rítő Núria (r.). 1850. Löbl Imre dr. 

Te!: 1s-rn. 
Sze.g-ed, Kálvária. 1888. Grünwald Imre 

örök.; k. Biró Sándor. Te!: 12-25. 
~zeg·cd. Dugonics, 1905. Frankó Andor. 

Te!: 17-93. 
Szeged. Erzsébet királyné. 1907. Török 

1Iárton. Te!: 13-64. 
Szeged i\.'fap;yar korona. 1908. Zakár Sándor 

örök.; k. 'ilfúlllé :.\Iihúly. Tel: 16-95. 
Sze.o:ed (Alsóközpont), Púdnai Szent Antal, 

1909. A nró Borbála. 
Szeged ('Uj), őrangyal, 1910. Moldván Lajos. 

Te!: 18-46. 
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Szeged. Re.mény. 1912. Borbély J ózset 

1'el: 22--BS. 
Szeged, Csillag, 1914. Nag·y Gyiirg·y örök.; 

h. 'I'akú ts István. Tt::l: 21-:2;), 
Szeged. Szent László, 1928. :\prú ,J cn ö. l_T z1.•Jt1-

társ Hodászi Iván. Te!: lD-96. 
Szeged (Röszke), Páduai Szent Antal, l!J~ll. 

Zakár Zoltán. 
Szeged, r:enrul. 1926. Se1rneezy Béla. ':I1: 19--2G. 
Sze_g·ed (Felsőtanya), ~laclo1u1a. 1826. 

l{off111ann István. 
Szeged, Szent Ferene. 1H3:.!. C~scrhal111y 

An ln!. Te!: 32-61. 
Szeg·ed, Szent I\0reszt:. 193'2. Bulcsú Barna

bús. Te!: 32-78. 
Szeghalon1 (Békés). 1. 10.293. Szenf.háron1s{qr. 

1843. Polgár Károly. (Régebben helyeztetei l 
ide Kőrösladánybó!.) 

Szcghalorn. I\:íg~·ó. 1904. l\Iolnúr László. 
Szegvúr (Csongrád), 1. 7979, i\f'pg·váltó, l~~l'i. 

KránczJy Ferenc. 
Szeg·vár, Páduai Szent „A.ntal, 19~3 ... A.ng·yán' 

Béla; b. Grossmann Ernő. · 
Szekszárd (Tolna), !. J.l.279, 1. Béla kiriii)·. 

1863. Szeghy Sándor. Te!: 80. 
Szekszárd, Fekete sas (g·yi·.), 1756. lilrich 

József. 
Szendrő (Borsod), !. 2867, Isteni gondviselés. 

1836. Róna Pú!. 
Szentendre (Pest). !. .5869, Szentháromság 

(r.), lí67, Czihulka János örök.; k. Czibnlka 
Gyula. 

Szentes (CsoagTúd). !. 32.861, Aa.g·pJ. JRRS. 
'7úrad;\~ I1ajos. rrel: 46. 

Szentes. Hajnal (gyr.), 1815. Kaláb Aladúr. 
Te!: 1-04. 

Szentes. l\Iagyar Király, 1870. Havas József. 
'föl: 47. 
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Szentes. Szent Anna, 1901. Gruberné Dános 
l\Iargit. -

Szentes. l\Icgváltó, 1842. Ihász Nándor. 
rrcl: 75. 

Szentes. Szentháromság, 1903. Alexander 
Döme. 

Szentes, Fehér kereszt, 1923. Vitéz Várady 
. László dr. Te!: 17. 
Szentes. Aranykalász, 1930. Oláh László. 

rrel: 1--05. 
Szentetornya (Békés), !. 5506, Jézns szive, 

1931. Fodor Ferenc. 
Szentgál (Veszprém), !. 4184, Arany szarvas, 

1866. Kálnay Zádor. 
Szentgotthárd (Vas), !. 3053, Szent István, 
· 182ti. l''riedrieh Ödön. Te!: 17. 

Szentistván (Borsod), !. 3879; l\Iagyarorszúg 
Yédasszonya, 1926. Fábry _i\.ndor. 

Szentmártonkáta (Pest), !. 3612, Isteni gond
Yiselés, 1915. Tereezky Pál. 

Szepetk (Zala), !. 2151, Jézus szive, 1931. 
Novotny Andor. 

Szercuc.s (Zemplén), 1. liiüi, Istf!ni gondvise
l1's. 17 41. l\Iata vovszky Gusztin·. (17·ll-hcn 
iuár adús-vevés tárgyát képezte. dC Yaló
színüleg már régebb idő óta fennáll.) 

Szeroucs, Szent Antal, 1903. Kolos Tibor. 
'Tel: 5. 

Széeséuy (Nógrád), 1. 4315, SzentlJ.áro1usúg· 
lr.1: Jí.n. Bolg·ár l\Iiklós. '.!'el: ti. 

Sz{·k1:sfehl1 r\-úr (Fejér). l. ·10.71..!. FekeiL· sns 
(r.). 1748. Etrekarcsai liukáis I..iajos Öl'fik. 
~L1el: 25. 

S:r.ékcsfchórvár. Isleni g·oudvh;elés. 1S92. 
l)r. rl1akúcsi Nagy I;oránd. r:I\~l: H-02. 

Sz6kesfehérvár, 1-lag·yar körona (r.), 178-1. 
Szüts Róbert. 'fel: BS. 
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Székesfehérvár, Szentháromság (r.), 1806. 
Say Rudolf örök.; k. dr. Say Móric. 'l': il5. 

Székesfehérvár, Szent IsLvim, 183·1. Ifj. Pász
tor>" Sándor. 'l'~l: 1-71. 

Székesfehérvár, őrangyal. 1869. 
:Magyary Kossa Sándor. Te!: 40. 

Székesfehérvár, Szent Sebestyén, 1922. 
Bierbauer János örök.; b. Fai:kas István. 
Tol: 85. 

Székesfehérvár, Szent József, 1922. Csitáry 
G .. Olivér. Te!: 1-60. 

Szigetszentmárton (Pest), 1. 1047, Szent 
János, 1923. Balázs Sándor. 

Sziirctszentmiklós (Pest), 1. 4356, Szent l\Iiklós 
. 1899. Kömöcsy Kálmán. 1 

Szigetvár (Somo1,,ry), l. 5960, Zrinyi, 1883. 
Jobst Kázmér. · 

Szigetvár, l\Iagyar korona (r.), 1808, özv. 
Salamon .Jenőné, k. Salamon Béla. Te!: 63. 
(Rcáljogunak 1897-ben ismerték el.) 

Szihalom (Borsod); !. 2976, Szent Imre, 1030. 
Nagy Imre. . . 

Szikszó (Abauj-To111a), !. 5303. ·Szenthárom
ság- (gy,-.), 1822 .. Rimay Béla, k. ·Rimay 
Zoltán. Tol: 54. 

SzikSzó-„.1\Iegváltó, 1922. l(uruei· Tiva·da.r. 
Te!: 62, . . . . 

Szil (Spoion), 1. 2988, Szent :i\Iargit, 1907. 
Schurina Cirill. 

Szilasbalbás (Veszprém). l. 4535, őrangyal, 
188•1. Kovács Ignác. Te!: 9. 

. Szilasvárnd (Borsod),!. 1314, ?IIagyar korona, 
i. 1872. Aron Sándor. (Bánfalván fiókja volt. 
''%• de tulajdonosa beszüntette.) 

iSzirák (Nógrád), 1..1594. Remény, 1829. Réta:r 
János. Bérlő: Schmall Jenő. 

Szo~ (\Iont), !„ 2028, Megváltó, 1894. Molnár 
Miklos. Te!: 13. 

Szolnok (Szolnok), 1. 38.iG.J, Isteni g·oudvisclés 
(r.), 1790. Sznbö l1njos. Hc'•rlö: Pó:;.a Bnlúz·~. 
Te!: 1-JJ. 

Szolnok, :i\Iegváltó. JSil. J,assányi Jenő. 
· Te!: 36. 
Szolnok, Fehér kereszt, 188:!. l\:rémcr Szilárd. 

Te!: 1-82. 
Szolnok, Angyal, 1903. Vég·b Antal. 'l'el: 1-36. 
Szolnok, l\Iagyar korona, 1906. Szele Béla. 

1'ol: 2-15. 
Szolnok, Kígyó, 1910. Koczka Pál. Te!: 1--05. 
Szolllok. Szent István „király, 1922. 

U. Kovács Zoltán, Te!: 1-94. 
Szo]n()k. Damjanich, 1928. Torma Dániel. 
Szomajom (Somogy),!. 1759. Szent Vendel. 

1925. Mikó Sándor. 
Szombathely (Vas), 1. 35.758. Isten szeme (r.i. 

1793. Simon Ernő dr. Te!: 29. 
Szon1batbely, Szentlélek (r.). 1753. Dvorszkv 

Béla. dr. és Dvorszky Etr.lka. ·1t. Dvo1~szk;\· 
Béla dr .. Te!: 2-72. . 

Szombathely. Öraugya.l, 1891. IIann:r ·Ist.viin. 
üzcn1túr::;: i.iz;Y. Sütheő Lajosné; '" 

Szombathely, Angyal, 1901. özv. Hodász)' 
Igúúóné; k. llodú~zy !Yún. rre1: 13-90. 

Szombathely, l\:ígyó, lf!Oí. \\7ien.er tTenö· dr. 
· 'l'el: Z.,-74. . 

Szon1hatholy. :i\[eg-váltó, -19:;3, Sziget/Váry 
Zoltán. rrel: 1}--:.29. 

Szombathely, Páduai Szent ,\ntal. 1931. 
Domján Béla. Te!: ? 

Szőny (l{onuírorn), l. !1509. l\feg-váltó. 1927. 
Sütheö Béla. 

Szőreg (Torontál), !. :3349, Őrangyal, 1880. 
.Jónás· Ara11ka. 

tl 
Tab (Somogy), l. 32-11, faazság, 1849. Szenteli i.J 

István örök.; b. rlr. J:'feiffer Ferenc. -";J 
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Tahitótfalu (Pest), !. 2303, Szcut András, 1897. 
űzv. Polcreczky Ferencné; k. Bozó ~T ános. 

l'aksony (Pest), Segítő Mária. 1927. Orosz 
Ferenc. ! {] 

1
1aktaharkány (Zemplén), 1. 2233, Magyar ko'~ 
rona, 1893. Márkus Márton. (lviegyaszóról 
áthelyezve 1923-ban.) 

Tamási (Tolna), !. 5713, Szent József, 1836. 
Kilián Béla. 

rrapolea (Zala), l. 7572, Oroszlán, 1830. 
Szala)· G;-ula. Te!: 87. 

'l1a.polea, .Jézus szíve, 1922. Szigethy József. 
'l'arcal (Zemplén), l. 3833, Nádor, 1840. 

Ornstein Izidor. 
Tarján (Komárom), l. 2017, Szentlélek, 1894. 

Major Elek. 
Tarnaméra (Heves),!. 2211, őrangyal, 1892. 

Perger Ignác. 
Ta~rpa· (Bereg), 1. 3692, l\rauy oroszlán. 1867. 
Erdős Gerő. 

'I'ass (Pest). ]. 3308, Isteni gondviselés, l89:J. 
I\:nn1enszky István. 

Tnta (!\:ou1órou1), !. G4JA. „\ng;-.-nl. l~;nL 
lT'crencz:r J\Iarg·i t. rrel: 70. · 

rrata. \'árosi g-yó::;:;szertúr, li74. }Iichl C*éza. 
'I'cl:m • 

'I'állya (Zemplén). l. 3928, Patrona Hung-arfoc. 
(r.), li87. Tol"l'éth Rezső. 

'l'ápé (Csongrád), l. 3825. Páduai Szent Antal. 
1923. Fehér Dezső. 

Tápióbicske (Pest), l. 4195. ~legTáltó (r.). 1827. 
Báji Patay Sú1nnelné. k. \\:e~-111a1111 Félix. 

'rúniógyörg·yc (Pest:). 1. ilSSli. S;1,1·1tt. ?i:Iagdolnn. 
1898. Dósa Béla. 

Túpiósiily (Pest), 1. 220íl. Seg-itii i\fúria. rno.1. 
P{\hr I~rnií. 

'!Ytpiú::-zl'!'~Ö O?t•sL), l. HJ:ll. Szcnf l\JiklóR, JH2D. 
.:\.lhf'rl· Gúhor; 

'l"l'úpiószele (Pest), 1. !1817, Szentlélek. mrn. 
Bartóffy Jenő ,'l'el: 20. 

1Ytpiószole, Isteni p;ondviselés, 192i. Gedul:r 
JBlck. 1'el: 24. · 

rrrlIJiószentn1árton (Pest), 1 -!601 i\le,„váltú 
1921!. K. J\Iolnár i\fiklós. · ' - ~ ' 

'J'C<tétle11 (Hajdu), 1. 2109. (l'.) 1925. Kúlla)' 
Lajos. -(Földes fiókja,) 

'l1cvcl e:roina), I. 2129. őrang·ya1, l!JO::!. FlihrPr 
· l\.ndor .. _(Fiókkal I..icngyclcn.) 
'J1églás (Ilajdu). 1. 253,!, ]~rzsébet. 1~)2fl. 

]\:(olnár László. \ · 
'l'óth (Győr). l. 4219, Anio-al, 1867. 8zt•IH'ilt'd)' 

li'erenc. 
l'innye (Pest), 1. 1327, Megváltó, 188-1. 

illiklós Pál. 
'I1i::;zabö (Szolnok), 1. 20G5, Rcn1úny, .1Dlf1. 

i\folnúr Bertalan. 
T'iszabura (Szolnok), I. 25~4. l::ern('.ny. 1H:1:1. 

13ogdún l\:úlrnán. 'I'el: fi. 
1
J1iszabiid (Szabolcs), 1. 227i, C1~dllag·. l!l~!i. 

T\:údúr J;úszló. · 
~11iszacseg-e (IInjdú). l. -HiliL l:.;!Pni gonclvisP* 

lés, lSiH. Csillag Púl. 
'I'iszarlob (Szabolcs), I. iJ299, Spg·ítsóg;, ]f'S·L 

()zv. Zajacz Kúrol~·né: h. }\:Plrn1en 1\:a jp!{111. 
(]884-18!14-ig· fiók YO] t.) , 

'J'isz11!'ií!d\-ÚI' (Szol11okl. !. JJ..J(il. :\t•s(•tdnp. 
1872. Uolcl1ua11n _;\do!!'. 

'Piszal'öldvúr. '1\Teg„\·úlf.ú, 191:2. lleg·yt·~ Gí~za. 
'l

1
iszu'fiired (lTeves). 1. J1i.10H. :\fag·\:111· korona. 
JS!lil. l~p;e;lein Gózn. 'l'el: :1-!. · · 

rriszafürecl. .Rcn1énysc;g" lf{~.f. Tiúez Súndo!'. 
'l'iszakeszi (Borsod). 1. 2800. rn:111. Vt>rPs Pú!. 
'J'isznkiirt (Szolnok). l. ·!H-!:t Szent Katalin. 

1898. Bech Emil 
~l'iszalök (Szabolcs), 1. 4DSf.i, Sza1·vas (!'.).·is.fi. 

Rah „Tózsef és ueje Pákh Róza . 
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'l'iszalucz (Zemplén), !. 2780, isteni gondvise
. · ]és 1891. Petfovay Zoltán. 
rrisz~núna (H.eves), l. 4846, Istnui g·ondviselós. 

1888. Szakúts Zol tún (Fiókkai .. l(ünllön;) 
'l'iszaőrs (Heves), !. 2414, Szent Imre, 1931. 

Ráhel Imre. 
rriszapüspöki (Szolnok), l. 2261, filegváltó, 1H29. 

Herczegh Imre. 
l'iszaroff (Szolnok), !. 4982, Csillag, 188:1. 

\'\Teszelovszky Erzsébet. 
'l'iszasüly (Szolnok), !. 2591, Púclaai Szent 

Antal, 1907. Betegh Gerő. 
T1iszaszentimre (Szolnok), l:. 37HH, J::;teni gond„ 

viselés, 1898. Pap Litszló. Tel: S. 
~I.1iszavúrkony (Szolnok), l. 15il7, Ren1éuység, 

189·1. Kiss Attila. · 
'l'okaj (Zeruplén), l. 584,!, .A.1·an;.· korona (r.). 

1795. Klein Ernő. · 
rrokaj, I\Iegváltó (gyr.), 1700. Rotfnchs l~v. 

• T únos örök.; k. Rotfuchs László. 
'.!'okod (Esztergom), !. 3235, Búnya, 1914. 

I\:neitner Kúlrnún. (SúrisúpM.:\nnabúnyúról 
1923-ban útllelyezve.) 

•rolcsva (Zemplén), !. 3087, Me~·vitltó (r.), 
1840. Frits Zoltán. 

~Polna ('l1olna), l. 8229, Szent.húron1ság· (gyr.). 
18110. Herzog ]~!Pn1ó1· clr. 11\•I: 51. 

'l1ompa (Bács), 1. 5500, 1926, Szt•nfsziv, 
Lúrcncz László. 

'l'ornyospálca (Szabolcs), 1. 20!11. Örm1g;·al. 
192-!. Hutschenl'eiter \Tilrnos. 

rrószeg (Pest), 1. 3857, Scg·ítő Sziíz nfúria. JH18. 
.nfagyar I>tLl. 

rrótkornlós (Békés). L 11.1-!;~. f-;;:pufléli~-k. IHíil. 
Zlóczky György. 

Tótkomlós, Szent István, 1896. Adamkovits 
Károly. 
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'l'óváros (Komárom), !. 5082, Megváltó (r.), 
1786. Tentscll József dr. 'l'el: 73 . 

'l'ököl (Pest), 1. 4011, Isteni gondviselés, 1907. 
Viola Lajos. 

'l1ömörkény (Csong-rúd). l. il7H7. Nzent. 1-Cis 
Teréz. 1930. Patyi Klára. 

Tör~kbálint (Pest), 1. il70il, Boldogságos Szíiz 
1\l[,Ll'lU, 1893. Pasztor l(úroly. rl'el: ;j_ 

'J1i:>rökkoppány (Souiogy), J. llll-! . ..... _ ... _ .. 
(f.) Özv. Derneter Gynlú116, k! (Núo·ot·s 
fiókja.) , ,.., 

rrörökszentmiklós (Szolunk), !. ~s.;)o:i. l\lpg~ 
váltó (r.), 1872. Récsey Zoltán. Tel: 30. 

Törökszentmiklós, Fehér Kereszt, 1888. 
l\Iikes Elek. 'l'el: 38. 

rl1örökszentmiklós, Szentháromság-, 1911. 
Ferenc Imre. Tel: 17. 

Törökszentmiklós, 1926. Szabó Islvún. 
Kígyó, Tel: 68. 

'l'örtcl (Pest), l. 4155, l\Iagyar korona, .1902 . 
Lautner Lajos. · 

Tura (Pest), 1. 5963, Szent Terézia. lSS!l. 
Propokovits Brunó örök.; k. Rotnhúnyi 
Gyula. 

'l.1nrkeve (Szolnok), l. l;}.il~O, 1lagyar korona, 
184& Ember Béla örök„ k. Fekete Ist.v;ln. 

'I'urkeve, Megváltó, 1895. Adametz I,eó. 
Tiir.ie (Zala), l. 2638, Szent Norbert, 1922. 

C~ililúr Kftroly; b. Rc>n1c8úk ).Uklc'1s. 

Ugod ('\leszprén1). 1. 19-!l; Isteni go11dvi~:.a:lt;.~. 
18~l8, \\T a.llner Rezslí. örök.. k. ·; 

Ujdombovár (Tolna), l. 5173, Segílő !\Iária. 
1929. Mess l\Iária . 

Ujfehértó (Szabolcs) . .1. Ja.<>71. J.\lag-;-ar korona 
(r.), 1836, özv. Gl'ósz Hcrn1an11é; k. Grósz 
Dezső. Tel: 30. 

Ujfellértó, Kigyó, 1914. l\Iolniu: Gyula. Tel: 18. 
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Ujhartyán (Pest), 1: 4774. Isteni Gondviseli•s. 
1926. Imreh Jenő, '!.'el: Kakucs lli, (Athelyrz
ve Kakuesról.) 

Ujkfoske (Pest), !. 9000, :il[egvúltú, 1872. 
'ösap:;iy Lá?zl.ó. ,.. .. , . , 

Uikigyós (Bekes), !. 4198, Sznz Mana, lSRR. 
_,<l.ntal Akos. ·- . , , .. . . . .· ,, 

L'.IIH.'st (Pest), 1. bi.400, ilLt~,\d! l~o10H<1. lk.H. 
1"lek Pál dr. Te!: Aut. 94h--09. 

Ujpest. Angyal, 1876 • .i\lezei Elek. Te!: 
Aut. 940--17. 

Ujpest, Szent István, 1851. Szabó Béla dr. 
Örök.; k. J\'liihlrad Jenő. rJ,el: .:\..nt. fl-10-!J;\, 
'l'el: A u t. 943--61. 

Ujpest, Kereszt, 1897. Hiickel i\L Kúroly. 
'l'el: Aut. 945--07. 

Ujpest, 1\Iegváltó, 1900. Szeker/OS Is!YÚn. 
'l'el: Aut. 951--82. 

Ujpesl, Koss~th, ]906, Illési Ödfin. 'J'el: 
Aut. 941---4. 

Ujpest, Oroszlán, 1912. Baumgarten (h1szfúY. 
'l'el: Aut. B'1--1J--84. 

1 !jpest, Kigyó, 1913. N é1nct lgnúe. rl\,l: 
Aut. 941--19. 

l.T;jpest. Szerecsen, 1927. J\:lein l~óhert: .T1•11(i. 
Te!: Aut. 943--61. 

lTjpest, l\fútyús kirúly, lfl29. l111t1anovics 
rri bor. '1\•1: 94-7-16. 

lijszász (Pest). 1. 4fl79. ~fngyarorszúg. 
'védnsszon:i-;n, 1883. Bene liirnti. b. Gu_nda 
I(ároly. 

lTkk (Zala), 1. íHO, Szent Tstvftn. 1H:2H. Szilú.~·yi 
I_;ajos. 

llrai'nifalu (Vas), !. Siíl, J\[pg-viillú, 1924, 
Kiss Antal. 

líszód „(Pest). !. 190'!, i\Iegyállú. 1893. Húl111 
Dezso. S 

OlH> (Pest), L f>567, Szent Ilona, 1896, zánti'1 
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Károly, (1898-ig Vecsés fiókja volt, később 
lemondás folytán megszU.nt 190,1-ben n1int 
iinálló, újra adományozva.) ' 

\'aiszló (Bar~nya), l. JBSG, nlag-yar koro11a, 
1882. Sey Laszló. 

Valkó (Pest), 1. 2635, l\Jeg·vúltú, l!l2D. 
Balogl1 Jenő. · 

v·askút (Bács). 1. 4907, Szent.húrn1u~úg·, J.SS~i. 
Olúb Arpád. ·-

\l asvár (Vas), l. 425G, Szentllúro1ns{1.g, 1863. 
Keserű :Miklós. -

\'úc (Pest), 1. 20.DGO, Grúnút1dn1a (r.;, 17fili. 
lrg·almasrend; k. Toponáry József. 

\Tác, Szentlélek (r.), 1814. Szig·vúrt J ú11os. 
Vúc, Szent Antal, 1909. Göllner Hugó. 

'l'el: 1-27. -
Vúc. Kőkapu, 1918. Mal'los Gyu!;i. Te!: 1--60. 
\'úcbartyáu (Pest),!. 109·1, Szent lstvún, 1908, 

Sehaub lstván1 b. 11elcki J~ll'tuúr. ~l.1el: 4. 
Vál (Fejér), !. 3217, Angyal, 1872 .. Janovicb 

István. 
\'úllaj (Szatmár), !. 2575, llfog·vállú, 19lil. 

Fitos Ferenc. , 
\"{nuosg:rörk (l-Ieves), l. 22-!G, :\[eg·vúltó, 191H. 

Czuppou Antal. 
1/úmosmikola (Hout), 1. 2045, ~Iag·yar koroun, 

1870. Márkus Dezső. 
\"úruospércs (Hajdu), l. '!7!11. L\ran:vkereszt, 

1888. rl'örök Lúszló. 
\'úrosliíd (Ves?.prém), !. mm, Szent Antal, 

1914. Bogjutz Viktor. 
Yúrpalota (Veszprém), !. 4948, Szeulhúrom

súg· (g·YJ:.), lSI!J. Farkas János. 
l,l{tsárosna.n1ény (Bereg), l. 2393. Rernény 

(r.), 1837. Buzinkay Arma; b. P. Buday 
Ferenc. 

Vecsés (Pest), !. 13.()06, Megváltó, 1894. So-
111ogyi János. 

::w 
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Vecsés, őrangyal, 1927, Bodnár Antal., , 
Veresegyháza (Pest), J. :J010, Meg-váltó, 191B. 

ICaufman Ernő. 
Venelét (Heves), J. 393B. Kíµ;i-<'•, 1868. 

Rhédey Endre örök.; k.'1 
\Teszpré1n C\Teszprl'.•1n). 1. 17./!J:.!, ,;\.r<111y orosz

lúu,(r.), 1804. Czcrn1úk I;i p{d:. 'J1cl: 83. 
\Teszprém, Fekete sas (r.). 17HJ. J\::ocsuha 

Emil örök.; k. Kocsnha Elcn16r. 'Pcl: 1-0G. 
Veszprém, Páduai Szent Antal, l!Hl7. Földes 

Lajos, Tel: 75. 
\Teszprém, örang·yal, 1910. I-Iajnóczy (-työrgy. 

Tel: 1-13, 
'l esznrémvarsúny (\T cszprén1 ), 1. 1424, őr

angyal, 1887. Stolcz Béla. 
"'\léménd (Baranya), 1. 2B8·1. Isteni g·ondvise~ 

!és, 1896. Hautzing·er József. 
Vép (Vas m.), 1. 27-JO, :\fcg-vúlU>. J!l"7. 

Götter Ag·oston. 
Vértesacsa (Fejér). 1. :..J/.J8. ).fagyar korona, 

1906. I\:nzay If--:nclre iiriik.; : 
Vésztő (Békés). 1. 9a:is. i\fag-)·ar korona, ISGS. 

Petry József. 
\Tillány (Baranya). l. 2!l:.!8. Isten allyja . .1878. 

\T úgó István. 
\Tiscgrúd (Pcsf). l. 1:i7D. llPnH~ny, 188G. 

li1arkas Lajos. rrel: 18. 
Vizsoly (,.\.hnn:i ). l. ll!l4. Szent ,\utal, ]!)27, 

Péterffy Ist.vún. (ln::!7~ig· Cfaradua fiúkja 
volt.) 

Zag:_rvapálfalva (Núg-rúd), l. 3'!·!fl, Seg·ítő 
Mária, 1931. i\Icnich János, 

Zagyvarékas (Pest), l. 5Ili7, Szentlélek 1894. 
Nagy I\:úln1áu. (.H1~gebhen fiókja volt 
Bessenyszögön.) 

Zalaapáti (Zala), !. 1598, Segítő Mária, 1912. 
Brenner Ferenc. 

Zalabér (Zala) l 1384 (f) 1926 (' 
G " " (Z l ' • • · .JZUCZV ;-ozo, n aszentp;rót f' , l· · 'i ' ' ' 

403 

Zalat•ger!-izeg (Z<il't) ·1 i!J 1..:J.~· , , 
súg- (r.L 1814.· 1\Íú~n~li · ',:o' ... : ~ZL•ut~uron1-

Zalaegerszeg Sze tl 'l .Jeno dI. 'lel: 21. 
ler Ödön, Tel: 3~ e ck, (r.), 1768. dr. Kasz-

Zalaegerszeg- Szeni •\ ! 1 Rezső örök'· l· K' :11
11_ a; -~·DOG. I-Irahovf:zky 

Z 1 1 .. " ., 1... lld J' (r) org·y rl'<•l· =-·1 
a a ovo (Zala) l 109c S " · · · · ''" 
Erdélyi JózseÍnÓ· ·1 i)i:>:i7Jf.f.nt]Lc~ek. )88G. iizv. 

Zalaszentgrót (Z 1 ') l.l .;t =-·, Y aszio. 
(r) 1893 C· a a · · .:--4,~8, ?l.fag-;rar korona 
bér'en.}... . zuczy Gyozc;. (Fiókkal Zala-

Z~laszentg-rót, Szent kereszt 1931 P· :1 C"
Zuhony (Szabolcs) l 11"1 R , , . "" ,eza 
r )r*ln1án Anna. , . t ' er.ueny' 1927. 
Zakany ISomop;") l l"Jl S· t 'I' .. F. · J '•l „ I. . , „ ', · "" .. • zen er1~z1a 19')1) 
r . .tC L,;\1 -~Sl.\:·anne. !':iZllJ. "i,Tercss }l·'tri; - , 
Zc\;1pl~n;;~·ard ,(Zemplén), ]. 1703. fr.) l!Í'ii' 

.Sz.tsz 11 han1er. k. '? (Ilic:::e J'i , 1~ ·, 1 · · - 1
• 

Zirc (V cszprém) l ""f'S s· 0 •J.t. 
R :1- G ' l ' · ~'" , zent Berwít JSJCJ Z ald \,. ('Iru a, b. Zalay János. , '· -·. 

~ol1811!,;la F"lollna)Jl. 20·10, Isteni o·onch·isPlé„ 
)i. j () e es enő n ·- ' :-., 

ZsG{;lrn (B. ihar), l. 35JH. Örmwn] 189(1 J· 1-' J."Ula. · . n. ' ' t. • • • dll U) 

Zsámbék (Pest) l J'J"J '[ 
189r G! · y' : • -· --, 11 ag;i,.-aJ' koron ·1 ( ) 

.-i.l. asz ( ozsef ' r. ' 
ZsL·á~n?1o}í J(PKe_s~:), 1.,25.17. ürang:ral, 1DI/. 

nsz o , . \.almun. 

j, ,-



' Útmutatás a gyógyszertári 
helységnevek kikeresésére. 

Agárd 1. Zemplénagárg .. 
Almádi !. Balatonalmadi. 
Apáca !. Csanádapáca. 
Apáti 1. J ászai;>áti„ 
.Abrány !. Alsoabrany. 
Baranyaszabolcs !. Mecsekszabqlcs. 
Baranayszantlö1~inc, 1. Szent.lőr1nc. 
Bácsmadaras 1. Madaras. 
Húcsvaskút l. \i askút. 
Bánfalva !. Gádoros. 
Bánhegyes !. Nagybánhegyes. 
Biharudvari !. Sárrétqdvari. 
Boglár !. Balatogboglar. 
Csokonya l. Erdocsokonya. 
Dorozsn1a 1. ICiskúndorozsma. 
Felsőság l. Simaság , 
Erzsébetfalva !. Pesterzsebet. 
Félegyháza !. . E)skúnfélegyháza. 
Hadház 1. HaJduhadhaz. 
Hajdunádudvar !. Nádudvar. 
Hajduvámospércs 1. \T ámospércs. 
Halas !. Kiskúnhalas. 
Irsa 1. Albertiirsa. . 
J ászkerekegyháza l. Kerekegyhaza. 
Kaláz !. Budakalász. 
Karász 1. Nyírkarász. 
Kelenvölgy !. Budafok. 
Kenese l. Balatonkenese. 
Lacháza 1 Kiskúnlacháza. 
Lakitelek !. Keeskemét. 
Madaras L Kúnmadaras. 
Magyarszou1Lathely l. Bakonyszon1bathely 
Martintelep !. Hejőeaaba. 

l\fegya;zó áthelyezi. Taktaharkányra. 
Mezőtarpa 1 Tarpa. 
Nagybajom !. Biharnagybajom. 
Nánás !. Hajdúnánás. 
Nógrádkálló 1 Kálló. 
Nvirbakt.a 1. Baktalórántháza. 
óciombóvár !. Dombóvár. 
Pannonhalma 1. Győrszentn1árton. 
Pataj !. Dunapataj. 
J>csterztiébei 1. Pestszen terzs6hPL 
Rékás L Za~yvarékás. 
Sashalom !. Cinkota. 
Sámson 1. Hajdúsámson. 
Sárisáp-Annabánya áthelyezt. rrokodra. 
Somogykéthely 1. Kéthely. 
Sopronmihályi 1. Mihályi. 
Sorok8árpéteri, 1. Pesf.szPHI irnrC'. 
Szekcsö 1. Dunaszekcső. 
Szen1es I. Balatonszemes. 
Szentgrót !. Zalaszentgrót. 
Szenthnre 1. 'riszaszentimre. 
Szent.iános 1. l\Iosonszentjánu!:l. 
Hzt·1.J(Jt)ri1tl' !. Barau;.·a;.;ze11tlélri11f·. 
Szent111árton J. Györszentmárton. 
Szoboszló 1. Ha.idúszoboszló. 
Szavát 1. Hajdúszovát. 
rratatóváros 1. Tóváros. 
'l1étény l. Nagytétény. 
Tiszaalpár !. Alpár. 
rriszapolgú!' 1. l)olg·{t r. 
Udvari 1. Sárrétudvari. 
Ugra 1. Biharugra. 
\Tarsúny 1. \Teszpré1nvarsány, 
'la.skút 1. Búcsvaskút. 
\Tárkony 1. 'l1iszavárkony. 
'lerőce l. Nógrádveröce: 
\ 1örösvár 1. P.ilisvörösvár. 
Za1n1írclí .l. l3nlnton;i;nn1(trdi. 
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Magyarország házi gyógyszertárai 

(.1\. szöve.gben levő számok a mindenkori en
gedé.lyokirat számát és keltét jelzik.) 

Budapesten: 

I. ker. Királyi várpalota, 10.644-192'2„ Fő
méltósúgú ICormányzóság, kez. ·v\T olff De· 
zső. 

I. ker. Kékgo]yó ucca, 120.190-1912. Schwart
zer-szanatóriun1 rt„ kez. dr. Lippen Edéné. 

I. ker. N émetvölgyi út 29, 65886-1917. l\f. kir. 
'l'üdőbcteg gyógyintézet. 

Jf. ker. Szent .Júnos közkórh{rn il2.44G-1800. 
Budapest székesfőYúros, kez. J.!ejes Istváu. 

II. ker. Fií ueca 43„ 106.0ü0-1898. Szent Er
zsébet apácarend kórháza, kez. dr. \iladár 
l\Iárton. 

\iI. ker. PtHhnnniczky ucca 111., 120.974-
1927. III. a. l\Iúv Betegségi Biztosító In· 
tézetének rende1öje és n1agánkórháza ke
heléLcu. f(ezclil: .Tankó Barna. 
VII. kor„ Bethlen tér 1.. 49.120-1921. 
:Ufagúnalkalrnnzottak Biztosító Intézeténr~k 
kórháza (ezelőtt Ferenc József kereskr:
deh11i kórhúz) kt>z: ](ürösnu!ze:r I...in;ios titk. 

VII. Uzsoki ueea 29., 90.609-1927. I. sz. Az 
Országos Társadalo1n Biztosító Intézet 
uz:.;okt ueeai kórháza részére: kez: Ilos~-

111aJ111 I1\~rP11e. 
VIII. ker„ Csenirory neea 25. 120.233-1928. I. 

~e. Az Orsz. Társadalo!ll 13i:otosító lnt;\zet 
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Csengery uccai r8ndelője részére; .kez. 
·syposs Simon. . . 

VIII. ker„ Gyulai Pál u 2. Szt .Rokf!.s ,kor
ház, 21.579-1823. Budapest szekesfovaros, 
kezelő: I:Ialúsz ,György. _ . 

VIII. ker. üllői ut 2ü„ 40.971-1901. Kir. ma: 
gyar Pázmány„ Pét'.Jr tud„, egyetem orv_os1 
kara kez (ez1doszermt betoltetlen). Helo et-
t~s: dr, Csipke Zoltán fövegyész, . 

VIII. ker. Fiumei út 19„ .1~38-19JO. 01\sza
gos Tárnadalom Biztosito Intezet ~ozp. 
rendelőintézete, kezelő: Sehm1dt Jozsef 
stitkúr. g-yóg·yszerész. . .. , 

TX. ker. Gyáli út l„ S~eut ,Is\van kozkor
húz, 1885. Budapest szckcsfovaros, kez. 
I\:ereszt.ély Béla. , , .. . 

IX. ker. (jyúli út 5-7„ Szept. L.<.~sz_lo kozkor
húz. 189-!. Budapest szekesfovaros, kez. 
';\T eiss Lajos. ,... 

X. ker. r.J.aglú<li út -., 112.855-1896. ~,ir. or
szúgos g;yüjtőfogház, kez. dr. Zakarras .:\.n
dor. 

\~irlékt•n: 

Bitbolna. 31.569-1900. i\L kir. állami ménes
intézef, kez. dr. Stockinger ,Júnos júr. tiszti 
n1énes int. orvos. 

Balf. 63.551-1898. Fiircliilúrsa>i1g'. kcz. dr. 
\\i osinszkY István. 

l3rt~nnberg, · 75.334-1895. Brennbergi búnya
túrsulat. kez. dr, Znkkeltor ,Tózsef. 

Ilehrecen, 73.347-1923. 'l1i:•:za l;:;tvún tud. egye· 
teru orvosi kara, kez. dr. l\Ukó Gyula. 

··rlr~n·en nE. urndalini húzi t!'\'Úr.t:.·~zcrt(11· l!J~:;. 
bfi~ fiókgyógyszertár e11geclélyezéséve1 
n1eg-szünt. 

Erdőbénye, 102.807-1915. Fürdő részv. társa
ság, kez. dr. Asztalos Kálmán. 
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I'\:aposvú1·i közreüdDszeti kórhiiz .!!·rr'lg·y~z1·1·, 
t:úra. vez1·Ui g·;,cógyr:zer(•;-;y; lovag· F:!11in~uilH·il 
111!1;1. 

·f(1'·f-h1'!~·p11 az 11n1dal1ni g·;\-·ó.u·;\-·~zl'l'f{ir llll'g-~ 
sziint 1929-ben. 

Kishér. 129'16-1913. B1'<L J\I. kir. áll. J\Iéncs
intézet. kez. dr. Jenny Géza főorvos. 

Ki>pest, Wekerle munkástelep, 15.011-1911. 
l\f. kir. Pénziigy1ninisztérium, kez. dr. Za
lai Dezső. 

Márianosztra. J.18.297-1915. Állami fegyinlé· 
zet, kez. dr. Orphanidesz Erzsébet. 

~Iútraháza (Sza11ntúri111n) 42.727-19il:!. 
KP7.. Szenllc~1· l(ú!'ol\'. 

Mezőhegyes. 136.864-1900. J\I. kir. állami mé
nesintézet. kcz. \lizi Imre. 

Tvrisko1c, 193.220-1921. Borsod várrnegyei Er
zsébet közkórl1áz, kez. dr. Resofszky En1il. 

Pécs. 38.4.!9-1927. I. Kir. Erzsébet 'l'nclo-
1112.n3-eg»·ci·en1 orvosi knra. 

Pécs-hf1nynf'r1en. Dnnngéizhajóz. 'IY1rsasúg, 
J0.71i:i-1!107. VU. B. kez. rlr. Siklósi István. 

Pcstf1jl1r~l;\-·, 10.527-1921. Orsz. :l\Iunkúshizto
sííó Pf>nzf(Jr kó1·11áz:i. kez. Szeder Endre. 

Pilisvörösvár, 34.194-1921. Bndanest-vidéki 
ki:iszf.n h{1nya rt. társpénztára, - kez. Jlifoi~ 
zer Jliíiklós. 

Pusztavacs. 25.737--188,t Kóhnrg- Fülöp her
ceg- uradalma. kl'\Z. dr. Bocló Dflnes. 

Piispöki nuszta Ci\To11ácshoz tartozik) 151.1fiS-
19íl9. Piispökpnsztai uradnlon1, kez. dr. Ha
hern1ann .Jenő. 

S:1.iú kazi P 1·1·11 : 1 l-: t·: ,.::;.:··11 !1{1 n \"n r (' J 1!;1 !.!'Y úsú \"a l 
a h{1zi gyóg·yszerh'tr 1926-hnn n1ep;sziint. 

Sii\"r;nyh(tz.'in :iz ll!'<!d:1!1ni lu\·_,j u·\·úg·>·szi•rf:,1, 
1928-h:in n:Mlvúnos gy-ógyszcrf'ár engedt':· 
lyezfisével mep:sziint. 

Szeged. 111.899-1902. llI. kir. börtönkórhnz, 
kez. dr. Knall János, 

.J.O!I 

Szeged, 35.757-1924. :fil. kir. Ferenc József 
tud.~egyetem orvosi kara, kez. dr. Dávid 
I.ajos egyet. m. tanúr. 

rl'atabánya, 15.544-1899. rratavidéki 1Já11ya
n1üvek társpónztúra, kez. Horvúth Zoltán. 

\T asasbúnyntelep, 52.910-1908. Dunagözhaj6-
zúsi Túrsasúg, kez. dr. Siklóssy István. 

Víte, 79680-1927. NMM. Allamí Fegyinléwl, 
kez. dr. Kemény Gyula orvos. (Eredetileg 
az igazsúgügyminiszter engedélyezte 
~726H-1874. sz. rendeletével). 

()sszescn 37. 

I-Ii\. GYóGYSZER'r~.\R.4.'l' eladni, vag·y 
hérbeadni óhajtja, for1lnl;ion hizalo1n1nnl a 
G~·óg:rszerészi Í<~rtesitfi közvetít() osztályához 
v·czeti: Nagy Samu. 
Budapest, VIII., Ri.ikk Szilitr1l ucca 31, sz, 



·110 

Magyarország kézi gyógyszerísrai 

(A szövegben levő számok a hatósági enge
délyokirat számát és keltét jelzik.) 

Vármegyék: 
Ab!cúi-Torna vármegye: Bakta. 1091-1929., 

dr. Páli Dezső. Halmaj 51:3-1929., dr. Simon 
,Jenő. Pálháza, 10.845-192i., dr. Finker 
László. 

Baranya vármegye: Bakóca, 1586-1923„ dr. 
Piller Ernő abaligeti körorvos. Görcsöny, 
1926., dr. Linka László, Himesháza 1929. 
dr. Vondra János. Hird. 1547-1922.. dr. 
Csiitör!ök József. Somberek lfl29. dr. F!ei· 
scher Ödön. 

I3ács-Bodrog vármegye: (iútalja, 55.500-
1902„ dr. 1Iaber111al!11 .:\ndor. Szeren1Ie 
H611fi-l!l2fl. dr. Szepessy Súndor. 

Békés vármegye: Bucsatelep 8203-1928. 
dr. Hordonka l\Iihitly. Gerendús IJ57!i-19l!O., 
dr. Benedek Béla. 

Bihar vármegye: Szerep. 3248-926 dr. v. 
rrörő István. Zsndilny. 47139-1924„ dr. Sí111-
dor Dezső. 

Borsod, Gömör, Kishont egyelőre egyesítetl 
várrnegye: Bánfalva, 5326-192:6, dr. Szúntó 
Endre, Lillafüred . . . . . . . . . . dr. Korbuly 
Dezső, Tiboldadrócz, 3078-1925„ dr. Hers
l<ovits Hem·i!;. 
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Csanád, Arad, 1'orontál közigazgatásilag 
egyesített vármegyék: Kübekháza 
10.957-1926., dr. Magyar Dezső. 

Fehér vármegy.e: Csór. 1929. dr. Kölcsey 
László. Púkozd, 1929. dr. Frieb Géza. Vajta, 
265-1920., dr. Weiser István. 

Győr, 1\íoson és Pozsony közigazgatásilag 
egyelőre egyesített vúrrnegyék: l\íezö
örs, 2247-1930., dr. Kiss Ferenc. Ötte
vény, 532-1922., dr. Ponotzky Sándor. 

Heves vármegye: Adács 16.llil-1D30., dr. Er
délyi Béla. Gyöngyöspala, 5066-1924., 
tlr. Zsign101Hl J)ez~ő. 1lútra111i11d:4zent, 4K~9-
l!l2!l. dr. Jakab Emil. 

,Jász - Nagy kun - Szolnok vármegye: Jász
telek. 19j!). dr. Nag·y I)ezsfi. ~[estel':-;;r,úlús 
lH~~l. dr. Zt.:idai Zc;lfún. Puszta111011ostor 
.lH:!H. dr. i\Ionory J)úl. rl'i:->zaderzs, l!l:?fl. 
dr. I\."arsay ICúroly. Tiszasiily-Kolozsfürdö, 
dr. '"\7égess Róza. 

J{on1árom és Esztergo1n közigazgatásilag 
egyesített Yár1negyék. Császár, 12.G00-1926., 
dr. I1othuúgcl ,J óz,scf köroryo;.:, 1\Ióc~<! 
i!J73-1923.. dr. Várady Sállclor. Piszke. 
15.25H-1928„ dr. Tulassay .Jcízsef. Csoluokra. 
dr, l;ipfiha:,.- Béla. Dunaa·hnás 3826-19~7„ 
dr. Antal Pú!. 

Nógrád és Hont közigazgatásilag egyesí.tett 
Y{l l'IJ tl'.!,\';'>"{' ].;.: :\° (•z,-;;1. :_!.-1!)-J !J'.27. dl'. { ~ Tl" 

fer\\·eger T..i.Úszló. PP11tz. 17.Jliil-1!>'..?;l., dr. 
l{uzs:itska Béla. 

flc~t~ Pi 1 is-Rnl t- I\: isktí n vúrrnegye: ..:\.kasztú, 
:!1.91!7--1i}i!0 .. dr. I\oren l\fúrto11. I3og):iszló 
1

.l'olna vúr111egy6hPz e:-:afoll:atott. Csúszár
töl t és, 78i8ri-l!l28. <lr. J(ranuner Bernú t, Dnna
cgy húza, lűl 84-HJZi.. dr. Szabados Sámuel. 
Boldog, 18.338-1926., dr. Gúrdos Andor. 
J?úhnonoslor. ;il.il4~-1~1~U„ dr. J(ordús 

ti 

1 
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Sándor, Nomesnádudvar. 53.847-1928. dr. 
Antoni l\íiklós. Nyársapátdülő, 4522--1929 .. 
dr. Kis Dénes. Próuayfalva, 51A30-l!IW 

dr. :iliágh Gyula. Tatárszentgyörgy, 
46.753-1928„ dr. Nag·y Islvíon. i\fakúd, 
9066-930„ dr. Spirkú i.'rfilún, Sári, 2342~-
901., dr. ICohut .Ulibú]y, l\liskP. H7.~;}7-fi:J.. 

dr. Szabó István. 
Somogy vármegye: Csököly, 10.438-1922„ dr. 

'.l'eicher Rudolf. Darány, 23.530-1927„ Kor
ponay Géza. Drávafok, 23.519-1922„ dr. 
Gróf Elemér, Felsőmocsolád, 32.058-1928„ 
dr. Sélley Elek, Kö1tse, 28.924-1925„ dr. 
Csapláros I111re. Lali/:{'..;a, 27.772~927., cl!'. c~:t
logovits István. Mesz!eg·nyő, 19.490-
1928. dr. Kanzer Lús;1,ló. ft1ezöcsokonya, 
39.316-1925„ dr. Hampel l'erenc, Somogyhat
van, 27.168-1926„ dr. Horváth Géza. So
n1og~:hárságy, 15:557-Jn21.. dr. Szigethy 
Dezso. 1\Iagya.ratad, 21.()92-1922., dr. Ehrlich 
()yula. Nagyszakácsi, 12.884-1927„ dr. I-Ior~ 
váth Imre. Somogyfajsz, iM.lOli-1928„ rlr . 
.T?intér László. Szenthaláz:<, 2034-1927., dr. 
Kovács Antal. Szulok, rn.068-1927„ <lr. 
R<i.{1'1;'1-" FPreue. rrar<lll\", ·!·1.1!!0. dr. \r~ír,·izy 
,János, \Tízvár,' 17.SOii--1928., dr. I(alet.Z 
,Tózsef. 

Sopron vármegye: Ráhaszovút. 2-1:.!5-1928., 
dr. Csiba József. Szilsárkány, 11.204--· 
1921., dr. J avorik Sándor. 

Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre 
egyesített várn1egyék: Báj, 632.G-1922., <lr. 

Nagy I\:árol y. I(enézlő. Si.618-192"2„ dr. Szah/~ 
György. Nagylánya, 17.230-1926, dr. Hagv-
111ásy _'\ndor. · 

·rolna vúrn1eg"'.\~e: ..:\lst'1nú11a. H9 . .f.!-0-1927„ dr. 
Zin1rnermann Dezső. 13og::;i::.:zló. 5I.fl;lH
l928„ dr. Sz{1sz Béla. (}~-örkUn~·· 169G 

-1926:n dr. K-0v ács László. , (í~'u.-
1 a i, l3.71i6-1924„ <lr. Christehli"'i'

1
U;ler.

1
,m\" nYa 6705-1927., dr. Dénes .r \'. os. \..Urf' 

''8 llS2-1924. dr. Barta Sándor .. i.'rladocsa, 
lo:Gö0-1927.', dr. Világi Ferenc .. 1Vla·g-yar1~e
~·.zi, 10.058-l!l:lS., dr. liYÖ!!g-{·ö~t _I.un~~· }Jy
dina. 22.H9ti-1~l31. dr. l\..1sialud1 l\.c;In1u,~1 
~lúr. g·v 17.\S80-1!ll.L,. dr: .. Ba~·t.ha, ld.·zs,o. 
"·11· ·f<~S-J<).-H) dr rl1lll'Y Joz.sL~L Ne111e1ker. 
~l'g(i~J!liJ~. {i;..' ·I(ori.r{~d· Józ~ef. rl'olnauéntecli. 
9490-192!1„ dr. Sás ,József. 

,r·is vármcn·ye: Dö111ötöri, 22.983-930., <lr. 
Ujvári rm:e. GyőrYÚr, 7076-1925., dr. ~or
váth "Jenő. Jaá.k, íl434-1926„ dr. ;I:oth 
Pt,tel'. IZe111Pnesmag·asi, l~~l4-í, dr. l\.leru
ll1'Lllll l;ierene, !(öves.kút 8601-l~IH2. d~·· lial-
1nágyi Géza. Nag·ygen~s 18!1-1~2J„ ~lr. 
Szerdahelyi Elek, Nagys1mon)'l 21"41::-1928. 
cli·. J{óth llál. Pankasz, lJ.~~9-!):~1~,, ~lr. 
l\{észáros Ferenc. 1lasszeesC'ny, 22-!dt-
1928„ dr. Lenl< Rezsö. 

\í eszprén1 vár111e1,,.7e: Bakonygyepes, 12744. 
1929., dr. Ferenczy Sándor. 

Zala várme!:;~,re: Bánokszent{,~'Örgy, 28.449--
1925„ dr. Haidekker Sándor. Bi:esúszept
lászló, 941'2-1928„ dr. Wla.sics Jozsef. l~a
polcs, 22.587-1H25„ dr. K,Jncsik Istvan. 
Nagy lengyel. ;U.511-1928„ 'clr. _Iland!ey 
Salamon, Páka, 31.li11i1-1920„ dr. I~1ss Geza. 
Söjtör, 16.391-1!)20„ clr. Borsó Imre. 

Zen1ivlén Yár1negye: GiTLncs, 12.130--1~27..,_ ~·. 
v·aro·a l\:áhuú.n körorvos. 1Iegyaszo. ;·1Chi 
1924~ dr. Blank _l\nt-al rr.iszakarúd. 1'1..!74·
l!l27 .. dr. Nyerg-rs (iúbor ki);.:~. orvos. 

i j ,_, 
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Törvényhatósági vái·osok: 

llóclrnezövásúrhcl:r: l)n·:~zlai 1i:özpont, ;,~.;io 
-·1918., dr. I\:arclos 8{1ndur; . V ús{u:hel \-
Kutas, 1526-1!128„ Csikán Gáboi· állatoi·
:·os, Kardoskút„ 2351-930„ Makai Andor 
alla.torvos. 

Sze~ec!: ~-1..lsótnnya, Királyhalon1: dr. Inn·c 
:i\11haly. Csengelei keriilet, dr. Sopsich Béla 
Csorva: dr. Szuchy Dezső. }'cketeszéli ke
riilet, dr. Véli Béla. Felsötanya I. ker. 
(Szatymazi kiilső keriilet) di-. Bérczy Béla. 

Ös~ze:-:el!: 11 ~. 

(.i\.z itt fol. ne~ so,rolt. vármegyékben és tür
venyhatosag1 Jogu yaro.sokban kézi gyógy

szertar nincs.) 

H ' 7 P' ---E; --R·' o-· L' ..l .. ·-,_~"~-0-··_. 
száj. és torokfertöUenítii. 

A trianoni Magyali'ország 
gyógyszertári statisztikája. 

i\.z alábbiakban összeállítottuk a tria.noni 
bé~kekötésscl megcsonkított h:;iz~nk ~~:.óg~~
szertári statisztikáját, a legreg1bh 1.doJ~tol 
kezdve 1930. végéig. A tanulságos stabszti.ka 
első rovatában az évszámok vann!lk I~lt~~u
tetve, elsőnek bez.áróla.g nz 1880. l;v YPf,p;1~-. 
utána pedig tiz évenl;;:ént, az 1801. ~.v ele~c;t?,I 
az 1810. év végéig, majd az 1811. ev ele,.ietol 
az 1820. év végéig és így tovább, cgcsz~u 
máig. _!\. músodik rovat a mai :Uiagya1:orsz.a,g 
területén az év fized végén volt lakos,saf_{ sza,: 
m'Lt tünteti fel. A harmadik rovat az 1llelo 
é;tizcdben, az utolsó év végéig alapított 
gyóg?szert~ra!r szám~t, ta1:taln:azza.; ~~- .~1e~ 
'"'YCd1k az evt1zed vegen fennallot.t osszes 
g.yógyszertárnk számát; az öt?c~ik a ~y~gyM 
szertárak százalékos szaporodasat az evtized 
alatt, az előzőleg fennállott gyógyszer~árak 
szárnfthoz viszonyítva és végül a l~atod1k a;: 
évtized végén az egy gyógyszertarra elso 
lakosság számút tartalmazza. 
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"' 
Az 1921-BO-ig ter)edő évtized alatt e szerint 

31.9 százalékkal, vagyis csaknem egyharmad
dal szaporodott az előzőleg fennállott g·yógy
szertárak száma és egy gyógyszertárra már 
csak 6784 lélekszám esett, azaz felényi, mint 
50 esztendővel ezelőtt. 

EGGOPLAST 
ltitűnöen tárolható, n1egbízható hauesuk~ 

rag:tapasz. 
Z1 



A m. kir. honvéd és közrendé
szeti korhazak gyógyszertérai és 

gy ogy iszere:szei. 

11]a_(]JJ. ]{ir. Honvédelnz.i JJ.linisztériion: 
gyog·yszerész: \iirágh Sándor. 

l.111U„pt:::-.tl l. ::;z;. HC1j vrStgl ~~<Jl'ÜÚZ gyógy
Sí:l'!"ti.l ra: V czctö gyug~ szcrt'SZ: ( i yórfív 
liúlJur. Beosztott g,\·Ug·.vsZPrc~zeli:: tlr. ·.i\lik~tt 
U-,\·tua "-'S 'l'il.Htuy1 1.st.vún. 

llutta1H:sti 8. sz. llcl:rorscl,!;i kórház g'\"(•g:Y
;-;zertúra: v·czctö gyügyszerész .l\lat.it:~ '.ll·11~ú. 
bcusztult. gyúg,\·szeré::;z_eh:: l"'Pr! JJel.1, J;ürt.
vélycdi Lvún és Bűt:zc l!'crcue. 

BudapL:sti H. _sz. l.~elyúrséµ;i kúrház r~·yi~1~-y
sz~rlara: _\ e;i;l!lo gyúµ:y;-;zcrl·sz: J.1~alir!tit1:-> 
H.t•Hrik. _BPosztott. g:y(·,_~-,\-~ZPl't'•szt:k: ~lr. 
l 1\\l1ér .Lúszlú, 'l'úU1 Súudur és Iván .i.: .._·.i'e1ie. 
:?: s,-:. hont'. és kö,-zr. kórház liókja: 
\

1 crcss Páluó n. 2-!. \T ezető n·yó{ryszerész: 
ilia!:au0sevits György. J3eoszt~tt ~·yón·ys.ze-
rész: l!'rank Ü<lbn. "" "" 

Buda.keszi J<Jzsef fh. Szanatórhtn1. gyágy
s.::crt1íra: \Tezető: \TúraUi Szakmúry Zoltún 

S.:-:ék~',sf clifr l7ári !t;órluiz [)JJÓf!JJS,-zertá.ra: y e: 
zeto gyogyszercsz: Jullúsz Lajos. Beosztott 
g·y(Jgyszerész~ l~iss Zsig111oud. 

Dcbr~ccnl !t;órház 1:.'"YÓg·.rszertá.ra.: · Vezető 
g·yog·ytizeresz: vitéz Búlint ..:\.rnád. Beosz
tott. gyógyszerész: Halász Istv1.n. 

·~lD 

Györ·l kórhd,? g·yOgyszer.táJ.,a: V ezetö gyógy
szerész: Ringeisen Imre. 

111iskolci kórhá"? . . gyógysz.ei~tára: \ 1ezetö 
g~·ógyszerész: illátyus }Júlint. Bi·u~zt. J!\ 
gyógyszerész: 'Phnry Ulza. 

1Va.qylta,nizsa.i kórhá.z .gyógyszertára: 'lez,e· 
tü g;vogyszPr.ész: Popovies J.'\~l'í\llC'·. 

I)écsi kórház gyógyszert.ára: Vezető gyógy. 
szerész: \íitúlyos József. Beosztott gyó 0 ·y. 
szerész: Gajdúcs lllihály. b 

.'Jzegedi kórház gyógyszertára: Vezeitő 
gyógyszerész: Szabó Andrá6. Beosztott 
gyóg;i;szerész: 1'lntúr .L\littvú:.). 

Szo1nbatltel11i kórház gyógjrsze.rtára: \T ezetö 
gyógyszerész: Landgraf J úuos. J3cosztott 
gyógyszerész: Landllerr György. 

111 a.oJI. 1~· lr. fl onvéd is J{özrr.ndészel"i Eaész. 
ségügyi. Anya.gszertár gyógy-szerosztálya: 
\íezetö gyógyszerész: l\Iezcy Jen{). Beosz
tott gyógyszerészek: vitéz Szcredav Púl, 
Sztoreczky Ctéza, Szkcnderovics ·J-{u1os, 
\raszkó I.Jajos, dr. vitéz Csabay ,Júno~. 11a
lú1.sovics I>úl. 

Össze::;;en: l·L 



Statisztikai adatok. 
TulaKyarország területe 92.833 km'; la.ko;

ságának száma az 1930. évi népszámlálás 
szerint 8Ji88.fJl!l. 

(NagymaKyarorszáK területe volt 282.317 
km'; lakosainak száma 1910-ben 18,221.387.) 

.;\ uyilYúno:-: g·yóg;v;-;zertúrnk szárua 1H3:!. 
december 31-Bal. beleszámítva a már engedé
lyezetteket, de ·1nég fel nen1 állítottakat lti, 
1:iri. I~~zek kiiziU g·yökii:-;ítvtt reftl.iogú JH. 
reúl.iogú i;1;i, szP1né\:--·jogú 11D;> és fiók -!-!. 
Budapest székest'őváros gyógyszertáraina k 
szú111a ltifi. (1!Jl8 y{;gl'n );agy111agyarorszú
gon a nyilvános gyógyszertárak szán1a 2lH-i 
volt.) 

..:\ ·ltúzi gyúgyszertúrnk szúina as. 

.\ kl~zi gyúg·)·:-;zprtára kt'.~ 11:!. 
(.\z lHH:l. {•vi 1~\·kiiuyy sY.iivegi r{·i.;z{•t 

(törvények, rendeletek, stb.), úgyszintén űín.1-
jng·yz{ik{,t. J~):J:!. dPeenilH·r ·hú Bl~t·It zúrtnk }p.) 

·1'..!1 

A címjegyzékben előforduló gyógy
szerészek betűrendes névsora. 

Aba:.r N emcs Gyula, KiskuunHdsa. 
Abonyi László, Békéscsaba. 
Adametz Erzsébet, Kál. 
Adametz Leó, Turkeve . 
Adamkovits Adám, Nagyszénás. 
Adamkovits Károly, Tótkomlós. 
Adler In1re örök„ Enying. 
Adler Miksa dr„ Orosháza 
A.•rárdy Jánn.s, Nagyszékely 
Alapy 'Andor, Endrőd 
Albert Gábor, Tápiószecső. 
Albert Rezső, Dunapentule 
.AJexandeT Dö111c., Szent:e.s 
.AJe:xander István, Simaság 
"\lexander Kálmán, l\:arcng 
Almer Béla, Mátészalka 
Ambrózy Sándor, Sajószenlpélcr. 
Ambrus Sándor, Monor 
Andriska Viktor dr„ Peslerzsébel 
Antal Akos, UjkiKYÓS 
Antal Gyula, Siklós 
Apró Borbála, Szeged 
Apró ,J enö, Szeged 
t\ranyi -'\rpúd örök .. De\1recen. 
J\sztalos Gyula. Olaszliszka és Erdőbénye. 
Auber Vilmos. Mohács 
.A.dán1 T...1ajosné, özd~vasg·:viirtelep 
Adám Pál örök., N emcsvid. 

i J 
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1~ngyáp. Béla, Szegvár 
ArendaS;SY Imre. Pestszentlőrinc 
~4.-ron 'San,dor, Szilvásvátad. 
1\..r~ray Karoly, Kiskún.halas 
Ats Nagy Lajos, Hajduszovát 

Baboqha;i: Kálmán, Kaposvár 
B.~cho Sandor, Cegléd. 
l]J. Badics Elek. Békéscsaba 
Bugyink~ Endre, Fehérgyarmat 
Bakos Bela„ Kúnszen!miklós. 
Bakos I!)rzsebet, Marcali. 
~akos Ii erenc~ Dunav'!cse 
Sz. paksay Bela, Nagykáta 
Bal~s Zs1gn:ond örök., Rákospalota. 
Balazs Arm1n, Sárboírárd 
Balázs Dezső, :fiiohor~ 
Bnlá:ps ~ánqor,, Szigetszentmárton 
Balk~nY\ K~lmap, Balkány 
Balk_aun. Laszlo. Budapest.- II 
Ballo LaJos __ dr„ Budapest, VII 
T. Balogh J anos, Böhöm·e . 
Balogh .Jenő. Walkó · 
Balogh X„ Gyoma 
Balogh Kornél. Sóskut 
Balogh Mihály Devecser és Somlószöllős 
Balogh Sándor, Izsák · · 
Balog.i ~ühá}y dr„ K_ápolnúsnyék 
Balth.tzar J anos, Abadszaló!-
Banelli F. ~ároly, Gyönk \, 
Barabas Ka ~mán, Kispest 
Bar a dl ny J anos dr„ Budapest, VI. 
Baranyay Zs1gn1ond, Berhida 
Barbócz ~sign1ond, Hajduszoboszló 
Barcs Bela, Budapest VIII 
~arcs.ay I\:árol;r, Szeg~d 
ilardach. Dezső. Pestu.ihely. 
Bar1ss 1i.rpát.l örök., Kondoros 

Uarna Henrik, Csongrád 
Barsy Béla, Kóny. 
Barsi Imre, Romhúuy 
Bartha Tivadar. Pesterzsébet. 
Ba.rtóffy Jenő, Tápiószele 
Barthos Lehel Géza, Alsódabas 
Bamch Gyula, Miskolc 
Barueh Sándor dr„ Burlunest, V 
Bary A. Zoltán, Biharugra. 
I~ary Zsig;rnoncl dr .. Szeg·ed 
Batáry István dr„ Debrecen 
Bauer György, Budapest, \TI 
Bauer~ János, Jászárokszállás. 
Bauer Károly örök., ICevermes. 
Baumgarten Gusztáv, Ujpest 
Bayer Antal dr„ Budapest VI 
Bayer Antal, Budapest, VI 

·!23 

Bács Béla, Kecskemét. 
Bácstopolyai takaré.li:pénztár, Kiskúnhalas 
Báji :Patay Sámuelné, Kozsinczky Ottilia. 

Tápióbics1te 
Sz. Bálint Jenő örök„ Örkény 
Bálint Lajos, Budapest VII. 
Yitéz Bún ~.\rp{1d. 13ulatonzantárdi é.s Bnesl X 
Bánó Andor, Debrecen -
Bánóezy Sándor örök„ Kúi és Erdőtelek 
Bársony Elemér. Buclanest. \TI. 
Bátori Ferenc, Budapest. VIII. 
Ticch En1il, Tiszakürt 
Beke Barna, Debrecen 
Beleznay Károly, Budapest, VII 
BenB Ernő, lT jszász 
Bene Vince. Budapest. VII 
Benedicty G:rnla, Békés 
Beniczky iVfiklós. Eger 
Benkő Sándor, Deree-.:ke 
Beöczy Gábor, Nagyvúzsony. 
Bereczk Péter, 0Hódmezövásúrhely 

1' 

I' 
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Berényi Imre dr ... .Sövényháza 
Beretzky Béla, Bndapest, I. 
Beretzky Péter, Mezőberény 
Beretvás 'l1arnás örök„ Kispest 
Berg Katalin, Budapest, VI 
Berkes László, Budapeat, VI. 
Bernáth Elek, Somogyszil. 
Bernáth l\Iiklós örök., Debrecen 
Bernáth Pál. Kúnszentmiklós. 
Bernolák Máté, Pe&tszentlörincz 
Bertalanffy Imre. Pesterzsébet 
Bessenyey Dezső örök., Somogyszil. 
Befogh Gerő, Tiszasüly 
Bezzegh István, Csongrád 
Bér Sándor. Budapest, VIIl 
Bévárdy Gyula, Szalkszentmárton 
Bichler Gyula, Pacsa 
Biehler Pál, Budapest II 
Bieliczky Károly, Hercegszántó 
Bierbauer János örök., Székesfehérvár. 
Bilustsák J áuos, Kúnhegyes 
Binder Károly örök„ Sopron 
Binder Ottó, Sopron 
Biró István, Budapest, II 
Biró László, Kispest 
Biró Sándor, Szeged 
Birtók L. Sándor dr„ Püspökladány 
Bisitzky András dr„ Celldömölk 
Bittera Zoltán, Budapest, VII 
Bitzó Jenő, Nagykőrös 
Bieier Rezső, Szászvár. 
Bleyer Káro!)•, Budapest, VIII 
Blum Gyula, Budapest, VII 
Bodnár AntaL Vecsés. 
Bodnár Jenő, Bndapest, VII 
B. Bodolay István, Köte:t.-:.k 
Bódy Dezső Homrogd 
Bogár Julin, Sá:rszentmihiily. 

. ··.~. 
Bogcsa Alajos, Nagyhalász 
Bogdán Aladár dr., Nagykaniz:-;a 
Bogdándy Jenő, Lovászpatona 
Bogdán Kálmán, Tisza9,ura 
Boglntz Viktor, Városlod. 
Bokody Ida, Kelebia , 
Bokor Ferenc. Kaposvur 
Bokor Jenő, Rnm 
Boldizsár Imre, Nyírbátor 

.\25 

Bolemann La.jé,, Kéthely és Bala!onn:úrin. 
Boli:mann n1:há~y. Csurgó 
Bolgár 1Iiklós. Szécsény. 
Bonomi Géza, Csanádapáca 
Bontilovits Olga, Rákospalota. 
Borbély Endre, Nagykőrös 
Boruély József, Szeged 
Boros Aladár, Gyöngyös 
Boross Gusztáv, Nagyk{ita 
Boross Károly, Kiskundorozsma 
Borostyán Láios, J\Iagyarbánhegyes 
Borsody G:vörgy, Fadd 
Borzsovay 'István, Csepd. 
Bosstp1yt Gus,~tá'~· ~áror.;d 
Bo~~au:r1 J eno. S1klos 
Bottka Elek, Ragály 
Bottka Imre örök., Ragály 
Botos Aladár, Kocsér 
Bozó Géza, Budapest, I 
Bozó János, Tahi-Tótfalu 
Bozóky Béla örök., Solh·adkerl 
Bozóky György, Debrecen 
Böhm Gusztáv. Kispest. 
Bi>hm Ignác, Budapest, VIT. 
Böhm J\[i]dós. Budapest Y lJ 
Bőtös Sán1uel, Karcag 
Braun ].f.Ui:lós, Budapest.. 1ll. 
Braun Sándorné, Pásztó 
Braunberger Imre, Dunaszekcső 
Breicha J !Í.Dos, Dllllakeszi 

1 
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Brenneí· Ferenc. Za1aapú.ti 
Bretter Dezső, Csögle 
Breuer Tullklós, Gvőr. 
Breuer Szilárd, Szarvas. 
Breuer Zoltán, Makó 

/ 

Bródy Ernő, Döbrököz 
Bub1·egh Emil, Sellye 
Budaházy Sándor, Kiskőrös 
Budai Bálint, Nagyperkáta 
Budanovits '.l'ibor, Ujpest. 
P. Buday Ferenc, 1/ ásárosua1nén:r 
Bulcsu Barna, Debrecen · 
Bunyeváez Sándor, Celldömölk 
Burger J enő„ Biharkeresztes 
Burger Zoltán, Aszód. 
Buttinger Arpád, Lajosmizse . 
Buzinkay Anna., Vásárosnan1ény 
]3üq_hler Jenő, Balassagyarmat 
fN':c":'.··.'···'' . 
Chomor E:álmán, Dombóvár 
Cihlár Károly, Türje. 
Csató Sándor, Budapest, VIII. 
Csatár Andor, R.épceszen1ere 
Csábrády János, Kiskúnmajsa 
Csányi Imre, Budapest. II 
Z. Császár Ferenc, Gyulavári 
Csemiczky Frigyes, Abony 
Csengeri Rezső, Debreceu 
C~scr.ián I1nrP. Gyöug,·ös · 
Csermák Miklós, Geszt 
Csernyus Lukács Lajos, Dunaföldvár 
O.serveny Zoltán, Püspöknúdastl 
Csele Ambrus. Ceg·léd 
Cséby Lajos, Hévízfürdő 
Cséby Lajos, Keszthely 
Csépy Antal, Hatvan · 
Csikós „Adúm, Pá.pateszér. 
Csillag György, Budapest, V. 

. Csillag Pál, '.l'iszaesege 
Csinesák Béla, Pées 
Csiszár Arpádné. Budapest, VI 
Csitáry G. Olivér, Székesfehérvár 
Csohány Jenő, Hajdúnánás. 
Csonka Béla. Kistarcsa 
Csonka \.Tilma, Szentlőrinc 
Csorba János, Kecskemét 

427 

Csurgó László, I{aposvár 
Csutak Edit. férj. Fábry Ödöuué, Balaton· 

szen1es .és Balaf:ouszárszó 
Czájlik László, Csongi·ád 
Czeglédy István. Hejőcsa.ba (l\Iartintelep.) 
Czern1ak Lipót, \Teszprén1 
Czibullrn GyuJ,n, Szentendre 
Cz.ibullta Júnos örö1c, Szentendre 
Oziner Zoltán, Budapest, IX 
Czinge11 László .ifj. I-Ieves 
Czingelly Arpád örök„ Ráepetre 
Czira Endre, Kiskúnfélegyháza , 
Czollner László. Iszkaszentgyörgy. 
Czuczy Győző, Zalaszentgrót-és Zalabéi· 
Czukor Gyula, Budapest, VII. · 
Czukor László. Budapest, VIIL, 
Czuppon Antal. Vimosgyörk 
Czurda Dezső, Kiskúnhó.las 

Dalibor László, Győr 
Darányi Arpád dr„ Orosháza 
Darányi :Mihály, Sásd 
Dániel Mihály, Budapest, VIII 
Dúnos Béla dr., Nagykálló 
l)úvid Tstvún. Fülöpsz;úllús 
Dávid Viktor dr.-né, Budapest, II. 
Deér Endre dr., Budapest, IX 
Dér .1\Iiksa, Püspökladány 
De1ncter Gyula ürük., Nágocs és rl'örök

koppány 
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Demete.;· László. Nagykanizsa 
De Moder Dénes, Jászla.dány. 
Dentsch Zoltán, Miskolc 
Dér.i Józsfff, Nagykanizsa. 
Dobler László. Köröstarcsa 
özv. Dobos Györ1,7né, Cegléd 
Dobó Jenő, Nagykanizsa 
Dobri>bim Anita,]:, Má.rfapóos 
Dobsa Mihály, Sopron 
Dobsa Sándor, Almosd 
Dolesch József, Békéscsaba 
Domján Béla, Szombathely 
Domján Géza, Csanytelek 
Domokos Tiborné, Budapest, I 
Donászy Aladár, Cse'"treg 
Dosa Béla, ·rápiógyöxgye 
Dömötör István dr„ Kecskemét 
Dömötör Lajos dr„ Budapest VIII 
Draskovich Géza, Babócsa 
Duchon Alfréd, Mór 
Dasa Ernő, Nyáregyháza 
Dvorák Alfréd, Fót 
Dvorsiky Béla dr„ Szombathely 
Drnrszky Etelka, Szombathel~
Dvorsiky József, Hajmáskér 

Eger József, Hegyfalu 
Eibach Kornél dr„ Bonyhád 
Elek Jenő, Mezőtúr 
Elek Mihály, Budapest. VIII 
Elek Pál dr., Ujpest 
Emirnuel Géza örök„ Budapest. TX 
Ember Béla, Abony 
Ember Béla örök., Túrkeve 
Ember Elek, Budapest, IV 
En1ber József örök .. iinkó 
Ember testvérek, Makó 
J0ngel drné Grósz ..::\nna, Ersekvatlkert 

Eilnr Ístvún, Németboly 
Eőry Vilmos, Sárvár 
Epstein Géza, Tiszafüred 
Erdélyi Dezsőné, Budapest, I 
l~rdélyi Istvánné, Zákány 
özv. Erdélyi Józsefné, Zalalövő 
Erdélyi Mária Irén, Nádudvar 
TI~rdös Gerő, Ta~pa. 
Erényi István, Or1~ény 
Erényi László, Budapest, Vll 
Ertsey rl,ibor, l\:ismarja 
Ettwel Zoltán, Gara 
Ecsy Zsolt, Fels<jseges~.,. 
Éhlert Gyula, SatoralJauJhely 
ÉllÖ István és neje. Budapest, L 
Éles Géza. Diósgyőr l's lI {nuor 
Értekes Lajos, Solt 

Faber Albert, Nagybánhegyes 
Faith Olga dr„ Sárkeresztúr 
Faj esek József, Pécs 
Falcsik Gábor, Pestújhely 
Faludi Jenő, Budapest, VII 
l!~uludi Rezső, R.ácli:eve 
Fancsik Lajos, Sürneg 
Farkas Antal János, Szarvas 
Farkrus Béla dr., Kecsken1ét 
l'ar.kas Ferenc, Kapuvúr 
Farkas István, Sz.ékesfehérvár. 
Farkas János, Várpalota 
Farkas Jenő, Kisvárda 
Farkas József, Sárdorfaiva. 
Farkas Lajos, \lisegrúd 
J;"azckas _-\ndor. Nagydoho:.; 
Dr. Fazel\:asné Heun1ann Anna, Po]gúr 
Fábiá.n Géza, Katymár 
Fábry Andor, Sz.entistván 
Fáhry Ödön. Balatm1szárszó 



Fúbry Ödönné, szül. Csutak Erlit, Balaton-
szemes és Balatonszárszó 

Fáczányi István, Budapest, X 
Fáy 1gnú.c, Nagytétény 
Faller János, liajduszoboszló 
F'ehér Dezső, rl1ápé. 
Fejes Ferenc, Nagy kani a rás 
Fejes Lajos, I{unágota 
id. Fejes Lajos örök., I\:unág·ota és Nagy· 

kamarás 
Fejér Ii,erenc, Nyiregyhúza 
Sz. Fejér József, Nádudvar 
Sz., Fejér József örök„ Nádudvar 
Fekete Andor, Budapest, I.X 
Fekete István, Túrkeve. 
Fekete Zoltán, Budapest, IX 
Fenyves l\liksa, Budapest, VI 
Fenyves Zoltá:n, Budapest, V l !. 
Ferencz In1re, 'rörökszentrnikló~ 
Ferenczy „A.rpád, Jászárokszállús. 
Ferenczy l\Iargit, rrata 
Ferenczy Zoltán, Füzesabony 
li1Lln;;es Béla, RúeJJetre 
ifj .. Fényes Lajos. i\lohács 
l!'icht-ncr Emil örök., Polgárdi 
Filep Béla, Budapest, V 
Filó János dr„ Budapest, VIII 
li,iny Jenő, Kisk<'.írös 
Fischer József dr .. ,Jánosliúzu {'s Bögü!o 
Fitos Ferenc, Válla·j 
Ffamm István, Buda.pcsl. V. 
Flaskay Kál.mán, I\:i.slúng. 
Flesch En1il dr. örök„ (iyör 
Flódercr Jenő, Csepreg 
Flórer ,J únos, Bajua 
Fodor Ferenci Szent0tor11y;i 
Fodor István, Battonya 
Fodor Sándor, Decs 

Fohsz Richárdná, Piliscsaba 
Follrmann Ferenc, R.aik:amaz 
Folkmann László, Mád . 
li'ónagy Sándor örök., Alsódabas 
Forgúch J únos örök„ J(iskúndnrozsrua 
Forgács Károly, Csorvás 
Forkly Béla örök„ Sükösd 
Forkly Géza, N ab>J~haracska 
Forkly Zsigmond, Sükösd 
Földes J enö, Zomba. 
Földes Lajos, Veszprém 
Fördős Lajos, Kecskemét 
Franki Antal, Szeged 
Franki József, Szeged 
Frankó Andor, Szeged 
Freiszberger Károl·y, l\Iezőko111áron1 
Fried Sándor, Kisvárda 
Fried Sándor, Rákospalota 
Friedn1ann Sándor örök., Nyirbogdá11y 
Friedrich Ödön, Szentgotthárd 
Fridrich Sándor, Pécs 
Frit.s Zoltán, Tolcsva 
Funk József, Budapest, VlI 
Fübrer Andor, Tevel 
Führer Andor, Lengyel 
Fülep Agoston dr„ Budapest, V. 
Fii!öp Péter; Pesterzsébet 
Fiilöp Zoltán Lamhert; N~-úrúcl 
Fiirst Elemér, Soroksár 

f:lnúl Böla, Baktalórúuthózn 
Ctaúl Dezső, Budapest. II 
Gaál Endre dr., Budapest, VI 
Gábor J enö, ]\Iezőkovácsháza 
Gabos Lajos dr„ Budapest, V 
Galambos Béla, Sátoraljaújhely 
G·alarnbos ,J únos dr„ J\Iarcali 
Galambós Kálmán, Acs és Gönyü 
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Galata László, Já5z14n.yszaru. 
Gallé Géza, Lengyeltot1 
Gallina Béla, Hódmezővásárhely 
Gallus Jenő, S?D}'Oil _„ .. . . 
Gaskó Béla (vitez), I\.orosladan>. 
Gábris Jenő, Hódmezővásárhely 
Gál Istvlu1. Füzesabony . , 
G ú.rdos Zsigmoucl. N ag-y1gwand 
Gáspár Arpád, Budapest, VII . 
Gáspárné sz. Bontilovies Olga, Galgamacsa 
Gáts Lajos, Mozsgó . . 
Gedeon Andor, Nagykonyi. 
Geduly Elek, Tápiószele. 
Geiringer János dr„ BaJa 
Geiger Kálmán, Pécs 
Gelei Gyula, Budapest, VI 
Gellér János, Kiskúnfélegyhúza 
Gerbert Ottó dr örök„ Alag 
Gergely István. Csorna 
Gergely Jenő, Alap 
Gergely Jenő, Szeged 
Gergelyffy György, Nyiregyháza 
Gerle Jenő, Szeged 
Georgievits Pál, Hegyeshalom 
Gerő Miklós, Budapest, VII 
Géczy Dezső. Szarva.s , " , , 
G-idófalvy György, I:Iod1nezova::;arhrly 
Glasz József, Zsámbék 
Glós Ottó, Somogyjád 
Goldberger Lajos, Békés 
Goldblatt Ferenc, Sárospatak 
Goldmann Adolf, '.l'iszaföldvár_ 
Goldmann Dezső. Budapest, V t 
Gonda Armin, Bia 
Gonda ICároly, Ujszász 
Gonda :Mihály, Nyircgyháza 
Gorka Arpád, Alcsút 
Giibel Margit férj. R. Nagy Béláné, Pécs 
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Gödény Sándor dr„ Debrecen Ó3 Nagykálló 
Göllner Aurél, Bicske 
Göllner Hugó, Vác 
Göltl Pál örök„ Pécel 
Gömbös László örök., Mór 
Gömbös Zoltún, llI ór 
Gömöry János. Csongrád. 
Görbe Gyula, Bajaszenlistván 
Gürgö rribor dr,, vit{•z, BudapPst VTII 
Görög Jenő dr.-né, Budapest, X 
Görögh Péter Imre, Gyüre 
Götter Agoston, Vép 
Grimm Rudolf, Martonvásár 
Grósz ~A.nna dr. Eugclné, Érsekvadkert 
Grósz Dezső, Ujfehértó 
Grósz Hermanné, Ujfehértó 
Gr6sz Nagy F.erenc, Debrecen 
Grossmann Ernő, Szegvár 
Grózer Dezső dr., Borsodnádasd 
Özv. Gl'ózer Lajosné, Borsodnádasd 
Gruber Alajos dr .. Soltvadkert 
Gruber Arpád, Budapest, V 
Gruber Janka, Hódmezővásárhely 
Gruberné Dános Margit, Szentes 
G-ruber József, Cinkotn-Sashnlom 
Grünwald Gyula, Budapest, VII 
GTli11wald Imre örök., Szeged 
Gulyás Béni, Kispest 
Gnót.h Kúzrnér, Don1hövár 
Gutfreund Arpád, Hódmezővúsúrhely 
Guttn1an11 Sándor. Gyöngyös 
Gyarn1ati Emil, Baja 
flyetvay 1\.ndor, KarúesolJd és J..;úhod 
Gyöngyössy Géza, N agyatátl 
Győrffy József, Mosonszentjános 
Győrffy Mátyás, Kiskúnrnajsa 
Györkös Pál, Kóka 
Grörky Béla, Hévízgyörk 
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i!faas -Miklós dr: Budapest. VTI 
Haclzsy Endre, Budapest, VI 
Hainiss Berta, Budapest, I. 
Haissinger Károly, Nyiregyháza 
Hajdu József, Budapest, VI 
Hajdú Ödön dr„ Kispest 
RaJnal };[iklós, Makó 
Hajnóczy György, V cszprém 
Halász Béla, Budapest VII 
Halász In1re, Sárrétudvari 
özv. Halász Pálné, Gyömrő 
Halmi Pál, Harta 
Hallóssy Endre, Csávoly 
Hammer Huclolf, Elek. · 
Hampek Lószlóné özv., Iharosberény. 
Hnnkns Lajos, Salgótarjún 
Hanny István, Szombathely 
Haranghy Árpád, Sajószentpéter 
Harcz Lajos, Pestsze-ntlőrinc. 
Harr ,Tános, ICőtelelr 
Ha.rn.ik Lrdos, Budapest VI 
Harsányi Károly, Budapest, VII 
[-larsúnYi Zoltán, Lengyel 
Harllauer Jenő, Budapest, VII 
Ilautzinger József, \Térnénd 
Ha vas József, Szentes 
Húhn Dezső, Uszod 
IHickel i\L Károly, Ujpest 
Ilcezler :Entil, Orgovány 
Hegel Frig·yes, Győrösvény-háza 
Heg·el Frig·yes. Kóny 
Heg·ycs Géza, Tiszaföldvár 
Heller Imre, Budapest, VII 
Herczegh In1rc, rl1iszapüspöki. 
Hcring·h Ernő, Pol.~rár 
Hcrkovich Sándor. Pomáz 
Herz Gábor, Osopol 
Herez János dr„ Miskolc 

Herzog Elemér dr„ 'l'olna 
Hesser Andor dr„ Budapest, VII 
Hetényi Dénes, Apostag 
Heumann En1r11a, Snjószéiged 
H.éderváry Hugó <lr. örök., Budapest. \l 
H1bay György dr. örök .. Eger 
Hinffner Jenő, Pilis · 
Özv. Hodászy I!-.'"llácné, Sz.on1buthelv 
Hodászy Iván, Szombathely · 
Hofbauer Andor, Kiszombor 
Hofer Antal, Budapest VIII 
Hoffmann István, Szeged 
Hoffmann Géza. Dunaharaszti 
Holdy Magda, Doboz 
Holló Lajos, Pély 
Hollós Károly, Lőrinci 
Hollós László. Kővágóörs 
Hortobágyi (Mayer) ,József (vitéz), 

Cinkota (Sashalom) 
Horváth Antal, Budapest, V 
Horváth Imre, Csány és Hort 
Horváth József. Pusztamérges 
Horváth Kálmán, Lövő 
Horváth Lajos, Hodász 
Horváth Ödön, Hort 
Hörömpő Imre. Büdszentn1ihály 
Hrabeezy Oszkár, Budapest, IX 
:tirahovszky l~czső Cirök., Zalaeg·crszeg 
flnber Ferer;c. N:rergesujfaln . 
Hubaesek Kalmán, Mindszent 
Frub:;chenreiter Vi11nos Tornyospálca 
1Tusz{tk L_njos, I\.:ltnbaja 
Hnszar .. Karo1y,_ Badayson:rtornaj 
Özv. Hubner. Jozsefne, Komló 
Hüvös László, Budapest, VII 

Ihász Nándor, Szentes 
Illés Antal, Budapest, VI 
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Illés Zsófia, Nyiregyhúza 
Illési ödön,, UiJ?est .. , 
Im.reh Jeno, UJhartya.u 
·J;r«almasrend, Budapest, II 
Irg·aln1asrend, E~er 
Ir<ral111n.srend, Papa 
Ir~·aln1asrend, Pécs 
Ii·~·almasrend, Vác 
Ispán Jenő, Bud,apest, VI 
Istók Irén, lllako 
Istók Margit, lliakó 
Iván Árpád dr. örök„ Kisbér 
Ivanits Károly dr„ Keszthely 

Jakab Géza, Szakmár , , 
Jakabffy Geyza, Nagy.kovaes1 
J aucsó, Kúln1ún_. Kevermes 

7 Janitsary htvan, Budapest \ I 
Jankó Gyula, Z~áka . „ , 
D. Jankovich D,enes. )\Iezotur 
,Tanl;:ovicb Istvan, 'lal 
Janthó ':tiivadar, Herceg~alva 
,Jánosi Géza örök., Cegled 
J:tnvúry Endre, Já~zberény 
.T~'tsz Istvún. Nagykőrös ·.· .. . , 
Jüger I\:. József, FJaJtll}bos~or}lJeny 
Jeo·es Béla. Nagy]ang es K1slang 
.Tcg;es Zol!ún. J\úlóz 
J el1cs 'li1111os örök., Budapest, II 
.Jeszenszky 'lalDr, I\apuvúr 
Jéhn 'lihuos, Sopron 
Jirovetz László. Csákvár 
J obs Kázmér, Szi~etvár , . , 
()z;;. ,Jóna I.Júr:zlúnP. T{a ki al ora11 l haza 
Jónap Aladúr, Debrecen 
.Tónús ..:-\ra:r1k11.. Sztireg 
,J ú1;ús (iéza. cll'„ l)écs 
Józan József, Iharosberény 

.Tózsa Sándor. ICúnhe~r:ves 
.Tnhász Ist.vltn, HódmczövúsárJ.iely 
,Juhász lliárlon, Budapest, V1I 
,Just Frigyes, Szeged 
.Juszkó Gyula, Acsa 
Juszt Oszkár, Keeel 

Kabay János, Rákosszentmihály 
Ka.bay Péter, Hajdunánás 
Kacsur Károly, Pápa 
Kaczián Sándor, Pestújhely 
Kada Erzsébet, Budapest, X 
Özv. Kada Istvánné, Budapest, X 
Kalúb Aladár, Szentes 
Kalán Gyula, Budapest, VII 
Kan1enszky István, 'fas·s 
JCahnúr l\liksa Jsjy{111 •. Hudapl':·d \:.111 
Kardos Zsigmond, Sátoraljaújhely 
KarlovHz Adolf, Pápa 
[\:nr:->a~· ]~úszló. Bögö!e 
f\::_n·v.assy ,Tf1nos rlr .. J)in<·Phf'I~· 
I~assai Art:hur. Budapest, IX 
ICasziba ICúln1iin, Jászszentlászló és Szank 
ICaszter Ödön dr .. Zalacgerszeg-
ICa.sztner Sánrlor, 13udapcst, 'lIII 
Kasztriner Miklós, Budapest, VII 
ICazay Endre örök., 'l értesacsa 
Katona István, l\Iindszent 
Katona I\Iargit, I{ccsken1éL 
özv. Katona Zsign1ondné, Kccskeznét. 
Kauf111ann Ernő, \i crcscg-yhúza 
Kaufznann G:.rula. Bntlon:ra 
I\:áclúr Gyula, Súttn·.ztl.iaújbcly 
l\.ú<lúr ..:\ndor, Sútoraljaújhel)· 
I\:ádár I..iászló, 'lliszabüd 
I\:ádas l'rfária, Káloz 
Káldor Vilmos, Cece 
.JCálla;v Kálmún, tTászkisér. 
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Kállay Lajos, Földes és 're!<itlen, 
.l\:.álmáu Anna, ZáJ1ony. 
Kálmán Béla, Budapest, VI 
Kálmán Ernő, Mátészallrn 
Kálmán Károly, Pály 
Kálmán Tulór, Pilisvörösvár 
Kálnay István, N yiradony 
Kálnay Zádor, Szentgál 
Káposztássy Géza. Budapest, Ill 
Károly Armin, Budapest, Vl 
Keglevich :Mária, Szarvas 
Kellauer Gábor, Kaposvár 
Kelecsényi Ferenc. örök„ Budapest, Vll 
Kelemen Kajetán, Tiszadob 
!{elemen Zol Lúnné. Gyula 
Kelényi Mihály, Kálmáncsa 
Kellner Ödön, Miskolc 
Kemény Gynla, Kecskemét 
I(emény Imre, Nagykőrös 
Kemplerné Péter Margit, Budapest, lX 
l(ende Ervin, Budapest, 'l · 
Kende Ernő, Hosszúpályi 
Kenessey Antal. J(apu y{J r. 
J(enéz Ferenc, Ócsa 
Kenyeres Györg;'í", Győr 
Kerbolt Dániel, Bonyhád 
Keresztély János. Albertfalva 
Keresztény Antal, Kötegyán 
Keresztény János, Pécs 
I(crner Zoltúu, Bihari.orda 
Kerpel Pál, Budapest, II 
Kerpel Vilmos, Budapest, V 
Kerschbnun1n1ayer Károly, Esztergon1 
I{ertész Elen1ér, Nagykőrös 
Kertész Ernő István, Ibrány 
Keserű Aladár, Győr 
Keserű i\füdós, Vasvár 
Kessler Gyula, Apc 

Kéler János, Gyula 
Késmárky Elek, Békéscsaba 
Khell Antal, Ceglédbercel. 
Kigyóssy l\Iári-a, Ricse és Ze1nplénn1rúrd 
Kilián Béla, Tamási 
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Killer Zsigmond Ernő örök„ Budapest 11 I 
Király Gáspár, Füzesgyarmat ' 
Király György, Zalaegerszeg 
Király József, Szabadszen tki rá ly 
Király Lajos, Gyula 
Király Mihály (vitéz), Makó 
Királyi Miklós, Komárom 
Kiss Antal, Uraiujfalu 
Kiss Ernő, Oroszvár 
Kiss Jenő örök„ Makó 
Kiss József, Budafok (Kelenvöl "'Y) 
Kiss Lajos, Kistelek 

0 

](iss T\farg·iL l(istcn!.relie 
Kiszely Ferenc, Budapest, I 
Kiszely Imre. l\Iajs 
Klein Emil, Kaba 
I\:Icin Ernő, rriokaj 
Klein Gyula, Nag-ykőrös 
Klein Jenő, J{iszladánv 
Klein Miklós, Budapest, VI 
Klein Róbert Jenő. Uipcst 
Klubecz Pál. Salg-ófa.rjáu 
Kueitner Kálmán, Tokod 
Kóczián Dezső, Bcrzc>neP 
Koczka Pál, Szolnok 
Kocsis Imre. Budapest, V 
Kocsis Káln1án, Ga.n1ás 
Kocsis Káln1án, So111ogyvár 
Kocsuba El-en1ér. \T eszprém 
Kocsnbn Emil örök., 'l eszprém 
Kohut Pál. Barcs 
ifolbay Rudolf, Dévaványa 
Koller Ilonn, Orgovány 
Kolos György, Fajs?, 
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Kolos rribor,' Szerencs 
Komáromy Gyula, Egyházasrúdtíez 
Komlódy Zsuzsanna, Mezőberény 
Romlási Károly, Mélykút 
Konrád Géza dr., Budapest, VIII 
Konyáry Béh1, Fertőszentmiklós 
Koráni Zoltán, Budapest, VI 
Korányi Lajos, Budapest, VIII 
Korcsok Béla~ .Júszdózsa 
Koretkó Géza· örök., Bajna 
Ko1·itsimszky Dénes ifj., Kölesd 
Koritsánszky László, Jászberény 
Koritsánszky Ottó, Budapest, VI 
Kormány Géza, Fehérgyarmat 
Kormos Aladár, Budapest, V 
Kornhoffer József, Mikepércs 
[(oroknay László. Lébe11y 
Korossy Károly, Kétegyháza 
Korpos Lajos, Hajdudorog 
l(ósa Imre, I\Iezőkövesd 
I\I. I\:ósa Sándor, Székesfehérvár 
Koszka Lajos, Sajókaza 
l\:olst•.hy J1'ereue, Siófok {•s f-;ir'>f'okfiirdó 
Kováls Aladár vitéz, Budapest, fll 
Kovács Andor, Budapest, Vl 
J{ovács Barnabás. J ózsu 
J, Kováes Béla, Balatonfüred 
Kovács Gyula, Sárszentmiklós 
Kovács Ignác. Szilasbalhás 
Kovács József, Dég 
Kovács Kálmán, Rákóczifalva 
Kovács Kálmítn. I\Iezökövesd 
I\ ovács l.1ajos. Ba.rabás 
Kovács László, Lenti 
S. Kovács Mihály, Kecskemét 
Kovács Mihály, Okány. 
Kovács Ödönné, Budapest, III 
Kovács Pál, Nyíregyháza 

Kovács Sándor, Körmend 
L. Kováts Tibor, Hnjdusú.rnson 
lT. I\:ovács Zoltán, Szolnok 
f(ozn1áry Zoltán, Göncz 
özv. Kozmáry Zoltánné, Göncz 
ICósa Sándor, -Sárospatak 
Kósa Imre, I<'elsőgöd 
l(őhalmy Elek, Balassa.gyarmat 
ICömöcsy Káln1án, SzigetBzentn1iklós 
Körmendy Kálmán, Karád 
1.(örmendy Sándor, Budakeszi 
ICövér Béla, Pétervására 
Közgazdasági Bank, Kalocsa 
1\:rúmer Ferenc, Battonya 
Kránczly Ferenc, Szegvár 
ICrenn En1il, '11i1pióbicske 
f(réter Eudrc, IDrdücsokouy;1 
Kreuz Valdemár, 111ihál:vi 
Üzv. ICreuz Kúrolyné, I\fih{ilvi 
J(rébesz László örök., Pilisvhrü.-:vúr 
Krémer Szilárd, Szolnok 
l~réit•r JDndre, JDrdőcsokonya 
T\:rini tzky Pál, Seregélyes 
I(risár 1\Jadár, l)ásztó. 
J(r.istó Nagy Jstvún. l[cJd111Pziívú-:;\rltclv 
T(ropp Ilonit, Rúkos11ttlot::1 · · · 
l\:udar Jenő dr. örök. Nú•_•Túdveriice 
I\:nn Aladár, Budape~t IX. 
ISu.n 111 crenc, Budapest'. \T 
I~unetz Oszkár, Gyöngyös 
I\.urucz 'l'ivadar, Szil>:szó 
Kürthy l'ál, Bihartorda 
ICüttel Dezső, KDszeg 

IJa<lúnyi I\:álmúu. ]\iile;.;t~ 
Ladúnyi „A.ndoe, 13uclapcs(, \r[ 
l:ajbek Jenő, Rajka 
l~nkat·os .. A.ntal, ICe.ruenco 
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Lakner Gyula, Budaörs 
Lakner Gyuláné, Sajószöged 
Lamberg J. Károly, Budapest, VI 
Lassányi Jenő, Szolnok 
Lassányi József, Debrecen 
özv. Latinovich Gézáné, Ceglédbercel 
Lautner Lajos, Törtel 
Lam Elemér. Budapest, VI 
Láng József, Budapest, II 
Lányi Dezső, Nyiregyháza 
Lárencz László, Tompa 
László István. Felsőgöd 
László Jenő, Budapest, IX 
László J. Kálmán, Zsámbok 
Lehrer Alfréd, Ba.J"'tonfőkajár és Lepsény 
Leinzingcr Gyula. Szeged 
Dr. Leipnikcr Adolfné, Sándor Klementin. 

l\Iedgyesegyháza és illedgyesbodzás 
Lelovils József, Sopron 
Lelovits Józsefné, Sopron 
Lendvay Lajos, Kőszeg 
Lengyel Antal, Nyirmada 
T..iengvel Béla, Bocsárlapujtő 
Leng3rel Endre. Rákoshegy 
Lengyel Stef áni·a .. J úszszen i-au<lrás 
Lenz József. Budapest, X 
Lévai Izsó, Nyirlugos 
T,.;óvay ,Jó;i;sC>f. Siklós 
Léderer Ervin, Budapest, IV 
Leveit István dr„ Maklár 
Leövey Zoltán. Nyirtass 
Lieber Béla. Kúnmadaras 
I.igeti Ernő, Kalocsa 
Lippe Ödön, Rákosszentmibály 
Liptai Albert, Berettyóújfalu 
Lipschitz János, Hajdunánús 
Lipschit.z Lajos. Hajdunánás 
Liszkay István, Bugyi 
):,ollók László, Rudabánya. 

Losoncz Dezső, Somlószöllős 
Losonczy (Vetter) Vince 
Lovassy Ödön, Baja 
Lovassy Dezső, Kalocsa 
Löbl Tunre dr" Szeged 
Löcherer Gyula, Soroksár 
Löcherer Tamá>. Budapest, IX 
Lőrincz János, Csömör 
Lőrincze Jenő örök„ Budapest, II 
Lőrinczy László, Békéscsaba 
Lugosi Béla, Ercsi 
Lukács Imre, B6dva:;zllus 

E. Lukáts Lajos örök„ Székesfehérvár 
Lukács Vilmos, Nagykanizsa 
Lukinic11 Dezső, Pilisborosjenő 
Lux 1\rnol<l, Debrecen 

S. l\íaczkó Ilona, Szakcs 
ll!aderspach Endre dr„ Rákosliget 
Magda Károly örök., Magyaróvár 
1fagay Kálmán, Igal 
Magi Mihály, Gesztely 
1fagyar Pál, '1,ószeg· 
I\Iagyary Kóssa Gusztáv. Budapest, 1 
1\Iagyary I(óssa Sándor, Székesfehérvár 
).faicr (työrg;.~ örök., Donibegyhúza 
Major Agoston, Ki>lelek 
1\Iajor Elek. 'l'nrjón 
Major Mihály. Debrecen 
Majorossy Béla, Bndmiest VII 
l\fajos Pál, Budanest. VI 
1\Iakay Károl;,~, I\Js.kúnhalas 
Makray József. Szany 
i\Iakray László dr„ Baja 
1fandel József, Debrecen 
Mann Géza dr„ Budapest, X 
Marberger Gyula örök„ Budapest, V 
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lvlarh1czer Jeuö, Csorna 
Tvlarkovjcs Pál, Győr. 
Ala:rkovics Lajos, A·bauj.szrin ló 
i\:[arkoviL; ,Tenő, Budapest. Il 
1\Iarschalkó Leó, N agyccsed 
1\larUnovich .József, Hajós 
i\Iarton l\Ianó, Budapest, II 
:ft{artos Gyula, \Tác 
"11atavovszky Gusztáv, Szerencs 
1\Jatheser .Tenő, }.[akó 
.Uiatolesy Gábor dr .. l?usztaszaholl's 
l\In t.olcsy Ist váu . ..:\..dúnd 
Matolcsy Károly, viléz, Budapest, VIII 
i\latolcsy Kúro!yl!é, vitéz, Budpaest, VIII 
l\Iaurer Armand. Budapest, VIII 
Mayer Károly, i\Iohác.s 
:i\[ácz ..::\kos örök .. Gyonla 
i\Iáday 1\Jndár, [}>·0111a 
I\lándi Jenő dr„ Zalaegerszeg 
1\[árkus Dezs6, \T án1osnl:ikola 
l\lúrkns (tynla. ?,fecsckszaholcs 
i\1ú rkus J{ornél, Gornba 
i\lúrkus 1\Iúrtori. 'l'aktaharkáuy 
idáthé 1\Iihály, fSzeg(;c] 
l\lúll'a~- Ctusztúv. _Pt'.·d~z1:nll'rZ!·J'hl'! 
.:\lúlray ;fózsPt', llehrL't'l'IJ 
i\I'ec:-: 13alog-1~a;ios, Na:.ryntúg·úes 
J\Iecs Balogh Sándor. IZ:isújszállús 
l\Jedg-yessy CT:,:örgy, Nagydobos 
I\fedreczky Nándor, Ikervár 
1\lcrlveczkv l\Iihú]y, Nag)rn1aros 
l\f edzi bródszky Ignácné, ,J ásza]sószen tgvör(rv 
i\fcgycry. Géza, Budapest, :X: ~ ""· 
i\[eisels Akos, Budapest. III 
l\Ieisels li.fiklós örök„ .:\.baújszáutó 
::\len ich .J úuos. Zag·yvapúlfitlva 
ÜZY, nienner Ottóné, Diósgyőr 
Jvfennel' R.ichárd, Diósg~·őr 

·-----.... - "'-------=--. ===~-----

Mcntlcr Károly, Sajószenlpéter 
MerJilly-Belv.s J ó~sef dr„ N a.gyli:anizsa 
l\íertha La3os, Pecs 
i>lertz József, Cibakháza 
){ess Mária, Ujclombóvúr 
i\ícster Lúszló, Cegléd 
i\Iezei Elek, Ujpest 
niezeí József, Bodrogkeresztúr 
dr. Tuiészúros Béla, Nágocs 
~Iészáros I111re. l)ápakovác.si 
l\f(~száros I1nréné, Szcrred 
iiészáros István, GábÜrján 
M~sz~ros i\foh~tüe dr„ Budapest, III 
i\leszaros Zoltan dr„ i\Iiskolc 
Mészöly llfatyás, Budapest, VII 
.Jf{•zes ~Iihúly örök .. Ost.fí\·asszonvfa 
i\Iichl Géza, 'rata · · 
Michna l\Iihály, Pápa 
i\íihalovils Jenő, Debrecen 
i\Iíkecz Zoltán, I\:emecse 
l\Iikes Elek, Törö.kszentn1.iJ~lós 
.i\Iikes Ferenc, I{iskúnhalas 
i\Iikl6s Aladár, Rák-0spalola 
.JJ:iklós l:>úJ, rriunye 
l\Iikó Sándor, Szomniorn 
.:\i~k~:: (f~-ula. (~SPllg'i:l.' 
i\I1ovacz Imre. l\Iohúc.s 
11.ispál Frii;,,rye's örök., B·ékéscsaba 
l\lisuta ICárolyi BalntonszentgyUrn·v 
fdittcln1ann Jenő, Kaposvár · ,...,. 
Mocler Dénes, Jászladány 
i\Iodra László. Dunanataj 
:.\!oesz i\Iiksa. Bokod -
J\Iohilla Rezső, Győr 
i\!oldt Béla, Budapeslo, VlII 
i\Ioldvún Lajos, Szeged 
i\Ioln!!r AMréd dr„ Budapest, IV 
l\íolnar ..:\.utal, Pestszentimre 
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Molnár A. Dániel örök., Dunaszekcső 
Molnár Bertalan, Tiszabő 
Molnár Ernő, N emesbil<:k 
Molnár Gynla, Ujfehértó 
Molnár Jenőné, Schultz Frida, Do1noszlö 
Molnár Kálmán, Miskolc 
Molnár László. Téglás 
~Iolnár László. Szeghalo1n 
M<>lnár l\El1ály, Orns;báza 
K. l\Iolnár Miklós, ókécsh 
Ifj. K. Molnár MLklós, Tápiószentmárton 
Molnár Miklós, Szob 
A. Morvay József örfik., Mezőkövesd 
Mór Gyula, Dunnharnszli 
Most Rudolf, Hom<>kterenye 
Moys J án<>s, Nyírkarász 
Mázos Elemér, Algyő 
iliuró László dr.-né, Szenllc'.írinc 
Muzsa Gyula, Budapest, IV 
1\fühlrad Jenő. U jpest 
Müller Elek, Győrszentiván 
I\Iiille.r László. J ákóhalma 
Müller Mór, Hódmezővásárhely 
Müller Vilmos, Rákospalota 
Üzv. l\liinich 11ndolfnl~. l\lareali 
Münster Imre, Jászapáti 
1\Iiinster Sándor, Nagyoroszi. 

0. Nagy Aladár, Sajószentpéter 
Nagy Albert, Csanádpalota 
Nagy Béla dr., Budapest, IV 
Nagy Béla. Bönyrétala p 
Nagy B. Szilveszter, Pálháza 
Nagy Elemér, Csongrád 
Nagy E. Ernő, Köveskál 
Nagy Ernő, Pocsaj 
Nagy Ferenc, Csépa 
Nagy Frigyes dr. örök., Kúnhegyes 
Nagy György örök„ Szegw 

Nagy Imre, Szihalom 
Nagy Imre, Miskolc 
Nagy István, Foktő 
Nagy János, Gádoros 
Nagy Jenő, Dombrád 
Nagy József, Kápolna 
Nagy l(úln1áni Zagyvarékús 
Nagy l(ároly, Nyirncsúd 
Kaáli Nagy Lóránd, Bős{wkány 
Nádas Imre, Nyírbátor 
Nádasdy János, Kiskőrös 
Nágel István dr., Budapest IV 
Niigele Géza, Budapes.t, VIII 
Neményi Nándor, Budapest, IX 
Netkovi;zky Jó1,,se.f örök„ l\:isteng-elic 
Nékám Aurél, Pécsvárad 
Némehl:t Armin, Budapest. IV 
Németh Ignác, Ujpest 
Németh János, Bükk 
Németh József, Nagycenk és Nag·ylózs 
Németh Lajos örö.k., Hódmezővásárhely 
Németh László, Alsóábrány 
Németh Péter, Lajosmizse 
Németh Sándor, Makó 
Németh Sándor, Ráckeve 
Nényey Vilma, Tóthné, Balatonlrnnese 
Nindl János, Eszterháza 
Nizsalovszky István Pannonhalma-
G:rőr,szentmárton 

Nikolics 1\Iilivoj, Sopron 
Nizsalovszky István, Győrszen tmárton 
Novák József, Hajdu ha dház 
Novotny Andor, Szepetk 
Nyergos Gynla, Pusztaföldvár 
Nyilassy Agoston, Szeged 

Obermayer Gizellá, Enying 
Oláh Arpád, Vaskút 
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Oláh J,ászló, Szentes 
Olert Emil örök„ Nagycsákány 
Oltványi Zoltán, Fényeslitke 
Onocly Ferenc, Budapest 
Orbán Ignácné özv„ Balatonfüred fiirdii 
Ornstein Izidor. 1l'arczal 
Orosz Ferenc, 1.I.1aksony 
Orosz János, Mezőcsát 
Orosz János, Csákberény 
Osgyáni József, Nyíregyháza 
(>váry Elemér, R.étság· ós N ag;roroszi 
Óváry Zoltán, Ónod 
Örkény Rngó, Buda.pcst VIII 
örvény! Béla dr„ Budapest, X 
ősapay László, Ujkécs.kc 

Paál Géza, Zalaszentgrót 
Pa!ovics Alajos, Győr 
Pandula József, Budapest, IX 
P.a.p Elek., Kúnn1adaras 
Pap Gyula, Debreeen 
Pap László, Haj<luböszörruény 
Pap László, Tiszaszentin1re 
Patakfalvy Sándor, Bodajk 
Pa laki Kornél, Nemesdéd 
Pataki Sándor, Derecske és ICony{tr 
Patyi Klára, Tö1nörkény 
Pauli Péter, Kecskemét 
Paulovits Gyula, Pusztaföldvár 
Páhy Dezső, Ozora 
Pákh Róza. 'l'iszalök 
Jl.úJfy (fyuln, Bnl1nazujv{1ro~ 
Pálffy Litszló. Zalalövő. 
Púncz-él 1\.rpád, Eger 
Pártos Andor, Sarkad 
Púszf'or 1\::úroly, '11örükh{1liut 
[fj, Pásztory Sándor, SzékesfeMrvár 
Pávlik Ferenc, Pécel 

l'oczold Károlyné szül. Wattay Gizella, 
Berekböszörmény 

·1)eczold Küroly <lr. Berekböszörrnéuy 
Pencz János, Kiskomúrom 
l.)ellr E1·nö, 1'ápiósüly 
l>eres l.Drnö, .Budapest, \TII 
Perén;yi Gyula, Abony 
t>erger lgnác, 'fa.ruaméra 
1-''eriu Bcla, füzód 
.Perringer József, Alsónémedi 
l.>erl József, Dorog 
l'ersay Andor, .Nova 
uzv. J.-ler:;;ay Gyuláné, Nova 
.i'esti .Erzsebe.t, Krasznokvajda 
Pesti József. Jászberény 
l'estliy i\lillúlyné özv., szül. r:L1hi11agl Szeni J'i n, 

lsasze•r 
PeLhes lstván, Budapest, VI 
B. Petreczky Géza, Gödöllő 
Petry József, \T észtő 
l>etr.r ~oltll.n, Öcsöd 
1.)éclly József örök., Csökmő 
Pec.:.hy rl'ibor. Osök1uő 
Péner Jenő, -Kúuszent!llúrlon 
1->étcr l\iargit l\..emplerue .Budaoe;:;t IX 
J>cterffy lstvan, .Nyíreg;'húza - ' 
l..1éterl"1'y lstvitn, \ 1izsoly 
1-'Ia.lz h.úllllúu örök„ ..c\Jpúr 
l'LL'Lliet· .L'ereuu ür .• JHIJ 
l'ú~ii'Ier dr.-11u t:izi!y _\lHriu111u: .. Pak:
PJ'eíffer József, Gelse 
.P Jlilipp lst vú.u, llódmi.;zű\·ú.súrhei v 
l.:>la.tsek Gyula, I.)ápa · 
Ifj. 1->Jat::;e.k Uyula, Kanosvár 
Pichler J ózser, l+yöugy-ösrnellék 
Pikler György, Budapest, Vlll 
8. Plldner VU,tor dr„ .Budapost, X 
J..llllich l1'ru;enc, 8iruontorn;va 
Pithó .illihály, Apátfalva 
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Platzcr Sándor, Júszkara:ién? 
l"ocskay Béla, Budapest, l 
Pogácsás Illés, Lepsény 
Pola.tsik József, Budapest, VI 
Po]rrúr Károly, Szeghalom 
I.>oIYú.k R~zsö, .~~.:50ll~Z~~no~„ 
Polony J anos orok., G::i:- ong:;- os 
I)olóny Zoltán, G:röng;:yös . 
O. Pongrácz Lajo1~, Ba.taszeik 
Popovics Dénes, l\.arczag 
Popovits István, Baracs. 
Popovits Istvi~u, l\_agybat.ony 
Popovics Zoltan, Kadarkut 
I)úsa Balúzs, Szolnok 
Poso·ay Andor, Csabrendek . 
Pos~tl Gyula örök., Ga.lgamacsa 
Posta Györgyi Ba!~~ssag.yarmat 
J?racfort Emma, l\.~111ba:ia. 
Praefort József, Bacsal~as , 
I)raefort I\.ornél dr .. li.lclyk~1t 
Prúo·er Béla örök., Nagykanizsa 
Prú~·er lí'rigyes, (~yuln 
J?relscr Ernő, Dcln.·eccn 
Preisich Károly, Budapest, VIII 
Preltoffer .Jenö, C,eg·léd 
Prcszlcr 1\.rmin, Eger 
l)rodarn Guidó, J3ndnpcsl, I 
Prokonovits Bruuó ör?Jt:" rrura 
l:>uky l\Iiklós, BerettyouJfaln 
Puskús Lajos, Békés 

Raúk Gyula, Zircz 
Jiah .József. 11iszalök 
riac:sek Lajos, Budapest, II 
Iladauovits DúuieJ, Budapest, I I 
Tia<lauovits 'restverek, Budapest, 
Radirnetzky Zoltán, Egercsehi 
Radó Miklós, Békéscsaba 

-,··· 

l:1ados l\Iúrton, J úszladiiny 
Ragettly János, Békés 
Rajzinger In1rc dr., ózd és Sa:ióvúrkony 
Rau József, Mezőberény 
Rausz Istvún. Regöly 
Iláhel Imre, 'l'iszaörs 
Rábl Jenő, Győr 
Rácz Ernő, Budapest, I 
K. Rácz Gyula, Miskolc 
Rúcz Györg·y dr„ Biharnag·ybajorn 
J?iicz Illés. Jf1~zapáti 

·Rácz János, Kiskúnhalas 
Rácz Jenő, Budapest. VII 
K. Rácz Jenő örök., }ifisko1c 
Rácz Jenő, Makó 
R.ítcz Sándor. Tiszafüred 
Rádóczi Gyula, I[cccl 
Rákos Gyula örök„ Salgótarján 
Rltkos Sin1on. Nyírbog-dúny 
Reb1nann R.ókus, Balnssagyar1nat 
Regéczy Nagy Béláné, Pécs 
Beiehard .Tenö. }Ji~kol(• 
Reiner l\Iihúly dr .. Heves 
Reiner :illiksa. Pesterzsébet 
Henicsák l\Iiklö,:.;, rrii1·jp 
Renner :Uiárton dr .. Budapest, \T 
I=:._equiny .. A. tti1 a, Pil isn1arö l 
1=:.écsey Zoltán. rl'örökszentrniklós 
Rédigcr Ödön, Pécs 
Ithédey Endre örök .. Y„erpe]ét 
Rélnan Béla Gyula. Beled 
Réta:r J únos, Szirúk 
Réthelyi József. Budapest IV 
Réthy Béla, Békéscsaba 
J{{>f11y r;·ajos dr .. Hajduhösz{)rIJl(~JlY 
1\:, Rév.ész I1nre örök„ .TúszbPrf>ny 
Riesz .Ar1nin, Budapest. II 
J.1irua;i..· Béla, Budapest X 



özv. Rochlitz AJ:turné, Esztergom 
Rochlitz Márton. Pesterzsébet 
Rohonyi Gyula, Tura 
Rokszin Szilviusz, Tuiezötúr 
Róna Pál, Szendrő 
Rónai Dezső, Bácsalmás 
Rosenberg HenrLli:, Csepel 
Rosinger Jenő János, lfornhány 
Rostetter János, Győr 
Rotfuchs Ev. János örök., Tokaj 
Rotfuchs László, Tokaj 
Róth Elemér, Budapest. VII. 
Róth llíanó, Budapest, V 
Róth J\Lihú]y, Gáva 
Rózsavölgyi L. l\íargit, Budapest, Vl 
Ru1ryay l~úroly örök .. l:>oroszló· és Snrnd 
Özv. Ruttkay Lajosné, ICerekegyháza 
Rusznyák Lajos, Sárvár 
Rusznyák Lajos, Lovasberény 
Rüll Imre, iiagyaróvár 

Saúry Alfréd, Bácsbokod 
Saúry (lúbor, Bes8uyö~c.li:.k 
Safáry Gyula, Pilisvörösvár 
Sal (T únós .. Letenye 
Salamon J enöné özv., Szigetvúr 
Salgó Péter, Szeged 
Sal.01nvúry .Jenő, Budapest, \T 
Sarkadi Imre, Orosháza 
Say Móric dr., Székesfehérvár 
Say Rudolf örök., Székesfehérvúr 
Súghy Gyula örök„ J ákóhalrua 
Súrnuel Bt.'.•ln, ':l1iszavárkony 
Sándor Illés örök., I-Iód1nezövú:;.úrll2:y 
Sándor 1C.lenH'Htin l'úr;i. dr. I~eipuiker11é, 

l\le<lgy!'~Seg;i,-ltáza ÓS nJedgyeshodzús 
Súndor Zsig·mond. Gaesály 
Sárkány László örök., Pesterzsébet 
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Sárköz~~ ?tiihály, .Tászberénv 
Sártory Lajos, Balatonbogl.ir és Balatonlelle 
Schaub István, Váchartyán 
Schausz Mátyás, J\Iakó 
Schafer Aladár, Baltavár 
Sehef!er -~utal, _-\.ba és Sárkeresztúr 
Schmid J ozsef, Gamás 
Schmidt Béla, Felsőireg 
Schmidt Károly, Mohács 
Schmol! Jenő, Budapest III 
Sohn1ör Kornél, Kistengelicz 
Scholtz Endre tfj., Pesthideo·kút és Nagy-

kovácsi "" 
Soh~nb~rg _.\rmin, Drégelypalánk 
Schon;w1szner Aladiu-. Budapest VII 
Schre1ber József. Fegyvernek 
Schreiber :Mihály, Boldva 
Schreiber Lajos, Hajdúböszörménv 
Schubert Arnold, Budapest. V · 
Scbuk József, Hajduböszörrnén:v 
Schuh Károly özyer!ve, I\:a t-v111Ar 
Schulek Béla dr., Budapest, 'I 
Schulek Gyula dr., Edelény 
Scbulmann Bódog dr., l\Ionor 
Schurina Cirill, Szil 
Schwarz l\Ianó, Budapest. Vl 
Schw~rtz J\Iihály, Hajdúdoroµ: 
~ch,v1m.mer J\Iarcel, Budapest. \r 
Selmeczy Béla, Szeged 
Seper Dezső, Hatvan 
Seress József. Putnok 
Sey Lúszló, \T ajszló 
~.íka,ri_ Kováes l\Iiltúly, I(cesken1{~t 
S1klos1 Hen.rik. Budapc-st \TII 
Sillye Géza, Jánoshalma 
Sirnig Rez3Ö, FüzesO":rarn1at 
Siu1on Ernéi dr„ Sz;n1bathely 
Simon Sándor, Köröshegy 
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Simonyi Ernő, Sziget.Vár 
Simonyi József, Nagyléta 
Sipos Jlei'ta, N yírmibálydi 
Sipőcz István örök., Pécs 
Siska József, Mezőkeresztes 
Skopál Sáudor, Nagyberki 
Skoumál Jenő, Hódmezővásárhely 
Smetana Aladár, Kisterenye 
Solcz Gyula, Komádi 
Solcz Gyula dr., .Karancsság 
lfj. Solcz Gábor, Karczag 
Solymossy János, Alberti 
Sommer Br.rtalan, Dévaványa 
Sommer Ottó, Hajdúnánás 
Somogyi János. Vecsés 
Sonne"'end Gyula, Körn1end 
Soós István, Dömsöd 
Sőffer Imre, Budapest IV 
Sperge!y Béla, Budapest, VI 
Spergely Imréné, ÖF„ Buda.pest V1IT 
Sperlágh Aladárné, Budapest, V 
Sperlágh Zoltán. Hatvan 
Spiegel Gyula, Budapest, VU 
Spitz Henrik. Piispökladi.iy 
özv. Spitzer Miklósné. Békés 
Steiner Ferenc. }.Iaglód 
Steiner .J únos \ 1ilmos. Győr 
Steiner Oszkúr, Budapest, VIII 
Steinhansz Béla, Putnok 
Sterba Ernilué, ~fúgócs 
Stcnczky Ü)•nla, Püspliklclle 
Stercznla JeI:5. Endrőtl 
Stern Lajo:;. Karcag 
Steuer In1re, Budapest IV 
Stépán István, Hejőcsaba 
Stinner Irure, Győr 
Storlolni Dezső dr„ Soroksár 
Stukinger lstván, Halászi. 

Stolcz Béla. VeszprémvaTSány 
Strausz Ármin, Budapest, VI 
S 1Tcug·e .:-\.gos tou, i\J area! i 
Sujánszky Jenő, Balatonkiliti 
Suller Károly örök., Fót 
Siidy Ernő dr., Békéscsaba 
Sütheő Béla, Szőny 
Siitheő Ödön, Pornóapáti 
Syntinis Ilona bárónő. Budapest, I 
Syko Andor, Magyargencs 

Szabados Jánosné, Kaposvár 
Szabados József, Pitvaros 
Szabady János, Budapest, VII 
Szabady Viktor, Csengőd 
Szabó Antal, Környe 
K. Szabó Árpád, l\Iag')·argencs 
Szabó Árpádné, Mezőberény 
Szabó Béla dr. örök„ Ujpest 
Szabó Béla, Eger 
Szabó Dezső, Buj 
Szabó Ernő, Siklós 
Szabó Géza, Gyömöre 
Szabó István, Törökszentn1iklós 
Sz. Szabó Jenő, Debreeen 
Szabó József, Alpár 
Sz:1hó Lrijos Szolnok 
vitéz Szahó László. I\:ec.skeruét, 
Szabó i\fihály, Báta 
Szahó 'lince, Csurg-ó 
Sznhó Zoltún. Kntns 
Szakúts Zoltún Tisz<n1úua {•s Körnli1 
S1,.nln,n1in 1\fiklós. Kóc.s 
8zalny Gynla. Tapolcza 
Szala;..,. I\Iihál:r ... Ahaú;iszántó 
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Özv. Szallós .Tánosné. Dornhóvár 
Szappanos Géza, .J ászborén:'-· 
Szarkásy Jolán, IPáncsíkné>. Siimeg
SzatJJmá;ry Kálmán örök„ Dodrni·ke!'eszJúr 
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Szauer Andor, Salgótarján 
Szauer Konstancia, J ászalsószentg~yörgy 
Szántó Károly, üllő 
Szúsz Lajos. C~sorvás 
Szász l\fi.hú1y, J\Iadaras 
Szúsz Sándor, Bútya 
Szász rrihamér, Ricse 
Szebellédy Ferenc Téth 
Szeghy Sándor, Szekszárd 
Szeghy Tibor, Deszk 
Szegő István, Budapest, I 
Szegő László. Budapest. I 
Szeiberling Ferenc. Bakonyszombathely 
Szekeres István, U jpest 
Szekeres Sándor, Izsák 
Szekeres Vilmos, Nagykanizsa 
Szekér József, Kiskünhalas 
Szele Béla. Szolnok 
Szemnecz Ödön. IIatvan 
Szemző Imre dr„ Szarvas 
Szendrei Béla. Budapest. VIII 
Szendrei Sándor, Báránd 
Szendrovits 'lilmos, 1\1" ag·ydorog-
Szenteh István örök„ Tab 
Sr,entg·ály Dániel, Giidö11ő 
Szentg·yörgyi János örök„ J ú:;zbc!'ény 
Szentivúnyi .Tenő. Apagy 
Szentpétery Pál, Budapest, IV 
Szepessy Sándol', Nngymányok 
Szerdahelyi ,Túnos. Sopron 
Szerdahelyi Liiszló, Kisbér 
Szécsi Dezső. Balrnazújváros 
SzéPsi Géza. Ci_g·ánd 
Székcsik Elek. Esztergom 
Székely Adorjún, Debrecen 
Székely Ferenc firök .. Békés 
Rz{•kcl:;~ Jenfi, (-íyömrő 
Rzf•kcly .Tenő, Győr 
Székely Rezső, Demecse!'. 

Székely Sándor, Budapest, VI 
Székely Sándor, Keeskemét 
Széll l!ona, Budapest, II 
Szémann Ágoston, Hatvan 
Sz0nert Aladár, Felsőgal!la 
Szénert Aladár örök., Felsőgalla 
Szigethy Frigyes. Pécs 
Szigethy József, Tapolca 
Szigetváry Zoltán, Szombathely 
Szigvárt János, Vác 
Szíjártó Géza. Dunaföldvár 
Szikora Miklós, Lábod 
Szikszay Gusztáv, Pesterzsébet 
Szilágyi Béla, Pácin 
Szilágyi Béla, Ukk 
Szilúgyi Géza, Jászszentandrás 

Szilágyi Lajos, Kisvárda 
Szilágyi Zoltán özv., I\::rasznokvajda 
Szilcz István, Kisvárda 
Szilvássy Gy. László, Budapest, VII 
Szily (TCza dr .. Paks 
Szirn1ai Kornél, Kiskúudorozsma 
Szkalla László dr„ BudapesJ, VTII 
Szrnodiss József dr., I\:eszthely 
Szold László, Budapest, V · 
Szondy László, Kúnhegyes 
Sz~!Pkó .Dezső dr., N:ríregyhúza 
Szoke Ödön, Budapest, IV 
Szöllőssy Jenő, Makó 
D. Szöllőssy István, Budapest, I 
SzGnYÍ FPretH.:. Bare:.; 
Szőn}ci Richárd, Ba1;cs 
Szpor11y J\[iklós. Hódntezíívúsárlielv 
Sztan!~ay ~<\ba dr., Debrecen · 
Sztraka Ödön, (lúsd: Szií!rn Ödön.) 
Szuper lllll'C, c~setény és Sur 
Sz. Szííts Ernő, Budapest, I 
Szüts Ilona, Rácalmás 
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Szüisue Sziil15 .lnlia. ?.lúf;\-·ú::-föld 
Szüts Róbert, SzékesfchérYúr 
Szüts Pú!, Budapest, IV 

Tahy J ózscf, Púsztó 
'l1ag·Ílnyi J\.trhur, I-Iódtnezöv{Jsárhely 
Takács Ferencné. Ilarkúny 
Takács IstYún, Esztergom 
Takáts István, Szeged 
1'akúcs IstvúnnC, Esztergom 
'l1akúcs Júnos, Balatonfüred 
Takácsi Nagy J:i.órúnd dr., Székesfehérvár 
1~a111ús :illihúly, Sol;yn1ú:r 
Tamássy Flóris, Budafok 
Ifj. Tanács G)•tila örök., Balatonföldvár é' 
I~őröshegy 

Tnpfer Sándor. Szank 

Tarjányi János, Kiskúnfélegyháza 
Tar Dezső, Garadna 
"ratár ~T ózsef, Rákospalota 
Tauffer Gúbor dr., Budapest, 1/I 
Tavaszy László, Eucs . 
Tavaszy Ferenc, Forrn 
Túbor Gvula, Alhertíir>a 
Teleki Elemér. \T úehart;\-"Ú.11 
rreJkessy Ödön dr„ I\.:ispest 
rreme~váry ,József, Szeged 
Temesváry László, Budapest. :S:. 
'l'ereczky Púl. Szentrnúrtonkáta 
'l1cren v l\IenYhérL Szabadszúllús 
'f1orna:i.~'() Jc'lZsef dr., Bndapest, I 
~i1crstyúnszk~" J\"álrn{in. Söjtör 
1.'cntsch Józ::;cf dr., 'l'óvúros 
rrcntsch Rcinhold. 1'1loson 
rréJessY Ist\·ún, 1:\iskúulachúza 
rréry I\.urú1. Hög-yész 
1:l1hierry rribor1 Csepel 

'rliurúnszkY ]\:úroly. Súta_ 
1'hury An(Ior. ICiskún föiegyhúza 
'I'óbiús Zsign1ond, Budapest. \;--II 
'J'otllho1· .Teut'i dr., J3uda.pP:.:I. T 
'l101nka l\·án, l\íagyaróvúr 
Tomory Elemér. Jászberény 
~rolvav Imre, Debrecen 
'l'olvéfh Itezsö, rrúllyu 
rropa Géza, Túrkeve 
'l1oponári József, 'l ác 
Torday Ferenc, Yifi•z. Bnda!H"L VU 
TorkoS Dénes, Öriszcntpéter · 
Torma Dániel, Szolnok . 
Tornyos Lajos, Jászberény 
Sz. Tóth Béla, Debrecen 
C~s. Tóth Bertalan örök .. Ntigyecscd 
Tóth Dezső, Egyek 
Tóth Ferenc, Erd 
Tóth Ilona ... ÉrsekYarlkerl 
Tóth Istvún, f\:ecsken1{>t 
Tóth .József. Czinkota ... 
Sz. Tóth József. l\i..:;kúnff.Jri.!.!·\·házn 
Tóth ,József örök .. .I~rdöesokon;ra 
Rz. 'fóth T\:úlrnán. Bnl:1t:>,1kf.1 ilC•P 

rróth I\:áln1ún. Ber(~lllCJJd 
Tóth Pál. Parúcl (':--; J-~ecsk 
'rörök ...,\rpúd, HC'g-;<r,>sha101n 
'rörök Gyula iiriik .. :Nyírcg·yh:'1zn 
Töríik J áno::;. PéC':;; 
'I1örilk 1\".ntalin. ]\:i::qH'3L 
'Török T.;úszló, \Tún1ospérc~ 
rrOrök i\fúrton, Szeged 
'Pürzs I\:úln1án. I)oYasberl:n:: 
rrrajánovich „A nt:n L 'F\eretl:yt'Jú.i t'ti l 11 
'f1ra111y ~l\.lajos. Bng·ú(·~ 
•rrajf:er Zoltán ifj .. Bt,kúsnH:A"ycr 
rrrcxler .Tenö, 1\jkn 
Trubl Kúlmún .dr„ Kispest. 
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Ujhelyi Sándor, Mándok 
Ulrich József, Szekszárd 
Uray László, Jánk 
Urbányi István, Miskolc 
Usz Ferenc dr.-né Aul Terka, Nagycsák:íny 

Vadász Elek, Nyirbátor 
Vagaszky Kázmér dr., Rákoscsaba 
Vajda Gyula, Adony 
Vaina József, Budapest, IV 
'\7alu József, PoLgárdi 
Vargha Pál, Szatmárökörító 
Vargha László, Paks 
Vargyassy Gyula, Nagykörü 
Varsányi Béla, Budafok 
Vass Jenő, Bercel 
Vasdényey Aladár, Nagybajom 
V asdényey Elemér. Nagyatád 
\

1 asvá.ry Béla, Rákosszent.m1il1álY 
Vasváry Elemér. Hódmezővásárhely 
Vattai Vattay Elemér, Gönyü 
Vágó Ish•án, Villány 
Vállay-Siposs Berta, Nyírmihálydi 
\-árndy Lajos, N ádasclladán.
Várady Lajos, Szentes · 
\ 7árady László, Jászfelsőszent..,.yör\Ty 
\ 1itéz \ 7ára.dy László dr., Sze.ut'Cs \">, 

\T árday Miklós. l\Iezőtúr 
\i án1os Gyula, Pesterzsébet 
\l {nnos Imre, Diósg-y6r. vaso·vár 
\ 7elcsey István, Eger és Ivraklár 
Venczel Lajos, Szabadszállás 
\ 7 eréczy Géza, I\:enderes 
Veress Arpád, Budapest, U 
Veres Barna, Mezőcsát 
\

1 ere:->s ?ifárin. Zákárrv· 
\'eres Pál, 'l'iSzakeszi · 
Vetter Vince, li\sd: I,osonczy 

Véber Er.nő, Pestszentlőrinc 
Végh Antal, Szolnok 
'l éli Ferenc, Békés 
\„óly .József, Sajóvú1~1\:ony 
\ 7értes József, Diósgyőr 
\ 7 ida ,József örök„ Etyek 
\ 7ida Odön, Békésszentandrás 
\Ti<lovszky István, Békéssán1son 
\ri:.;h Ferenc nlcdgycsegyháza és I.,epséuy 
\ 7 incze Miklós, I{únszentmárton 
Vinnay István. Komádi 
Viola Lajos, Tököl 
\Tirág Gyula, Balatonfőkajár 
\Tizslovszky László, Dunaszentgyörgy 
\'ondra .:-\utal dr„ I'f>cs 
\ 1örös Sándor, Hóchnezővúsárhely 

'''agner 'l1ivadar, I\:áld 
\\'ajdits G~·örgy dr., Bonyhád 
Wallenfeld l\Iihály, Dunabogdány 
\ 1lallon Lajos, Nagyhalász 
\\1aligurszky Antal, Nyirbogúf-
\\~ nllnPr Hezs(i örUk., l~ g·od l>s .Pú pa teszl•r 
\\T andrák József, Borota 
\'Vattay I(ornél. E111őd 
\\T eigl Dezső, Pécs 
\\~ei11berger .„A.rn1iu. l\lag;:-,-ar111eeskr: 
\\Teint·r ;renő. Bndapest II 
\\Teisz ,Jenő, Hódn1czövásúrhely 
\\tpiszenhac.hcr I>itl. l~Pssenyszüg· 
\\reörös G:rnla, I:ludiqH•st T 
\Veszelovszky Erzsébet, rriszaroi'f 
\\'éber G:y11láné \\'inter Elza. Eeseg 
Wéber Dezső dr„ Budapest, VIII 
\\1 éber Dénes. Dunafölcl vúr 
\Véber (léza. J(isujszúllús 
Wéber Flóris, Kálló 
Wéber Kálmán, PéC5 
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Wéhly István, Miskolc 
\\Te;i.~nu111n ll'é.lix. ~LY1í1h'.ihie.<.:ke 
\'lieland Dénes, Gyula 
\\ticland Gyula, Sarkad 
\'\/ienor .J enö dr„ Szon1hathely 
"\'Vicsnor Lajos. Budapest, I 
Willmann Ottó dr .. Budapest, VII 
\\Tiuuner 'liln1os örük .. Xúdasc1l11dúnv és 

Súrszcutmihúly · 
\Vinkler Lajos, Gyula 
\'Virkcr ,J únos, Rúkoskercsztúr 
\'V i tt1uan n Elen1ér. Bu clapcst, \T r 
N. Wolff Lajos. Budapest. I 
\"1ilolluer I..ip(Ít, Balatonahnúdi 

B. Zaáry E1en1ér, :11úgócs 
Zachár Kúroly. Bánhida 
Ozv., Zajacz I\:úrolyué, Tiszadoh 
Zakar Zoltán. Szeg-cd 
Zala Ernil, Hajcluszohoszlú 
Znlai JCúrol;\- dr .. C\~i.dr;d 
Zalay .Júnos, Zirc · 
Zala;.- IJnjo;.::. Oro!'.húzn 
Zúinhó T„ftszló, .Jánoshaln1a 
Zboray Gyula iirök., Budape;:.;t. TfT 
Zboray Gyula örök., l\farn·itszjire.f. 
~!rnay P{i ), I\:ecsken16t eo ' "' 

Z1pera T\..arol;."". Iindak:tl;í:"Z 
Zlinszky Endre, Bölcske 
~li,nszky ~~~sef ör~k .. Dnnafiildv{1r 
Zloczky Gyori:ry, Totko1nlós 
Zoltún Béln, Budapest. V 
'I1. Zo1nhory JjéJa. Bö::;;írkúnv 
~~n1hory Gyiir_g·;."., :Tliszkarn;iCnéi 
Zold;.- Dczso. T\.is11;1szúllús 
~san1boky ,Jűnos. Nag;i,-k6riis 
Zsoldos Boldizsúr. }\fcrnye 
Zsij_g·tin „A.rpú<l, Föl<leiík. 

Szaktárgymutaió. 

(E betüreu.des sza<ktárgyn1uLat:óba.n azok. ;1 
bryó.i,,ry-szerészi vona.ttkozású törvényeik es 
rendeletek vannak feldolgozva, 111el~rck az 
1925., 1926 .. 19j7., 1928. és l!l:!H. évi Zsebuaptúr
ltan és az 1:1:;0. tB:\1. l!l:l:2. l!!ilH. (·vi Evkii!l~·vht'Jl 
meo-jelentelL Ugyszintén va.l::líinennyi jelzett 
köt.~'tnek egész tn,rl•aJ1na, tehút úgy a l'ende
le.te.k:hez fűzött. kon11uentár, a. n1iu<le11ua.pi 
tudni'va,Jók. az elvi .ie·lentő-:-:-&g-ü .határoza.to.k 
és döntvények. va.J.n.nlint a g·ywkorlati li::üz.lc-
rnénye.k és a különböző Lúblúzaíok. J:\. .ko111-
rnün után nieg·je1en.t gyó,g:yszeré~;rj vo1,:·n.t~~o
zútSÚ va.g·y ,br;i-óg·yszerészekct: i...; errlcklo tor
vé:nyek, korn1ány- és nliniszieri rend~:.1-ell.:·~\. 
ieiratffk, ál.la.ndóbh ;ic.J.leg-íi eg·:.·e-.siilct.i erie-s1-
t.é::-:1eik és fc.lllivú.so.k összcfog;]alá:::{1t e szak
t.ú.rg·yn1uta.tóbau külön np.111 kii~ölLük; _cg·~-
részt 111.ivel azok az ln25. ovi Gyug-yiS?:ereszek 
Zsebnn.ptára 22--!-2H9. olda.láu ke:J.Jükép rende
zetten -közzéadatkuk . .részben l!tert a. g·:.·óg;i..·
szeré-szet aJn.pvctö, Yala.n1iut le.g·l'onlo~abb 
törvényei és rendeletei. a jelen szn.k!J1.rgy-

1nnt.atóban teljesen feldolgoz,tattak. 
~A,._z arabszá~}1ok a Gyö~.t:-r><&eré-sz0k Zi:ieb-

napt{J.Ta 111-egfelel() oldalszá111dt~ jelzik. .:.\z 
előtte lévő fón1<li szánt a:: ú.i soro:.:ar kö(c
tét jel.z-i, a;rnelynek az n:rabszánunnJ 111eg·:ic
l'.ölt o1da.1án tn-lú.MJ.ató a kercsoLt. lárg·y. rre
hi~t 
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I. a G;i.~ógyszerL~szek Z:-:eln1apll1ra 19:2;í. 
II. ·a (:}yógyszer{•szek Z:-;pbnaptiirc1 1D:!~i. 

III. a (íyógyszer6szek Z~Pb11aptúra J9:!í. 
I\T. a. Gyc'.ig:.·szerl>szpk z, . ..:eh11nvü'1rn J!l:!8. 
V. a Gyóg·)·szt•ri•'Z<'k Z'<•h11a1M1m 1!1~!1. 

\Tf. a G:.·ógyszP!"!~SZPk I;~vkfinv\·{i' n1:10. 
\TII. a G:.·ógyszei-6szek J~xkiinvve JHill. 

\TIJ.I. a Gyóii;;v::;zer{•sze k ID,·kii 11 \·vp :Uli>:!. 
l:X:. pedig; a (jyúg·yszpr(•szl'ii: J~vJ\ijII:'--vP 

J!l3U. évi kötetére utul. 

(Egy-egy kérdés vagy tárgy több betünél 
is be van 1ktakva azért, li·ogy ezen útmuta
tóban a Jrereső a lehetőség szerint a 1leg
könnyebben rát.aláljon). 

Adagol:ás - gyógyszer, gyern1ekekuek I HO 
Adó•k I 250-294, II 263, III 14!i 
1\..dó kétszeres szá1nít.úsa gyóg·yszerésznél 

VIT 125, lil.! 
Adómentes szesz VII !Ili 
Adósérelmek orvoslá„a III 15G 
...:\ján,Jás gyóg~-szer;külön lege!>Séghez I sn 
~i\.ján)ása sajtó útján ne1n engedé!.rezelt 

gyo1.1J'SZerelmek büntetendő I 147 
.AJapszabálytervezete korpótlékpénztúr-

nak IV 255 
AUrnhnazott á]l,a,Júnos kereseti a.dója 

I 260, II 267-26!1 
.-\lkalmazott gyógyszeré-sz azonnali elboesú·j-

tása VI 2:is 
.A.lkalmazott gyógyszerészek helyzetének 

javitúsa V lSS 
1\llcu.ln1az.of;L g·yóg,yi...;.zerészek Jét.szitn1Jti1nuta-

1 úsa f l ~!JH. l_\, :20~ 
... \Jknln1azot:t gyrígy::.;zcH·észek névsora \71 8~7 

VII 365, VIII 2!17 
. AJJra.11Hazott g·yógy szer észak ti tok:tru::t.á "-i 

kötelezettsoége ""I 51 

A.ltl<rulma~ottak illebnényeit illető vitás 
esetek I 246 

Alkaloidák ktlll'<ildröl b0hornla.Ja . :g 1211 
...\lkoholtartalmú esszenciák \TI 91, ll·! 
.:\11ya.gyóg·y~zerLá.t· fe.Lál}itú.:csá.vail .. f~óli:.-

vcig-y házi gyó;;r:vszerta.r rnew;zumk I J·: 
t\.ppr.obáicó-s vi.ZJ::,ga . I 201 
1\.rad-Osanádi Eg-;yesült va.suL beL L1zt. ,.. 

irutézet ala.pszabálya.i II~ 101 
Arany- és pa1pírk·orona :közölti áiszá1111h.ts~ 

táblázat _ , . I 31" 
:\rany~;:orona fokozatos illclel\::laLJazatJi 

307 
A„ranypengő megllatqrozúsa stb .'llIJ; 33„ 131 
-'r·senbenzol készítmenyek llaza1 g-::r··artusa 
,, . VIII 42. GO 
~\rg-entrun a.ceticum kötelezö t,[trtftsa ,II G2 
·\ rZéntartalmú légyirtó~zer gyartasa ~s 
~ lol'g:alotulJ<thoza!'.ala t.ilo . ..: l \' :<s. ~:<. J 1!~:2i 
Aspirin árirna.k folajánliLsa . III 22G 
..:\..zonnali elbocsútá.sa alkalmazol!. gyug~y-

szcrésznek \/ I 228 
..:'Ll:la.rn:hrutósági védelme 1ryó.g·yszerász- ,') 

ügy clm ek III lL 
„:\.l:l~unl a!apo·k terhére 1·endcl:lie:Lő 2;YÓ,!;!.~:- ~.l 

szerelcre vonatJ;:ozó szabályzat, IY ~-:.. 
AlLru1nl épitési k.öle:::;:ön i.~·él!yheveielc l'\'_ 1G'1 
,\lln.n1i felügyelet alatt úH a. ,r,~;yúg-yszereT nri 

szet 1 _~ ,,., .·\.llan.li illetékek \' ! ! 1 :2·! 1. -·\ :.11,1 
,\_llami italmérési jövedékről \' I 3il 
.:\!.La.mi okirat illetékek _I 3J

1
3-3II 9f5; 

II 313 III 360, IV 3n2. V 3aS, ' cD~ 
~\.l1!am1]ciTI0stú'.r terhére rcndel.hetö _g·r.úJJ,·y- . 

szerkülönlegességek I 148, I\-1 ,~ü~, \t II 2J.! 
Allamkincstár la·hére 1·endelheto Il<'.m: _ , . 

llivatulos gyógyszerek l.\T' l~l:.!, \ l S1. 1::\: .. fh 

:lO 
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1Ul.a.m!k'irncst{Ll· terhére 1cisz.olg·áir~a.t.a.n·dó 
- '"''Óg')'szerek árúsítása III 143, VI 81, 87 0

' - VII 61 
Allamkincstár terhére Ovomaltin ren-_ 

delésc v II 52 
. .:\Jlategészség--ren<lőri kor1ívt-ozások I\T 198 

.:\Jlategészségügyi intézet VI 40 
...:\J htt eiré.sz.iségü.~r:r i k.é-szit:ni,é.1r.}-el\: beh ombala 

~ II 135 
.A.llategészség-ügyi törvény V 33 
..,\ Uati.:ge:;zségiig~:i t.ilr\·l·n y y(·gTt' l1aj tú:-;:L 

. IX 6í 
1\llatgyógyúszati különleges készítmények 

I 91, IV 154, I\T 388, V 178 
.AJI n,f;gyógyúszaJi k:iilönleges k·észítrnények 

I 91, IV 154, IV 388, V 178 
„:\J!.at.g·yúg-yú6Ziati oLtóainyn,gok. és szérun1ok 

ara [[[ i;;„ JX ;,.[ 
„\:llnb;;;yóg-yú1~·zati szé1'U111ok árúsítá.sa. 

II 69, IV 388. VI ·12 
.'.\.l1a,lp:yúI,fYSZerek ára. III 142 
1\..lla!.:i tú.pnorok f0Tgalo1nhrnhoza:t.a.Ia. 

. I 91. IV 154 
.._\Ua.lolrna.k 11u1xi:n1ális doz.isok · II 274 
Allalorvornk díjtételei III 67 
..:\Jlatorvosok .!:!:;.·óg·yszercladúsa. I 40. \TIII 58 
•. A.Jlatorvosok kézi gyógyszert.ára l l::!S, \T H.J 
„·\!l:'1~tHl<1!l !l·vc'1u·v~zt•1·{,~:zl1 k - felhíYús LX :!ti·! 
Altal{rnos foi·.<;<." ;H16 I 273-2S2, II 193, II 270 
..:\l t. Eii icl ba.nk g-yógyszcrkülönlegcsség-i 

vén;-ei VIII 132 
„Al1aJúnos 1~ere.seU adó I 251-260 
..:\.1 t. ünsegélyző ]jjgycsület százal6keng·cd-

uH!nyc VIII 132 
..:\renµ:ed.rnény a..z OBl~. terhére rendelrt 

„i:ryógy1~1 ... erek.11BJ IV 67 
Arszahás I 39, I 43, I 208, V 155, VII 141\ 
Arszabás - bővített (eg-yesített) III 147 

1'f:-1 

A.1:szabús lételeinek helyesliílése és vótlúsa 
1 v !18, v 2•18 

kézi gy-ógy1szm·,tá.rya i:S J~ötcJ·ezö 

.Ar,szabásk&sz:ítés jövőbeli n1ódja 
.. Ai·sza.básk·ész.ít.&she-.6 ·g-:;ógysL.erészc-k 

I 126 
III 103 

hevoná,a · III 105 
1~rsza:bás pe.ngőérték.ben III 139 
Arszabás sajtóhibái IV ~1:;, VII 14S 
.. A„rszabvány-ozás :helyes n1ódja I 208 
Art.rulrrnas tápszeo:eik I 37 
1\.rúbesze.rzési 1tönyvet g·yóg.r1~rLe.rész vezeLn11 

nem ta.r:tozLk I 175 
Arúsítás:a - .kö tszeu· eilrrrnk III SS 
.A.rvá1k áLt.atl ba.sz-onéJryezett gyóg'1·sze1·.tár 
. I 129-130 

1\..rváJt haszoné1lvezete I 41 
.. A.sványvizeJt &; g·yóg·yv.i..zc::k hcjelenié.se II 10·! 
„A.sványvize.k készítése II 34 

a köza.lapo.k teJ:hére II 84 
.\ta.litin:i,:ozúsa a, forg·alrn.i adóna~~ II 27U 
.:\.i:heJ.rezé-se gyóg·yszertiuc.11knnck I ·1B, I 116 . v 1[>2 
Atruházás I 41, I •rn, I ll3, I 117, I 129, I 247 
.:\t:ru,húzii5ná,l ig1azolancló, l.og·y üzérkedés 

norr1 forog fönt II 7H 
.-\:~Tuház-ási kérvény - lehelyeze.L:t hia,nco 

II 202 
..:\,f:ruház.{1sé.rt ltözü:~: i'olyarnotlv·ú.ny nyúj-

kmdó be I ll7 
.AiTu.házás rnikor tn.g·aclható 111eg I '!1 
..:\.truházásnál szükséges egészs-ég·i bizonyít· 
. vúny II G5, II UO, lI 194 

.:\tszú.n1ítási táhláza:t a.rruiy- és pa.píT.kol'ona 
közö üt I S12, II illO 

.. \tsz.ftin1ítiu:::1i tfibJázrut korottn és pengő 
között III 20 



·16!1 

Baih.-teriológi'"<i taa,báJyok Il 14li 
Baleseti és betegségi kötelező hi21t-0sil\IB 

IV 42, IV 172 
Baro,mfilmlern ellen.i védőe>1tások IV 79 
B[ubáJ;: részére szubii-rnát-·lep.ényk€ik 

ld6zolgált.a.tása II 58 
Búnyatárspénztárak mintaalapszabálya 
. VI 90 
Bánya.péuztáraJ< által követelt százaléik-

engedmény VIII 128 
Bári.umsé>k bel.;;ü luismMat.a ált:a.! ok-0z.ha.tó 
n1~rgezéscik me.ggát.1ása III 43-45 

Beadvány ·.b""YÓgyszertári ügyelcben ,az ill-eté
k-es törvényh,a.t.óság első tiszbrj.-seJöjéibez 
nyújtandó be II 92 

Be<Ldváuyi Ll!letékek I 316, II 317, III 36B 
1V H!lli. \' 1 :!fü->. Vll :!HS, Vlll :!4G. lX :!íÍI 

Behozatala gyógyszereknek külföldről 
magánosok úl tal VII 38 

Bcihozait.ala heroi.kus sze.rek.ne1k III 22•1: 
Behozafali engedély mérgekre IV 183 
Behozat.aLi. korlútoz{L;.; IX 35 
Behoz1'tali ti.la.lom a,Jat.t úUó készíhnénycik 

•s•tb. II 129, IV 190 
Be~cü0ntésc n1egszünt J~ézi gyóg·ysw-r-

tm·nak II 198 
Bejelentési kötelezettsége gyaJi:or,nokolcrumk 
és segédeknek III 161 

Belrügynüniszter (most népjóléti) fel-
üg·yelete I 4-5 

Benard-f.éle üzérkedé6ről szóló rendelet 

Bere11dezése gyó&,ryi.szertárrukn:ak 
Bet:egel.lákis:i szövetkezet gyógyszer-

II 79 
I 43 

szám] ái . III 250 
Betegellátó szövetkezet megsrnnése IV 227 
l~e~e~p;ególyzi\k jeg-yzéd~e t'S vóuyeik sz{un-

lazasa IX 172 

4G'.J 

Hetegsegélyziipéwntárak gyógyszer-
ellátfysa IV 5'1 

Bet~g~egek ellen gyóg-yszerül sósbo:ns-ze:sz.. 
kes"1~ények nem ajánJJiaJók III 37 

Bet.~gsegi és bml-esel!biztositás sza:bályo-
za:-:u 1 :1-HI _I X :Ji 

Betegségi és baleseti. kötelező biztosítás 
, IV 42, IV 172 

Be.teg-segi ·bb~tosító intézeti ala,ps21a,bályok 

B 'lt' . d' III 105 eva asi enge ely - gyógynövény I 307 
Bgvételi ív!'k vezetése II 11'! 
Bel.:yeg:_tHeteke1r a ;rv1u11Jráspénzf.ári szám1-

!aknal, . I 219 
Berheadasu es lreze:ltetése g;yÓgJ.'sz-ertá-
rakna~ , III 130, IV 170 

Berbea,dasa l-;.-zen1e1yes gyóg·yszertá.rnJ~nak 
. . . I 161, IV i170 

Bei;-leti {gyogyszertár) szerződéseik fel-
tet.;;ileineik rnegváltozti?.t.ása I 58 

I3erl9 sz-en1él:vébeu történő vá.llozá.s 
beJelen tendö I llD 

B!a!JCO. átJ:~házási kérvény II 202 
B1rtt1a.t1, chJa, - ,(.,ryógyszeríl\iilönl-ogessógi 

!3~gedcl~· kerehllckne1\ I 154 
B~,rgskod~:1.:;; (ht;l ós6:gi) első fokon I 35 
.B!l"E_Ls.kodr:s 1111:1.Sodfokou I 3G 
I:3!ra.~koda.s ,J,1ar1nnd.fo1kon I 36 
B1rs-a.y;oJ~ a.dovn.Uo111ás he non1 adása 

miatt 11 2G4 
Bizon:rílrvú.ny - R:'l-tWi:ornoki I lDO 
Biz-onyítvú.uy·n1ús0Ja,t sz0rz&s.e I 190 
Bi-zl-0\_-;. köve~keztef·é~::; von!ha.t:á.sú1N1,k idö~ 

pont~1a.-:---- J?·g-fol::v:uuodúso]i:J1á1 II 1H9 
B;1ztos1 to u,dez.etnel házi g·yó_gysz-ertáT I'íl 4·1 
Borok (g-yob,ry) készít&se, forgi.a]on1bahoza-

truln; és árúsításu t 57, I 169-173 
Borpm·lat for.gafombahozafala III f>4 
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Bortörvény végrehajt{1si útasíbísa \71 51 
BőYít0l:t árs7.n,:hás III 147 
Burlruf,..;-:·ir·en gyÓb':?·szcr.túrf0IügycJ.et joga I 46 
Iluda;pes:U .g·yóg·yszertá1·a:k ügyeletes 

szolg-:íJ,a.ta IV 208, TV :ns 
Budnpcsti címtár ITT 22, IV 20, VI 21. VU 21, 

nn J!J rx Hl 
. BiinfoLéseJ, I 33-37 

Cal:cifor u Fe1·. József. I\":eresk. I~órház 
terh&re III 249 

O.hinintnek és .sói.naíl;:: szabad úrúsítása IV 163 
Cí.me - gyógyszer.titrn.n,k meg·változtat-

ható I 245 
Oimjegyz,ékc .g_ró,~r.rszcrtár.a,krnaJc II 361-423 

\' ll -Ill.!, VI lT :\:18. IX 328 
Oimje1zés szabúlyozúsa (gyógyszertú-

raknak \'JI :i;J 
Címtár - hmlapesli TII 22, lV 20, YI 21, 

YIJ ~L VI IT I!J, rx l!I 
.. Chinoin" részvény jegyzés V ·:JGG 
Oorrosiv henger.kék kiszoJ.g,úUabí.:::;.a III 14{) 
Cseléd részére Jciszolgúlt i.róg-yszer II 81: 
Csoppl[1 b1't · • · I 330 
Cséid - g-yó.n;ytSze.rész ellen I llí 
Csődnyif'ús szc1nély;jogú g,róg,rszerlúr 

ellen VI %21i 
()u.kortar.f.aJou1 111eg-Jialúroz.ú1~'1l éleln1i-

szcrcik viz.~gálatánál I\í iJGil 

Dar1nol ldszolgáltatúsa \lII l'l:i 
Defi:'1ctum - könyv I 108 
DL•vito\ reuclel{·~t· IX !CS 

l)ei•ai·1 drog-islú.k szrtbúlyl~J.lenes •»vúo-'f-
szerárútSHása. ""~ "'· II 150 

11.iftériaellenes vé1is:avó I 150-15ii 
])i„ftéria. ·széruu1 ilr.a I\T 102 
Díjak a. P:YÓ&1:;rsz,eDtárvizs-gálatért JleJn 

fj7;oterridő1' J. '13 
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Diouin két keres"ttel va,ló megjelölése I SS 
Distol csa1t g·yógysze-r!á.t·a~c útján .szerez-
hető he III 70, IV 159 

Distol eladási ára III @, IV 78, VIT -lll, 
\""( [_[ -17. f~{ 7:~ 

Distol gyó>cyszertári árusít.úsa III lll7. 
- YIII '18 

„Dobbiu értesítése \í 9)J 911 
Dnhányjöv ~déki BetegbizL-val kötött'~, _, 

egyesség VI 132 
Dohányjövedéki Betegbizt. szúmlái VI. 1'19 

\'! 1 10-L J:\ li>I 
Doktorátns I 204 
Dofü:tori fokozatot nyert .gyóg.rszcrészek-
ről Jét·szá.mkimukttás II 297 

I)rngeria-engedély II 51 
Dro{Teria-üzletelr II il·l 
l)rogeriák megvizsgálása II H3 
l)rogista (gyógyszerárúnagykere~kedü) 

g"yóg;.·szerkiilönle,µ:es:.::-é.~:ct c.';::iJc g·yóg;.·-. 
szertár rész.ére szolgú.J.hat ki 1 Si 

Drog·ista jo~·os11la.tln.11 gyóµ:y::;zcTár·úsí-
sít.ása. III :'.lO 

Drogtsla 11e,n1 ha:"znhlhatja a. p:;.·ó1:tysz(•rész 
cíinet, még ha okl. g:•;ógyszeré.-::;, is II :íi} 

Drogista rendelet · II fil-5-! 
D.rog·i·st.á,k új bl")'"Óg·yszerekeJ ·:k1iziinsézne1': 

ne'n1 szolg·á,ltithatnak ki TI 50 
Duna-Száva-Adria \T asúttúrsasús:r gy6g·.\--

1S1Zerellátási egyezn1ény{; - I\1 24G 
])una-Szúva-. .:\.dria \'·a~~tíi \-(-'llY1'i111'k ;-;z:":111· 

li'tzi1sa r:\: Hi1 ;<1:-1 

Dú•tadaJ\:nak 111-érgezése I DOS 

Edényzet {gyógyszer) szol..~·áliaiúsa _ 
n111n\kásbiztosí tó pénzl.árnú 1 1 '/ ::!UB 

Egészségi bizonyítvány II G5. TI 110, II_19i 
Egészségre árta,1:rnas tíi.p.sz.farek. l Üt 
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Egé?zs_é~·iig_yi l1nyagraktár gyógyszer-
szrrlhtasm V 198 

F.!!·6~z . .-;é1:diJ:!':'i'"i hiz.ot.t.ságo I 47 
E_2·é~zsé.u·iig-~·i cikkel\: [dil:fö1d.Tő1 hcíl1ozá-

s:ínnl: .korlá:tozá~a TI 121 
Ep:észség·iigyi közig-nzgatás IV B07, 'l 266 
E.~ré.-:z:ség·ii.!!':'i~i propn.zandaltözpont feCT-

úll ít i1'a III 125 
Egús7;sé!!:ihr.vi P..riforn1iroda II 94 
Egészséµ:iip:yi 'l'örYényel\: G:vii]tcn1ényc 

1:ryf>g·~-szrri:íirhan tartása VI 66. \lII 78, líi7 
Egészségiigyi tUrvények gyüjten1én:vc V 17!1 

VTI 78, iö7 
lTI.i:;:rénj n1e.!:rhíz11n.t·óság Jö:n1uta:!ása I 113 
l~!.ryesíj:pf:t á1·szahás m 147 
Er1:;•Psillctck. testületek. hatós{u:rok J 'lW? 
lI 319. TII 366, TY 399, V 365. VT 268. VU :10" 

YTTT ~48 .. TX :'7'' 
TG!!·>·etcnli hatósá..zo~r TV 24 
B.!.!.·:1:eh:>n1i U1n11ln1án:rok I 192-201 
l~!'.tyrf0n1r-n heiralkozott f0~ói;ry6zcrész-

l1 aill!:!:rnl 6l;:ró l 1 éf:s7.ám_k:in11rta;t{t:.; TI 288-292 
f;\!·y0!rnrrP felvétel I 19~ 
F.!„~:.\·i·znl(~n~·ck és n1cg·fr1lapodások Ron1á-

n i (P:n-1 I 2-14 
E.u·:.·C:ni he:1d\·únyok gyógyszertári 

ii_u·yhen · \rr 8fi 
1~1nr111ntfi - rrftljo_!!'Ú ,Q'",\"(Er:,'i.::zeTtf1r I 40 
P,lr~_,n,J·n-1t -OT:;z{i.n.Tésze-n volt tula:irloH~nk 

~;:öl C1lcz6 n:viln.Urozata TI 201 
'P.lr111clr l:í.h1ájn I 328 
Bllu'-._:::zített gyóg:,-.:::zcr lriilföldröl hehozn-

l:a.b TI 12G 
Elkobzása cg·é.sz::'ég-1·e {11·tn:ln1rvs fúps.zerek-

nek I 3í 
11-;11rnérfPk vehető szcn1é1:rcs jog-osítvún~-

ú i:rn h:.ízásúért. \TIT 1:n 
Ellenfirzése k8zi.g·y6g-yi~7.r.1·tArn~a1a.k IV 168 

1Bllenőrzö vizsgálata. gyógyszereknek TII ll·! 
Elméleti szigor1a,t I 200 
l·:löadáso-k ta.r.tása. az orv. és ternl. vizsg. il 

vi111dorg·yii1é-sén • ~\T ,2-: 
l,·10"\.,,n·J,„.,z•i.intctéo 1nunkásbizt.. pen-ztarna1l . ·~ ,.. . TII 244 

E\ől;iúr6:dtg (budapesti) gyó.g;ysz;ertúri-
felügyeleli joga I 46 

l'}lövizsg-á,k és sz.i1!,·or1atolt I 194-20•! 
I·~l,sfrfokúl-n-g biráskodó ha:tóság I 35 
fi:J·sől'okú .ltn,tóság- szakközegc- , I •!4 
illlső segélynyújtás elem~inek a gyogy~ 

szerészgyakornoki tan[olyau1011 val~ ~ 
oktatúsa . \ 1"0 

l•.:]•·0" 0 en·ól\· JJYÚ '"1lú:.;hoz - g-~-akorlat1 ut-
. ;~1;h~tf1S „ ' - • \TII 2j8 

l<:\,o" se~e'Ji~nvú~táshoz szi.ikseges szerek 
- „ 0 

• • ·• IV 7•l 
11~1~ö sep;élyn~-ú.itáshoz falit_{tblúk I\7 175 
f'~h l'~zctt bizonvítáinYról Jnaso1at I 19Q 
[•']\'()!):l;;:.'l n·yón'"'[:szerláTi io 0 nak II 20:. 
:J e < -· -,.„r· ' ,.., d' I 4·> 
J!:n-.~i;cdéJ·y (jog~fo1ya.111odásJ .„ 1~1e_gta.ga ,-asa :. 
J1 ;11,g·erl él:-: eze t t. g·y ó g·:,-1::rLterJ;; 11 l ( l n.J egcss~g.ek_ , 

. II 20·!-28!1, III 25:J. IV lml, V 112. v )81 

I•;u.g·edúl v ez-ése 
1~11-li·ed él~- ezé· s e 

Yll. lKll. lX .!1 
g;yóg-y:s-zc-r-c1lr11eJ.;: • I 38 
- kézi g·vó!:!;"vszerkta.·,na.k 

" -· I 44, IV 1H8 
1~:u.g·cdt'.,l:rez&se új g·yóg:rsze,r.táT-aaara~. I llH 

J·:n"'P!l 111 éo \·a dú s g·vÓ!,;Y szerszü1cs-éJ;!11etné1 
~ . .. - . II 171, II rn; 

l~ngecln1ényes n1unkndíj kikne-k számí-
tm1dó I WB 

!~rkölcsi bizonyítvány . . II 198 
Eré>s,hntá.sú gyógyszerek keireszl-Jelz.e5°e II 166 
li::Tő-s11a.tású .gyógyszere.le legna;g·y-ohb 

ada.g,iui. 
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I::r,ősítő B-S:.::;:zcnciákili:aJ e·lőíill.ított szerek 
lorg·a'10111bmhozatala I 248 

f::sszeuciiik - alkoholturlalmú 'iTI 97 114 
fj~,x t~1~„pore. J>:.észítend? gyógyszerek: i 317 
E<les1toszerek llle::>terscges l\' 202, IV 20~. 

E ... -1· '. l ·1· vu !•8 
.,.JJC· 'L .'lUl.:iZO .ga ~sa. - gyógyszerek-nek III 213 

1:.leh11Jszexv1zsgala t a gyóg·yszertárban 

El J · 1 1„. lJ l . IV 353 c}nuszere;: oa ra reszeinek meg.határa-
·, Z11S'1 • IV 359 
l~rvenyc - gyog-yszeré.szi ok.levélnek I 40 
~\·e1~k~nt n~egú~iLt~n~ó a.uya.golc I 317 
E'.~ve~~·1 leil1lltr keszi.tcse alól gyógyszerész 
.. fol, va.n ~entve I 175 I 207 
J:i\-ve~r~, lelta.r J;:~szífési .rnúdja a piper~cil;:-
·. kc;kr,ol, g;}:og·y!i.szati segédeszközöJtről I 207 
~vz.a~o ·~elLa.ro~as .rnel.Iözése II ll3 
1' 1alJ.tahla~;: ~lso se.J,1;élyny11jtásról I\T 175 
~ e~'Yl;llf11 b1zuLis<;1~· \i ~57. \'II ];"i:l 

lj elal'!;1t.a;:;-a - gyogyszertúra1kna.k · I 43 
Fc·lelpssegc .- u vény árát. J;:jj_.,rtámít.ó 
"g;}:!";>J6YSZCl'~SZll0k III 141 

1j e} l nggpsz.tcse (idcig-leues) a g·yógytári · 
;1og·us1tvanyok Cllg·eclé!~·czéséÚck }IS~. IOfi 

l·'cllebbez;f>·· III 183• VU 70 
I,··ll ·.> · . I3G 
• l'. cbbczes gyogyszeresz és o•yón·v.::zertár~ 

vizs.7'Ú.ló l;:özöt.t. fel.n1cTiilt né;et.eft.é.;és 
eseten I 107 

i:cd.lehbez~s !k.cres9.ti adónál II 26,! 
!· c.llc~bbezes k1vet.esszerü ú.talánvozás 
, elle,n . . ' II 271 

.l~ e!el?,S:-"~ge -;:- .gp-og.rtSzer-t.úr kezelőjének I 39 
1' elelosse,g- kcrdese II 99 
J•\:1.i1;at a. fertöl:lcuítő szert i1n,rta.Jmnzó ' 

eden:Y'Tü 
Fel.io,~·osító vizsga II 47 

I 2m 

F-e11cent: t•aprusZoIDhóz sz;i.Ur.S&g'es tá;pa~ z~ 
mcnn:;-i1ség táblája I 318 

li'el:!nentés id6beli t.Htórcndclkezés alól II 201 
li"'ehnoncH1a.tása ·OB_!\. li'.edvezHH~nye.s 

száLUlásainak · I 158 
F-c:l nen1 állított gyógyszertár szen1él:res 

JOg'.a 11em ruházh·ató át. I llG 
111 elszerelés (g-.róg·yszerlári) ú.tvélele I 117 
Fe,I1~~zerelése - &11"Ógyszcrtúrak.nn:k I 43 
Jf'elügyel:et (orvoi::;i.) a g·:róg·:'>-·szc.rlúrra I ·17-51 
11"1elüg·yelet - ható.<=úgi gyakorlása I 35, I 3!l 
11"1clügycleti jog gyógyszertárra (Bpcstcn 

J;:e.r. előljárósá._<.;) I 46 
Feliilbélyeg·;1,6se O~PI {is ::\T ,\. \:-- szúndúk-

uak \tI[ 177 
Felvétel az e·g;;·et~rn.rp I 192 
Fenná1Hó gyo~y'szerf.úra.k Yes?„é-l:rcztel&sc I 42 
Ferenc J Óh::iDi' Kcrc::;k .. E: lirház bet egpénztclT 

f crl1ére ~i:fo.:,zo I.gáLha:t ó l:ü lön,]e.g-es.s<'.~\'ek 
II líil. IU 2411. l \' 22-l 

F'erenu József Kórhúz b;:tp.g·pinek µ:yúg·:'>-·-
sz.e.r.kiszolgúlúsa II 16:l 

l11 ere11c Józs8'f Kc-Tesk. l{úr·liflz \!t~1t\!..?.""rén.Zilúr 
g·yóg·yszerszú.1nlái III :?-17 

l~ert~~ticn~f-f!,-s.i eljárúsak, , , . , IT 2H!1 
1·f~rtot.Je1uto anyag·ok kP~z1tf':-:P (':' tor-

_t1;alo111baihozat.ala II '.Hl 
Fertőtlenitöszcrck - kii \iiu lt•!..!.T:-; !..!.·\·ú rl ~ 

111únyú - ajúnlúsúnak fil;1h~1n · · \- 1!1.l 
Fert özi\ beteg·::;{>ginnu"l la l 1orn ióri 1tI11 i 

Yizsg(ilatok \TL Sé. \'l.IT flli 
li'vrtőző bof Pg-:-;{~g·ltt·z - 1;1 liorn f r'friu 111 i 

tartúlyok \'.l l.l o() 
F'l,ny·üz6si adt') alúl - gy{1µ:yhornak lne11te-

sítésc · II ~S 
l''ényíizési forgalrui atlú T :zs::. \'I li:J, ~)~) 
J.i1l•uy\ízési forgaliui adó -- kútszercs fize-

tésének megszüntetése \ 1 :J,16 
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VIT 47 
I 120 

Féregírtás cianhidrogénnel stb 
Fir,..-ye1meztetés Íolyam-0dók szán1ára 
Fiókg~"Ógyszertár eLk"ii.Iönitve el ne'm 

adható és át nem ruházható I US 
FióJ\g·yógyszertár en!gedélyezése ·és 1n.0g-
L"-ZŰnése I 42 

ll'liókg;yógy.sz01~tá.rért folyamodás I 115 
Fj ókr~'Ógysze1íb{u· tulajdonjoga., aime;ly 

reitiljogú gyógyszertárhoz .tartozilc I 248 
FJókgyógyszer,tár - új gyógyszertáiT 

,fe1ái1!1ítása es:e·tém megszün<ilk I lil5 
Fiólqryógyszertárak vizsgáfata I 108 
Fizet-Osnél folmei·ült vitfus esetek I 246 
Fh„ffipénztár - korvófü\kos U 90 
FogU1ázruk gy.ógyszerellát.iisn. TII 71 
Fogan1záselleni szerek l l 5-!. lIT 2·!:! 
Fogtisztítópépnek ólomtartalmú fém-

hiivelyben való forga lombahozatala 
III 52, V 144 

1'ogLuhu-sok n1egvi7JsgáJása III 229 
<:'okozafos illetékláblúzafok I 309, II 307, 

TII 356 
Folloíl< (.gyóg-yszer) eUiinfolése II 280 
lPoly.a111üclás .m.egüres·edet f; jog-0sí.f:vfl nyért 

I 117 
Ji'olya;1nodók szán1ára fig-:.re1n1czt-0tés I 120 
F'ontor.:abh jog ... zahúl\ ok 111utat('}i•1 LX 2~l 
Forgalom (meglévő gyúg-y5zertáraknwk) 

veszélyeztetése I 119 
J.i'orgalomból kitill:ot t gy6gyszr.rkészítrné~ 

nyck és eszközök II 1ao. \T 247 
Forgalmi ndó - általános I 273-282. 

II 193. II 270 
II 270 
I 283 

Forgalmi adó .átiaJ:á.nyozli„;;a 
For.gaJn11 ,rudó - fényűzési 
Forgal'n1:i adó ílr.észpénzben 1leifizctóse 

I 306, II 142, II 193 
ForgnJ:rrri a.clóköt,e;le-s az iive .. i,;rbetét tI 144 

-- ' . '·! '·] t '>' n.]o'l O'Vfr'D'S7,erés'i. Forguuuin 'u. ,911~' e vez.e .e~~ .. e "' . ,„„ .,,, I 306 
fclmentheto . 

Forgalmi kö1·e - gyógyiszi3:aÍin~Óo. 'lIII fl;1 
1 

· lII 272 Forráspont , . 
Földmívelésügyi. Ini~sn~e~ engcde,lye:·1 

az _á:l:1a,tgyógyaszait.1 ·knlonlcg-es.se.goke.t I 
91 

s ta.pporok":t . III 28 Fö_vái;?~.i hpfosagok VI &! 
Fürdotorveny 

1
„.

11
.
1 
•.• 1 G~.l~uiJmmok (modern) e O[L' l asana, IV mn 

iranyelvek 
Gqzda. .és gazdrusági cselécl közöt.t.t 

240
. II 33 

JOgvISZIOllY , 

Ga:L4as~g;i, cselédek 1íf1~a.zlVL~~~', v'iu U\i 
SZUIDl,tH~Ui ,• \( „ _ o·yÚP'\"SZPl'(';.:.zeJ\. 

G-azdas1.~g1 .!u~gallapoc .i~,t ..... ,.., , rx:. I;'iG 
cgyu1askozt1 , · 

Gaz4asá.&"i Mnnkáspénztár gyogyszcVIII 14\i 
SZ'Lmlu1 l d" 

Golyyameghetegedések eHcn reude en 'h 103 
i,ryogys~ereik III 46 

Gonovaeerne - rendelet I 198 
Gy.n.ko-Dliati ,s.zigol'IJ,a.t , I 1flo 
Gy.ako1moki :bizonyítv!Lny „ "ld" ' 
Gyrukornoki bizonyitvány - kulfo on I 302 

szerzett 
1

. 
1 

„ 1„ 1„ 1. tt .:
1
,, lX l:l:l 

G;.;akorllo 1:.1 c.tJe .~ o Hzo :">< ,..._II 130 III 226 
Gyalrnrnolo. tanJrnnyv 1 ' r 187 
Gyrukornoki vizsga , . i~ l' tt 
Gyakornokok gyógyszertar1 gya 1..or d V 91:') 

nak nyilvántartása . , _"' · 
Gyakornokok ponte>s (kötelező) b~iileffr8J'61 

"" Il '1302 
Gyakornok\ s:,;erzodés -''llít' TII 23'1 
Gyakornoki torzslapok kia asa -
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Gyaikornok:t.art.á.si eugedólyek 
118~, I 183, I 300, III l!i6, III 2!34, V 2!i5, VI 104 

VH 10-1. V I U 10 J L\. l~~ 
Gy.n.korno]~ ,}. ITTtógyszerészgJ"n.ko1'll.o~koJ;:nú.I 
G;.:e1·1neke.kncilr - _r,ryóg·yszeradagolilis'. I 30 
(fyógyboro.k fényűzési adó a.161 ment.es.í.tése 

II 98 íl:róg·yborok készítése, forga1onrbahozása.. 
árúsítúsa I 57, I 172. \'I fl:? 

Gyógyeélokra ha%~znált szerek:. közönség 
~zúniára csn.k gyóg.rszertá1~a.kban árútdt-
hatók I 73, I 76 

ílyóg-~yfi.irdök és g·yógy,rizek jeb,ryzé]re III 259 
G:róg;\'""fiirdőlörvény VI 34 
Uyóg·ynövé.ny beváltási e.ngedéiy I 307 
Gyóg·y·uövények g·yüjtése II 244 
(fyóg·y.növény nagy.kereskedői en.gedélye1r 

lII 55 Gyóg;yuö,rényeik szárítása II 249 
(Jyóg·y:szcradagolás 1,,ryern1ck:ekneJ;: I 30 
Gyóg~·:..:zerúrszahús I H!l. I ·1B, I 12{), I :!08, \ 1 155 

VII 146 G.rórxyszcrán~·zabús .készítés III Ion 
G.ró.!.(·y·szerúrszabús pengő órté:kben III 139 
({ :-:ógyszerú rsza hús sa;itóhibúi I\T 215, \TII .1·18 
(i.róg·~;.szcrúrúk. gyógyszerfélétk árúsíf.i'tsn. 

I 308 Gyó;;.,•„y,_.:"lerárú.k behozat.«1Ja külföiclröI I\T 187 
(t;;ó.r,,1J.-•szcT árúsítása - szabályszerü 

:iogosít.-ván;r nél.kül I 33 
(l.v„ú.~r:rszerárü.kkal való kereskedés II 51 
Gyóg.rszcr{u·(i.ke1·es.kedések 1n.eg,~i.21.-::gáli1~a 

II 93 Cl ;;óg·y szerárú (nagy }kereskedő gyóg·yszer-
ki.ilün.legcssé-.gct csa.k gyógyszertárak 
rész.érc fiZO lgál.hat. ];.:.i I 87 

(;yóg;y1~'zcrcclényzet szolgíiltatása I\T 209 
G;róg·y„szerellátási CITT-'"·ea.tll'Óny a Máv Bet ... 

Bizt. Irrtézetével 1II 178, III 22il 

l 

, . Or.sz. ]\[un-Gyógyszerell_útá~i egyez.meny ay, III 167 
kúsbizt. Penzt.ur1:ul.1 . . .,.„ .. erz&sére 

(jyóo·y.:;zere.k a.kadal~· L.a1.i.u .1.:1.e":'.~~··teJcc:·~é,re 
intézkedés a törve-uyhalo::-,ag \o ···· 1""120 

I 39, I •J:l 
Gyói:,,ryszerel\: ~rn; - 1··11··1zc'fése az OJ:tA„-uál Gyógyszere-le ara.nrut ~. · · · · I\T f)j 

lt" I •!U G"'(~órr·rszereladásra. ki jogo~nld '.
1 , ~" 11 . 't tt lrnllo. ro be,bo-Gyógy6zer, e ;:eszi e ' II 12li 

zatala . . 1. b· III 147 
G . , • erel- ár.a. - kez.1 e1a.c tli~' ,n~ ] .

1 :yg-gssz \.. ~ :,"11atok •z!iu1ára. k1szo ~a, -14" Gyogyszer ,- '" · · "„ · III " 
tatott - ara 1 1 ··11·--1 lről 

Gyógyszerek b~hoznt.n a tn .o t \íIJI ·11 
magánfelek altal 

11 , "t'· (l·'t l·ereszles tar-Ctyóg·ysz.-0r e. teszi e~e \i..:: \ III l·l:l 
talrnú) . . 1 •t J·e ·e-zles lm·-Gyóg·yszcr isn1etlesc .te· \ 1 · III 14B 
taL111ú · 1 l kiszol~ 

(fyógysz.ercJr - belső ha..szua.a :ra III 1·14 
gúltatasa , , I 13S 

C...-ówyszcrc1k cngcdel~·cz.e:se. , . III 91:\ 
ci)„óA·~rszerek ~:ijeli 1,tis:-.~ 1 7'.·~.1,:r~'.k PllenŐrző „ 
G:srogysz„erck cs &,ryog~ ~zcr e e · III Jl,1 

vizsgálata , , . , . : . : \' ff[ fi ti 
G . ~ ir"<r.„,,.,1.8 J.latas - trn httzn,tl I 

JIOe..~~~.„ ·kJ t·iJ·11·1·-Qyóg~'SZ0T e.llálúea. - ro„ · ~:tllili' ii5, III ::!18 

1 -1 c'.e:r„„dé:1 0Hen Qyóg·y szc.reli: - go ·yva.in e.g J ;i -=- t.:· • II 103 

"'I ,, :;., ·o·e1· :~"" G _, __ e·o)· ~o'rrFSZGl"lC e 1K, .lll..::l=--·'- t:·„ 
:.r;;·og--:v::iz lv\, .;,,J ""'" l\ 1 ··l' }-ere<::
ll1é'1:eg-tn.rta.h11ú auya.go t{.a \·,1, o " I 72. 85 

kedés 1 1 · 1 "'th··'tért "''ló Gyógyszerek he yes ;:1szo g, '.-:-~ . . I 39 
fele1össég 1_ . . 1 tlnn ~rusítása 'lI Z-2.3 Gyógyszere\.. Jogosu a · '" 
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(Jyógyszerek jó mi.nősé.geért vn1l6 
felelősség- 1 :l!l 

QyógyszereJt (hivwbailos) jeg-yzélce. Inel:'Y-eJt 
Jrözalapok.ra ,nem szol.gált:n.t,ha.tók 1ti IV 62 

Gyógysrerek - kitiltottak II 12!1 
Gyóg;,rszerek ltésedel.n1es k.iszo·lgá]ása. I 247 
Gyógyszerek készítésére sza.hadalon1 ne1n 

kaphn:tó I 38 
Gyógyszerek (két Jrnresztes) osztatkM1 por-

alakban nem szolgáltathatók ki III 145 
(iyógyszerek (két kCresztes) rendelése TII 140 
Gyógyszerek magúnfclck álhll killfi:i1c1-. 
ről behozatala VII 38 

Gyóg·yszcrekről (kézi gyóg-y·szert.árból ki
szolgált) sza.bályszerü rentlc-lYény állí-
tandó ki II 59 

0yógys.z,ere:1c - 1küLsö használatra. - Jd-
szolgfültatása III 144, III 145 

Gyógyszerek, n1e.Jyck ex t.en1pore ltészí-
tondéik I 317 

Gj~Ógyszere.k, 1nelyek l~ézi g·yógy.szert.árba.n 
üa,1•ta.ndók I 123-12·1 

Gyógysz0re:1t (nern engedélyezet.tc:k) '~~ajtó 
útján ajánllt;S:a bünt:etcndő I 1-!G 

Qyógy.szere1c - sötét. 11c.lyen tartandók -
kisz-0lgáltatása III Hl 

Gyógyszerek (no1·1un,l) - a ne1ui beteg 
di,spenzereJmél III 50 

Gyógy,sz..e-refü:: szá1nlázása az OBA te1~hére 
TII 101 

G:~tÓgJ'l~zei·ek tisztaságáért való feleilösség 
I 39 

Gyógyszernk - tUJws összelél elü I 91, I 92 
Gyógyszerelt - titJi:os összetételű -

árúsít.ása engedély nélJtül ti.los I 38 
Gyógy1srzi0Teket - újn;kat, d.rogistá1t a k:ö

zönségnek nem szolgllilbafüatnruk k>1 II 50 
Gyógyszerek - szóvédjegyzet't TII 221 

431 

Uyógysze:rek vizsgálata a g;yóg·.rsz.ert.itl'-
1.Htn lli 269 

Uyog·y,:;;zerc.l!lú.LútS ú.Llarui, llJ'"'.i.l.Yános aiJ.a,pu.k. 
Uetcgsegélyzö pl:uz.t.úra.k Lel'l1ére l \l 5-l, 

l \'' (I~ 
Gyógyszerellú lits ellenőrzése VI ll·l 
G\·(;cryszerellútús reudclö intézel bl>l \ 111. "i~l 
G~·óg~-~zer.roJ,to.k elLüntelésc 11 :!~O 
U·yógyszereUá!ú„s - fog.házi - llI "i1 
Gyógyszer és orvoslúsi hirdetések szabú-

lvozása \1 :!Uli 
(LrÓgyszerész adói I 250-29.J, Il :!GU 
tlyog-yszerl•sz adójának kélszer(~seu 

szamítúsa \ 1-ll 1:25, Jil·l 
(iyógyszerésza,Jka1.n1azottalt pou.ios Lcjc-

lentése Jl l!Hl v· 2.lC1 
Gy ógyszerésza lkalmazo t Lak gyógy ~ze 1· túri 

gy:tkorlatáuak nyilYúnt.artása \ 1_ :!J;i 
Gyóg-yszPrészalkabuazottak ,né,v.sora v·1 :i:ri 

V ll Uli:i, V Jll :!!l7 
(';yóg·yszcrész ilrúsítihatja. a 11. tf1bJú:1,a.t.La:u 

foglalt g·yóg·y1~,zeri'éJé,kc.t l 1UC1 
(; yógyszerus7, címet drog-isi a uem lta::;znúJ

ha.tJa~ tnég; 11a old. Jryógy~zeresz i~ J.l fi:i 
Uyúg·yszcrL~z dok:torú.tus l :!0·1, l :!·!·i 
( iyÜg)"::;zc.rúsz-1.Gg·ye.~1üleL n1egliaJlg-Lt>U1sa. a 

szrnk.kérd.é.-:;e.ket érLu.t.ö jog-:;7,al.Jályok eUi-
készítéséué.l ll Ifi 

(Jyúgyszerész elhalúlozúsa esetén jog--
n1cgüresedés I 117 

Uyó_g-yszerész elbalálozúsa utú.rü .lln.szou-
úl vez.ct I 41 

(]yóg·yszerú1~'Z c.Llen.i esöd I 117 
(lyúg-yszeré.sz és g·yógyo':izc.rLárviz.:-:gú,ló.k. 

között fc.Lrneriilt. nCzeLeltérbs esetán ·vaJó 
fellebbez;éa I ltll 

(ly ógyszere5:6 g;·yóg·~·.szl>u'Lár vlnsg·á1 aJú.ér ~ 
clíjat nem fizet I 4;J 

31 
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Oyúg-yszerész iizic.ti könyvcine.k 11itetes:sége 
II 143, II 19.J 

(lyóg·yszeréBze.k biztosítá„11Ioz jcJe.11,tkczésc 
IV 221 

(J:-:úgyszeré$zek (alkaln1azott) lét.szánt~ 
kin1ut.aLása II 2DS 

(i'yóg·y·szerek :'L!ltu11i építési :kiilcsi.ine .I\T 16;.i 
(Jyóg-yszerészek köu3-vvezeté::;e II 265 
Gyó,!..!'yszeréc;zek ·köi0lező könyvvezetése I 174 
(}óg·.rsze,részek kötelező .könyvvezetésének 

szabúlyozása II 112 
Gyógyszerészek n1érg-eket csak.is or\ro:::;•i 

vényre szoigáH-a.t.hatna:li: ki I 38 
G-yóg·sszeré::;ze.k (doklori fokozatot; nyert) 

Iétsziun]i:.imutatása II 297 
(-fyógyszerészek 1nüködése I 4B 
Gyógyszerészek névsora I 456. II 431, III 487. 

I\ ''"!. \' ·W!. \'I .!;;"· 1·11 ·!'>~. \'Ili 4'111. 
IX ·!:!! 

Gyógy.szerészck uyngdíjint.ézetc \T :2:-in. \:"I G·1 
Gyógyszerészek ten1etkezési spg·t~l-:.·ukciú~ 

júnak 1a.~jai ,- :ias. \TI Hl::! 
Cfyúg·yszerészc.k önáIIósulii~a II 250 
(i:-;ó;.!.y.szeré:.:.zei1diez (n1unkn.túr:.:.:-:-a:l clol.g·ozó) 

feH1ivás a a 1~zúza.lék ii.L.r;.·ben J\r 276 
('; y(ig·y~zcré.sze kréj} (okJ.) Jf:t SZi.Üll ki lll tii<I ÍÚS 

II 2!13-296 
(Jyóg-yszcrészck iizh•ti kii11yvPinek hiznn,\·ítú 

ereje I 40 
( tyúg·~·szerészrk 1 ürvt~llY ha bí.-.úgi vú l a,..;z-

tók vn 1111 
( i yúg·ysz-erészg·.vako1·noko k vi1;..:;g[t J óbizo t.! -

súga - elnökének kineYezú.se T'l,T ~;1.1 
U ~-(ig·yszcré.szgy akorno k tar!:úsi engedt~-

I,·eJ< [ :1011. \'! 1 lli4. VU!. Jlil. IY !":! 
(;yógyszerésv_t;J"aíli:D1-noki ta-1ridö I JS-1 
(} ;\-'Ógysze részgy a.k ornokok f'e l véle lt! rű l 

l'ig-yehuezteté.s I\T 240 

3p1 
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G„ 0' (1"\·:;:,z0részo-ya1r:o~·.nok-0Ji: felvétele bedelen-
" ~0 " 

0 

I 18• 
teudo 1 t 1 · · 1··1 ·· l · tt Ctvogv(~zerószg;yakornoko i:H · n:ie o o nz.o '1; 
'o.::io: „zPrvezeto IX 1:.:. 

G3:Ógy~~crósz'gyakornok a~_apke~!ékei . I 183 
C·,·o· fl'~·<.::ze1·c'szo·,,akorno~k 1rotelezo be.Jelen-

'" ·0" "· " 0 " IIlll'l tese . 1 

Qyóg·y1:5.zerészgyakornoki t.run.folya:n1rol 
9 

, 

k.in1utat..á:s II -:?·.t 
Gyóo-yszerészo·yakornoki taufolya1uon elso 
se~élynyújtÍis elemeinek oktatúsa 'l lf>Ü 

G"o· O"'-'sze1·e'·;;:.zo"''llikorn-oki t.anli:önyv 
J OJ. • " OJ III 130, III 22ti 

Gyógyszerészet állami felügyelet alatt ~ll119 
C•,.o· n1·sz·OTészet köze.o-és?..Bé-giigyi intéz1nény 
"" oJ • 

0 I i!9, I 40 
G:róo-yszerészetbül is :5'Ze.rezhetö <loil~t.oTi 

·rokoza.t . I 244 
Gyógy-szer&szeli sze111élyzel tuclnn1anyos, e 

)i:épZe:ttsége I 39 
(!yóg·y15-zcrészi házhelyeik 

1 
t·· ~II 196 

Gyói~·szerészi ka.1nar.a hivata o::; orven~·-97 .... tervezete I\ ..,, 1 

Qyúg-yszerészi n1nnl~adí.i Y 1íi6 
Gyóg·yszerészi oJdevt;l , , , I 40, I 114 
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G yóg:ir-vizc.k és gyóg:y fürdők jegyzéke II1259 
(}yör-Sopron-I1;beufurt i vasút Det. 

Bizt. Intézet nlapszahályai Ill IOfJ 

lTajúzúsi bctcg·hiztosítú inf.ózct alap-
szahúl va \' fT :-l-1 

llacl i ro k.ka.n ta.k g;.·ógyszerc·l lá.tús<t 
lll 115. Hl 218. V :!HS 

1-[atuisított or\·osi vények \"I [ lli:~ 
T:!arnuulfo.kon bíráskodó hatósúg I 36 
1-Iastirusz elleni szerek rendeló;,e az 

OBA terhére III 42 
l-lasonszervi g;.·ógyszerck orvos által 

való beszerzí.ise I 40 
I·Inszonhérek (gyógy.„zcrtári) felerne1ése I 58 
1-Iaszouélvezete szeruél;.·es jogosítvány11a.k 

I -!!, I 119. I 130 
1Tatúricl6 n1eghossznhbítása II 199 
IIatóan;.'agai - gyógyszerkülönlegessé-

geknek III 289 
I-lntósúgi felügyelet I 33, I 35 
liatósúg·i felügyelet az ópium és te-r111é-

kei felett I 61 
lJ atú:;,úgi orvosnak gyógyszeTtúrfelüg;.'e-

Icti j~ I~ 
Iiatóság·nk. egyesiilete,k. te:-;tülctek 

I illl2. II B19, III illili. IV :rn:1. \' 3iíf1. Yf 21i8 
\'11 :i0~1 \ fll":!-!S l.\ :···'. 

l{ntúsúguk rendéiri birú.skodása I 35 
Ei azai t'f>süs. fonó- és szövÖ.f,,'J'Ú.r rL 

bet. pénztá.rn III 249 

Három százalé.k a korpótlékra átmeneti.le.g 
l \í jíG 

fi.úz.i és ipari célokra hasznúlt gyóg·y~zer-
fclék · I H. 1 ~"· l lm 

I:lú.zi és mezei áLLatok, dúvadak 1nérg-ezése 
1 308 

llázhelyek - gyógybzerészi Ili .Ul6 
liú.zi gyógyszertitrak cirn.iegyzéke 

I 442, 11 1l:lö, 111 480, l V 518, V 4S:J, VI -HO 
\' 1 ! ·!~:). \ ! i í -!. t,l, l ~\. „JA::i 

J.:lúzi gyógyszertúr engedélyezése és meg-
~ooe l&Ia 

lliLzi gyúgyszertúreugedél;rczés biztosítü
intézet rendelő- s gyógyintézeLeine.k. f\í 4.-4 

Ilúzi gyógyszertúrak felszerelése és 
gyógyszerkiszolgálása II 49 

liúzigyúgyszertúrak - tnd. eg·;.·!d(•1ni \".Il 10-1 
.l:lúzi g:i-·ógyszertára.k vizsgálat.a I lOS 
llúziszer u sósborszesz III 3:-3 
llely 111eg·ha.túrozása - gyóg·yszerLúrna.k_ 

II 19!1, II 200 
.iiel:res gyóg:yszer kiszolgú.lásúért való 
felelősség I 39 

Helyiség Lerendezése I 3D, 1 4ii 
l·lelyitiegbér a gyúgy,szertáruJ~ra l Ü(J, l_\r ·Hl 

VIH 150 
l"[elyiség (g·yógyszertári) fel.rnondhatúsa l 6D 
líelyiség (gyógyszertári) nern n1oncl.ható 

fel I 155. I 211. l V ·lG 
llelyiség (gyóg·yszertári) bé.rlet. ill 2:!:2 
1:-lel:rséguevek kikere::;.é::;éhez űtu1ntatás 

11 ~l:!il, J\l f>ll, \t "131 
I-Ielyszinrajz n1el.lékleud6 gyóg·y:szertú.ri 

kérvényekhcz II 6.í 
EI.el.yte.leu kezelése - gyúgyszertú.raknak 

I 39 
Heroikus sz.erek bel!ozata.la III :224. 
Heroin két kereszttel való megjelölése II SS 
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Rimlőoltóanyag bizományba nem adható 
I 247 

IIimlőanyag kiszolgáltatása VII 15,l 
Hirdetések adatai;:ól IV 233 
Rirdetések - gyogyszer és orvoslúsi, 

naptárakban, --: sz~bályozúsa , V 206 
Hirdetések - gyognarnllattal ellatott - . 

adatainak beküldése V 230 
Hitelbank betegpénztára IV 2-!J 
Hitelbank gyógyszerszámlája IV !?r 
Hite],ben ki&zolgáltatott gyógyszerek ntó-

1,agos árszabván:rozása. I 155-1.58, I 221 
lLitelezni gyógysz.erész csal;: veszély esetén 

kötelBs l 40, I 247 
Hitelezni gyógyszerész kinek 'bartozi1k? I 3{);~ 
Iíitelezöt n1egillető kártérítés pé.111,ta.rtozás 

késedelmes teljesítése esetében I 5:1. I 71 
lfitelnyilvántartási mLpló I 17·1 
f!ivatalos árszabásba fel ne1u vett 

o·vóo·vszerek ára III 1-!i 
llf,;a.t7Llos árszabás helyesbítése I\T 9S 
1-livatnlos g·ya.koruoki tan.könyv Ili li!tl 
I·Uvatnlos gyógy~zerek jegyzéke, 1uel,:.:ck 

kiiz<.tlapok terhére ne1u rendclhc.ti>k f\1 H:.! 
I·!ivatalo:, g;yógy~zer 11iint spec.ialitús 

nen1 hozható forga lo1nLa I SS. 1 H1:: 
II ivatalos gvú~·v.szcrész-Ju1nulra.i tervez·et 

• < •• I\T 277 
flivatalos gvógy::,zer lá1·vizs.g-h!a:L dí.i1nente;.; 

. I .1:: 
ffogyan ft·rtl)tlcníl:,.link1 Il 2il9 
] logyan :-.zán.1ítjuk ki adúi.nkat~ 1 2H1 
llorueopata - i:„1:yr~1,s~::vszerek I ·10 
llosszn1értékck 11 ~7:: 
IIonvétlkórházak gyóg-yszertúrai III ~!:I.1. 
IY 4B!J. \' 4111i. V l -!;>11. V J 1 ·l!J:I. \' i ll ""'· 1 X ·l l ö 

1=fó io·érrvbevételé,~el -- hütő keverékek I 3.1 
1-1 iiruÓrlí · fokainwk üssze:hasoulí.tásn. H23 

·!!Yl 

Hüs.i halúlt hu.lt gyógJ&ZClÚzek IV Jill 
11usvét va.sú.rn.ai..p;i<l.n iilai;.;zf~l' áTúsítü.':ia 

III 93. 1 V S·!, Y 1U4 
I-lús- és kolbászáruk festósénefr eltiltú.s<.i. 

Uűtökeverékek 
l-l ypero!-tab!ettú.k ú l"u:-:;it Ú~<t 

IV 89 
I 31 

! >::. :!O~ 

ldőbe.li tiltórendelkezések alút 

Isazságügyi vrvosi i·anác::s 
111.at&zerek á.rUsítác-a. 

fel!nen.tés 
lI 201 
l 32il 
I 303 

Illatszerek fényűzési adója 
Uk1tszere.k husvétvasfu~nap á1·úsílú~a 

VI !l!J 

111 !Jil, 1 v 84, v 1{)4 
[llatszerúrúsítás n. gyóg-yszertú:rak ::;.ze.r-

zett joga JII i;'1, \TI 2jJ 
J'Jla.tszertárak me.r:,rv"izsg-úlúsa JI 93 
illetékek ú.lb:1mi ok.il·atra, bcad\·ú.:uyo.kra 

l H Ul, 111 i.IGO. l""'i/ H!l'.:!. \" ;;;1~i. \ l ! :!!l.'-1. J _\.: ~íi;-1 
llletékmutató IV392, Vil'18. VI~fiO. VIII '!41 

L\ ::fi.1 
[ llctékkülelezcttség-e OB.~\ g~·('Jg·~·szer-

szúmlúinak \iIJ 70 
l u;ickci.ós g:-r~óg~Tszcrck lH•c·:-;c1·élést; 'llJl J.41 
i"I1ségenyliítő n1ozg·alon1 ·v11 Hl 
r11sulin készítmények hazai gy.úrt-

1nányú \iJlJ .1:-i. (j:!, 
fHsnlin nyilv. alapok te.rhérc · 

III 120, III 224, IV lli·l, IV 214, VII l!i5, 
VJII 54 

[parengedély alapján gTa.korolhn.tó 
képesítéshez kötött ipa.rok II 3;5 

r11a1·eng·edél:i-"" váltására gy{igyszerész 
testápolási cikkek árúsítúsúhoz ueni 
kötelezhető III 7.; 

Iparengedély kötszerg-yúrtúshoz IIT 80 
Ipari és házi célokra szükséges gyóg:l-



,zeri'élók I 74, I 82, I 105 
lp:t.1·k;.~1uai-a.i ilJ;~ték fiz~~ésére g·yógy- r 

szere sz uem k~tel~zheto I 4-0, I\ ~? 
Ipartörve11y rnodos1tasa ' rr VŐ 
lvu 1·ü1.le tek sorába. gyógysze1·ttLr n0lll 

tartozik 
lr~u1;1·~lvpk, a 

a !1L1 ta~a.na.1 
Lsmétlése két 

I 40 
n1oder11 galeniku111ok elű-

IV 331 
keresztes g-yóO'yszereknek 

~ III 143 
Italmérési jövedék VI 33 
ltélet szabályellenes gyóg;y-;;zerú.rúsítú!.Iói

50 
Izjavító rendelése I\T 5S 
lzi·acli ta gyúgyszerészg;ra.kornokok 

c"·yelemi felvétele II 139 
,j in7i1sorvus ege.::.zség·ügyi ha:lúsköre I 44 
,J úrúsor\·os elsőfokú hatósúg SZ[tkköze.ge I ·1~ 
,Jú1·\·úuy ide.iéu fertötleu.ítő anyagok II 41 
,Járvú.11:,-bizottsúgok , , .I -1~1 
J :tt'1-:1rt1· ille·1·én - g·yogvszerLtu· el:hag·yasa 
' '·. -·· Iil4 

."f L'gyzéke (]ü vala 1os) t;Bgedúlyezett gy~gy- ~. 
:-.zerki.i.lü1t!egess~-gc.k11ek , I\T, 103-1"->2 

.Tu"·\·zékc - az aUan1k.i.nc::;La.r terhere 
· ~·~:'1~de 1 hctíí g·yúg·,\·szcr ki.il önleµ;cssé.g\' knc 15 

(·:-; JLe.1uhivalalos gyógyszereknek I'll ti~ 
Jelzúloµ:hitt:l t,<irg·yút. reúljogú gyógyszer-,.. 

lúrak nc1n kepezhetU;: II t~ 
J úd:-.zúrn III 28;:i 
:J ug·aüo11tú.nyozi~.s , , .r .. ·12 
.i•.:_•;;~dt:ina!!yozu~na] a .;.\L Gy. J•,g-y_e:-;l;ll't 

,·1 11'.1 . .d1;d!:1:c1h'i.-.'.a IX 11:! 
,T(J.!.f (új g-~-óg-yszertárnak) ,ac10;n1áuyo- _ 

zc·i~a kíizig·11zg·atúsi bizottsug altal 11191 
.1 o"·adu111ú.nvozús icleigleues fe:lfüggesztc.se 
' ~ .. II 83, II 108, III 133 
.Jog bi.rtukúban lcYŐ jogfolya.modása e:se-

49g 

tén kötelező nyilatkozata II 21ll 
J ugfo!yamodás I -:U, I -12, I lliJ, I 203 
.Jog1ot;\-au1odús új1·a 111t~g·1Jyitú:-;a J_'( ()JI 
J ogfolyamodási engedély n1egtugadúsa I 42 
Jogfolya,n1odásnál szükséges erküle.si 

lúzonyítvimy II 198 
,J ogfolyamodásoknú.l - biztos követkei-

tetés vonJJ.atásiLn1ak időpontja II 19fl 
.J og·fol:va.n1odúk szá1uúra fig·:relincztetés I 12ű 
,] ogg·ya1kor]1aton alapuló konunen:túrja az 

eg·észségügyl törvény és rendeletek 
gyóg·:rszerészi részének II 195-203 

Jog - gyógyszertári - elvonás II 202 
.Jog meg·fu·esedés I ll7 
,Jog·orvosla.t a közigazga.túsban I\T H2.1 
.T ogosítványok (gyóg-yszertú.ri) cugcclé-

Jyezés.énc.1;: ideiglenes felt'üggcszt{'se 
II 82, II 108, Il1 rn:: 

.Togosnlatlan g·yúgyszerúrúsítás drogista 
részéről III 21.0 

,Jogot nen1 nyerhet, aki gyúg·yszertúrát 
ú.trnhúzta. I 11.S 

;J og·ot nyert gyúg·:rszeré8z gyógyszert.árát 
egyév alatt felállítani tartozik I 115 

,J ogusítván:rért (n1egüresedett) pályúzú 
nyilatkozata II 2011 

.Togosítvány - rég·i n1egszűnése I 1.18 
.Jc;!.r:-;zal;úl:'l·ok ll'onto:-:.:ihh,' n111t:1tú.i:1 I.;\ :!!l 
.1 útékonysúgí bélyegek II 163 
.Jövedelem- és vagyonadó I 264-273, l 1l 200 

VI HG 
.Tön'<lelmi adó kivetése III 149, IV 200 

'í\:arna.ra - 1,..7Óg·y-szerészi - hivatalos 
törvéuyter-v-ezete I\T 217 

l\:a.nkó& fertőzés meggátlása és g-yóg-yí-
túsa III 4G 

l\:arholsav gyógyszertári úrusítúsa \iII 3,1 

3.2'' 
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Katonai gyógyszerészek sérelmei IV 81 
ICatona.i gyógyszertárak gyógyszerkiszol-

gáltatúsa VIII 57 
I\.:ato-nakórházak gyógyszerei III 411 
Kábítószerek elleni küzdelem VII 203 
l\.:úbílószert taria\n1azó ú.rt.aln1as ~zerek 

IX 77 
Kártérítés, mely hitelezőt megilleti 

pénztmwtozás késedelmes teljesítése 
m~n r~rn 

Kártérítés mértéke kérndelmes fizetés 
esetén II 4ii 

Kedvezménynyújtás szükségletnél 
II 171, II 175 

Kedvezményes munkadíj ki:knek számí-
tandó I 3()6 

Kendőző szerek I 91 
Kenőcsök vizsgálata Ili 2S2 
Kereseti adó - általános I 2.51-264 
Kereseti adó kivetése III 14!1 
Kereseti adóskála II 267, II 268, II 269 
J(ereseti és jövedeln1i adó II 264 
J(ereskedelnli kamarai illeté.ket gyógy-

szerész fizetni nem tartozi:k: II 1•!3 
Kereskedelmi segélyegylet számla le-
vonása IV 24G, IV 254, VII 180 
f(crcskedós gyógyszerek, gyóg:y-szerfélék, 

mérgek és méregtartalmú an~'"agok1ral 
I 72-85 

.[(ercskcdők jogosulatlan gyógyszcr-
kiiliinleg·esség· úrusítúsa \TII 127 

Kereskedők nem árúsítbatwak kötszereket 
n11ol gyógyszertár vagy drogéria van 

ill SS 
l(eresztes szert tartalmazó gyógyszer

különlegesség 
Keresztes szernek vénymásolat 

való kiszolgáltatása tilos 

I 89 
a.lapján 

ill143 
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Keresztes vagy két keresZites sz.er csak 
orvv::<i •.rngy állatorvosi vény·re adható k.1 

III 141 
I\:ereszttel megjelölése az Ung-. CaJ1thari-

dumnak III 39 
Kerületek (egye&ületi) külön felterjes7'té-

seinek helytelenítése III 12~ 
1Z:erületi elöljáróság gy{igyszertár-

felügyeleti joga Budapesten I •16 
Kerületi Jliinnkásbiztostó Pénztár szá-

mára adható gyógyszerek I 303 
Kerületi Munkásbiztosító Pénztárcck te-

rülete és székhelyei:k IV 176 
l(ezelése - gyógyszertárakna.k 

I 39, I 40, I 43. I H3, I 161, I 203, I 247 
I(ezelök egész.ségi bizonyííványánaJt. ki-

állítása II 65, II 110, II 194 
l(ezelö (gyógyszertúr) felelőssége I 39 
Kezelő kirendelése I 39 
l(ezelö néHt.ül való el.hagyúsa - g·yóJ:,~""-

szertárnak I 248 
I\:ezeltetése és bérbeadása gyóg-yszert.á-

rnkna.k III 13() 
l\:czeltetése szen1{·\yes jogú gyóg·y:-::zertár-r1n;k 

I 1\9, l ·10, I 4:1, I 11:1. I 161 
l\.é1uná.i úrúsílása III 4.1 
ICt~szpénzbcn fizetése furg·ahn.i adón:a:k II: J9:l 
f(észpénzbcu lefizetése - t'orgaln1i adó~ 

nak II H? 
l(észpéuzben való leróhat.úsa a t'orgalrui 

adónak I 301; 
l\.étkeresztes gyógyszere.ket. pora.1Hkhan 

osztatlanul kiszolgáltatni tilos III 1.1;1 
I\:étkere-sztes szer 48 órún, illetYe -1 napon 

belül készíthctii csupúu el III l·lH 
I\:ét kereszttel jelölendő n1eg a I-Ieroiu 

és Dionin II S.S 
Két kercszfctel jelölt [l'YÓgyszereJ, újabb or-
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vosi aláírüs néllcül nem ismételhető1r rr 101 
l\.:ét kereszttel megjelölendő gyógyszerek 

II 166 
I\.:étkeresztes szerek rendelése II 182 
'I\:éz'i eladásban gyóg;yszerek úra III JJ7 
l(ézi eladásban minden kereszttel nem 

jelzett szer kiadható I 306 
Kéú e!tidúsi szerek I 95, I 104 
l(ézi gyógyszertárak I 42, I 43, I -!-!, I 108, 

1. !:!:!. JY !liS \'11 li.J. \'Ili .J.JH. IS -!1'1 
I\:ézi g;,.-ógyszerlúr állaf-or\·osoknak 

I 128, V 34 
J(ézi g-yógyszertúr c11eniírzése I\T 168, \TII fi-1 
I\:ézi gyógyszertár engedélyezése I 44, IV 168 
](ózi gyógyszertár felszerelése I 126 
Kézi gyógyszertár - gyógyszertú r 

bezáratása esetén II 198 
ICézi gyógyszertár u1egsziinésénck be-

jelentése II 198 
I\:ézi gyó:::;;..'szertúra:k cí111jegyzéJ..:e 

I ,J44, II 427, III 482, IV 51\i. Y 48li. VT .J4.! 
VII 487 

ICézi g)·ógyszertú.r 1negvizsp;úlú~a l lOS. I 12,1 
f\:éz;i g;'l·óg·yszertúrak vizsg-álata I 108 
ICéz.i g·yúgyszertúrból kiszolgálta tutt 
g·yógyszerekről sza.hál;'l:szeríí rendelvé-
nyek állítandók ki II GH 

I\:ézi gyóg·yszertárban I..:rcolin nern 
tartható II fJ9 

I\.ézi gyógyszr:rtárra feljo;;osít.ott orvos 
g-yógyszereladása I 40 

I\:ézi :„crúg:rszertárban tart.andú µ;yó:,ry-
szerck I 123, I 12~ 

I'\:ézi gyógyszertárak círn.icgyzékc II 427 
l\:ézi n1érlegek hitelesítése III 21n 
l\:ii'ogásolt gyógyszerek kf~ttös pecséttel 

látq.ndók e! l l07 

;;03 

Ki fo1yan1odhatik új gyógyszerthr fel-
állításáért? · · I ,jj 

l\:ik árúsíthatnak ópiumot és tern1ékei ti 
I 62. I Gn 

Ki rendelhet az OBA terhére? IV GS 
I\.i kezelhet gyógyszertúrat? I 40 
KiJ;:épzés (gyógyszerészi) refor1nja III lGG 
Kimutatás az alkalmazott 0 ·yó 0 ·vszcró-

szekröl .~„ e.. II 29S 
Ki1nntatás doktori fokozatot nyert 

gyógyszerészekröl II 21 i 
Kimutatás gyakG1"Iloki tanfo1yan1hall~ 

gatókról TI 284 
I\imu tatás gyógyszerész11 al lga.tókról 

(egyetemi) II 2SS 
Kin1utatások gyógyszeri!sze.krííl Il 2fli1 
Kin1utatás pú1yár<L f1.d\~ettckr6l II 2.Síi 
I\:hnutatás }.:[agya.ror:..z{1g 1nc·r.':lévö é:-: 

évenként engedélyezcl.l g·y1'1gy.szertú rn i rr'1l 
IT ~9!) ... ~;Jtl:2 

l(inav:ishor forg·alo1nh;illnz<1Lila \'"'I'IT .'<) 
Kin.innek és sóinak szabad úrú::-;íf:ú:-:n I\~ lG:: 
1\:irakatok g-yr'1gy::.zertúri I.\~ ::!it2 
f\:isérletállo111Úsok :-zaJ.:.yjz~·g·fllati rll:ia .flf ;17 
r~ísérl etiigyi i nt.é1:;mónyek11ú l g:y(1gy.-.:zer{>-

szek alknln1azúsa ITT ;i(i 
f\:is:korú úrvák h':i~zonólvez.efc T „n 
Kiszolgálása corr·J::.iY heng·crkl•l::1u~k TTI 1-!íi 
E::itiI tott gyógyst~ork iilön l e.!.!'e.ss{•f.!·nk ,::;( li. 

II 1HO, f\7 l!JH. \·~ :}.Jí 
l\.ivele:i-szerii álalányozús ellen irúny11i{'i 

fellebbezések TI ~71 
I\on1mentftr egé:::.zsé,!!'üg·>-i tch~\-{•n:;ek fi~ 

1·e11dele1ck gyógy:::.zsr6~zi rúsz-éhez IT 10:1-~n;: 
VTTT of; 

[(órhú;r, részére gyÖgyszerhcszcrzés 12-17. T iJ(l.!, 
\'HJ 01>. l :\. ui:: 
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Koronaftt.szán1ítási. táblázatok pengőre 
II 311. ill 2!l 

Korpótlékos fizetőpénztár TI 90, TI 167, II 179 
Korpótlékos fizeUipéuztúr alapszabúly-

te1-...·ezele I\T 25;:, 
Kozn1ctikai cikkek iiT1ísitUsa I 305 
Kozn1et.il;;:ni ::,~:erek I 91 
I\:ozn1etikni s.zrrek fényüzési adója \TI !19 
Ko;i:,n10tikal szcrc:k 1eltdrozása II 114 
Könyv a szc.1nhei:egségek leküzdéséről TII 138 
J{.ön:,-yek., n1ely·ek 'l g.ró&J.'&zertúrban 

tartn.nclok I 304 
Könyvek vezetése I 39 
Könyvelés II 265 
l\:öny-vvezelés szabályozt.sa II 112 
l~ör (községi. "l'Ílro~i) 01v·Js fclüo-ye1cte 

a g·yógyszertiu:akrn ""'· I 47-51 
J\Clrtelefonúlús süri:rös esetekben III 2·iS 
1(öte1rző hriclen~óSe seg·édeknek és 

g·yakornokoknak TII lGl 
I(ö~elc-z(í könyvvezetés gyógyszerészek~ 

ne! I 17·1 
l'\fitelcző n:.v-ilatkozat, jog birlokúban 

levö ;iogfolya·modás esetén II 201 
.Kölsznek iirnsilúsn ITT 88. Vll ll'>. VTTl .j!I 
f\:öt.szerek behozatala a kiilföldrfH nr 1sn 
f~iif:szcrek forp;alon1hahozatal III 64 
.J\fil::.;zerok (rúdiHn1os) eng-edé1xezé:-:e I\T lffl 
I\:ötszergyúrtús- és eladásTól I 131-135, 
_ I 303, TIT 81i 

r-, 1;tszerrendelet TIT 8() 
l;Jitsze1·szekrón:; első seg-élyn~-újtúshoz I\T7·i 
Í\.()z.alapi &z{nnlú.k pnblikálása II 94 
Kö~alapolf terhére ú~vúnyvizeket pótl(i 

sokevcrckek renclelese II 8·1 
l\i'iznlapok terhére nem rendelhető 

liivabilos szere.Jr jegyzéke 
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I\.özegészségi bizottság (községi) t;a.gja 
a g·yógyszeré&z I 43 

1{.özcgészségi tanács - országos I 46, II 321 
I\:ilzegészségi ügyekben a miniszter tud. és 

szakértö testületeket is meghallgat I 46 
I\.özcgé::izs6gügyi intézmény a gyógyszeré-
~t I•I~ 

f(özcgé::;zség·ügyi ha.tósúg szervezete IV 328 
I\:özcgészség·ügyi kihágások I 308 
l\:özegészségügy vezetése - álla1nl igaz-

gatás I 33 
l\„özépeurópai gyógyszerészkon.ferencia 

határozatai IV 167 
i\:özgyúgy:'ZPl't'llútú.s lX 7!1. :2.10 
l\:iizg;'l·úgyszert•llútús lp1·h\•1-e 1·t~1tdelhetlí nelll 

h i Ya! 11 lo;-; gyúgyszp1·l'k ~;;-; g·yú,!„ry:-;zprkiilöu-
lt•tres:.;l'! . .!;ek l.X Hli 

l\.özigazg:lltás-egészségügyi r~:r 307 
f\:özig·azgatúshan jogorvosla.t. .I\T_ 32.1 
f(iizi:„razg·af:úsi bízott.súgok 1\" ill.H. '\7III Hl 
J(özigazgn tús-i birósúghoz nern tartozuwk 

a gyóg~·szertári Üg}'"ek II 2~H~ 
l\:özig-azµ:at:úsi bizottság által ado1nányo~ 

zott új gyógyszertári jog II 197 
J\:.(\ziµ:az~atúsi hizotlsúg határoz: a. jog· 

ado111únyozúsúról I •!~ 
I\:.özigazgatási halósút..r hntúskörc 

„. I 247, I 2-!8, 1 jJ9 
1\ iizkúrliúz11 J.: g-Yúu·\·sze1T~·1Hh•\!:·~e 1 I. ;)7. I.X ·10:: 
l\.özr!3IJrlé>szcq kórházak i:ryóg-yszertúrai 

J l1 ·lll. I V 43!1, V .J(Ji;, VI ·!30, VII 'l9il. 
\'111·I~'·1:-.- ·11,, 

I\.özség· jogfol~yamodú:.;a I 41 
f(özsóg gyó::..ryszcrtúrért f'olya.rnodása I 114 
E:: özség·ek több gyógy~zcrtúrral I\T ·1~17 
l(özség-i illetőség I\T 32ű 
l(özségi közegé~zségi bizotts{tg i;ag;ja n 

gyógyszerés7í J. ·lU 
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l(özségi önkormányzat IV 319 
f\:özség·i pútadók I 289 
J(reolin kézi gyógyszertúrhau nem 

tartható Il 59 
f(ul'f1cr-f{•l1' fljpf{t;:-: liszt. t'Plldi·lr~:-:(' 1;-; 7·-: 
Kuruzslás I 38 
I\:iilfölcli egészségüg:v-i cikkek behozásána.k 

korlátozása II 121 
f\: i1 ITi.ilcli g:;ó:r~'szerkül iin legesség f orga-

101nbahozatala I .Sí 
1\:ülföldi tudornúsul vett gyógyszerkülön- · 

l eg·ességek · II 229-239 
l\ülföltlön szerzett gyakornoki bizonrit~ 

vány I 302 
I\:ülföldröl g·yóg·yszerck behozatala ma-

gúuorvosok által \TJI 38 
1\:iilföldröl gyó,r.rr:;zcrck behozatala n1agán-

felek últal VIÜ 41 
l( iilf ölclröl gyógyszerk iU önJ egességek 

h"ltnz;";tl11 \"! 11 J.lll. 1.:;: 118 IH:! 
J(iilfilldr61 rnérg·ek behozatala I\T 182 
I(iilfölcli·öl ópiurn és terrnékei rendelése I 66 
I\: iiJ iin legesség (gyógyszer) elbirálúsi 

díja I 154 IV 1G2 
f\ilfki'•nYi:-:P]i'iPk ' LX :!~ 
f(ii liin 1 cg·es gyú riinii nyú f ('r1 Dt leni f éíszcrck 

ajúu1úsúnak tiluln1a \T 1!)] 
f\iilönlcgcsség eng·cclél:;- nélkül forgalornba-

hozat.ala T 2.rn 
1\iiliiHle: . .rcs..r::ég·g·ó rni116.siil«i súshnr.sze;.::z TII :is 
!\ ii 1 ön lcg-csség·ek (g:rói;,~~szcr) bejelentési 

kötelezettsége IV 90 
l·~i1 1 oi,!e.~·es„Sg.:l:: (gyr'lg:y:-:z. r) enJredt·Jv.~-

zettek TI 2114, ITI '>.;3. IV iirn-1,;:1 
I\T ::!2:;, J\"'" asa, 'l 1~1. \T J81. \' a;J~. 

VIII 160-2·!0 
l(i_il1i_nl_e.!}.·e.sségck (g~~ógysz0r) kP;.;zífÉ:-;e. 

nru,:;;1h1s11 I Sá-103, I 249, \TI 38 
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I{ülsöleg alkta]mazandó fo]vaclé1\:ok hat.-;zerr
let}l „üv~gben hozhatók fÜrgalom.ba I 1Ö1 

I~a-kasugy1 korlátozúsok fokozatos 1ne0 ·-

szün tetése lv 46 
Ltboratórhuni könyv I 108 
T..1aboratóriumi vizsg-úlatok fertözc'.i 

beteg·ségeknél VII S2 
Laboratóriumi vizsgál a fokhoz sziikségcs 

tartúlyedén;-ek VII 84 
La,kossúg és gyóg·;rszertúral: viszouyszá.1na 

, Il 303, lI 30;, 
Legkisebb tetel - vénynél szá.n1ítandó ' 

III Hl 
1...1egnagyobb adagjai eröshatúsú gyógy-

szereknek I 324 
Lefoglalása - egészségre úrtalmas 

szereknek I 3i 
Leltár készítési módja pipereeikkckről, 

gyógyászati segédeszküzükröl l 2ü7 
Leltározás - évzáró - utcl!őzése Il 113 
Leltározása kozmetikai ::.zerckuek II 11)) 
Leltúrt (évvégi) készíteni gy/ig,rszeré:.-:z 

nern tartozik I 17;) 
Lepárlókészülékek üzembehelyezése III 156 
Ll·u.·yírtú JH'l'lllt'ÍPzc'í.--:zi·1· \" I ! iifí. \. I 1 J -!D 
Lúgkő és oldatának fol'galon1bahozatala 

III Ili. II! !>1. V .J.!11. Vl :>1. lil 
Lúg·kö és li'i.irküuldat okozta 111érg·ez-é-

sek 1negg-úUúsa .„ IV- S2 
LúgkőLartó-edény III 12.-7 
).1 -\.Hf Y.'l\YPk :-'Z<.líli\Ú:t.Ú-;:1 f_'\ !!!!! 
l\Iagúnalknln1azotL'.tk Biz!. lJJ!éz,"de alap-

szabályai \-f. ~D. \'"J.I -IH 
Íllagúnszernél:rek elkész.ített g·y1')g·;rszer

árúkat csak engedély n!apjúu hozhat
na·k be a viunküll'ülclröl saját hasznú-
lnlukra is JV lS!J, Vlll ·11 
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i\Iagyar Alt. Hitelbank váll. pénztárának 
vényei VII 163 

J\Iagyar Insulin-készít1uények köte1ezö 
rendelése VIII 62 

llfagyar írók életrajzi adatai II 164 
Magyarország (cson•ka) gyóg~rJürdői és 

gyógyvizei · III 259 
ftlagyarországi Gyógyszerész-Egyesület 

Num. Cl1ausus Bizottságánwk mü·ködése 
III 162 

l\fagyarországi tndc>n1ásul vett gyógy-
szerkülönlegességek II 204-229, III 253 

Magyar orvostörténelmi múzeum III 53 
Magyar termékek pártolása V 208 
llfaxhnális dózisok táblázata I 324 
Ma.,imálisdózis<Yk áUatoknak II 274 
Másodfokon biráskodó hatóság I 36 
i\IAV bet. bizt. intézetével kötött gyógy-

gyógyszerellátási egyezm. III 178, III 223 
l\IA V betegségi biztosító intézetének 

qlapszabúlyai II 105, VIII 64 
i\[A V bet. bizt. intézetnek kiszolgálható 

g~·úµ:yszcrkiilön1cgességek \,TI ~34. 
. . VIII 134. 138 

MAV hct. hizl. int. tag-ok úllal fizpfcndő 
egy harmad ár VIll 134 

Af1~ \T-nnk portárcák felsz{uuíthatók I 215 
MAY-vények számlúzúsn. II 185 III 186. 

[[[ :!41l. \' :!:l-!. \'! L l:ll. Plli. ITS IX 1!1.~ 
MAV számlák felülhélyegzése VIT lí7 
l\{cg-állapodások és egyez.ménvek Romá-

niával · I 244 
·~r!?f5'hallg-atható a gyógyszerészegyesület 

_UJ gy-ógyszertúrak felúllítiísánál I 112 
lllegközelítö mértékek II 273 
Z°l[egt(•ríi'és nz orp_r véuyckrl· TX. G:! 
Megnyitása - új gyógyszertárna:k I ·i2 
l\fon(.öegyesfüet - országos lII :W'8 

II 119, III 153 
VII 98 

]ilestersége.s édesítőszerek ára IV. 202, IV 2-09 
VII lt:~. VIll íS. IX. IHi 

Mesterséges édesitöszerek forgalomba-
hozatala I 177, III 158, VII 98, YITI 7~ 

Mestersé.ges édesítős7&rek 

Megújítandó (évenként) anyagok I 311 
J\íegüresedett jogosítványért pályázó 

nyilat.kozata II 200 
1iezögazdaságok terhére kiszolgált gyót,,ry-

szerek számlázása IV 243 
fiíéreggel jelzendö a corrosiv hengerke 

. III 146 
M<\regkönyv I 108, III 146 
Méregkönyvbe írandó vény III 146 
i\Iérgek külfüldröl behozatala II 121. IV 182 
1\lérgek külön elzárva tartandók I 35 
Mérgek, méreg-tartalmú anyagokka1 való 

kereskedés I 72-85, I 308 
Tuférgek·kel való kereskedés I 34 
i\íérges anyagokkal való kereskedés :lJ 51 
Mérges szépítőszerek _ 1 249 
I\Iérget tartalmazó szerek úrúsítása 135. I 38 
}flérgezés (báriumsók belső használata ~ 

által okozott) meggátlása III 43--fa 
1\férgezése házi és mezei állatokn~ak, 

dúvadaknak 
i\férlegek - kézi hitelesítése II 219, 

I 308 
VII 41 
rx 211;, 

P,f{~rt.0khitP1esit6f' IX ~05 
i\Iért&lrnk és súlyok II 272 
ll'f.i'li:or tagadható meg a g-·yóg-yszertár 

szen1é.lyes jogosítványánn.k átruházása 
. I 41 

i\linősítvényi titblázat I 100 
i\Iohács-Pécsi vasút be!. bizt. intézete 

a.lapsmbály,ai III no 
J\Iintavétel a -gyógyszervizsgálathoz TII 2S7 
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l\I unkadíj - gyógyszerészi '7 166 
1I11nkadí:i (25~iÍ-os) enged.rnénn~-el kik-

nek száu1lúzandó? I 306 
'!\funkaképf:elen gyógyszerészekhez fel-

hívás VII 17G 
.\Iu11ku1u',!kiili~·~.!.!'l' - .:.ryúµ:ygzl'l't:;.;zt·k -1~\: ;)1) 

l\Innkaszünet szódavizgyúrtúsnál I 178 
l\I unkatúrsa.kkal dolgozó gyógyszer6-

szekhez felhiYús a H?ií ügyúbcn IV 27G, V 2fi0 
.Jlnnkúsbiztosí túpénztú r gyúgyszerszál-

lítúsi szerződései - I 21G, III IGi 
11nnkúspénztúr száruúra kiaclható u;yógy-

szerek I 303 
?ilnnkáspénztúri gyógyszerkiszolgálás III 235 
i\lu.nJ~ús.pé1E1,-bíri szún1J{Lk bélye.~il1h:;túke I 21H 
l\f u rnkáspé-n:n1 ári szú Bi J.ú.k ,ki1UJí-t.á1~ia IlI 217 
ftlunkáspénztárnál 6'1·ógyszeredényzet 

szolgáltatása - IV 209 
)fnnkáspónztárral szeu1bcn felrneriilhctő 

sérel.ruek II 18-! 
i\lúze11u1 - 1nag;rar orvostörtóneln1i III ;iil 
Nag-y- é:--: kiskiizsógekhen - hatósági 
~hírúskodús t 35, I 36 

Naptári gyóg;.-·szc>r (>s orvnslúsi 1iirfh~t{•s0k 
szabúlyozúsa \T 20G 

::\a1·kotiknnH1s hau1is \"(:11;.-·ek \7JTT 12:> 
N e1n engedélyezett g·yóg·yszereknek ~a:it6 

útjún a;iúHlúsn hiintetCndii I 147 
Ncn1hivatalos gyógyszerek - állan1kincs-

túr terhére rendelhető IV 152 
N cinihetcg dispcnzerek III 4..<J 
Nernnklcveles .személyzet.ért Yaló fele-
lősség I 89 

1.Neo" szócska hasznúlnta a gyóg~·{1szaf--
hnn \T ~07 

N épbiztossúgi re:ndeletek hatáJytalnnitása 
III 96 

Népjóléti minisztériumi beosztások II 319 

Népjúlébi n1ir1iszter (azelőtt heliigyj) 
felügyelete I 45 

Népszerű elö,ulások yr 2~ 
Nikotin kercskcdelrui í'or_;rahna \ 1 II ·1b 
No1·n1úl o•yó<ryszerek tön1cg·ki~zo lgúl úsa 

"'·· :;,,. . III áO 
Női terrnéken:rség· tneggátlús{u·a szolg~tlú 

szerek f~S készülókck eltiltúsa 11 55, l V 191 
Női ter1uékenységet rneggútlú készülúkek ,... 

nyilvúntartása 111 :!-!~ 
N fik felvétele az egyete1nre , . I\T 20b 
N1tmerus Clausus (gyúgy:;zercsz) b1zott-

9 s:io· 111iíködése 111 16:. 
• ' b . l . 1 · 1 . l 'l"" Nyers és szárított e rogo;: su yv1szo~ya ;: „.:. 

Nyilvános. alapok terhere rendelheto 
:,lusuliu" Ul 120, Hl ~2-l, l V lli-l, n; 21-! 

N;:;ilvúno~ (úllauli) nl;ipnkra rPll<lPlh_el.o _ 
g·yúgyszpr kii liiu leg·ps~\:'.!.!..t' k \TIT „ '.!.:l~ 

Nvilvúnos (ú\lauti) alapok. beteg;segelyzo 
~-Pénz!'Úr<ik ,u;yógyszerl·llútú~a. !\~ ;i·!. \·~TT 1~~ 
:Nyilvúuos heteg·ú.polús kiilts(;g·e1nck tede-. _ 

zúsi•riil ff ::n. \ Jl.12:!: \. lf [ ,1, 
);\·il\·ÚnfJS l~ett~'"<ÍJlnlú:.;i :1lnp szan1laz;1~n 
• „ . ·'"' \ 7 .TI íil. G;l. 1:11; 
l'T:v-ilvú11os g·yógys'.!iertúrak eírn:jcgyzék_e .. , , 

• 1. :lSI. !! ;;,il !ll -!!-L \"!!! :r\~. !.\. „~:-; 
Nyilvúntnrtú~n nöi ter111ékeny~('get n1eg-

Q.·útló k(!r-.zülókckne.k lil :?-i:! 
l\1"3·ug<líjbiz!.osílús \T B·L '?I f'.!. .. Jlti. J:l•!: ~~1 
"''vun·díi'intézet - Q·vúQ'\"SZ(.~l'l.'SZl \/ :!a9 "·· ~ , ... . . VIT Hl 
OBA J;iiltségekuck l'Pdezi·se VIII ili 
OBA számlúk kiállíli1sa IV 92 
OB....-\ sz{unl.úk kinl'alú:.:<t \tJTT 5H. llfi 
OBA.-nál szegénység- lµ:azolúsn. J\l 6S 
OB.:-\ terhére rcndeLhctéí hnstiJ'nsz elleni .. 

1 szerek II.I ·L 
OB·A terhére történő gyógyszer kiszolgal-



tatúsa I 213, III rnó, IV 5-l, IV 92, VII Gi 
OB ... -\ terhére rendelt gyógyszerek ár-

engedménye .r\r 67, I\T 2:22, VII lifi 
OBA terhére rendelt Insnli.n r,zámlá-

zása IV 214 
OBA terhére rendelni jogosult orvosok IV 68 
ubA terHero l't'llílnUlPlo ....,alY<ll'~<ttl ke-

szitn1ények \T 148 
OBA törvény IV 33 
OB,.t\ kedvezményes szúllításainak fel-

mondhatása I 158 
Okirntilletékck I in:l-Ufa VI 260, VIII 241 

LX ~Gf1 
Oklevelek érvényessége II 175, VI 1();1 
Okleveles gyógyszerész - gyógy&zertá.rt 

kezelhet I 4-0 
OkJeveles gyógyszerés?;ekröl létszám-

kimutatús Il 293-296 
Okleveles segédek felelőssége I 3fl, II 99 
Oklevél érvénye I 40 
Oklevél - gyógyszerészi I 40. I 114 
Oklevél záradékolása I 202, II 13i 
Oldékonyság-i táblá7-at III 262 
Oltóanyagok (állatgyógyás~.ati) ára III 65 
Olvadáspont n1eghatúrozás III 275 
Orga.no therapenticus gyógyszereh 

nen1 tartoznak a különle;:;essógi rendelet 
~á Im 

Országos Egészségiigyi linyagritkh:r 
gyógyszerszúllitúsai 

Országos IZözegészségi Tanács 
Országos rnentöegyesület 

v rns 
I 46 

III l2S 
Országos l\Iunkásbiztosítóval kötött 

gyógyszerszál lí túsi egyezmény 
Országos 1Iunkásbiztosító Pénztár 

nek helyes számlázása 

III 1117 
vénvei

V 241 

( )l'SZÚg'OS rJ:ársndaJ01nbizi.osÍ1Úl!ak 
h:iudó kcdvezn1ény 

()1·szúgos 11ársadalo111 hizl11sít {1Y;1] 
µ:yógyszcrszál 1 í. túsi Pgyez111{'ll ~

Orvos - gyógyszereladúsa 
Orvosnak (hatósági) gyúgyszertúrfel

ügyeleti joga 
()rvos (városi, községi és köror\·os) 

I ·!í 
teendői 
l -!-í-5.l 

llI 5!i 
VU Hl 

VITT l!Jl 
()rvosi felügyelet -a g·~·úgy.szertúrlian 

()rvostörténeti n1úzeu1n 
l)rvosi bélyegzők érvénytelt•Jlítet t 

I ,17~;11 

()rYosi kézi gyógyszertfrr - g~·úg-~·~zcrlúr ~ 
bezúrú::;a. esetén l I 19~ 

Orvosi laboratóriurni vizsg·úlníok \~TI 18-1 
()rvosi rendeletre (csald kiszolg:últaU1ató 
~ o·vón·yszerkülönle 1ressé>,u:ck Il ~lfi-22~l. 

""·· "' er . \TTf ]88. l~l;) 
n 2:1;;-2:in. IV 119 és IV 1-1-1. IV iiS-l. IV 3S(i 
(Jrvosi rendelvényre adhaí/1 esak kcrcszle~ 
~zert t.arta.ln1azó küliiulcgesség 1 .S~) 

()ryosi rendel.vény nl~lkül e!<tdhatú g;;;/~g;y-
szer kiszolgál.ható 1 ~-!6 

(Jrvosi vényre szolg:ú.ltathn.túk ki rnéTgck l ilS 
ífr\·osi vényen rendelt .!2.·:-·i'Jgyszc1· helyett". 

rnást kiadni tilos lll .l·t.1 
Ür\"osi vények javítása I HOii 
Orvosok kézi g·yúg:yszertúra I ·12-1-i 
Orvossal való tiltott egyetértés III 1-±l 
Ostvntokok ürtartahna I Hl8 
Oszlrúk n1érlékek - régi II 272 
()'('[ g·yúgy~zerkiszolg·ú\!n1"ús rlleni 

panaszok on·oslitsa YITI li8 
O'L'I g-VÚ!.!'Y:-:ZL'rszú llí iús i egyezu1l:I1~~ . . . . VITT 
0111-nak nyújtandó kcdvez1nény 
(l'l'L reeept'L•kru való térítés 

~s. :io1 
\'ll SH 

1 :\._ li:! 
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O~L1I terhére rc11c1clt gyógyszerek kiszolrrál-
l<dús:1 ús szúudúzúsa IXe.~11 

OTI számlák kiúllítása és felülbélyegzése 
1· 11 177. V 111 112, iX IG2 

ÜYon1nllin rendelése úllnn1kincstár terhére 
vu 52 

ó lu lll i a rta.hn ú f étllh iiycl:rekben - f on·tiszti-
tó pépnek i'orgalornbahozntala tilos e. 

. III 52, V 144 
t>pium - eg:rezn1ény I 61 
Ópituu és ter1nékci11ek gyógyszertárak áltai 

.- l~irlén~} rende_k'se (vúsúr1úsa) I 65, I 66 
Ü!HUI!l 1~5 teru1.ekci hatósá 1ri felüo·yelet 
. alatt úllanak 

0 

~ I 61 
0Irí1uu és tern16keinek külföldről behoza-

tala II 123 
QYóe,élo.kra. szol.g;ál.ó szerek árúsít:{1Ba I 248 
~}nkentes biztositús V 39 
Uregség eseLóro szóló biztositás \T 34 

Üz\·egyi. útrnhúzús 
ÜzYeg·yi haszonélvezete 

jognak 

VI 72, J16, 124 
I 129 

gyógyszertári 
I 41 

:Pnp;ivcriu ÚrYúltozúsa \TII 138 
Pavír- és aranykorona közötti átszámí-

túsi tii.blúzat I 312, II 310 
~:>(dy~u·a fclv_eYÖ bizottság működése TII 162 
~.)<_tly~u·~t (g~·ogyszerészi) lépés III 162 
i>aJyazo nyila tkuzata - me<rüreseclett 

;jug~!:SÍ_!.vi'L1;JYI}Ú,l "" Il 200 
J?eng'~'. _a!.~2annla~a koronára Il 3-12, TII 21 
J?e!lg(;!t;rt~k „ n1egall apítása II 35 
Pengoerteku taksa Ili 139 
Pcrc_ent_ezésröl _figyelmeztetés \TII 181 
Pcsl1 Kcresk. Dank alkal.n1azottainak 

gyógyszerellátása III 245, Vffi 118 
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Pcsl i I\:.eresk. Bank f:,ryógyszerszúmlál 
III 247, Ill 251. VI 1H4, VII 135 

Petőfi beteg-segélyzőeg~'let gyógyszer
.-;zúrnlúi Ill. :!::O. lll :.'.:11. !\r :ll·L \"! J:ltl. 

!.:\ Ifi/. IS·! 
Pénztartozás késedelmes teljesítése II 45 
T'óllztartozás késedehncs teljesítése 

esetéhen hitelezőt 1negillető kártérítés 
I 52, I 71 

Pénztári napló - . a gyógyszertárban I 174 
Pénztári orvosok Sególy- és Nvi.1crdij-

alpja vényei IV 228. ni 2!fa, \rn 14;; 
P0rtárca 11~4.. \T-nak felsziuuítható I 216 
Po::.ta. betegségi bi1,tosító intézet 

alapszabúlyai I 159-llil, IV 95, VIII 70 
Posta betegségi biztosító intózetnek 

kiszolgáU1a tci g~·ógyszerkii 1 önlegessé-
gek U lSli. TII 194. VU 1 :J2 

Posta betcggégi biztosító lt1tózetnek 
számlúzús lI 16~, lI 172. l V 212 YIII Hl> 

Postai szúllitús ünnepnapon \T 108 
Postatakarék bet. bizL int.ezetének 

nlapszabú\yai III 134, III 2-1-! 
Post.atakarökpéinztúri hPL hizi. inL tagjai 

.últal fizeteudö f{·ril111t•11ypk \TTif J;ll 
PótCgyez1nény a :J\Iuukú:-,Lizt{1sít/ipénr.- . 

túiTal III 177 
Pravaz fcc.skendők lartúsa \TI J34 
Proteinauyagok 1neghatáro2Ú!-'a {~lel.Iui-

szereknél IV 36(1 
Próbaidő gyóg~;szerész-g·yakornoknúl T 134 
„Purgó" úrusítúsa - I\T ~HO. \T 2~7 

l{údi111nos kUtszere.k engedél:i.-ezése 1 \! 161 
f{eálgyógyszertúrhoz tarloz{) fióJ;:rrvóo·\·- -

szertár tulajdonjoga ""· e.. I 248 
Reáljog megállapítása II 195 
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11c~1Ljog9sítv{~11y ezen.túl ne1u ad.ható I •!l 
lteal.io.?·u g:'l:ugyszertar eladúsa. bejclen-
' li?ndo , , , , I 119 

l1cr_1i;iog_11 p:yogys;1,ertar<Lk Jclzúloghitel 
~ t:..11';,L\·a.t llCI}l kl>poz.l}etik II 71 

l\cnl:1ogn g;yogyszertarak szabadon el-
adha tú)< .· I 4ű 

IlcalJO,!.!,'U g)·ogyszertúrakra vezetett 
végrehn~.tús , I 2-!G 

Reuc~elheto gyng:rszerk Ul1in legessége.k 
a l o~,ta beL b,izL iI!tézet terhére Hl 1911 

Ilcndclon1tezctbol g)·oµ:y::::zPrellúfús \TII 79 

l
' ] t . l X :i!I 
tCllt ezc t tanacsú vúrosokhan ható-
súg·i birúskodás 1 35 I 3G 

1iend~ri hirúskodúsa - halósúgoknak' 1 35 
~enclo~·i, hil;úskodúsról I\T 326 
l~cL~xulasrol . \T 1fl0 
i11~·\·1v;tl l'<'!ld(•!: . ..;l• lX 1 PI 
I~~g:bJ.1e11 h)tc!czett vények 1nep;t6rítése I 221 
1~l'.g~ Jogo~1tvar!Y _111egsziinése I 119 
heg-1 osztrak n1ertekek II 'Jj» 
I~.1!:->zlr~tes hevt:'teli ívek vezell•se II ll:J 
1.-~obbauó kC'\·e~·ékek II 278 
1-lokkantak gyiig-y.szcrekkel ellútú&a 

1
, l . . III 11". III 218 
io ~kan!sag esel ere szc'.>lc'1 !iiztnsifúsi tiir

Vf!l!Y \T il·!. \TI 7~ 
1~0111aniúxal ,köt_ött eg-ycz1nl~nyck I 24:'1 
}\ozsnyay nra_tyas_9,,nl~ékpúlyúzat \TI. J:l8 

, , , \ llLitV\ Ili 11!1. 11!1. 1"" 1:-C t!lll 
:--:.;11Tn:tr1n k1.·rvr·H~·1·k h{·\y:·s:·i!l11 !:'·kP lX l?l.t 
Sncr:hnrin forgalo1nbahoznti1la I í7, llII n8 

. _ ,-rn 12. rnc 
Snl·-llarin í'ludú:·d úra f\' :!O:!. l\' :!O!l, y--r1r IR 
, . , , ., ,, , IX :)(; 

Sa.1to utJan nJan1asa ue-111 eng·edélyezett 
g·yógyszereknek büntetendö I 1-!J 

ii17 

Salvarsan-készítu1éuyck rendelést: nz 
Oba. terhére V H8 

Sebészeti célokra szo1g{dó szerek 
g~~ártása · I 2-!6 

Sebkötözőszerek gyúrtúsa és árúsítása 
I 131, I 135. I 246, I 30il, llI 80. Y lI :Jó 

Segéd felelőssége a gyógyszerészet körébe 
tartozó müködéscért TI 9!l 

Segédek kötelező beielentése III 161 
Segédek (gyógyszcrésznlka lrnazoliuk) 

uévsoTa \,TI B~7. \'IT HH5, \T] 1 I :!ffi 
Segédi fizetés túrgyúban f0lu1crült vitús 

esetek I 246 
Segédi idő I 190 
Segédi idő tartama II 137 
Segélyalap \'Jl 1,8:1. YlLT 111 
Serum - becserélése IV 229, IV 2·!,J 
Seg·élyhez (első) kötszCl'<.:zekré11y I\T 7·í 
Serum - állatgyógyb.szati, úrúsítúsa TI 6!1 

IV 38S 
Serun1 - vúrhasgyógyítf1 fnrg:alon1ba-

hozatala TII .1;; 
Serum - diftériaellenes I l:io-1:1:~ 
Seratherapeuticus gyúµ:yszerck uc111 1 ar-

toznak a különlege:-ség-i rendelet alú l \li 
Sós-borszesz f orgaloni 1111 hnza ta la III :J3. I l T il-~ 
Sósborszesz húziszer 111 3~ 
Sósborszesz húzi::.zer n1inlís~!re 1II 37 
Sósborszeszkészítm&n ye k g;-.;óg-yszernck 

ne1n nevezhetők J J r il'i 
Sósborszeszkészítn16n:rck közvetlen hatú~n 
meg-jelölhető, cg-ves betegségek el ]en ncin 
aiánlhaló ' ·- IIl lií 

Só5borszesz01c etil1~·zes1.Ja 1·t.a:hnú.nn.k 1 t1e.!!:~ 
úllapítása n ~1 

~iiitét. helyen tartandó g:;;r'i,gyszcreJ.: ki-
szolgúlása III 144 

Specialitások bejelentési kötelessége IV 9U 
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Specialitás<>k engedélyezettek 
II 204, III 253. IV 103-153 IV il83 

v 112, v rn1, v 352. v n 186 vrn' rno-240 
lX 41 

Specialitás engedélyezési kérelmek 
bírál~ti. díja . . I 54, IV 162 

Spec1ahtas engedely 11elküli forgalomba-
hozatala I 24-0 

Specialitás kereskedő részéről jon·osu-
latJal.\ ~rusítása . ' ~ VII 127 

,Spec1ahtasok vegyi ellenőrző vizsgálata 

St t . t'k „ '.1' . . VII 7!1 a ·lSZ -1 -aJa - r1a11on1 l\Iagyarorsziig 
<ryú<>'\"SZl'l'f·'u"ii11·d- \' 1.1 -178. l~\. ·ll:i 

Sp~eci,;ÚÜ;sok' Ü8;dtése, forgalombahozása 
és árúaítása I 85--103, VI 38 

~tef~11i~1 szö~·eb:,éq, vényei 'llII 118 
Subhmat-lepenykek kiszolgáltatása 

bábák részére II 58 
Súlyok és mértékek II 272 

Szabályellenes gyógyszerárúsitás ll 151./ 
Szakl'!Pok I ?68, II 356, III 402, IV 3U IV .Lll 

, \ 4lh. \ .l :;;)Ii. \'! [ ::!Iii. YJI! :J2!l. [X BlS 
tiz,aklapok d1Jbdt1I1 pr'!dú11;í-·ai J:'\: 187 
~z.akviz~gálatok díja Yegyyiz.sgáló 
, allo.m.asokµál . III 57 

Szanala::-:1 h1zottsan· - ffyó 0 ·v<;zerészi 0 

' '\· "1'1•1'"1"1„ i ·· ' !'" 
S 

• - . 1. ."!:.., ~~- 1fic-: 
za,pi:u::.- - rendelet az özvegyi At.ruhá-
z.asr~l . . . I 131 

SzUfUluk bel:regilleleke - munkáspénztár-

s n,al l 'l ('[ . \" . 0'.1'1) I ZH zam u i: l\ ~;\.' cs feliilhélveo·-

s z.éscl '] l' ]"] . ·1 . ~VU 177 
• zau1 a.;: e 11 v1zsgu ata Vll -:-5 
Szállllák kiállílása az OBA-nál IV 92, VII (;5 

SzámllLk kiállítása a Munkásnénzt.ári 
betegs. bizt. intézetnek - TII :rn 

Számlák ntalványozásáuak úja.bb 
rend.ie TI 8li 

Számlán pénz átYételénel~ ig-azolá:o;a I 811-l 
Számlázás (gyógyszer) iI..:\. \T betegs. 

biztosító intézetének TII Jf.(\ 
Számlázása nyilvános alap terhére ren-

delt Insulinnak III l2:i 
Száraz anyngmeghatározás III 2íH 
Szárított és nyers drógok súly-viszonya 132-2 
Százalékengedmények besziln i.ctése v 
Szegénység igazolása az OBA-nál 
Szegénybctege k gyÚµ.)·:'zP rel iú túl-;<1 

:!311-2:1:2 
I\T GS 
]\:- !J-L 
1:..:: j!) 

Szeo-érryheteg-eknek rcnclPlh(•Uí 1iP111 hl·1·:1h!-
10S o·Vóo·y~zerel· é..: "'i"(·,„.\·,·1prl;iiliiniL'~·1·::-: ;"-
1 ""· 0 • '· • 1. • ,... • ,„ · · ·· - ··r ""- 111· oek .... 1 

Sz'Smélyes jogos1tr-fr1y "?ítrnhúzúsa I -11. I 2-17 
Személyes jogosítvány nem k:épezhe! i -·-· „, 

bao-vaték iillagút \' r ;1\1 

bZ:er:élyes jogú fel l1blll úllított gy(ig·;:-
szert.ár nem rul:ú:--h::t{, at I 117 

Személyes jogi g-yó_c.·y~:.:.1·1·t ú r<1 \·: hl·rlH·- _ _ 
adása és kezeltetó'c I IGl. I\ 11fi 

Személyes jogú gyógyszPrlúr ell2n ('::ficl~ 0 • 
nyitás \,1 l ::.:.h 

Személyes jogú g·~-óf:c:vszerLí.r jnvcdc.111.10 _ 
végrehajtás alá vonható TTI 1fli 

Szen1élyes jogú g·yóg-;,-szertár jöYedel1nr.. _ n 
végrehajtás alá vcnha1.c _I ::-1.1 

Sze'u1él ye::; üzl cl i j nu:os ít vú n ~-! (' .!.!·~- .!1:;;11.s.~:y-
szeréSz csak eg-yei hírhat I '11fi 

Személyes üzleti jognsíiYúny (g:;í-·ógyszt~.r-
tirí) el neu1 aclhnt('1 [ -11 

Személyes g-yóg-yszcrtúri :iop;osítYúu;: 
átruházásáért. ellenérték YeheUí ;;,-11 t:n 



:-ize111élyjor,ros Cinúlló gyógyszcrt:firak 
hérhc:idúsúrcJl és kczeltet-ésérűl cSz.ól6 
kij1·rC'nd1:lct n1f~h<~ii.üf.:a II 9í 

Szeu1élyesjogú gyógyszertár kezelése II ~Of 
Sze111él:rzet gyógyszerészeli -- tuclornúnyos 
képzctts·~ge I 3D 

Szerzfidés (gyógy~zerszi:1lítús-.) l\I..:\ \T 
bete.xségi. biztosító iulczr. tével III r;-:; 

Szerz6dós (gyóg-,·szcrcllútúsi) Országos 
1Innkúsbiztosít.) Penztárral TTI lfií 

Szent-„A_nna egylet szúrnlái III 252 
Szesz - adó111Pn 1·e.s \iII 9G 
Szeszhigítúsi táhlúzat I 321 
Szeszta rta 10111 n1eg·úl lapít ú~a úlel nliszerek 

vizgúlatáná1 I\T 365 
8zók1iázi Yendl•g-szobúk l\í 220. I\T 2ífi 
Székesfővárosi. -~lkaln1ctzotiak Scgítőalnp-

i:•:i· k yf'll.V!'i \'! J•)O l·F1 J_\ r-: 1 lS:i 
Széke;:.;fővúrosi hat6súg·i díjak ITT :?61 
Szépít<Jszcrek I 91 
Szépítíí:;,zerek - 1uér;.rcsek I 249 
Szil'nnfejek forga101nbahozatala III 92 
Szig·orlatok I 197 
Szig·nrlat - elméleti I 200 
Szitnirlat - gyakorlati I JfJS 
Szikvíz 11e111 rnestcrsfi.!'.res ásvúnyvíz l 2•17 
Szóclnvizrendelet 111ódosítás;1 IJ:I !18. \-:--I 55 
~z/irlnvizg·~·úr!"úsr61. elúrtísítú:::1·ól és 

feJü„yelelrről I 1'15-J-!li. 1- IOG. vr ;;;, 
Sznlgúlati i.deje - gyó.~·yszertiir<ik III 96 
Szóvédjegyzef:t gyóg~·szerek TII 221. 1/ 204 

rraks.a I 89. I 43. T 1?6. T :208 \rTI .1-Hi 
'I'aksakészítési jöv6beli módja III io;J 
'faksak(~szílésnél részt-vesznek a ?tiag~·ar· 

orszú.!J;i Gyóg;.-szerész-Eg~·esület sznkér
tiíi (a g-yc·Jgyszerkönyvi technikai albi-
zot"L'-oi!r tárgyalásán) III 10;~ 

1 
1 

Taksa - pengőértékben III 139 
'I'aksa bő.-ített (egyesített) III l47 
rl'aksa a vényre tételenként irandó III 141 
rraksatétclek helyesbítése (>s pótlása 

IV !IS. Y 248. VII 148 
T'anidő - gyógyszerészg·yakornuknúl I 184 
Tanulmányok - egyete111cn I 192-201 
Tapasz-alakok I 319 
rrapaszhoz (felkent) szükséges tapasz-

r.nennyiség I 318 
rrartályedények-la bora tóri u1ni vizsgála-

tokhoz VII s~ 

Tálilázatok: 
), rauykorona fokozatos illetékek I 309, II 307 
A tómsúlyok I 32? 
A!lami illetékek I 313. II 3l•l 
-\..tsz{uuítás aranvkorona és papírkoroua 
. • I 312, II 310 
.A.tszú.mitás korona és pengő k(izött 

Beadványi illeték 
Csepptáblu 
Eleinek táblája 

Il 311. II 312 
I 316, II 317 

I 330 
I 328 

Eréi:-;.hatúsú gyógyszerek legnagyobb 
nclé!gjai I 32~ 

}~ré):-:hatúsú gyógyszerek legnagyobb 
adagjai úllatoknúl II 27~ 

B:x:tc1npore készítendő gyógyszerek I D17 
f:vcnként 1neg·újít.andó g:yógyszerek I 317 
Felkent tavaszhoz szükséges tapasz-

1nenn:.1-:-iség- I :110 
Fokozatos illetékek aranykoronúhnn 

I 309. Il ::n; 
C-i-1-·akrabbnn elöforduló tapasznlakok I ;~1~; 
G~·ógyszeradagolús g·yermekeknek I Bn 
1"lö1nérő fokainak összehasonlítása l 333 
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Hűtőkcverékek I 3} 
Illetékek - állami I 313, II 31'-
Illetékek - fokozatos I 309, Il 307, III 35( 
Kimutatás az 1922-1923~ban a g-yógysze-

részpályára felvettekről II 286 
l{imuta.tás a gyakornoktartási engedéllyel 

bíró és az aU;;:aln1azoital, alkalmazott 
nérkűl működő gyógyszertúr;ikról II 306 

J{orona átszámítása pengőre II 3ll, III 21 
Létszán1kimutatás az alkalmazott 
gyógyszerészekről II 298 

Létszámki.mutatás a budapesti egyetem 
gyógyszerészhallgatóiról 1857-1924125 II 288 

Létszámklmutatás a doktori fokozatot nyert 
okleveles gyógyszerészekről 1861162-1924/25 
a budapesti és szegedi ei,ryetemen) II 297 

Létszú1nkilnutatús a kolozsvári (később sze
gedi) egyete1n gyógyszerészhallg·atóiról 
1872/73-1924125. tanévben II 291 

Létszámkimutatás a magyar egyetemeken 
oklevelet nyert gyógyszerészekről 1770/71 
1924/25. lI 293 

Létszámkimutatús a l\íag;rarországi Gyógy-
szerész~Egyesület gyakornoki taufolya.1u 
hallgatóiról 1888-1925 II 284 

Magyarország lakosságának és gyógyszer~ 
táraina.k egymáshoz való viszonya 1876-
1925 II 305 

1\Iagyarország nagyobb városainak lakos-
sága és a gyógyszertárak száma 1880-
1925 II 303 

Maximális dózisok állatoknak II 274 
Nyers és szárított drógok súly-viszonya I 323 
Okirati illetékek I 313, II 313 
Old&konysági táblázat III 262 
Ostyatokok ürtartalma I 318 
Pí:1ngő át5zámítása koronára II 312, Ili 2,0 
Bobbanó keverékek II 27S 
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Súlyok és 1nérlékek, , II 272 
Szúmszerü kin1utatas 11-íagrarorszag meg

lévő és évenk{\nt enged.olyezett n·vó•rv-
szertitrairól 1605-1925 ~. r'i'" 299 

Szeszhigítúsi tábla 
1
I 3321 ~ 'Tapaszalakok I 

33
,l 

'Telítési tábla 
(11.'úhlúzatok vége.) 

'fa' ppor·ok úllatrri„ó1ryúszati (engedélyezett) 
- >::;.1 .,,. IV 154 
rrápszerek - egészségTe, ártalmasok ' I .37 
Társadalombiztosító Intezct alapszabalya1 

• VI 73 
r11ársadalombiztosítóunk nyújtandó 

kedvezn1ény VIT 89 
I 179 

f 0°·tn l kozta tása 
rl'ársulati adó 
l'echnlkai ::.egéderök 

I~lliJ. I 307. Vl!I lW 
11echuikai. segéderök gyógy-szertárbEn _ _ _ 

·1]1.-·1lur·!·r:1-Jtn'1k 1n"!.;:iziintPt(•.'f' ll J\), TX l:1'l . „, ' ' ··' . ' ' ' v [l [ 12!! 

'rejvizsgálat. 
Telítési túhla 

IV 366 
I 331 

Temetkezé,i oe,;élyukció 111 232. lII 236. 
I\- :.:2-1. \ 1 :·1~ \.fT :-·:.n, l.\ lt1·L lti4 

'I'Pmet kezés i scg·é l ;.«1 kC'ió ! ag'.ia i \ 1 388. 
IV 225. VI 312. nr :i'l'I. VIIT 13'1. i::n. 143 

1'ern1ékenység meg:g·{!tlúsúra szolgáló __ 
szerek és készü\Ckck eltilfá:;a II va 

T~1netkezési sco-(•lvakt:ió sznhúlyozúsa és 
t • • >::>, ' \i •Vlíl \T '!;\) ha urozmanyn1 ....... „. „,„ 

'l'estiileti körtelefonálás III 248 
r11estületek, eg-~·esiilelek .. hn.tósúg,91~ ·- _ .. 

I 332 II srn. IIT 366, IV 3!19. v ;)IJ:i. v I 168 
' \-f. '.'1'1 \: 1 fi •1.fN f"'·; ·1/·1 

'.l'ban Károl;·-félc iisztön'iií';i VII i.fo,'vür li5 
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Tilos oly vények elkészítése, melynek 
rendelési módjából az orvossal fent.álló 
egyetértésre lehetne következtetni lll Hl 

'l'ilos Ol'vos által rendelt b„yógyszert 
n1ús g·yógyszerrel helyettesíteni III 1·!1 

Tilos vénYIDásolut alapján keresztes 
gyógyszer kiszolgálása III 143 

rrilos főzet, forrázatnak sűrített alakban 
való készítése III 145 

'I1ilos két.keresztes gyógyszereket por-
alakban osztatlanul kiszolgálni III 145 

1'iltott gyógyászati cil<kek stb. lajstroma 
II 129, V Hi 

'firocinális bizonyítvány I 100 
1·itoktartúsi kötelezettsége - gyógysze-

résznek I 51 
Tisztességtelen verseny \T 288 
r:I,iszti főorvos a n1eg:rei gyógy;;zertórakat 

n1ás s.zakértők alkaln1aziisa nélkül tnr-
tozik vizsgálni I 24~, 

1:r1sztviselői betegseg·él:rezés ügye I 16;1 
VII 9'l 

7,isztl főorvos ,g·yóg-yszertár\„izsgú}aLa 
I 106. I 2-15 

'fiszti főorvos teendői I 4-! 
rl'itkos összetételű gyóg:yszerek úrúsítása 
"''tl .. t'tl" . 138,1248 
.L1 . ros ossze e e u g-yogyszerek I 91, I ü2, 

'T"tl „ t't ]" . I H6 ..tl tos ossze e e u g-yogyszerek hirdeté"e I J..f.6 
'l'itkos szerek í1rúsítúsa tilos .... I 75 
Továbbképző tanfoly"m VI rn7 

VII 81, 120, 15íl, 174, VIlI lRB 
Többször elkövetett azonos kihágásoknál 
, „~ fell,bbezés . . , . I 36 
),?,hb ,g}:ogyszertarral ~iro községek lII 4:09 
Iokeerteke gyogyszertnrak:nak vagyonadó 

szempontjából II 265 

rrör·vényhatósúg egész&égügyi bizott~ága I 4;, 
rrfirvényhntóság kötelessége a _g~'ógys.zer~k 

akadálytalan megszerezhetesere intez~ 
kedni I 12() 

~Cörvényhatósági joggal bíró városokb_an -
hatósági birá:-.kodús l 3„, I 36 

1'örvényhatósúgi kezelő kirendelése , I 3fl 
1'örvénvhatósúg·i vúlasztúk köz{• g·yogy-

szcrészck felvólele VII 11!1 
rrör~'ényhatóság meghallgatása új gyógy-

szertárak felúllitásúnál l 41-Jt 
1'örzslapok - gyakornok - kiállítása 111;:!;J1 
'l'l'<t('.hon1:.1 szt·r·:•k IH• . ..;zp1·z:· ..;(' g-)·{ig·yszPr-

i·frrakban IX -~O 
'l'rianoni :i\:I•1o·varorszá<r 1rvú 0 ·vsiPrtúri 

slatisztik{;j~· . , >:> „.„. ,..., · i/T1 47S 
rpndOillÚllYCg'YCiClllCk húii g·y(iµ;:-.·szcr-T 

túra \II.Jlli 
1'udo1nányos képzettsége - a gyógyszere-

szeti szen1élyzetnek I 39 
'l'ndori fokozat I 204. I 2+! 
'l'nlajdonos (g;yóg-yszertúr) f Plelö::.sóge I H9 
'11ulajdonos (g-:-.·ó1:,>J·szert<\r) Yiszonya a 

kezelőhöz 1 Bfl 

Uj gyógyszereket drogistúk :....Clzönségnek ~ 
nem szolgúltathatnak ki II <:iÜ 

U~ g·y9gyszertf1r enge~lé1yezése. , I ;ll. I, 42 
U' gyoo·yszertar eo·v CV alatt [elall1tando 

·' "" "" ""· I 115 
U j gyógv.szcrtár f clú 11 ítú:;{i nak ha túrideje 

. II 1DB 
lT.i g·yógyszertúra.k felúllítúsi kéreln1énól 

111cgballgatllató a gyógy:::zer(~sz egye- _ 
sület I Jlz 

lT·1· "'Vórr:rszertár helyének 1neghatúrozása . ~· ~· I 116 
li.i gyógyszertár megnyitása I 42 



Uj jognak közigazgafúsi bizottság által 
való adon1iu1;yozása II 197 

lTj nyilvános gyógyszertárak 1925-ben 
11 35H. 192li-ban 111 4{16. l!l27-ben lV 390 

1\128-ban V il5li, Hl~9-hen VI 35\f 
l!tJ~O-han \: 11 il!I\!, 1!)31-hen \t 111 aaa. 

J!l:l:!-hen IX :l:!:! 
Unf,rv. (~;:u1tha1'idun1 kereszttel megjelölése. 

III 39 
'Qnnepi postai szol.giilat n1ótlosít.ása \T l{!il 
ti nuepnapokou gyogyszerkülden1ények 

.kiszolgálása IV 165 
\Srmértékek II 273 
Qvegbetét forgalmi adó köteles 11 144 
Üzemi engedely ópium és termékeik feldol-

gozhatására és forgalo1nbahozatalára I 62 
Üzérkedés fenn ne111 forgása igazolandó 
.. a gyógyszertárak útr11házásúnúl II 79 
lJzletbér - a gyógysze1túrakra I 60, IV 46 
\Tzleti kön~rvek bizonyító ereje I 40 
Uzleti könyvek hitelessége 11 143 
Üzleti könyvek Yezetése I 119 

Vagyonadó I 2il 
'lagyonadó ki.vetése IfI 149. I\T 2-0fl" 'lI HG 
y~ agyonadóhoz gyógyszertúrak tökeér-

tékéneJr ~riszám~tása II 115 
'\7agyonerteke gyogyszertáraknak I 2-09. 

IV 200, V 212 
·v allúsos kegyelettel ellenkező nevet vao-y 

jelzést gyógyszerkiilönlegeE.ségeknél "'· 
használni tilos I 102 

\Tasúti Betegségi l3iztosít.ú Intézetnek 
alapszabályai 1I 105, TII 105-112 

\
7 által}ozó gyógyszerszúllítás fogházak 
reszere III 7-:> 

\?"áltott éjjeli és ünnepnapi ügyelet I 305~ 
III 96 

Vámtarifa végrehajtása II 116, IV 181 
\:"" úrosokban (rend. tanácsú és törvény-

hatósú0·i) hatósági biráskodás I 35. I \16 
\ teo·vkisÓrleti úlloruúsok (hatósági) II 328 

0
• 111 37• 

'Veg;y·viz5gúlóállon1ása a hl. Gy. Egyesii-
letnek 1I 333 

'\r egyvizsgáló álloniások szakvizsgá}~ti ~ . , 
dijai ll.1 ;ll, lX Gb 

Vendégszobák a székházban IV 220, IV 276 
\/eronál úrry kezelendő, mint a hivatalos 

keresztes"' gyógyt5z.erek II 63 
Veszettség elleni oltóanyag VI 49 
Veszélyeztetése fennálló gyógyszertárak-

nak I 42 
Védjegytörvényről _IIl 232 
\ 1 égrehajtits (reáljogú gyógyszertáran.ra) 1 246 
\l égrehajtás alá von.ható személyes jogú ... 

gyógyszertár jövedelme 1 249, lll 191 
\7 égrehajtás gyógyszertár berei;itlez~t5ere l 5G 
\Tégrehajtás tárgya gyógyszertari JOS 

nem lehet I ll7 
"Vény árat kiszámító felelőssége III 142 
\Tények elkészítéE.e, amelynek rendelési 

111ódjából az orvossal fentálló egyet
értésre lehetne következteni - tilos lll 141 

\Tönv is.1nétlése (két.kere::.ztes szert tar-
talmazó) 111 143 

\Tények kiszolgáltatása \T 218 
\7 ény.n1ásolatok alapján tilos kereszte5 " 

rryórryszer kiszolgáltatása 111 l4ü 
'léi1y;e a gvórryszer ára tételenként irandó 

, -· 111 Hl 
Vényre szolgáltathatók ki mérgek I 38 
y~ érhat5gyógyító serum forgalomba-

hozatala III 45 
Vérsavó - diftéria. ellen I lf}í\-153 



\Tiosierin. l'L'JHlPlP:.:P · lX 7·1 
Víz kérnie.~ vizsgálata V 315 
\Tizsgn: - gyakornoki I 187 
\r.iz;-;gúlat a lifaµ;ynt·or:.:zÚ_<.d U.\·úg·y:.:zp1·i":.:zr 

f~g-~·e,-.iilet l'llt•Jl IX lill 
\Tizsgá!ata - gyógyszereknek a gyógy-

szertarban llI 269 
\Tizsgál.ata - gyógyszertáraknak 

I 43, I ,14, I 45, I 106 
\iizsgálati (gyógyszertúr) jegyzőkönyv IlOS 
\Tizitársulatoknál alkalmazottak gyógy-

szerigénye II 6i 
Vöröskeresztjelvénv liasznúlntn 'll 1·!8 
\\Teiss l\Iufréd rt. Segl•lyalapjúnnk szú1nlúi 

vrn 1~0. 1:,s 
„Wetol" sebo1aj cséplögépcknél I 1Gi 
.. Wetol" sebolaj használata II ;:; 

Záradékolása - oklevélnek I 202 
Zúrgonclnok sze111él:v;iog1í g-yógy,-;zertúrban 

lll 20:1 
Zárórarendclct III 9G 
Zeneszerzők, Zcnen1üírók. SziiYegir()k 

gyógyszorszá111lúi l\i 2;->-~ 
„Zion" vényci I'l 21B, l\T 21() 
Z.'-'i!'lartnlOl!l JllegJiafJ1rozÚ:-;a ilZ {>!e!n1i~ZCI"ek 

vizsgú1ntánál I\T ilíil 

EGGOPLAST 
kitííníít•n tiirnlható, uH•g·hízhatú kantsuk~ 

rag·tapasz. 

®Rwasó:iirnfütatt lit:é:irjü.Ki, ful.o.gy t:ewá
sáli'Ilásanll!láil a Zseb ll!lat ;m 1 ál.'li'at 
lilliiwartll;;i!J>zll!li sznwesEte:rl!ie!lleÉa; szol· 
gállat@il !eszl!llell;; ezzen neE-cil111&-i: s , 

Öllllmagukimali;r iis ~ 

(~hinoin g·yóg·:vszer l·s veg;yészel i te1·-
111ékek gyára rt., LT;jpt•st.· '!.'el: !J.!-S-S:L 

I·~<H:.h111eisfer li'rig·yes. uiúdai, I.Sndapest, 
\T, IInlcl u. s. rrcl: ~-5-1-HU, ::!;)-1-H.1. 
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(J-yógvszerészekct él'dcklö fn11to::.ahh 
- 'jo:i·Szahúlyok n1ntató.in 2n-;1.1 
(l-yógyszcrészi törv(•I_1yck 1:·~ .. r.~I~~I~:~ 

lctek '"Viiilernéun'') . . . . . . . . . . . . . . 35---JGll 
I~µ;ycsül~'ti 'l•s tcs.t.iilcti érlt':-,,ítl'st')( J()J-21·! 
:\ gyógyszerészeti köziµ:azga t<1s ue-

ldtnv· kérdésének 111eg·vilúgí_tú:-::a 
Irhl: Dr. ·zi/or1JJ Barna~ .... „ ....... 31H-2B2 

Fontosabb neruhivaüdo,'i g·vogysze
rck azouossúg·i pró hú i. Összeú llí-
totta: Dr. J?cif'n1ann "l\"ú11dor .... 233---,:!G-1 

':') ...:-\. törvények és reudPle~Pk ::u1yagi:11ak 
1io11 tos feldolgozású t a szu k ta rg;.-11111 ta tob~t ll 
közöljük. \T11Iar11ennyi törv{·n~·. rt·~1delet, er
lesítós ::-;tb. túrg;.~a szerint. a szaklargy~1nta
tóba11 betürencles sorban y(>teiett fel. Ennek 
következtében felesleges !' hel;.·cn czc•knel~ 
e:.ryeukén ti f clsorolúsa; a ,..;za~d.ú rg·:i.-·m u t,:;iiy 
alapján 1úgy·eze11 kilPnred~k .. Juuit az elozo 
nvolc kötetbe fclYett türven;.·ek. renc.h'ielek 
slb. kö11nye11 iuegtal{tlhatók, 
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