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ELÖSZÓ. 

Mult évi zsebnaptárnnk előszavát igy 

kezdettük: 

„Otlaltünn, a l1atárolro11 t1tl 1 már régóta 

nehfo gépkocsiktól dübörög a föld, harci· 
z_ajtól morajl1ana]t a tengerek:, sőt a leve 

gő szintén csatatér lett. Mindenfümen 

leskelődik ós le r.lmr sujtani az emberi· 

ségre a háboru réme, mely nem kimél 
anyát és gyermeket, amikor ádáz dühbe! 

csak pusztitani akar könyörtelenül." 

Azóta egy teljes esztendő telt el, de a 

pusztitás apokalypszisa nem lett kisebb, 
sőt ma még nagyobb területen szágulda
nak könyörtelen lovasai. De Istennek há-

la: Főn1éltóságu 

segitö tá.Jrsainah: 

Kormányzó Urunk és 
ldváló diplomáciai 
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ügyeskedése folytán l\'higyarország:_ földje 

eddig 11e111csa1\: i11e11tve n1aradt a 11áborn 
rémségeitől, de Erdély mcgs:zentelt földj•? 
eW,{ részének. hazatérésével uj abb terille

tel,kel is nagyobbodott az ors7a~g, anélkiil, 

hogy ezért az eredményért vért kellett 

volna ontanunk 

Határainkon belül tehát e soraink h·á· 

sakor i·s békesség és nyugalom ura1l\:odil\:. 

S ha a napi élet sem a polgári társada

lo111ban, se1n a gyógysze1táral\!ba11 i1e111 

folyik egészen gátlások nélkül, ha a 

~:yógyszer1tészletek: zárolása és a gyÓgJ'
szerbeszerzésben egyes a11yagok.ba111 beál

lott hiány miatt nehézségek merülnek fel, 

nen1 szabad ezek 111íatt zugo1ódnunk:, 
me1t azokhoz a csapásokhoz képest, ame

lyeket a háboru borzalmai hoznak ma

gukkal, ezek a - re!l11élhetőleg csak át 
meneti - bajok olyan csekély áldozatok, 

amelyeket béketiirésse\ és panaszszó né!· 
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ktil illik viselnie. minden hazafiasan gon· 

do•lkodó 111agyaa: gyógyszerésznek. 
lVIi magunh: is azzal a nyugalonunal, 

P.n1e1yet a si1keres és pontos n1unkál1\:odás 

n1egkiván, <lolgoztuÍ< ]\:i a !,Gyógyszeré

szek Zsebnaptára'' 1941. évr,e szóló, in1-

1:1ár 68-ik évfolyamát. favekeztlink ezut

lal is maradandó é1téküt nyujtani kiad· 
\-á11yunk tartaln1ában, l1ogy a 111agyar 

rnrúgyszerészi szaJ;;:irodalon1nak ez a rég~ 

től fog-va közkedvelt te1·méke az utat elr 
hen az évbc11 ls n1egtnlá1ja hazánk: gyÓgJ'

szerészeine]\: szivéhez. I\:ülönösen az er

délyi rtezeken élő kartársain.1t fogják szi
vesen fog·aclni ezt a zs.eb11[l;ptá1t, 111eljret 
több mint két évtizeden keresztül nélkü· 
lözni volta]( kénytelenek. 

1941. évi Z·sehnaptárunk hasznos tud-
11ivalók egész 

han fCYglaJj a 

óta n1egj e lent 

során kivUl n1eo·int n1ao·á-o 0 

a mult é~i k:iadványu11l\ 
törvényeket, rendeleteket, 
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- 1 t le'ratolrnt jelentéseket, egy13zn1enye~\.e ' 

stb., köm1yen áttekinthető csoportosítás· 

ban. Az ehhez a törvény- és rendelet

gyüjteményhez mellékelt tá,rgymutató se· 

gélyével még évek mulva is könnyen rá

találnak kaitársaink az őket érdeklő ren

delkezésekre. 
A lehetőségig pontos cimtárt adurik eb· 

!Jen az évben is azokról a hatóságokról, 

egyesülelekröl, testületekről stb., melyek

kel a gyógyszerészeknek élethivatásul< 

gya1torlása 1töz.ben száir11olniolt 1tell. 

Zsebnaptárunknak, - hogy ugy mondju1,, 

_ }1ázi cildcirói: d:r. Rex Ferenc. gyóbry

{<.runagykereskedő és clr. Hcws Milclós bu

cbpesti orvos-gyógyszeTész megint szere

pelnek közércleklőclfare számítható közl\e· 

ményeikkel. 
Dr. Rex Ferenc a l12;boruval ö3szefüg-

gúsben előállott gyógyszerbeszerzési ne

l1ézségeket1 a gJrógyán111:rigylteresk.edelem 
o\-f 

:1 

l1elyzetét, a gyó&11rszerpiac áralakulásai11a1\ 

ol\'át stb. \rilágitja n1eg igen élrvezetes É'.3 

ttm1:11l&-ígos elöadá'.sban. 

Dr. Haas Miklós „Ujabb haladás a.z 01-

\''0studorr1irá1nyba11" cin1ü rovaté.t szövi to

vább immár h.atodizben, ezuttal egy csoc 
l\:orra valót i11utatva be a g·;yógjrszer]\:incs 

ujabb jól bevált termékeiből.· Szól az ópi· 

mm és alkaloidáitól mentes fájdalomcsilla

pító dola:ntinról, a clr. Issekutz Bélci pro

fesszo1· álta1 az epilepsia gJ'ót,ryitására 
ajá11loit diphcdanról, a 11i1á;nyos l101r'.n1011-

tern1elése.E alapuló különböző zavarol\:nál, 

a petefészek csökl<ent mliködéséből eredő 

bőrbántaln1alo1ál s renyl1én g·yógyuló fe

kélyeknél pompásan bevált Jllcrofolin-Chi

noin. Cy 1·e 11-JJ-Bn!!'Cr (·s Syn tcstrin-R ich~ 

ter ké.:;zit111énye]\:l'Ől 1 isn1erteti a tn1á11 n1ég 

ezeknél is hatásosabb Oestrop/wn-Chiiw

btti a női ·nl'egheteJrec1ése];:nél jav<tsv'lt ilk-
1·olutin·Chinot.111t, n g-e11itftlis funkciók:at 
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e!ömozdit.ó A11d1·ofort-Richtcrt, Testovi
ront N eohom.breolt é.s Percu1dl'Cnt, azon

ldvü~ különböző betegs,ép;e1t orvoslására 

szolgáló ,111ég jó néhány uj felfedez:ését az 

orvostuclon1ánynalt .. Orvos és gyógyszerész 

egya:ránt solcat tanu1hat a szBrzőnek. ebből 
a [I1Jdndent átfogó tanuh11ányából. 

A szok:fr&os naptári rész, a gyógyszer

tárnkna1c és gyógyszerész~1cne1t le11etösé

gig poutcs cl1n1jegyzélte egészitilc i11óg k:i 

z:sebnaptáru11kat. n1elynelt \rask:os ltötetét 
a szolzctt dis.zes 1\:i11itásban s n1égis olcsó 

áron 11ozzuk forgalon1l)a. 
Fogadják azt kaitiirsainll:: E:Z évbe11 is 

azzal a szeretettel. n1int aminőt e ltiadvá

nyunk iránt nui1· hét évtizP.d óta tanusi

tanak ! 

1941 'JANUAR 
Napok 

1 Róm. kat. 
1 Protestáns 

1 Szerda újév GJév 
2 Csüiört. i\Iukár Abel 

1 
3 Péntek GC'novéva Benjamin 
4 Szombat Titusz pk. Leona 

5 Vnsúrunpl E. Jéz. sz n. 1 E Simoin 
6 Hétfó Vízkereszt Vízkereszt 
7 Kerld Luciún vt. Attila 
8 Szerda Szörény Szörény 
9 Csülört. Julián "!. \lurccl 

10 Péntek V1lmos pk. i\IC'lfinia 
t 1 Szon1hnt Higin •i. .·\!Z'ota 

12 Vns1írnap Et Szentcsnl. El Ernó 
13 Hétfő Veronika sz. Vidor 
14 Kedd tlilái pk e11. Bódog 
!5 Szerdn Uem. Sz. Pá! Lóránt 
!6 Csütört. Mr:rcel! p. Cusztáv 
17 Péntek Ap.ta1 np. „\ntnl 
18 Szombat P1ro ... k1: gz. firoskn 

19 Vasárnap ,!l? B; ~brg. E2 Sárn 
20 Hétfő 1~ ab1u.n, S. Fábián, s. 
21 Kedd Agn. sz. vt. A.gnes 
22 Szerda Vince vt. Ar.túr 
23 Csiitört. Reimund Zelma 
24 Péntek Timót pk Tádé 
25 Szombat Pó.1 megtér. Púl ford. 

26 Vasárnap E3 Polikárp EJ Vanda 
27 Hétfő A.r. tz. j á.n Lothár 

· 28 Kedd Nol. sz. vt. Károly 
29 Szerda Sz Ferenlj Adél 
30 Csüfört. ~1u rtinn EZ. ~1ártonka 
31 Pé~tek ll !lZ. Ján~!i Virgilin 

9 

31 nap 

1 
-ógörög 

19 Dec.1940 
20 Ignác Tl .. 
21 Julianna 
22 Annsztáz 

23G Sztaty 
24 Kar.elób. 
2?Nagykar. 
2li Js!ensz.M 
27 Istv. főd. 

1

28 T.ezer.vt. 
29 Aprósz. 

30G Knr. u. 
31 Melánia 
1 Jan. 1941 
2 Szilveszt. 
3 Mnlak.pr 
4 70 apostol 
5 Teop. 

1 

6F Epifun. 
(Iván 
8 Dominika 
9 Polyeukt 

10 Nissz. G. 
11 Teodóz a. 
12 T-aciána 

\13F Vízk. 
14 Sziuni Tt. 
15 János 
16 Sz.Pét.lán 
17 N.Anlal a 
18 N.Atonúz 



20 

1941 DECEMBER 

1 Napok 1 Róm. kat. 
1 

Protestáns 

l Hfüű !Elegy pk. iElza 
2 1Zcdd ílihiúna Yi. :\urélia 
3 Szerda jX. Ferenc !Olívia 
4 Csütiirt. Borbála l~i.irhú1a 
5 Péntek 1Szabbusz , \ il1na 
6 Szon1bat l1liklús pk. p\liklús 

'Z' Vnsárnap:Arnbrus pk. ; .AinT>rns 
S llétfő ISzepl. fog. Slúria 
9 l\:cdd F. Péter Natália 

JO Szerda i1·[clkindes Judit 
11 ("siitiirt. iJ)a111<Íz p. :\l'pád 
12 Piintek 'Oiilia ! c:abricl 
!} S1.01nhat ;Luca sz. Luca 

·-----·-· 
41 Vas;Írnap'Nikúz pk. Szilúrd 
l'í 11 t'·if cl : \'alér :Johan. 
1.:i !\.edd Ett,lka cs. ':\lliinn 
17 Szenl:1 f_úzúr Lúzúr 
tR ( ':;ii tii rt. (;rúeián ':\ ll;!"lJ:;í' .. 

19 Pt'·~tek Pclú::.dn Yiola 
20 z~nnilia í Tirnút \'{. ,Teofil 

~! Vt!s:\rnap Ti:uuús aps. Tnin.:'is 
•')'") 11 t",1 r(·i ·Zr''nc·l zt,n6 
'.2) E.(·dd ! Viktória Yiktór. 
'.2+ Sz(·t·dél ; Adai111. l'."Ya ,\., f:va 
:!5 Csiitiirt. i\'a~vknr. l(arúcs. 
2(1 PéntPk 'Szt: 'rstv. vt. lsh·(in 
·•":' S?u1n!i:1 t : J úno:; aps. J:íno." 

::s Vns:írnnp Aprószent. Ka1nilla 
::!9 1 !l·! f{; iTun1ú~ pk. 1 )ú \·id 

130 Kedd \ [)á vicl Zoúrd 
31 Szerda Szilveszter Szilv. 

31 nap 

1 ógörög 
1 IS Ro1nán 
19 :\bdia<:z 
~o D. Gcrg. 
21 B.-A. fel_ 

12:2 Filt:·n1on 
23 :\1nfilok 

12-! i\elc1ncn 
121 Katalin 

J(i Nikon 
127 P. Jakab 
128Trcnark 
l 29 Pa ra1nnn 
j30 :\ndrús 

1 1 Dec. 
1 21-laliakuk 

3 Szofon. 
-t. Borhúla 
'í Szubbasz 
ú j.líkl<)s 
:- :\1nbrus 

! 8 Paüíp 
9 H.-1\. fog. 

1 n ~ícnna 
11 l)únicJ 
12 Szpiri<l. 
t3 I·:usztrát 
l.+ Tirzus ·: 

15 ösaty. v. 
tó .:\ggcusz · 
l 7 l){uiict· · 
18 ScbcSTy:~ .. :;. 

' 

.... 
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Tel.: 137-156. 

VIIT/B. kPriiluti: \'ill., Baross-utca 67. Tel.: 
131-:.19G. 

lX I .'-\. keriileti: IX., Bnk.át&-tér 14. Tel.: 
187-3'14, 

J:'\./B, kerületi: IX., Bakáts-tér 14. Tel.: 
137-872, 

X. lu~riilet.i: X,
1 

Szent Lúszl.5-t.&r 29. Tel.: 
149-132. 

XI. kl'rii!P.ti XI., V<·1·v~·l1~1i~11t. 3. Tí~l.: 259-262~ 

XIII. kr,'riih_•!!: XIII ... flél-:c>~tér L Tel.: 408-334, 

XIV. kí'riih.•ti: XIV„ P~1er\·Úra<l-u. 2. 'fel,: 
4!l7-158. 
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_ 'r· Egyete1ui intézetek és batósúgok. 
)isráH.v-kőzeu:ini Iatér.et v~rr i\l .. 

4 
- • • ' 1 •• l · uzeun1-kurut 

. Te!,: 133-196. 
BuktcriolÓg'iai intézt•t· JX H" ,,, ., Of...')'t->:-5 En<lr•~-u. 7-·9. 

'l'í'l.: 387-105. ' 

Bük•s(.,;zetk:tri üékáui hiYatal: \FIII., 1Iuzeuiu~ 
kiinil G--8. Tel.: 130-416. 

_Fizikai intézet-, II .szá11n1: \'lII 1\Iuzeul!i-körut 
5-7. 'l\·J.: 133-025. .• 

_Fizikai intéZl'I:, lI .S''.".',·111111·. VI! - ., l\Iuze111u-kiirut 
4/b. Tel.: 338-665. 

Föl<lrani int·~zet VIII., i\Inzeuui-ki\nl[ ,!. Tel.: 
136-206 ' 

-Gyó;:r.rszerisrn('J't~ti int~zet:~ \TIII., Üllöi-uc 26 
TPI,: 740-2!9, 

·Gyó1,:·ysz1..~rJ::uli intézet, VIII.
1 

üilöí-ut 26. Tel.: 
131-186. 

-Kii~. ?fa;;yn l~ Páz1uún.r PétPr Tndo1uúuye;.;yel:.~n1 
Gyof.("yszc•rc~zeti Inte"·.c•t,•. : ..... E ,, .... ~ • :;yetP1ni G~-ú~Y-

szertára, IX., Hő;;yc::; E;:dn~~u. 7-!). Tt~l.: 
ISI--6rn 

ICiizt>gl?szsé:.rtani ini'&'et· \nll. E ~· '" , · 1 ':'ZIPrhúzy-ut:ca 
9. Tel.: 130-426. 

Niivényker;; i:.raz~.·.ut:ó..,.,·1!!',I Vlll R , .... . ., o:uanPl!i-utca 
25. Tel.: 130-389. . • 

NüYériyélet:ta:ni iittc~zet< Vlll '! , ., ~1· 1lZl'Ul!l-kijn11: 4, 
Tet.: 130-5,13. 

Nih·ényret:d:'ze1·ia1Ji <~;; 
i/![l., .i\It1Zt1U111-kiin1t 

nii,·l,11yfiil( 11·: tj?.i i ;; t,z·.~t, 

4/:i. 'ft-1,: 133-213. 
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Orvoskari dék:ínl hh·ata1, VIII., Üllöi-ut 26_ 
Tel.: 131-210. 

Questura, IV ... Szerb-utca 10. Tel.: 186--059, 
Radiuló~,üai inté?:~t, VIII., Eszterházy-utca 

11-·13. T~I.: 13&-207. 
Rektori hivar.al, lV., Pázinún.r Péter-t.ér 3. Tel.:: 

186-066. 
Röntgen int&.t.et, (központi), VIII„ ÜllŐi·ut 

2&-28. Tel.: 133-334. 
Veg.rüuü int,zet, I. szátuu: VII·I., Tuiuzeum-körut 

4/b. Tcl.: 134-·158. 
Vegytani int.ézet, II. szán1u: VIII., Eszterház.y. 

utca 11-13. Tel.: 130-ö51. 

VI. Egyéb állami hatóságok és 
iutéz1nénye1L 

j\llruué11itészeti hivatal: V 11ária Valéria-utca' 
15. Tel.: 187-950. 
Állanü 1nértéld1itelesit.ö hivatal: (111. li:.ir.): 

X., Finn1ei-ut 20/a. To~.: 139-367. 
Állanú nyonula. (rn. kir.): I., Kapi5zt.rÚ.n-tér 1. 

Tel.: 160-080. 
Állarnvasutak (rn. kir.) igazgatósága: VI„ _l\.nd

ráss;r-ut 73. TeL: 220-660. 
Allatnvasutak (1u. kir.) huda11esti iizletvezetöséger 

VIII„ Kerepesi-'llt 3, Tel.: 131-{)83. 
Bejelentő hivatal (Budapesti n1. kir. á11a1nrend

órségi); V., Ferunc .Józse!f-tér· 7. Tel.: 113-640 •. 
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Chen1iai intézet (s kii:l:ponti Yegyldsérleti állornás 
(orszú.~os): 11„ 1.::~~1e1i I\.i..roly-utca 24. Tet: 
150-070. 

Felf'"iíh:íz: \i., E.(1:-suth Lajos-lé1· 1, TPl.: 113-777, 

Fökapit(1nr~úg ( Dnrliqu!>.:tt ni, kir. úllau11·endör
sf:g-i): 'l., FPrPll'' Jén;sef-tér 7. Tel.: 113-640. 

Fi5piista: IV., Vár:>sház-utca 18. Tel.: 185--820. 

H:lflYiselöház: '/ .. 1\.o~!'llth Lajus-t81· 1-3. 
T1~1.: 113-·777. 

I\.:erületi k:qiit;íny:'l:Ígolc (lhHlapesti rn. l~ir. Úl-

l:unrenllÖ!·:;égi) · 
I, kt•rii\i•ti: I., Pnulf'r-utca 18, Tel.: 150-470. 
IT. k(•rhlt>ti: II., Di1nbó-uica 7, Tel.: 150-570. 
III.kPl'li\Pti: IT 1., Tinúr-l!tca 11, Tt~l.: 162-000. 
IV. keriileti: IV. Szer\l-utca 3. Tel.: 180-950. 
\í kPrlik;ti: ·v .. Vad{t~z-utca 14 Tel.: 127--350, 
vI. kl•riilcti: VI., i\Iois(~r-ut·en lfÍ. Tel.: llG-606, 
VII. kcriill'Li: \ill. Húr:-;f:l-Utca 38. Tel.: 222-455. 
\TJ:II, k.:rlilP!i: \"III. \Ti;;-11, 3H. TPl,: 145-585. 
lX. kt•r\ilPti: IX., Ft~n"<lc-t(;r 15. Tel.: 146-006. 
X. kí'l'lilPti: X., GP!'g\•ly-utca 10. Te'-!.:148-~338. 
Xl. k0riileti: XI„ Diós;:C!1!llY-lli: GO. Tel.: 268-810. 
:XIV. keriill'ti: -X.l\'., Thüküly-nt 1711, Tel.: 

2íl7--870 

l\iagrar Ni:'n1zeli Bank: V., Szabtul:-;~ig-tér 8-9. 
'fel.: 118-610. 

1\-lagyar Tuod1nán:ros .:\h:atléniin: V,,_ _4._kad&mic1-
utea 2. Tel.: 129-G20 
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l\Ing:ya-r Távirati Iroda Rt.: VIII., S:íntlor-ntca 

7. Tel.: 145-·510. 
Postabth.arélq1énztúr (111. ldr.): V., GL'óf l~lehels-

ller:.r-ulca 4. Tel.: 110-106. 
Post~:Távirtla-'fú\·beszé16 vezérigazgatóság ( 111. 

kir.) 1., l(nsztina-kiirut 12. Tel.: 15~~025 .. 
Poshi (ni. kil'.) ttulal\<:zó irodii,ia: W., \iaroshaz

utca 18. Tel.: 185-820. 
1iendörség (lnHla11esti, li't..:;d: Fökapitánys<\g„) 
Rentlörs,g (hutlapí.'Slvi<ll:\;:i n1. kir. ű.llauli): V., 

Nádor-utca D. 'Tel.: 110-0GO. 
Statisztil;.ai l-li\'atal (111. kir. kUr.po1iti): II„ 

l{t•leli I{ároly·utca 5--·7. Tt~l: 150-0ZO. 
Szá1nvevöszék (ni. kir. Jegfőhh á1lauü): II., Fő

utca 81. Tt'l.: 150--000. 
• t l VI N:u.r .. vn1ező-~fávheszélii tli,lh-rszedö luva a : ·· 

utt~a 54-50. Te-1.: 116-780. 
Táviró- és távheszélö JHistavezériga.zgalósiig (111. 

0 
..... 1<'. 

kir.): I., IZris;t;tin:1-l;::iirnt 12. Tel.: 150- ""~-
.Utlevélosztál.r (hudnpesti n1. kir. ftllarnrendőr-

;-;égi): V., Ft~renc József-tór 7. Tel.: 113-640. 

''II. Fővárosi l1atósúg.oli: 

..1\r\·asiék: I\r~., ICiizponti Várc15húza, Városház

utca 7 ·Tt>l.: lSD-·850. 
Budapest. szfll.esfő,·áros kU-zpontja: IV., Városház 

utca, Kiizp(111ti V{~rosháza. Tel.: 189-850. 
l\. Város.háza küzpont.jából kérendő u kivánt 
n1ellékállou1::í.s. 
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Föpol 1„ári11ester·. IV y· · ri ac1-utca G'.2-64. T(~lefon; 

182-733. 
Elöljárósúgok: 
I. kPriiiPti: I .. SzenthÚ!'n111:-á;,;-utca z. Telefon: 

160-602. 
II. keriileti: 
lIT. kerDleU: 
IV. kerületi: 
38~503. 

II., Fö-utc:i 3. Tel.: 156-040 
Ill., Pő·tér 3. Tel.: 163--239 . 
l\„.

1 
\'úci-utca 62-64. Tel..: 

v. l'eriilPti: v„. :tJnuréd-utca 20 Tel.: 123-68&. 
VI. kPrUlt~ti VI., A.radi-utca 23. Tel.: 125--763. 
VII. kertileti: VIT., Csengeri_ut.c; 11, Tel.: 

222-226. 
VIII. kPriileti: VIII.i Baross-utca ö7. Telefon: 

146-·128. 
IX. keriileti: IX. Bal,áts-tér 14 Tel.: 187-307 
X. kertiJ('t.i: X„ Szent L:í&z.ló-tiÍl' 29. Telefon: . 

348-11•!. 
XI. kei·iik•ti: XI., Ver11e!8ti·u1- :l, TeL: 2G'=3---9G8. 
XII. kerilleti: XII. BUszünuényi ut 23-25. 

Tel.: 156-140. 
XIII. keriileti XIII„ BékP-tér 1. 1.'Pl.: 299-- -040. 
XlV. kt11·iileti: XIV., Pétervúradi -ntca 2. Tel.: 

2fl7-9:2fl. 
rriszti fÖOr\"OSÍ hivatal: IV Gerlóczv-utca 1-. •I ' • , \..ÖZ-

lfOJlti vúrosháza. 'fl'l : ig9 __ 850. 

Keriileti tisztiorvosok. 
I. kertileti: l\ Sze11t.húron1&'Í}!-té1: S, Telefon: 

Hi0---134. 

II. keriil(;.t..i: IL, Fő-nb.!·t 3_ TeL: 153-355. 
III kertileti: Il[ l"'ő-t.5r :3. T1ü.: 362-··348_ 
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IV. kerUleli: IV., \'áci-u. 62-64. Te!_: !cl8-'.3HG, 
V. ke1:n1eli: V., 1-lnnvéd-utca 20. Tel.: 116--397. 
VI. kerU1eti: VI., _'-\.rndi-rt<.':I 23. 'l\,1.: 113-156. 
VII. kcrlileti: VII. C:;engerLutca 11. Teh:fon: 

222-400. 
VIII. ktiriileti: VIII., Baro~~-utea 67. Telefon: 

146-128. 
IX. keriileti: IX. Bak::ots-t&r S. Tel.: 187-345. 
X, l~ertileti: X., S<:ent László-tér 29. Telefon: 

.149-053. 
XI. l~e.rtileti: Xl .. Veqwlét i-ut 3. Tel.: 268-967. 
:\III. keriili>ti: XIII., Békt~-tér 1. Tt>l.: 498-365. 
XIV. keriilet.i XIV., PftPrYárad-u, 2. Tel.: 

4\17-·749. 

'rIII. Pestvár1negsei hatóságok. 

Főispán: I\1., Vár0:-:húz-nlca 7. Tel.: 189-070. 
..:-\lis}lán: TV., Ví~roshúz-utc:1 7. Tel.: -187-880. 

IX. Külképviseletek. 

Bl'lghun: II., Do·n.ú!l-utca 3-1. TPl.: 150-0'.í:~. 
Brazilia: I.j Uri-utca 58, T1~1.: lGl·-110. 
ilulgúria: VI., A.udrÚH~y-ut llil. Tel.: :2~0-820. 
Dánia: V., ZultúuM1~ti·a G. T1Jl,: .1.J:l -íiS3. 
Egyipton1: L, Lis1.1iyny-utca 27 .Tel.: 1fl2-SG8. 
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Eszal;::.uuerili:ai Egyesült .,.\lhuuok: V., Szabad:;;ág-
tér 12. Tei: l:?.~_r··-5lü. 

FrarH'Íaors·lág-: II., }i'ő.ut\.•a 17. Tel.: 15.l·-·GSO. 
Güriigország: VI., Szt>gfii-utca 3. Tel.: 421-l!JO. 
Japán: XI., l\.PleBllegyi-ut 48. Tel.: 457--504-. 
JuKoszhívia.: \71„ .'-\.rC>n:t-ut 92/h. Tel.: 420-5GG. 
Lettorszúg: IX., PúL1ay Istvú.n-utca 6-10. Te1 :: 

133-622. . 

Litvánia: VII., Rottenbiller-utca 36. Telefon~ 
425-777. 

Nag.rbrittania és Irorsz:.í.g: I .. Verböczy-utca 1. 
Tt•It:fou: l G0-170. 

Né111etalfiild: VTII., Üllői-ut 4. Tel.: 140--552. 
Nénietorsz<ig: I., Uri-utca 64-66. 

'l'l•k•fon: 160-066. 
Xor,·ég-ia: l:X. Ló!>yay-uica 29. Tel.: 386-·347. 

Olaszorszá;.:-: \TIII., E~terhúz.y-ntea 40. Te1efnn: 
J.3(i-357. 

Portug-úlia: fV .. Vúei-ut:ca 37. T·.~L: 182-7i13 
Honiúnia: VIII., Horúu~zk;v~ntci.t 15. Tel(•fon: 

130-480. 
S11anyolorsz<Íg-: \'l., EiitYii:::-utca 11/b. T1,lefon:: 

425-595, 

S\·<Í.j1·: XIV .. 8t1~fúuia-11i· G9. Tel.: 296--060. 
S\"'Jdország-: XI.

1 
Gy1fpár-u, S, Tel.: 457-789~ 

Szentszék: I., Dbz-l&r G. Tel.: 360-508. 
Szoy,iet: \'T.. Bajz:t-11tca '!2_ Tel.: 124--240. 

, 'fiiriiJ;:ország-: \TI., A.ndr:'t>:SY-llÍ" lOl. Telefon: 
220-015. 

a 

8L8Ő mi:IG\di:IR G\dÓG\d8Z8RTPRI 

8ZÜH8éGL8TI CIHH8H G\dPRl=l 

T8L8POnszAm: "150-937. 

i:ILPPITTPTOTT: 1870=B8íL 



Gurírt111rí11uaíut1 : 

(_:,{f(Í(/ifc!zn.fál'i r/o/1c1?.0k ti !c'(ft'rtydzo·ii/1/1/6/ a 

Ícqt/idz(dr/,/1 kiPifc'fi(I. 

f..!if<. 1r11•ofri/{ ,\! rllíOP! ,!Ít/llrdt!l'fÍ1', 1, .. ·// . , . ' - "'' ' {// lll!l('!C.. 

( t1 . 11 f\t"CCE< é,J Pri(j('ff fc/.d111·1ik.. 

l\t11i.iz11/rJk rt1(!r1.~2tPft, f!or1111<'ir' ,• 1 /, 1 1-' 't ' . ' 11'<(1< ;:f(~j 

kiuilr:lho1 /,1_ 

··1~<C<'1 1I- (\1 <'11/uoho„if(:f.:(,J~. 

·10 . , ,, ' ' Pf'({/J'C{I!-;, -?.f/L\!A:.ÓJ:. 

11/ /1 ,!t/1. 
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GYÓGYSZERÉSZI TÖRVÉMYEI< 
ÉS RENDELETEK FOLYTATÓLAGOS 

GYÜJTEMÉMYE 

(Multévil •zsebnaptánmk lezáráPátiil 
1940. október 15-éig.) 

1940. évi VI. törv-énycild{ n. giin1őli:ór és a ne1ni~ 
betegségei\ elleni ,,élleli:ezésró1, ,•aln1nint a li:öz~ 
cgészségiigyi törvények egyes re1ulclliezéseinek 

1nó<losit.ásáró1. · 

Emlélcezetiil aclom ezennel ·mi:nc/.en/cinek, 
alcit -illet, hogy Mcimw1·ország országgyii
lé.sénok 7cépvfarliiháza ,>s felsőházci lcöziis 
e.rruetért.isscl cc követlcező tör v1' n11cilckct 

alkotta: 

(Kivonat.) 

1. §. (1) A gürnőkor és a nemibeteg
l;égek elleni védekezés előmozclitása köz
feladat, amelyet az állam a törvényha
tóságok és a közSégek, a betegségi-, öreg-
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ségi-, és bányanyi_1gbérb-iztositásna1;;: -~rr._ 
1927:XXI., 1928:XL., illetőleg 1925: 
XXXIV. tö1-vénycikk1Jen •megjelölt inté
r,etei (rr továbbiakbaH: biztosító intóze
tek), az 1928 :XL. tc. 10. §-a alapján lé· 
tesitet:t nyugdijintézmények (a továb
biakban: biztosító intézetek), valamint az 
ilyen céln egyesliletek és intézmények 
köZl·emüködésével lát el. 

I. .A giin1ökór elleni vétlekezés, 

Altcilá»os rccndelkezr<sck. 

2. §. (1) Aki tud arról, hogy a saját
magán észlelt tünetekb&l ana következ
tet11et 11orry O'ü111Öl\óros n1i:~·O'bet2geclésben 
szenv~d, !~Ötcles 111ngát or~ossal gyógy
kezeltetni. A munkaadó, a hinüa1i főnök, 
illetőleo· a mnnlmvállalúk (alkalmazottal<) 
közveti~n felligyeletóvel megbizoit sze
n1óly, ha a 11111.nl{avállaló, illetőleg az alá
rendelt gürnőkóros n1eghetcgec1óse tudo~ 
n1ású1·a jut, 1\:öte1es azt figye1n11eztetni 1 

11ogy n1ngftt orvossal gyóg-y1cezeltesse-. 
}la n n1unJ\avá1l:.1lÓ l;;:öt~lezö betegségi 
biztqsitási intézetnel\: tag:ja, a n1tn1k.aadó 
- ai11en1\fiben arról tudo111ása va111 -

]<ötelcs mun!ui.vállaló,jának gümőkór~ 
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megbetegedését a biztosító intézetnek is 
bejelenteni. 

3. §. (1) A közhivatalnok, az orvos 
ug·yszintén n1i11dazok, alcik: á1lásu1c h.iva~ 
tásuk vagy foglalk:ozásulc k:örében gfunö
kórO's meg'beteg•edésrő1 tudomást szerez· 
nek, e betegség tekintetében titoktartás
ra kötelesek. 

( 2). Ha a beteg betegségét nem gyógy
kezeltett, vagy a fertőzés meggátlására: 
vonatkozó orvosi rendelést nem tartja 
meg, a titoktartás kötelességét nem sze
gi nleg· a~, aki a betegségről a hatóságot, 
mtrnkaadot vagy a beteg részéről fertő
zés köz_vet1en veszé1J'ének cgyél::.k.ént Jci'
Lett mas személvt értesiti 

~ " . 4. ;; . ( 1) i\T mden gyermeket kiscled-
óvodába, gyennek vagy napközi otthon
ba val? felvételkor, to\'ábbá hataclik ti
z~cltk es tizenötödik életévében is "'Ümő
korc,; m_egbetegcclés szempontjából borvo· 
sí v1zsgalntnak kell alávetni. 

<2> Az, egészségvéde1n1i szolgálat, 
a .gy:rn1elc\1:clelen} 1 a bflbaszolgálat. ug,,'
s~111ten ~ k:isdedovodák, népiskoláJc, Jtö~ 
zepf?k~1 isk·oJálL, v~égül az általános és 
s~akira~1yu tanoncislcolált nevelő- és olda~ 
tosz_emdyzete és egyéb alkalmazottai 
koreben csak olyan személyeket szabad 
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alkalinazni, akik. fertözöképes, vagY ari'é. 
gyal}US gün1ők.óroS 111egbetegeclésbe11 11em 
szenvednek. Ilyen alkalmazásban állókat, 
valnn1int a n1agánbú,bákat ebből a szem, 
pontból időközönkúnt ellenől'izni kell. 

(3) I\:özfogyasztásra szolgáló élel· 
n1iszereh: és italok, továbbá fogyasztásra 
szán.t élvezeti cikl<ek, gyógyszerek (szé· 
run1ol\:) és tcí1pszerel\: ipari előállitás{t„ 
han, k:ezelésében ·vagy forgalo1nbal1ozata-
1ában, ·végül a fodrász-, kozmetik:ai- és 
n1anik:üripa1i k.örében csa1c olyan szen1é„ 
lyc-ket szabad a11calrnazni, alcik fe1töző
lcépq.fi? vagy arra gyanus gümőkóros n1eg
beteg-edésben nem ·~zenvcdnek. Ili•en al
kaln1azásban állól(at ebből a szempcn1tból 
időnkint ellenől'izni kell. 

5. §. (1) Ha a '1. §-ban előil't vizs. 
g·á:laton \1agy 1náslcént azt állapítják n1eg1 

h;:1gy valan1ely szen1é1:r oly gün1ök.ót·os 
n1egbetegeclésbe11 szenv.ecli gn1e1y a l\:ör· 
11yezetét fettőzés veszél:rének: teszi ki, az 
alábbi renrlelkezésel<Bt kell alkalmazni: 

6. közfogya&ztásra szolgáló é1eln1i-
szerek és italok, továbbá fogyasztásra 
szá11t él vezeti c1l<l\ek, gyógjrsze1·e1c ( szé
nunok) és táp~.zerE<k ipari elM1lihí$ánál. 
k:ew1ésénél vagy forrgalonnba11ozataJánát, 
végi~l a fodrász-, kozmetilcai · és n1anj1cür 

·/t 

~+'0· 
,~.::< il1i11·;;;.t· .. 
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ip~r k?r~bei; alkalmazott személyeket az 
alkaltn,tzasbol el kell bocsátani; 

A niegeU5zés és gyógyítás intézményei. 

. . 11: § .. A gümőkór elleni védekezés 
rnte?•lllenye1 : . a ~üdöbeteggondozó intéze
te!r. . az egeszsegvédelmi szolgálatok, to. 
vabba . b?teg-ek elhelyezésére a tüdöbeteo" 
szanator.ium?l~, .' lrözkórllázak, tudoinán;
egyet~nu„ l;fmi!káJJ{, biztositó intézetek ál
tal gu:i1o]~Ol'O'S betegek részére fenntar
tott korhazalc és tüdőbetegotthonok. 

12• §. (1) Tüclőbetegg-ol'ldozó intéze· 
h~ket állithatnak fel: 

1. az állam 
2. a töl'vényhatósá,g·o]~ és községek, 
3. a biztositó intézetel-
4 'l '• • · az 1 Y célu egyesületek és int··z-

menyek. e 
.( 2) Azt, hcYgy a biztositó intézetek 

hol allithatnak fel önállo.· tu"d"b te . d · · t · ' o e ggon· 
. ozo m ezetet, az él'clekelt biztositó inté-
izet meg-hallgatásával ra belüg-ymlinisztel' 
esetenkrnt állapitja meg. 

( 3) A tüdőbeteggondozó intézetek· 
ben a betegvizsg-álás ingyenes. 
.
0 

. 13·. §, (1) :Minden törvényhatósági 
J gu varosban, továbbá minden járás te-
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rület&n lehetőleg a járás székhelyén 
- legalább egy tüdőbeteggondozó intéze
tet kell léte.siteni, illetőleg fenntartani. 

16. R· (1) Tüdőbetegotthonolrnt állit-
hatnal< fel: 

1. az állan11 

2. a törvényhatóságok és községek, 
3. biztositó intézetek, 
4. az ily célu egyesületek és intézmé-

11yek, 
(2) Az állam, a törvényhatóságok és 

a községek által fenntartott tüdőbeteg
ottl1on:olt11alt 1cözkórházi je11eg·ülc van. 

23. §. A gümőkór elleni küzdelem 
n1eg·szervezését és eg:rséges irányitását, 
va·lanTint a védelcezés szolgálatába álli
tott intézmények központi felügyeletét és 
ellenö1·zését az Országos I{özogészségügyi 
Intézet lát.i a eL 

II ... A ne1nihetegségek elleni ·védekezés. 

Altalá:nos rendelkezésc7c 

2,1. §. \1) E tö1-vény rendelkezései 
J\iterjednek. a vérbaj11alc1 -a ]ta11k:óna}:;:, a 
lágJrfel\é1~~1elc és a 1~;"111phog;ra111l1on1~ in
guinalenek ( n továbbiak:bnn: 11eri1i-ibeteg
s0g:ek) fertőzőképes vagy fertözőképes
s8gr0 gyJ.11.us eseteire. 

39 

(2) E törvény szempontjáJból nemi
betegnek a~t kell tekinteni, ruki vabmely 
nen11betegsegnek fertőzőképes vao-y fertö
zöképesség·re gyanus áNapotban ~;·111 

')5 g (1) AJ . ') t - ' . ..... ::;. .... \:l nen11 )C ·egsegben szen-
ved és erről tud, vag,y aki nen1ibeteO'SéO'· 
nek közis111crt tüneteit önn1aO'án és~lelÍ 
k?teles késedelem nélkül vizs~álat céljá'. 
bol ~ah1niely gyakorlatra jogositott or
vosnal va.gy nen1ibetegg·ondozó intézet
ben, ilktőleg más gyóo·yintézetben jelent 
kezni. 

0 

' 

~2) Amennyiben a vizsgálat nemibe
leg:seg·et állapit 111eg, a beteg a fertözö
kép~ssL·g n1egszüntéig 1nag11t -gyógyli:ezel. 
tet-111 s CY'égbőJ a ke:ielőorvo.s utasításait 
pontosan betnrtnni köteles. 

2_6. §:. ( 1_) Ha a nemi beteg a gyógy. 
kezelest onken;yesen huzn,n1osabb időre 
n1cg·szakitja vagj' a g·?úgykezclésből g1ró 
gy\1latlnnul„ eli;1arad anélkiil

1 
hogy n 

rryogy!cezcles mas helyen való folytatását 
1g-azoh1:í~ a li::ezelöorvos, i11etöleg a ne1ni· 
betegg·ondozó intézet köteles er1.'Öl a "1. ~
( 5) bekezdésében megjelölt hatúságnnk a 
beteg S7.emélyi és kóradatait feltüntető 
jelentést tenni. A kezelőorvos illetőle" 

'J ' Q a nen11 Jetegg·ondozó intézet, ha az általa 
kezelt nemi1)eteg házasodási szándékáról 
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szerez tudon1ást, vagy i1a a beteg a fer~ 
tőzés erede.tére személyi adatokat közöl 
vele, köteles erről a hatóságnak külön 
jelentést tenni. . 

27. §. (l) A 4. §. 5. bekezdéseben 
megjelölt haUiság a 26. ~. é1·telmlben te
endő b0jelentés alapján ve.gy enélkül is, 
ha alapos gyanu merült fel arrn nézve, 
hogy valaki nemföetegségben sv.mved, de 
annak gyógykezeltetését elmulasztja vagy 
elhanyagalja, a beteget, illetőleg a beteg
;:.érrre rrvanus szen1é1yt - az illetékes 
t.i.$~tlo1·\~~.::; iavas1atár~ -- ajánlott, z;~),rt 
lcoritékos l}leghi1vóval felhívja, hogy a 11e
mibetegségek elleni védekezés szervet 
( 35. §.) közül vizsgálat iartásán1 kijelölt 
szervnél haladéktalanul - esetleg ismé
telten is - jelenjék meg. 

( 3) Amennyiben a vizsgálatra f.elszó
litott személy a hatóság felhivásának 
n1eg·isn1étlése elle11ére sem tesz eleget s 
túvohna.radúsát lrel1őkép ne111 igazolja, a 
hatóság elővezettetés utján szerez érvényt 
re11r)elkezésémek. 

28. §. Ha a 11en1ibeteg a 27. §. alapján: 
n1egtartott \ri.zsgálat után sen1 11ajlandó 
m,{gát rendszeresen kezeltetni, a 4. §. 
(5) bekezdésében megjelölt hatóság 
kényszerkezelést rendel el. A kényszerke· 

';,---;~, 

,il 
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zelést feitözöképességre gyanus esetek
be11 a ne111ibetegség;ek: elleni \:-édeke21és 
szerveinek (35. §.) igénybevételével já1·ó. 
beteg-keze1és fo1111ájában, fertőzőképes 
betegeknél pedig, főleg ha é'.etmúd.iuk 
vagy foglalJcozásuk által n1ásol\at veszé
lyeztethetnok, lehetőleg kó1·házi 'ZJá.rtke
zelés utján J,ell v€igrehajiani. A hatóság 
rendelkezésének szükseg esetén kényszer 
u tj án szerez érvényt. 

29. §. (1) A közhivatalnok, az orvos, 
ugyszintén mindazok, akik állásuk lüva
tástik vagJr foglalkozásulc 1törében 

1 

nen.1i~ 
betegségről tudomást szereznek, titoktar· 
tásra kötelesek. 

( 2) Az orvosra. nézve ez a titoktar
tás nem kötelező azokkal szemben, akiket 
a, nemibeteg közvetlenlil veszélyeztethet. 
Ugyanesalt 11eni kötelezi titoktartás a 
biztositó intézetekkel, illetőleg biztosi tó 

M E D () 111 SaCHitlOll! 
a kiváló bismuth·anliluelicum, 

olajos oldat, magas fémbismuth· 
tarlalom m al 

10 amp„ 12 és 25 kcm iiveg. 
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szerveklrnl szemben az intézet, illetőleg. 
szei-v orvosát sem. 

30. §. (2) Ncmiúetegség gyógyitrísá
ra gyógys.oert ·mgy gyógyá3.rati el.járást 
c:ia.'D hifcjezcttcn orvos·i és rtuógyszerésze
ti. sza./clap/Jct:n vagy ldzárólag 01~osnali: 
kiildött iozokásos kereskedelmi nyamtat· 
ványban vagy tudományos közlés alakjá
ban szabad hirdetni. 

3°L s. A nemibetegségek terjedésé
nek megakaclályozhatása céljáiból a bel
üg:rn1iniszter az ország egész területére 
vag·y a11nak. egy részére 1 az egész lak:os· 
ságra Yngy a 1ak:osság egy részére k:öte
lezö vérsavóvizsgálat vég·zését1 tüvábbá 
eg·yes fop;lalkozási ága1.;:ban n1inclen nentl
betegség szen1pontjából vizsg·álat végzését 
renclelh•2ti el. 

.fl 1negclözés és gyóyyitás intéz·1n6n11Pi. 

35. §. A nen1ibetegsége1.;: el1eni ható
sági v-édekezés szervei: a 11en1ibeteggon· 
dozú illtéz.elek, az i11t.ézetek l;;:ülsö 111ükö
dLS~ te.ri.detén az egészségvédebni szolgá
latcl:-kal vag1~ a 1Jelügyn1~iniszte1· últc11 ez
zel n1eghizott orvcsolc tov{'.l~1~ti. a V'.Í.rn~::-: 
L•s közsÉ'gc:k e cr~lrn alk::i.ln1aí:olt nern ·.h:> 
teg- szakorvG.sni, végül betégek elhelye-
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zé_sére a közkórházetJl.t és ~ tudo~1\ány
eg·yelen1!Í klinikf1k. 

<l6. §. (1) Nemibeteggondozó intt'7.ü· 
teket f:!iíthatnak fel: 

1 . az á1lm11. 
2. a türvényhatóságolt és 1tözségek, 
3. a biztos;tó intézetek 

. 4. az ily célu egyesliÍetek é; intéz
n1enyek. 

(2) A nemibeteggondozó intézetek
ben a betegvizsgálat ingyenes. 

( 3) Nemi Jieteggondozó intézetet min
d:.:n \;árn:eg·y~ben annak székhelyCn, va1a
:-ü121t n1inden clya11 városban vagy }(izség-. 
bcn kell létesíteni, amelyben a lakmuk 
szá111a a legutolsó nÉjJszán1lúlás adatni 
szer::·nt a harn1ínce:zret n1eghn1adja. 

'JO. §. A nemibetegség·ek elleni véde· 
k:z(>s 1T1cgszervczését és e~(Y5{;ges irányi
t~tsát a \réclekezés szolg:álatába állitott 
intézmények központi felligyeletét és el· 
lenőrzését az Országos I\:.özegészségügyi 
Intézet látja el. 

III. í\.iizegészségiigri tiir'.·én,rek n1ódositása. 

41. §. (1) Az 1876:XIV. tc. 8. §-a 
gzzal eg:észittetik 1-:i, hog·y a g·,yóg:rászatí 
cölra szánt1 de er1·e 11en1 all:ah11as anya,o· ' Q' 
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szer vagy készitmény tekintetében is le· 
foglalásnak van helye. A lefoglalást a 
belügyminiszter is elrendelheti. A készitő 
Yagy forgalombahozó kérheti, hogy a le
foirlalt anyagot, szert v·agy ltészitn1é11y-t 
mc~:feleJ.ő átalakitás céljából részére ki
,,clják. Ha a késútő vagy forgalombahozó 
a kiadást 11en1 1k:é1te, vagy az átala~ 
kitást a meg·határozott időben nem ·vég· 
úk el, az anyagot, szert vagy készítményt 
o.1_ kell 11obozni. 

(2) A rés,;letes eljárási szabályokat 
a belüg·yn1h1iszter az iparlig~,ri, vala.111i11t 
a kereskedelem- és közlekedésügyi rn'lnisz
terrel egyetéi"t.ően rendelettel állapitj1a 
n1eg. 

42. §. (1) Az, akit a kiskoru ápolása 
és gondozása a törvé11y szerint terl1el, 
Yag-y ak:i azt n1agára vállalta, a tizen
nyolcadik é\~1él fiatalabb kiskornt meg· 
IJeteg·edés eseté11 haladéktalanul orvosi 
seg-él:1;rbe11 részesittetni és gyóg:tl\:ezeltetni 
köteles. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt 
esetben hét évnél fiatalabb személy 
gyógyl\'.ezel'éséért az orvos magángJ1ako'r. 
lat körében felszámithatú díjnak csak fo· 
le követelhető, 
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45 .. §. (1) Az 1876:XIV. tc. 1:34. §-a 
azzal egészittetik: ki, 11ogy uj gyóg·vszer· 
túr fehí,\litásánnl( szükségességét a· tör
vényhatóság ,n1eghal1gatása után a bel
ligyminiszter hivatalból is meo-ál!apit-
hatja. ö 

(2) Uj gyógysze1iár felállitását a 
belügyn1iniszter ors·zágos Jlá1lyázat alap· 
j án tngedélyezi. 

(3) Az 1876:XIV. tc. 134. §.ának 
utolsó bekezdése hatályát veszti. 

46. §. (1) Az 1876:XIV. tc. 135. §
ának: n1á-soclik: bek:ezdése alrként n1ódosul, 
11ogy az orva.st olt, ahol· nyilvános b'Jrógy
szertár nen1 n1üh:ödil\: l\:ézi cryórrvszertár 
tartására a törvényh~tósitig 

0

~1ső' tisztvi
selőjének meghallgatásával a helügymi
niszt€r jog·ositja fel. 

(2) Az 1876:XIV. tc. 135. §-ának 
utolsó bekezdése, valamint 157. §-a h) 
pontjána.l( a kézi gyógyszertár engedólye
zésére vonatkozó rendelkezése hatályát 
veszti. 

47. §. Az 1925 :XXXI tc. 2. §.ának 
második bekezdése azzal egésúttet:ik ki, 
11ogy az Országos Ki.izeo-t~szsé<Yüo·yi Tnté
zetnelc feladatl;;:öróbe tar'tozílc ~ ~gés;ség
v1)\le1mi ummkák irányitásában a belügy· 
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miniszter utasítása szednti közremill<ödés 
és a gyógyszertárakban tartott, illetőleg 
készitett gyógyszereknek, sebészeti kötö
zőszcreltnelt és eg;1{éb 1tészit111é11ye1tne1t 
n1inőség, ltészités és eltartás sze111por1tjá· 
bó1 való vizsgálata, valan1i11t az ez-zel ösz
sze~üggő törvényes re11delkezések: n1eg
tartásának ellenőrzése. A vizsgálati e]j á· 
rás ré,szletes szab:ílyait a belügyminiszter 
rendeletben állapítja meg. 

48. §. A belUgyn1inisztPL' fel]1ataln1a
zást nyer, 11ogy a fertőző- és egyéb betcg
ségekk.el kapcsolatba11 szükséges L1bora
tóriurni v·izsgálatok:at végző n1r.gáninté
zetek ellenőrzését rendeleti uton sza\>á· 
lyozlrnssa. 

IV. Büntető rendell\ezéseli:. 

50. [\.A bitntetötör,vényck allcalnwzása 
szempont:iáúál testi sél'!ésnck keil tekin
teni azt is, ha. 'Falaki n1ást szfrndélcosa,11. 
'VClUiJ [Jondcitlanvl nemibctc[fsérmel mc[JfCi'
tö?.:. Ila a cselekn1én~{t házastárs séreln1é
re l<övették el, büntetendő eljárásnak az 
1878:'/. tc. 302. §-a szerint bi.111tetendö 
sulyos testisértés büntette vagy vétsége 
esetében is csak a sértett fél inditványá
ra va11 11elye. 

4'1 

51. §. Aki hivcdásácnál, állá.s(unál V"-.<JY 
fo[flallcozásá:nál fo.<Jrn V'Llcilcinelc gümőkó
ros V".<JY ncnii me[J/Jetc[Jccléséről tu(lo-
1nást szerez és ezt az 1S78:V. tc. 329. §-n, 
valmnint a jelen törvény 3 §-a (2) és (3) 
illetőleg 29, §-a· (2) bekezdésének esetein 
kivlil máss"l közli, vétséget követ el és 
büntetése húrom hónapi[! terjedhető fog
ház. Ez a vétsé:g n1agá11inditványra ül· 
dözhetö. 

52. §. An1ennyiben a cselekttli.:ény su
lyosabb bfu1tető rendelkezcs alá nem 
esik, kihágást követ el és két hónapig ter· 
jeclhetö elzárással kd büntetni; 

3 . .'lzt, "ki az 5. §. (1) bekezdésének 
6. pontjába, illetőleg ugyanennel\: a §-na1\ 
(2) bekezdfsóbe foglalt rendelkezés meg
szegésével l\:özfog·yasztásra szolgáló é1el
n1iszere1\: és italGk, to,~ábbá fogyasztásra 
súnJ; élvezeti cikkek, [JYÓ[!yszcreh: (szó 
run1c,k l 1s tápszerel\:) elöá11itásánáJ. ]\.eze
lésl~nél vag·y fo;·galonzbahoza.talúnál, a 
fodl'úsz, kozn110ti1.:.::a,i és 111aniküripa1· lcöró 
ben fertőzésl-::épes vagy a1·ra gya11us gü: 
n16l>:ól'OS beteget alkaln1az1 illetőleg ilyen 
beteget az alkaln1az:1:::1Jól llE.111 hocf:át el; 

1'1. azt, aki a 30. §. (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezés meg·szegésével gyógy-
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siett vagy gyógyászati eljárást hirdet. 
53. §. Amennyiben a cselekmény 

sulycsabb blintető rendelkezés alá nem 
esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel 
kell blintetni: 

1. azt a munürnadót, aki a 2. §. (1) 
bekezdésében, illetőleg a hivatkozott §. 
(5) bekezdése alapján kiadott rendelet
ben megszabott bejelentési kötelezettsé
gét megszegi, vagy annak megszegés•tföen 
közremliködik. 

55. §. Az ebbe a törvénybe ütköző 
kihágásolr miatt az eljárás a közigazga~ 
tási hatóságna1c, ni.int rendőri büntető~ 
biróságnak a hatáskörébe tartozik. I-Iar
madfokon a belügyminiszter itélkezik. 

60. ii. (1) A tlidő- és nemibetegg·on
clozó intézet orvosa a lcezelése alatt álló 
biztesitóintézeti igényjogosult l'észére az 
illetékes biztositó intézet terhére gyógy
szext rendelhet; a gyógyszer rendelésén&! 
a gondozó intézet orvosa a biztosító inté
zetre érvényes gyógyszerrendelési utmn
tatót betartani köteles. 

(2) Az előző bekezdés alapján ren
clt:-lt g}rógyszerelc k:-iszolgAltatása ~s ,ezek; 
á1ának hitelezése tekintetében a biztositó 
intézetek orvosainak véleménye alapján; 

., ••..•.. 

' ,, 
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rendelt gyógyszerekre vonatkozó szrubá
lyO'k irányadók. 

(3) A gyógyszerrendelésnél követen.
dő részletes eljárási szabályolmt a belligy
miniszter rendelettel állapitja meg. 

64. §. (1) A jelen törvény hatályba
lép~sének napját a belügyminiszter álla
pitja meg. 

(2) A belügyminiszter a törvény 
egyes rendelkezése hatálybalépésének 
napját általában vagy az ország területé
nek egyes részeire nézve eltérően álla
píthatja meg. 

( 3) A jiden törvé/nyt a bel1ügym!i
niszter, illetőleg az illetékes miniszter a 
belligyminiszterrel egyetét-tően hajtja 
végre. 

E törvényciklc kihirdetését ezennel 
elrendelem, e törvényciklcet, mint a nem
zet a.lcco·cdá.t, ·mind 11wgam megtartom, 
mind 111ásolclcal is megtcirtatom. 

Eelt Budapesten, czerkilencszáznegy
·venedilc év májii~ hó UzenegyecWc napján. 

H o?'fhy Miklós sk. 
i\!Iagyarország kornnányzój a. 

gróf Teleki Pál sk. 
m. kir. miniszterelnök. 



50 

l\IAHYAR KIRALYI J\HNISZTER· 
ELNüKSEH. 

12.117-1939.M. E. sz. 

_-\ in. h:ir. ntinisztérhnnnak .rendele.te az egyes 
anyagliészletel!: zár ahí vételével li:apcsolatos ren„ 
{lelli:ezéseh ldegészitése és 1u::ldositúsa túrgyában. 

A 111. kir. n1iniszté1·iun1 n 11onvéde
l0nwőlt szóló 1939:II. tc. 112„ 113„ 114„ 
212. ÉS 235. §-aiban foglalt felhatah1m
·z1{l;s alapján a 12.113-1939. AI. E. sz:án1u 
l'enclelet kiegészitéseként illetőleg i11ódosi
tásaként a következöket rendeli: 

1. §. 
A 12.113-1939. ;vr. E. számu rende

let l., V l. és VIII. számu mellékleteiben 
.felsorolt anyag·okon és árucikl;,:ek:e11 felül 
zár alá Yétetnek a jelen rendeíet: 

I. A szúmu mellékletében feh;orolt 
vns- és fen1cikkek, 

Ili A. szúmu mellékletben felsorolt ás
vúnyolajtcl'n1ékek1 

\ 

1 
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VI/ A. számu mellékletében felsorolt 
textilántl( és 

VIII/ A. számu mellékletében felso
rolt g·yógyszeráruk. 

Ehhez képest a 12.113-1939. M. E. 
s21áin1u rendeletben, Yalan1int a 1n. kir. 
iparügyi miniszte111ek e rendelet alapján 
kiadott rendeleteiben foglalt rendelkezé
seket a jelen rendelet alapján zár alá 
vett anyagkészletek tekintetében is alka!: 
m_azni kell. Ame1myiben azonban vala
mely határidő vagy határnap szempont· 
jából a rendelet hatálybalépésének napja 
ii·ií1nyadó, a jelen rendelet rendellrezései
nek: alkaln1azása során a j ele11 rendelet 
hatálybalépésének idejét kell figyelembe 
venni. 

A 12.113-1939. M. E. számu rencle. 
let 4. §-ában a zár alá vett készlet fel· 
használására vonatlt:O'ZÓ renclelkezések:et 
a jelen rendelet alapján zá.r alá vett 
anyagkészietekre nem lehet alkalmazni. 

2. §. 

A 12.113-1939. lVI. E. számu 
rendelet IV„ VI. és VIII. szfünu meHék
letciben felsorolt nrucikkek közlil a zár 
alól felolclatnak a jelen rencleiet: 

· IV;z. mellékletében felsorolt bőrárulc, 
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VI .• z. mellékletében felsorolt textil. 
áruk és 

VIII/z. mellékletében felsorolt gyógy
szerárulc 

3. §. 

Amennyiben a cselekmény sulyosabb 
büntető rendelkezés - klilönösen az 1939: 
U. tc. 206. §-a - vagy az 1939:II. tc. 
207. §-a alá nem esik, kihágást követ el 
és két hónapig, há.boru idején hat hó
napig terjedhető elzárással büntetendő 
aki a 12.113-1939. iVI. E. számu rendelet 
1. ós 3-5. §-aiban foglalt rendelkezések 
valan1elyik:ét 111egszegi, vagy ].;jjátssza. 

Ai iparügyi miniszternek a 12.113-
1939. 111. E. számu rendelet 2. §-a alap
ján kibocsátott rnncleleteiben meghatá
rozott kihágások büntetése ugyancsak 
kc~t hónapig, h~lho11.1 idejé:11 pedig 11at 
hónapig terje-dhető elzárás. 

Az első é3 a második bekezdés alá 
tartozó kihágás miatt kiszabható pénz
büntetésre az 1928:X. törvénycikk ren
delkezései irányadók. A pénzbüntetés leg
n1agasahb n1értéke nyolcezer pengő; 
olym1 esetben pedig, amikor megállapít
ható annak: a 11yereség·ne1\: a ,ntennyisége, 
;imelyet a kihágás elkövetője a cselcl~-

l 
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ménn;yel illetéktelenlil elért, a nyolcezer 
pen!l'onek a megálapitott nyereség kétsze
resevel felemelt összege. 

A pénzbünfatés átváltoztatására, va
lamint a kihágás eléviilésére az 1939:II. 
tc .. 212. §.ának (4) és (5) bekezdésében 
a befolyt pénzbüntetés hovaforclitásár~ 
néz.ve peclig az 1939 :II. tc. 218. §-ának 
(1) bekezdésében föglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 

Arra a készletre (keszletrészre), 
amelyre nézve az első vagy a második 
bekP.zdés alá tartozó kihágást elJcövették. 
elkobzásnak van helye. 

Az első és második bekezdés alá tar
tozó kil1ágás miatt az eljárás a 1cözigaz
g·atási hatóságolmalc, a m. kir. rendőrség 
trnülcödési terü1eté11 a n1. lcir. rendőrségnek, 
mint rendőri büntetőbiróságnak hatáskö
rébe tartozik. Az 1929:XXX. tc. 59. §-a 
( 1) bekezdésének rendelkezés alJmlmazá
sa szempontjából szakminiszternek az 

SUL!FA PYRID.IN „ RICHTER" 
A gonorrhoea és szövődményeinek 

theropeuticl!mo 
Suppositoriq 
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iparügyi minisztert kell tekinteni. 
A 12.113-1939. i'II. E. számu rende

let 6. §-a hatályát veszti. 

4. §. 

A jelen rendelet kihircletGse napján 
lép hatályba. 

Budapest, 1939. évi december 18-á!L 

gróf Teleki Pál sk. 
m. kir. rnfoiszterelnök. 

Ylll!A„ sz{umu mclicklct "· 1 ;!,J F--1 :.1:1n. 
.ill. E. s;:,;á.n1u. ,rc11delc!:hc.-:. 

A 12.113-1939. ;\!. E. számu rende· 
let VIII. számu mellékletének (a IV. szá. 
n1u n1agyar gyógyszerkönyv szerint ké
szült, l\:izárólag g·yógyúszati ,111inő~6gü, 
zár alá vett g~.rógyszerárn cikl;.:ek) kicgé-
szitése. 

1168 Adrenalin cryst 
1169 Aeth:rlitu11 nn1inobe11zolcun1 
1171 Argent acetic 
1170 Agar-agar 
1172 Argent choleinlc 
1173 Argent colloiclale 
117'1 At.ropinum methylbromatmn 

456 
."i,·:„1 }"! 

456 
391 
456 
456 
.454. 

:~;;; __ 

':.I 
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Váintarifn 
szápia 

1175 Benzoe 352 
1176 Bismuthum oxychlorntmn 440 
1177 Bismuthum oxyjodogallicum ,156 
1178 Bismuthum 

tribl'Omphenylicum 456 
1179 Balsanuun Canaclense 352 
1180 Calcium hrnmatum 456 
1181 Calcinm glycerino-

phosphoricum 456 
1182 Carbamidum 

bromaethylaceticnm 456 
1183 Carbarnidum 

bron1is0Yalerianictm1 456 
11311 Cera alba 341 
1185 Cera flava 341 
1186 Cetaceum 3,10 
1187 Chinidinum purum 454 
1188 Cupr. sulfnric. 11'! l 
11S9 Gelatina pul'iss. aranyjelzésü 384 
1190 J-Inmatropinurn 

hydrobromicum 454 
íl91 Homatropinum 

hicl1·cchloricum 454 
1198 Hcrnatropinum 

n1ethylbrm11at1u11 454 



1193 Liquiritae radic deco1tic 

V!unl.arit'a 
száni a 

et pulv. 225 
1194 Natrium arsenicicum 
1195 Natrium arsenkosum 
1196 Natrium citricum neutrum 
1197 Natrium hypophosphorosum 
1198 Natrium nitrosum 
1199 Nati-. 

phenylaethylbarbituricum 
1200 N ovocain 
1201 Oleum ricini 
1202 Paraldehydum 
1203 Phosphorus 
1204 Plnmbum oxydahm1 
1205 Santoninum 
1206 Strophantinum „G" 

4,11 
441 
442 
440 
441 

456 
455 

456 
436 
414 
454 
454 
454 1207 Strophantinum „K" 

1208 Theophyllin €s scri 
1209 Tragacantlrn. 

456-454 

1210 Urea pura 
389 
451 
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Vámtnrlfn 
száma 

1211 Urethan 430 
1212 Ungu. paraffini albi 323 
1213 Ungu. paraffini f]avi 323 
1214 Vitamin B 456 
1215 Vitamin Bi 456 
1216 Vitamin C 456 
1217 Zincum oxydatum 414 

Zárolva minden mennyiség. 

A zárolás csakis a belföldi gyógy
szervegyészeti gyárak, be!- és külföldi 
gyógyszervegyészeti gyárak Mpviseletei, 
valamint gyó_gyárunagykereskedők, vagy 
a kereskedés meghatározott részére jogo
sítványt nyeit kereskedők készletére vo
natkozik. 

VIII-z. szá.-nz-u melléklet a 12.117-1989. 
M. E. számm rcndel.cthez. 

A 12J13-Hl39. 111. E. számu rende
let VIII. számu melléklete sr.erint zár alá 
vett gyógyszeráruk közül a zár alól felsza
baduló cikkek jegyzé)rn. 

Váintarifa 

1004 Acid. citricum 442 . 
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V{untarifa 
száu1n 

1007 Acid. lacticum ,153 
1013 Alumen cruclum 271 d 
1016 Ammonimn chloratum puriss. '141 
1017 Ammonium sulfoichtyolic. 45E d 
1020 Apomorphin hydrochlor. 454 
1033 Borus alba steril 412 e 
1035 Calcium carbon, prn.ecip. 276 cl 
1036 Calcium carbon, praecip. 

puriss 
1037 Calcium chlornt. pur cryst. 
1040 Calcium sulfm'ic. ustum. 
1058 Ephet@in inj. 
1059 Extract. nel!adonae sicc. 
1060 Etrn.xt. Opii aquosum sicc. 
10G2 Evipani natriun1 inj. 
1069 Formaldehyd solutum 
1072 Hexmnethylentetramin 
1087 Kalium carbon. punnn 
l 093 Kalium sulfoguajacol 
1095 l\fag·nesinm cm·bonicum 

hydraxid. 
1097 lVIagnesium sulfur. vennn 
1102 N aphtol 
1106 Natrium carbon. puriss. 
1107 Natrium chlorat ]Juriss. 
1109 Natrium hyclrocarbon 

276 d 
268 b 
278 
:158 d 
458 cl 
458 cl 
'158 cl 
:158 cl 
5.JG 
276 a 
:152 

276 cl 
271 
451 
276 b 
4,11 
277 

1112 Natrium ~ulfu1icmn 
1134 Pix liquida 
1137 Pepton Witte 
1138 Pyrogallol 
1140 Radic liquiritiae 
1143 Rivanol 
1149 Serum g-áz-oedema 
1157 Spirocicl 
1158 Styphncm inj. 
1159 Talcum 
1162 Trypaflavin 
1165 Veratrimun puriss. 
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Ván1tarifa 
szú111a 

271 
68 

456 
451 
225 
458 d 
461 
458 
458 d 
234 
258 d 
454 b 

.A forgahni és fényiizési adó kulcsánali: feleinelése. 

A n1agyar 1cirályi 111inisztérum 3300 
-1940. lVI. E. sz. rendelete az általános 
forgall11iadó és aclóváltság, valan1i11t a 
fényüzési forgalmiadó kuksait a rende-
1cthez mellékelt táblázatok $Zerint átlag
ban kb. 40%-kal felemelte. Ennek: köYet
keztében a Budapesti Közlöny 103. száma 
közölte pl. a 454. vámtarifa szám al:í tar
tozó alcaloidák, va1a1i1int a 458. v~\n1larifu 
.szán1 alá tartozó galen ikus készitn1ények: 
·és n1ás . clk·észitett gyó~rszere1;;:, en1be1~i 
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és állati gyligyszereknek mondott mincl.e1t-
11en1ü anyagok és a vegyileg egységes 
gyógyszerek, a kisforgalam számára tab· 
lettákban ldszerelt áruk, stb. uj fázisadó 
lmlcsát, amelyet 10% helyett 14o/o-ban 
állapitott meg. Ugyanezen cikkek L1táµ1 
külföldről történő beszerzés esetén 14% 
helyett 19%-os forgalmiadó váltságot tar· 
toznak fizetni. Az illó olajok eddigi 
20%-os kulcsa 27%-ra emelkedett. A hi
vatkozott rendelet 1. §.a az általános 
fotrgalmiadónak 3%-han megállapított 
kulcsát 4 százalékra emelte, az 5. §. a 
fényi.izési forgaJmiadó kulcsát 10%-ról 
15%-ra, a 6, §. pedig az egyezségi!eg, 
rvagy kivetés utján megállapitott egyéni 
vagy testületi átalányolrnt egyharnmddal 
magasabb összegben állapitott11 meg. 

4570-19'/i..O. M. E. számi, 

... A rn. kir 1ninisztkriu1n rcndelCte egyes anyag~ 
ké~zlctek zár alá vé.tele tárgyában,. 

(Ki vonat.) 

A m. kir. minisztérimn a honvéde„ 
lemről szóló 1939 :II. törvénycikk ('az aláb
biakban: T.) 112., 113„ 114„. 212. és 235: 

IH. 

§·ában foglalt felhatalmazás alapján a 
köv~tkezöket rendeli : 
VIII. szá1111l melléklet a 4.570-19'!t,O. M. E. 

szárn1t rendelethez. 

A IV sz. magya?' gyógyszerkönyv s2·e1·int 
készült, kizárólag gyógyászati 111inöségü., 
zá-1' al·á vett gyógyszeránt eiklcek jegyzéke. 

1002 Acidum boricum 

Vánitnrifa 
szátna 

1005 Acidumdiaethylbarbituricum 
1006 Acidum 

252 b 
456 

phenylaet\1ybarbituricum 
1009 Acidum tamücum 
1010 Adeps lanae anhydricus 
1011 Aloe 
1014 .Amidazophen 
1015 Ammonium bromatum 
1018 Awphen 
1019 Acetanilid 
1022 .A:rgentum proteinicum 
1023 Argentum nitricum 
1024 Atropinum sulfuricmn 
1025 .Azophenum coffeino.citric. 
1026 Balsam Peruvianum 
1027 Barymn sulfur. puriss, pro 

Röntgen 

456 
408 
3,13 
352 
451 
440 
451 
451 
456 
441 
454 
454 
352 

441 

.~<· ______ ......... „„„„1111111111111111„„„„ .............. „. 
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Váuitarifn 
Száni a 

1029 Bismutlmm subgallicum 456 
1030 Bismuthum subnitricmu 440 
1031 Bismuthum subsalicylicum 456 
1032 Bismuthum taimicum 456 
1034 Butynuu Cacao 156 
1041 Camphora 348 
1043 Chinidinum sulful"icum 456 
1045 Chiniimm IHsulfuricum ,15,1 
l MG Chininum hydrochlor 454 
1047 Chininurn sulfm'ic ,15.1 
1048 Chloralmn hyclratum cryst 456 
10,19 Chlorafor.llliium ad us. externo 449 
1050 Cocainum hydrochlor 454 
1051 Cocainum novurn hyclrochlor t154 
1052 Coffeinurn citricum 454 
1053 Coffeinum natrimn benzoicum 454 
105,1 Coffeinum 1Íatrium salicyl. 454 
105fi Coffeimun purum ·154 
1056 Cortex Chinae 225 
1068 Folia uvae ursi 225 
1070 Gurnmi arab. subt. pulv. 389 
1071 Glyccrin chem. punun afüiss. 371 
1073 Hydrargyrum bichlor anunon. '140 
107 4 Hyclrargyrum bichlor. corros. 440 
1075 Hyclrargyrum chlorat, mite 

subl. par 440 
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Vá1ntnriftt 
SZÚHHl 

1076 Hyclrargyrurn chlorat. mite 
vaporo par 

1077 Hyclrargyrum oxyd, flavum 
1078 Hy·clrarg}rru111 O'XJrcyanat 
l 079 Hydrargyrum bijod. mbrum 
1080 Hydrargyrum vivmn 
1082 Ipecacuanha rad. scissa 
1083 Ipecacuanha pulvis 
1084 Jodoformium 
1085 J odum purum 
1086 Kalium bromatum 
1088 Kalium ch!oricum 
1089 Kalium hydricum 
1090 Kalium hypermangan 
1091 Kalium jodatum 
1096 l\!Iagncsitun oxydatum 
1100 l\íanna 
1101 l\íenthol 
1105 Natrimn bromatmn 
1108 Natrium diaethylbarbituric 
1110 N atri um hyclricum 
1111 Natrium jodatum 
1126 Opium 
1128 Pamff'in, liqukl. puris. 
1129 Pepsin 
1130 . Phe11aceth1 

440 
440 
456 
440 
436 
225 a 
225 a 
456 
436 a 
440 
440 
438 
281 
4<10 
2-B:3 
389 
4;~5 

440 
-156 
438 
440 
2~5 a 
:1:28 
456 
451 

........ „ ......... „„„.„„„„„„„„„ ..... 
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Vámtnrlfa 
sz{lmn 

1131 Phe110Jphtalein 
1132 Phenylmn salicyl. 
1139 Radix gentianae 
1141 Radix rhei 
1142 Radix senegae 
1144 Resorcin 
1147 Semen strychni, sem et pulv. 
1148 Senna folia pulvis 
1160 Theobromin purum 
1161 Theobramin natrium salicyl 
1163 Vaselin flavum 
1164 Vaselin album 
1166 Zincum sulfur 
1167 Zincum chlorat, puriss. 
1169 Aethylimn aminobenzoicmn 
1170 Agar-agar 
1176 Bismuthum oychloratmn 
1177 Bismuth1m1 oxyjodogallicum 
1178 Bismuthum tribrompheny-

451 
446 
225 
225 
225 
451 
225 a 
225 
454 
454 
323 
323 
4,10 
440 
455 b 
391 
440 
456 

licmn 456 
1182 Garbamidurrn brnmaethylaceti-

cum 456 
1183 Garbamiclmn bromisovaleria-

I1icum 
1184 Gera alba 
1185 Gera flava 

456 
341 
341 

1186 Getaceum 
1187 Ghinirlimnn purum 
1199 Natrium . . 

phcnylacthylbarb1tur1cum 
1201 Oleum ricini 
190,1 Plumbum oxyclatum 
lZOS Thsophyllin és sói 
1209 Tragaca,111!ha 
1211 Urethan . . . 
1212 Ungu. paraffim. albl.. 
1213 Ungu. paraffi111 flav1 
í Zl7 Zincurn oxydatum 
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Vúu1tarif:t 

~záu1a 

340 
454 

456 

:389 
430 

414 
225 

121S Foliculi ~ennae 368 
1221 Sapo Jrnhnus . . . 

A z{l.rolás csak. a belföld. i gycli~?lsf~~;i 
· • 1- bel va(ív \lu 0 ~c vecrveszet1 gya.ra \.t -, L°:'• • l tei 

- ~· szet'\'eo"e'szeti gyarnlt kepvse e ' 
rr\r11<ry :.i '='·' ~ • : l"l v O"V 
e,.'.11·01.111int gyón-yárunag~tl~el\~ske{ o,\.' .ae'>. 

'< · <- • 
0

• , tt ·észere Jo 0 ·0-
e kcreskedós incgl1a~arozo „ ~ l l;\,., szinÚ11 
sitványt nyert ke1eskedoh, o.Í 

ll!OMIGHOL CHUNOIH 
eréhes, a szervezetre ii.r~almetlan 

rERTÖ'll'i!.ENB'il'@. 
1(1 és 50 toblet!Q 
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ezeknek a cikkeknek vámkülföldröl rnló 
bel1ozata1ával foglalkozók. l\:ész;leteire vo
natkozik. 

1. §. A jelen rendelet I-VII. sz~mu 
mellékletében felsorolt készleteldrnl hnio
l\:osaiílt csalt az iparügyi n1iniszten1ek 
vagy az általa n1egl}izott szer,rnel~ enge
délye, i!]etőleg utasitása ,,izerint rewdel
kezhetnek. 

2. §. A zár alá vett készletek_ fm·ga
lombahozatala, iletöleg meg·szerzEse, el
osztása, fel11asználása, ter1nelé·se, ·vlal~· 
mi11t esetleo·es át-vétele és enne]< modJa 
tel\:intetéhe1~ az iparügyi 1ni111i~szter ren.· 
delkezik. . „ 

6. §. Az iparügyi rnimszter - a b:~n
tető eljárásté-1 függetJenül - arra. al;;:;·· a 
jele11 re111.:lelet alapján zár alá ·vett ltesz
letet (készletrészt) jogdlenesen felh~s.z-
lla'l elfo0'·1raszt elidegenit, n1egse111n11::nt• 

' ' "-"•' ! ·- "d 
vaav az ·ig·é1lvhevé:tel elöl eg-~réh n10 on. 

C o.. C: , • ' ' ' 1 l ' , ' \ .1. L 

jöo·el1enes~11 elvon, n 11anvc( e n11 e1r.r. ..... eu 
'ért 11átrány n1egt.éritóséü1 az elvont 1.;:ész· 
let (készletrész) él'té1"'11ek liáromswr?
sáig ter.iedhetö pénz1Jirságot .~zahhat 1~1. 
A pénzhirság-ot. közadók rnóclpra kell he· 
haitnn.i s a 110111.réclelnri tárca k:eret{·he11 
kelJ elszámolni. 

67 
7. §. A .jelen rendelet killirdetésenei< 

napj á.n lép hatályba egyidej üleg a 12~113 
-1939„ 12.117-1939. és a 2.720-1940. M. 
E. számn rendeletek hatályukat vesztik, 
de az iparügyi minisztemek a 12.113-
1939. lVI. E. számu rendelet 2. §-ában lrn
pott felhatalmazás alapján kiadott rende.. 
leteföea fog-lait rendelkezések - amennyi
ben még hatályon kivül helyezve nincse
nek s a jelen rendelet re1cclelkezéseivel 
ellentétben nem állanak -, valamint e 
1·encleletek alapján !dadott kiszolgáltatási 
és felhasználási engedélyek twábbra is 
hatál~yba11 1narach1alc 

8. §, A rendelet kihh-detésénel< nap
ján lép hatályba. 

Budapest, 1940. évi junius hó 21-én. 

Gróf Teleki Pál s. le. 
m. kir. miniszterelnök. 

leukoplast 
magyar gyártmány 

A Köxgyógyszerellátás. a MABI, Oli és ax összes 
közlcórházak részére szabadon megrendelhető 

l!i! fii U E lll! $ lt}@fll! fil, llil lll Oli!. fii' E$1'. 
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ezeknek a cikkeknek vámkülfölr!ről való 
bel1ozata1ával foglalkozók 11:észleteire vo
natkozik. 

1. §. A jelen rendelet 1-VII. sz~mu 
mellékletében felsorolt készleteldrnl lmi:o
kosaik csak: az iparügyi n1i11iszternek 
vagy az . általa n1egl)izott szer~111e1~ enge
délye, metőleg utasítása ~zermt rendel
kezhetnek. 

2. §. A zár alá vett készletek fö1:ga
lon1bal1ozatala, i1etö1eg 111eg·szerzÉ:se, el
osztása, fel11asználása, te11nelé·se, ''"„al~· 
mint esetleges átvétele és ennek modJa 
tekintetében az iparü!,,ryi n1in1iszter ren.
delkezik. 

6. §. Az iparügyi miniszter - a b~~n
tető .eljárástól füg.Q"etJenU1 - arra. a11:~·· a 
jelen rendelet alapj á:n zár alá vett kesz
letet (készletrészt) .iogdlenesen felh~~z
nál, elfogyaszt, eliclege11it, n1egsen11121s.1t• 
vao-y az i g·é1yyhevé:tel elöl cg_yéh n1odon. 
jö~~.1lenes~·11 ~l\„on, n. hr;nvéde1n1i érr1r.;1:et 
éli: hátrány megtéritéséül az e~vont kesz
let (készletrész) értéki,nek liaromszoro
::;,áig ter.iedhetö pénz1)irságot .~zal1hr1t 1\'.l. 
A pénzbirság-ot közadók mód.inra kell he· 
hajta11i s a 11011,réde1n1i tárca k:eretóbe11 
kell elszámolni, 
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't. §. A jelen rendelet killirdetésene;, 

napjá.11 ·lép Iiatályba eg0cidejüleg a 12.113 
-1939„ 12.117-1939. és a 2.720-1940. M. 
E. szrumu rendeletek hatályukat vesztik 
de nz iparügyi mini'Szternek a 12.113_'. 
1939. l\í. E. szümu rendelet 2. §-ában lrn
pott felhatalmazás alapján kiadot-t rende. 
leteiben fog-!alt rendelkezések - amennyi
ben még hatályon kivUI helyezve nincse· 
nek s a jelen rendelet rendelkezéseivel 
ellentétben nem állanak -, valamint e 
rendeletek alapján kiadott kiszolgáltatási 
és felhasználási engedélyek tavábbra is 
hatályban maradnak. 

8. §. A rendelet kihinletésének nap
ján lép hatályba. 

Budapest, 1940. évi junius hó 21-én. 

Gróf Teleki Pál s. le. 
m. kir. miniszterelnök. 

Leukoplast 
magyar gyárlmá ny 

A K.özgyógyszerellátás, a MABI, Oli és az Összes 
közlcórházak részére szabadon megrendelhető 

!!il ltU Jl! R $ lill @ R IF, !!il UJ lill ~ IP Jl! $ '11'. 
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l\IAGYAR KIRAJ,YI BELüGY
:IIE'1ISZ'fERIUl\L 

189.811-193.9. Xi'. B. M. 

Beliig-y1uiniszieri rendelet núhány /.,')'Ógyszerneli. 
a1. egj·esiiett gyÓgj·sz.ero:í.rszahásha való felvétele 

ttírg;ri.íhan. 

A. Mcioycll'orszáoi Gyóoyszcrész Eouesület 
Elnökséoenek 

Bucla.pest. 

Felhivcm a t. Elnökséget, hogy az 
Eg,1·Eslilet „Hivatalos Közleményei"·ben 
az Effyec::itett Gyúgyszerárszabá.:; kicgé
s;,ité;~!k:é..,pen az · ah{bbi készit1nényeket a 
követkAzŐ szöveggel teg;ye közzé: 

Acicl. Allylisopropy!barbituric 1 gr: -.'10 
Acid. Asc01·binicum 1 gr.: 3.
Alumin. hydroxydat. colloidale 

100 gr:. 2.25 
Diaphyllin puiY. (theophyllin 

tartaln1a: 72-74%, 
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· aéthylendiamin tartalma: 
24-28%) 1 gr: -.9•3 

Fuchsín basic 1 gr: -.513. 
Pectín 10 gr: 1.-
·Phenylazocfiamín hydrochloric 1 gr: 1.20 
Vitamin B'Í 0.01 g'l': 2.20 
„Isogutt" lugmentes szemcsöp-

pentő 1 db: -.76 
Egyben felhívom a t. Elnökséget, 

hogy a :felsornlt készítményeket az annak 
idején kibocsátandó uj „Egyesített 
Gyógyszernrszabás"·ban, ill. a jelenleg 
érvényben levő árszabás esetleges módo
sításában is ugyanezen néven vegye fel. 

Budapest 1939. október 18. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Sicglcr s. k 
miniszteri titkár. 

175.934-1939. B. M. 

Beiiigyu1iuiszte-ri rendelet. .A gyógyszerészeh·o 
voruttkozó eg~o:i re.nclelkezé:".e-.lí: 1nóclosiüí.sa a 

l\Iag;rar Szen( l\:oronáhnz \'isszaesatolt
tc.riileteke.n. 

A 9330-1938. íVI. E. számu rendelet 
29, §-ának ( 3) bekezdésében, továbbá a 
G.'.:OC-1929. iYI. E. számu rendelet Hl. 
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§-í\llak (3) bekezdésbeli. fogÍalt felhatai-
111cl7..ás a1apjá,n., a l\'.Iagyar Sze11t l(orO'ná
hoz visszacsatalt teriileteken miilcödő 
gyógyszertárak]tal kapcsolatba11 a ltövet~ 
kezőket rendelem: 

1. §. 
A 215.000-1933 D. l'II. számn rende· 

lettel hatályba léptetett IV. i\fagyar 
GyógJ•szedcönyv elői1·ásait 19'11. évi jn
lius hó 1. napjától kezdődőleg kell alkal
mazni. Eddig az időpontig a gyógyszerek 
és k:ötszerek: n1inöségéTe vonatk:ozólag az 
1938. évi november hó 2. 119.pján érvény
ben volt rendelkezések továbbra is érvé
nyeselc 

2. §. 
A 260.520-1934. B. 1\L számn ren

delettel előirt gyógysze1-tári berendezé
sek, felszerelések és edények - a;rnennyi · 
ben nagyobb költség nélkül át nem ala1dt
hatók, illetőleg nem pótolhatók - 1944. 
évi december hó 31. napjáig használatban 
111t',radl1ab1a1c. 

3. §. 
:Mindazok az egységes összetételü 

gyógyszerek: és gyógyszerltülön1egessége1.;:: 
:unelyek 1938. évi novemher hó 2. napján 
érvényben volt rendelkezések alapján 

:,:trn· 

71 

ár~1~itl1atók: Volta1c a gy·óg:rszertá.ralr 
nt1a_1;. - az 1941. évi december ]ló 31. 
napJaig forgalomba hozhatók. 

lép 

4. §. 

A jelen rendelet kihirdetése 
hatályba. 

napjá11 

Budapest, 1939. évi 1wvember hó 17. 

Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc ., l' 
l . b o. '· m. nr. eliigyminiszter. 

. . ,,, A _rendelet 17. §-ának teljes sz.övegSt 
1.deiktat.i:il~ a mostani relidelkezés helyes 
e1tclmezesenck meo-könnujt·,se c·1·:1 'l· 

17 
~ „. ~ ... • :r e, C,1'1)0~· 

„ • -~· " ... i\ n1a,1 n1tdtodo gyogyszeitárJ.>an 
levo cs a rei l 1 i l '' · · . . . „ e lC e.e e 01l't1Ei11Il'.8..!\ uri:;:.~· nsnl 

felelo b;rende~_és, . fe)s~erelés és edények, 
h:'_ nag, obb koltseg nelklil nem pótolha
tol,_, - legfelJebb 1939. évi december l'ö 
31-'o· - (a 6 ~ (9) b l , -

'.::::> -· >, e, . '::). _,, e tezdéseben fog·lal-
tak .ld\etelcvel) tovabbrn is használatban 
n1~.1 ~dl1atnaJt, de az ujabb pótlá.soknak az 
el.~_iras r10ndellrnzéseinek meg kell felel 
niok: , A rendeletnek n gyógyszortá~·i 
helyrsegek1.·e \rongtkoz6 rendelkezéseit fo· 
kozatosan 19~9 évi cltc~mbei' 11 . 31 . ,_ 11 f . . . . - - 0 -lg 
"e oganatositam. I1.öltöz1cödés esetében 
azonba11 a ITT'óg)'Szertá r C$a1c olya11 Bp.ü 

„„„„„„„„„„„ .... „„„„„„„„„ ... „ ... 1 
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letbe helyezhető át, amely e rendelet elő 
b·ásai1~alt 111egfe1e1.'' 

Ennek: i:::.n11e:retében a n1ostani rendP.
let 2-ik §-ából tehát az következik, hogy a 
t.ri:::i.J1oni iVIagyarországon 19:34-ben enge
délyezett 1939. év végéig terjedő türelmi 
idő, az a11yaorsz§,gl1oz visszal~erült teriL 
lEtrész áógyszertáraira nézve 1944. de
cembe1· 31-éig terjedően állapíttatott 
nleg. 

80 .269-1939. B. lVL sz. 

Beliigy1uiniszteri rendelet az Orsz:íg:os H.e11dii1·~ 
lt>génrségi Betegsegél,rezési .. Alap (ORB:\) léte· 
f.itésc és szolgáltnt:.i.sainak szabúlyozása tár:;yúhan 
idadott 120.000-1936. B. l\I szá1nu rendelet 

u,iabh ldegészitése túrgy<ihan. 

Az 1936. évi VIII. tc. 1. !R-ában ka
pctt felhataln1azás a1a1)ján a 111ag·yar 
1tirá1yi 11énzüg)'nlh1 iszter1·el egyetértőleg 
a 120.000-1936. B. i\!I. számu rendelet 6. 
§~ának. k:iegészitéselrépen a ]tövetkezökei'. 
1·endelen1: 

Tnsuliri !Jeszerzés. 
1. Az ORBA swlgáltatásaira igcny

jogosult oly családfő és oly családtag, aki 

cuko1·bajba1\ 'sz<mved, a munkaJ,épességé
nek fenntartás{choz ( életbenmarndáshoz) 
szükség·es insulin n1ennyiséget, an1ennyi
be a jelen szakaszban I11eghatárczott kel
lékek fennforognak, az ORBA terhére 
szerezheti be. 

2. Az i11sulh1 beszerzésére irányuló 
kérelmet a központi ellenőrző f.őarvosnál. 
illetve a magyar királyi tiszti orvosnál (fő: 
orvc,mál) kell írásban elöterj eszteni, A 
kérelem elöterjesztésénél vala.mely köz· 
kórház (ltlinika) igazgatósága által kiál
litott bizonyitvánnyal igazolni kell, hogy 
n betegnél a pontos napi 111ennyiségbe11 
megjelölt insulin nelkülőzhetetlen volta a 
közkó1foí;zi (klinilrni) ápolás ( toler:rntia 
rneghatál'Ozás) keretében állapitlatott 
n1eg. 

3. A ltérelen1 alapján a szüksége:: in
suli11 n1e1111;,riségnek az (1TIB„L\ te1·hére be
szerzését az alábbiak szerint: a közpcnti 
(;~1cnörző főorvos, illetve a n1. kir. ti3zti 
orvos (főorvos) engedélyezi. 

SYITESTRlll 
Syntllllelikus oestrogerra 
hatásu késdtmény 

.... „ ... „„ ......... „ ............... „„„„„. 
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4. A központi ellenőrzöföorvos, illet

ve a m. kir. tiszti orvos (főorvos) három 
havonként a szükséges insulin mennyi
ségrol vényt állít ki. (A. minta.) A vény 
alapján a gyógyszer az ORBA terhére 
csak abban az esetben szolgáltatható ki, 
ha a központi ellenőrző főorvos, illetve a 
m. kir. tiszti orvos (főorvos) a vény: alá
írásával és pecsétjével ellátta és a vényen 
feltüntette: ci) a beteg nevét, laká3cimét 
ós igényjogosultsági .igazolványá11alt szá
mát b) az<Jkat a hónapokat (napokat), 
nn1e}yekre ri szükséges insuli11 1nen11yiség 
rendeltetett. 

5. A tiszti orvosok (főorvosok) az 
első vény kiállitásával egyidöben az insu
lin beszerzésének engeclé,lyezéséről a bel
tjgyn1i11isztéritu11 ltarhataln1i osztályán~k 
jelentést tenni (B. minta) és ehhez a Je
lentéshez az engedély alapi ául szolg1á.ló 
k.órl1ázi

1 
vagy k.li11ikai bizo11yitvá11yt is 

csatolni ta1toznak. Egyidejüleg a további 
vények l\:iáll~tásál1oz szükséges adatokat 
nyil\·ánta1·tásul\:ba felveszik:. 

6. A ('1) bekezclésben foglaltaknak 
megfelelően kiállitott vény alapján az 
ORBA terhére beszerezhető insulin meny
nyiséget a b2teg részé1·e bár111ely i1yilvá-
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nos gyógyszertár dijta1a11ul kiszolgáltat
ja. A beteg .a vényen az i11sulin átvétr.lét 
ig·azolni köteles. Az ORBA által térii.endií 
k:öltséget a gyógyszerész (vegyészeti gyál', 
stb.) negyedévenként utólag hetf,rjeszten
clö szá1111ája alapján a belügyini11iszte1· 
folyósítja. A folyósitás iráJ1ti bélyegtelen 
beadványhoz csatolni kell a fentemlitett 
vényel\:et &s szán1lákat. 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép 
--· 1 

hatályba. , 
Budapest, 1939. évi november hó 24. 

A miniszter helyett: 
Dr Tomcsányi. Eálmán s. k. 

államtitkár. 

160.331/1939.-XII. szán1u hdiig-yr1niniszteri 
leirat. 

bcíl'ó Pc„ényi Zsiumo11d 
v. b. t. t., kO'ronaör, 

a kárpátaljai terület ko11nánybiztosához 
Unquá.r. 

A gyógyszerészi jóll~ti 
tcsitésérol szóló 1935:III. 
életbeléptető, a Budapesti 
l'Vi n1ájt1s hó 11. nn.pján 

intézmény lé· 
töi-vénycikket 

Közlöny 1935. 
i11egjele11t szá· 
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mában kihirdetett 307-1935. l\L E. sz. 
rendelet 4. R-a a következőket rendeli: A 
ll')ri1 y[l.nos o·i~óo-irszertúl' tulajdonosa (fele-

• • Ö• Ö• 

!ős vezetője) köteles a Gyógyszerészek 
Országos Joléti Ala1>ia (továbbiakban 
(-;)'.-Q.JA) javára a n1ag·ánosok részére 
vénvszcrüen kiszolgáltatott minden egyes 
gyÓgyszer után 4 fillé1t fizetni. .A k~z
gyúgys~erellátás, illetve az áll.<1'llll\:1ncstar 
Yagy általában yahtn1ely, kö~alaI?, v,ala
mint az 1927 :XXI. törvenyc1kk natalya 
alú c·s.5 túrnednlcmbiztositó intézetek és 
az Orszá!2:cs l\'Iezőg·azdasági Biztositó in
tt:zet tc-rl;f1 e kiszolgáltatott gyógyszere]\: 
ut6n v&nwnként 3 fillért kell a GYO.TA 
ianíra fi~etni. Az 1927:XXI. törvónycikk 
i1ntálva a!ú tart czó azon társada10111bizto
~itó Ínt{1 zetek terhére lriadott f,ryógysze-
1 ek ut8.n 1 aJ11ely::k a fentebb en1litett ren
dclE:t 7. pontjában 1neg·határvzvtt n1unka
dijkedvezn1ényen felül a 111. kir. be.lügy
n1iniE.zter últal júvúhagyO'Lt. külön eg:.rez-
111{•11? ahi.pjún további 5 százaléknúl na
~~-\·-oh kcclvezrnényhen részesülnek, h:i e 
külüi1 kec1vcz.ni.0ny ncn1 ha1acl.ia 111eg· a 10 
;::,zúzalé:kct. vl1nyenként 2 fillért, ha a 
külön ke-Jvezn1ény 10 százaléknál lln

o:vobb vénvonként 1 fillfa'L kell a GYO.JA 
~· l • 
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javára fizetni. A házi gy6Ky~zertár tulaj
dcnurn (felelős vezetője) köteles a 
GYO.JA javára a gyógysze1tárból vény· 
szcrücn kiszolgáltatott n1inde11 egyeg 
gyúg·yszer után 2 fillért fizetni. A kézi 
g-yúg·y·szcrtár tulajdonosa köteles a 
GY0-11\ javára a g·yógyszertárból kiszol
gáltatott 1ninden egyes gyógyszer után ll 
fillórl: fizetni. Noha ugx " most idfaett 
rnucklkezés, mint a GYO.IÁ.t illető járn
lókok kfizetése, ellenőrzése és behajtása 
tárg·,vábun kibocsátott, a l~udapesti l{öz· 
löny 1985. évi inájus hö 11. napján n1eg
,i;ele11t ;:zú111úban kihirdetett 309-1935. 
B. i\i. 1:z. vala111int az ezt lnúdositó, a Bu
dapesti I\:öz}öny 1985. L•vi szepten1ber hú 
25. 11a.pjá!1 111egjelent szán1ában kiltirde~ 
tett 9021-1935. B. ~I. II. sz. r0nrl0let a 
i\{ag·,\~nr S:-:::·nt l\uro11ához visszatÉTt I\·P1r·· 
pfttal.iai területeken a 6:l00-1939. l\L E. 
sz. rnndclet rn. §-únak (1) bekezdésében, 
valan1int a 14.L!99-í939. 1-1. lVI. sz. ren· 
deletben foglalt rendelkezések. szerint 
1939. évi julius hó 7. napján lrntályba 
léptek, azL tapasztalon1, hogy a visszritért 
kárpátnlj,ü területeken müködő nyilvános. 
házi és kézi br-yógyszertárak tulajdonosai 
(feleléís vezetői) a hivatlwzott i·endeletek.-

ii 
.:1 
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ben megállapitott kötelezettségeiknek nem 
tesznek eleget. 

Felkérem Nagymóltósá.goclat, utasitsa 
a 11atósága terü1eté11 111iilcödö · ltözigazga
tási kirencl<iltségek vezetőit a követke
zőln·e: 

1. Figyelmeztessék a kirendeltség 
területén müködő nyilvános, továbbá a 
11ázi és ].;:ézi gyógysze1táralc tulajdono:sait 
(felelős vezetőit) az idézett rencleTetel<l 
pontos n1egtartására. 

2. A most mondott figyelmeztetéssel 
eg~ridejü1eg J.;:özöljék: a g·yógyszertá.raJt 
tulajdonodíval (felelős ,.e:<etőivel). hogy 
ha a befizetni elmulasztott járulékok ösz
szeg·énelt szabatos 111egálla.pitiisa az érték
kel arányban nem álló munkát jelentene, 
n gyógyszertár tulajclonoisa (felelős veze
tője) járulékfizetési kötelezettségének 
olymóclon teg1ren eleg·et, l1ogy ·visszan1enö
leg minden h.ónapra olyan összeget íizes
~en a GYO.J~.\.-11eJi: a n1. kir. postatnJ;:arék
pénztá111ál vezetett 65.046. sz. csekkszám· 
18jára, n1el:it az 1939. óv decen1b0r és 
1.940. év januári hav·á1ra eső járnlél;;:ok l;:ö· 
;·~.'·parányosának: n1egfele1. 

3. Goncloskodjanak a1·ról 1 l1ofr:v a 
gyógyszertári vizsgálatol' alkalmáva1 a 
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tiszti főorvos a GYOJA jánüékoln·a vo
natkozó rendelkezések pontos betartását 
szigoruan ellenőrizze, 

Budapest, 1939. november hó 22-én. 

A miniszter helyett: 
Dr. vitéz Bonczos iVIiklós s. k. 

államtitkár. 
(Ugyanez a leirat lett megküldve Ko

má,ram, Esztergom, Nyitra és Pozsony, 
Bars :és Hont, Nóg1·ád 1 Gön1ör és I\.isl1ont, 
Abauj-Torna, Zemplén, Ung, Bereg és 
Ugocsa vá1·n1eg·yék alispánjainak:, továb
bá Ko.111iáron1, Ung·vár és_ I(assa törvé:ny~ 
hatósági jogu városok polgár111estereinek.) 

6813-B. iVI. Vl. a. ORBA. 1939. 
Beliig.rn1iniszteri leirat . . .:\. i\Iag.rarorsz<i.gi Gyóg.r~ 

~zcr·ész Egyesiilet líé,rehne a 80.269-1939. szánni 
rendelet helycshitése tárgyábtin. 

(Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
nek) 

Felterjesztésükre értesitem, luYgy a 
80.269-1939. B. lVI. szfürnu rendelet 6. 
bekezdésében foglalt és kifogásolt szöveg. 
rész „vegyészeti gyár" stb„ az OTBA 
szolgáltatúsainak szabályozcísa tárgyában 
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kiadott pénzügymin<isztel' rendeletek ha
sonló tárgyu rencleikezéseinek szószer,inti 
átvételéből sz8 l'1nazik ·és sen1111i esetre 
sen1 burkol valan1el3r1 a Gyógyszerész I\:ar 
érdekeit sértő törekvést. 

A rendelet többi részéből iwilvánvaló 
hogy az ORB.4 igény_iogosultak az ~1lam 
tahére k!zá.rólag ny.ffvános gyógyszertá. 
rakban szerezhetik _be Tnsulin sziiksr'gle· 
teikct1 igy a vegyé~zeti g~rára1\: szán1lájá-
11ak benyujtá.sára nen1 ].;:el'ülhet sor,. tehát: 
utóbbiak felemiitése - a rendeletbw félre
értésre nen1 szolgáltathat ok:ot. :\'Iindan12l
let gondoskodni fogok róla, hogy .mihelyt 
az ORBA szolgáltatásainak szabúlyozf1~sa 
tárg:{ában ujabb rendelet k·iad;1sa vúlik 
szükségessé, a kifogús Lúi·g~rává tett sz(1-
vegrl•.sz a Gyógyszeré.sz Egy.::sület kiván
f;é,gainal.;: n1cgfelelően n1údo·sittassé1{. 

Budap2st
1 

1939. deceen1ber hó 20.~á11. 

A miniszter rendeletéből: 
Olvaslwta.tlan al.ríirás 

n1iniszteri o. tanácsos. 

HYPEROl 
Száj és torokjertőtlenitö 

i '• $! 

15,1.888-1939. XI. sz. 
BeliigJ·n1iniszteri leirat a gyógyszerldilönlegessé_ 
;,;eli:nek a l;:eriileti heteghiztositó intézetcli i:íltal 
lüszolg;:í.ltatúsukra. Yunatlun.ó t•sehszloY<lli rendel„ 

kezések hat<Í.IJ talans<iga tárgy<íhan 

A l\'.Iagyarország Gyógyszerész Eg·yesület
neJc 

Utalással az 1939· évi julius hó 19.ér 
kelt 1440-1939. számn felterjesztésére, a 
fenti tárgyba11 az Ország·os Társadalon1 .. 
biztositó Intézet vezl1 rig·azgatójához\ inté
zet leiratom másolatát tncbmásui-vétel vé
gett közlöm. 

13ullapest1 1939 . ..z~~.ii január l1ó 18-án. 
A miniszter r2ndeletéböi: 

d.r. Gaúl Gyuln s. k. 
i11iniszteri eisztálytanácsos. 

154.888-1939. XI. sz. 

BcHig;rniiniszteri leirat az Országos Türs:ulalnnL 
hizl<1sitó Intézet. V t•zCri:.:azg:at.ójúuak. 

_;\_ lVIag·yar Szent ICuro11ál1oz vissza
r>.sato1t felvidéki l•s a ká11Játa1jai tei:ülete
ken a társadalon1hiztositás rendezése tár
gyába11 11.770-1939. l\1. E. szán1 alatt 
kiadott rendelet 1. §-ában foglalt rendel-

.... „„ ......... „„„„llliíll„„„„„„„ ...... „. 
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kezések szerint a betegségi biztositás te
kintetében a folyó évi január hó 1. nap· 
jától kezdve i11ár nen1 a csehszlováili:, ha: 
J1e1n a 111agyar törvényes rendelkezéseket 
kell alkalmazni. .Ehhez képest nem lehet 
alkaln1aznii sem1 az 1934. évi 112, sen1 az 
1935. évi 97. számu csehszlovák kormány
rendeletnek azokat a rendelkezéseit sem. 
amelyek a volt kerületi betegbiztosító il1-
tézeteket felhatalmazzák arra, hogy az 
igényjogosultakat gyóg-yszerkülönlegessé
gekkel nem a gyógyszertáraJr, hanem or
vosaik utj án lássák el. 

Ennek meg-felelően felhivom Méltó· 
ságodat, intézkedjék haladéktalanul oly 
irányban, hogy a visszacsatolt területe
lcen Jnük:öc1ö lcerül("!ti pénztáralc a gyóg·y 
szerkülönlegesség&knek orvosok utján 
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102-1940. B. l\IL szám. 

Beliig-y111iniszteri rendelet a. .i\Iagyar Szent l{oro. 
u;:íhoz visszacsatolt felvhléld és a li:árpátal,iai te_ 
riilf~cken a t<i.rsadalon1hizh1sit.á~ rentlczése híf
gyáhan kiadott 11. 770-1939. I\[ E. sz<ínnV ren
(lelet eg:res re1ulel1i:ezéseinek végreha.jhísa tár. 

gyában. 

(Kivonat.) 

A Magyar Szent Koronához vissza
csatolt felvideki és a kárpátaljai tPrlileto
lte11 a társadalon1biztostás rendezFse tár
gyában 1tiadatt 11.770- 1D8D. .i\1. E. szá
mu rendelet (továbiakban: 11.) 53. §.a 
alapján a földmüvelésligyi minisztetTel 
egyetértve a követke«őket iendelem:: 

való esetleges kiszolgáltatását haladékta- 3. §. 
lannl szüntessék meg. A R. 6. §-ának (2) bekezdése szenint 

Budapest, 19'10. évi január hó 18-án. az 1940. évi január hó 1. napján kiszol_-
A miniszter rendeletéből: gáltatott gyógyszerek áráhoíl f< felszaba· 

Di-. Gaál Gyula s. k. rlult tetiilet<'ken müködő gyógyszertárak 
1T1iniszteri osz~álytanácsos. tulajdonosai 27.5 sz~zalókos engedn1ényt 

kötelesek az Országos Társadalombizto-
~lilll!!l!ll Ml t\INI{!.\\, Ili!! S'f ~ Ml!INI Kl!i:<:I!! 1.11;; S li1! !!! sitó Intézetnek a felszabadult területeken 
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sok á1·kedvez1Ytény kétszeres nyujtására 
1wm kötelezhetők, a felszabadult terlilete
ken J11ültödő gyógysr.01"Lára1-: tulajdonosai 
a R. 6. §.é,nak (2) bekezdésében emlitBtt 
cng·ecln1ényeken felül scn1 n1u11Jtadi.L se111 
rnfts kcrlvczn1c\nyt ne.111 kötelesek nyujtani 
nz Ország·os Tá!·saclnlombiztositó Inteze1> 
nek: a felszabadult területeken n1üködi"í 
kerületi pénztárai (Jdr1)11deltségei) részé 
re. Tokiniettel továbbá arra, hogy a 
g·.yóg)..,szer}ártulajdonoso]t a g·yóg:yszerltü
lönlegességek, szérun1ok1 kötsze1·ek:, gyógy. 
vizek és gyógyászati segédeszközök ·1u
r.zclgáltatás'á11á1 ,Jl!í\.!nkndijat fe1s?.án1itani 
nen1 jog·osultak, n1indnddi[, a:n1ig a ked
vezn1énye1t nyujtf..sánnk: kérdése orsz,;ígo· 
san egységesen nen1 szah{dyozl~1tik, a J~ .. 
6. ~·-ánal\ ('2) bekPzdé.se szer·int :2'7.5 szá· 
zalékos li:ec1vezn1ény a kisr:o1gáltatott 
gyóg·yszerkülönlegcsségek, sz(~rn1nok, köt
szer21í::, g·yógyszerek és gyóg:rászati seµ:Éd· 
eszJ\özü1\ után 11en1 i11eti 1neµ: az Országos 
Társadalombiztosító Intezetnek n felszn· 
badult terlileteJ.:en mükörlő lcel'ületi pénz
tárait (kirendeltségeit). 

H. §. 

.A jelen rendelet ldhirdetésének nap
j{m lép hatályba. 

. ' 
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Budapest. 19'10. évi február hó 6-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. lüídrír Lcl'entc s. k. 
a11a1!"1.titkár .. 

189.549-1939. B. III. szám. 

Beliig-.rn1iniszteri rentlclet a ldizgyóg.rszer.ellátú::;, 
illetőleg az ~í.U:unkincst<:ir terhére 1nintaszeriilt~g 
rendelhető gyógyszerek, to\·áhh:í. a kiizg:róg:rszer. 
cHátús, illetöleg az úllarnkint•shir terhér~ ~~'IHleI„ 
hetö J'~nt hh·atalos g;róg,rszerc·k, gyóg-.rf,zerkiiliin„ 

legességek, t:ípszerek és szénnnok hirg.rühan. 

1. §. 
A közg,yóg·yszerel1átás

1 
ilietöletr az ál. 

lamkincstár terhére mintaszerlile~ (noT
mahter) rendelhető oyógyszerek vén"· 
n1intáit (szabvánJros vényn1inták, forn1~
lae nomrnles) a jelen rendelet 1. számu 
mclléklete tartalmazza. 

2. §. 
~'1. közgyórorszere1látás, illetőleg az ál

lamkincstár terhére a jelen rencleiet 2. 
számu mellékletében felsorolt nem hiva
talo'S gyógyszerek: és g·yúgyszerki.Hönleges· 
ségek, a 3. számu mellékletben felsorolt 
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tápszerek és a 4. számu mellékletben fel· 
sorolt szénm10k rendelhetők. 

A jelen rendelet kihirdetése napján 
lép hatályba és ezzel cgydejülPg a gyógy. 
sze1·árszabás táirgyábtl.ll kibncsátoti 
260.500-1934. B. M. számu rendelet 5, 6, 
7. és 8. szán1u 111e1lékletei, vala.111int a 
65.23211924. N. lVI. M. 227.634/1932. D. lVI· 
129.093/1925 N. lVI. :II. 227.813/1932. B. lVI. 
37.433/1926. N. lVI. lVI. 215.977 /1933. B. lVI. 
39.265.11926. N. lVL i\L 216.01611933. B. lVI. 
42.697.11928. N. iW. i\f. 220.256/1933. B. iVI. 
137.878.'1928. N. lVI. i\L 254.402/193,1. B. iVI. 
6G.71G.'1929. N. lVI. iVI. 255.431/1934. B. iVI. 
72.818;1929. N. i\l. i\I. 258.12,1/193,1. B. i\1.. 
76.229.1929. N. i\L lVI. 259.467 /193,l. B. i\l.. 
53.002.1930. N. i\J. i\I. 231.416/1935. B. iVl.. 
,18.08:3 11931. N. i\T. i\I. 234.128/1935. B. lVl.. 
39.563.11932. N. i\I. i\I. 2:36.478/1935. B. lVI.. 
41.100 11932. N. iVI. lVI. 238.831/193!\. B. lVI.. 
41.10811932. N. lVI. i\L 239.106/1985. B. lVI.. 
41.110'1932. N. iVI. iVI. 2:33.360/1936. B. i\L 
41.120.11932. N. i\I. i\I. 233.7:31/1936. B. M„ 
226.572.11932. N. iVI. i\L 2:13.977 /1936. B. lVI. 
235.075/1936. B. lVI.. 245.546/1938. B. lVL, 
235.658.11936. B. i\L 24'>.559/10:38. B. M„ 
2•12.62•111937. B. l\L 2·17.'102/1938. B. iVL, 
243420/1937. B. M,. 247.411/1938. B. l\L, 

S? 
244.052/1937. B. lVL 248.015/1938. B. i\'.Í., 
244.402/1937. B. iVL 184.360/1939. B. iVI., 
244.404/1937. B. i\1.. 184.580/1939. B. iVI., 
247.152/1937. B. lVL 184.639/1939. B. M„ 
247.681/1937. B. iVL 185.555/1939. B. lVI„ 
270 87411937. B. lVL 187 .. 611/1939. B. lVI„ 
242.521/1938. B. lVL 187.613/1939. B. M„ 
242.648;1938. B. lVL 187.616/1939. B. lVL, 
242.962/1938. B. M„ 187.958/1939. B. iVL, 
243.221/1938. B. i\'f.. 188.020/1939. B. i\L, 
245.048/1938. B. i\L 189.0821939. B. i\1. 
számu rendeletek hatályukat vesztik. 

Budapest, 1940. febrnár hó 14-én'. 
A miniszter helyett: 
Dr. Johcin Béla s. k. 

államtitld r. 

1. sz. mellélcl'et a 189.5J,9-1.9J.9. sz,(.11uc 
rendelethez. 

.A liiizg.róg-yszerellát<í.s, illeiíileg a.z állan1ldnt'stár 
terhére :111intaszerülc:~g rPn:lelht't<Í g-y,'1g-ysz<on'J;; 

'énJ n1intái 

Fonuulae Noriuales. 

Szahván;ros Yényn1intúk. 

Fontos tud·1ú·valók az orvos és Cl gyárm· 
szerész szcl:Jnára 

A vényminták rendelése esetén, az 
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vrvosnak a vény:minták cime mellett csu
pán a 1,dosin1" szót é{:> a has~11álati uta
sítást kell felirnia. Ezen rendelési mód 
esetén a gyógyszerész a ci·n1ben jelzett 
vény:n1inta szerinti gyógyszert l;;:ész.iti e1. 

Az egy és kétkeresztes szereket tar
talmazó b1Jrógy·szerek használati utasitú
S<:~t - a fe:1nálló szahú1yük érteln1~ben 
n1inden:k:or az orvosnak k:ell n1egaclnia. 1\ 
vény111i.ntáJ;;:o11 n1egadott használati ntasi
tás csupán csa,k: tájékoztatásul szolg·ál és 
;iz egy és két ke1·esztes szereket nem tar
tahnazó vényn1inták rendelése eseté11 ak
kor veendő a gyógyszerész által :figye
!en11be1 ha e szerek J1asznáiati ntasitásá~ 
az orvos n rendelvén}re11 ne111 adta 111eg, 
an1it ugy kell tekinteni, hügy az orvos 
az illető vénymi ntán feltüntetett 'adago
lúst (használati utasitást) kívánja. 

A vénymintákon feltüntetett haszná
lati utasítások, - néhány 111incle11kor kü
lón jel7_ett kivétellel, felnőttekre vonat
koznalc 

h111enn:fi1ben az orvos o1ya11.1Syógysze1t 
rendel, an1ely a no1·rna1itcr rende111ető 
szereknek csal.;: et:,ry ré:gilJb jeg·yzék:ébe11 
szerepel, a gyó2,ryszerész azt a legutolsó 
elöi1·ás szerint tarto2.lik elkésziteni 
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A ·vényn1i11tákat aján1latos keUők:épen 
á~tanul111ányaz11i. Az orvosi g;vakorlatban 
UJabiJan igen kedvelt. gumndsapk&val el
látott üvegben előirt injectiús ki>szitmé
nyek klilönös figyelm.et érdemelnek. 

A tájékozód~s n1egkö11nyité-sére ab c
sorrenclbe szedett tartalomjegyz&ken kívül 
a vén:r111intá1k indikációk szerint is cso
portosittattak. 

TcíJdkoztatás a gyóo:•1s.zcrek clkés:~z'.tésének 
főbb iránye/ueil'e uonatkozólna. 

A vényn1intákon n1agistraliter fel
tüntetett !,'Yógyszerek lehetfüeg, az egyes 
VÉ'nvck ciIT!C alatt ig,v n1egjelöltel.;: pedig 
P1i11dig- feltétlenül ;·endeJ,;skor készitendők 
el. 

A szcrncseppek2t kiforralt és lehii
lötl; clestilált vizzel kell elkészíteni. 

[.' t asitás a co ni 7n irnáf 1tnM>k (to blc:J.tákJ 
clkészítésóhez_ 

~1_ vényrnintákon mag·isztrnliter fel
tüntetett gyógyszerek elkészítéséhez az 
aiúbb jelzett g·ranulálási eljárások csalc 
'c:..bhan az esetben s.zliks·8g·es0lc, h<:1.i na
gyobb mennyiségü (50, 100 stb. drlJ.) 
comprimátum elő:\llitásáról van szc\ illet-

, ve, ha a co1np t·in1álást ö1H11üködö adagolö 
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szel'lrnzettel ellátott gépen végezzük. Ha 
csak kevés (10-20) tabletta ellcészitése 
sziiksCges és azt J.ds 1tézig·é1)en eg,yenk6nt 
végezzülr, aldror a gTanul,§Jás eln1a1·ad. 
Ebben az esetben az elöirás szerinti 
nlennyiségii ~11n:rlun11n.al és taleun1n1nl 
gondosan elkevert porkeveréket szab§Jv 
szeri11t elosztva, egyeukint sajtoljuk ki ~ 
comprimátmnokat. 

A tabletták szemcsézéséhez ( granu
lálásához) szükséges oldatok előiratai: 
(Az oldatokat mindig lrnsználat eliítt 
frissen kell kés?.' tr.xd ) . 
Solu.tio acl gmn1ilationr,m. !. 
T.iu·:-!ilago p;um1nt arabici 
Aqua desÜllara 
Spiritus vini ;)ij száza1ék 
Solntio ad g1·anulrdio11em II. 

40 gr. 
60 gr. 
4 1) g-r. 

Stearini 5 gr. 
Spiritus vini 96 százalélr 40 gr. 

Gőzfördőn melegitve oldd fel. Felol
dás után adj hozzá olyan felmeleg·itett o!
datO't, n1el},..0t 40 gr. n111ci1ago gunn11i ara~ 
bici és 60 gr. destillált vizhől készitettál. 
Granuláláskor a kb. 65 C. fokra !ehütiitt 
oldatot használd. 
Sotutio arl gm1111lationem III. 
Stearin 0.8 gr. 

"'" 
<;:::: 

"-<: -, '<'' 

:~~~~: 

l~f 
l~{,J; 
tit<~ 

Aether c\epurat. 
Solutio ad ,qra.nulcctionem IV. 
iVIuciiago gnnuni arabici 
Aqtm clestillata 
Spiritus vini conc. 
Solutio ad r11·a.11ulatione111i \1. 
l\'Iucilago g·un1111i arab. 
Aqua rlestillata 
Butyrum cacao 

10.0 

10 
2 
'2 

2 
3.0 

0.32 
2.0 

~t 

gr. 

gl'. 

gr. 
gr. 

gr. 
gr. 
g'l'. 
gl'. Spil·itus vini D6 százalék 

A cacaovaj at oldd fel az 
11gy add hozzú a n1ucilago 
vizes oldatát. 

alkoholban s 
gun1nU arabici 

Solutio ad [Jl ic(:1ntla.t-ionenz. YI. 
Stearin 2 O"" e'·· 

Aether 10 gr. 

Solutio rccl g l'CUU.tlationeJn \TII. 

Stearin 0.9 gr. 
Spiritus vi11i 96 százalék 15 gr. 
Syrupi simplicis <1.0 gr. 

lltasitás re gyomorban nem, csupán a /Je~
ben oldódó u. n. 1,a.lkal.isoli1cns" conip'l"l-

1nf.!_t·u1n.olc be'uo-násá.rn. 
A bevonáshoz szükséges oldatok: 

<e) olcla,t: 
Sellak: 20 gr. 

•• __ ... „ ...... „„„„ .......... „„„„„„„„„„ 
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Sphitus vini 96 százalék 
ú) oldat: 

75 gr. 

Sellak 20 g1·. 
Spiritus vini 96 százalék 80 gr. 

Az aldatokat gőzfürdőn készítjük el, 
amiko!' SÜ!'Ü, üledékmentes egyenletes fo
lyadékot kapunk. Az oldat lehülés után 
en1ulsioszerü lesz, azért 11asználatkor 111in
dig felrázandó. A comprimátumokat a 
bevonás előtt lemérjük s azután az a) 
oldattal átnedYesitjük olymóclon, hogy 
körülbelül 100 drb. 0.30-0.50 gr. átlag
sulyu tablettát mintegy 10 cm. átmérőjü 
félgömb alaku parcellán, emailozott vagy 
szaruecl&nybe helyezzük és a csepegtető 
üvegbe tett bévonószerből (n) oldat) ese
tenként 15 cseppet cseppentünk a tablet· 
tákra, n1ajd azokat átöntögetjük: egyi1( 
félgön1balaku edényből a 111ásiltba. l\ ne· 
gyedik, vo.gy ötödik bevon·ás után, a1ni· 
kor a sellak a tablethíkat már e>,'}'enlete
S(·n bevonta, kb. 0.5 gr. finom porított 
gummi arabicummal (VI) hintjük be 
azokat és az átöntög0tést. addig folytat
juk, 111ig a tablett{\k felületén a µ:un1mi 
arnbicum egyenletesen eloszlott. A bevo
nást azután az a) oldattal tovább foly
tntj1llt és n1índen ·2-ik se)lak.01 .. ás után kc· 

„ -

vés (0.5 gr.) talcummal hintjük be a 
tablettfrkat. Amikor a tablettáuti sulya 
37 száwl&kkal növekedett (kb. 20 be\'O· 
nás után); a bevo1u:í.st n1ég 2-3 ízben a 
b) oldattal megismételjük, végül talcum
.mal hintjük be azokat s pormentes helyen 
szobal1őmérsé1\:1eten n1egszáritju]\:. A szá· 
l'itás kb. 24 óráig kell hogy taitson. 

8. sz. melléklet a 18.9Jí49-19JO. E. M. sz. 
rendelethez: 

„A li:özgyóg.rsze.rellátás, illetőleg az úlla1ukincstúr 
terhére rendelhető nen1 hh·atalos gJóg.rszcrkiilö1~

legességek. 

p 

Adigan inj. Richter, 3xl kcm 1.70 
Adiga11 sol. Ricl1ter1 15 gr. 2.30 
Al<tonrotin inj. Chinoin 3xl kcm. 2.20 
AktoÍJrotin inj. Chinofo 6xl kcm. 3.60 
Aktoprotin inj. Chino'Í11 lx5 kcm. . 1.40 
Ambesid soL 1i\nj', R1i'C11ter 6x2 kcm. 4.50 
Amlwsid sol. inj. Richter 6x5 kcm. 9.-
Argyl pulv. Egger 0.1 gr. -.25 
Biste11i! pulv. Wander 10 gr. -.54 
Citaro·an nulv. Cito 0.10 gr. -.25 
Comp~". a1~tirnchit'rn rcndclhctö bái'-

mely könyvezelt haz[ti készítmény. 



(Ergosterin irracliat. Richter, Vio-
stel'Ín dragée Wander, Vitaplex 

D. Cl~inoin) 50 drb. 
Co1tipan pulv. Rex. 1.- gr. 
Dermaforin pulv. Katona 10.- gr. 
Deseptyl inj. Chinoin 6x2 kcm. 
Deseptyl inj. Chinoin 6x5 kcm 
Digiclarin inj. Ch.inoin 3x1 kcm. 
Digidarin . sol. Chinoin 15 kcm. 
Donoplast ragtapasz Titan 

:-1.80 
9r• - ..... o 

-.54 
4.50 
9.-

1.70 
2.:30 

1 m x 1 cm -.40 

Donoplast ragtapasz Titan 
1 m x 2 cm -.60 

Donoplast ragtapasz Titan 
1 m x 3 cm --.80 

Donoplast ragtapasz Ti tan 
1 m x 4 cm 1.-

Donoplast ragtapasz Ti tan 
1 un x 5 cm 1.21.J 

Donoplast ragtapasz Titan 
1 m x 18 cm 3.20 

Eggoplast ragtapasz Egger 
1 m x 1 cm -.40 

Eggop1ast ragtR.pasz Egger 
1 m x 2 cm -.60 

Eggoplast ra1,,>1:.apasz Egger 
1 m x 3 cm -.80 

<<

'. '.~'>' 
; !i;: 
:'ti~--: 
~~" 

-~ 
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Eggoplast ragtapasz Egger 
1 m x 4 cm 1.-

Eggoplast ragta1)asz Egger 
1 m x 5 cm 1.20 

Eggoplast ragtapasz Egger 
1 m x 18 cm 3.20 

Glandnholin inj. Richter 100 E 
3xl kcrn 3.-

Hogival inj. Chinofo 100 E 
3xl kcm 3.-

Hyclrargyrum sulf. rubr. ( Cinnaha-
ris fact.) pulv. 1.- gr. -.13 

Insulin rendelhető bármely törzs· 
k:ön}··vezett \111agyar lcészitn1ény 
a 256.550-1938. D. l\'L sz. rende
letben előirt feltételek mellett. 
100 E 5 kcm 2.20 
100 E 5 kcm 3.90 

Lanaclarin in.i. Chinoin 3x2 kcm 1.70 
Lanaclari11 -inj. Ch:b1oin 6x2 lccn1 3.-
Lanaclarin sol. Chinoin 15 kom 2.30 
Leukoplast ragtapasz Beiersdorf 

1 m x 1 kcm -.40 

Leukoplast ragtapasz Beiersdorf 
1 m x 2 lrnm -.60 

Leukoplast ragtapasz Beiersdorf 
1 m x 3 kcm -.80 

. 1 
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Leukoplast ragtapasz Beie1·sclorf 
1 m x 4 kcm 1.-

Lcukoplast ragtapnsz Beiersdorf 

Leukqilast 
1 m x 5 kcm 1.20 

ragtapasz Beiersclorf 

Natr. hyposulf. 
10 gr. 

1 m x 18 kcm :3.20 
pm'. í Thiosulfur.) 

--.00 
N eosa1varsan ( n1n.g,yar) Th'lagJ~ar 

Pharn1a 
az eladási ár a n1inde11kori gyar1 

( nagyke1·esli:cdői) 'ár + 35 /6 
Novurit inj, Chinoin 5xl kcm 
Novurit inj. Chinoin 10x1 kcm 
Nnvurit inj. Chinoin 5x2 li:cn1 
Novurit inj. Chinoin 10x2 kcm 

Oleum antirachiticum. Rendel
hető bármely törzskönyvezett 
hazai késziitn1ény. 

( Ergostet•in irradiatum solut. Rich· 
.ter, Viosterin olaj 1 %-os Wan
der, Vitaplcx D. olaj 19io-os) 

3.80 
GAO 
5.50 
9.30 

10 gr 3.40 
Olcum nntirnchitic1m1 1 kcm·hen 

30.000 E. Rencklhető bármely 
törzskönyvezett hazai készfü .. 
mény. (Halsterin solut. Richter, 
Videa olaj Wander) 5 gr 3.-
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l\íagya,r 0·111.nadin 1nJ. ('n1agyar) 
Phamm lx2 kcm 

Ovarium tabi. Octan ,10 drb 
Ovarium tabi. Octan 100 drb 
Ovarium tabi. Richter 40 drb 
Oval'ium trd>I. Richter 100 ch•b 
Ovo3'rn tabi. Cl1inoin ,10 drb 
Ovcsan tabi. Chinoin 100 clrb 
Pn 11 idd tabl. Wander 60x0.01 gr 
Pallicid tabl. Wancler 50x0.05 gT 
P<1 ll'ci1 l tabi. Wander 20x0.25 gr 
Plasmcchin ·simplex tau!. L G. 

25x0.02 gr 
I)ul.vsan Con1plex vaccina I:>ápay 

lx2 kcm 
I)olysan Con1plex ·vaccina Pá1pay 

3x2 lrcn1 
F~evival Egger 
az G·lach1si ár a n1indcnkori gyári 

( nag,\~kereskedöi) ár -j- :35 '}t. 
Solusalvarsan l\Iagyar Pha1111a 

lxl kcm 
Sc;Jusalvarsan l\'fagyar Pharn1a 

1.20 
2.60 
5.30 
2.60 
5.30 
2.150 
5.30 
2.60 
3.80 
5.60 

8.90 

1.10 

2.80 

1.40 

lx2 kcm 1.60 
SolusHlva1.·san iYiagyar Ph.arma 

lx3 kcm 2.-
Solusalvarsa11 l\fag3.rar PJ1a11na 

lx4 kcm 2.20 
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Solusalvarsa11 :I\1Iagyar Pl1arr11a 
lx5 kcm 

Solusalval'san l'llagyar Pl1arn1a 
lx6 kcm 

Solusalvarsan lVIagyar Pharrna 
lOxl kcm 

Solusalv8,rsa11 Magyar Pham1a 
10x2 kcm 

Solusalvarsan :rviagyar Pharrna 
10x3 kcm 

Solusalv8,rsa11 r.iiagyar PharTr~a 

10x4 kcm 
Solusalvarsa11 iVIagya1· Plrn1w2. 

10x5 kcm 
Solusalvarsan l\'Iagyar Phm111a 

10x6 kcm 
Solusn1varsan lVIagyar Pha1111a 

50xl lwm 
Solusalvarsa11 i\'Iagvar Pha1111a 

50x2 kcm 
Solusalva1·san iVIagynr Phn1111a 

50x3 l\:Cffi 
Scilusalvarsan 1\1lagyar I'harn1a 

50x4 kcm 
Solusalvarsan lVlag-var Pha1111n 

50x5 kcn1 
Sc11us81varsa11 l'llagyar Phn1111n. 

50x6 kcm 
Vital'san Human 

2.130 

2.80 

11.60 

13.80 

17.-

19.10 

2:~.30 

2'1.40 

'l.5.60 

57.40 

69.10 

80.60 

D:Z.30 

) 08,30 

az eladási ár a r11h1clen]d gyári 
(nagykereskedői) ár + 35%. 
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Zínk. protinsulin 200 E 5 kcm 4.-
rendelhető bármely törzskönyvezett 
készitmény a 256.550-1938. 13. iVI. 
sz. rendeletben előírt feltételek 
melleit. 

3. sz. melléklet ci 1.89.549-1939. B. M'. 
száMu rendelethez: 

A. kiizg-yóg~·szereU:ítás, illetöleg az álla1nldru~stár 
terhére rendelhető tápszerek 
~.\. . 

Caphosein \/üompecher 100 gr 2.20 
Colostrin '\'\' ander 100 gp" 2.20 
Demaltos Szent Istvá.n 

Tápszermüvek 
Gotamin \Vander 
HordJ;J1zym W andcl' 
Hordomalt Wander 
J\falto'Sit Szent István: 

Tápszern1iiVek 
Oriza ICr<Ymp~cher 
Ovomaltine W ::mder 
Papi<Yn Waúder 
Rizamaltan Krompecher 
Somit .Wancler 
Szitmaltin ·Szent István 

150/~1' 
75 gr 

200 gr 
:200 gr 

150 gr 
250 gr 
250 gr 
~:)0 g·1· 

250 gl' 
250 gr 

-.9() 
3.50 
1.20 
1.20 

-.90 
1.20 
1.80 
1.80 
1.60 
1.SO 

rrápszermüvek 250 gr 1.80 
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Zan1al-::o lZl'ompéch~Í: 250 gl' 1.80 
Zabderce · Krnmpccher 250 gr -.9'1 

Zabliszt Kh>mpechee 250 gr -.90 
Zabpehely K1:ompeche1· 250 gr -.60 
Zape zabpehely 

250 -.GO 1-Iazai 'I'ápszern1Uvck gi· 

Zape wbpebely 
500 1.20 }laz.ai Túpszcrn1üvek g·r 

'4. s.z. melléklet n lS!J.,)J,0-1.'IJI!. B. M. 
· · szcbnu. rendelethez: 

.A. ki)zgyógyszerel!:.H:í.s, illcUíl1•.:.;. az úlla1uldnc·stár 
tt_•rhérl' rendelheti) sze.rtunol;:, 

(A O'UÓ<tyszertúl'i elaclúsh ár a n1inden
b, ~ i ···) . ' "'O<'' ) h:ori g;.rúri (nagyketcskeco1. a:1: -r· u ;o. 

Díp\1the1·ia·-sz(• i·t!,111 P!1yl ;l.x1a-f ele 
10 Jwn.1161 kev. fölyadékliall 1.000 A. E. 

2.000 A. E. 
" 8.000 .,.A.... E. 
" 4.000 ~A.... E. 
11 

5.000 _.q_. E. 
" S.OOO A. E. 
" 10.000 A. E. 
" 15.000 A. E. 
" Vi„rhcnv-sz(,nun Phylaxia·féle . 

1f1 kcm:nél kev. folyadék!Jan ~:g~g !: ~„ 
" 4.000 A. E. 
" 
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10 kcm-nél kev. folyadékban 5.000 A. E. 
Tetanüs·szérum Phylaxia~féle 25 kcm 

(rég-i 20 A. E.) 2.500 A. E. 
Tetnnus·szfrnm Phylm.:ia-féle 25 kcm 

Jrégi 100 A. E.) 12.500 A. E. 

220.384-1940. xv. 
Beliil{y1uiniszteri leirat, a Forn1ulae Nor111ales 

sajtóhihúinalí he1.)«eshitése t.árgy:.íhan. 

A Magyarországi Gyóm1szerész Egyesület 
tek. El11ölcséaénc7' 

Bwlcipest. 

A 189.549-1939. il. M. sz. rendelet 
melléklete'ibeil talált .sajtóhibák helyesbi· 
tését azzal hozom a t. Elnökség iudon1áM 
r::ára, 11ogy cz1211 hibúk. lenti he1ycsbités{•t 
megfelelő módon hozza. az érdekelt 
gyógyszc1"észek tuclon1:í.sára. 

Budapest, 18.-10. évi április hó 4-én. 
A mi11iszter rendeletéből: 

dr. Tmncsilc .József s. k. 
n1iniszteri ta1tá.csos. 

Helyesbités: 

A Budapesti Közlöny 1940. február 
h6 29-én 111eg"jelent 48. szán1ában közzé
tett 18!1.M!l-19:W. B. M. sz. rendelet 
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mellékletei a következőképell igazitandók 

ki: 
A 175. szúmu vény1minla helyes szö· 

vege a l\.övetl\.ezö: 
,,175. Sohit·2o cursen-ical-is „ Pearso1i" 

vro inj. (Zo/o) in vitr. 
Rp. Natrii arse11icici 

centigrammcitci viginti (g. 0.20) 
Solve ín aquae bisclestill. 
grnnNncitib1cs qccinq1ce (g. 5.0) 
Acidi hyclrO'chlorici n/10 qu. s. ut. 
f. soluti<Y neutralis, elein adcle: 
N atrii chlorati 
centigrconmatci sex (g. 0.06) 2)„0 
Cocaini novi hyclrochlorici 
centigrarnmata vig!nti (g. 0.20) 
Acicli hyclrochlorici n/1000 acl cm. 
cub. clecem (10) 
Filtra. D. jn vitro e. pileolo tecto.* 
S terilisetur. 
S. 2 % Solutio steril. Pcarson. Be· 
fecskendezésre. Az orvos kezébe. 
"'"Lásd: a 17 4. ioz. receptet." 

A rendelet 2. számu mellékletében a 
„Vitarsa.111 llu1rutn" név .,i\1Iono\11itan ITuw 
n1a11;' névre l1elyes1Jite11dö. 

A rendelet 4. számu mellékletének ) 
s?.övege a 1tövet1;;.ezö: 

11
A k.özgyógyszerellátás, i1letöleg- az A 
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államld:ncstár . terlrére 1 
1 

renc elhető széni-
mo c 
cl i]-(~ gy~gyszertári eladási ár 
"Oei ~?11 rorari (nagyltereskedői) 
" ;o.) 
D'iftéria-szérum Phylaxia-féle 
1 O kcm v. ennél kev. folyadékban 

a 111i11.

áT + 

„ 
" 

1.000 A. E. 
2.000 A. E. 
3.000 A. E. 

" 5.000 A. E. 
y·· I " 10 OOO A E. 
'Orleny.szérum Phylaxia·féle . . 

10 kcm v. ennél kev. folyadékban 
" 3.000 A. E. 

Teta~rnls-szén;;n Ph:vfaxia-féle 5.000 A. E. 
D mn ( rörri :20 A E ) „ roo ,, T ,,.., . . ..... ) ~ E 

etan~is·szérum Phylaxia.féle • · · 
2o kem (régi 100 A. E.) 12.500 A. E. 

íOll'u fNl@SEli:U~ 

1H1 DO·NO„PLAST'' 
minden méretben -

rugalmas é r. „ 5 gyors"olés kívítelban · v IS. 
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220:684-1940. xv. 
Belii"rn1iu.iszteri leirat a Paraffin liguidun1 J;:é. 
szitn~6nyr(~·k gyúgyszerli:iinyvi niir~ösit~se t:.írg-y<Í-

han 

J\ :\Iagyarországi Gyógyszerész Eg·yesület 
t. Eh1ökségén0k. 

A Paraffin11n1 Uqnidun1 eh1évez€·sü 
g;vógyszsrlcPszitn1é11y gyógysze1·l;:önyvi 
n1inősitése tárbryában a Székesfőváros 
Polgármesteréhez intézett két leirato~1 
másolatát - szóbefüeg előterjes7.'cett ke
relmére - a t. Elnökségnek. csatoltan 
n1eg~külc1ön1. 

Budapest, 1940. évi ápr.ilis hó 12-én. 
A miniszter rendeletéből: 
dt. SiD{ller János s. l~. 
n1i11isz.teri osztál:rtanácsns, 

iV!ást1Jat a 190.845-1939. XV. B. i\!L 
szán1ról. 

Tárgy: Larcloline ?laj-_. ~sira.~lé~~ ~~ 
vog·yigyár T. t. P(1raffn1 11qu1d. suruse::; 
adata,i•nak n1egváltoz:tatása. A szélcesfö
':ii,ros pO'lg·{i:rn1esteré118k, Buda~est: -t 
Lardo1ine olt1j~, zsiradé1\: és vegy1gJra.r 1:·· 
budapesti' (XIV. Kerepesi-ut 152.) csg 
közvctl0nül hozzám intézett kérvé!lyében 

tOS 

1J. !D'"á.t· által elöállitot és a gyógyszer
könyv clöirásánál nagyobb faj,sulyu Pa
raffi11un1 liquirll.:'i11 elnevezésü készitn1é-
11ye .gyói,,r,yszerti~rl használatra alk.al111a3 
voltá!1ak ig::tzolását 1\:érte tölen1. IIivatl:o .. 
zússal Polgárrnester urhciz intézett 
269.226-1936. B. iVI. sz. rcndelctemrn is, 
felhivc-n1 I)nigirn1ester tu·at, é1tc,sits'J a 
folyan1oc1ó c{•get, 11ogy az Oi-szágos l(öz· 
egészs2gügyi Tanács és n 111. l\:il'. Orszú
gos l(özeg·észségü~ryi Intézet igazgatójá
nak sznk·vélen1énye alapján n1egett~en1, 
hog·y a sr.ótnnlévő Paraf'f'inun1 1iquidu1Tli 
- :nl'a~:~{ar ipartcrmékről lévén szó -
gyúgyszertári célokrn felhasználható Je
gyen, ha sürüsöge: D 20 = 0.860 - 0.895 
között van, ]1a egyeb,..;kbcn n1ii1de11b:?n 
n1egfelel a r·v. n1ag1ra;1: gyógyszeri\:önyv 
követeln1é!lJ'CÍ11ek. Utasitsa vÉgül Polgár-
111ester ur a fol.van1odó céget, hogy a gyár 
últal forgalomba hozandó paraffin oll'.
.io1\: ci'n1k.éin a11naJ\: 20 fokon n1ért é3 plusz 
<j e fokon vizre ·vonatkoztatott sü1·üség2 
feltüri.ően 111eg-jcJöltessék, to•vábbá, hogy 
a g·yógysze1·kö11J'V elöirásán,áJ nngynbb 
fajsnlyn pamff. liqnid. első g:yá1·lrnányá
nak elkészültóröl n 211. kir. Orszúgos l{öz-
0g·észségügyi Intézetnek tegyen jelentést. 
Budapest, 1939. évi decemlJer hó 27.cén. 
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A miniszter re11deletéböl: dr. Sa.jó Lajos 
s. k m. kir. t.iszti főorvos, h. osztály-
vezető. · 

Másolat a 269.226-1936. B. Ivl. XV. 
szán1röl. 

Tárgy: Schwm-tz Rudolf és Társa i-t. 
cél'! Paraffin Jiquid ké~zitményének 
gyogyszerk.ön:rvi mh1ösitése. A sz'élcesfö-
11árns Polgárm0stei·ének, Budapest. -
Schwartz Rudolf és társa olaj-, zsirndék és 
vegyigyár rt. budapesti (XIV., Kerepesi· 
ut 152) cég közvetlenül hozzám "intézett 
kérvényében a gyáruk által előállitott és 
a gyógyszerkönyv előirásainál Jösebb faj
snlyu Paraff,,m1111 !iquiclum elnevezésü 
készit111é11ye gyóg·ysze1tiri 11asz11álatra 
ai.kalin1as i,roltá11ak. igazol•ápát é'S a IV. 
n1ag·yar gyóg1rszerk:önyv vo11at1\:ozó fej e
zcténelc a sürüség·re vonatk.ozó adat1ána1k 
megváltoztatását kél-te tőlem. Felhivom 
Polgárnnester Urat, éi'tesitse folyamodó 
céget, 11ugy az Országos l(özegészségüg·yí 
rn,nács és a 111l, 1cir. Országos I\.özegész
ségügyi I11t~zet iguzgatójánalc szaltvék~
n1énye a1apjá11 megc11gcd-e,n1,. 11ogy a szó
banlévő Paraf:finun1 liquidtn11 - 111agyar 
ipniltern1ék.ről lévé~l szó - gyógysze1táiri 
célok1·a fehasználhP.tó leg~ren, ha annak 
sürüsége a D20 =O.SGO-at eléri, egyebel;:-

-Í:-Sj ~· 

·)1.,, ...__ ______ _ 
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ben pedig mindenben megfelel a IV. ma
gyar Gyógyszerkönyv követelményeinek. 
Ugya11csalt é1tes:itse Pr>ligárn1ester Ur a 
folyamodót anól is, hogy a IV. Ivlagytu· 
Gyóg-;rszer1cönyv 11Paraffinun1 liqu:id1;111

11 

fej ezeténel.;: a sü-rllség·re vonat1.;:ozó aclatát 
a gyógyszerkönyv esetleges mórlositfrsai 
i!I. kiegészitése során fogom revizió tfu·
gyává tenni. Budapest, 1936. évi szeptem
ber 22-én. A miniszter rendeletéből: dr. 
Ton1csik s. k. n1in1iszt·~ri trn1ácsos. 

219.407-1940. XV. B. l\L 

Belügyuüniszteri leirat a I\r. i\Iai.,•yar Gyógyszer ... 
kiinyvben eliiirt. ininiiségi li:övetchnéuycknek nieg 
ne1n felelő gyógyszereli: helyet.tesitése tárgyában. 

H. sz. 2087-1939. 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
t. ElnökJSég-ének. 

, É'li:esitem t. Elnökséget, hogy kérel
n1_e1·e - _az O_rszágos !{özeg<észség·ügyi Ta~ 
112,cs velemenye alapján - fell1ivttUn1 a 
~n. kir .. ~.rszágos l(özegészségüg~ri I11tézet 
1gazgat.?Jnt, 110~}· a 11áborus viszonyo1;;: 
l-a1tan1ara a gyog·yszer1~önyvi követe1n1é
uyekn"k lcszállitása, esetleg egyes gyógy-
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szereknek má.soklrnl való helyettesítése 
tekintetében - a lcérdés sürgős kivizsgft
láSa1 · illetöieg. az· Országos Köz-egé!szség
üg;yi Tanács vélen1é11}rénelc kiké1·ése után 
- tcg::v•?n hozzáu1 javaslatot. 

Ennek folytnn -felhívom a t. Elnök
sén-et hüfff a o-yorsahb eli~1téz<~S é~rcle1\:é
l~e71 ..:_ ·v~i1atli::~Ó clötorjesztéseit közvet
lenül a n1. kir Országos IZözegészségügyi 
Intézethez nyujt.sa be. 

Budape~t. 1940. évi május hú 10.-én. 
A miniszter rencleletéböl: 

dr. Sa.jó Ln.jos s. k. 
n1. kir. tiszti főorvos, 

h. osztályvezető. 

Belü~:r111inis:dcri rl~rtlclet. az Prszúgos Túrsat1a
lo1uhiztositó Inté1.ef. és helyi szt•r\'l'i tt•rhére ké

:-zitett gyúgyst.l'rek árának 1Heg-úllapitása 
tárg-,rúhan. 

A_ közegúszsúg-iig·y rencle;i;oé.sóről szú1ó 
1876 :XIV. t.-c. 136. és 167. §-ában kapott 
felhatalmazás alo,p_i,ín a következőket 
ronclelen1: 

1. ~-
Az Országos Társa.da1o~Pb:ztositó In

tézd (helyi szervei. intézményei) terhére 
kész:itett g,yógyszerekért az egyes gyógy· 
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~z~~~:1\: , 11rJin~~~nl-.:ori ~ árszabása és a. vényJcé
~z1t~e:,;1d e!~forclulo munkii.kitok minclen-
1,on arszabasa alapján meo·i\lla11itott r • 

1 r".'.) - • • 0 ' '11-
na.\. '_,J) sz_aznl•.:l·:n .sz8.i11itható fel. 

2. 11. 
. }·\z Or.::.zú.g-os 1\1rsacl~do~11blztositú 

IntsLetlc'. vonatkozásban a 260.300-198-l 
B ~!. ;zc1n1u re 1 ~delet 7. pontjának. utoJ3(1 
l?t::kezde~'.e, ·valnrnint <1. szá11i_u 111e1lékl.ete 
Jegyzcü:nck n) pontja és az e melléklet· 
!.:.un. fe!t.tint<::tett 1i.2dvezn1ényes áirszabás 
lrntalyat Yeszti. 

3. ~-
A .iolen rendelet kihirdeU,sc napján: 

lép hatálybc.. 
Budapest 1940. évi m(\.ius hú 18.-án. 

[) „_ 1·ilé;:; 1\cres.z:tcs-Fischcr Ferenc 
111. kil'. he1üg·yn1iitisz.ter. 

sk. 

..\ 111agyar Idr{dyi heliigJ l\!iniszlet· 220,100-1!).10 
B. !II. szúu111 rt•f!.tlt•Iete .egyes gyógyszcr.ekneli: :~ 
gy1ígys:t.('f"i.Ír~;zahúshan n1eg<Í.llapitott <ira után I>Ót_ 

dij ft•Iszán1itása tár~;rúhan. 

,,... ."'"!\ „ kt~zeg·ösz.s&g;i.ig·:y rendezéséről szóló 
~81b:Xf\. tc. 1'Hi. és 167. §-álian k2i,pott 
felh::1tnln1az::'ls alapjún a ]\:övetkezőket 
rendelem: 
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1. §. 
A jelen rendelet I. sz. melléldetébe;i 

felsorolt gyógyszereknek a 260.500~ 
1934. B. iVL sz. rendelet, illet61eg az eh
hez csatolt hivatalos gyógyszerárszabás 
alapján ki;számitott árához az e mellék 
Jetben feltüntetett pótdij at lehet felsvár 
mitani. 

Ha a szá1nitás a pótdíj :érié1;;:éll1 az 
egész filléreken fB!iil még tö1t :füllé1t is 
eredményez, ugy a félfilléren aluli össze
get el kell hagytli, a félfillé1t vagy ezen 
felüli összeget pedig egy fillérben kell 
szán1itani. 

2. §. 
A közgyógyszerellátás, illetőle0• az 

álla1Ttld1.1cstá1: terl1ére n1intasz~:illeg 
(nO'rmafüer) rendelhető gyógysze1·ek 
szabvá11yos vé11vi11intái1L'1~\. (F0Tn1u1ac 
iwrmales) a 189.549-1939. B. iVI. sz. ren
dekttel megállapitott árához a jelen ren. 
delet II. sz. mellékletében feltüntetett 
oótclijat lehet felsvámitani. 

3. §. 
Arengedmények az 1., illetőleg a 2. 

~- alapján felszámitható pótclijat nem 
tel'l1elik. A pótdij összegét n vényen fel 
kell tüntetni. 

T 1 ti 

4. §. 
A jelen rendelet kihirdetése napján 

lép hatályba. 
Dnclapest, 1940. évi julius hó 1-éll. 

Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc sk. 
m. kir. belügyminiszter. 

l. szám1-1t melléklet ci 220.100-1940. B. M. 
számm rendelethez. · · 

Pótdij 

A. gyógyszer nH.•;;,111eYezése suly 

gr. fi11. 

Aclclum bo11curm 
Aciclum boricum 

pulverattm1 

100 10 
stfüi:tiliter 

Acleps lanae anhyclricus 
Aloe 
Aloe grosse pulverata 
Althaeae radix scissa 
Althaeae. raclix grosse pulve· 

rata 
Althacae raclix subtiliter pul

verata 
A.nüclazophemnn ( vicle Phe· 

nyldunethylpyrazolonum 
rumiclodimethylic1ml) 

Ammonhm1 bromatmn 
Aqua Cinnamomi sph1tuosa 

100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 

100 
100 

10 
8 
8 
2 

13 

13 

8 

26 
6 
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Pótdíj 
suly 
gr. Jill. 

·j· Arge11tun1 11it1·icun1 cr;ysta1~i
zatu1n 

"i" Argentum nitricum fusrnn 
·j·]· Atropinum sulfuricum 

Azophentum (vide phenylc\:i. 
methylpyrazolonum) 

Azophenum co;ffeinum citri
cmn (vide Phenyldimethyl· 
pimzolom1m cofföinum cit
ricum) 

Baryum sulfuricu111 })raeci1pi-

10 
10 

1 

tatmn purum 1000 
Eismutlnun subgallicwm 10 
Bismuthum subnitricum 10 
Bism•ithum subsalicvlum 10 
Ca!cium chlomtum · crysi;alli 

zatmn 
Calcium hypophosphorosum 
Calcium hltticmn 
Crnn11phora 
Cera alba 
Cera flava 
Cebceum 
Chinae sneci rubrae c1Jrtcx 

100 
100 
100 

10 
100 
100 
100 

rúd. tusus 100 
Chinae succirubrae cortex 

14 
15 
48 

51 
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Pót(lij 

A ;:;,vó.:;yszer nic„;n1~Ye?.é:-3(' ~nly 
g'l', fill. 

pulveratus 100 48 
Chinae succirubrae cortex 

snbt. pnl<v. 100 i35 
Chiniclimnn sulfm·icum 1 6 
Chininum bisulfuricum 10 55 
Chininum hydrochloricum 10 82 
Chininum su!ful'icrnn 10 71 
c:hini11un1 tan.nicun1 insilJ)i-

dum Rczsnyay 10 56 
Chlorofonnirnm ad usum 

exte,.·n um 100 fi 
CLnnan10111i Ciassiae cortex 100 12 

·J· Cocainum novum hydrochlori-
cum 10 5 

Coffeinum 10 211 
Ooff'eimun citricum 10 7 
Coffeinum Natrium benzoicum 10 x 
Coffeiimm Natrium se>Jicy!icum 10 '' 
Condurfl..ngo cortex l'lld. tus. 100 7 
Fcrrum sesquichlorntmn 100 H 
Glycerinum 100 13 
I-Iexamethyl2ntetraminum 100 11 

·j··j· I-Iyc1ra1:gvrun1 bichlorntun1 
an1n1oniatun1 10 H 1 

·j·"j" I-I.rcl 1·arg·yrun1 bichloratu1n 
corrosivum pulv. 10 27 
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}1. gyógyszer n1eguevezése 

t Hyclrargyrum chloratum mite 
sublfonatione paratum 

t Hyclrargyru1n cl1Joratt1m n.1ite 
vapore paratum 

·j·t Hydra,1·gy1·un1 cyanatun1 
Hycl.rargyrmn metallictml 

H Hycl.rargyrum oxydatum 
flavmn 

t Ipecacuanl1ae raclix 
t Ipecacuanhae raclix subtiliter 

pulv. 
.Jodofo1mium 
.Jocloformium pu!veratum 

t Jocl.um 
Kalium bromatum 
I\ali bromatum pulveratum 

t Kalium hydroxydatum 
Kalium jocl.atum 
l(aliun1 su}foguatacolicun1 
Linin1entun1 sapo11atun1 can1-

1)hora·~un1 
Liquor An1!111Jo11iae anisatus 
?\Iag·nesiun1 Sulfuricun1 
l'IIentholum 
Nat1·iun1 bron1at1u11 

t Natrium hydroxyclatum 

'.Potdii 
suly 
gr. fill. 

10 32 

10 32 
10 'Í6 
10 38 

10 18 
10 20 

10 19 
10 44 
10 44 
10 28 

100 z,4 
100 '.2G 
100 ·l:Z 

10 27 
100 4;5 

100 13 
100 21 
100 8 

10 '!2 
100 30 
100 44 

.A.. gyógyszer n1egnevezése 

Natritm1 jodatum 
N atritun phosphoricum 

crystafüzatum 
Oleum anisi 
Oleum Aurantii corticis 
Oleurm Bergamottae 
Oleum Carvi. 
Oleum Caryophy!li 
Oleum Cinnamomi Cassiae 
Oleum Citri 
Oleum Eucalypti 
Oleum Foeniculi 
Oleum jeco1~s l\fonhuae 
Oleum Juniperi 
Olemn Lini 
Oleum iVIenthae piperitue 
Oleum Pini pumHionis 
Olel\111 Rosmarini 
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Pótdij 
suly 
gr fill. 

10 24 

100 5 
10 45 
10 37 
10 43 
10 17 
10 23 
1_0 10 
10 44 
10 3. 
10 11 

100 11 
10 8 

100 8 
10 14 
10 3 
10 12 

Olenm Terebenthina2 aust-
riacum rectificatum 100 17 

Oleum Thymi 10 16 
t Opium subtiliter pulv. ('vide 

Pulv. Opii P. I.) 
Paraffinum !iqui:rlmn 
Phenylmethylpyrazolonum 

(Antipyrinum) 

100 17 

100 24 
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Pót1lij 

-~ g-yógy:-;zer n1c;;nerezfse snlr 
gr. fill. 

Ph eny lmethy 1 pyrazol on u m 
anliclodimethyl icum 

(Dimethylaxnido antipyrinum) 10 
Phenlydymethylpyrazol011um 

coffeiuum citricum 

9 

2 
·r·[ Pilccarpinum hyclrcchloricurn 

lO 
1 

:J Plumbum oxiclatum 
"i- Pcdc-phyllinum 
·i: Pulvis Opii (P. I.) 
·i· Reso'rci11tl!lrL 
"f San.to11i11un1 

Sapcnariae }l u11g:n1 1ic<:.•.e ra~lí:x 
Ssnegae rrrdix 
Sennae Indicae folitu11 

100 
lO 32 
10 
10 
1 

100 
10 17 

scissun1 100 5 
Scnnae Indicae folitm1 subti-

liter pulveratnm 100 7 
Solutio .Todi spirituosa (P. 

I.l (Tinct. Jocli F J.) 100 :Jel 
Spiritus aetherrns 100 1; 
Spil-itus aromaticus 100 11 
Sn'l"itus crnnplwratus 100 14 
Spiritus Coloniensis 100 28 
S!)i.ritus .c01:c.e11t1·nt:,3sin1u;:; 

96% 100 11 
Spiritus co11c2Etrntus 90(;~ 100 10 

Spü·itus c!ilutus 70% 
Spiritus salkylatus 
Spiritus saponatus 
Spiritus sap01Üs kalini 
Spiritus Si:napis 

ti" Strophantintm11rg. 
Sympus Coffeae 
Theobrominum 
Theobrominum Natrium sali-

cylicmn 
Tinctura Absintlüi compasita 
Tinctum Aloes 
Ti nctu1ra runcara 
Ti11ctura v..i·on1aV:ca 
Tiuctura Aurantii 
Ti:ictura Aurantii conferta 

(Aurantii pro syrupG') 
+ Tinctura Bellaclonnae (P. I.) 
i· Tinctura Canthariclis (P. I.) 

Ti11ctu1·a Ca1)sici 
Tin e ura Cha1110111illao 

rrinctura C,J1i11a,e co1np.G~1~ta 
Tinctura Cin.11ailno111i 
Tinctura Dig-italis (P. I.) 
Ti.nctura Gallarmn 
Tinctura Gentianae 
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Pótdii 
suly 
gl'_ 

100 
100 
100 
100 
100 
0.1 
100 

10 

10 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

ftll. 

8 
8 
G 
5 

10 
48 
t12 
28 

17 
8 
9 
6 
9 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

16 
10 

8 
8 
8 
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P&tdii 

t Tinctura Ipecacuanae (P. I.) 
Tinctura .Jodi F. I. ( v'ide Sol. 

.Jodi spil'ituosa (P. I.) 
t Tinctura Lobeliae ( P. I.) 

Tinctma i\falatis ferri ( vi.de 
Tra. Pomi ferrat.al 

~uly 

;!1'. 

100 

100 

t Tinctura Nucis vomicae F. I. 
(vide Tra. Strychni) 

t Tinctma Opü (P. I.) 100 
Tnctura Pomi ferrata (Mala-

tis fenil 100 
TiEctura Ratanhiae 100 

t Tinctura Strychni (P. I.) 
(Nucis vomictte) 100 

Tinctura \Ta1erianae aetl1::;rea 100 
Vaselinum album 100 
Vaselinum füwum 100 

·i· Zincum chloratrn11 10 
Zingiberis rhizoma 10 
Zing1iberis rhizon1a gro3S'2 pu1-

fill 

28 

8 

51 

(\ 

8 

8 
6 
3 
0 ., 
1 
6 

8 _,.. _ _,_v.::e.::r:::a:.:hnn 10 
lislhma, collapsus, serumbetegség esetén 

E pH E R IT =CHINOIN 
lnj., tabi„ pulvis 
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A 189.5119-1939. B. 1\1. sz<inu1 rendelet alapján 
a i{özgyógyszer.elhltás, illetőleg az állantldncstár 
terhére ndntaszeriileg (nurrnaliter) rendelheti) 
gyógyszerek szahván:ros ,·euyn1inb.íinak ,,For1nu
lac norn1alc:»' árához póttli,i ci1nén hozzászá.1nit~ 

A Yény 
:;riuua 

1 
5 
6 

7 

ható összeg. 

l\. vény ruegnevezése 

p0tdi,i 
fillér 

Acidum boricum :3 
Azaphenum coffeimm1 citricum 2 
Bary1m1 sulfuricum pro Rönt 

2 gen 
Bary1m1 sulfuricum pro Rönt-

gen cu111 cacao 1 
9 C8.lome1 ophtalmicum 16 

12 Chinicl:inum sulflll'icurn 24 
13 Chininum tannicum H 
71 Decoctu111 seneg-ae 1 •! 
72 El:ixiriun1 kalii sulfoguajacolici G 
78 Glolmli ichthyoli 8 
79 Hexamethylentetramin 1 
82 Infusmn iDecacuanhac (A.) 1 
85 Infusun1 sE:i°1nas e. n:atrio sul-

furioo 1 
8G Kalium bromatum 2 
88 Linin10ntu111 ad pe-1·n~ol'en1 4 
89 Lin-in1eniu1n1„ antlrhe.un1atieun1 l 
90 lVIixtura lJrornnta 5 
91 Mixtura Calot 88 
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l\ vény 
~Z:ÍllHl 

93 
94 

95 
9ö 
97 

103 
104 
105 
108 
110 
120 

125 
127 
130 
133 
136 
137 

p0tdij 
fillér l\ vény n1E"gnevezé~P 

]\fixtura chlüroforn1iata 
iVIixtura ol. aethe1·. pro inhala· 

tiane 
i\!lixtura sedati\'a 
l\1ixtura sedativa con1p. 
1Vfixtura ston\at!hica 
Olemn jecoris I\Iorrhune 
Oleum jecol'is phosphoratum 
Olemn nasale 
Parafi'inurn liquidum 
Pasta z:nd cum bismutho 
Pu1vis a~idl borici cun1 ka1 · o 

hyperr_1ang·anico 
Pulvis a.~t~neuralgicus 
Pulvis antistenccarcliacus 
Pulvis caleii lactophos.phor. 
Pulvis chinin·acisal 
Pulvis combinat.us 
Pulvis dig-italis cum theobro· 

9 ,, 

5 

7 
22. 
11 
10 

2 
11 

5 
H 

3 

111!hl0 17 
141 Pulvis insperrnrius 2 
147 Pulvis bromatus cornp. effor. 

vescens G 
1'19 Pulvis obstipans 1 
158 Sennae fölium 1 
156 Solutio arsenicalis fenata 1 
157· ·-Solutio at.1·úpilli ophhtlm·ca 1 % 2 

A vény 

160 
161 
Hi2 
1G8 
1G4 
167 
1G8 
169 

172 

173 
~07 

21:2 
216 
218 
319 
222 

2:29 
281 

:232 
'.233 
23~1 

235 
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. p0tt1ij 

A vény JlH7g11e\·ezé::;e fillél' 

Scclutio fuchsini cum resorcino 1 
Solutio jGcli spirituosa 3 
Solutio kalii jodati 14 
Solutio kalii joclati cum bromo 16 
Solut'lo kr,1.ii jodati cum jodo 4 
Solutio paraldehydi cum bromo 2 
Solutio pepsini 2 
Solutio piloca11)ini ophtalmica 

(2%) 8 

Solutio theobromini nitroso-
jodati 14 

Solutio ziuci chlcrati () 
Supensio bism. salicyl. pro 111J. 

intramusc. (10%) in vitr. 1 
Species a.p&ritivae 1 
Spirituo antirheumaticus 7 
Spiritus salicylatus 8 
Suppositoria ana.lgetica 2 
Suppositoria clíg-italis e. theo· 

bromino 14 
Syrupus lactacreosoti comp. 3 
Tht-cbrornin1i natrii salicylici 

pulv. 9 
Tinctura an1ara ferrata 2 
Tinctura clig-italis 1 
Tinctura opii 3 
Tinctura valerianae e. menthol 3. 
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A vény 

236 
238 
240 

241 
244 
245 
247 

248 
250 
252 
253 

u.ng·uentlU.11 ad gran ulationen1 
Unguentum ahuninH acetici 
Unguentum boraxatum alcali-

num 
Unguenturn calcii hypochlornsi 
Ungue11tum co11tra scabiem 
U nguenttu11 11ae1110'rrhoidale 
Unguentum ichthyoli salicyla-

tum 
Unguenilnn jecoris 
Ungue11tun1 nasale 
U1wqenum pro infante 
Unguentun1 sapostearini. 

221.389-1040. XV. B. i\'I. sz. 

DÓtdij 
fi1Ié1· 

3 

2 
3 
3 
2 

1 
6 
1 
2 
5 

BcliigJ·n1iniszteri rendelet az általános forg-aln1i 
adó (acló\·;.iltság) é~o; a fényiizési forgahui ad6 
liulcsaiiutk felen1elésé\·el li:apesolatban egysé~es 

felár felszá-inHúsa birgyában. 

A iVIagyarvrsz~lgi Gyóg·yszerész Egyesület 
t. Elnökségénel\:. 

Az általános forgalmiadó Cadóvált. 
·.ság), az érté'kpapi rforgaln1indó (1 s a fé~1y. 
üzési forgaln1iacló k:ulcsainal.;: a 3.800-· 
1940. ilI. E. sz. rendelettel történt fel
emelése folytán előállott költségkülönbö· 
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zet áthárítása céljából hozzájárnlol~ ah; 
hoz, 11ogy a gyógysze1táralt ~a n1agisztra 
Hs vényre- ldsz_olgá!ta~?tt g1:ornrsz~r:lt;1:1{ 
az engedélyezett pot.chJ szarnbavetdc;vel 
ni.egállapitott ára utá11 3 százalélc felal'at 
szán1itl1assanak. „ . 

A felárat a vényen fel kell ~u~.1tetm. 
Arengerlmónyek ·- önké:nt éi-thetodoleg -
a felárat nem terhelik. 

Buclap<Jst, 1940. évi jnlius hó 1-én. 
Vité.~ dr. Keresztes-Fischer Ferenc sk. 

220.100-19Ll0. xv. B. M. 

Beliig),niniszteri rentlclet a gyógyszcrárszahús 
n1óclositása tárgyában. 

A 1v12::.oOJrarországi G:yógJrszerész Egyesület 
Elnökségének. 

liivatl\:ozással az ug?ra11ez;11 ·~z~n1 
alatt a gyógyszerárszal)as n1odos1tasa 
tárgy·áiban. a n1ai 11apon kiadott rendele
tentre, értcsiten1 a t. Elnö1\.~éget, ,hogy 
az ll. 11. eg-yesitett g·yógyszerar~za1}asba11 
szereplő gyógyszerela1él a gyogys~er~l~ 
árához az idezárt mellékletben megJeloh 
pótdíj hozzászámitását engedélyeztem. 

Felhivcm a t. Elnökséget, hogy ezen 
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rendeletemet és mellékletét mielőbb hozza 
P.Z1 trdr~Jt.elt gyógyszepészék: tudon1ására. 

Budapest, 1940. évi jnlius hó l-én. 
vitéz clr. Keresztes-Fischer Ferenc sk. 

fiz egyes r1yógyszerek11él felszámitlwtó 
vótdij. 

PótdiJ. 

gr. 

{ 1.060) 100 
10 

fill. 

n '!' Acidum formicicum 
Agar·Agar 
Agar-Agar pulvis 10 2G 
Amomi fructus 100 

1 () 
10 
l ll 

Anilinutm azo flavurn 
Anilinum gentian violett 
A1ülimnn methykn.violelt 
Anitiinun nigrwn spirit. .solu-

tum (Nigrosin) 
Anilinum rubrum (Fuchsin) 
Castoreun1 an1ericanu:i11 
Chüüdinum purum 
Chininum hydrobromicum 

"f'i' I-Iomatl'Opinum hydrobrna1i-

10 
10 
10 
10 
10 

72 
22 
15 

8 

() 

19 
120 

cum 0.1 17 
j-·;· Hcmatropinum hydw~hlori. 

cum 0 1 17 
·j··;· 1-Iyd1'a1·gyl'un1 (fxycianatt1111 10 2ü 

\[ncis 100 M 

Natt 1:nrn g1ycerino-phcsphori·
cum (50%) 

Oleun1 o1ivarun1 
'i" PyTiclin 

Spii-itus n1edícan1entosi Ya1,ii 
'i" Tinctura Opii crocata (P. I.) 

Egyéh tinctnra spirituosa 
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Pótdij 
::;uly 

gr. fill 

10 8 
100 18 

10 48 
10 8 

100 110 
100 8 

J\ 111. ldr. hcliig:y1ninisztcr ;)60-1940. B, l\I. sz. 
rPnth·lele az 1H40:\rl. Hirvl>nytih.li: eg~·es rendel~ 

l~Pzi.!st•i1u•li: hatú1.\·haléptetése tárgyában,' 

./\ gtin1ökúr é::: a nen1ibetegsép;elt elle
ni védek.czl·sről, vnla;111int a k:özegészség
ügyi törvények egyes rendeikezései.nek: 
rnódcsitúsúról s·;óió 1940:VI. t.c. 64. §· 
útiak (2) hekezd2sébe11 kapott fe1h.atal
n1azás nlapjúrl akJ;;ént rendelkezei11, 11ogy 
a hivatkoz~tt törvénynek '12„ 48., 49. és 

Morphinum és Codein 
magyar gµártmány. 

ALl<ALOIDA VEGY~SZETI GYÁR RT. 
B<Jdapest. IV., Véci ucca 37 
Telefon: 181-684, 186-048 
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56. §-ai 1940. évi junius hó 26. napján 
lépnek hatályba. 

Budapest, 1940. évi junius hó 22-én. 
Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc sk. 

lt rn. Idr. belügy1ni11iszter 222)'i50-1940. B. l\1. 
szán1u rendelete egyes sebészeti kötözöszerel\ ld
cserélésére vonatltozó r.endclkr:::ések 1nótlositása 

tárgyában. 

A közegészségügy rendezéséről szóló 
1876:XIV. t.-c. 167, §-ában foglalt felha
talmazás alapján a következőket rende· 
lem: 

1. §. 
A 215.000-1933. B. l'II, számu ren

delettel életbeli•ptetett IV. lVIagya Gyógy
szerkönyv „Sebészeti kötözöszerek (Liga-
mina chirurgica)" fejezetében a mullpó
lyruk (Fasciae e tela paratae), a! tiszta 
vatta (Lana Gossp;rii depurata), a \riz
szivó szövet (Hydrophyl gaze, Tela de
purata), valamint a jodofornnos gaze 
(Gaze jodoformiatum, Tela jodoformia
ta) féléves kicserélésére vonatkozó ren
clelkez;és-e1c akként 111ódcs111na1t, l1ogy ,a 
megjelölt sebészeti kötözöszereket. három 
i\ves időközökben kell kicserélni. 

-
~- -'.~';:t 

Ú:~, ~l~f :~; 
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2. §. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép 

l1atá1:yba. 
Budap2st, 1940. évi junius hó 25-én. 

A miniszter helyett: 
Dr. Johcm s. k. 

államtitkár. 

537-1940. K. Sz. 

.A. n1. ldr, bcliigyntinisztériuru V. iigyosztá.lyúnali:, 
1nint J{áhit.ószereket Ellcnörzö IGiz11onti Szervnek 
rendelet.e, a ~yóg;rszerészi nüiködés és eljárás 
szabályozására ldadot.t 260.510-193,1-. B 1\1 sz. 

re1ulelet végrehajtása t-árgy<íban.. . 

A M agya.ro 1·szági GyógyszeréSz E gyes illet. 
t. Elnökségének 

T. Címed által a ~!agyar GyógyszH'
áru Nagykereskedők Országos Egyesüle
tének cimére 1940. május 3-án klildött (>s 
ide felterjesztett megkeresésére él"tesitem 

BIROBIN-CHIHOIN 
vérképző eriisitö hizlalószer 

100 tabletta 
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a tele Elnökséget, ho'gy a I\{agy·~1.r Gyóg1r
szerész Egyesület felterjesztés~ a11a1)ján 
az Orszftgos I<:özegészségügyi T\111eí.cs „r. 
301--19:3,L szú111 alatt a ·n1{i'Cg'kö11yvbe be
Yezetendéí 1n1axin1ális ncb.1.tok értcln1ezés0 
t{1.rgyúbnn a következő álláspontot fofr 
lalta cl: . 

1 6.z a tény· hogy az orvos n maxi· 
!( • .._ ( ' „ . 1 

mális adagot tullépte, megallnp1tott,:rn:{ 
tek:intendő, ha aJ.;:ár az eg·yes adag clo1r~1-
sában1 akár n napi adag előir::~s{i.linn ,.1g 
történt meg: az. i\'Iinclkét esetben kmiall 
tehát a bevezetési kötelezettség. 

2.Nen1 k:ivánatos azo11han ezt a ren
delkezést általánosságban a killsöle? 
hasz:ná!atos szerekre is kiterjeszten1, 
mert pl. a kenőcsök nem veszedelmesek. 
A külsőleg használt szerek közül csak a 
fe1tőtlenitöszerként hasznúit l1ydrarg:y
run1 bichloratun1ra f•s a C~la11aturn vagy 
oxvcianatun1ra véljük: kiterjeszteni a b0.
jeg.yzési kr.ite1ezettséget, ez~kl'e is cs~:'k: 
abban az esetben, l1a azo]\: in substantt<.1 
vag·y 0.2 szúzalékosnál tön1ényebh o~.cl~1,t
ban rendeltetnek. Félreértés elkernhse 
végett péclakép emlitjük, hol?:Ji ezek .sze
rint nem tartjuk bevezetcnclonek a 10--
20 g·ra11T!. összn1e11yiségü 1--2 száznlékos 
moi1Jhinolclatot vagy coc_ainolclatot sem, 
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ha bevételre 3-5-ször 118.ponta 10 vagy 
:20 cseppet rendelnek helőie, noha az or· 
vcssúg össz111enyiségében életveszedeln10s 
n1(•regadag fogialta!:ik. És ugya.nigy ne111 
volna he\·ezetendő az 1 százalékos a.t1·0-
pin-olclat 10 grammja sem, ha abból na
ponta 1-2 cseppet rendelnek szembo· 
c.()eppentésee, no·ha egész 111e11nyisé6e 0.10 
g·r atropint tartahnaz, 111i er:yszerre bevé
ve, végzetes leh-3t. :\ ~fanács nézete sze
rint a bevezetés és rec,11>t n1egőrz(~S 11en1 
a közönség· n12g\rédeln1ezéso érdekéhen 
történik, ha1.1·)111 hogy a 111axin1úlis adng 
tudatos tultépése esetén az c1·vos, i!letve 
az il~r rendelések vagy mérge]\: szahá1yta
lan k·iszc:l_g·áltatásáért a gyÓg',\rszerész fe~ 
lelössége baj esetén megállapitlrn.U1 le. 
g-5re11." 

... .iiz Országos J{üzegószséglig-}ri 'fa.
núcs fenti álláspontjának közlése rnellett 
feJ.hiYon1 a tele Elnökség fig·yeln1ét a 
g~{Ógyszerészi n1ükiidés· és eljáriis szabá
lyozása tárgyáha11 kiadott 2GO.GJ 0·--193.J. 
B. l\'l. szán1u rendelet azon szakaszaira, 
melyek a szóban forgó kérdéssel (issze· 
függ·ésben vannak. Ezt azért vé1en1 sziik
séges11e1t, hog-,y ilyenforn1á11 n1incle11 kér
dés együttesen legyen megl:á rgyalható s 
ne rnerlilJenek fel utólag- f(:lreértések, 
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A 7. §. 8. bekezdése szel'int az u. n. egy 
vagJ' l\.ét 1cer~szltel i11cgjclölt gyógysze
relc stb. csalc j"fagya.rország-on g·yalcorlat
ra jogosított orvos vagy ál~ato11·vos re11-
delvónyóre adhatók ki. Tekmtettel arra, 
hoo:v a közclnmltban előfordult, hogy 
töl;l~ O'vóq·vszertárban olyan orvos rendel 
vény~Í„ af~pjá11 szn'lgálta~nk 1~~ ~~á~;itó
szert, aki az ország teTületen mukodo or
\·osi kan1arálc lcözül egynclc sen1 volt t:J,g- · 
ja, célszcri.h1el.;:: 12.ton1, 11ogy ezt külö11 is 
n1egernlitsen1. - Urora11cs~c n1eg kell e~~
Menem a rendelet 6. ~-at, me1t a 7. ~· 
15. l)ontja él'teh11€ben a n1éreglcönjrv :11i;1-
lókleteként elhelyezett vagv szrnmlazas 
vé.p:ett vissza.tartott orvosi reuclel1vén;{ek. 
között majdenm minden gyógyszertár el
lenőrzése alkalmával találhatók voltak 
olyanok, amelyek a7. említett 6. §-s~l sz?
ires ellentétben voltak. A rendelkezes h1a· 
·11yos vég·re11ajtásánaJ;;: n1eg·o1-:'o1::1sára fel
hozott n1a1rvarúzato1c. e11~r}1itő Í\:örühn.é
nyekk«nt töbhé-kevésbbé elfogadhatóknak 

D NOSEDft BABY l<RÉM r Ili n BABY SZAPPAN 
"""'""""'"""""""".,.,....,""'"" B ABY HINTÖ POR 
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iátszanak, de azon köriilmén:1. hogy nz 
ilyen esetek: 11en1 szórványosan forduh1alc 
elő, Lőve11. n1egokol.ia olyan lélJes(;'.·k n·ieg-
t.ételí?t a111e}yelc. a11caln1asa1c arra, 11ogy a 
rendell\'.czések: ;ithág·ásn a jövőben ne far. 
dulhasson elő. Ilyen alkalmas lépés vol:la 
e tele Elnökség· részéről, 11a szíves vu1na 
az összes gyalcorló gyógyszerészeket fi
gyelmeztetni a rendelkczósekre és a ren
delet 11. §-áiban foglalt büntető rendelke
zésre. A Központi Szerv részéről folyta
tott gyakorlat ezideig az volt, hogy a 
gyógyszertár felelős vezetőjét a helyszi
l!en i'igyelmeztette s a tisztiföorvos figyel
n1ét a 111egállapitott szabii1yta1anság;ra 
felhivta azzali hog·y n1ennyiben a figyel
meztetés ellenére ujabb szabálytalansá
gok n1~rülnek: fel, k<•scde1en1 11élk.ül te
gye:" fc.lje!ent~st. Egyidejüleg- a Köz
panti Szerv azt is szokta kérni a m. kir. 
tisztifőorvosoldól, hogy a te1iiletüköu 
mlilröclő gyakorló onosok figyelmét hiv
ják fel a rendelkezésre és hassanak reá
juk, hogy a rendelvényeket a j övöben 
mindig- szabályszc1·üen állitsák ki. Tekin
tettel arra, hogy ez a gyakorlat nem volt 
elegendő arra, 110gy a régi és 111egrögzött 
sz.nbálJrtalanság·okat elég gyakran n1eg
szüntesse1 :1 IZöz1Jo.nti Szet·v n1eg•kereste 
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a minisztérium orvosi osztályát megfelelő 
Ha ezek az intézkedések megtörtén 

r,ek nem hivatkozhat többé a szabályta
J,n~{tl tliáró o::v6crvszeré.sz sen1 arra, hogy e... , Ch e.. , , 

a rendelő orvos ha1·ap;ját 111ag·ara vonna, 
ha a szabálytalanul kiállitott rendelvényt 
nen1 fogadná el, vngy az O'l~vost i11ásik, 
szabályos rendelvén~'{ Jciállitásá(ra 1té1;1~é, 
sen1 arra, hogy ha a szabálytala11ul k1~1l
litott rendelvény elkészité2ét n1egtag;adJa, 
valan1ely n18.s1i1~ gyógyszertár U!:,•yis elké
E:zitené az azo11 rendelt káhitúszert. 

Ha ilvenmódon elérhető lesz az, hogy 
n g·yúgyszert:~í1rak betnrtják az általános 
szahálvo'kat - tern1(·szetesen n0n1csalr a 
J11ost fd·ézEtt rendelkezéseket, ha11en1 a l1i
vatkozc•tt re>.1deletben lévő egyéb szabá
lvckat is - a1tkor térhetünlt rá a 2222-
i~J:i,J. l\'I. E. ,s.z2.ti"1.u rencle1et 7. §-únak 2. 
hekczcll•si'~hell fog1alt azon re11dellcezés1·-e, 
an1elv szel'int 11rl g:ilóg:yszeréi::;znc1c a kábi-
t('i-:zc-~·t t·rrtaln1azó o-vógysz,;relc ]ciszolgál-„ ''· ' e. ... • , 
tatá!3:ára yonatkozú általános rendcllceze
soken feliil a legnagyobb körültekintést 
És g·cndossáti;ot kell tanusitania é$ n11inden 
oln~n esetbe~1 amikor a rendelt kábitó
s;er rend~1tet~sszerü vagy g·:yó611ritó célra 
rnlú felhaszuálása tekintetében kétely 
1T•e1·Ul fel, tájék.oztn.tás céljából a legrö·vi-
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dehb uton a rendelő orvoshoz kell fordul
nia." 

Ezen rendellrnzés végrehajtása voln_'l. 
hivatott arra, hogy a rendelvényhamisi
tók müküdését lehetetlenné tegye. Az az 
egyén ug·ya11is, aki a beszerezni k.ivánt 
kábitószert nem gyógycélra kivánja fel
haszn{llni, rendszerint o·vcu1tissá. teszi 
n1agát.. A 11osszabb g·y;1~or1atta1 biró 
gyóg·,yszerésze]c a g)'·a11 us ,111on1entun101\at 
rendszerint észreveszik. Ilyen gyanut 
keltő körülmény - ha a recepthamisitó 
szen1élyesen n1eg·y a szerért., - a rende· 
sen züllött ldnézésü egyén személyén ki
vül a sietség, az izgatottság·. I-Ia a ren· 
delvény átadása alk.aln1ávnl sikerült az 
illetőnek inegöriznie nyugaln1át, a recept 
átvizsgálása al1cah11áva] szetep('.böl rend
szerint kies1ik. 1\iég e!_·é}sebl1en hat 1·ú, ha 
a gyógyszerész a fejlécen feltüntetett 
01·vos után érdeklödilc s ann::tlc megállapi
búsára törelcsz:ikt vajjon az iliető tagja·e 
a I{an1.arána1c „A. Jcábitószer nyugodt lel
kiisn1eretü vásárlója nen1 sértődl1et meg 
a1d\ül' sen1:, I1a a rE-ndelvé11y e11enőrzése
kor a g·yógy·szerész eg·y-két 1cérdést i11téz 
hozzá, n1ert a gyóg1rszerész go11dossága a 
közö11séget n1eg11yugtatja. I-Ia a ve,rő er
re a rendelvényt vissza alcarja lté111i, ab-
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ban az esetben a gyógyszere,sz a ?60.510 
-1934, D. :i\I. sz. rendelet 7. §-a11~k 6. 
pont.j;J, alapján, ha az tén:yleg· s_~abalyta-
1„1, \•ao·y o-i.ranus k.ötelessegszerue11 111eg· e.• - e o 0.1 e. ' 

tagadj a an.nak: visszadását. . 
I\I•ilitf\n a gyógyszertári eg·észse~ugy1 

int0zn1é11y, n1inde11 g·ya11us eset be.iele1:~ 
Ll,se hivatásszerii k:ötelessége s arra 1t;
ren1 a. te1c Eln:ijkség·et, 11ogy ez~11 felfo~;~s 
népszerlivé tétele é1·dekében szwe~lrndJ ek 
LGfolyását és tekintélyét latbavetm, m~;~ 
1, 8111 lehc:t k:özön1bös az, liogy n:e1! l~h. 
o~yó<ryszertár szolg·áltatja lti a lt~b1to
:2· >1~t· 11·1 "Z cJ1ran eo-vén 1tezeibe kerulhet, „. ~e , e. .::~" • e~ , 

ahon,1ul.n v, zug·forgalo111ba JU~ ~-agy nem 
rEndelt.etéssze1·üen lesz fell1asznalva. 

A l\'1agyar Gyúgyszer~ru N a~rke~·e~
kcclők Orsz.úgos Eg~tesülctenek. elnoksege
hr:z i11tézett n1eg•ke1·eséséből a ~Ia?,ya:·
orszáffi GyóO'yszerész Eg}1esület :D..lnokse-
11:énel; azon° - kétségtele~1ül helyesnek 
lfttszó szii.nd&ka V'iláglik lo, hog_Y a fem;-
úlló rend!el1:;:0zé.sek: k:ivonato!s isn1ertete- 1 

sén kivül a megrendelési jegy'fiizet a re;1- 1 

zattal is szolgáljon. Mielőtt azonban erre . 
deletek vég1•ehajtását illetőleg magyara, •. 1·

1

". 

sor kei·i.ilEe, cé1sze·ü volna. 11a .az °;~etlcg 
közlendő rövid in1iagya1·ázatot 1JI:~.oleg r: 
tele Elnö1~s(•g szives volna a .l\.ozpontt ·I 

.:,2Í 

~i~i 
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Szervvel is érintkezésbe lépni és a fen
tebb közölteket figyelembe véve, észrevé
teleit és a magyarázat tervezetét is 
mielőbb közölni. 

Budapest, 19·10. junius 28-án. 

A kiadmány hiteléül: 
Várkon1.1i (P. h.) 

közig. kiadó . 

Dr, Rajczy Géza sic. 
fökapitányh. 
ügyvezető. 

~4. nt. kir. heliigyininisztcr 222 354-1941) B. l\I, 
szárnu rendelete az insulin eln~vczésU gyúgyszcr

különlegesség r.entlelése és kiszolg:í.ltatá~a 
t.<írgy:í.ban. 

A közegészségügy rendezéséről szóló 
1876:XIV. tc. 137. és 167. ~-álmn nyel't 
felhatalmazás alapján a következ&ket ren
delem: 

1. §, 
( 1) Közönséges é,s elh uzúcló (prntra

há.Jt) hatásu insulint a nyilvános gyógy
szertárak - a (2) bekezdésben megje
lölt ldvételld - csak abbm1 az esetben 
szolgáltathatna]\ kJ, 11a a beteg va~TY" 11oz~ 
záta1tozój a az orvosi rendelvénye11 Jri·~.rUl 
az illetékes városi vagy községi (kör·)' 
orvos, Budapesten a kerületi szolgálatra 
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beosztott tisztior\·os ezirán~yu engedélyét 
is felmutatja. 

(2) Közkórházi (állrumi kórház, köz· 
·kúrház

1 
tndon1án:ve.l!'veten1i klinika. állan1i 

bábaképző intézet) ápolásában levő hete
u·el.;: részére a 1r.rHvános g-v·ógyszertáralt' 
ar. () bekezdésben meidelöll insulint a 
kórházha11 p;yógyf;zerrendelósre joµ;ositott 
01·vos által Jdál itott rendelvényre lc.vúbb
ta is kiszolgáltatni l;;:ötelcselc 

2. ~-
(') A közkórl1ázal\: ház·igyógyszertá~ 

raira 11ézve az 1. §. (2) hcJ;ezdésénelc a 
biztcsitó intézete]\: házigy6,2;ysze1·t\8.raira. 
nézve ncclig a 7. !:;. (2) heke;,désének ren
(lclkez{~sei iránvndól\:. 

(2) Az előző hel;ezrlc'sben nem emli
tett háziP"vórnrszertúral\: jnsnlh1!-: c::-al;;: 3;,!; 

1. §. (1 tbek.ezdésébcn rnegállapitolt fel· 
tételek mellett szolgáltathatnak kl. 

3. ~-
(1) Az előző §·okban megjelölt orvo 

si engedély csak: olyan cul;;:C'rhetegséglJen 
(diabetes rnellitus), valamint olyan rnái
hete~(Sé>~:rhe11 szenvedő hetcg rész{•re arlha· 
Ui ki, akinek insulinra ólete fonntaitásá
hoz n1n1hatat1anul szUJ\sé.tre van. Az en· 
p;edély csal: a feltétlenül szü11.:séges, -
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de legfeljebb .egyévi időtartamra ter,ied
es abban a beteg részére előrelátl1atóan 
szükst~ges in3ulin n1ennyiségét is fel k:ell 
Liintetni. 

( 2) Az ( 1) bekezdésben megjelölt 
hatós<ló orvosi engedélyt di,imentesen 
kell kiálliümi. 

'Í. §. 
Az 1300-1932. N. iVI. iVI. szánm ren

delethez n1el10kc1t gyógyszcrr8nde1ési uta· 
sitás kiegészitleti1.:;: azzal a rende11.:;:ezéssel, 
ho1:ry az. 1. §-ba11 i11egjelölt ins1tlh1 további 
rendelkezésig· csal;:: olyan cukorbetegség· 
bcn s zen YecÜ) beteg részére rendell1ető 1 
al.:;:inek insnlin~·a 6lete fennta1-tásál1oz 
rnulhatalant:.l szüksége van. 

5. §. 
... 4..z insuli:1t kiszolgáltató gyógyszer· 

túrtulajdonos (felelős vezető l az orvosi 
eng·eclély hátlapjún a kiállitoct iEsulh1 
1nenn•/i:::.ép;1~t {•s a 1dszolgá1tatús napját 
feltüntetni köteles. 

- -

LlllACLARIH Q l!:Hl~@B~ 
llila:;;aü digilalis lanalából készült kristályos 

összglycosida készitmény 
Solutio - Tabletta - lnjec:tio - Suppositoríum 
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6. §. 
(1) Amennyibvn cselelm1énye sulyo

sabb büntetőrendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el és pénzbüntetéssel bün
teendő az a gyógyszertártnlajdonos (fele
lős vezető), aki a jelen rendeletben fog
lalt re11dellcezése]c inegszegésével, vagy 
kijátszásával insulint s7,<'lgáltat ki. 

('2) A pénzbüntetés tekintetében az 
1928:X. törvénycil<l' rendelkezései irány
adók. 

(3) A kihágá.s 111iatt nz eljárás u köz
igazgatási hatóságnak, mint rendőri bün
tetöbiróságnak hatúskörébe tartozik. 
Harmaclfokan a belügyminiszter elönt. 

7. §. 
(1) A jelen rendelet rendelkezései 

nem érintik a közgyógyszerellátás terhé
re történő insulin rendelésre vonatk.ozó 
256.550-1938. B. M. szánmt rendeletnek 
érvényét. 

(2) A betegségi biztosító intézetek 
insu!Un rendelését illetöen az érvényben 
álló külön rendelkezések irányadók azzal 
a kiep;és:zitÉissel, hogy insulint csa1lc olyan 
cuk:orbetegségben és oiyan n1ájbetegség
ben sze11vedö részére 1el1et engedélJrez1~i, 
aldinek i11sulinra élete fenntartásához 
mulhatlanul szüksége van. 

T 
i 

1 

1 

1 
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8. §. 
A .ielen rendelet kihirdetése napján 

lép hatályba. 
Budapest, 1940. évi jul:ius hó 2-án. 

Dr. 1Yitéz J(creszte.CJ·F'ischel' Ferenc sl\. 
m. kir. belügyminiszter. 

~i\ 111. ldr. heliigy1niniszter 220,,105-19-HJ. Il. i\I. 
szá1nu rendelete az egyes i~chezen pótn1hati) 

gyógyszerei\ ;:ílln.fgJógyiisznti céloh.ra valú fel
haszn<ílúsának eltiltása tárgyáha11, 

gyes nehezen beszere-bhetö gyógysze
reknek en1be:rorvoslfi.s'i célol.::ra va1ó bizto
sit.á~a céljfi.ból a közcgészség·ügy rendezé
séről szúló 187G :XIV. tc. 137. és 167. §-a 
alapján a f0]dn1ive1ésiigyi: n1iniszterrel 
e.a;:rEé1·tve ~1, következőket renclelen1: 

1. §. 
A Kalirnn jodatumot, a Lugol-oldat 

é" a .Joclum Kalium joclatumos kenőcs ki
vételével Jdrnmot, Vaselinum album éo 
Vaselinum flavum americanumot. Theoh
l'O'n1in1H11 Nat1·i1u11 sa1icy1icun1ot és egyéb 
Theobrcn1in sókat, valan1int Senega0 ra
dixot a gyógyszert.árak á11atoi-vasi re11del
vén~';rre további rendelkezésig nen1 szo\g·á]· 
tat.hatnak k.i. 

1 
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2. i}. 
(1) Amennyiben a cselekmény sulyo

sabb büntető rendelkezée alá nem esik. 
kihágást követ el és pénzbüntetéssel bün
tetendő az a g·yógyszertártnlajdo11os (fe
lelős vezető), aki a jelen rendeletben 
fog·1alt rende1kezés n1egszen-6sével v~1„„v 
kijátszásá:val az 1. §-ba11 fe1;oro1t gyóg:;J-
szert ldszolgáltat. 

(2) A pénzbüntetés tekintetében az 
1928:X. törvénycikk rendelkezései h-ány
adólL 

(3) A kihágás miatt az eljárás a 
közigazgatási hatóságo101al\:, 111it1t re11· 
döri büntetöbiróságnak hatáskörébe tar
tozik. 

lép 

3. $;. 
A jelen rendeld kihirdetése napján 
hatfüyba. 
Budapest, 1940. övi julius hó 30-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Johan Bélci s. k„ 

állan1titkár. 

IND ROFORT ~,Richter6G 
Svnthetikus him seimal horm1m 
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223.352-1949. xv. 

Beliig-rn1iniszteri leirat a Phen,rh1inicth.rlIQTazo!on 
eofít'in cHrittun Ijcvii gróg-yszerkészihnén;r hely•:t~ 

tcsHése tárgyában. 

.4 Af agycu·ors;.;áo i (i yógyszcrés.; E g ue.o.: iilct 
Elnökségének 

Felle1·je.sztl~S(\re úrtesiten1 a t. Elnö1\:
séget, hog:v az Országos l(özgészségügvi 
Tanács ~.rélen1én;ve alapján a rendkivÜli 
vi,szonyoh:ra való teld·ntettel vi;::.sznvo
nási.g 111egen-geclen1, hogy a pheny1din1e
thylpyrzGlonum coffein citricum :cln;cve· 
z.ésü gyóg~rszerkés.zitn1ény a IV. lVIagyar 
Gyúgvszerl\önyv e1őirií.:::-ától eltérően., a 
n{n10t Erg-iinzuEg.qbuc.h előirúsainak 111en-_ 

!. 1 ] " 1 . 't ~ e e o \:C~z1 ·-rr.·.(•1111ycl hel:i-,.-eliE.sithessék s a 
györ~:,\-~zertáral-: azt ldadhassák. 

Erről ::l gyógyszertárak n1etrfcl2lő 
n1ódon érte.sitendök. ~ 

Bnclapcst, 1840. óvi julius hó 31-ún. 

A minisztm· rendeletéből: 

dr. SaJú Lajs s. le., 
rn. kir. tisztifőorvos. 

h. osztályvezető. 
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228.353-1940. xv. 
Beliig-~1niniszteri leirat a solutio .iotli spiritu11sa 

hér;;.zitn1lonrnrk át1nencti 1ncgráltoztatúsa 
tárg~·áhan. 

A. Mapya1·orsz<í11i Gyógyszcrés: Egyesület 
Elniiksé11é11ck 

Felterjesztésére értesítem a t. Elnök
s·éget, hogy tl..Z Országos I(öZigészségügyi 
Til.nács véle111é11ye a1apjá11 időlegesen, 
visszavonásig, a n1Ri renclk:ivüli viszo,~ 
nyakra vn1ó tcl\intettel n1egengc.cle·n1, hogy 
a IV. l\'Iag·y1J.r Gyógysze1~1~ünyvben elő·irt 
Solntio jodi spirituosa. elEevezésli gale
nikus 1részitn1én;r e1őirat~i.. n1eg·változtas
sék, illetőleg: helyetts a gJróg·yszertárak: 5 
százalék tiszt.a jódot tartalmazó Jegfömé
nyebL nemes oldatot adhassanak ki. 

Erl'Öl a g.vógyszertára1;:: i11egfele1ö 
rnódon ért0sitc]1dő1c 

Budapest, 1040. évi julius hó 31-ón. 

A miniszter rendelet&böl: 

d'I'. Sajó La.js s. le„ 
m. kir. tisztifőorvos. 

h. osztályvezető. 
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_A,, n1. idr. beliigynllniszter 750-1940. B. 1\1. sz. 
r.entleleto az 1940 :VI. tör\"qnycili.lt gyógyszerészeti 

\"onat.li.ozásu rendelkezéseinek végrehajtúsa 
tárgyában. 

Az Hl40 :VI. tc. (a továbbiakban: T.) 
41., '17. és G1. §-ában kapott felhatalma
iás alapjfm ·- a 41. !:\-t illetően az ipar
iig·yi, valnm.int a k:eresk.edelen1- és l(özle
kedésügyi miniszterrel egyetéltöen -- a 
következökt)t .renclelen1: 

[. Gyógyá.s:~a.ti a.nyagolc, szerek, kész:t
mények zál' alá. hel.yezése és lefoglalása. 

1. §. 
(1) A gyógyászati célra szánt anya· 

got, szert vag·y l\'.észitJ11ényt {a tová.biak
ban: gyógyászati készitn1ényt) ilyen cél
ra alkaln1atht11nak k:ell n1i.nősite.ni, ha az 
11e111 felel n1eg azok:nak. a követeln1ényck:· 
nek, an1elyek:et a minclenl\:or érvényl)en 
lévö l\'Ia.gyar Gyógyszerltönyv előir. 

(2) I-la valan1ely gyóg·yásznti ltészit-
1116113.r nincs az érvé~ryben lévő lVIagynr 
Gyógyszerkönyvbe felvéve. vagy ha a 
kész;itményre nézve a Gyógyszerkönyvben 
nh1cs i11egielelö vizsgálati n1ódsz.~.l' n1egje
lölvei a gyóg:rász'.1ti cé1ra való ,~Jkaln1asság 
a.11egálla1)itása a régebbi ltiadásu 1\íagyar 
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Gyógyszerkönyvek, idegen államok gyógy
sz.erJ.;:önyveiJ i11ás tudon1ányosa11 elisn1e1·t 
szakk.önyvelc, i1em1{i.Uönben a 11e111zetközi 
n1eg·ú1lapocláso1c k:övete1111én:yeinek figye
kmbevstelével történik. 

(3) A jelen rendelet szempontjából 
g-yóg·yász,:.ti cé11·a alkaln1atla.11nc11c }{ell te
kintei1i azokat a hasz1ráJatra lcúszen cso
n1ag-olt szereket és lcészitn1ényeltet is, 
n1c1,yel\: törz.sköny\' ezve 11incscnek:, vagy 
oo'vébként nem feleh1ck a111eg a törv~é*• 
ll;~sen 111cgk1

1 vánt követeln1 1!n~'ek.11elc 
(4) Lejárati idővel ellátott gyóg~rú

sznti ké~.zitményt e rendelet szempcmtjá
lJól a lejárati idő után egy hón;11;pa! gyó
~;·yúszati célra ugyancsalt. allcaln1atla11nak 
kell miniisiteni. 

(5) A g,yóg·yászati készitn1ény a1kal
n1assúgút vitás esetek:ben az Orszá1gos 
l\:.özeg;észségüg·yi Intézet (a továbbiakban: 
Intézet) ál!apitja meg, mely evégből hely
szini szen1lét is taYthat. A 111egúllapitás 
el\e11 a bclügy111inisztorhez felszólalásnal\: 
\·cu1 ht.::lyc, aki a gyógyászati készitn1ény 
alka\,n-iDss-.úg;a kérclésébe1.t végérv811y1._>son 
hnt{iroz. 

2. !i. 
(1) A T. 41. §-ának (1) bekezdése 

6rtel111él.1en g gyógyíi.szati célra szúnt, de 
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erre ne1n alk.al1nas gyógyászati 1cészit
mény tekintetében lefoglalásnak van he
lye. A lefop;laiási eljrí.rúsra nézve a 31.026 
-1876. B. lVI. számu rendelet renclellrnzé· 
sei irányadók, µzo11ba11 a lefog'lalást a 
belüg-yminiszter közvetlenül is elrendel
heti. 

(2) A belügyminiszter az Intéz.el; 
vizsgálaton ala1)uló javaslata ala1)já11 a 
g·yógyászati célra sz{n1t, de erre nen~ al
kaln1ns g·yógJrászati k:é3zitn1é11ynek:, 1\:ISZe~ 
relt gyógyszer esetén pedjg a n1eghatár~
zott g·yátási szárnn1nl ellátott cson1agola
sC'k11ak az ország-bnn feltalálható n1inden 
i!n:ennyiségét is lefog:lnlhatja. „!\.z e1·re vo
natko~ó rendelkezést a Dudapesti Köz· 
lö11y" és a „Népegészség·üg·y" e. hivatalos 
lapban közzé kell tenni. 

3. ~. 

(1) Ha cclapos gynnu me1·ül fel arrn
nSzve hco-y valan1elv tt:/ógvászati kt!sz'.it
n1é;1v. o-yó~~yászali ~él~kra '!1en1 a11cah11as, 
a lefo{~~lJ'~t 1r1e~l:lőzően zúr a1á 11eiyezés 
ne1\'. ,l~1et h.ciye: 

(2) A zár aiá helyezést nz Intézet 
1neg"hntaln1nzct.i cl1cnőrző szal\:közege re11-
delheti el. 

l 3) A zú1· a1á helyezés az egesz 1\:ész
letre vagy k:iszerclt gyógyszer eseté11 a11-
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nalt meghatározott gyártási számmal ellá
t.ott r0>zletére terjedhet ki. 

( '1) Ha a :z,§,r alá helyezett gyógyá
szati ltészitn18nynelz ilye11 célra a11\:a11t1\:Ett
lansága kétségte1en és az áta1altitás utján 
sen1 szih1tethető i11eg, a záx alá l1elyezés
ről egyidejüleg a köz€·gészségügyi ható
ságot (kis- és nagyközségben a főszolga
l/1rót, 1negyei városban a polgárn1estert, 
törvényhatósági jogu váirosba.11 a polgár
mester által megbizott tiszt-viselőt, Buda
pesten a kerlileti elöljárót) é1tesiteni kell. 
A k:özegészsúgügyi hatóság· riz értesités 
iiletőleg a 31.026-1876. B. M. szi\mu ren
deletben elöirt módon u lefaglulás iránt 
inté&keclik. 

( 5) 1-b '' zár alá helyezett gyógyá
S?ati készit1nén:r n10g-felelő átalal\:itáS 
utján gyógyászati célra alkalmassá tehe
tő, a kÉ.-:3zitő vagy forg:.-.1lo1nbahozú egyide
jüleg kérheti az Imézcet kiküldött szakkö· 
zogétől anna.k megengedését, hogy a gyó
g·yászati l\:észib11énye11 záros l1atáridőn 
belül rnj>ít költségén átalakitást végez
hE·sseu. Folyan>.ocló h.öteles a tervezett 
átalakitási eljárást előzetesen tüzetesen 
megjelölni. 

( 6) Amennyiben a készitő vagy for
galo1111.nihozó az átalaltitlis 111egengetlését 
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a megszabott hatál'idő ala.tt nem kéri 
vag·y az átnla1\:itás a 111eg.szabott 11atár
iclőn belül nem történik meg, továbbá, ha. 
a gyógyászati l;;:észitJ11ény az 1. §-ba11 
megjelölt elj>í,rás eredménye szerint az 
átalakitás esetén sen1 al1\:all11as gyógyá~ 
sza.ti célokra, a ( 4) bekezdésben elöirt 
n1údo11 a leferp:lalás il'ánt szükséges további 
lépéseket kell megtenni. 

(7) A zár a.Iá helyezést mb1den to
vábbi elján\s mellőzésével meg kell szün
tetni abban ez esetben, ha a gyógJ~ászati 
készitn1ényne1i: gyógyászati ·célol\:ra való 
alkaln1at1ansága az áta.Jald.tás folytán 
n1cp:szii11ik. 

. (8) A gyógyászati készitménynek a 
jelen ~- alapján történő átalakitását az 
I11tézet ellenőrzi. 

4. §. 
(1) A T. 41. ~-ának (1) bekezdése 

értelmében a készitő vagy forgalombaho
zó kérheti, hogy a lefoglalt gyógyáiszati 
kész;itményt megfelelő átlakitás céljából 
részére ]\:igdj álc I-Ia a l:::észitő vag·~,r fo1;ga
lon1bahozó o. kiadást 11€il11 J.:,:érte va6'1„ ha 
az álalakit,íst a meid1atározott időben 
110111 \rég·zik: e1, a g·yóg:rászati ltészitn1ényt 
el kell kobozni 

(2) Az átahkitásra kiadás iránti k&-



148 

rel,111.et a lefoglalástúl szcl.n1itott l1at na
po11 belül n ]cözcgószségiigyi 11atóság·ná11 

illetőle·.::Jo', ha g lefogl~llúst a belii.rry1ninis~~
ter rendelte c'l. közveclenlil a belügymi
niszternél kell előterjeszteni. Az átalakt 
tás tekintetéb<-n egyébként a 3. § (5) be· 
k:'2:zdéséne1c rendell\:ezései irányadók. 

5. ~. 

Az 1-<1. §. rer<delkezéseit alkalmaz
ni kell a ki.i.lfi:ilcli eladásra szánt gyógyú
szati ]cészib11(•.nyckre is. 

II. Gyóguszcrtári jouositr.rf:nuok e11r1ecZé. 
l11c.:ésc. 

G. !'i. 
(1) A T. 45. §-ának (1) bekezdést> 

értcln1ében uj gyóg·::szert:í.1' feláll:itás:l.nak 
szüségeszégót. a tö_!:Yl•11yli~1t6sú.!): 111Gghnll
v.r~tása utfn a belügsnniuiszter hivaln1.1;öl 
is 111eg·{d18..pit.hatja. 

(2) ... 4. tö1·vónvhat6ság; úl1úsfo~.:da1ás8.
ra vonatlcozú vf.0;11atárnzatnak t[l1taln1az
nia kell, illetölc.p: '.'.hhoz mellékelni kell vi. 
dó1i:i törYón;•l11.túság11{d: 

a) nz; illet() J\:üzséq; (város) hivatalos 
nópszárn1l8.lúsi ada! a,it; 

!J) az illető közsé.o:nek (vilrosnak) 8.7. 

t,llmnépitészcti hivatal által kiállitott p011· I.:2.·: 

{.~~llliiL 
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tos térk:épét a n1eg1evö gJrógyszertárak~ 
valmnint a létesitendő uj gyógyszertár 
11e1yének: és egy111ástól való táv·oJságának. 
pontos megjelölésével: 

e) h.a a li:öz.ségbcn (városban) csak: 
egy g·yógy·szc1tár van, vagy egyá.1ta1á11 
ni11cs gyóg·yszertár. az úllan1é1)itészeti hi
vafa.l által kiállitott olyan térképet, me
lyen a legközelebb eső községek (váro
solr) az ott lévő gyóg·:ysze1tára1dral (lrCzi, 
házi és fiókgyógysze1támkkal) egylitt. 
továbbá a köz1'el<:eclési vo11alrv1t (V8_.sutak, 
autóbuszjáratok) és utak - ez utóbbiak 
jelleptik megjelölése mellett - fel vannak 
tlintetve; 

d) a gyako1fafot folytató 01'\'osok és 
ál1atorvoso1t szfrn1át; 

e) mi:nclen olyan intézménynek felso
rolását, an1e1y eg·:y uj p;yóp:yszertár felál
lítását szükségessé teszi, illetőleg minden 
ol:ra11 J;;:örii.1111é11~ri1e.J\: '11i.~g·jelöl8sét. an1ely 
a forgalon1ra ldlu:i.tússal lel1et; 

f) az uj gyógyszertár felállitásával 
érintett gyóKvsze1·tárakban alkalmazott 
g~{ógyszerésze1t szán1át; 

g) hivatalos kimutatást az előző pont
ba11 en11itett gyóg·yszcrtára1t utolsó 11á~ 
rom évi adóalapjáról; 



1 

150 

h) a tiszti főorvos véleményes jelen
tését; 

·!) az érdekelt község elöljáróságának 
(megyei váras polgá1·rnesterének) vala
~11i11t a törvén3rhatósá.g első tisztviselőjé~ 
in:k. állásfoglalását. 

(3) Budapest szélrnsfővárosban a tör-
\~ényhatóság állásfoglalására vonat1tozó 
végl1atároz:Jt.nal.;: ta1i:nln1aznü:i, l;:ell, illető~ 
leg ahhoz mellékelni keli: 

a.) olyan hiteles térképet, amely a 
létesítendő uj gyógysze1tá1· s a forgal
n1ul\:ba11 érint.t·it gyógyszeetárak: 11elyét, a 
n811ességi adatokkal együtt feltünteti; 

ú) az érdekelt gyógysze1tár1'k utolsó 
l1árou1T évi adóalctpjáról szóló hivatalos 
ldll11utatásti 

e) a kerlileti elöljáró, a trszti főor-
vos 'és a polgá1'111ester javaslatát. 

7. ~. 

(1) Ha az uj gyógyszertár feláilitá
sá.t p;yúgyszerész kéri. fol;{8 .. n1oclványút n 
törvényhatóság első tisztviselőjénél kell 
bényujtnnia. A folyamodványlwz gyógy
sz.erószi oklevelet, illetőleg annak hiteles 
.n1ásclatát n1e1léke1ni kell. 

(2) A tö„v0 11yhatóság első tisztvise
lője 8, folyB.n1odványt ngy saját, iuint a 
tíszti főo1·vos részletes jelentésével együl:t 
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a be!ligyminiszterhez felterjeszti; a folya · 
moclv_ányt a 6. §. \2), illetőleg (3) bekez· 
désében megszabott mellékletEokkel csalt 
a:kkor szereli fel, ha a kérést a törvényha. 
tóság indokoltnak tartja. 

8. ~. 

Ha uj gyógyszertár felállítását vala· 
lnely }{Özség (város) kéri, a k:özségi };;:ép. 
viselőteslületnek, illetőleg a törvényható 
sági kisgyülésnek, Budapesten a törvény
hatósági bizottságnak <>rre vonatkozó vég. 
határozatát a 6. §. (2) illetőleg (3) be 
kezdésében megjelölt módon kell a be! 
ügym1niszterhez felter·jeszteni. 

9. R· 
() A T. 45. §-ának (2) bekezdése ér 

te1111ébe11 g·yót,ryszertári jogositványt a 
belügyminszter minden esetben o::.szágos 
pályázat alapján engedélyez. A belügy· 
miniszter engedélyezés előtt az Országos 
I(özegészségUgJ~i 'far.ácsot n1egl1allgatja. 

(2) A gyógyszertári jogosítvány el
ny€ré;;ére a pályázntot a belügy111inisztnr 
írja ki s azt " Budapesti Közlöny három 
egymásutá11 k.övetk:ezö szá.n1ában va1an1i11t 
a Né1Jegészség·Ugy cLt11ü h.ivatalos lapban 
közé teszi. 

(3) A pályázat határideje a Buda-
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pesti Közlönyben első izben történt közzé
téttelöl számitotl ha1"!11inc na.p. 

10. §. 

(1) Gyóg·yszertári jogosit··ván:'l el11ye
rése iránti pályázati kérvényl1ez a l\:övet
kezőket kell csatolni : 

ci) 111agyar állan1polgáxságot igazoló 
hatósági bizO'nyitványt; 

b) a szül\_séges leszúr1nazási ol\!1r1ii
nyokat annak 1igazolásár<:l, hogy folyan1odö 
nem esik az 1939:IV. törvenycikl< li,1hílya. 
alá; 

e) a hadirD1\_kant, vitóz vagy tüzl1ar
cos n1inőség igc.zol:lsára a 7,11-1909. B. 
l\I. szúJ11u rendelet 7. ~-ál)an n1egjelölt ok.
n1ányt; 

d) hat hónapnál nem régfüb keletű 
hatósági erkölcsi bizon:~ritvá_nyt; 

e) a gyóg;yszertá1· ö11álló vezetésére 
feljugc,:.,itó gyó.~Lv·szerész-oklevelat; 

f) egyetemi leckekönyvet (index); 
g) n1üküdézi kb11utalúst a \1011atkoz.:> 

b!zon~ritványokkal együtti 
h) i·övirl életrajzot s az abban foglalt 

acl<•tol{; (n1ggc1sabb egyeten1i fok:ozat, ka· 
t.onr·.i szolgálat. esetleges tudon1ft:qyos 111ü~ 
ködés stb.) helyességét igazoló okmányo· 
kat; 

i) az egészségi állapotot igazoló, 11at 
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hónapn1ál ne-111 rég·ibb 1teletü tiszti föorvo·· 
si bizonyitványt; 

j) joglrntúlyos nyilatkozatot arról, 
l1og;,r fo1ya111odó - an1e1111:ri ben szen1élycs 
0.1-öbryszert.áiri .i ogositványa ·van - arról 
az uj gyógyszertári jog elnyerése esetén 
le1nc.nd, ·valan1int nyilatkozatot arról, hog;y 
a fol'yaíni.cdónak: vanMe reáljog·u gyógyszer
tára és volt-e n1á1· gyóg·yszertári jogosit
vá11ya. 

(2) A pályázati kérvényt közvetle
nül a beliigyminiszternél kPll benyujtani. 

11. ~-
A 9. és 10. §-ban fogle.lt rendefüezP. .. 

scket kell alkalmazni a. megüresedett 
u;yógyszertnri jogositványo1c engedélyezú
sénél is. 

12. §. 

(1) A T. 46. §-ának (1) hekc:ulése 
értelmi;hen az orvost ott. a.hol nvilvános 
g:róg;ysze1tár nen1 111i.l1\:öclik, ltézi, gyógy
szertár tartására a tö1·vény11atóság első 
t:is.ztYiselö.ié11ek 111e~:l1allp;atásával a bel
ügyn1i11iszter j(yp:osit]a fel. 

(2) A 1tézi gyógyszertár engedélyezé
s.e iránti 1té1·Pln1et a törvényl1atóság első 
tisztviselöjé11él kell benyujo.ni. aki azt vé
leményes javaslat kiséretében a belügy· 
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miniszterhez haladéktalanul felterjeszteni 
köteles. 

(3) Ha a kézi gyógyszedár fenntar
tásának az ei:geclélyezésekor fennálló in 
clokai megváltoztak, vagy a kézi gyógy
szertár tulajdonosa a k:ézi gJróg:rszert.::1.r 
felszerelt'sére és berendezésére, valamint 
a; gyógyszere]; (kötszerek) beszerzésére, 
tar ás ára és k:iszo lgúltatására vo11atkozó 
1·endelkezéseket megszegi, a kézi gyógy. 
szertártartási engedélyt a belüg;'lllinisz· 
ter visszavonhatja. 

III. Gyógyszertlira.lc ellenőrzése. 

a.) G11ógyszertám7' sznlwi zsgálnta.. 

13. §. 

(1) A nyilvános, házi és kézi gyógy 
szertárak mliködését szalrnzempontból l T. 
.J7. §.) az I11tézet, k:özegészségüg-y.i igaz· 
gatási sz.empontból pedig a m. kir. tiszti 
főorvosok és m. kir. t!:szti orvosok, nuda. 
pcst szók:esfő·városban peclig a ]ceri.ileti. 
swlgálatra beosztott tiszti orvosok vizs
gálják illetőleg ellenöi~ú]c. 

(2) A jel"n rendelet rendehlcezése~ 
nem érintik a közegészségügyi hatóságok 
nalc j ogszabáJrban n1eg.ál1apitott elle11ör · 
zési jogkörét. 
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14. §. 
t1) Az Intézet a gyógyszert.forak 

szakvizsgálatát részben kiküldött szakkö· 
zegeivel helyszíni vizsgálatokon, részben 
pedig a tiszti főorvsok által beküldött 
gyóp;yszerelt i1?inőségi és 111enn:riség.i vizs· 
gálata utján gy8Jcorolj8„ 

(2) Minden gyógyszedárat az előző 
bekezüésben megjelölt módon éven!dnt 
mell kell vizsgálni. 

15. §. 
(1) Gyógysze1tárban helyszíni szak

vizso-álatot az Intézetnek csupán az a 
szaltl<özege teljesithct, a1d teljesjoga 
gyógyszerészi képesítéssel és gyógysze
rész- vagJr veg1résztudori oltlevéllel a:en·· 
d~lkezik. 

(2)Az lnté%et kiküldött szakközeg;e a 
O'vógyszertúr helyszh1i vizsg·álatával kap-
ó~ . " . ; . ~ . . „ 
csolntba11 n11noség1 ·es n1en11y1seg1 vizsga-
lat megejtése végett mintát ds vehet. 

16. §. 
A helyszini vizsgúlatot az .Intézet ki

küldött szakközege az illetékes tiszti ÍÖ' 
owossal vagy annak helyettesével, Buda· 
ncst<e>n a kerlileti szolg-álatrn beosztott 
tiszti -01,vassal k:özöse11 vég·zi. A kikü1döt!~ 
szaldtözeg· önúllóa11 is tarthat vizsgálatot 
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17. §. 
(1) A g~rógyszerbárvizsgálatrúl az 

I. szúmu mellékletnek megfelelő jegyző
könyvet kell folve1rni. 

(2) A jeg:rzök.önyvet a vizsgcl}atot.fo· 
ganatositól-.: és a g·yógyszertár felelős ve
zetője irjá1c alá. 

( 3) Ha a gyógyszerUn· felelős veze
tője a jeg1rzőkönyv aláirását n1egtagad
ja, ugy ezt a ];;:örül1nényt a jegyzök.önyv 
n1egjegyzés rC'vatában fel kell tüntetni. 
Ugyanebbe a rovatba kell bevezetni a 
gyóg·yszertár felelős veeztöjé11clc a vizs
gálat folyarnán tett ];jfogásait s az Inté
zet lri1külclött szald-.:öz2ge által önálló:i11 
teljesített vizsgálat esetén tiszti föo1-vos 
(tiszi orvos) bevonásával történő uj vizs
g·álat tartása i t'áJ1ti li.érelrnet. 

18. §. 

( 1) A gJ•ógy·szertá1·i sza1cvizsg·á latról 
felvett jegyzőkönyvet három példányban 
kell kiállitani. Az első példányt az Inté
zet, a másodikat az illetékes tiszti fő01·
vos (orvos), a l1ai·n1~1c11ikri,t pedig a n1eg
vizsgált gyógyszertár felelős vezetője 
megőrizni s utóbbi azkat a követke"t,Ö 
gyógyszertárvzsgálatnál fel11i:vásra fe1111u
btni köteles. 
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(2) Ha r, vizsgálatot az Intézet ki
küldött szak.közege önitllóan végezte, ugy 
a jegyzőkönyv egy példá11yát az Intézet 
az i!letlkes tiszti főorvosnak (tiszti orvos
nak) nyolc napon belül megküldeni kö
teles. 

19. § 
1-Ta az Intézet a gyóg·yszertár szak

vizsrrálntára 11en1 l\:illd k.i szald\:özeget, a 
tiszti föorvcs (tiszt}L orvos) a gyógyszer
tár közrgészségügyl igazgatási szen1pont
.iából való vizsgálata sorál1 egyidejüleg 
a n1.inőségi és n1ennyiségi sza1\:vizsgálat 
céljÓ.ra is- n1intát \resz és azt a további 
eljárás végett a Yizsgálati jegyzőkönyv 
epy pélclúnyának csatolása mellett az In· 
Lézethez Jdüilrli. 

20. §. 
( 1) A gyóg-yszertf11-vizsgálatolrnn 

szükséges cg·yütt.n1üköclés biztsitásúra az 
Inté:z.et a l\:övetkező naptári évben elivég
zendö g)·úg;yszertárvizsgálatol\:ról n1inden 
év dscen1ber ha\rá11alc urtásoclil\: felében 
rnun!katsrvet do]g-oz ki; a terv V'Gi1atkozó 
részeit az rnu,zet az illetékes tiszti főor, 
vosolckal oly időben közli, hori:r a szüksé
U«.'s11r]\: Ú1ut:-dJ:ozó ·v61toztatáso1.: n!ép; kel· 
lö idő!Jc-n kerEsztütvihctök legyenek. 
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(2) A munkaterv tartalmazza a 
vizsgálat n1egtartásána1( 11ónapját. A hely
szini vizsgfi.1at té11yleges n1egtar1:1ásá11al\: 
napját az lntézet legalább negyvennyolc 
órával 111egelözöleg k.i.ilö11 k:özli a tiszti 
főorvossal (tiszti orvossal). 

(8) An1en1ry1ibei1 az Inté;ret egyes he
lyekre nem küld ki szald<iizeget, az ille
tékes tiszti főorvosnaik előirj a, hogy 
az egyes gyógyszertárakból milyen és 
hány gyóg1rszern1i11ta beküldósét l{.i;vánja. 
Az Intézet ezt a rendelkezést zárt hori
tékban külcli meg a tiszti főorvosnak és 
azt a gyógyszertár\dzs.gálat alka1rnáva1 a 
gyógyszertár felelős vezetőjének: j elenlé
tében kell felliontani. 

('4) A n11ntl;;:aterv össz2állitá:Súnál 
arra l;;:ell törelí.:eclni, 11ogy az ország összes 
gyúg·ysze1·tárait n1in·él rövidebb, de nrá-
11yos időközökben az Intéz.et szakl;;:özegei 
is ellenőrizzék. 

Beretvás 
pasx.tillCI 

'Fefl&.ftá~ 
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11) Gyógyszertárak közegészségügyi igaz
gatási vizsgálata. 

21. §. 

( 1) A gyógyszel'tárak közegészség· 
üg~1'i i1gazgatási vizsgálatát a 100-1939. 
B. :\!. szú11rn rendelet érelméheu a m. kir. 
tiszti föorvo1,sok: és 111. kir. tiszti orvoscik, 
B udapest~n pedig a kerületi szolgá,Jatrn 
bccosztott tiszti orvosok végzik. 

~2) A nyilvános, házi és kézi gyógy
szcrtnraknt közegészségügyi szempo11thól 
évenl\:int legalább egyszer n1eg kell vizs
p;úlni. l{a a g~-óg·yszertár 111üködése ellen 
panasz 111erül fel, a panas·z elöterjesztésé
ttíl szánlitott iiyolc napon belül a gyócrv~ 
szcrtúrnt n1ep: l;;:ell ,·Jzsgálni. n. ci. 

. ( 3) .l\. gyóg·ysze1·tá1"\rizsgálatalto11 a 
Jelen rendelet I. számu rnelléldetének 
mq;felelő jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
17. ~- (2) és (3) hekezclósének renclelke· 
z1~::ét a g:yógyszcrtfi1ralt ltözegészségügyi. 
hrazgat.ási vizsp:álatainál is alkaln1azni 
knll azzal az eltéréssel hogy az Intézet ki
klilclött srnkközegeinek bcYoniísóval tar
i,1.ndú uj vizsgálatot lehet kérni. 
, ~4) Ha a virsg·úl:1t. szabálytalanságot 
allap1t meg, a vonatkazó jegyzőkönyv 



160 

egy a1i:áso1atí póldányát a belügyn1h1iszter
hcz lrnlacléktalanul fel kell terjeszteni. 

(5) A mintavételnél a 22-2G. ~-nk 
clöirásainak: n1egfclelöen kell e1júrni. 

22. R. 
(1) iVIintavétel étlá 

-~zertárlian kész1rtloen 
p:y6g3rszerek: 

esnel\. a. 
tartott 

g~,róg·y

alábbi 

a.) növényi, illetőleg állati eredetü 
drogok egész vag·? f'e1a.p1·itott, il1etöleg; 
poritot-t álhpotban; 

1)) vegyi a:n~'V-gok; 
e) a g-Jrógyszert8r Jaboratóri11n1áb8.·ll 

készült ( r·setleg ki•sz álbpnlban beszet·
zett) g·yóg:r~zerek (galenicun1ol() 1 n1int a 
fcilyl•k:o11y, sürü. félsUrH és 5Z-Úraz kivona
tok ('extracta 1iquidat spissa, su11s11i2.s~\ 
sicca), tinctur:lk (á7.b1t:1s2al kéozült sze
szes kivo1rnlc1<), c'clatok (solntfones) po. 
rr:k (puh·eres), pilnlák (pilulae), tnhleic
túk (tc1.blet.ta0. ccn111rin1ata), kt~nőcsök 
(-ung·uenta), vóµ;l.éikupok ('suppos1itor_ia) 
stb.; 

d) ha:::,znú1atl'n 
g-yógyszrrek 1 u. 111.: 

sógek, veg·.vili:g 

köszen cson1ago1t 
gyúfryszerküli:inlcµ:es
egységes összett~tclil 
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gyogyszerek, ti. n. kommersz injekciók, 
h0n1oepatl1iás gyóJ::,ryszerelt, u. n. Jtontin:. 
geutált gyógyszerek, szerobaltterio1ógiái 
készitmények és végül a házilag· készült 
gyúgyszerkészitn1ényelti 

e) sebészoti kötözéíszerek. 
<"2) Az előző bekezdésben felsorolt 

anyagok:on ldvül 111intavétel alá esnek: a 
rJ;yógyszertárban orvosi rendeletre eseten
lrint 1tészü1t egyéb gyóro.rszereh: is. 

23. R. 
(1.) A 22. R- (1) bekezdésében a)-c) 

pontJ a1 alatt felso1·0Jt g·yógyszeres an.va-
. P:?ldiól_ - az adagolt gyógysze!·ek (tabÍet

MJ<, p1J ulák, stb.) kivételével - a készlet 
n1eg~~elelö. összel(everése utún, ni:égpedig 

·a novény1 eredetii drogokból }(ellő össz0-
k~verés után az esetleges por 1eszik'1.lása 
nelkül, az üledékes folyadékokból az üle
dék felrázása után l{e11 i11intát venni. 

. (2) A folyékony gyógysze11nintákat 
mmdenkor száraz és tiszh liveo·IJe l·elJ 

. töl~e11i. s jól záró és ép parafadugZval ]~ell 

. elzarn.1, ug,yelve, hogy clui:rótörn1clék: a 
folyadékba ne jusson. 

(3) Aza~cat a gyógyszereket, melyek 
. a p~rafadng.ot megtámadják (solutio jodi 
sp111tuosa, hquor hydrogenii hyperoxycla-
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átitatott parafadugóval kell elzárni. 

(4) A lug l1ntására bon1lékony gyúgy~ 
szereket (liquor hydrogenii hyperoxydati, 
egyes alkaloida-aldatok) u. n. alkalimen
tés üvegbe keil önteni. 

(5) A növényi drogokat, nem nedv
szivó és el 11en11n11ál1ó l\én1iai anyagokat 
erős papírzacskóba keli! csomagolni és 
ügyelni kell különösen arra. hogy azok 
szállitás közben el ne szóróclhassanak. · 
Evégből a már papirzacskóba csomagol1i 
n1intát n1ég egy naf,ryobb pa1)i l'ZD,csltóba 
kell elhelyezni. 

(6)A nedvszirvó és könnyen máR~ó 
l\:én1iai anyagok:at (pl. só1tat) tiszta és 
sz8:raz szülmyaku üvegbe kell tölteni s 
jólzáró ép parafadugóval kell elzárni, 
ügyelve hogy a dugótörmelék az üvegbe 
ne jusson. 

(7) A kenőcsöket olyan edénybe 
l;;:ell 11elyez1d, 111elyne1t anyagába a ltenöcs 
he nen1 szi,,ródhat ( üveO', 1)orcellán 
f 

n ' 
8;yance stb.) E célra tehát lemezpapir· 

bol vagy fti.ból készült taitály nem hasz· 
nálható. Arra is ügyelni kell hogy a tar
tál:r fedele olyan an:yngból legyen, n1ely a 
gyóg·yszercs kenőccsel. illetőleg annalr. 
hatóa11yf1,gával ké11Uai l1atásba nen1 lép. 
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Enne~t n1eg1G:l,á1á,lyoziására legtöbbször e1e
gen:1o, h a tégely fedele belül u. n. viasz
pap1rral vagy parafa1emez.ze1 van bevon
va. 

(8) ~ n1i11~tn llagyság'fira 11ézve tájé
koztatast. ~· i\ifogyar Gyógyszerl~önyv 
megfelelo cikkei nyujtanak. 

(9) A mintavéte1nél egyidejüleg le
h~.töl~~ 1~gyanolya;i1 :i1e1111yiségü .elLen~ 
111.ntat ·;3 kell ve111u. Az dlcnmintát 
s:z.f!bálycisan 1n1eg-jelölve és lepecsételvei 
(26. §.) a gyógy&zertá1,ban vissza kell 
hagyni. 

(10) Nem kell ellenmintát venni ha 
a .ITTróg·y~zertár felelős vezeté.lje az eÍlei~
u111n:~a .. ve!e1éne1\: n1ellőzését k;iváa1.ia. Ezt 
a korulm~nyt a jegyzőkönyvben (17. §.) 
fel kE>ll tüntetni. 

24. §.) 

(1) A 22.~. (1) beker.d&sének d)-f) 
pont.iai alatt felsorolt, hasznáL1tra ké
sze11 „cson1agolt gyógyszereltböl és 1cötsze
rekl'.ol egy-egy csomag-ot kell vizsgálatra 
J;ekuldem. Különösen kell ügyelni arra, 
hogy a g~rógyszer, illetőleg 1tötszern1i11ta 
cs~mfl;.g~lás~ ép és sértetlen leg-yen. A 
gyartas1 szamot a jegyzólcönyvben fel 
kell tüntetni. 

0 



164 

(2) A hasmálatra kés?.~n. -~01:nago'.t 
gyóp;yszere1;;:ből, sze1·abalcter~?,1og·_1a:i , lte
szihnényekből és kötszerekho}1 v1zsga)a~
ra beküldött mintákat az I i;tezet fe_lln:v~
sára. illetőleg elisme1-vény~re . '.' lrnsz1to, 
illetőleg a forgalombahozo d!JmenteseTIJ 
pótolni köteles. 

25. §. 

(1) A 22. ii. (2) beke?.déséb~n felso
rolt és a hryóp:ysze:!:tárban orvos1 ~vé:1yre 
meghatározott mennyiségben kesz1tett 
gyógJrszerböl \TiZisgálati nri11t_ául ~n11a:c 
mintegy felét kell venni. A mm.~avetelncl 
a 23. §. előrásait kell megfeleloen alkal-
n1az11i. 

(2) Különleges i,rG'Hcldal centi-
p;ranu11ny! pontosságxal - kell n1ep;úl1a
ri.tani a p.;.rú1:t~tSZ!?'.l't;;\'l'han Yissz·.1.tartott 
e~Ie11J11inta su1vút. 

· (3) Osztott porok esetében a vissza
tartott és egyesített porok sulvát, vagy 
leo:alábh a visszatartott porok portokkal 
együtt métt sulyát kell centi.grammnyi 
pntossággal 111egállapitanj. . 

( 4) A visszataitott pilulák sul)•át a 
behi11tésr2 használt po•r ( conspergens) 
nélkül, a visszataitott kupok, golyók, stb .. 
sulyát pedig az azok befedésére alkalma.. 
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zott staniollemezke, hártyapa1ú· stb. nél· 
kül kell megállapitani. 

(5) Üledékes és rétegekre különülő 
folyadékokat mintavétel előtt fel kell 
ráz1ú. 

26. ~. 

(1) A vizs.gálat céljából vett mintá· 
kat és ellenmintákat a mintavevönek 
\1!\:tszp~séti'ével olyan módon kell ellát
nia, hogy azok a pecsét nnegsé1tése nél
kül felnyihatók ne legyenek. 

.(2) A mintálrnt és ellenmintákat 
címkével kell ellátni, A cimkén: fel kell 
tüntetni a minta tartalmát, esetleg pon
tos összetételét, a mintavétel keltét a 
gyógysrertár nevét és cimét, lezenf;lül 
kiszerelt b11rÓJD'Szereknél azoknak gJ'á1·
tási szárrtát, va1amh1t a kllsziiő vagy -for
p;alombahozó nevét. 

(3) A vény szerint efüészitett gyógy· 
szerefoből vett mintákhoz csatolni kell a 
pontos vénymásolatot az ellenmintaként 
visszata1tott gyó.gyszfü· centigrammnyi 
pontoss8ggal megmért .snl:;ának feltünte
tésével. 

(4) A csatolt vénymásolatot a min
tavevő közeg és a gyógyszertár felelős 
vezetője aláimi tartozik, 
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(5) Ha a o-y(igyszermintát olyan 
készletben tartott" gyógyszerből vették, 
n1elynelr elöirása 11e1n sze~·epel a ).fa~yn_r 
Gyóg·:rszerl;;:ön1yvben, a g:y:ogvszer elo1ra
sát a mintához mefü·kelm kell. 

(6) A gyóg.vsz~rn1b1tát a II. szá1nu 
mellékletnek megfelelő kiséröirattal kell 
elhitni s azt az IntézPtnelr ~Buda1~cst, 
IX„ Gyáli ut ,1.) kell belrnldem. 

d) Mintcivizsgálcd. 
27. §.\ 

(1) Az Intézet a vizsgálat céljából 
bckü1c1ölt g·yógyszern1intákat a 111indf:.'ll· 
ko1· érvényben Iév·Ö Tuiagyar Gyógyszer
könyv· vizsg{tlati n1ódszerének: figyelen1-
l::0véte1éve1 végzi. vizsi!;'á1ataiba11 azonban 
más módszereket is alkalmazhat. 

(2) A vizsgálati eredmény lapokon a 
halc.'.1 alkotórész százalékos ará1n~.rát, adn
}!,'olt gyóp:yszerel{ esetében a,z átlagadag 
ható~nyagtartnln1it, az 01·vosi rendeletre 

!illr. INl@Sl!DA 

, ~ D 0"' N 0"' PLAST 6' 
minden méretben -

rugalmas és gyorskötés kivitelben is. 
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elké_szitett QJrÓbl}rszerelt eset0Uen az egész 
g·yog}rsze1111enn~riség hatóru1yagtartaln1át 

g·ran1111ok:ban 1tifejczve k:ell inegad11i. 
(3) Az Inté:zet a vizsgálati erecl

n1t?nylapok:on a g·yógyszert n1inö.siiti és az 
esetleg szükséges további intézkedésekre 
javaslatot tesz. 
· (4) A gyógyszervizsgálatolm·ól szóló 

eredménylapok iegy-egy másalati pélclá
nyát az Intézet az illetékes tiszti főorvos-
1mk (tisztiorvosnruk) és a gyógyszertrur 
felelős vezetőjének megküldi. 

Az Intézet megá,l!apitása ellen a 
be!Ug-ymfoiszterhcz folszólalásnaJk van 
helye, aki az Ország·os ICözeo-észséo-üg·yi 

..--;-, , 0 0 

1 anacs Jneg·hallgatása utá11 végérvé11:ye~ 
sen határoz. 

(5) A g",l'ógyszertár felelős vezetője 
az eredu1i·enylapokat meg·örizni s a o-vóo·y-

" . . 'l 0> b sze1 car v1zsg·a ata alk:aln1ából k:ivánatra 
fölmutatni ta1tozik. 

( 1;) A gyógyszertárvizsgálatok ered. 
mé~1yn?egállapitását hirdetés (reklám) 
c(•IJabol nem szabad felhasználni. 

Büntető és ·veffycs rendclkezr'sek. 

28. §. 
„ A~;1ennyiLen cselekménye sulym:'1Jb 

bunteto rendelkezés alá nem esik, ldhá-
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r:ú.st követ el és tizenöt napig terjedhető 
elzárással kell büntetni azt. aki lefoglalt 
\-as.i,:l zár a1á }1elyezett gyógyászati l\:é
szitményt forgalomba hoz. 

29. §. 

Amennyiben cselekménye sulyosabb 
büntető rendelkez8s alá nem esik. kihá
o·ást kövEt el és az 1928 :X. törvénycil<l; 
;:endelkezéseinek megfelelően pénzbünte
tfasel kell büntet.1li azt, 

1. aki a tiszti főorvost. Budapesten 
a kerületi szolgálatra beosztott tiszti oc·
vost. vagy az Intézet kiküldött swkköze
gét a gyógyszertár helyszini vizsgálatá
nak megta1tásában megakadályozza, 

2. aki a gJrÓg':\rszertári vizsgá,lat cél
j ábúl szükséges mintavételt megakadá
lyozza, 

3. ai1\!i a gyógyszertá1-vizsgálatolt 
eredménymegállapJ.tásait hirdetés (rek
lám céli ára felhasználja. 

30. §. 

A jelen rendeletbe ütköző Jdhágásolc 
n1i.att az e1júrás a l::özigazgatásl l1atóság~ 
nal\:, mint rendőri büntető biróság·nalt l1a~ 
tásköréhe tartozik. Harmadfokbn a bel
ügyn1 in1 szter dönt„ 

169 

31. §. 

A jelen rendelet a kiihrdetését köve
tő nyolcadik napon lép hatályba, ezzel 
egyidejüleg a 22,370-1883. B. l\'I. számu 
rendelet 1-4. ~-a, a 75.6'11-1893. B. l\'I. 
sz.ámu rendelet, a 11.100-1924. és 
39.000-1929. N. JYI. 111. száimu rendelet. 
u 230.300-1932. B. ll'L számu Tendelet és 
végül a 232.900-1935. B. l\L számu ren
delet 1. §-ának második bekezdése, vala. 
mint 13. és 14. 11\-a hatályát veszti. 

Budapest, 1940. évi juiius hó 29-én. 

Dl'. vitéz J{cresdcs-Fischcr Ferenc s. k., 
m. kil'. bel üp;yminiszter. 

A 750-19:,o. B. JYI. sz<lmw refülelet I. sz. 
melléklete. 

G yóous:~e 1·t;~i:ru izsyá!aht Jerruzőlcöil !f'V. 

.... ········· .. törvé11Jrl1atóság ... ............ város 
l\:özség 

194„. évi „„„ „ hó„ „. 11. „„„„„„városban 
községb!en 

uton 
a utcában .. szán1 n.latt elhelyezett 

téren 
és tulajdonát képező „„„„.hqr, 

hf1.szonélvezetét 
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címzett j ogu fiók, kézi vagy házi 
gyógyszertárban végzett vizsgálatról. 
1. a) A gvógysze1tár felálli· 

t.ásának ideje, szán1a és 
kelte (reáljoguaknál ezt 
a r0vatot nem kell ki-
tölteni) : ...... „. „. „ ...• 

v) A zzemélyjogositvány 
n1ikor és n1ilyen szán1 
alatt ruháztatott a je-
lenlegi tulajdonos1·>i? „.„ .. „„„.„„ 

e) A reálj ogositván:_y átiTá
sát a .ieleillegi tulajdo
nosra mikor és mily 
szán1 alatt \Tette n 111. 
hjr, belüg·y111iniszte1' tu
don1ásul: 

cl) A haszonélvezeti jogmi
kor és n1i1yen szán1 
alatt ismertetett el: .„„„.„.„„.„ 

e) A gyógysze1tár felelős 
vezetését mikor és mi
Lren szá111 alatt engedé
lyezte a m. kir. belügy-
miniszter: „„„.„„.„„„ 

fJ A gyógyszertár bérletét 
és felelős Yezetését mi· 
]\:Ol' és n1ilyen szán1 alatt 
engedélyezte a i11. k.ir~ 

belügyminiszter: 
2. A fiók-, házi·, kéa;igyógy

szertár létesitésére kiadott 
engedély száma és kelte: 

3. A gyógyszertár felelős ve
zetőjének (tulajdonos, ke
zelő) neve és akad&m1iai fo. 
kozata; a tel.jesjogu képe· 
sitést mikor és hol szerezte 
meg: 

4. A gyógysze1·tár okleveles 
all\:aln1azottainal\: 11eve. fő-
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••••....•... „ ...• 

iskolai képzettsége: „„„„.„.„.„„ 

5. A gyógyszerészjelöltek 
(gyakornokok) neve: 

G. Az 1-5, pont alatti okmá-
1{\rok. rendbe11 va11nalc-e? 
Fe!j egyeztetteke az e célra 
szolg·áló könyvben? A fele
lős vezető és eg~réb alkal
mawttak bejelentése a tisz-
ti orvosoknál megtörtént-e? „ „. „. „ „ „ „ „ 

*) A 7-12. alatti kérdé-
selcre csak: a blJrógyszer
táralt l~özeg·észségüg·yi 
igazgatási vizsgálatánál. 
kell válaszolni. 

8. A GYO.JA jfürulékok ren. „„.„.„„„.„. 

<lesen vannak·e befizetve? „„„.„„„„„. 
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9. Van-e a gyógyszertárnalc 
gyal;;:ornoltlartási engedé-
lye? 

10. A nyilvános alapok terhére 
rendelt vények meg van-
11al\:-e taxál va '! 
Beta1tatnak-e a taxálási 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . 

............... „. 

szabályok:? ................. . 

11. Megfelelő-e a gyógyszertár 
elhelyezése? Általában meg
felelnek-e a helyiségei (azok 
fekvése, padozata, festése, 
stb.) az általános közegész
ségügyi követelmények
nek:? 

12. Az ügyeletes szoba helyisé
ge és berendezése megfele
lő-e? 

13. A méregkönyV, a defektus
könyv. a laboratól"iumi és 
vizsgálati napló, a GYOJA 

n1agá11vé11Jrnyilvánta1tó 
könyv megfe:clően vezettet· 
nek-e '! 

14. Az officina 
a) helyisége: 
/,) berendezése: 
e) eclényzete: ....... „„ ......• 
cl) munlrnasztala és felsze-

relése: 
e) méregszekrénye és fel

szerelése: 
_15. Mérlegek és sulyok: 
16. A laboratórium 

aj helyisé,ge: 
ú) berendezése: 
e) felszerelése: 
cl) reagensszekn\nye: 

annak felszerelése: 
17. A szerkanu·a 

a) helyisége: 
b) berE:ndezése: 
e) edényzete: 

18. A pince 
a) helyisége: 
ú) berendezése: 
e) edényzete: 
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.. „„ .... . „„ 

·················· 

·················· 
•....•••.•• „ •.•. 

·················· 
·················· 

··················· 
••.. „„ .„.„„. 

·················· 
....... „ ........ . 

·················· 
....... „ ........ . 

19. a) Az anyagkészlet tel
jes-e? 

ú) az anyagkészlet eltartá
rn, jelölése: 

.„ ••.••...••....• 

20. a) Az "f anyagok jelölése 
(e.gy szeri és napi ada
gok feltüntetése), elkü
lönitése: 

. ' . . . . . . ' . . . . ' . ' . . 

b) A i"i anyagok jel ölése 
(eg·yszeri é:s napi ada
gok feltüntetése), ell,ü-



. 
" 
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lönitése: .„ .. „ .. „„„„. 

21. a.) A kötszerek eltartása: 
b) A szero-bakte11iológiai 

készitmények eltartása 
és lejárati id;,je: 

e) Gyógyszerkülönfögessé
gek eltartása és lejárati 
ideje: 

22. Vannak·-e a gyógy~ze1tár-
11ak készen csomagolt 
saját kéS2litményei? 

28. Vru111ak:-~ a\ fil'ÓgyszertáT-
ban készletben nem 
ta.itható anyagok (nem 
engedély&zett gyógyszer
különlegességek, stb.) ? „ · · „ · · · · · · · · · · · • 

24. A helyszínen vég·zett vizs
g'álatok alapján 

n) nem kifogásoltattak: 
h) kifog-,í.soltattak: 

25. n) lTtóla.gos vizsgálatra 
vett mrntn. n1egnevezése 
(esetleg gyá1·tási szán1a) 
és sulya: „.„ ......... „ .. 

b) A visszatartott ellenmin-
ta neve és sulya: „ .. „ .. „ ....... . 

26. 1\ifegjegyzés: ..... „ ........ „. 
27. Intézk:edés: ..... „.„ .......• 

Kmf. . ................ . 
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A 750-'19!,0. B. M. száinu rendelet II. sz, 
melléklete. 

„4. ui. kt'1'. OrH;::. J{özcgés.zséoii.gyi futé:;;ct· 
'/lCk. 

.. szán1. 

B1ulwpest, 
IX„ Gyáli ut 4. 

Tiszti (fő-) orvos„ „ „ „ · 
községben {városban) „„ .. 

tulajdonát képező (bérletét 
képező) &s .. „ .. „„ .. „ ... „„.„-1102 dmzeit 
gyógyszertár vizsg{data .nlk~lmávol az 
alábbi gyógyszermintát v1zsp;a18.t végett 
meg1külclöm. 

A .... 

o) A gyógyszer neve: .. „ .... „„ .. 

b) A o-vógyszer n1011nyisége: · · · „ · · · · · · · 

e) A ~Í'ó~·yszer állványedényböl vé-
tetett-e? ·· „„. „ · .„ „. · „ „„ .• 

A gyógyszer a mintavétel előtt ösz. 
szerázatott. vagy összekevertetett·e? ··· · ·· 

d) A gyóo·yszer vényre készült-e?„ .. „ 
A gyó~}·s;er teljes n1c:in.nyi1sége be

külcletett-c? „.„ .. „ Ha nem, mennyi ma
radt vissza a gvúgyszertárbnn? ( cg.-ny.i 
pontossággal n1éTve) ································· 

e) Kész.letben tn.dott osztott por, 
pilula, por, pasztiila-e? ... „.„„ .••... „ ••. „ .•• 

f) Ismeretlen összetételü gyógy-
SZ(j:r-e~ •. „ .... „ .... „ ...... „„ .. „ .. . 
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Észrevételek: ···· „„„„ „. „„„„ · „„ „. „ 
Mellékletek száma: „„„„. 
A mintavétel helye és kelte: ... „„.„„ 

P.H. 

204.620-1940. XIII. szám. 

Pályázati ltirdehn<'ny. 

Az 1940. évi VI. tc. 43. §·ában nyert 
felhatalmazás alapján az alább felsorolt 
városokban és községekben _ felállitandó 
személyjog1t gyógyszertárak ,személyes üz. 
leti jop:ositvánvának e1nyerésére pályáza
tot lürdetek: 

Budapest, II. ker. (Bathyány.1t. 32. 
-37. és Hattyu utca 2-7. számtól, Batt
hyány utca 22-31. szán1ig terjedő részé
re). 

Budapest, III. ker. (Római fürdő-
telep), 

Budapest, IV. ker. (Apponyi tér 1„ 
Eskü ut 1-3-5„ Eskü tért' 6-9, Ferenc 
.József r~Lkpart, Irányi utca, l(én1énysep
rő utca és Duna utca á.ltal 11atárolt te- -
1·lil etre) . 

Budapest, VI. ker. (Andrássy u~, Aré
na ut, Szondy ntca (mindkét oldal), Bn-' 
lyovszl"y utca által határolt területre). 
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Kecskemét thjf. városban (XIII. 
gyógyszertár) . 

Buzita (Abauj-Torna vm.) 
Himesháza (Baranya vm.) 
Szederkény (Baranya vm.) 

vm.) 
Nagyléta (II. gyógyszertár) (Bihar 

Sajóvárkony (Borsócl vm.) 
D'iósd (Fehér vm.) 
Ménfőcsanak (Győr, Moson és Po

zsony k. e. e. vm.) 
Öttevény (Győr, Moson és Poz&ony 

k. e. e. vm.) 
i\'Iátramindszent (Heves vm.) 
Törökszentmililós (V. gyógyszertár) 

(Jász-Nagykun-Szolnok vm.) 
Jobbágyi (Nóg1·ád vm.) 
Kolta (Nyitra Pozsony .le e. e. vrn.) 
Tallós (])Tyitra, Pozsony k. e. e. vm.) 
Tótmegyer (Nyitra, Pozsmiy k. fe. 

e. vrn.) 
Bur)afok m. város (IV. gyógyszer

tár) (Pest-Pilis-Solt-K'iskun vm.) 
Csepel CV. gyógysze1tár) Pest-PiPs

Solt-Kiskun vm.) 
Cegléd m. város (VI. gyógyszertár) 

(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 
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Kiskunmajsa (III. gyógyszertár) 
(Pest-PHis-Solt-Kiskun vm.) 

Kispest m. város (XIII. gyógyszer
tár) (Pest-Pfüs-Solt-Kiskun vm.) 

Pestswnterzsébet m. város (XlII. 
gyógyszertár) ( Pest-F'ilis-Solt-Kiskun 
vm.) 

Pest'izentirnre (II. gyógyszertár) 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) . 

Szentendre m. város (11 .. gyógyszer
tár) (Pest-Pii' s-Solt-Kiskun vm.) 

Tatál'Szentgyrjrgy ( Pest-PiVis-Solt-
I\:.is1z un vn1.). 

lJ.ikécske (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm) 
Németlad (Somogy vm.) 
Balf (Sopron vm.) 
Szárföld (Sopron vm.) 
Nyirbátor (IJ I. gyógysze1'tár) Sza~ 

boles v111.) 
Tiszaeszlár (Szabolcs vm.) 
l\Iúrágy (Tolna vm. 
Pálfa (Tolna \cm.) 
Radvánc (TJng: v111.) 
Somlóni.illős (Vcszp1·ém vm.) 
I1únckszentg·yürg:y (Zala vn1.) 
Lesm1cetcma.i (Zala vm.) 
Páka (Zala vm.) 
Visk (Ká1·páta]ja). 
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A j ogo~itványok elnyerésére pályáz
hat11a1\. 111in-c1azo}:;: a nu'tg-yar á1lan11polgár, 
teljes jogu gyógyszerészek, akik az elő
irt törvényes feltételeknel< megfelelnek. 

A jogositványt elnyer11i ól1ajtó1\: a 
hozzán1 intézett s-z:..i,bályszerü l\:érvé11yei.
ket ezen pályázaVi hirdelmé;iynek a Bu
dapesti Közlöny cimü hivatalos lapban 
történt elsőizbeni közzÉtéelétől szli,11itott 
30 napo11 belül, a 111. k.i1-. belügy1niri1iszt~
riumba (I. Uri-utca 49. sz.) nyujtsák be. 

A pályázati l.;:érv(~nyhez - a 750-
1940. B. TuI. sz. rendelet Hl. !)-ának meg
felelőle<; - eredetiben a következő akmá
nyokat kell csatobi: 

a) n1.a,gyaf állan1polgúr~ágot iggzoló 
hatóság1i bizonyitvúnyt; 

b) a szül.;:séges leszú1t111azási o1\ln11á
nyokat ('apai, anyai nagyszülőkig bez.áró
lag) annak i·g'a·zoh\súra., 11og·y folyan1odó 
nem esik: az 1939. évi _l\T. törvényc:a.;:lc 
hatálya alá; 

e) a hac~i.ro1<l.;:ant, vitéz vagy tüzhar
ccs 111inös&g igazclúsúra a 7L11-1939. B. 
M. szánm rendelet 7. s-ában megjelölt 
óla11á11y·okat; 

cl) hat hónapnál nem régibb keletü 
11atósági erk.ölcsi bizonyitványt; 
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e) a gyógyszertár önálló vezetéséré 
feljogositó gyógyszerész oklevel:t; 

f) egyetemi leckekönyvet (mdex); 
g) müköd!Ssi kimutatást a vonatkozó 

bizonyitványoldrnl együtt; 
h) rövid életmjzol s az abban fog- -

lalt adB,tok (magasabb egyetemi fokozat, 
]\:atoni szo1gldat, ee.etlege3 tuclo1núnyos 
n1ültödés stb.) helycsség·ét igzoló okn1á
nyokat; 

1i) az egészs~gi állapotot igazoló, 11at 
hónapnál nom régibb keletü tiszti orvosi 
bizonyitványt; 

j) joghatályos 11yilatkozntot arról, 
hogy! folyamodó - amennyiben szemé
lyes g~'"ógyszertá1·1i jog-ositványa van -
az uj gyógysze1tári jog elnyerése 0setén 
lemond, valmnint arról, hogy folyamodú
na1\: van-e reá1jogu gyógyszertára. és 
vo1t- n1ár g-yóg·yszc:11::.1ri .iogositványa. 

l-\. pályázónak fo1yan1pclványában n1eg 
kell .ielöln'ie, hogy melyik gyógysze1tári 
jog·csitYány adon1ánvozását J<;:é1Jl. An1eny
nyiben pedig valaki ep;,'ridejüleg töh!J 
hel~rre óhajt pályázni, ez esetbe11 is csalt 
egy kérvényt 1;01! benyujtania, de abban 
v1ilágosan fel kell sorolnig azoJrat a he
lyeket, ahová folyamodik. 
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A 11iánvosan vagy elkesve benyujtott 
kérv(~nyel~et flgyelcrnbe n'e111 vesze1n. _ 

Buchpest, 1940. évi október hó 3-án. 
!l/. kir. Beliigymúiiszter. 

_!\. n
1
agyar ldráiyi beliigyn1inisztériu1n azonldviil 

Idst.>hh jelcntös(•gii rentleleiekct. adott ld: 

1939 évi október 26-iki kelettel a 
rá.li:szeni . (lcupis ccuicrOi'lUil) gyó_qyszertá.
ri forgal.>ná:11ak eltiltásci tcí1·gyában. 
(185.237-1939. B. l\!L) 

1939_ évi november lOciki kelettel. az 
ambesid puZ.v. (Paraminobensolsulf_anud) 
grammonként 55 filléres, a clcscptyl pnlv.
nak granm1onlcént 55 filléres árban az 
egyesitett gyógyszerárszabásba felvétele 
tárgyában. (189.810-1939. XV. B. l\!I.), 

1939. november 21 "iki kelettel a visz
szacsatolt területeken a Gyója-járulékok
nak a kassai., ungvári és 11uszti betegbiz
tositó intézetek által eszközlendő befize
tése tárgyában. (360.232-1939. XI. B. 
l\!I.). 

1939. évi december hó 9-iid kelettel 
a c({lci'.u.'in [Jl'uco11i1c-lnn pHZ.uis-na.k g-ran1-
monkint 6 filléres, a ccilúwn uluconicllln 
ad inj.-nak grammonként 4 filléres, a 

1 
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fe1·rnm ehlorcifoin oxidulatwn erystal1i
scitmn-nak 10 grammonként 25 filléres a 

• ' < 
gunvnu. laccue oranue-11ak 10 g-1·an1.n1on-
ként 11 filléres, a pcirctctL1chlorbenzol-nak 
10 g·rammonként 5 filléres árban a_ 

gyógyszerárszabásba felvétele tárgyá
ban. (190.970-1939. XV. B. ~!.). 
. 1939. clecem?e1· 11-iki ~'elette! ostya
es szc·1ncse.ppe11to renclelésenck ci köz~ 
uyógyszercUátás terhére engecldyezése 
tárgyábc1n. (190.922-1939. B. lVI.). 

19,10. évi á,prilis hó 15-iki kelettel 
rí nuruen in.f ect:'iona.k a kö,:r1 uáo uszcrclfrí-
ltís terhére rencle3hetése i1frgyií111aÍ 
(220.410-1940. B. lVI.). ' 

19'10. április 18-iki kelettel (Ronin 
ta/JleUrhwfc a. !ciizgyógyszere/lritús terhére 
rendclhctesc targyábctn. (219.913-1940, 
ll. l\L). 

~940. május 14-iki kelettel Ovolwin 
clraueenek a. közgyógyszercllá.tás terhére 
remlelhetése tárgyában. (220.206-1940. 
B. lVI.). 

. 1940. május 31-iki kelettel a Tcirgesi·n 
Llo.actyl tann:n-ezlistprotein re UY ül etnek 
grammon.kent 88 filléres árban az egye
s1tett g·yug1rszerárszabásba felvétele tár~ 
gyában. (220.783-19'10. B. lVI.). 

1 
1 
1 

1 

1 
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19'10. junius 12-iki kelettel Ultrnsep
tylnelc országos főorvos'' engedéllyel ll ?vl. 
lcir. Posta. n. E. Intézet terhére rcnclelhc
tése tá.rrruábnn. ( 178.770/19'10. XV. B. M.) 

19'10: junius 13-iki kelettel nieni.n
r1ococcus szérwm:11c1k " lcözgyógyszerellá
tás terhére 1·endellwtése tá.rgyá.blln. 
(220.779-19,10. B. 1!.). 

1940,, jun,ius 19-füi kelettel Dyn@·
rnn injectió-ncilc a lcözgyógyszcrellátás 
terhére rend.elhetésc t{urgyáúcl1!. (221.657 
-1940. B. lVI.). 

1940. junius 19-iki kelettel Ultrasep-
tyl-tablettánalc a köei{/YÓgyszercllátás ter
ldre rendelése t:ú1·uyában. (221.655-
1940. B. lVI.). 

1940. julins hó 5-Hd kelettel Malti-
1·on. tápszc;·k(Js,::l·l:nlény11clc ci lcözgyógyw 
szcrcllátás terhére renclelhetése tárgy{1r 
ban. (221.778-19'10. B. iVL). 

19'!0. julius 5-iki kelettel m.ájkészit
ményclrnek (E,,:hepc1r, Perhep10') ci lcöz
IJ!JÓ{f!fSZcrellútás terhére renclelhetése tdr· 
011óban. (221.61,1-1940. B. lVI.). 

Neuritisek, neuralgiák kezelésére: 

BIAMm~t inRi~hteir'' 
B, -vitamin 
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lVL KIR. PÉNZüGYlVIINISZTÉRIUM. 

1939. évi 151.915. szám. 

I\.Ur~~tulelet az l927:XXI. tc. és az 192S:XL. te 
nlapJan 1uüküdö biztositó intézctoi:~k illetélil\i:itele~ 

zettségo tárgyában. 

Valamennyi 11i. kir. pénziigyigazgatóscíg
ho~. ci ni.. lá1'. il!etékkiszabéisi hivatcilhoz 

es vala.mennyi ·m. kfr. aclólúvatalhoz. 

(E1i vonat.) 

(1) Az 1927 :XXI. tc. és az 1928: 
XL. tc. alapján müköclő biztosító intéze
~·k <.az alábbiakban röviden: intézetek) 
1llelek]og1 vonatkozásban nem teldnthetőlc 
6Tla111i intózctnck, ha.ne1n törvény álta.l 
s;;c 1:vczctt éS kiiliinle_qcs jog{dlásn olycm 
'Ulfer~etcknck. f!n1elyclcnclr. 1n„iiködése -néni 
kij::hafásárti jclle[lii. 

• Illciék1'.ientesek: a. • gyóayszerésszel, 
ff'.lfo{lyszcru.zc·nvnz-el, gyogysze:r·&c;zeld _é1~~: 
rícl.;kc)JC?sclctével CL f!ifÓ(f')JSZCrelc és g11ó
g)jaszat1 segédeszközölmck köz11C!tleniil (fi.· 
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biztoitottak ·vc1gy CLZ. ·intézete/e, vagy ~z 
llzok inté~1nényc·i részére vcinó /ctSzolgal· 
tcttásci Jr{unt /cötött szerződéselc. 

(10) Az (5) bekezclésben tárgyalt 
szerződések és pedig ugy az írásban, 
mint a szóban létrejött szerzőclések alap
ján érclemhe hozott összegekről l~iál:itoi;t 
és az Intézetekhez vagy azok. itntez·1;i.e
nueihez lcifizetés véaett benytiJto t .sza:11i
lán és kereseti kimutatáson a szcilicilysze
rü szó.mictillctélcct: le ]ce/>l róni.. Nyilvános 
f/1!ÓfJl!Szertár szcímlMci CL vén11.~W l,evon?sCL 
nélküli összcocknelc ·1negfclelo szCLmlci'llle· 
tél• alá esik. N11icqtCLilletélcet azonl1an esalc 
ahl~ar lehet Ti;Ő,vr,'t.eln-i. ha a lci.fizetésröl 
cd«lcszerii. m1ngtát állitottcclc lel. A nyugta
illeték. lerov.ásál'a vonat1\:ozólag az 5.100-
1931. iVI. E. számu rendelet 62, §-a az 

irányadó. 
Budapest, 1939. évi december hó 21. 

19.500-1940. sz. 

Pén·1.Ugr1ninis:.deri ldi1T{'11Cl{'lct n jiivedelent- és va
g~·ona1tó 19·10. évi kivetése. tárgyában. 

(Kivonat.) 

A jövedelem· és vagyonadóról szóló 
1927. évi 500-P. iVI. szimu Hivatalos 
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összeállitás (.f. V H. 0.) 45. §-ának (2.) 
b<;kezclésehez füzött utasítás (1) belrnz
tl~seb.en . foglalt rendelkezés értelmében a 
pen~ugy1g·azgatóságolc n1inden év janlli'Ír 
hava1ban u11cgi.nditják a jövedelern- és va-
gyonadó kivetését. · ' 

Az 1940. évre szóló jövedelem- és 
v.~g?~~nadó 1.\:i Yet.ési 111u1tlcálatok: eg-yö11te
tus~genek b.1ztos1tás3:. érd~kében, a fent
emhtett I·hvata_los oss~;állitásban fog
lalt felhatalmazas alapJan, a következőJ 
ket rendelem: 

I _.\. jih·cdeleniadó liivctési niunk•í.latok. 

4. §. 

1!z általá11os kereseti: culó alcí tcurtozó ha· 
szonlw.jt6 foglalkozások jövedelmének 
Bzlbnbn·uételc Cl Jö'vedele-niollú sze·nipontjá-

ból. . 

(1) A .r V. H. ö. 19. §-ának (1) be
ke~clcsc szerint az általános kereseti ad{l 
ala tartozó haszcmhajtó foglalkozás jöve
doln1e g3ranánt általában azt az összeo-et 
lc_:ll a jövede,lem~cló alapjául venni, m~ly, 
?::szeget az illcto hasznhajtó foglalk:-0zás 
Jo''.e:leli:;~e gyanánt az adóévre (194(}.) 
szol~ a1~alú11os kereseti adó kLvetSsénl~1 
megallap1totiak; ha. pedig a foglalkozás 
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(jövedelemfo1·rús) az adóévet megelőző 
évben keletkez<Ctt, ugr azt az összeget 
h:ell a jövGdelen1'0,cló alapjául ven11i, a111e-, 
lvet az' adóéYet n1egelőző évre (1939.) 
S~úló általfn1os J;.:ereseti adó 1\::ivetésénél 

n1cgúllapitottalc , 
(2) A jövedclen1adó alapj~n:~lt n1eg-

1\llapitásánál tehát a haszo11haJtO foglal
kzások j övedelméböl csak azok<:t a tehe1;
tétclel;,:et lehet 1e:voni1sba hcZJ11, a;ncly: 1

1: 

az á1talá11os 1;,:ereseti adó 1\!irVetése saran 
kiadásként figyelembe 1:em • ".étet~k; 
l\!Iinthog·y pedig a kereseti adorol „szo~o 
1927. évi :JOO. P. ~J. sz8 111u Il. o .. 1;. 

' · ·~-f·11nk (2) hekezdéséhez fü7;ött utas1t~.s 
( 2) bekezdése szerint az adó evet m:gelo: 
zö b·ben fizeteti általános ~~.ereseb ado 
nem vonható le, az ezen a címen fm~:ei;t 
CE-.~z01:r "Jevonásúra csal;,: a jöveclelen1aclonal 
van 1e11etöség. Félreértése11.: elkerül,és:e 
cé·li ábi1! tehát. figyel1meztekm az adoln
vel.ö hatc\súgok.at, hogy n1inc1nzo1cban a~ 
c:::etekheu

1 
-:-u11ikoi· az últalú11os l;,:ereset1 

acló ~dapjP. becslés ut.iá11 nyor n1egállap1~ 
túst. a jövedelen1ac1ó l\:'ivetése során az 
általó.nos kereset;i adóalap utún kivetett 
és az adóévet n1eg;21őző évben tényleg l;;:i
fizetett általánr.'3 kereseti adónalc, ugJr

szintén az e~' után fizetett késedelmi ka. 
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matoknak és behajási il!etékelmek a le
Yonását inegtag·adni azo11 a cin1e11, 11ogy 
az általános 1\:ereseti adó a1apj a becslés 
utján nye1t megállapítást, nem lehet, ha: 
nem a szóbanlevő adót és járulékait min
den esetho:•1 le kell vonni. 

( 3) Az 1038 :XX. t.c. 18. §-ában fog
lalt rendelkezés szerint a kötelezett által 
megfizetett bernházási hozz<\iárulás az ál
talános ]\:ereseti adó, a társulati adó, va
'lamint a jövedelemadó alpjafüól nem von
ható le. Ehhez ké1iest nyomatékosan felhi
v01~1 nz adókivetö hatóságok: figyeln1ét, 
hogy a.z adóévet megelőző évben befize
tett beruházási hozzájárulást_ - teldntet 
nélkül arra. hogy azt az adózó az 1939. 
évben esedékes Tészletre, avag·y a ln§söbhi 
években esedékes részletek fejében fizet
te be, - sem az általános kereseti adó
alap n1eg;á11apitása 8orán az adók:öteles 
tiszta jövedQlem li:iszán1itásá11ál a nyers
beviotelből, sem perli<; a jövedelemadó alap-

RUBRIPHEll -CHINOIN 
mindennemü extrapulmonalis tbc. és idült 

primaer polyarthri11s eseteiben 
lnjectió Tabletta Ken öcs 

j:inalt a kj1111utl;;:álú;sa során az 
vedelemforrások jövedelménel~ 
össz-egéből nen1 szabad levo111u. 
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összes jö
együttes 

II. ~\ vag-~nnadó Jdvetési n1unliálatok. 

8. ~. 

A.z i:pcuri és lcereslccdehni iizletelc tölcéjé
nelc értékelése. 

(1) A J. V. H. ö. 38. §-ánal< \2) b;· 
kezdéséhez fiizött utasitás ( 4) bekezde
sében foofaltak értelmében elrendelem, 
hogy az ipari és kereskedelmi üzl~t~!cben1 
illetőleg gyógysze1tárakban f:tltv~ uzem1 
tőkének a-~ értékét az illető 1Jlar1, vagy 
kereskedelmi üzem természetének, gyók!J'.
szertára1{nál a gyógyszer1tészlet 111ennyi

ségének megfelelően a következők szerint 
kdl megállapitani: . 

1 Azolmál az adózóknál, a1c1k rendes 
és a i<ereskedelmi szokásoknak megfelelő 
üzleti könyveket vezetnek és az üzleti va
gyonulcról évenldnt re1;cle~, a kereskedel.: 
mi törvény rendelk<>zesemek megfelelo 
vagyo1m1ó~·Jeget l\:észitene1t. az üzemi töke 
értékét a leltár adat2j alapján kell meg
állapítani. Ezekben az esetekben az adó
zót részletes leltár bemutatására kell kö
telezni, az adókivető hatóság különös 
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gonddal ta,rtozill:: m1egvizsgáJ11i 'és a szlil~
séghez . képest hely&zini szemle, vagy 
1\onyvvtzsgá:1at utján ellenöriz11i egyrészt 
azt, hog·y az arlózó üzletében vagy üzemé
ben fekvő tőke egyes részei (üzleti beren
d~_zés, nyersanyag, árul\:észlet, l;:észpé11z~ 
kovctelés sth.) a leltárban az 1939. év
v€~gi állapotnali: 111egfclelö állag-gal, illetö
l1eg n1ennyi;s~gge1 va1111a'k:-e felvéve, más
.részt pedig azt, l1ogy a leltá1·i tá;rgyalt az 
1939. év végi besze1~lési. illetőleg előá\li
tási áron va11nal\:-e érté.k:el·ve. En11el\: az 
eli úrásnak a során az adózó 11rh1de11 lcifo
g·ásút, ·vagy felvi1ág·sitását 111e0' ~cell 11all
~r~ltn1i, ~s i~·yck.ez"!1i k.cll o1yan ~n1egál1apo
dasra .iutn1. an1ely ugy a lci11cstár, mi11t 
.az adózt'i érdelteit a 1116ltfi.11y·ossáo<i szem 
pontok szednt is biztosítja ~ 

2. „L\.zcknc.1.1 az adózóknál. a.1\:ih: :sen1 
ldtárt sem 'mé1·leget nem készitenek, ha-
11,ern1 csak e~·ysze.rU feljegyzéselret vezet
nel;;: és az á1ta1ános kereseti adónál ala
nul vett üzleti i1yereségü1;;: \rárosol;;:ban 
Iou·aláhh 5000. egyéb helyeken leo-alábh 
8000 P-hen állapittatott meg·, a ·leltári 
klszlet és a berendezés éitékét ~1ecsléssel 
a követeléseket és tnxtozásokat pedig va'. 
!óságos értékükben kell megállapítani. 

3. Azoknál a kisebb adózóknál, akik-
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néi az üzen1i tőke 11ngyságára legi11lrábh 
a forgalomból lehet következtett>i, az üw
mi tőke éitékét az üzlet természete sze
rint a forgalom 10-60 százaléká.ig ter
jedő öss«egben, illetőleg az üzleti nyere
ség 1-10 .szeres összegében kell megáHa
pfüin i. 

5. A gyógyszertáral;;:11ál az üze:i11i tö~ 
kének az előző 1-3. pontok szerint meg
úllapitott értékén felül számitásba ke11 
Ye11ni a gyógy~ze1tá1·i jogasitványbai1, 
n1int vagyonjogba11 rejlő értél;;:et is. Ha 
ezt az értél\:et a valóságos véte1ára1;;: ala
pul vételével nem lehet kinyomozni, e!
rendelem, hogy a jogositvány: értékéül: 

a) az olyan személyj ogu gyógyszer
táraJmál, amelyekben az 1939. évben ok
leveles gyógyszerészsegéd volt alkalmaz
\'a, az 1939. é.vi fo1·galon1 J;;:étszerese, a~ 
melyekben ilyen segéd nem volt alkalmaz
va, annal\: eg·y és félszerese. 

, b) az olyan reáljogu gyógysze1tárak
nal, amelyekben az 1939. évben három 
vagy eilnól több okleveles gyógyszerész
seg·éd volt alkalmazva, az 1989. évi foro-a
lon1na1c 2.75-szerese, an1elyek:ben se;éct 
V8g·:r egyáltalában nen1, vag~r l1áron1nál 
kevepg!Jh 2.egécl volt alkaln1azva, annal.:: 
2.25-szei-cse veendő fel. 
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(2) Az olyan személyjogi;. gyógysze1'
tárat, run1elyet özvegy, vagJr arva ~1.aszon
élvez, a6ban az esetben, ha az 18 16 :Xl,Y. 
t.-. 129. ii·áhan cmlitett okleveles kezel-;n, 
(gondnokc,n) kivül n:ás _okl<;:Vcl~ ~e~ed 
nincs a11\:aln1azva, segeclnelku11 gyogys,.,e1-
tárnak kell tekinteni. 

(3) Az (1) b~kezdésben elmondott 
szabályok nem tekinthetők olyan rendel
kezéselmek amelyeket minden esetben 
alkalmazni' kell, mert a becslésnél figye
lembe kell venni minchzokat a tudott, 
vagy biZO'llJ'itható körülményeket, ame
lyek az üzemi tőke értékének helyes és 
igazságos megállapitása érdekében a sza
bályoktól v2.l6 eltérést akár felfelé, n.k<ir 
lefelé indokolják. Ennélfogva felhivom az 
adókivető hatóságok figyelmét, hogy 
olyan eseteltbe11, an1ik:or az adózó által 
b~vallott üzemi tőkét az üzlet (üzem) 
feltvésúre, nagyságá,ra és forgaln1i adata
ira való tekintettel mep;felelőnek találj ák„ 
a vartvonadó alapjául a bevallott érb~·kc
ket l~~ll felv@ni. Abban az esetben vi
szont, ha a bevallásban foglalt adatolr az 
adúl\ivetés a1apjá.n1 el nen.1 fog:ndhatllk, nz 
adókivetö l1atóságoltnal;;: jogul;;: va11 az 
üzemi tőke érMkét a lep;szélesebb körü 
~.datszerzés utj::ln és abból a körülmény-
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ből k:ih1dulva, l1ogy az adózó az árukész-
1-etet a.z év folya111án 11ányszor forgatja 
meg, az évi nye1·sbevételnel;;: (forgalom
nak az (1) bekezdés 3. pontj:itól eltérő 
hányadában is megállapitani. 

III. Vegyes rendelli:ezésel;:. 

16. §. 

Az egye::. pÉ·:nzU~)rigazgatóságok ré
szére a jelen rendeletből egyiclejüleg a;1y· 
nyi példányt r"ndeltem meg•küldeni, hegy 
az.olt a ·n1. kit» és a városi adóhivataloltat 
elegendő szán1tl példánnyal, a pé11ZÜb1:t· 
igazgatósági kt.rületí elődóltat, val2Jt11int 
a közs'ég,i É:s kö1·jeg·yzőket pedig egy-egy 
példfHlT!.}~al elláthassálc Ezek:et a példá
nyokat a kézhezvétel napján széjjel kell 
külclcn', ilh~tölcg ki kell osztani. 

Budapest, l!HO. évi január hó 24, 

Dl'. Rc1nényi-Schnellcr Lajos s. k. 
111. l;;:i1·. pénzügyn1i11iszte1·. 

fl)fi'. flil@SEDB!I 

,!i[)0„NO„PLAST 9111 

minden méretben 

ruga'mas és gyorskötés kivitelben is. 
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54.427~ 19 Ill. l. 
.A. Széli:esfih·úrosi n1. liir Pénzügyigazgatóság 
h:iirrendelete a társas \·isz.onyhan le.\·éí szen1ély_ 
jo1:,ri1 gyógyszertárak kereseti és ,Hh·etlchni ad(iú-

nal\ Idvctése tárgj·ában.''' 

A .. ker. Aclófel!ligyelőségének 
Budapest. 

A l\fagyarországi Gyógyszerész Egye
sület azzal a panasszal fordult a lm·. 
pénzügyi•gazgatóság~l1oz1 ~logy :gJres lt1r. 
adófelügyelöségek a tars~sv1sz011yba~~ 
levő személyj ogu gyógyszertarak, illeto
leg azok tulajdonosai adózási re:idsz~rén 
változtatni akanmk s jövedelmi adoval 
kizáró1arr a szen1ély.0sjogu gyóg·yszertár 
j ogositvinyának: tulajdonosát a1tarj á1c 
megadóztatni. 

Az eg;,röntetü eljárás szalJályozása 
céljából elrendeli a Jtir. pénzügyigazgat6-
sá0' l1ogy a társas tu1a.idonba11 levő 
b0;Ógysz~i1:áralt általános kereseti adója 
a jogos1itván-.y tulajdonosának és üzen1tár-
1sána1\: nevére együttc3en. a jövec1eln1i és 
vah•:ronadó pedig a társak: terl1ére kü1ön
kü1ö11 a jövedelemben, illetve a vair:.~on
ban ·való részesedésnek: n1egfelE.:1ő arány
ban kiszámított jövedelem, illetve vagyon 
utá11 irassél\'. elő, 111i11dazon esetek.be11, 
an1ik:or a gyóg}~szertári jog tulajdonosa 
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a kir. adófeliigyclőség felhivására illeté
kezett szerződéssel bizonyítja azt, hogy a 
gyógysz.ertár jövedelméből százalékosan 
részeseclH\: s végül, 11ow a gyóg·:rszertári 
üze111eJ\: vezetésében és irányitá.sában 
tényleges részt vesz. 

Nincs tiltó rendelkezés ugyanis arra 
né;,ve, hogy valamely gyógyszertár üze
n1ére és 11asz11ára, illetve közös 11asznosi
tására a jog és birto1tosa üzen1társi szer
ződést ne köthessen. Ezen szerződése:, 
alapjin az üzenl.tá1·s a gyógyszertár érté
kének a.ránylag·os részét n1eg1\'.apj a s a 
.nJ~Ógyszert.á.r üzeméből származó minden 
jövede1en1 és vagyo11 aránylagos része a 
szerződés SZP.rint n1egosztatik. Ezelt a 
~zerződések illelékki.'Zabás céljából be is 
n1t~tatandók. 

Minhogy pedig a ,J. V. H. ö. 8. s.
únak (1) bekezdésü határozata szerint a 
társas váHn1atoknál nrlJég abban az eset
ben sen1 lehet a jövedeln1i adót az össze.:; 
jövedel0n1 utá11 az egyik tag-ársra kivet
ni, ha ebbe az rrdózófél előzdesen bele ie 
egyezett volna. 

Budapest, 19,10. évi január hó 25-én. 
Csilléry s. k. 

n1iniszteri osztályfö~1ök, 
pénzüg·yigazgató. 
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•) Sz.éik:esföv~áirosi 111. ldl'. pénzügyigaz
gatóság-tó!. 

59.427-1939. I. szám. 

A lvia~;yarország·i Gyóbrysze1·ész Egyesü~ 
letnek 

2.410-1939. sz. beadványára szivM 
tudomásvétel végett közli a ldJ:. pénzügy
i gazg1.:i. tóság. 

Budapest, 1940. évi január hó 25-én. 

126.100-19'10. sz. 

Csilléry s. k. 
miniszteri osztályfőnök, 

pénzügyigazgató. 

Pfn:r::fig-y1niniszteri 1wntlelet a n1est t•rsé;..:t..; Pd•_·sitlí* 
szerek forgaln1ánali: és úránal~ u,iahh szahilly11zú~•a 

túrg~·áha11. 

1. Az 1937. év ju1ius hó 31-én kelt 
114.000. számu renddethez (közzétéve a 
Budapesti l{özlöny 19:37. évi augusztus 
l1ó 1-(•n n1egjele.nt szánlában és a Pénz
ügyi l(öz1öny 1937. évi 21. szá1nába11) 
csatolt Hirdetménnyel közzétett eladási 

, árszabást 1940. évi szeptember hó l-től 
:k:ezdödőleg hatályon kívül helyezen1. 
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2, 1940. évi szeptember hó l-től kez
clödöleg a jelen rendeletemhez csatolt 
Hi rcletménnyel közzétett eladási árszabás-

. ban. megjélölt mesterséges édesitőszerek-
11eJ;;: az egyeclá,ruság·i ral;;:bá;r utján, való 
forgalombahozata!át rendele>.11 el. E ha
tál'idő utá11 az egyedárusá.gi ralttár k:izá
rólag- a csdolt Hirdetménnyel közzétett 
eladási árszabásban megjelölt mestersé
ges écltsitőszcre;Jrnt szolg'<i;ltathatja ki az 
ott n1eghatározott egyedáJrusági áron, az 
azol;;: beszerzésére jogosított engedélyesek: 
1·észére. 

.Jelen rendeletem 1940. évi szeptem
be1· hó l-én lép életbe. 

Budapest. 1940. évi augusztus l-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Szász Ala.jos s. k. 
állv,n1titk:ár. 

Melléklet n 126.100-1040. X. n. szánni 
P<i 11 z ii.gy;ninisü en: rendelethez. 

Hirdetrnén;r. 

(Kiv011at) 

A m. lür. pénzügyminiszter által a 
mesterséges édesítő szerek állami egyed
áruság·á,ról szóló 1912:XXIII. t.-c. vé.gre-
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hajtása tárgyában kiadott 62.100-1912. 
s7.áJnu utasitás 2. ~-ának (2) bekezdése, 
illetőleg a 3. §-a II. részének (1) bekez
dése alapján a pé11zügyigazgatás a 
ll~J..000-1087. sz-ii1n1u rendelethez (n1eg-_ 
jelent a Budapesti Közlöny 1937. évi aug. 
l1ó 1-i sz.án1.ába.11 és a Pé11züg·yi I(öz1önJ' 
1987. éYi 21. szún1áb::ln) csntc'.t I-I.irclet
ménnyel kózzélett Eladási Arszbás hatá
lyon kivlil helyezése mellett, a mestersé
ges édesi'tőszereket 1940. évi szepten1ber 
}1ó 1-töl kezdődőleg az allábbi árszabás.: 
ban rnegh<.1túrozott cson1agohí.s~~!:l1d11 <~S 
átako11 hozza forp;a1on1ba. 

·Alkaloida 
I Vegyészetigyár Rt 
1 BUDAPEST, IV„ VÁCI UCCA 37. SZÁH 
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A mesterséges édesitőszereket nagy. 
ban cse:i.k az erre jogositott nagybani ·áru
sitóknak, lcicsiben pedig csal( az igazol
vánnyal ellátott gyógyszertáraknak sza
bad ,árusítani. 

A nagybani árusitól\:nal\: g mestersé
ges · édesitöszere1\et k:izáró1ag· a jelen Hir
dan1é:n:v eladási árszbásában jelzett cso
n1agolásokba11 sz~ibafl a szé1tesfövárosi.m. 
kir. pénzligyigazg<ttóság által kezelt 
E!gyedáruság;i i-ah:tárból, az eladási ár
Ezabásbnn feltü11tetett 8g·yedárusági áron 
beszel'ezni. A. gyógyszertá1rak a n1estersé
g·es édesítő-szereket kiz8rúlap; az ig-azolvá
nyukban n1egjelölt nagyba11i ár_gsítólctól, 
:?. jelen I-Iirdetn1ény eladási :árszabúsába11 
jelzett cs(.1:11ap;ol8.sokban c.>s az ott n1egl1aM . 
tározott nflgyban i eladási áron szerezl1e
t!il\: be. i\ gyóg;/szertúrak a i11estersé~[fes 
édesitőszC"reket k:iz-áirólag a je1e11 llirdet
n1ény elad:.í.Ei árszab~lsábn.11 .ielzett cso1na
golásokban és az ott n1eghatározO'tt ki~ 
i:·sibeni el2drl~;i 6.rcn áru.s1:thatjúk ~\ fo
gyasztók részére. 

A n1estersCges édesitöszerelrj :beszer
zése és e1adása tek:intetébe11 egy-ébként 
lcv:ibbra is az. 1912:XJ\:.II. tc. vógrehaj
tása tárgyában kiadott G2.100-1912. sz. 
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utasítás 3. ~-ának Ill. pontjában foglalt 
rendelkezések maradnruk érvényben. 

Budapest, 1940. évi augusztus 28-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Szász La,Jos s. k. 

államtitkár. 

Dlll\Ul sósborszesz 

drága kincs 

Mindenkinek kell 
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i\I. ICIIi. 'T~\LI •. ls- J~S I~üZDI~"l1 };rr},._5. 

űGYI illINIS'.tTl'f:RHDL 

A. n1agJ·:u· ldrálri yalJás. és kiizold:tit1slíg;ri 1uL 
nbzter 37.:3.18-19'.~H. IV. :-:zúnu1 J:l."".h~h-tP :1 
G~róg:yszert3sr.i To\·úhhképzés I\iizponti Bizottsúgá_ 

na[\ szrrrez~F1e i:í.rg:y<Íhan. 

1. ~- A Gvóffvsze1·észi Továbbképzés 
I-\.özponti Diz~tt;[tgának (alábbiakban: a 

. Bizottságnc-i.k) székh\:•lye: Duclapest. 
2. ~- i\ Bizottsúg célj;:i.: tovúhl)képző 

tanfol~~an1ok re11de-zése gyógyszerészek 
t'észél'e: a Bizottság gondoskodik a hall
gatók szán_1Úl'i-l ú1lan1i, tör\·ényhatóság·i és 
társnc1a1111i seg;itségTől és ~z előadók tisz
teletdijáról; 

a Bizottsúg n tcvil bbképzést n tndo· 
n1ánycp;y0tcn1ck szl•khelyén n1üködö helyi 
bizottságai utján bonyolitja le. 

3. ~. A Bizvttsóg elnökCt és alelnö
ké:t '1 nl. kir. Yallús- és küzo1..:tatásügyi 
n1i11iszler nevezi 1\.Í; előbbit a kir. n1a
g:ynr Pázn1(1n~,r IJ2ter Tudon1án:reg·yete111 
Ol'YOSlL!!::l(~l11<:1l1)~i kal'Únal\. 11;{ilVil11lOS l'Cil-
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des és nyug·almazott nyilvános rendes 
tanárai közül. A kinevezés öt évre, illető~ 
leg az ötévi évkö1· vég·éig szól. 

A Bizottságot az elnök képvhseli s 
rezeti és irányítja annak miiköclését. Az 
alelnök az elnököt akacláljroztatása ese
tén helyettesíti. 

4. §. ...!\. B iz.oitság tiszti:karánal;;: tag·
j ai a 3, ~-ban n1egjelölteken felül: 

a) a titkár, ki tiszteletdíjas alkalma
zott is lehet, s a.kit a n1ep;bi~zús ·visszavo
n1il.sáig szól('; Lal:úllyal a:.: elnök biz n1egi 
fi. t.itkút· rnc)2:i;izat{isn cz.v havi feln1onclás~ 
sa1 n1eg·cJ:chí.s IH:dkül !-H1tT11ikoir vi,ssza
vonlwtó . 

h) a p{•nt:t['.l·os, kit ~1. I1izottság }\.ét 
6vro \·úln.szti 

e) a l;;:ét tagu pénztúrvizsgálú bizott
ság, n1cl::c~t a közgyülC .; a BizoLtsúg tagjai 
sor~lJ;ól l•venkónt választ. 

5. §. A Bizottság· tagjai a tisztika
ron fölül: 

a) a m. kir. vallás- és közoktatás
Ug;ri-, belüg·yi- és honvécleln1i "J11iniszter 
cgy-eg·y képviselője, 

b) ;).Z Országos l\:özegészségüg·yi rra
nács és az Ország·os Felsöktatási Tanács 
egy-egy képvi:2előjc, 

e) n 111. kir. 01·szágrJs I{özegészség-
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ügyi Int&et és Budapest Székesfőváros 
egy-egy képvist?lője, 

0) a huclf!,pest.i J.dr. n1ahryar Pázn1ány 
Péter Tudományer,ryetemc11 és a szegecli 
m. kir. Ferenc József Tudományef,ryete-
1nen a gyógysz2rés7.íÍ. cl1en1ia. a b11rógy
szerisn1eret, a · gyógyszerészet és a l\:öz
egészségta11 előadó tanárai, továbbá a 
debre•,eni m. kir. Tisza István és a pécsi 
n1. kir. El'zsébet Tüdonu:í11yegyeternn0k: 
eg·y-e~·y vá1aszt_,ott ltépvis2lője, 

e) A iVfagyal" Gi~ógy,5wrészt11domá
nyi rrársaság, a l\T::tbryarorszáf:,ri Gyóg:l
szerész Egyesület, a Budapesti Gyógysz:e, 
1·ész Testüiet, az Okleveles Gyógysze1·é
szek Országas Egyesületének egy-eg)' 
képvisel/íj e. 

f) a Biz0ttsn~·11al\'. jog-áhan áll eze11-
l\.ivül '!néµ; l1áron1 olyan tagut választani, 
ki1knek: a Bizottság 111ük:ödésébe11 való 
részvétele az ügy érde-ltében ltivánatos; 

g) a megv§Jasztott. kiküldött és a 
hivatalból tagok tagsága öt évre, illető
leg az öl-é\ri évh:ör végéig szól. 

(i. §. A Bizottság évenként legalább 
egyszer közp1„ülést tart, n1elyet az elnök 
a tárgysorozat n1eg·jelölésével legalábh 
í4 nap1ml előbb köteles összehivni. Az 
évi rendes közgyülés t.árgyR.i: a) 8lnöki 
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jelentés. b) titkári jelentés az ügykcze
lésről, e) <J, pénztá,rvizsgáló bizottság je· 
lent6se. a fel1n110ntvén}r n1egadása és a 
két tagu pénztárvizsgá1ó. bizottság válasz
tása, cl) a j övö évi költségvetés megálla
pi tása. e) egyéb folyó ügyek, f) inditvá
n.yok, melyek :3 tu'lJppal a közgyülés előtt 
il'ásban nyujtandók be az elnökségnél. A 
Tendkiviili ltözgytilés tárgysorozatát az 
elnök állitj a ÖSSZB. 

A közgyülés határozatképes, lm a 
tisztikarból az elnök (alelnök) és lega
lább há<rom (:3) tag, valamint ezenfelü] 
111ég legnláhb l1ét (7) bizottsági tag van 
jelen. l{endltivüli ülést az elnök bár1ni
k:oT összehivhr~t. illetőleg azt a Bizottság 
tiz (10) tag·jának i1·ásbeli kivánsi1g-ára 14 
napon belül össze kell hivnia. 

7, §. A tuclományegyetemek székhe
i:\tén n1ük:hdő l1elyi biznttsáo·o1t a o·\'Óo-y-, ,..., ,-,. Ö• 

szereszképzé;sben k:özren1üködö tudo-
111ányk:arok (Buclapeste11 az or\'ostudo-
111án~'i és a bölcs(•szettudon1án\'i Szeo-c
den az 0L·vostudon1ányi és a I1~ath011T:t.i
l1:ai ös ter.n1f,szettuc\on1ányi) ka1·ok szaJ.;:
.iuk szerint i11eté11:es n:rilvános rendes é•3 
renclkivüli tanáraiból alakulnak. A helyi 
bizottság-ok k:ivá1úan a1kaln1as szaken1l;e
rek n1eghivású.1.:a1 n1ngultat J;;:jeg•észitik; 
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Budapesten a helyi bizottság nagyságára 
való tekintettel külön elnöirnég és öt tag
ból álló végrehajtó bizottság is választ
ható. Az elnöksög és a végrehajtó bi
zottság tagjai közül legalább hármat a 
l\:ir. inagyar Pázn1ány Péter Tudon1ány
e:..,,0/eten1 tanártag·jaiból J;::el1 választani. 

A helyi bizottság elnököt és titkárt 
v.álaszt; kivótel a budapesti helyi bizott
ság, melynek elnöke és titkára a Bizott
ság elnöke, illetőleg titkára. 

A helyi bízott.súgok a (Központi) 
Bizottság n1egbizása a]apjá11 i1en1 csupan 
a székhelyü1cön, hnnen1 a környékükön 
levő városokbrm is rendezhetnek tovi\bb-
1képző tan l'olyamolrnJ.. 

8. §. A Bizottság ügyrendjét n1aga 
állapitja ineg és azt a n1. l;::ir va11ás- és 
1~özcktatúsügy1i n1iniszter hagjrja jóvá. A 
helyi bizottságok ügyrendjüket saját ha· 
tásköri.ik:ben állapitjálc n1eg, de érvé~ 
nylikhöz a (Küz:ponti) Bizottság hozzá" 
járulása szük.séges. 

9. §. A Bizottság· bevételeiről és lda
dásairól elszán1olás készitendő; a bevé
telek és kbdások a m. kir. Postatakarék
pénztf\ri csekks.zámlára folynak be, ille
tőleg ar,-ól folyósittatnak Utalvány-azási 
jog-a á1talában cs8Jc a Bizott&.::'lg e111öké~ 
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nBk van, k:ivéve a pénztárost, aJci k.ész
kiadftso·kra 50 pengöig· utalványozhat az 
elnök hozzájárulásával; ez utóbbi össze· 
g·ekröl a pénztáros, az elnök és a pénz-te-ír· 
\rizsg·áJó ·bizottság tagjai által hitelesitett 
kézinaplót köteles vezetni. A postacsekl~-
1számlán átfutott tételekről és az egész 
pénzkezel{~sről a pénztáros külön sza~ 
bályswrü könyvelést kötel~s vezetni. Az 
évi rendes kö~g_yülés előtt ~z összes k:ön::,r
veh: Iezáranc1ók ó-s a n1é:rleg összeállitan.
dó s ez az elnök, a pénztáros· és a pén-z
tá1Tvizsg·áló bizottság tap:jai 'által l1itelesi~ 
t.endők. A vidéki he~vi bizottságoknak 
nincsen önálló lJénzkezPlésük, nzt n 
(Központi) Bizottsiig látja el. 

10. §. Ez a Szervezeti Szabályzat a 
111. kir. val1ás- és k:özoktatásüg·yi n1i11isz
ter .il1váhagyása után lép életbe. 

Budapest. 1940. május 1-én. 
A aniniszter helyett: 
Szily Kálmán s. k. 

á.llamtitldár. 

U L T RI S EP TY l 0 e111No1 N 
külön! özó coc:usferlózések 

nagyhatékonyságu chemotherapeuticuma 
10 és 24 tabletta. Pulvis pro recepturct 
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. .Szabályzat a gyógyszerészképzés l(arli:özi állar4ó 
Bizottságáról. 

l\leg'<?rősitette Magyarország Főméltó
ságu Kormányzója Kenderesen, 1940. 
éYi ju!ius hú 25-én kelt legfelsőbb el
hatá1·ozásá,va1. l{iadta a n1. lcir. va11ás
és közoktaásüg1i miniszter 1940. évi 

32.900 sz. a. kelt rendeletével. 

1. §. 

Az egyetemeken a gyógyszerészkép
zés k:érdése:iben első fokon a Gyógyszerész
képzés Karközi Állandó Bizottsága (az 
alábbiakban Bizottság) ll1lOnd véleményt 
és terjeszt elő javaslatot. 

2, §. 
(1) A Bizottság rendes tagjai a böl

csészettuclon1án.yi, i1lletőleg a n1aten1atik.ai 
és te1111É:sz1::ttudon1á11yi 1tar11ak: és az or
vcstudon1á11yi };:arnak ,111iI1dazo1t a nyilvá
nos rendes és n~tilvá11vs renclk.ivüli taná
rai, aki1t n gyóg·yszerészi tanfolyan10"!1 k:ö
telező előadúso1cat tru.'tanalt, valan1int azolt 
az előadók, akili: a gyógys1..erészi trtnfolya-
111011 szlgorluti ( elöszigorlatí tantá1·gya]\: 
elöndásúval vann~lli: n1ei;bizva. 

(2) A Bizottság renc1kivüli higjai 
azc.k az elöadól:::, ::i1-:i1t a gyÓb':lszerús_zi _tan-

209 

folyamon kötelező előadások és gyakorla-. 
tok: tartásával vannak n1egbizva. 

( 3) A rendkiYiili tagokat a Bizottság 
ülésére az e1nök a szükséghes képest hiv
ja meg, különösen aJdrnr, ha az általnk 
előadott tantárgyat érintő kérdésekről 
va11 szó. 

(4) A rendkivüli tag·ot szavazati jog 
nem illeti meg. 

3. §. 
A Bizottság - kétévenként váltaJrnz

va - a bölcsésze.ttudOlmányi, vagy az or· 
vostudományi karhoz tartozó egyik nyilvá
nos rendes, vagy renclk"ivüli tan1ár tagját 
választja elnökévé és a másik karhoz tar
tozó ug-Jra.ncsalt nyilvános rendes vagy 
rendkiYlilÍ tanár tagját válasr;tja aJelnö· 
1révé. 

4. §. 
A Bizottság jegyzőjét a Bizottság 

kétévenként választja rendes vagy rend· 
Jdvü1i tagjRi közül. 

5. §. 
A Bizottság felacbta: 
1. a gyógyszerészltf..pzést érintő 111i11-

den ltérdésbe11 a déká,no·k fell1i\1ására vagy 
saját kezdeményezésből a karok elé véle-
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ményt és a szlikséghez képest javaslD.tot 
terjeszt; · 

2. feldolgozza a gyógyszerészi tan.fo.· 
!yamra folyamodók felvételi és ''. gyóg;:· 
szerészhallgatók tandijmentesség1 kérve
nyeit s ezekben az ügyekben javaslatot 
tesz a k:aro1\na1c; , 

3. Véleményt nyilvánit a. gyogysze
részhallgatók tanulmányi ügyeiben; 

4. véleményt nyilvánit a külföldön 

l 11 0' tett féléveih."!lek s az ugyanott letett 1a oa . , „ l . t 
vizsgá1atO'k11alt beszá;i11tasa1:a, ;1a ·~111:11 ~ 
külföldön szerzett gyogyszereszi o],Je\·elel, 
11onositására vo11a.t1;;ozó ltórvényelt teli.::J1-
tetében; 

5. javaslatot tesz a lcöte~ezö, előa~~
sok: ntegtartú.si n1óclja, az eloaclol\. n1egb:
zása és a viz.sgálati bizotts{igo1c megala1t1· 
tása tárgyába11; 

6. javaslatot tesz a „Vizsgálati köve· 
te1n1ények" összeállitása és en11elt ötéven
kénti n1óclo'Sitása tárgyában; 

7. javaslatot tesz az elösdgorlatok 
gvakorlati része letételének módjára és az 
e~en hasz11álható segzécllcönyvek:re és se-
gédeszközökre. 

6. §. 
( 1) A Bizottság rendes és szükség 
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:szerint rendkiviili üléseken tárgyalja az 
ügyeket. 

('2) Féléven.ként legalább egy rendes 
ülést kell tartani. 

( 3) Az el11ök szükség esetén, vagy 
három rendes tao- lcivánságú.ra, köteles a 
Blzc:ttságot rendl~ivüli ülésre összehivni. 

7. §. 

(1) A Bizottság ülését az elnök 
nyitja n1eg, ' 1ezeti és hezárJai ~z üle:;;en a 
meghivotj; tr,gok kötelesek megJelen.m.; az 
ülés határozatképes, ha rendes tagJa1nal\: 
több mint a fele jelen vm1. 

(2) A Bizottság határozatait általá-
11os szótöbbséggel hozza; szavazntegyen
Jő.eég esetében az elnök szavazata dönt. 

(3) ... 4. Bizottság ülés- é8 n1unlta
rendjére, Yala111int jeg·yző1tön)l\7éne1c veze
·tésére 11ézve ::t kn.ri ülésclcre vonatkozó 
:::zabályokat kell n1egfelelően alkah11azni. 

8. §. 

A Bizottság· elnöke és alelnöke a bi
zottsági ülés jegyzőkönyvét' valamint az 
;abban fog·Ialt vélen1ényaclá.sákat és java.s
.latokat az i!ktő lrn1· elé terjesztheti. 

-
' 
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ményt és a szü1'séghez képest j avas!Bfot 
terjeszt; 

2. feldolgozza a gyógyszerészi tanfo.. 
lyamn: folyamodók felvételi és a gyógy
szerészhallgatók tandijmentességi kérvé
nyeit s ezekben az ügyekben javaslatot 
tesz a Jcaroli::nak:; ~ 

3. Véleményt nyilvánit a gyogysze
részhallgatók tanulmányi ügyeiben; 

4. véleményt nyilvánít a külföldön 
hallgatott rélévekuek s az ugyanott I:tett 
vizsgálatO'lcnal< beszámitás.:'Í.1:a, :vala„111.:nt ~ 
külföldön szerzett gyógyszereszi okleve~e], 
honositti.sára \ro11atkozó ltérvé11yek: telc!.n
tetében; , 

5. javaslatot tes~ a köte~ező __ előaO"d~:
solc megtartú.si n1ód.ia, az eloadok. 111eob:
zása és a vizsgálati bizottságol< inegalak1 · 
tása tárgyábani 

6. javaslatot tesz a 11Vizsgálati lcöve
te11n1ényelt" 5sszeá11itása és en11ek: öté\ren
kénti 111óclo'sitása tárgyába11; 

7. javaslatot tesz az előszigorlatok 
gyakorlati része letételének módjára_ és az 
ezen hasz11á1ható segzécUcöny·vekre es se
gédeszközökre. 

6. §. 
( 1) A Bizottság rendes és szükség 
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:szerint rendkívüli üléseken tárgyalja az 
ügyeket ... 

("2) Félévenként legalább egy rendes 
ü1ést · kell tartani. 

(3) Az elnök szükség esetén, va„gy 
háron1 rendes tag lcivánság~tra, l\:öteles a 
Bizcttságot rendkivüli ülésre összehivni. 

7. §. 

(l) A Biz0ttság ülését az elnök 
nyitja n1eg, vezeti és bezárja; az üle~en a 
meghivotj; tagok kötelesek megj,elen.m.; az 
ülés határozatképes, ha rendes tag.iainak: 
több mint a fele jelen VD.n. 

(2) A Bizottság határozatait általá-
11os szötöbbség·gel hozza; szavazategyen
lőség esetÉben az elnök szavazata dönt. 

(3) A Bizottság ülés- é$ munka
rendjél'e, vaia111int jeg:{zőkönyvóne1c veze
·tésére nézve ::t kari ülésekre vonatkozó 
szabályokat kell n1eg'felelőcn alkaln1azni. 

8. §. 

A Bizottság elnöke és alelnöke a bi
zottsági ülés jegyzőkönyvét' valamint az 
.abban fog·Jalt vélen1ényadásokat és javas~ 
latokat az i!ktő lrnl" elé terjesztheti. 
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Szabályzat az egyetenli gyógyszerészképzésröl. 

M egerősitette M agycJ;l'ország Főméltósám~ 
l{onnányzója Kenderesen, 191,0. évi julius 
hó 25-én kelt legfelsőbb elhatározásá.val. 
l{ iacltci a m. lcir. vallás- és közoktat.ásiimrJ 

1ni?iiszter 1940. évi 32.900 sz. a. kelt 
·l'encleldével. 

J, Altalános ren<lclkezCsek. 

1. §. 
Az . eg~reten1i gyóg;Jr.;;zerész.i tanfo

lyam négy évfolyamból (nyolc tanfélév
ből) áll. 

2. §. 
Az eg-yetemi gyógyszerészi tanfo-

1yainir!:a azt lehet ft:i-~vec1.i1,i, ak.i az egye~ 
ten1i ±'Elvételre V\;natkozó ntinclenlto1·i tör
vényes rendellcezésekben megállapított 
általános kellékeknek megfelel és ezeken 
fellil azt is igazolja hogy a latin nyelvrn 
is kiterjedő középiskolai érettségi vizsgá
!Rtot tett és hegy a lakóhelye szerint ille
ti•k m. kir. tisztiorvos, Budapesten a sz.é
kesfövárosi kerületi tisztio·n·os által kiál
lított, egy évnél nem régibb keletü egész
ségi bizonyitvány tn.uusúga szerint l•rzú1t~ 
sz0rvi hibában nen1 szenved. 
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3. §. 
A pályázót a gyógyszerészi tanfo.. 

lyamra a bölc.sészeitudományi, illetőleg a 
matematiltc,ii és tenm:észettudomá,nyi kar 
ves7'i fel. 

4. §. 
A gyógyszerész;hallgatók a tudomány

egyetemen az I. és II. évfolyamban a böl
csészettudományi, illetőleg a matemictilmi 
és te11nészettuclcmányi kar, a III. És IV. 
évfolyan1ban az 0rvcstudo:nányi kar ren
de·s lT8,llgatói l.;:özé tartozna1z és ennek meg
felelően őket az. I. tn11fé1évben a böl:cs2szet
tudon1án\ri, i1letőlep: n18t~n~·-~tikrl1 i és te1mé
szettudon11:1.n:1ri, az V. tanfélé\•hen: pedig az 
orvostudományi kar hallgatói közé kell be
flctatni; leck:ek:ön;{viikben azonban a 
g:rógyszerészhallgatói minösé,~ret js fel kell 
tüntetni. 

5. §. 
.A .. gyóg·yszerészha11gatú1t en:veten1i ta

nulmányaikat az első (téli) fclévveí kez· 
dik n1eg'. _.'\. ta11uhnán~{olc n1egszakití1sa 
esetéhen a n1eg~-znkitás után követ1tczö 
fél1~vet a1th:or lehet beszfon1~ta11i, h<J, a 
hallgató az első (téli) félév befejeztével 
n1egszakitott tanuln1ányok folytatását a 
második (nyári) félévvel, a másodilt 
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(nyáJri) félév 
tan ulmányokét 
vcl kezdi uneg. 

befejeztével megszaki~tt 
P"dig az első (téli\ félev-

6. §. 
A gyógyszerészhallgató '1: ~a~úolyam 

második évfolyamára {III. fel;vere) ak· 
kor iratkozhatik be, ha az I. evfolyamm 
n1egszabc;tt lcötelező kol1olcvi1111~01c~t é.s .az 
előszio-m·latot sikerrel letette es 1gazolJ~. 
hogy ~1z r. évfolyam kótelező tantáq~ya1-
11ak hallgatásc„ és l;:öt-e_lező gs:al\.o~·lat~.ma~\. 
elvég·zése l1tán a m. kir. vall:-Js-. ·es ko.~ol.._ -
tatásügyi miniszter _által a n1. 1~11:- bel~~: 
miniszterrel egyetertve k1,Jelol~ gy~nY 
szertárak ,·alamelyikében a juhus h~ 1. 
napjától a 1;;:övctkező évi szepten1J:e1· 110 1~ 
nnnjái!1; te1·jec1ö időszalcba11 egy eve:1 (12 
hól;ap;n) út gyógyszerész~y~lcornok:i g:.ta
korlatot •oredményescn tel,Jesitett. 

7. §. 
A gyógyszerészhallgató köteles a 

gJróg~rszerészgy::i1co1"11gk:i !,ry-alcorlat 111eg
kezdését és azt a gyógyszertárat, amely
nek vezct15je őt gyakornokul felvette, 
valrnn1int az esetleges gyógyszertár vál
toztal:á.st is a bölcsészettudomán)'i', illető
leg a 111ate11~atU..:gi és tern:észettudon1únyi 
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kar dékánjának bej<:lenteni; a dékán a be· 
jelent~tt adatokat nyilvántartásba veszi 
és a leckekönyvben is feljegyzi. 

8. §. 
A gyógyszerészgyaJwrnold gyakorlat· 

ról és annal' hatósági ellenőrzéséről külön 
szabályzat intézkedik. 

9. ~. 

A gyógyszerészgyakornoki gyakorlati 
idő sza hálysz~rü kitöltését a bölcsészettu
domán:vi, illetőleg a matematikai és ter
rnészet.t1.idományi 1\.ar dé1;.:-ii;nja a 211. J;,:ir. 
tisztioTrns, Budapesten a székesfővál'Osi 
keriilei,í tisztiorvos hivatalos igazolása 
a1a1pján a hallgató leclcckönyvében külön 
bejegyzfssel ta11usitja. 

10. §. 
A gyógyszeré.szhallgató a gyógysze· 

részg~rakor:noki g;lakor1ati idő tartan1a 
alatt is az egyetem köteleutébe tartozik ,;s 
annalc feg·yeln1i fennhatósága alatt áll. 

11. ~-
A gyóg:yszerészi tanfo1y3nl egyes év

folya111ainalt és féleveinek ltötelező tantár
gyait és gyalcorlatEdt, valam1ir:t azoknak: 
heti óraszámát, továbbá a kötelező lrnlloli" 
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vitm1okhoz kötött tantáirgyak.'it a m. kir. 
vallás- és köz9ktatásügyi miniszter az 
első és ir1ásodik évfolyamra vo11atk:zóla~: a 
bölcsészettudományi, illetőleg a matema· 
tfüai és természettudományi, a hmmadik 
és negyedik évfolyamra vonatkozólag az 
orvostudományi karok meghallgatása 
után rendelettel állapítja mEog. 

II. J{ollolivitun. 

12. §. 
A gyógyszerészhallgató a kötelező 

kollokviumhoz kötött tantárgyakból előme
netelének megítélése céljából díjmentes 
kollokvh1mot, illetőleg ennek elmulasztáEa 
vagy sikertelensége esetében .clij as ismétlő 
kollokviumot köteles tenni. 

13. §. 
A koll1Ykviumok határideje féhh·es 

tant/trgyból .'.\ félév vérre, több félévre ter
jedő tantárgyból pedig annak a félévnek 
v·ége

1 
a111el~rbe11 a 11al1gató az illető ta11-

lúrgy ha llptúsát befejezte. 
14. §. 

A kollokviumok idejét a félévek vé
~;én. az ciöadások befejezése utó..n a déki"11 
úllapitja meg. 
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15. §. 
A kötelező kollokvimnra a ha.llgató

na]\: a kar d:é1<:ánjánál ki-lll !11egszabott idő
ben és módr111 jelentkeznie és Jcckeköiw
vével igazolnia, hogy az Hletö tantárgy 
látogatását az előadó tanár aláirásával ta
nnsitotta. 

16. §. 
A sikeres kollokvium eredményét a 

tanár a leckekönyvben kitünő feles Ja 
el.égsé[Jes osztályzat bejegyzé;ével é~ ne: 
yé11ek: e.ajátkE·ZÜ aláirásával igazolja. Ha 
a haqgató ::-. 1\:ollc.1~vitHnon nen1 ért el leg-
1ább is elé[Jséues eredményt és igy a kol · 
1o1tviun1 sik:erte1cn volt, n ta.n·á1r az elérT~ 
telen osztályzatot nem jegyzi be a· lecke
könyvbe. 

17. !l. 
...L\z a gyógyszerészh:lllgntó, akine1;;: 

ltoJ1o1-:vinn1a valan1e1y tantárgyból sik:er· 
telen volt. Yfo~'Y aki a kitüzött időben a 
ko!lokdumon nem jeleat meg-, az illető 
tantárgyból a következő féli,v elejetöl kezd
ve clij8s ismétlőkollokviumot tehet. 

18. §. 
Az ismétlő ],cllokv;umra a 15. §. ren

delkezései szerint kell jelentkezni. 
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19. §. 
Az ismÉtlö kollokv~ium hatáddejét a 

dékán tüzi ki. 

20. *· 
( 1) Ha az ismétlő kollok11ium sikerte

len, azt a hallgató legfeljebb kétszer 
megis.mételheti. 

( 2) Az ismétlések között t.o'}rgyanként 
legalább egy hónapi időnek kell eltelni'. 

(3) A n1á:::Gdik: és ha11n1adi1t évfol;yam 
kötelező kollakviumhoz kötött tantárgyaic 
ból a sikeres tanulmányi előmenetel iga
zolását tn.nulmá113ri időveszteség nélltül az 
hfolvamct G'övető tanév november havá
nak 1:3. napjáig lehet nv~gszer<:·zni. 

( 'l) Ha " IHrmad'k ismétlő kollokvi
un1 is sikertelen volt, a hallgató az illető 
ta11tárgyat az erre nézve n1eg2.1lapitott 
tmrnlmán:1i időn át u.iból köteles hallg·atni 
és €111it:k: i·gazolása utáil jelentltezheiik is
n1ét 1to1lckviun1ra és e11nelc eln1ulasztása 
rngy sikeitelensége esetében ismétlő kol
lokvi un1olc1·a. 

21. §. 
Az ismétlő kollckviumokcn a dékán. 

vagy az általa a 1tru~i nyilvános rendes ta-
11árok közli! felkéit helyettese elnököl. 
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22. ~-
A sikeres !ismétlő kollokvium eredmé

nyét. a bnár a leckekönyvben kitünö, je· 
les. Jó. elégséges osztályzat, a sikertele
nét elégtelen osztályzat bejegyzésével és· 
nevének sajátkezü aláírásával igazalja. 

23. §. 
A kötelező kollokvinmhoz kötött tan· 

tárgyakból a koHokviumon, illetől~g az is
métlő kc.llokviumokon szerzett osztályrn
tokról az illetéke.~ dékán jegyzőkönyvf 
nyilvántartást vezet. 

24. §. 
Minden egyes ismétlő kollohium di· 

ja tár.[,>yanként 10 pengő. 

25. ~. 

A hallgató a félévek végén a kötelező 
~wllokvi umhoz nem kötött tantárgyakból 
!S tehet tanulmányi előmenetelének, illető
leg· szo1·g·aln1ának ta11usit{1sa végett az il~ 
letékes tanár előtt di.iunentes kollokviu
mot. 

26. ~-
A sikerns nem kötelező kollokviumok 

"..:t;ecl.m~nyét az előadó tanár kitii11ő, jeles, 
Ja, elegs1'gcs, a tanusitott szorgalmat pe-
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d1•g igen szorgaúmas, vagy szorgaimas jel
zéssel a leckekönyvbe beirja és a bejegy
:zést sajátl;;:ezü I1év"'alái1~ásáJval 1átja el. 

III. ~.\.z elöszigorlnt és a !;Zigorlatoli:. 

1. Az előszigorlcit. 

27. §. 

Az elöszigorlat tárgyai: 
a,) az; elméleti részben: kisérleti fizi

·ka, kén1ia (álti:1.~·~1.1r.~ és sze1·vct~'."::-1). ii,1 t<1c1·';~ 
nos rnövénytan (sejttan. szövettan. alak
tan és &lettan); 

!1) a gya1.;:or1ati részben: k.valitativ 
kén1i::il analizis. 

28. ~-
Előszigorlatra azt lehet bocsátani. 

ak1i ip:azc1ja, l1og·y az eg-veten1i g;.rúgysze· 
részi tanfolym tanrencljében az első évfo
lyan1ra 1{öte1ező tantúrgyalG1t legalább lnS'". 
féléven át mfrnt rendes hallgató hallgatta 
és a k:ötelezö gynk:o'rlatol{at elvégeztr.. 

29. §. 
Az előszigorlatol\:ra a 11alJgató 2- höl~ 

csészettuclon1,ányi, illetőleg a 111aternntikai 
és tenn:é.szettudn1á11yi 1.;:ar i:lék:á:nj.ánfi.l je. 
lent1;;:ezi1c és a 1:ec1celcö11yv ben1utat.ásával 
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'igazolja, hegy a 28. §'ban megmrubott kel
lékeknek megfelel. 

30. §. 

Az előszigorlatot legkorábban a tan
rendszerinti első évfolyaJlll II. félévének 
végén az előadása], befejezése után és ta
nulmányi időveszteség: nélkül legkésőbben 
a tanrendszerinti második egyetemi évfo
lyam elején, az előadások megkezdése 
előtt lehet letenni. 

31. §. 

Az előszigorlatot a gyógyszerészgya
komoki gyako~·lati év alatt is le lehet 
tenni. 

32. §. 

Ha a jelölt az előszigorlat egy, vagy 
több tantárgyából elégtelen osztályzatot 
kapott, vagy visszalÉrpett, az illető tantá1-
gyakból az elöszlgorlatot legfeljebb három
szor megismételheti; a váralwzási idő két 
eg:1onmsra következő előszigorlat között 
legalább két hónan. 

33. §. 

Az előszigorlat di.ia 60 pengő. 

1 
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2. Az l. szigorlat. 

34. §. 
Az I. szigorlat tárgyai: . 
a) az elméleti rés~b~;1: s.ze;:ves k~mia, 

renclsze1'€s gyógyszeresz;1 novenytan: . 
b) a gyakorlati részben: kvantitativ 

]\:émiai analizis. 

35. *· 
Az I. súgorlatra azt lehet bocsát~ni, · 

.aki az előszigorlat letétele :1tfo1 a gyo_gy
szerészi tanfolyam tanrenclJ ében . a maso
dik tévfolyamra kötelező tantárgyakat 
legalább Úét féléven át mrrnt rendes ha11· 

t - llallo-atta a kötelező gyakorlatokat ga 0 ' o" · -e ' ' „ 
el;végezte és az e~·~l.év.~ ~?~~rszereszgya.
komoki gyakorlati iclot eltolotte. 

36. §. 
Az I. szigo1·1atra a hallgató a !)öl~sé

&zettudo1nányi, illetőleg a m~te;11~~~11~al' .és 
tern1észettudon1ányi ]\ar de1tanJan_al, Je
lentkezik és a leckekönyv bemutatasaval 
jo·azolj·:t. horry a 35. §-ban n1egsznbott 
~;e'11é1~eÍ~nelt ~;1egfele1. 

37. §. 
Az I. szigorlatot legkorábban a tan· 

renclszerinti IV. egyetemi félév végén, az; 
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·előadások befejezése után és tanulmányi 
időveszteség nélkül legkésőbben ugyanan
nak a naptári éV11ek nov€illlber 15. nap
jádg lehet letenni. 

38. *· 
A jelölt az I. szigorlatra a IV. félév 

végén köteles jelentkezni, ha a hallgatott 
második egyetemi évfolyamot a tanulmá
·nyi időbe beszámittati1i kivánja, 

39. § . 
Ha a .ielölt a IV. félév végén tartott 

I. szigorlaton egy vag·y több tantárgyból 
elégtele11 osztályzatot kapott, vag)r visz
szalépett, az illető tantárgyakból a követ· 
kező félév elején az előadások megkezdé· 
se előtt ismétlő szigorlatot tehet. 

40. ~-
I;Ia az ismétlés alkalmából a jelölt 

egy vagy több tantárgyból elégtelen osz
tályzatot kapott, vagy v1isszalé1iett, az il· 
lető tantárgyakból két hónap mulva (no
vember hó 25. napjáig) ujabb ismétlő 
-szigorlatot tehet. 

H. ~. 
Ha a jelölt az 11jabb inuísoclik) is

n1étlö szigorlaton egy vagy "IJ)bb tantárg:v~ 
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ból elégtelen osztályzatott kapott, vagy 
visszalépett, az illető tr,ntárgyakból a 
szigorlatot harmadszor és utoljára r11eg
ismételheti, ha igüZ')]Ja. hogy ezeket a 
tantárgyak.at egy tanéven át ujra 11all~ 
gatta, illetőleg . a gyaltor1atot elvégezte~ 
Evégből a hallgató irásbeli kérelmére az 
i:lető tantárgyakra való beiratkozást no
vember hó 20. napi:'.ci1; meg kell engední. 

42. §_ 
(1) Ha a l1allgató az V. félév meg

kezcléséig a n1·ás')clil..:. egyeteiui évfolyam 
kötelező kollokvium;i5t és az 1. szigorlatot 
nem tette sike1·rel le. erre a féliwre csal<: 
feltételesen iratkoú1~h: be. 

(2) Ha a Jvülgat.S az (1) bekezdés-
ben emlitett vizsgálatokat november hó 
15. napjáig -sikerrel 1~iállotta, az V. fél" 
.>vét a tanulmányi idejébe be lehet szá· 

n1itani. 
(3) Ha a hallgatónak nem sikerlil 

november hó 15. mqijáig az (1) bekez
désben emlltett vivsgálatok minclegyiké· 
hő! legalább elégséges eredmélwt elérni'. 
az crvcstudon1ányi 1\:aro11 n1egl;;:ezdett V. 
féléw érvénytelenné válik. 

43. l\. 
Az J. szigorlat dija 45 peng&. 

3 · A II. szigorlat. 

44. §. 
A II. szigm·lat tá:rgyai: 
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_a-) az clrrnéleti részben: , . 
szet1 vegytan . . , gyog.vszere-
(receptura) gy' 0.gygyogys~ei·eszet I. folyam 

' szensmeret; 
. b) a gyakorlaVi részben- gy· . 

szeti vegytan, ó „ · ogyszere-
(receptura) ,gy g.vs~e1 eszet I. folyam 

' gyogyszensmeret. 

45. l\. 
aki ;;;; iI. s'.'1gorlati·a azt lehet bocsátani 

, ' . szigorlat sikeres letétele t' ' 
gy'Og}rszerészi ta·:1f } r . • ll an a 
harmadik e'vfo]',;a 0 > am

1 
tamendJében a 'mra ·ot ] ·· t · 

gyakat legaláibb ·i,ét f'.l. ' e. ezo . antár·-
des hallg·ató hall e ev:n at nnnt ren. 
gyrulwrlatokat el;:é,;;;~ttta es a kötelező ,.., z e. 

46. §. 
A II. szig<n·la,fa•a a halJo· tó 

tudon1áJr\ri J~ar d .1 • • „ ' öa az orvos
a leckei~ön~e ~~ i:anJ:n.f;l }e:1entkezilr és 
hogy a 45 . Qh. Jemu atasaval igazolja 

• ' . ~- a11 n1e<TSZ!l bott J· 11' ' nnel(felel. -"' " ,e· ekelmek 

47. § 
A II. szigorlatot J j · 

rendszerhlti VI . eg '?rabban · eg)etemr félév 
a tan
végén, 



az előafüísok befejezése után ~ tanulmá· 
nyi időveszteség nélkül legkésőbben 

ugyanannak a naptáTi évnek november hó 
15. napjáig leli.et letenni. 

48. !\. 
A jelölt a II. szigorlatra a VI. félév 

végén köteles jelentkezni, ha a hallga:
t.ott harmadik egyetemi évfolyamot a ta· 
ülmányi időbe beszámittatni kivánjR.. 

49. §. 
Ha a jelölt a VI. félév végén tartott 

II. szigorlR.ton egy vagy több tantárgyból 
elégtelen csztálvzatot kapott, vagy visszR.-
1(,pett, R.Z illető tantárgyrukból a követlrn
ző félév elején. R.z előadások megkezdése 
előtt ismétlő szigorlatot tehet„ 

50. !\. 
Ha R.Z ismétlés allrnlmából a jelölt 

egy vagj.r töl)b tantárg:,rból elégtele11 osz· 
tál:vzatot ltapott, vagy v·isszalópett, az il· 
lető tanüí.1'!2}'a1dJól két hónap mulva (no
vember hó 15. napjáig) ujabb ismétlő 
szigorlatot tehet. 

. 51. §. 
Ha a jelölt az ujabb (rrnásodik) is

métlő szigorlaton egy vagi• több tan. 
tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 
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!Vagy .visszalépett. az illető tantárgyakból 
a S;21gorlatat. lrnr~1adszor és utoljára 
lneg1sr~:etelhet1, }1a ,11gazolja, 11ogy ezeket 
a tant11;1·gy~rnt egy tanéven át ujból hall
ga~a, ,!lletoleg a w.,ral;;:orlatokat el végezV.;. 
~e~bol a, hallgató i.rásbeli kérelmére az 
illeto tantargyala:a való beiratkozást no
vember hó 20. napjáig meg kell engedn '. 

59 !\ 
~1}. HR. a haillgatÓ·a· VII. félév meir

kezdese~g a . hammdik évfolyam kötelez/; 
kollokv:nnnait és a II. szigorlatot sikerrnl 
nem t~tte le. er.re a félévre csak feltét~
lesen watkozhatik he. 

(2) Ha a hallgató az ( 1) bekezdés
ben ell1litett vizsgáJlttokat november hó 
~5'. napjáig sike1Tel kiállotta, a VII. fél
ev_et a tanul1111iányi idejébe be lehet szá
m1tani. 

( 3) Ha a hallgatónak nem sikerül 
1101Vember hó 15. napjáig az (1) belrnz
désbe_n emlitett vizsgálatok mindenikéhől 
legalabb elégséges eredményt elémi, a 
megkezdett VII. féléve érvénytelenné vá
lik:; ezt a félévet azonban a hful1gató irás
b_eli kérelmére adott engedély a;lapján di.i
f1zetés nélkül az ujrahallgatás kötelezett
ségének (20., 51. §!\.) teljesitésé:re lrnsz 
nálhatj a fel. 
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53. !i. 
A II. szigorlat dija 110 pengő. 

4. A III. szigorlat. 
54. §. 

A III. szigorlat tárgyai: 
a.) az elméleti részben.: gyógys~eri\ 

szet II. folyam (galenikumok), gyogy
szertan és toxikológia, közegészségtan, a 
gyógyszerész;etre vonatkozó jogszabályok 
és gyógyszerésvi kötelességtan; , 

b) a gyakorlati részben: gyogysze
részet II. folyam (ga]enikum<!k). 

55. s. 
A III. szigorlatra azi lehet bocsáta

ni, rJd végbizony;jtványt kapott. 
56. §. 

Végbizo11yitvá11yt csak: az 1zapl1at, alti 
a kötelező kollokviumokat, az elöszigor
latot, az I. és II. szjgorlatot, sikerrel le
tette. a gyógyszerészgyakorno1zi gyak:o~·
lati évet kitöltötte és a II. szigorlat lete
te1e után a tanrrend sze1int a negyedik_ 
évfo}ya111ra li:ötelezö tantárgyakat a ta~ 
nulmánvi rendben megállapitoU ter.iede· 
Jemben ~legalább ltét féléven át n1h1t ren~ 
cles hallg·ató hallgatta és a kötelező :isa
korlatokat elvég0zte. 
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57. ii. 
A III. szigorlatra a hallgató az or

vostudományi kar dékán.i ánál jelentkezik 
é~ be?1utatja leckekönyvét és végbizonyjt
vanya,t. 

58. § 
A III. szigorlatot legkorábban a tan. 

rend sze11inti VIII. fé!év végén lehet le
tenrni. 

59. §i. 
, :ti:a _a jelölt a III. szigorlat egy tan

tárg:vabol elégtelen osztályzatot kapott, 
vagy visszalépett, a szigorlatot az illeW 
tantárgyból_ legko1·ábban két hónap mul· 
va meg1smetelheti. 

60. §. 
„ Ha a _.ielö'.t ~ III. szigol'lat két vagy 

több tantargyabol elég-telen osztáJyzatot 
kap~tt, „vagy visszalépett. a súgor]iatot 
az 11leto tantárgyakból legkorábban nérry 
hónap mulva, megismételheti. 

0 

61. !§, 
Ha a~ ismétlő szigorlat egy vagy 

<>{$J•.;c•<,~;,,;. tfl;ntargyból sikertelen volt, vagy a 
;visszalépett, a jelöltet az illető tan. 

tfü~ey·aikból másodszori ismétlő szigOlrlat
bocsáiJani. amelynek határidejét 



230 

az 59. és 60. §ii. reildelkezé~eY.ne~{ 
felelő alkalmazásával kell l<1tuzrn. 

62. Íi· 
Ha a jelölt a mf\s:odizben n:iegismé' 

telt III. szi;go·rlaton is egy_ vagy to~_b ta~
tárgybál elégtelen os~talyzatot 'a.l~f t .: 
v0;gy visszalépett, a sz1gorlat~t azt 1

1
. ~ _0 

' l ·1 l·. ,.l""7t1e11 es uoJaia tantárgya \.bo 1:11 r:iauu.1 ,• r ·ne-
megisrnételheti, ha 1gazol,1a, !'o!'J_ ~z i 
tő tantárgyakat egy féléven at u1bol hall-
·gatta. 

63. §. 
A HL szigorlatot a vég_bizonyit~ány 

k „ 11.t. a'to'l szam' 1·tott nóo-v even bel ul be ia l as, ' e. . . 

kell fejezni, különben a sz1go1:1.~tra_ .ie· 
lentkezéshez, a rneg·kezde!t ?z1go. l,~t foly
tatásához éS a g~yóp:y5zeresz1 ?1~1evel n1eg
szerzéséhez való jog elenyészik. 

64. §\. 
A III. szigorlat dij a 95 pengő. 

IV. .A ;;izsgálntol1:nt vonatl;:ozó l;:iiziis rl'IHlef
h:ezéseli:. 

231 

J'en az előacmsok megkezdése előtt kell 
tartanQ. A dékán a vizsgálat időponti át 
.a szükséghez képest ettől eltáröleg is ki· 
tüzheti. A nyári szünidőben (julius hó 
1. és augusztu.s hó 31. nap.ia• .\i:őzött) 
vizsgál•atot nem lehet tartank 

66, ,§\, 
A dijas vizsgálatok dijait a jelöltnek 

az tlletö •kar által megállapított módoza
tok szerii'tt kell befi:zetnie. 

67. §. 
(1) Ha a Jelölt a dijas vizsgálaü·a 

Jcitlizött határidőben nem .iele11ik meg, 
vagy a vizsgál,attól visszalép, köteles el
mamdását vagy visszalépését hllő indo
k:olással a dékánnak a vizsgálat n1egkez
<lése előtt bejelenteni. Ha a dékún az in
dokolás alapján a bejelentést elfogadja, 
a n1eg nern k:ezdett vizsgáért járó c11ijat a 
jelöltnek visszatfritteti, ".agy a követke· 
.ző \rizsgálatra vagy a dékán által a lehe
tőség sze.::int ujabb közeli .határidőre l~i
tüzendö pótvizsgálritra érvénJresiti. 

( 2) Ha a jelölt a l'isszateriteni ren
-delt díjat a tanév végéig fol nem veszi. 
a dij visszafizetésére vonatkozó igényét 
~\veszti. 

(3) Ha a jelölt az dmarnclás vagy 
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vis:ozalépés bejelentésót elmulasztja, vagy 
ha a dékán a bejelentést nBm fogadja el, 
befizetett vizsgálati díját elveszti és az 
iUetö tantárgy vizsgálatából elégtelennek 
minősittetik. 

68. ~. 
A 67. §. szerhit elvesztett vizsgálati 

díjak az iletékes Kar jótékonysági alap
iát illetik. 

69. ~. 

A vizsgálatok nyilvánosak; azokon a 
hallg~tóság ('elsősorban szlgorlók és 
gyógyszerészhallgatók) oly száµDhan lehet 
jelen, amllyen számot a vizsgálat helyé
nek viszonyai megengednek. A vizsgálat 
elnöke (kollokviumon a tanár) gondosko
rlllt arról. hogy a jelenlévők a nyugalmat 
Ps a rendet ne znvarják. 

70. §. 
A jelölt a valamely évfolyamhoz tar

tozó kötelező ko\lokviumckat és az óvfo
lyam hallgatása után esedékes elős7'igor
latot vagy szigorlatot kizárólag azon az 
egyetemen teheti le az évfolyam hallga• 
tásának megismétlése nélkül. amelyikben ,.!;"s'i > 
az évfotyru11n1aJlt re11des l1allgatója volt. 
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71. ~. 
(1) A vizsgálatot rnegi:;;mételni rend

sze1:i11t ,azon az e~yeten1en lel1et, ru11elyen 
a vizsgalat nem sikerült. 

(2) Rendkivüli körlümények és kü
lÖJJÖS méltánylást él'dernlő m1in-okolás 
alapján fl rn. kir. vallás- és közolctatás· 
ügyi rnini_szter. az illetékes kar meghall· 
gtasa utnn l:rvételeaen megengedheti a 
vizsg-ál~tnak: n1ás egyeteme11 való 111egis
rnétlését is. 

72. §. 
(1) Az előszigorlatot és a szigorlatok 

egyes tantárgyaiból a vizsgúlatokat rend
sze1'int külön-külön pár napi időközökben 
a szigorlati tárg-ya101ak ni.cg·felelő intéze
tek helyiségeiben tartják. 

(2) Az ugyanazon szig;orlat (előszi
g·orlat) eg}res tantárgyaiból kitüzött vizs
g'.álati határidők11ek: kétheti iclőtartaJnon 
belül kell esniök. 

73, ~. 

(1) Az e!öszigorlntot és az I. szigor. 
latot a bölcsé·szettudomán:yi, illetőleg a 
IDateJ11a~tk:aii és tern1észt.:ttuclc1n11únyi 1\:a
ron, a lT. és HL szigo1falot az orvostu
don1ú;1vi 1~.aron n1egala-l\:ltott ·vizsgálúbi. 
zottsag elott kell letenni. 
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(2) A vizsgálóbizottságok az elnök

ből és a vizsgáló tagokból áJlanak. 
( 3) A vizsgálóbizotságok elnökeit és 

elnökhelvetteseit. vizsgáló tagjait és ezek
nek helyetteseit minden tanév végén a 
1\:övel{ező tanévre szóló érvén11yel az il
letékes kar választja és a m. kh-. vallás
és közoktatásügyi miniszterhez megerösi-
tés végett felterjeszti. 

( 4) Vizsgálóbizott~ági elnök cs el
nökhelyettes csak a karhoz tartozó nyil
vánGs rendes vagy ny1ilvános rendkivHli 

tanár lehet. 
( 5) A vizsgálóbizottság rendes víz& 

gáló tagja,~t, a yizsp;álat ta11tárgyait a: 
oy(rry::.:zer'é::.:zi ta 11fc-lvan1on előatló kh1e-: 
~ezclt, .... 11eb,~~Ltes , vaiv n1eg·bi'Zott tanárok, 
közül a helyettes vizsgálóit elsősorban 
az e~etieges ·párhuzan1cs tanszél\:ek tanárai 
és 111·cl.s0ds0-rba11 a l\:ari ta11itószen-:élyzet 
!l11ás alkaln1as tagjai l;;:özül ke11 \rálasz~ 
tani. 

74. ~. 

l 1) A m. ldl". vallás- és 
·ügyi miniszter a II. és III. 
kiküldöttjeik állal kép\1iseltetik 
al;;:il;;: a s-iigurlatolto11 felváltva 
részt. 
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(2) A kormánykiklildöttek a jelöl
tekhez kérdéseket intézhetnek. 

75. §. 
( 1) A vizsgálóbizottsági elnök vezeti 

és zárja be a vizsgálatot; ügyel annak_ sza
bály.<:il•erli n1egtartására; szabálytalanság~ 
esetében a vizsgálatot felfüggesztheti. Az 
elnök a jelölthöz Jtérdéseket intézhet. 

(2) Az elnök egyuttal vizsgáló nem 
lehet. 

76. ~. 

A jelölt a vizsgálaton lecke1'önvvét 
a vizsgálónak átadni tartozik. · 

77, §. 
A jelölt az elöszigo1·Iat 6s a szigor

latok részének tárgyaibó: tartott vizsgá
latok:o11 a végzett n1unka eredn1én}rét irás
bafoglalva a \·1izsgá1óna1t köteles átadni. 

'itt ~-· 
Az előszigorlat és a szigurlatok gya

];;:orlati részéből ta1tott viz$gálatokon 
csak az engedélyezett segéclkönvveket és 
Segédeszk:özök:et szabad használni. 

79. \i. 
Az illeték<:'S karJ 1\: a l\:ol1ok.vi11111ok:, 

előszigorlat és a sz.1gorl ·:ttak t~!utár-
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gyainak tananyagából tantárgyankint 
„Vizsgálati követclmények"--et állitanak 
össze és a m. kir. vnllás· és közoktatás
ügyi miniszterhez j óvá!·,agyás végett fel
terjesztik. A vizsgálati követelmények 
minden egyetemre azonosak. A vizsgálati 
követelményeket ötévenként át kell vizs
gáln'i és a szükséghez képest módositani. 
A vizsgá}ati követelményeket a dékánok 
nyomtatásban a gyógyszerészhallgatók 
rendelkezésére bocsát.i ák. 

80. í\. 
A szóbeli vizsgálat tantárgyanként 

legfeljebb fél Ól'áig tarthat. ezen az időn 
beJül a vizsgáló addig 1zérdez, ami.g a je· 
!ölt készliltsév:éről kellő tájékozódást nem 
szerez. 

81. §. 
(1) Az előszigorlatról és a sz:igorla

tokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
be a vizs·g~ló ta.11·árol\: az egyes tantár~ 
gyak vizs_gúlati eredn1é11yét ~ ,Jtilji11ö"; 
,!jeleq"l. ;;jó"; iielégiséges',; ;;elégtelen!t 

osztályzattal sajátkezüleg bejegy:dk és 
bej e?;yzésUket névaláirásuk1óa] eros1-
tik uneg. A vizsgálat eredményét 
a;;~ egyes tantárgyakból az el11öl1: és ·a. 
vizsgáló tanár - a II. és III. szigorlaton 
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a konnánykiküldöttel - együttesen álla
pítja meg. 

(2) Az előszigorlat és szigorlat álta
lános minősítését, vagyis végeredményét 
az egyes tantlárgyalcra vo11atk:ozó osz
tályzatok alapjáJ; az illetékes dékán álla
pitja meg', azt bevezeti a jegyzőkönyvbe, 
metyr::t záró néva1'ái;rásával lát el. 

(3) Ha a jelölt a szigorlatot (előszi-
1rorlatot) minden to:ntárgyból sikerrel ál
lotta foi, a végeredmény a készültség foká-
1102 k:épest • .lcitünö". ;;jeles"; ;;jó!!' 
; :elégséges". 

82. í\. 
Az előszigoriat és a szigorlatok erecl-

111én:yét Tu.'t11tárw._.Tanli:é11t és az összesitő 
végeeredményt 1 sikortelensé1r és ismétlé
sek esetében is) 'a jelölt leckeköny;vébe 
be kell jegyezni. 

83. §. 
Ha. valamely tantárgy a szigorlat11a1~ 

mind az elméleti, mind a gyakorlati részé· 
ben sze1·epel, a lcét részből a vizsgálatot 
külön kell megtartani és külön osztályza
tat adni. A sikertelen vizsgálatot az i!y'.)ll 
tantárgy elméleti és gyakorlati részéből 
k.ülön 1tell n1E:s;isn1ételni. lia azonba11 a je
lölt akár az eh:r-~leti, akár a gyaltorlati 

1 

1 

1 
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rész vizsgálatán k:étszer visszautasittati1\'.. 
köteles a másik rész, esetleg már sik&rült 
vizsgálatát is n1egisntételni. 

84. §. 
A jelölt l\:ivá11s,ág·ára a:z illeté1\:es dt"~

l{áni hivatal az egyes viz.sgálatoiiról <:L 

megállapitott eredmények feliüntGtésúwl 
bizonyitványt állit ki. 

85. §. 
Ifa a szigorlat (elöszigorlat) egyes 

tantárgyaiból a vizsgálat nen1 sikerült, 
vagy azo11 a jelölt nen1 jelent n1eg, a szi
gorlat (elöszigorlat) többi tantá.rgyúból a 
vizsg>\latot folytatólagosan le lehst tenni. 

86. §. 
(1) A kötelező kollokviumol;at, az 

e1öszip;orlatot 1 a n1egá11anitott leg1zo
:1·ábbi időponttól (13., 30 .. 37., 47. és 58. 
~§.) szárnitott négy év alatt le kell tenni. 
további haladé.k.ct k:ivételes ni:éltánylást 
érd(',n1lö e2etei\.ben az illetél\:~S 1>:o,r n1eg· 
hallg-atása után a ·n1„ ki:!.•. V.'.llhí.s- és köz
oktatD.süg·yi n1inisztc1· adhat. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapitott 
határidő e1:n1ulasztása esetél1e11 csalt az 
illető tnntárgyal\.nak ujra hallgatása után 
lehet vizsgálatrg jelentkezni. 

2J9 

87. ~. 
A sikertelen .szigorlatot (elöszigorlat) 

csak háromszor lehet megismételni. 
88. §. 

(1) Az a gyógyszerészhallgató, aki az 
I. és II. szigorlatra megszabott határ
időkben (junius. szeptember és november 
hónapokban) közhivatali orvosi bizonyít· 
vá1111yal igazolt betegsép; vagy egyéb 11i
telt érdemlő módon igazolt elhál'ithatat
!an és a dékánnál előre bejelentett aka
dály mi'att a szigorlaton vag~y annal\. első 
·vagy n1ásocllk. n11egis:n1étlésé11.nen1, jelenl1e
tett meg, a dékán engedélye alapján rend
li.ivü1i határnapon ujabb beiratil\.oZáiS nél
kül is leteheti, illetőleg első- vagy másod
ízben megismételheti az elmulasztott szi
gorlatot, feltéve hogy a sz;igorlat letételé
re, illetőleg annak első- vagy rnásodizbeti 
megismétlésére megszabott szabályszerü 
utolsó hatá1:idő (november hó) már eltelt. 

(2) Két egi~11ásra következő szigor
lat) között kgalább két hónapi időköznek 
kell lenni. ·· 

(3) Ha a máso'Clszor ismételt szigor
lat is sikeitelen maradt, a jelölt azokból a 
tantárgyakból, amelyekből elégtelen osz
tályzatot kapott, vag·y visszalépett, a szi· 
go1·latot 11arn1aclizbe11 és utalj ára. Tnegis-
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mételheti, feltéve, hogy igazolja, hogy 
ezeket a tantáa·gyalrnt egy tanéven át u.i
ból haillgatta, illetőleg a gyakorlatokat el
végezte. 

89. ~-
Az a .i elölt, ald egyes tantárgyakat 

köteles ujból hallgatni (20 .. 41., 51., 62. 
§~.), ennek a kötelezettségnek rendkivüli 
hallgatói minőségben is eleget tehet. 

90. ~. 
A vizsgáLat megismétlésének diia 

tantárgyanként az előszigorlatnál és az I. 
szigorlatnál 15 pengő, a II. és III. szigor
latnál 20 P. 

V. G:rah:orlat.ra jogositó oklevél, 

91. §. 
I-Ia a je1ölt a Eyolc féléves eg;yeten1i 

g,yúgyszerészi tanfo'ly{1n1ot és az első é·v· 
f0Jyan1 után az egyéves gyóg·yszerészgya
ko1·noki gya]torlatot szabá1yszerüen elvé
p;ezte. a 1tötelezö k:ol1okviun1okat, az. elöszi
gorlatot és a három szig-orlatot sikenel 
kiállotta s a kisrnbott díjakat meg-fizette, 
vóg-lil az előírt esküt a rektor kezébe letet
te, a rektm· és a bölcsészettudományi, ille
tőleg a n11atematikai és tern1észettuc10111á
-ny1i kari, valan1int az or\'Ostuclon1ányi kari 
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<lékán által alá.irt gyógyszerészi oklevelet 
kap; a gyógyszerésú oklevél gyógyszeré
szi gyakorlatra jogosit. 

92. ~. 

Nem hazai egyetemen szerzett gyógy
szeré&zi oklevél gyógyszerészi gyakorlatra 
Magyarországon csak honositási eljárás 
után .iogosit. A honositási el,iárást klilön 
szabályok állapitj ák meg. 

93. §. 
Az oklevelet nyert gyógyszerészek

nek, v·a1a111int azoknak 11évjegyzé1tét. 
nkiknok külföldön kiállitott gyógyszerészi 
oklevel<§t az egyetem honositotta, az okle
vél kiállitásának. illetöle!l· honositásánnk 
napját is felemlitve. a rektor minden 
ta11év végén felterjeszti a m. lrir. vallás
és közckfatásügyi miniszterhez. 

VI. ~\ g:r5gyszertár iin{1lló\·ezet~sére jogositás. 

9,1_ ~-

(1) Gyógyszertár önálló vezetésére 
(tulajdonosi, bérlői vagy g-ondnold minő
ségben, va1nn1int g:vóbr:rszertá.ri jogért 
való folyan1odásra ldzárólag az az oJ.;:leve· 
les gyógyszerész jogosult. aki szabálysze

igazolni tudja, hogy az oklevél meg-

1 

1 

1 
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szerzése után egy évig gyógyszertárban: 
gyógys.zerészi gyakorlatot teljes}tett. 

(2) Ez a gyaikorlat b:hmelyik hazai 
11yilvá11os vagy házi gyóg-yszertárban, 
vagy a m~ kir. honvéd!-:órházak gyógys1.er· 
táraiban eltölthető. 

95. §. 
Az okleveles gyógyszerésznek lrn.rpa. 

szO'rnányosi i11h1öségben a n1. 1zir. l1onvéd
kórházak gyógysze1táraiban eltöltött szol· 
gálati idejét a 94. §.ban megállapitott 
gyak:crlati fvbe be ke11 sz.án1itan

1

i. 

96. §. 
(1) A gyógyszerésmi gyakorlat (94. 

§.) teljesítését a p;yakorlat helye szerint. 
illetékes m. kir. tisztionrosnak. Budapes
te11 a székesfővárosi lterUleti tisztiorvos~ 
illetőleg a m. kir. honvédkórház parancs
no1:::ságána1t bizonyitvá11ya alapján a: 
gyógysz.erészi oklevelet kiállitdt egyetem 
0Pvost11c10111ányi ltari déh:ánja az o1devélre: 
rávezetett záradé1tka1 tru1usitja. 

(2) Az ilymódon záradékolt oklevél 
tulajdonosa a „teljesjogu okleveles gyógy. 
szerész" cimet viselheti. 

97. §. 
A záradékolt oklevelek tulajdonosai

nak névjegyzékét a záradék keltének fel-
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tünt.etés_&vel minden tanév végén a m. kir. 
Yallas- es közoktatásügyi miniszterhez fel 
kell terjeszteni. 

VIT, Vegyes rendelltezések. 

98. !\. 
Magyar honos hallp;atónak a nyolc 

féléves ep;yetemi gvóp;yszerészi tanfo
lJ'amból legalább négy beszámitható fél
évet hazai egyetemen kell eltölteni. 

99. §. 
Külföldi egyetemelrnn és főiskolákon 

végzett tanuln:.ányok és !0tett vizsp;álatok 
beszámitása tekintetében az illetékes kar 
dönt. 

100. (l. 
Az egyetemi tanulmányokat legfeljebb 

nyolc félévet kitevő idöre lehet meo·szald
ta11i; egyébltént a gyómrszerészi '""'tanfo
lyam uto·]jára hallg·atott évfolyamát meg 
1rnll ismételni, az esetlep; már letett vizs. 
gált azo11ban ·n1egta1tjá1t érvényüket. 

101. (l. 
Aki az elő&zigorlaton. illetölep; vala-

1nely-ik: sz:ignrlato11 a l1ara11aciszori isn1étlés 
:alka1n1ából sen1 felelt 111eg, vag-y a }1a1111a
.(lii1t szigorlatot a vé·gl)izonyitvá\n:r J<ll;tllilá-
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sától számitott négy éven belül s~m tette 
le, végül aki a gyógyszerészi oklevelet az 
egyetemi tanuln1á11yolt n1.egkezdésétől szá
mitott tizenkét éven belül nem szerezte 
1neg, Magyarországo11' érvényes gyógy
Ezerészi oklevelet nem szerezhet és esetleg 
külföldön szerzett gyógvszerésú oklevelét 
nem honosittathatja. 

102. !\. 
Az okleveles gyógyszerészt a doktol'Í 

szabályzatokban o:negszabott feltételek tel
jesitése esetében az orvostudományi lrn
ron gyógyszerészdoktorrá, a bölcsészettu
dományi, illetőleg a matematikai és ter
mészettulomáuyi karon pedig bölcsészet· 
tudományi doktorrá lehet avatni. 

103. !\. 
Ez a szabályzat azoltra a ha11gatókra 

érvényes, akik az 19,10-,11. ta1'év első fél
évétől kezdve irat1tozna1t be 8Z egyetenú 
gyógJrszerészi tanfol;ranTra. 

104. !\. 
Azok, akik 1940. évi szeptember hó 

1. napja elölt léptek a gyógyszerészi pá
}~rára, a rég-i rendszer sze1·int (112.7·15-
1914„ 105.597-1912. számu VKl\!I. rende
letek) végezhetik tanulm{myailrnt és sze-' 
rezhetik meg gyógyszerészi képesitésüket.' 
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M. KIR. IP ARűGYI l\lINISZTÉRIUl\I. 

A n1. !dr. iparügyi ininiszternell 64.900-1939. Ip;, 
l\I. szaniu rendelete- a g;róg";rszeripari an,r:tgga·r,· 
dálliothls s1alihizottsági.Í.nztlt fch.í.Uitása tárg,r<iban .. 

Az ipa1·i anyaggaz.dál,kocJás bizottsá
gainak felálitásárór szóló 10.670-193~. 
1vI. .E. száunu rendelet 1. §-ában, továbbá 
az 11iai·1 nyersanyagok és te11nékek elő
á!litásának, forgaln1ánal{ és fell1asználá
sa11a~{ szabályozása tárg·yába11 k:iadott 
12.112-1939. M. E. számu rendeletben 
foglalt felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem. 

1. §. A gyógyszedpari nyersanyagok 
és termékek előállitásával, továbbá ~z or
szág gyógyszerszükségletének biztositásá
val kapcsolatos közigazg·atási te11nivaló
k~t az ipa1 1l anyap;gazdá11todás sza]tbizott
sagaként (10.670-1939. M. E. számu ren
dele~ 1: §.) a jele.n rendelet 5. §-ában 
n:egJel~lt f;ladatkörben a gyógyszeripari 
b;zottsag lat.ia el, n1égpedig szükség ese-· 
teben albizottságok utján. 

,1 
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A gyógyszel'ipnri bizottság szcl'vczcte. 

9 §. A gyógyszeripari bizattság 
szervezetére a jelen rendeletben foglalt 
kiegészitésekkel a 10.670-1939. ~!. E. sz. 
rendelet. 2-4. §.ában föglnlt re11tlelkezé
sek: az irányadók:. 

A gyógyszeripari bizottságn(lk: az el
nökön és az elnökhelyetteseken felül leg 
feljebb 12 tagja van. 

A tagok meghizatása tiszteletbeli.. 
félévre szól, de előbb is visszavonható. 

3. R. A tnrógyszeripari biz.ottság ügy~ 
rendjét n1aga á1lapitja n1eg s nzt júvú
l1agyás végett az ipari anyaggazd;ílkotlás 
h::özponti tiizottsága utján az. iparügyi 1111· 

niszterhez terjeszti fel. 
An1en11~{ibe11 a gyógyszeripari bizc.tt.~ 

ság keretében albizottság-olz alnlzitása vá
lik szükségessé, erről az ügyrendben kell 
gondoskodni. 

Ll. §. -~ gyóbryszerinari bizottság n1el
lé irodát kell szervezni. 

Az irod8. elhelyezéséről és fenntartá
sáról, valan1i11t az irodával kn1)cso1atos 
személyi és dologi kiadások fedezéséről a 
'' egyészeti Gyfu:o::-ol;;: Országos Egyesüle· 
te gondoskodilc 

A gyógyszeripari bizottság feladatköre. 

5. !\. A gyógyszeripari bizottság. 
1. o:negállapitja és nyilvánta1tja a 

}1azai k'Jrógyszeripar terrnelőképességét. 
továbbá a g~{ógyszeri1pari nyersanyagok
ból, félkész- és készgyá1tmányokból és 
gyá1tási segédan:yagol;;:ból az ország sziil;;:
ségletét és az azokból meglévő készlete· 
ket; 

2. figyelemmel kiséri a bizottság mü
ködési körébe utalt anyagok, félkész- és 
készgyártmányok hazai és külföldi forrá
sokból beszerzését, ezek termelbsét, for· 
g·ahnát, elosztását, felhasználását -éPQ ár
al!al;;:ulását, valantlnt jarv-aslatot tesz az e 
téren szükséges rendelkezések és intézke
dések_ kiadása iránt. mindezt különös te
kintettel a honvédelmi szükségletek első· 
sorban való 1delégitésének l;;:öveteln1ényé-
re; 

3. tanuln1ányozza a pótanyagol;;: l;;:ér
d·ését; 

4. ellenőrzi a p:yóg:ysz_eripari nyer-%~ 
anyagok, félké.s:t- és 1;;:észgyártn1ányok zár 
alá vételére, clőállitás.á1·a. forgahnára, 
felhasználására, te1·111elésére és feldolgozá~ 
sánal;;: 111ódjára vonntkozó rendelkezések 
n1egtartását; 
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5. intézkedik mindazokban az ügyek
ben, amelyeket a jelen rendelet 7. ~-a, 
vagy az tparügyi miniszter külön rende
letben a bizottság feladatkörébe utal 

Nen1 terjed lci általáiban vév~ a 
. gyóg:yszer.ipari bizottság feladatk:öre B 

polg(1ri lakosság szükségletének közvetlen 
kiel&gitésére swlgáló készáruk elosztásit
ra, a belügyminiszterrel, illetőleg g Keres
kedelem- és. közlekedésügyi miniszterrel 
egyetértve azonban az iparügyi miniszter 
az ebbe a körbe trutozó egyes feladatok 
.ellátásáva1 is n1egb:zhatja a bizottsá 
g·ot. 

6. ~. A készletek: nyilvántartását a 
g;yógyszeri.pari bizotts.6.g- últalában Yéve a 
990-1939. :M. E„ iilető]eg nz 55.800-
1939. Ip. :M. sz. rendelet értelmében beje
lentett és a m. kir. kül1rnreskedelmi hiva
tal által rendellrnzésre bocsátott adatok 
alapjá11 vezeti. 

A gyógyszeripari ·bizottsD,g a feladata 
teljesítéséhez szükséges m<'!·tékben bár
n;ely vállalatot. iparost vagy kereskedőt 
(1cleértve a gyóg>~szer6.rug)~árak 1-.:épvise
leteit is). felhi\'hat tovt\libi adatok bei0-
lentésére, felvilúgositáso11;: adásúra és i~·a
tok ben1utatására. A felhivásnak a kitü
·zött hatál·időben eleget kell tenni. 
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A gyógyszeripari bizottság a feladata 
teljesítéséhez s.1ükséges mértékben k'ikü1-
döttje utj,án bánnelv ügykörébe eső válla
lat. iparos w,gy kereskedő (ideértve a, 
gyógyszerárngyárak képviseleteit 'is) 
üzemét (üzletét) és üzletvitelét megvizs
gálhatja . 

7. ~. A zár alá, vett g:vógyszerárn-cfü-· 
kek forgalombahozataláról ES felhasznáilá. 
s>\r<)J szóló ·16.908-1939. lp. l\!I. s:oámu 
rendelettel az iparügyi miniszter hatás
körébe utalt kérdésekben a gyóg-yszeripari 
cil{ke}{re és 11yer~p;1yagol{ra voniatl{ozóan„ 
a gyógyszeripari bizottság intézkedik, il
letőleg a'\ ott szabályozott bej erentéseket 
- a honvédség részére történt megrendP.· 
lések céljárn ldszalgáltatott és feUlasznált 
anyagok és gyártmánvok bejelentésének 
kivételével - a gyógyszeripari cikkekre 
és nyersa11yagok.ra ·vonatkozóan a gyógY
szeripa1j bizottsághoz kell megtenni 

A honvédség részére történt megren
delések céljára kiszolgáltatott és felhasz
nált anyagok s gyá1tmányok bejelentését; 
a jövőben az ipari anyaggazdálkodás köz· 
ponti bizottságához kell megtenni. 

Bü-ntctií és hatál.ybaléptető renrle!kezéselc. 
8. (\. Amem1yiben a cselekmény su-

ti 
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lyosabb büntető rendelkezés alá nem esik. 
kihágást követ el és két hónapig, há.boru 
idején hat hónapig terjecliletö elzárással 
büntetendő, aki a 6. ~-ban foglaít renclel
l;:ezésel{ ellenére a ;;tyógyszeripari bizott
ság felhiv~tsánalc n.em tesz eleget, vagy a 
gyógyszeripari bizottság kiküldöttjének 
vizsgálatát alcadályozza. 

A pénzbüntetésre a~ 1928:X. lörvénv. 
.cildc rendelkezései irányadók. A pénzbün
tetés legmagasabb mértéke nyolcezer pen
gő, olyan esetben pedig, amikor megálla
pitható ~u1nalc a nyereségnelc a n1ennyi
sége, alnelyet a k:iháJ2:ás elkövetője a cse~ 
lekménnyel illetéktelenül elert, a nyolc
ezer pengőnek a megállapitott nyereség 
kétszeresével felemelt összege. 
_ J~. pénzbii11tetés átváltoztatására, va
la111int a kihágás elévülésére az 1939: II. 
tc. 212. §l-ának (4) és (5) bekezdésében, 
a befolyt pénzbüntetes hovaforditására 
nézve pedig az 1939:II. tc. 218. H-ának (l) 
bekezdésében fcglalt rendelkezéseket kell 
alkal111azni. 

Az első bekezdésben meghatározott 
kihágás 1n1iatt az elj~1rás a l\:üzigazgatási 
11atóságna1\: a m. kir. rendŐl'f:é~· 1nük:)dési 
teri.iletén a n1. l\:ir. rendőrségnek, i11int 
rendőri bi.intetöbiróságnak hatásk:örébe 
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tartozik. Az 1929:XXX. tc. 59. ~-a (1) 
bekezdésének 3. pontjában foglalt rendel
kezés a1kaln1azása sz011111ontjából szakn1i~ 
niszteTne1\: az iparüg \rt 1uiní~ztert kell te· 
kinteni. 

9. §. A jelen rendelet 1939. évi de· 
cember hó 17. napján lép hatályba. 

Budapesten, 1939. december hó 9-én. 
dr. Vci1·(Ja József s. le„ 

n1. 1\:ir. iparügyi n1iniszte1·. 

Az iparügyi miniszter által létesitett 
Ai1yaggazcláll\:odás Gyógyszeripari Bizott
sága a 11yel'sa11yagl1iáJ1y okából 1940. 
szeptember 18-iki kelettel 5082--1940. ér
tesitésével n1egengedte, 11ogy az Oleo„ 
chénúa. cég által. gyártott w10. pcimff. al
/1iss. - c'S allw111, 7'cnőcsanyngké11t fel· 
haszncíltassé/c. 

27 .700-1940. lp. TuI. szám •. 
'.A n1 Jür, iparügyi 111inisztcr r~1ulclete az egyes 
nnyagltészletel\ he.ielentésériíl szóló 990-1~39, 

i\1 E szánni rendelethez n1ellékelt. .Jegyzék 
' . 1nótlositá;,a t;.írgyáhan, 

_;\z CQ"ves anvntr1\:Cszlctc1\: bejelentésé
ről szélé- 990.19:39 .. i.\L E. számu rendelet 
6 §-úb,ú1 J'oa;ln!t felhataln1azás ;:tla1)já.11 a 
beiüg·y-, a Íöldn1ivelésügyi-, vah.1Jn1int a. 

:1 
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:ho11:•étlelmi miniszterrel , . 
·~l?'.1s, . mint a kernskeclelem- egye~ertve, 
eteSUg)'l minisztéri , .. es kozleke-
z tt 

„ · lll.l vezetesevel b . 
. o n11n1szter a k.. tk „ meg 1-
. 1. §. A 990_1~~~ -~oket i«;ndelem. 
cteldnek, az 65.soo-iiifJ· E szamu ~·en-
1 ende'l'ttel megáliapitatt . /Pvr~i· sz';'11n 
mellcklete 11 1 'b . · szamu VIII . · e Y-; e a Jelen rendelet I-

. szamu me!léklete lép 
3. §. A jele•1 · · · . . nap „. 

1
. ·• ienaelet lnlurdetése 

55.io~=-1~§9 lttalyba, . egyidejüleg az 
iályát v<'szti: · p. i\!I. szamu rendelet ha-

Budapest 194<" · · · . ' 11. ev1 JUn1us 11ó 21-én. 
Dr. Vcugha József s k 

ll' I·ir 1i1Ja ·· · · · ·· \ · 'rugy1 miniszter. 

29.900-1940. Ip. iVI. sz 
.\ 111 i"i . .. . . . : \. r IJJUrugJ l rnit„iszter rc11delete ·1 ·1 .. · 

·JlOS cs a házi gyó r . . ' t·' ' - • • ny1 \'.!„ . gJszer .tr,tl\. g;rog;_rszerl\és1.1eté 
neli: heJelent.ése tárgyában -

Az ip~"--~·i ,1V""l'"a11Y" . 1- • . e1ő~llitúsún~tk ·.~~ .~ .... ,'c:;g.o .... _ :s .terrn&k·el~_ 
la
. s. [- ~ f cl en.1n1anak es felhaszn'Í. . 

<: ann \. sz~, h·:llvoz·'1.::: t, , e; - e -

l
'J 11 '7-"' <>._~·9· .... ""lf ~·:'"'a ·arg.vaban k:iaclott 
.... ..... 1 ~'·:> .;.1' E , fon-hit J: 11 · t. 

1
• ·• szanrn rendeletben 

. 
1 

°
1
.: . ~ ia a 111azas alapj {ni a m lcir 

1e ng·vn11n1sztc„1·el eo· . t. ' . . " ··· ·· \·e er··ve a 1-·: ti· .zoket rende1en
1

: ::-.~ i, \./JVe \.e-
l. R· iYI'bden olyan nv1·1„a·110, · 1 . · ~ v e ;:;, eS laZl 
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gyógyszertár felelős vcozetője, amely 
gyógyszertfanak a jelen rendelethez mel. 
1ékelt felsorolt gyógyszerekből vagy azok 
bám1elyikéből készlete van, köteles 1,ész
letét az 1940. évi junius hó 30. na-pján 
meglévő állapot szerint a 64.900-·1939. 
lp. M .sz;'mu rendelettel alakitott gyógy
szeripari bizottságnak (Budapest, V. Sze. 
m&lynök-uka 27. s~ám félemelet) 1940. 
évi julius hó 15. napjáig bejelenteni. 

2. §. A bejel8ntési kötelezettség azok· 
ra az egységes összetételü, Jdsierelt alak
ban (tabletták, comprimaták, injekciók. 
stb.) raktáron lévő gyógyszerekre is vo-
11atk.ozik, an1e1ye1tbe.il a hatóanyago11 fe
lül legfE:\jebb kötő- vagy oldóanyag és 

'~ gyógyitóhatás nélkül'i izjavitó vagy illa
.1L Bf tositó szer ·van. 

Többféle hatóanyagot tartalmazó ki-
szerelt l;;:észitn1é.nyeltben, gyógyszer1cülön

ti'._:_ legességeltben lévő gyógyszerel;;:et nern 
? kell beielentni. .., ~ " 3. ~. A bejelentésben az egyes gyógy-
t: sz.ere1i::et (1(iszere1t gyógyszere1;;:nél a ha
l~ tóanyagot) sulymátékben ,a jelen ren . 
~· delethez mellékelt jegyzéknek meg-felelő 
·t:: Sorre11dbe11 l\:ell feltü11tetnL 

, ~l 4. §. .An1ennyiben a cseleli::n1ény su-
[I 
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lyosabb büntető rendelkezés alá nem 
es'ik, kihágást követ el és az 1939:II. tc. 
212. ~-ának (2) bekezdése, valamint a 
12.112-1939. 'I. E. számu rendel&t 2·„ 
§.a alapján két hónapig terjedhető elzá
eással blintetendő az 1. ~-ban: megjelölt 
nyilvános és 11ázi gJ'Ó'gyszertárnalt az a·
felelős vezetője, aki a jelen rendeletben: 
n1egállapitott hejele11té&1i ltötelezettségne1\: 
nE1n1', v2g:v 11e.n1 1teU.ő időben tesz eleget„ 
vag-:-::_ pedig a valóságnalt n1eg 11en1 fele-
1 ő adatot j_elent be. 

A pénzbüntetésre az 1928 :X. tör
vh vcikk rendelkezései irányadók A 
pinzbü11tetés legn1agasabb 111értélce nyolc~ 
ezn pengo. 

i\ pénzbüntetés átváltoztatására, va
Jan1~nt a kil1ágás 0lévülésére az 1939 :11„ 
tc. 212. §·ának (4) és (5) bekezdésében, 
a befolyt pénzbüntetés hovaforditásál'a 
pedig az 1939:II. tc. 218. §-ának (1) be· 
:<tzd<'':ében foglalt rendellrnzéseket keU 
f!.lkaln1azni. A ltihág'á1s miatt az eljárás 
n közigazgtási hatósági1c.k1 a; m. ltir. 
renclC.rség rni.ik.ödési terUletéJ1 a ·Ill~ 1~iró 
renclG1T-égnek, mi11t rendőri bUntetöbirQ„. 
sá.o:nnl' hatáskörébe tartozik. Az 1029' 
XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdésének 3. 
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1JOntj ában foglalt rendelkezés alkalmazása 
-szempontjából szakminiszternek az ipar
ügyli minisztert kell tekinteni. 

7. §. Ez a rendelet kihirdetése nap
ján lép hatályba. 

Budapest, 1940. évi junh1s hó 27-én. 

Dr. Varglw József sk. 
m. kir .. 1parügyi miniszter. 

lflTAPlEX „D'" -cmum11 Uhllliton 
. Kristályos D2·vitammkészltmény. 

Angolkór megelőzésére, kezelésére 
'@ B a j 10 kcm üvegben (01. antirachiticum), 
D r s !!J é e 25 és 50 d,b. (Compr ontlrochitico) 
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M. KIR. KERESKEDELEM- ÉS KöZLE;;, 
KEDÉSűGYI i\UNISZTÉRIUl\1. 

96.361-1939. I. K. K. J.VI. 

A 01~ kir. liereske<Íeletn- és líözlekedésü~i mi· 
niszter rendelete a n1agyar tea li:észit.ésénell; és 

forgalotnbahozatalánal' szabályozása 
tárgyában. 

Az 1922:XII. tc. 57. §·ában, valamint 
az 1936:VII. tc. 18. §-ával módositott 58. 
!l-ábaJ1 kapott felhatalmazás alapján, a 
m. kir. belügy- és a m. kir. földmivelés
ü~ryi m;11isztereld(el eg:.~.etértve, ug:yis n1i11t 
m. kir. iparügyi miniszter az alábbiakat 
rendelem: 

1. §. 
A magyar tea (218.500--1939. F. J.VL 

számu re>idelet) készítése (keverése) a 
g:{úgyszer1tészitő, a, drog~11ia, a gyógyáru· 
nagyken,skedő, valamint a gyógynövény. 
nagykereskedői i]}arok üzletkörébe tarto-
zilc 
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2. §. 
A 111a_eyar tea forgalon1bahozatala an-

11~\: az iparosna1t (keresk:edőnek) üzletkö
~·:b-e tartozik, alti iparjogositványa alap
Jan tea forgalombahozatalávrul foglalkoz-
hatik. · 

3. §. 
Az 1. és 2. §-okban foglalt rendelke

zések ;iem él'Íntiit a gyógyszertár tulaj
donosanaJr azt a jogát, hogy az e tekintet
ben hatályban levő szabályok keretei kö
zött n1agyar teát készithet vagy forga 
lomba hozhat. · 

4. §. 
A jelen rendeiet kihirdetése napján 

lé]} hatályba. 
Budapest, 1939. december hó 29-én. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Ár/DCi!J Ferenc s. le, 
miniszteri osztályfőnök. 

Dr~NDSEDD ::a~ysz::p~~ 
""""' BABY HINTÖPOR 
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A 111 ldr, li:eresli:edelen1- és li:özleli:edésiigyi nihúsz
ter t~ a 111. kir. heHi~y111iIÜíizh•r 41.701-1940. 
Ii:. l\., l\l, szún1u rendelete a lug1iönell, a lugh:ö4 

o}llatna1l. a. lugli:őpóHó li:észii1nén~·elu1el;:, valan1int 
a fertötlcnitő és tisztitó bypochlorit oldatola"-ak 

kt•reskedehni forgahua. tárgyában. 

(Kivonat.) 

A lugkőnek, a lugköoltlatnak (lugkő
essendá,nak). a lugkőpótló készitmények
nek, valamint a fertötlenitö és tisztító 
hypochlorit oldatoknak kereske;:lelmi for· 
galrna túrgyába11 az 1922:XII. tc. 34. 1 57. 
és az 1936:VII. tc. 18. li-ával módosított 
58. §-ában, valamint az 1876 :XIV. tc. &. 
és 167. \]-ában foglalt felhatalmazás alap· 
j án a 111. ltir. fó1dmive1ésügyi nTiniszterrel 
E>.q.-yetértve. a ltöveltezőket rendeljük: 

1. §. 
(1) A lug1k:őne1\, a sz:tbnd forr:a1c,n1~ 

bó11tizá1t 111éregnek elöál}itását, kikészité~ 
sét, készletben tal'tását, :1rusitását ós fel 
használását a 2-18. §.okban foghilt ren
delkezések kal'látozzák. 

(2) A jelen rendeletnek a lugköre 
vonatkozó rendelk.ez.ései n n1aró lug, 111n -
rónátron. n1nrószóda és 111aróká1i ( nát
rhnn hyclroxíd) elnevezés al?tt forgalom-

1 

1 

! 
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behoz~tt mw~gokra, , valamint a lugkő
olclat1a. Iugkoes.senciara is k:iterjednek. 

3. !\. 
_(ll_ A lu~kő_ árusitása a gyógyárn

nag} )rei e~lrnclok es a dro.g-isták üzletkörP.
be tartozik. 
, _. ~ 4) __ Ke~·eskeclönek lugkövet csak egy, 
~,et ?s ~t lofogrammos t<J,1tályban szabad 
a~·:isiü1.nrr~. J!!z a korlátozás nem vonatko
zil\. a gyogyarnna~l'.k:eresli:edölrre és más 
nagy.kereskedőkre. · 

8. §l. 

_. (1) Lugkövet csak az üzlet (üzem. 
'.'a~'.alat) tulrtJdo11osa va.gv erre a célra k:i
,Jelolt megbízottja szolgáltathat ki. 

(~) I.ugk.0vet csak an1H111t részére sza
bad ];:-]szolp;áltatni, 

a) alti iparjogsitYányát vagy a k:e
reskedele;11- és közlekedésüg_y-i n1iniszter 
e1~1 g;.dél:}:evel igazolja hogy lug1tö árusi
tasara Jogosito_tt (3. §.) : 

, b) aki 1n~_?Jtővásár1ás~·a jop;ositó ei1ge
clelyt (9. li. ( 1) bekezdés) ''m!tat be; 

e) aki. turlományas · intézet, orvosi 
vagy vegy·1 laboratóriun1, kórház 1 sza11a-
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tórium, vagy gyógysze1tár tttlajdonosa, 
vagy vezetője (9. §. (2) bekezdés). 

9. ~. 

(1) Lugltövásárl'ásra jGgositó ehge
délyt csak mrnak szabad adni: 

a) ali.i ipari üzem110k tiüajdonoSa 
vagy vezetője és igazolja, 11ogy ipara f;:i·" 
korlásához vagy azzal szorosan összefüg
gő n1eg·engedett tevélte11Jrséghez 111g·ltőre 
iizemanyagl{ént, segéda11yagként vagy 
más célból szüksége van; 

b) aki nen1 ipari, hanen1 n1ás üzen1-
11elt tulajdonosa vagy vezetője és igazoljD., 
l1ogy lug"Kőre üzen1i célból szü1tsége van. 

(2) Tudományos intézet, orvosi vagy 
vegyi laboratóriun1, k.órl1áz, szanalóriu111 
és gyógyszertár tulajdonosa vagy vezető~ 
je a kémszerül, továbbá tudon1ányos vagy 
1cisérle::ti célból s.zül(sép;elt lngltövet enge
rlély nélkül is beszerezheti. 

Hl. §. 

A jelen rendelet nem tiltja azt, hogy 
11ázi szappannal\: a n1aga részére főzése 
célj <iból szódának és mésznek: fel11asz11'.álá
sával bárki maga állitson elő lugoldatot. 

'"''''' 
•C"\/!/,7'•' 

-~ 
1 
1 
1 
l 

l 
1 ., 
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93 §\ 
(~) A jelén ~e;1d~Jet 1940 · · be1· ] 1 · · ev1 októ-

. 1.0 • nap3'1J1 lép hatályba, 
Budapest, 1940. évi julius hó l-én 

• _ . .dr. Varga József s. k., · 
a J,e1eskedelem- és közlel·ecle·s·· . . . „. . · ' ugy1 mt-
nisz"emun vezetésével m . b. · t · . . eg lZOt 111 

kir. iparligyi miniszter. · 

flr·. 'Vitéz J(cr.esztes-F'ischer Ferenc 
n l b 1 

s. k. 
1· \:"ll'. e ügy1niniszter. 

A I\ereskedchnL és I\.özlel· 1 ... , _. . . . . 
ldsehb jelent „ • .• .. . . 1..-ec esUe.'J l 1nuuszter1un1 

nsegu ut;reli:ben azonkiYiil a kiiretl·r.z „ 
rendeleteli:et adta ki: \ · .o 

... ' ~:.39. évi november 15-iki kelettel a 
'o1:S.-;,f,rn, (lap.is. _c<Uicrorluu) kei·eskeclel,rni 
fm gal11w11ak cll1ltása tárgyá/JClll CS 8"'0 
-1939. K. K. lVI.). . 1 ·' •.• 

1940 i•v; február ·03 ·1 · 1 1 t ziara.ncSJl~tl~-
1 

,
1 

· .•. "' ..... -
1 

\I \:e e ·tel ·nyers, 
. f;1rmwzott alak/Ja·i • . ·t ·, 

tcu·q11ában (1" o96-1940 • ' "' !1S1 n.sa · · · u.v- . . I\.. K. lVI.) 

TETRACOR.cHtNOIN 
magyar pentamethvlentetrazol-készilmény 

l!'INllLEPTIC?~· XECITllNS, EXPECTORlll!S 
nJ· sol„ tabi , pulvis 
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lVI. KIR. FöLDl\IIVELÉSÜGYI 
lVIINISZTÉitlUM. 

37.19.2-1939. B.-2. F. 

Föltltniivelésügri n1iniszt.eri rendelet a n1ezei egér
irtószerclt forgalon1bahozatala tárgyában. 

(Az 1895:XVI. tc. alapján nüikö,d~ 
\ralan1e1111yi veITTrk'1sérleti és vegyv1zsgalo 
ál1on1ás11a1c) 

Tudomásomra jutott, hogy egyes 
<tyógyszertúrai\: i11ezei e.r;érirtó cs~~étl\:ek.et 
készítenek. és átrusita1u:J~ ané11tul. !1ogy 
azok. forgnlo111bal1oz<ttalára vonatl-::ozo en
gedélyemet mego;zere.zték vol;1a. _, . . -····-

Tudomásul es miheztartas vegett ko" 
löm, hogy a mezei egérirtószerek ~ -17 .OO? 
-19:32. F. M. sz. rendeletem hatalya ~la 
tartoznak:. '.ln1iután az ei:rérirtósz.er~\:en~ 
árusitott a.n~yago~\: „ s.a.iáto? összet_~t~l:1 
és sajátos fizikai tulaJ donsngu ~~g;· l 1\.:
szitméuyek'', tehát különleges novenyve: 
delmi szerelmek minősitendők. Az alkah 
arténvegyü1ete1;;:, az arzé11essav, a foszfor, 
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a sztrychni11 és ::!.. tengeri hagy111a az eg:y~ 
szerü vagy ltözönséges i1övényvédehni 
szerek j egyzéltébe11 sze1·epel11el\: ugyan, 
mert e vegyületek és termékek növényvé
delmi célra közvetlenül nem, csak közve
tett uton, mint csalétek hatóanyagai ha-sz
nál11atók: és a 11ö\rényvédeJen1 lcöré11 k:ivül 
n1:á.s céb:a is alltahnazl1atók. E hatóanya
gokb~I i1övén3rvédeln1i célra a növGnyeltet 
kámsitó állatok irtására összeállitott ké 
szitn1ények azoi1ban ltUlönleges 11övén;y·vé. 
delmi szerek. A 47.000-1932. F. l\L ren
delet 3. ~-a frtelmében pedig ktilönleges 
növényvédelmi sze1·t csnk a f.ölclrnüvelés
Ugyi n1iniszterit1111 engeclélyévei szabad 
fol'g·a.lon1ba hozni. Tehát a JcözQnségcs nö~ 
vényvédelmi szerekből (foszfo1· stb.) csa
i4i.lltet h~g-feljel:b csak saját használatra 
készithct va!D.ki, de nem abból a célból. 
J1og·y azt ~}adásra for_r,ra101nba h.ozza. E 
rendelet mpjelcnése után tehát - ha a 
korábbi rendeletek erre módot is nyujta-
11ak, - a p:~YÓb•:rszerészeknek: lnezei egér
irtószerek:et földn1üve1ésügyi n1i.11iszteri 
engedóly nélkül forgalomb~hozni nem 
szrubad. 

-~z engedélJ1ezési e1járás folya111án 
követett eddigi gyakorlat szerint a mezei 
egér (pocok) irtószere1t - n1elyek: az egy~ 1 

:i .. I .. 

' 
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szerü. szerek közé sorolt anyagot tartal
maznak hatóanyagként - a különleges 
növényvédelmi szerek jegyzékébe vétet

tek fel (pl. l\!Iussol, Egérirtó magvak 
stb.). Ez a tényállás is a hivatkozott rende
let fenti é1telmezésének helyességét iga· 
zo]ja. 

Felhívom Címet, hogy a fentielt szem-
elött tartásával a mezei egé1·iltószerel;;: és 
csalétkek forgalmát fokozott n1fo·tékben -
e re11clelet n1agyarázaton1ra 111egf8le1ő fi
gyelmeztetés utá11 gyógysze1táraltban is 

ellenőrizze. 
Budapest, 1939. évi október hó l 7-é11. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. vitéz Antalffy Sándor 

miniszteri tanácsos~ 

.A. ni. Jdr. fiihl1nivclésiigyi 1niniszterneh: 218.500-
1939. F. l\I. szá1nu rrntlelctc a 1uagyar tea 111inii. 
ségéneli: és forgaln1ának szabályozása, valntnint. 
a ldnai (orosz) h•a ha1nisit<ísáralt t.ilahnuzllsa. 

tárgyában. 

(Ki.vonat.) 

A n1ezőgazd·asági teun1é1\yel;;:, tern1é
l\ek: és cildcek: hall11:isitásánalc tila1n1azásft- -
ról szóló 1895: XLVI. tc. 1. !\-flban kapott 
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· felhatalmazfl.s ala1)j án a rna!:,ryar tea mi~ 
i1őségét és forgalon1bahozatalát a b~lügy
miniszterrel. a kereskedelem- és közlelte 
désügyi n1iniszte1·rel. ,·al,nn1h1t az ipar
ügyi miniszterrel egyetértve a követke
z.f..k.éppen szabá1yozo~11. 

A 1!!:a.gyctr tea és nieghatá,rozása. 

1. ~· A n1agyar tea 11azai gy6gynövé· -
nyele e célra all\'.aln1as részeiből a jele11 
rendeletben szabályozott feltótelek mellett 
és módon készült keverék, amelyből for
Tázás va.gy főzés utján. élvezeti célra szol· 
gálJ) ital állitható elő. 

t:llnp- és Járulékos llll'!JO[JOk, 'l}lC[JCll [JCde.tt 

el.iánísok, 

2. ~- (1) A n1ag-yar tea k:2szitésúre 
felhasználható 

ci) alapanyag·ok a lcövetl\'.ezök: 
akácvirág (Robi11iae flos - Robhiía 

pseudacnc;a.) ; 
bodzavirág (Smnhuci flos - Sambu· 

cus nigra): 
borsosmentalevél (l\llentha0 piperitae 

folimn - l\'lentha piperita); 
ciclrnfarkfö (l\!Iil!efolii herba 

Achillea millefolium); 

:1 
iJ 
ii 
:1 

! 
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citromfülevél (l\!Ielissae folium - l\!Ie
lissa officinalis) : 

csarabfö vagy hangafü ( Callunae 
herba - Calluna vtilgaris); 

csipkebogyó ( Cynosbati fructus 
Rosa „canina") ; 

csipkebogyómag ( Cynosbati semen 
Rosa "ec'tni11a") ; 

fekete ribiszkelevél (Rföfa nigri fo· 
lium - Ribes nigrnm); 

hársfavirág \Tili'ae flos - Ti!ia cor· 
data és Tilia platyphyllos); 

málnalevél (Ruhi idaei folium - Ru· 
bus iclaeus) ; 

nyirfalevél (Betulae folium - Betu-
1a verrucccsa €.·s Betula pubescens) i 

szan1ócalevél {l!"ragariae folitu11 - Fra~ 
garia vesca, Fragarin. colli11a, Fragaria 
elatior); 

szederlevél (Rubi fl'uticosi folium ·
Rubus „fruticocus") ; 

székflivirág ( Chamomillae. flos 
J.\'Iatricari:a. chan1on1illa); 

utiflilevél (Plantaginis folium 
Plantago lanceolata) ; 

veronikafü (\i eronicae l1erba - Ve.
ronica officinalis); 

/J) járulékos anyagok a következólc: 
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borókabogyó (.funiperi fructus - Ju-
11.'1perus communis.) ; 

cseresz.nyeszár vag·y cseresznyelt-0-
<·sá11y ( Cerasi stipes - Prunus aviu111 és 
Prunus cerasus); 

édesgyökér (Liquiritiae raclix - Gly· 
cyrrl1i'Za glabra és Glyc:yrrhiza , glanduli
fera l: 

édeskömény (Foeniculi fructus -
· Foenicultun vulgare): 

somkóróvirág ("Meliloti flos - l\!Ieli
lotus officinaHs) ; 

szagosmüg-ef,ü ( Asperulae herba 
Asperula odorata); 

töl o-vfakéreo- ( Quercus cortex 
Quercu~- robu1· 

0 cs Co)ucrcus sessiliflorn); 
zsályalevél (Salvae folium - Salvia 

officina~is). 
(2) Az egyes alapanyag·ok a kószter-

n1ék.ben 5 .százalók:nál nagyobb sulyn1env-
11yisCgben i::::, az egves .iárnlékos ~111y;:i.g-01;: 
nzoban egyekint lep:fe1jelib 5 szÚZ<lléko.-; 
sulymenn,,is[,g-ben használhatók fel. 

(3) A felsoroltakon kivül más alap. 
anyagot vagy júrulékos anyap:ot csal.: c:t 
fölcln1ivelé:-:ügyi n1i.1}iszternck a belügyrni
niszterrel egyetértőleg ]dadott 1\:ülön en
g;eclélyCvel szabad felhasZT!DlnL 

l 
'1 
· 1 

l 
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3. S· (1) A magyar tea a 2. §-ban fel
sorolt alrup- ·és járulék:os anyago1t ebryen
Ietes összekeverése utján á!Iitható elő. Az 
alap- és járulél{OS ai1yagokat összekeveré
isük előtt ugy kell felapritani (vagdalni, 
illetőleg durván megtörni vagy darálni), 
11ogjr hatóanvaO'aik: az elkészités k:özbe11 
megfeleilő ~é1'.tékben és arányban oldód
hassanak Id. 

(2) A felhasznált növényrészek felap
ritásá11 lrivül azo1lt fon11yasit,_ása1 száritá„ 
sa, piritása, enyhe pörkölése, továbbá er
jesztése (fermentálása) is megengedett 
eljárás. 

A magya.r tea. fa.jtái. 

4. ~. ( 1) A következő háromféle jel
legü (tipusu) magyar tea hozható forga-
lomba: · 1 · 1 

a.) „M" jellegü n-iagyar tea, föaBtotó
része a bcrsosn1entalevél 1 b) az „R" jelh~
g'i.ié ·a szederlevél és e) a „T" je11egüé a 
hársfavirág. Mindegyik jellegü teában a 
főalkotórésznek legalább 70 száz8'lékot 
kell kitennie. 

(2) J\'Iin.;:.1húron1 1111agyar tea ef,ryéb al
kctórészé\il a további, legfeljebb 30 szá-
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zalék mennyiségben (ará11vban) - a 2. §. 
(2) bekezdésében a járulékos anyagC'k fel
használására meg,zabott korlátok .között 
- csak R 2. 1\-ban felsorolt alap- vagy já
rulékos anyagot szabad felhaszi~áhli, az 
(1) bekezdésben előirt föalkotórész mel
lett azo11ba11 legalább még egy ai1yag kc
ve1•ése G;;:ötelezö. 

(3) A forgalombahozatallal egyidejü
leg a mag;,rar tea össrzetételé:t és l;;:észit~~i 
módját zái1: boritéfoban a földmivelésÜg\"Í 
miniszternek \,e kell jelenteni. 

5. §. (1) Az előző 4. !l-ban foglaltak
tól elt€-rö összetételü n1agyar tea, vag-y bár
milyen más élvezeti célra szolgáló teaké
szátn1é11y, teak:onzerY, n1iiter1111ék (p1. tea
pótló udvonatok, tabletták,) stb. ak{i;- szi
lárd, akár folyékony állarpothan C'alds a 
fölcl111üvelésüg:v:i miiüszternek a belügy
mi:inszterrel egyetértően ]dadott külön 
engedélye a!1apján }1ozható l;;:özfogyasztás-
1·a forgalomba. Hasonlóképpen külön en
gedoélyt kell k<>nü a jelen rendelet 3. !l
ában meg nem engedett eljárással előál
lított magyar tea készitésére is. Ezt a 
1·e11<le1ltezé:~t 1.:.:el1 a:1d.:.:or is alkab11azni, l1a. 
n teakészit1nény előálitá~8J:a 1.:.:inai 
(orosz) teát is felhasználnak. 
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A /uinúsitás tfüilma .. 

6. §. (1) A j,elen rendelet hatálya 
alá tartozó 111agyar tea e1öáliltásál1oz a 
2. 1\-ban megnevezett alap- és járulékos 
a11:fagoltorL Jcivül 111ást, vagJ' ezeket a 
megengedettnél nagyobb mértélcben, vai:,>y 
pedig a megköveteltnél kisebb mértékbe» 
felhasznáhli - klilön engedély nélkül -
tilo~. 

(2) Tilos továbbá ru magyar teához 
ásványi~i növényi- vabYJ' n1ás idegen ere
detü anyagot ·al\'.ár su1y- vagy ter.iede1en1-
szaporitás. al<lár jobb n1:inős6,Qj látszatá
nak keltetése, ak·ár valan1i ÍO'b>'~,ratél:osság 
palástolása végett hozzákevemi. 

( 3) 'J;ilos a n1agyar teáb<il, V!:i.gy a 
kés.zitésre felha:-;z11ált nyersany ~~gok.hól 
értékes a1kctórészc1\:et elvonni, il1etöl0g 
::innak készités~ére é1tékes alk:otórészeitől 
111eg·fcsztott (kivont), vagy }1e1yt.elen 1-:e· 
zelés, n1eg nen1 felelő tárolá~ \'<l'gy hnsz
szabb állás k:övetkeztében .iele11túk0nvr.fl 
(:sökkent használati értékü alap- és jüru-
1t~kos anyap;okat Je1hasz11álni. 

(-·l) rrilos olyan 111ag:\ra1· teát ltészito· 
ni és fo1·galon1ba hozni. an1et'{ az egész
séo:re k:áros hatásn anvagokat - n1érge
zö' növén3ri ré~zeket, Stb~ - tartaln1az, 

vagy idegen, de :nen1 111érg-ezö anyagból 
vagy tem1,;szetes hnlladékanyagból töb
bet tartaln1az, n1int amenn:'ti a fell1asz~ 
nált alap- -1és járulékos anyago1-::ka1 
azok célszerü és gondos . termelése, keze
lése kikészítése és feldolgozása mellett -
a kész termékbe belekeríilhet. A két 
ill1m-es lyukbősP.gü szitán áthulló anya
gok (töm1elék, por, stb.) menn:yisége 2 
száz~lélmál több nem lehet. 

Elnevezés, jelzés, fo>'galom/Jaho.mtaT. 
7. §. (1) A magyH teát csalds a ké

szit.ö által, a zá1r sér("'.11110 i1élkül fel nen1 
bonthatóa11 zárt. eso111ago1ásban szabad 
forgalomba hozni. A klilső burkolatnak '' 

i\'l" ·fajtáju n1agyar teánál zöld. a „R" 
Ía.itájunál }Jiros és ::t „T" fajtá~iuuál sár
O'a sz.il1ünel;,: 1;;:e11 le11!1ic. J:\ 1;.:U1ön engedély
~rel f orga101nba l1ozható n1'agyar tea s~á.
:i:nára n1ás szin.i.i bur];,:olatot 1;.:e11 l1asznal-
11i. Cson1agoló anyagul papiros, n1ühár
tya, falemez, fén11en1ez ("ó11, alnn1inium, 
stb., 1'\sd: a :34.G52-1889. B i\I. sz. r.), 
üveg- és köedénJr, porcellá11 11asználható 
fel. 

(2) Az áru tartályán fel kell tün
tetni a 111agyar tea elnevezést, továbhá n. 
jelen rendelet 4. 1\-ában foglaltaknak 

l 
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megfelelően e szbveg fölött; mellett vagy 
alatt az 11 IVI", „R'\ illetőleg „T" betüvel 
a tea fajtáját (ti,pusát). 

(3) A magyar tea ksz;itésére fel· 
használt anyagokat a jelen rendelet 2. §
ában h.asz11ált n1ag-Jrar névvel, n1e11nyisé
glU' fogyó sorrendjében, közvetlenül a fő
elnevezés alatt kell feltüntetni. 

( 4) Fel kell továbbá, tüntetni az áru 
cso111agolási burkolatán ( tartá1yán) a li;:é
szitő nevét ( cég1ét) és telepe helyét (hely· 
ség, utca, 11ázszá111), vagy e 11elyett be
jeg-yzett védjegyét, amelyet azonban n 
földmüvelésügy i miniszternek be kell je
lenteni. 

( 6) A készitö köteles az áru L részle
tes használati utasitással is el13.1..!1i. 

(7) E rendelet hntfüva alá tartozó 
n1ag·yar tt:át g·yógyitó lL-itására 11ivntlto
zással forgalon1ba hoz11i i1en1 szabad. 

(8) „J\ 1111,gyrLl' tea-k:ész·itn1ények. 1neg
különböztetésére, illetőleg n1égjelölé::-:ére a 
kötelező elne,·ezés;,k és jelzések mellett 
költött, üzleti !lév is használ ható. Az ilye11 
üz1eti névnek: c..zonban nen1 szabad 111ert
téve3ztőnek: len.ni (iITTr p1. nen1 lehet va
la1n1i 1\:inai vag.v azzal i:o]zon tea-féleség 
nevéhez has·onló, vagy 0lyan földrajzi 

'''"'"!/"W4 ,_ . .,,.,~f~'. 
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helyre utaló, ahonnan e teaféleségek 
szárn1azna1(). Ugyszi.ntén nen1 S:&'tbad 
sem az üzleti iratokon és nyo.mtatványo
kon, vagy reltlán1on olva11 rnás feliratot, 
l\:ifejezést, jelzést, képet, vagy ábrát 2J
kaln1azni ('pl. k:ina1i teal1á,zat, a tea-nö
vén)r 1tépét, kiniai 1tnlit, stb.), amely a vá
sárlót a ter111élt eredete, Ö3szetétele, vag~t 
:minőst;ge felől megtéveszthetné. 

Ellenőtzés, mintcivétel, szcilovizsgálcit. 
10. ~. (1) Hatóság·i ellenőrzés, min

ta vétel és szaltszerü ·vizsgálat az 1895: 
XLVI. törvénycikk é$ végrehajtása tár· 
.Q:Yában kiadott rendeletek értelmében tör
ténilc. 

(2) ... !:\. m1rrgyar .tea YÍZSJ~:álatával kap· 
csolatosan az 1895 :XL VI. törvénycikk ér· 

. iel1111Óben történő vegyvizsg·álat \régzésére 
és szal\:vé'1e1neny adásá ,.a az ország egész 
terliletére - Budo.pest Széke>főv:lros ki
Yételével - toY:illbi intézkedésig az 01·szá· 
g-os Chen11iai Intézet és I\.öz1Jonti. \Tegy~ 
kísérleti Allomás (Budapest, II„ Keleti 
Károly ucc<t 2-1) ; Budapest Székesfőváros 
terliletfre pedig: a Székesfővárns Vegyé· 
szeti és Élelm;;;zervizsgáló Intézete (Budt>
pest, Központi Városlu\za) illeték~s. 

A jelen rendelet hatf\lya alá tartozó 
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tc1·n1éltel\:böl szaJtszerü megvizsgál fis célj á
:ra 50 g-nyi ini11tr~ szük.séges. 

11. §. A kinai (orosz) tea (Thea si
nensis L. és ro1toT1ai) n1h1ősége tekinteté
ben a világkereskedelemben e.!fogadott. 
kellékek az irányadók . .P ... hrun1!isitási tila
lom tekintetében az 1895 :XLVI. törvény
cikknek, illetőleg a 38.286-1896. F. iVL·· 
sz. rendelet 5. ~-ii.ualt általá11os rendelke
zéseit a kina.i {orosz) teára is alk:nln1azni: 
kell. Szakszerü me_gvizgáhí1s céljára 30 
g-nJ·i n1í11ta szükséges. 

Vegyes 1·enclclkezések. 
18. §. ( 1) Al11enn'tibcn a c~elck:n1ény 

sulycsal:b büntető rendelkezés - küWnö
sen az 1895 :XL \ 1I. t.-c. 8. ·vug;{ 4. §-a -
alá. nen1 esik, k:il1~\gást követ el és pénz
büntetéssel büntetendő az, aki a jelen ren
deletnek valan1elv rendelkezését n1e~·sz-egi 
vagy kijátssza. 

(2) A pénzbüntetés tekintetében az; 
192~:X. törvénycikk rendelkezéseit kell 
oJ1;::aln1a.z1Ti. 

( :J) E Jdil1úgás n1iatt az e1.i ár ás a k.öz
iggzg-atási 11atóságnak mint rendőri bi.h1-
tető hatóság·na1~ hat8sk.örébe tartozik . • "\z 
1929:XXX. t.-c. 59. §-a első bekezdése 3. 
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--pontjá11al;,: a11\'.aln·tazása sze1npontjából 
szakminiszternek a m. kir. fölclmive]és
ügyi minisztert kell tekinteni. 

14. R· (1) Ennek a re1uleletnclc o ha.
tál.ya a gyógycélolcat szolgáló teálcra. és 
tecilceverélcelcre nmn terfecl Id. 

Budapestc10, 193\l. december 22-én. 
vitéz Lukács Bélcc s. k. 

állrun1titk:ir. 

A n1. ldr. föld1nivelésügyi 1niniszten1cli: 153.800 
-1940. F. l\I. szá1nu rendelete a cukor forgal_ 

1ná1utk és fogya~ztásána,k szabályozása. 
tárgyában. 

('Kivonat.) 

A cukor forp;almának és fogyasztá
sának szabétlvozásái·ól szóló 2.520-1940. 
JVI. E. szán11l' re.ndelet Z-3., 5-7. §-aiban 
fog1a1t f~l11atah11azás ~"!:lavján a be1üg·y-, 
J)énzügy, vala111i11t a ltere!'lt:eclelen1- és 
l;:öz1ekedésUg~ri n1inisz.te1·rr?l ogycté.:·tve. n 
következőket rendelem. 

A renclelct hatcílcyci cilcí csö culco„. 
2. R· A jelen rendelet szempontjából 

cukoT alatt kell érteni az 1899 :XVIII. tc. 
1. §-ánal\:. 1. pontjúbD.,11 n1eg11:itározott, 
-culrnrrépáhól (esetleg cukornáclból) kivont 
fi110111itott vag}' fino111itatlan o1yai1 lt:é-

„ 

/1 
11 ,1 

11 
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".."it~1ényt, amely r7;1dszerint kristály, por, 
1,?cl,a, suveg alakJaban, vagy mint kan
d1s, esetleg mint nyr:rscukor ke1iil fo1·g-a· 
lomba. Denaturált cukorra a jelen rende-
let nem vonatkozik. · 

Bejelentési kötelezettség. 
. ~· $\. ( 1) Minden kereskedelmi és ipa-

ri va11alat. vendéglő, penzió, kávél1áz 1~~ 
vénnt~rés, J.;:ifözés, kocs1na és n1ás, '.ren~lé~~ ·· 
látó ipal'i üz~, továbbá n1inde11 1\:órl1á:; 
g~Ógy* . és nevelőintézet és n1tít-: e11átás't 
k~s~clgaltató intézet köteles a birt0káhmÍ 
levo cukrot mennyiségre való tekintet 
nélkül bevallani. 

A fejad(•g. 
7) Amenyiben a fejadag kiegi•szité3e 

orv~si i·g~zolásra törté11ilr. az nrvosnalc 
~z 1gazolas~:.i,1; , f~l kell tüntetn'ie a fej-· 
!td~g k1eg-esz1tesenek indok:olt időtarta
n1at. 

A culcoi'jegy. 

9. §. (1) A cukorjegy heVijegy, an
nak. ellenében tehát egy hétre n1egá1lapi
tott cukorn1e11nyiség vásátolha'tó. EgjT
egy alkalommal -- az első három hetet ld
véve, amikor is legfeljebb három hétre 

·~ 2TI 
!!'• 
f;szóló hetijegyet kell kiosztani. A .cuirnr-_ 
!Jegyek arra a hétre é:~ényesek, . ameh 
tMt a j egyek•'ll fel van tuntetv;. 8; fel n~n~ 
J.·.-haszn.á1t jegye1tet azo11lJa11 . erveny~ss:::·~l 
~idejük _utolsó napjától szá;ni!ott l~et '.'": 
lten belül fel lehet· hasz1rnJm; A ieITT ek 
S:, sak a· i1na'• a községnek (varosnak) te· 
J~~.Úleté;1 é1~ényesek. annelynek bé)yegzöjé
·!:::.vel P.1 vannal~ .látva. l, -l3) A cukorjegyet átruházni nen; 
~szabad. Elve$zett cu1todegv helyett u.1 
li jC'bryet 1.:::i.acl11i semmiféle cin1en nem sza~ 
r bad. 

10. §\. 

(2) A kórházak, klinikák, gyógy- és r nevelőintézetek s más ellátást - 1,isiolgáló 
l) intézetek, zöldkeresztes akciók cukorszük-· 
\' sén-letéről, továbbá tiszti és altiszti étkez
:\· cté'k valrumint vendéglők és kávéháza]<, 
n,~: penzió};:, 1távérnérése1\:, ltifőzések ,1tocsmá1\ 
b s más vendéglátó •ipari üzemek és cukrot 
~S feldol~ozó ip:wi üzemek részére kiutal
t!' ható ~uko;-mennyiség keretei\ az illetékes 
i1\ •. n

11
o1üszterek kikiildötteiből alakítandó lJi

.. zottság á\hiptja meg. A bizottság elnö
''' ke a földmüvelésügyi miniszter kiküldöt
~~l~: te, 11elyettese a pé11zügyn1iniszte1· 

1 
k11kli~

t:>::" dötte. A bizott~.ág döntÉsét az i.1leté ces rrn-
, ·:>--~~:;; 

,_ ... _,.., __ , ___________ ... _________ --

1! 

11 

1: 
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niszter hajtja verrre ,, l ; .· • -
1 

· " · ·"' i.zotts·cg 'Jt 1 
meg-a ap1tntt lte1·eten bel1·· ' _a 'á 

t 1 
u az egyes . t' 

:ze e e részére ldutalható cul·oi· ·' „ 
1
1:. e. •t · · \. menn-r1s:" 

ge az ipari anyaO"Q"azdáll·od, · :J e·11 t"l . . ,,,,_ ... „, \. asi szerve!
~. e.o eg az mtézet felettes f Pl „ „ '• 

tósága az ;Iöző évek átlagior_~-a~~~;~ h;
gye!embevetelével álla11itJ' a ineg A' 

1
• 

·11 't' · ' · meg ~. ap1_ as alapján adja ki a közsé . 1" -
Jm·osag (palgárrnester) az engefl ~ ol

. cttlcol' beszerzésére e J ~a 

„4. kés;-~letek ellcnör,--:ése. 

.1~. §. A ,községi e1őljáróság· (pol()'ái·
n1est.e1) az altala vezetett 11\rilvárt·n, eot' 
alapján a beielentett f,s ,„,:,, . • 1·1.; 1' 1

1

-h 

1 
as l · · · · ,„ - '"" lü Y"''ett 

te~z1eteket, továbh:í. a vúltozúsol~at~ a 
~zuks(~gl1ez n1érten, de legalább n.ecr red-
evenkén e11enö1·i?.11i köteles. ,.,,J 

Lakásráltoc·císok bcje/c„tése. 

l7. ,§. }la, _a cukorjep,)"r1.:: jogo-
su:t - i11as. hato.sag .területére 1tö1tözÜc 
m1nt an1e1y a enkor1eo-ve1. 1··:11·t tt : 
1 l 

, l . · ~. '- 'l ,1 l 0 a, U] 
a to 1elyen_ csak akkor k~1nh „t c11l-01·1· 
o·t·l -1 . ·" 'e„.J'C:. ·1 1~,:; 1:1ut,atJa a~ „ el_ölJhi )al(óhelYé-
nek hatooa 0 a alhl Jó·il]itott E'l l .. } · · · ,...., ~ ~" ~· .e n1ez 0 sJ1 
nJclentót (D. rnintn) 6 , l"I eb'iio"l ,:1.'t'..' "l ... t< ' l' ll· 
no eg cultorjegyre jo.Q:OStl1t. -

219' 

Bünfetö reHdelkezésck. 

18. §. (1) Arnenylben a cselekmétW 
ulyosabb bü11tető rc11delk:ezés alá nt<111 

esik, a 2520-1940. TuL E. számu re:1'lelet 
. $;-ának (l) bekezüésében foglalt kihá· 
ást 1cövet el \és az, ott n1eg<határozott 
ü11tetéssel bi.intete11dö, aki 

1. a :.). és 4. §. rendelkezései ellenére 
a birtokában lévő cukrot be nem jelenti, 
;netöleg be 11en1 vallja, \1a.gy a valóság

:r"nalt illlCg nen1 felelő adatol.;:at jelent be, 

~illetőleg vall be; 
:jz, 11. a cukorjeggyel hozzáforduló vevő-
\nek -- noha készlettel rendelkezik - cu
:l~kor kiszolgáltatását ]11egtagadja. 
J' (2) A pénzbüntetésre az 1928:X. 
~;o;törvényci1dt rendell~ezései irá11yadók. az.
~~zul az eltC·résscl, 11ogy a ldszabandó pénz
i:;:büntetés legn1agasabl) n1értéke 11yo1cezer 
~';pengő, olyan esetben pedig, ai11i1cor 11wep:
l·.álalpithat'ú a11nak. a i1yereségnek. a meny
~ nyisége, aJ.11elyet a ltihúµ;ás ellcövetöje a 
i'.cselekménnyel illetéktelenül elért, nyolc
Jtezer peng·őnek: a n1eg<:'lllap'itctt nyereség· 
;~;::kétszere:::ével felen1elt össze~~e. 
~'.1, (3) Ari·a a }(ószle:tre, an1elyre nézve
i- a }(il1ágúst clkövetté1c elkobzásna1t va.n·. 

~;;helye. 
@J> 
--~---

,'.';>->Ifli: i 
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( 4) A kihágások miatt az eljár ás a 
közigazgv~ási hatóságnak1 a rendörség 
n1ülcöclé.$i területén a n1. k:ir. re11dőrség
nel;:, n1i11t rendőri büntetőbiróság-na1c a 
hatáskörébe tartozik. Az 1929: XXX. tc. 
50. ;:\. (1) bekezdésének 3. pontjában fog
lalt rendelk?zés szempont.iáJ.iól szakmi
piszternek a földmüvelésügyi minisztert 
kell tekinteni. 

Zúró rendelkezés. 
19. §. A jelen rendelet kihirdetésé- -

nek napján lép hatályba. 
Budapesb~n 1 19"10. évi április l:J-án. 

.,,;téz .gróf Teleki 1Wihály s. k. 
m. kir. föld:nüve1L•sügyi n1i!1igztei· 

1.5:3.9%-19'10. szám. 
IX-A. csop. 2. ü. o. 

Földrnivelésiigyi n1in.isztcri leirat a gyógy~zer„ 
tárak cul1or- és zsirlu~:.~zlcteinek h:\ieh•nté.;;;ri, 

valaulint cukor„ és zsirellát[\sit túrgyúhan. 

.\fag~caro1·szági (;yógyszerész Eg·ye3ülctnr:1\: 

A c11kO'r forgaln1úról és fogyasztúsú
ról szúlú 103.800-1940. I•'. lVI. szán1u 1.§s 
fogyasztásána.1c szabályozásáról szóló 
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lb3 900. F. M. számu rendeletnek a 
•z.VÓ!ryszcrtárak:kal szen1ben való a~kalma· 
~á„,~ tekintetében a következőkről értesi-
ten1: 

Az idézett rendeletek 4„ illetőleg a. 
~-aibaJ1 a gyógyszertáralt névszerh1t fel
ernlitve 11incsenelt ugyan, azonba11 az idé-
zett szakap,zoi.;: szelleméből k:övetk:ezil.;: az, 
~logy a g):ógyszertárah:, amel(}'iben üze
mük keretében Cllkrot, illetve zsirt dol
goznak fel, az idézett rendeletben megne
vezett gJ'ógyinté2etelt1 illetőleg ipari üze· 
meg fogalma alá, tartoznak Ehhez ké,pest 
a. gyogyszci.rl:\ 1·ak köte1csek cul.;:or- t~s 
zsi1·kész\eteiket a 15S.800--194íl. F. :M. 
sz§mu rendelet 4. §-ában, illetőleg ?. 

153.900-1940. F. :M. számu rendelet 3 . 
~-áJiak ( 3) bekezdésében foglaltruk sze
rint bevallani. 

Viszont a fentiekböi következik az 
is, hogy :t gyógyszertára,k az Uzemillc 
folytatásához szükséges cukrot és zsirt 
a 153.800-1940. F. l\'I. rendelet 10. § 
ánack (2) és (:l} bekezdésében foglalt 
rendelkezé.seknek megfelelően igényelhe· 
tik . 

Fentieltröl az idézett rendeletek 1. 
~-aib~n n1eg·je1ölt hatóságokat egyi.dejü-



:282 

log ért.esitettem. Kérem ,szíveskedjék az 
Er:yesulet kebelébe fa1tozó gyógyszeitá
Takat megfeleliíen tájékoztatni. 

Budapest, 1940. április hó 16-án. 
A miniszter rendeletéből: 
Olvashatatla11 aláirás sk:. 

i11iniszteri osztúlytanc1i-csos. 

11 TRE~ gyógyszerkiiliiniegességllkllt 
SE!&.'WQi.~IJQ) drazsé és ampulla 
GRA\U@i1iHV drazsé és ampulla 
GLi.iflSi"Sli'll tabletta 
~l!llll?@r~l\lllS!li'll pilula 
IC@l!.@i"&!ll!illi'll g•anula 

·világszerte rendelilc. Kézi eladási ~::i:erefc. 

'll'!iil~ili ~ •• '!J'. l!illl!l!i:ilaipest, '!l 'i!::!l. 

M. KIR. HONVÉDELMI 
l\llNISZTÉRIUl\I. 

honvédelen1röl szóló 1939 :II. tc. ,·égreha.jhÍ-· 
sára. ,·onatli:ozó Utasit.ás. 

(Kivonat.) 

II. fejezet. 

f" Tcirtalélws tis:zt. és tisztuiselőlcépzés. 
· .15. §. Júcrpaszomcínyos szolgái'cit teljesi-· 

r; ( 1) Azok t:'e s~~.:::~~:::~telesék, akilt· 
\.); nek a tartalékos tiszti kiképzésre való je· 
'"·'lentkez:ését elfogadták (karpaszományosok 

- U. III. rés' 1. Cim 7G. fü, a tényle-
p; 

~. ges szolgál~~tot a\'csapatnál' esetleg' ru csencl-
-f&;X _őrségnél, vagy k:ülö11leges szolgálati 
v&;;;, __ ágal~ban, ha pedig_ erre való igénylÜ\: is 
1"'· ']] •tt t tt . 'll t . -J1Zf;\:n1ega ap1 a o. , orvos1, a a orvost vagy 
'•·. U'1/ÓiJJJSZer"sú minőségben kötelesek telje

L'liteni (T. 36. §. (11) bek. J. mondat. 
(2) A karpaszományosok tényleges 
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szolgálati ideje minden fegyverncnrn21 
k-?t Ó\". 

(3) A lmrpaszományosok bevonulá
sának időpontja október hó 5. napja. A 
karpaszon1ányoso1;;: 11ehivása és ben1uta
tás>i a többi legénységi állománvu szemé-
1yekével egJrezö. A ti~aylG~t'S ~szcl'rá1ati 
idő k:izárólag a katonai kiltépzésre !:'; siol
gál. 

( 4) Karpaszomány<Js szolgálatot csak 
<illam.költségen lehet teljsiteni. A karpn
szon1ányosok szol~álaton k'ivül sajútju1c· 
búl beszerzett félfinom anyagból készAilt · 
ruházatot, fekete nadrágot és .fehér kesz· 
tyüt viselhetnek. EzekJtek. azonban s?}in .. 
ben és alakban meg kell felelniök az öl. 
tözeti és Felszerelési Szabályzatna1;;:. 

( :3) ... ~ karpaszon1ányosolc n1eglcülön
böztetö jelvénye az egyenruhán le.vő lcar
pazson1ány, a.n1elyet közelebbről a'f; öltö· 
zeti és Felszerelési Szabiilyzat állapit 
111eg. 

19. §. Tn1·a/ékos honvéd g!}Ó[J!JSZerészi 
kiképzés. 

( 1) .,.q_ ltarpaszon1ányos gyóg·:yszeré-
5zek katonai alapkil;:épzésük.et valarn~ly 
helyörség•.i kórl1áz egészségügy·i .osztagá
nál kapják, e)ső kato11ai kiképzésük: utá~1 

:pedig a 11onvéd ltúrházak gyógyszertárai
ba osztatnak be katonai ,gzolgálatra (T. 
40. §. (2) bek. 1. mondat). Az egyes 
egé~zségü.gyi osztn.golt ltözötti elosztá-su-. 
kat a honvedelmi miniszter évenldnt 
rendelettel. állapitja meg. A karpaszomá
nyos. gJrógyszerészek té~1yleg-es szolgálD,
tukat egyhuzam1bm1 teljesitik. 

( 2) A karpaszományos gyógyszel'é
szeket tényleges szo.lgálatra a gyógysze
Tészi oklevél elnyerését közvetlenül köve
tő október hó 5. napjára kell behivnL 

( 3) A karpaszományos gyógyszeré
szek a ta1talékos honvéd g)'ógyszerügy1 
tisztyiselői rendfokozat eléré~éhez me.g
ltivánt eh11é1Bti é.s gyakorlati kiltépzésü
ket a ho11vécl gyógyszertáraltban -kapjált. 

( 4) A ka1·paszon1ányos gyógyszeré
szek. tényleges szolg·álatuk alatt a csapat
szolgálatot teljesitö ka1:paszományosok
kal egyidöben lépnek e!ö; tényleges szol· 
gálatuk másod1iik. évének. végé;vel, 11a a 
tartalék:os gyóg·jrszerübryi tisztviselői 
re11dfolcozat elérésére aHcal!nTasalc és a 
meglcivánt lcövetelm·enyeknek egyébként 
is n1egfelelnelt, ho11vécl gyógyszerUg:,1i 
í<Yakornokká kell öket. kinevezni (T. 40. 
$;. (3) bek.) 

-

;~ 

11 

11 
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( 5) A honvéd gyógyszerügyi gyakor
nokká való kinevezésre tekú1tetb13 nem 
j~vö karpaszományos gyógyszerészt, 
tenyleges szolgálatának letelte után az 
el~él~~ l~ats·nai rendfokozatfrval. az egész~ 
segug~{l csai1)at tartalél\: áHon1á11:\rába ltell 
helyeznli. 

('6) Az a gyógysze1'ész, alili a gyógy- · 
szeré;;zi tanulmányait abbahagyja, vag:v. 
fi. gyogyszerészi o1r1evelet 11en1 sz-erzi megf 
nnnak az éV11ek október 11ó 1. na:pjáJi'g, 
amelyben hnszonhatodik életévét betöltJi, 
szolgálatát a csapatnál vagy valamely 
különleges szO'lgálati ágban teljesíti (T. 
40. \;. (4) bek.). 

(7) Egyebekben a 15. és 16. $l. ren
delkezései - kivéve ez utóbllinak (7) 
belrezdé.sét - a k_arp~szon1á11'vos rrvo· rrv-„ o~ 1::::> •• 

szerekre is mep:felelöen irrrnyadók (T. 40_ 
s. (5) bek.) 

l E A NI D 1 N°CHINOIN 
ll llerium oleamier leve!énel1 glvcosidáiE 

!Jigilalisszeril camia~um 
Solutio Tabletta Suppositórium 

.287 

Ad. 10.700-eln. 15-1940. H. 1VL szám 

_<\ honvé_clclen1ró1 szóf.ó törYénr Yégrehn.jhi.s:H·a 
\·onatli:OZÓ Utasítás. (III. rész.) · 

( Ki·vonat.) 

80. §. Tawtalé.lcos gyó_qyszerós.;i /dképzés; 
karpaszoniá.nyos gyógyszerészek. 

(1) H2. a hadköteles, akinek a tae
talékos tis~ti kiképzésre való .i8lentkezé
sére irá11yuló k:éreln1e elfogadtatott. 
gyógyszerész'i gyal\:orlatot vagy hazai 
tudon1ányegyeten1e11 gyógyszerlszi tanul· 
mányokat folytat, feltéve, hogy legkésőbb 
an11al\: 'az évne1\: okt6ber 11ó 1. napjáig, 
amdyben huszonhatodik életévét betölti. 
g·yúgyszerészi okJevelet szerzett, tényle
g·es 1n1tonai szolgálatát a g·yóg-yszerészj 
o]{levél n1egszerzése utá11 teljesiti. /1.. 
fillÓITT1szertár önálló vezetésé11ez n1egki
vá11t s a gyógysze1~észi oJ\.levél 7negszer~ 
zése llÍ:C'ÍJl szükséges hároni, éYi g·yakor1n.
tot a szo1g·álat n1eg1\.ezclése szen1pontjából 
tanulmányok folytatásának lehet tekintA
ni (T. 40. ~- (1) belrnzdés). 

(2) Azt a l\:arpaszon1á111yost, aki g·ya
korla.táualz, i11etőleg ta11uln1ányai11a1\: állá~ 
sából következtetve az előbbi bekezdés-
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ben megállapitott végső időpontig a 
gyógyszerészi oklvelet eröreláthatóan 
n1t:g.szerezn,i nem tudja, nen1 "iel1et a tar
talékos p:yég:yszeré::.zi kil\:épzésre bocsáta
ni. A gvógJ:.szerészi gyah:orlatot vagy ta
nulmányokat folytató ilyen karpaszomá
nyosok szolgálatui-:at a csapat11ál ·vagy a 
különleges szolgálati ágakban teljei;itik s 
ha ott egyébké11t megfelelnek, a tartalé
kos tiszti (tisztviselői) kiképzésre bocsát
hatók. 

(3) A ta1talékos gyógyszerészi k;
képzésre bocsátást a tartalékos tiszti ki
képzésre való jelentkezés elfogadására 
irányuló kérelemmel egyidejlileg kell elő
tel'jeszten.i. .A!zok a ka1ipaszon1á1Tjrosok, 
akik utóbb 1t0Zdil\: n1eg a qJrógyszerész1 
~ryak.c1·latot1 vagy ta11uJ;n11án:ro1zat, l\:ére

1
• 

mükct utóbb is elő:erjeszthetik. A kérc
lccn1 elhirálásáná1 kövP.tendő eljárásra n. 
75. §. rendelkezései i·rán:yadók. I-Ia a l\:ét 
kérelmet e&cyütt terjesztik elő, azoltl fö
lött egy és ugyanazon eljárás során l<ell 
határoz11i. 

( 4) A tartalékos gyógyszerészi ki
l\:épzésre ;bocsátctt karpaszon1ányosok szol
_g-álatukat te1jesithei.1ik nen1csak a gyógy
'SZerészi qk.leYél n1eg-szerzése után, de ::' . . 
g:.rógyszertár önálló vezetésére feljogositt\ 
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( approbációs) vizsga letétele után is, 
azonba11 ebb~n n.z esetben :is leg1tésó'bb 
annalc az évne1r október 11ó 1. napjával 
kezdődően, amelybcen huszonhatodik· élet
évüket töltik be. A tirocinális vizsga le
tétele utá11 s mé~ a gjrógyszerészi oltle
vél megszerzése előtt karpaszományos 
gyógyszerészi minöség-ben szolgálni t~em 
lehet. A JrnrpMzományos gyógyszerészek 
szolgálatukat egyhuzamban teljesitik; el
ső katonai kiképzésük az ep;észségügyi 
OS2Jtagnál történik s azutáJ1 a honvédkór
h~zak gyógyszertáraiba osztatnak be szol
?"al.atra. Ez a szolgálat a gyógyszertár 
onal1ó vezetésére feljogositó vizsgá11oz 
megkiivánt gyakorlati időbe beszámit. (T. 
40. ~. (2) bekezdés). 

( 5) A tartalékos han véd oyówszer
ügyi ti.szt1.riselöi rendfokozat elé~·és°ére a1-
kal!l1:ns és n1egfe1elö n1inősitésü gJrógy
szereszt, ha a n1egkivá11t ltöveteln1ényelc
nek egyébként is megfelel, a ta1talékban 
honvéd gyógyszerügyi gyakornokká neve
zik ki (T. 40. §. (3) bekezdés). 

1(6~ Az a gJrógyszerész, aki 'a gyóg;y
szere;z1 ta11uln1áJ1Jrait abbanhagyja, vagy 
n gyogyszerészi oklevelet nem szerzi meg 
annak: az évnek október hó 1. napjáig, 

-
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amely_ben huszonhatt~~tk v~lgyeté~~\a~~~~;ri~ 
'ZOl"'álatát a csapa ua . < • 1 · .ti. .(T " „ 'l '"' , ban teJes1 . különleges szolga a.,, ag 
40. $l. (4) bekezdés)· 

Steiner Aladár 
üvegkereskedillmi vállalai 

BudailllSt, VIII., Thék Endre m:ca 45 
Telefon: 140-180. 

GYÓGYSZERÉSZEK ORSZAGOS 
JÓLÉTI ALAPJA. 

Jelentés 

291 

_i\. Gyógyszerészelt Országos Jóléti _4.Japjánalc 

1939, évi működéséről, 

A Gyógyszerészek Országos J óléfü 
Alapja kereteibe az 1939. év folyamán 
hekapcso<lórltak a me;rszállás alól felsza. 
baclult területeken müköclö gyógyszertá" 
rak is. Ugy, hogy a járulékok nyilvántar
tása szen1pontjából n1cst 1ná.r összese11 
J ,728 nyi1vános, házi és k:ézi g;{ógyszer~ 
tárról vezetünk törzslapot. Az Alap veze
tésénél az Intéző liizottsággal karöltve a 
legnai,>yobb gondossággal jártunk el, 
hog,y az AJap hivatását nen1es céljainalc 
megfelelően tölthesse be. Ezért go11dosan 
figyeltünk egyrészt arra. hogy az Alapot 
megillető jámlékok pontosan folyjanak 
be; 1náS!'é.szt az acln1inisztr;:1.ciút ugy vé
g·ezzük, hogy teljes és hiánytalan mun. 
l;ate]jesitmény mellett a legnamcobb meg
takarfüí.st is elérhessük. 
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A nyugdijtartaiékolásra gylijtött 

pónz1,észletet ismét ingatlanba fektettük 
és belügyminiszteri jóváhagyás mellett 
megvám\.roltuk a Budapest VJI. Erzsébet
körut 27 .szám alatti bérhfüzat, melynek 
részbeni fedezésére cserébe adtuk az V. 
Személynök-u. 4. szám alatti háztelket 
110.000 pengő értékben. 

Az Alap pénzligyi helyzetére a l«ö
vetkezőket hozzuk tudomására: 

az összes szen1élyi ltiadás az 19:39. 
~vben 20.579 P 24 fillért tett ki. rumi a·z 
A.lap bevételeinek 6.02 százalékát képezi. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy költségveté
sileg- 6.96 $Zázalé1.;: irá11.voztatott elő, nyil
vá1rvaló, 11og-y a szen1élyi 1tiadáso1tra 0.9,:1 
szfo;alékkal kevesebbet fordítottunk. Ép· 
uen ig1r a dologi k:iadásoltra és ellenőr~ 
-,és1·e előirányzott 4.09 százalék helyett 
~.58 száza1ék:ot, tehát 1.51 száza1é1t1tal ltl~
cesebhet forditottun k. Igy végereclménr
hen az Alap rendes adminisztrációs költ· 
~ége a bevételnek csüpán 8.60 százalékát 
leszi l:i fi.% előirán1rzott 11.05 százalékltal 
szen1beni 

az 1930. é\Te 300.000 P várlrntó be· 
vételt irányoztunk elő, ezzel szemben 
tényleges bevételünk 3,12.267 P 14 fillér, 

-:f 

-:::~}::+-'' 

293 

v~gyis 42.~.?7. p 14 fillérrel volt keclve
zobb az elo1ranyzatnál; 

4 
Í~9 előil;~nyz?tt kiadásokkal szemben 

. · - .p 8- flller megtakarítást éitiink el 
igy. ".egeredményben a tényleg·es ]·e 1• ' a !-olt.s· t. . „ . ' ze es 
46.3S9 ;~6e fe.~1 .. ~loi,~ányza.~tal szemben 

ule11 el J,edvezobbeü alalmlt; 

206 
~ci'.;ug·dijtartalékolásra az előirányzott 

0 ~ ·~ - P-vel ~z9mben 24<1.040 P, vagyis 
·:>l.liS p.,el tobbet utaltunk át; · 

nyugclijt.ruii:alékolásra az 19"-1906 e; ' 0;) · " „ 1937„ 1938 és 1039 · 1 · .:' 
irán;z~t.; 120.000 P„ 150.0'00 ;~e ~~~.~i7ö 
P„ -1D.-J60 P, illetőleg 206.862 p "o . _ 
sen 894 ·N9 p 1 , o„sze 

.. ' -~' ·-:.--- -ve szen1b12-Il az 19:~9 ,; 
'cege1.g· osszesen 1,U'i.709 p 51 fill·, ·:tv 
Vao·\"l·~ 99•'1 J C'"" p - Cl , . 'i:::· "-' ...,, 0 ·' 01 Dl íiilérrel töhl)'.)t .i., -·-

ta1L·kc·Itnnk. ,e 1...~1, 

.:"'- nyug-dijtmta!ék ,~s Jóléti '-\.!· 
es:v1~:1ttes vng_yonállag-a a követk:ezö= „~k~I~ 
va,. az V !l!l·oh1. 16 
1 

• • · ~ · \. 1any-u. · . szán1 alatti 
1!'rhaz beruházási értéke 587 9 50 p vTI Er··J tl·" ·- , a ; . .•.::ie }e - \orut 27 .szá1n alatti bér-
!iaz . bemházá8Ji éi'téke 67 4.480 p 67 f'll 
iroc1~1 leltári. tárgyak értéke 11.201 p '22 
f.., tis,;:t_a al~tiv pén.ztári készlet a csekk
s~,i~nl,il,°.n es a kéz'rpénztárban 894'3 p OS 
filler, osszesen 1,281.936 p 97 fillé- ~ 

1! 
i' 

11 
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Passzivák: a Pesti Magyar Kereslrndelmi 
Banknál fennálló kölcsön 89.600 I\ va-

•• · -11 t'l '>R 500 P ossze-gyonátruhazas1 1 e ·e e .... u., ' , _ 

sen: 118.100 P. Vege1"ed.tnenyheJ1 
1,163.836 p 97 fillér tiszta v~~on. _ .. 

A két bérház jövedelmezosege a, l,o-
tl- 0„. az y AJkotrnány-u .. 1•:.. szamn ve ,Eez · < • • • „ 1 cl 

bérhá2'ban. az 1939 januá
0
r i-to , . e'.'~.m.-

ber végéig befolyt 47.04é,_ p 14 _flll_e1' ~ 
Vll. Erzséhet-körut 27 .szamu b<;rl;~zbaL 
az l939. április 1-töl élec3mbe;· ve_ge1g be· 
folyt 55.463 p 70. fillé.r, .„ tehat osszesen 
103_506 p 84 filler berJovedelem. Ezzel 
szemben a hávkezelési kölU:é~ek l_0.5~: ~ 
32 fillér, a karbantartas1 koltseoe], 
15 955 p 68 fillér, az adók 42.510 P 28 

.~ " 0 09 p "78 fillér, összesen a kiclások. u~·0„ ~ 
filért tettek ki, tehát a hazberioveclelem
ből 34.197 P 56 fillér fel~sleg maradt, 
air1el~y összeg· figye1e1nb~véve azt, l:_ofP'" 
az Alarp 11ivatala ct•l.iaira az adóhato?a.? 
altal 3.700 p értékre becsült he!y1s;i
ge1\:et ing:ye11esen fnglalj~ El:1, tov~1bb~, 
liooy az Erzsébet-lcörut 2 t. szan1:1 berl1az 
csttl~ 1930. április l-től van tulaJdom;n~l
ban, a.z 1.261.730 P 67 fillér. beruhazas 
után 3.47 szltza1ék krnnatozasn·a1c felel 
n1eg. 1-Iog·y a jövedeln1ezösé~: !ti:~ételese11 
az 1939. év folya1nán az elozo eve1t ma- ' 

:;::ii'.;:;:\: 

~it~}i~iJ~< 
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gasabbb kan1atozásával szembe11 a 4 szá
zalék:ot sen1 érte el, e1111ek az az oka 
llog.v mindkét bérházban. több lakás üre~ 
s:n n:aradt és azokat csak ugy lehetett 
lnaclm, hogy a lakásokat tatarozni, telje
sen rendbehoznd, sőt egy hét szolnís la
kást három kisebb lakássá átalakítani 
kel-ett. Ennek következtében természete
sen a házkarbanta1tási költségek is a szo
kottnál nag;•abb öszeget tettek ki. Az 
emlitett lak:ísattnkitá,si költségek 19.699 
P 92 fillért. tettek ld, amelyet' egybekap
csolva az Alkomány-u. 16. számu ház 

vizvezet,'kének kicse1•élésére. fordított 
16.470 P 07 fil!é!'rel, tehát összesen 
36.160 P 99 filléne vonatkozólag az 
50.fJ00-1989. P. :\!. számu rendeletben 
biztosito~t 50 .szúza1ékos aclókeclvezn1ény
re való ig·ényiinket he.ie1entettü1c Ezek: a 
ldadások azo11han böve11 i11eg· fogna1t té
rlüni a követke~ő évek házbérbevételei
nél. 

Az Alap pénzke.~el,'se az állami pénz
kezelés és a szánniteli szabályok pontos 
betal'tásával töitént. 

Az ... '-\lapnál 1-'égzett n1unka nag~ysá
gáról a tulold_nli adatok adnak kellő fel
v!Já.Q"o.sit6.st; 



296 
összesen beérkezett: 191.537 ügyd.a

rab. 
Több hónapra lciterjedő segélyt a.cL-

ticnlc: öszesen 1.5<15 esetben 45.535 ,p 

összegben. 
E gy szeri segélyt acltwilc: összesen 

144 esetben. 4.587 P összegben. 
Szülési segé/cyt acltun/c: összesn lS 

esteben 1.800 P öszegben. 
Temetési segélyt adtunlc: összesen 10 

esetben 1.000 P összegben. 
198 egyénnek karácsonyi segély 6.691} 

P összegben. 
összesen 59.612 P összegben. 
Az Intéző Bizotság a segélykérések 

elbirálásánál UblJ', n1int az előző éve1:::ben, 
a legnagyobb körültekintéssel és meleg 
felebaráti szeretettel járt el. A segélyek 
folyósitása az T11tézö Bizottság 11atároza
ta után, 2t1 órán belül n1egörté11t. 

A gyógyszertárak ellenőrzésével kap
csolatban a következőket jelenjtU<: 193\l
ben. megvizsgáltunk Budapesten 4.5 
gyógysze1tárt. I\lifogástalan volt a Gyója 
szem1)011tjából 33, azaz 73.3 száza1ék:, 1ti
sebb hibát találtunl< 6 gyógyszertárbaJ1i, 
sulyosabbat szintén 6 gyógysllettárban. 
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. Yidéken, beleértve Budapest kömyé-
1rnt ts, 62 ellenőrzött gyógyszertár közül 
c~ak 30 volt kifogástalan ( 48.4 százalék), 
ln~ebb. hiba mutatkozott 19 helyen (30.6 
s~azalek), sulyosabb hiba 13 gyógyszer
tarban (20.9 százalék). 

, Végeredményben 107 megvizsgált 
gyo·gyszertár közül kifogásta1annalt bizo-
1.'yult .63 ( i'iS.8 szúzalék), kisebb h'ibát 
·eszleltunk 25-nél ('23.4 százalék), sulyo· 
sabbat 19-nél (17.7 százalék). ' 

A kisebb hib~t _el~övetőket szóbelileg, 
a su!yosabban lubazolrnt irásbelileo- fi· 
gyel:!1'.eztettük, cle kihágási eljárást ~ehol 
nem mditottunk. 

Az Al8,phoz beél'lrnzett üoydaraboklt 
az év végéLo: teljesén felclol;;ztuk. ' 

Az évi ieientésünkből meg·állapitható, 
hogy az Alap ~''lkitüzéseit becsületes 
.odaadó. n:1:111;úva1 Ezolu-áltuk és azokna1~ 
n1egvrl!)s1tasat nagy lépéssel vittük előbb
Te. 

Budapest, 1940. évi február hó. 
Di'. Atzél Elemé„ s. k. 

n1il1iszteri. tanácsos. 
az Inté~ö B!zottság elnöke. 
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A l\I. KIR. DOHANYJöVEDÉK ORSZ. 
BETEGSÉGI BIZTOSITó INTÉZET 
BELűGYl\lINISZTERILEG JóVAHA-

GYOTT GYóGYSZERELLATASI 
EGYEZl\IÉNYE 

Ilivatkozá~sal a fenti száron n1egk.e
resésre az Egyesülettel kötött gyó.,,cryszer
szál!itási egyezmény egyik példányát a 
n1. kir. nelügyrniniszetr ur jóváhagyási 
zárncli>kával elhílvf!, csatoltan tisztelettel 
rneg1l\.üldön1. 

Fel1ü.~ren1 1 hogy nz egyez1n1Jény meg
köt8séröl az Egyesület tagjait tájékoztat
ni szíveskedjék. 

Az egyezmény 14. pontjához meg
jeg-yze:n1, l1ogy an1e1111yibe11 a gyógysze
rész egyszerre több havi számlát n:mif. 
be é.s ilyen számlázás mellett a sziimJa 
nyers összege a 20 pengőt meghalaclj a, a,.; 
Intézet nem kutatja, hogy a gyógyszer
vények összege melyik hónapban nem 
érte el a .20 pengős értékhatárt, hanem a 
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:szánlla nyers összege után járó 5 szá~ 
za.lékos engedményt levonja. 

Budape~t. 1939. november 21. 

olvasl1atatla11 aláirás 
ai1iniszteri ta11ácsos, 
üg'i\fezetö alenlök. 

A ni. kir. Dohányjöveclé/c Betegségi Biz. 
tositó Intézetével kötött [!tfÓ!f1fSOel'szá/li„ 

tási egyezmény. 
i\!Ielyet egyrészről a l\I. kir. Pohánv· 

jövedék Betegségi Biztositó Intézete t!:J\ 
.nlábbiaklJan_: Intézet), Jnásrészrői a lVIa. 
gyarországi _ Gyógyszerész EgJresUlet 
(alábbia1cban: Egyesület) az Intézet tag
j::ti és ezeh: i 1gényjogosu1t csaláidtagjai. 
gJ'Óg1rs2ere1látása céljúból a következő. 
képpen kötött meg: 

l. Az Intézet kötelezettséget vállal 
arra, 11ngr tagjai és eze1' i·p;ényjog·osult 
családtagok: részóre az Intl•zet O'rvosai 
áltnl az Intézet vé"nyürlapjain rende!.t 
gyóp:ysze,·cket az alúhhi kivételektől elte· 
kintve, kizt\rólag- az Egyesület kiitelékél:e 
tartozó 11J'ilvános g·yógyszei-tárakbó1 sze?:
zi be. 

Ol~ran helye1c0n 1 ahoJ az Eg-_yesülnt 
J;;:ötelékébe tartozó g~'óp;y.szertár nincs, a 
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gyógyszerek n1ás gyóg~.rszertá,ra.l\:tól is be
szee;:hetöl<. 

A „Cito" vagy "Statin1" jelzésü o.r
vosi vények az Egyesiilet kötelékébe nem 
tartozó gyóg;v·szertáral\:ban• is beszerer'.r 
hetők. 

2. Az Egyesület köteles gondoskodni 
arról, l1ogy a kötelél{ébe tarto·zó gyógy
,szerészek az Iutézet tagj'li és ezek igény
jogosult csa1iá,dtagjai részére n gyógJ:sze
reket az lntézet orvosi rendelvényeire a 
mindenko1·i minisztei-i endelet szerint fel
sz8.n1ithat6 árakon kiszolgáltassák. 

8. _A..z Intézet orvosi Te11delvényeh1 
rendelt gy1:)gyszer árÚ!lak 20 sz.ázalé;J;;:·át 
a tng ina.ga tarlozik. í 1Izetni a gyógyszer 
l\!iszo1gá1tatása all;;:aln1ával 1 80 százalékát 
pedig az Intézet fizeti. Nem az Intézet 
orvosi rendetvényiei11 rendelt gyr'igyszer 
árát

1 
kivéve a 

1
,Cit01" és „Statin1'' jelzB

sUeket az Intézet nen1 tériti \n1eg. 
4. Osztatlan porokhoz doboz csak 

11edvszivó vagy levegőn l-:ö1111yen bon1ló 
szerck.11ez (h~:ón1sók, kal. hypern1angan·, 
sfo.). tovább:\ szem és sebhintöpol"okhoz 
adható. o~ztott poroknál po1tá1·ca sem 
számitható fel. 

5. l1ilula, suppo1.sitoria, globulus re1k 

-----~-=.s-~ 
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clelésnól, ha az orvos a vényen a v1voszer 
n1cnnyiséglt ne,111 jelöli n1eg, ha11en1 a 
helyett 11Qnantun1 satis" jelzést 11asznál 
~s az alkatr6szek ·;;:zü1-:séges n1ennyiségei 
megengeclik, a pihula sulya darabonlcént 
íl.20 g lehet, a ~uppositoria készitéséhez 
daral}onként legfeljebb 2 g, a globulusé
hoz pedig cl~raboHként legieljebb 3 g 
Butyrun1 cacao hasz11álható fel és az ár 
e szerint sz:1mith<1t•J. 

6. Ha az orvos a re11delvényen a re11-
delt szerek suly:.í,t ne1n1 eléggé olvashatóan 
írja fel, a kiadott m1lvmennyiséo-et a 
gyógyszerész a yé"nyre f~lj eb11rez11i 

0

tarto'
zik, anélkül 2z.onba11, hog·v az orvos által 
irt száin1okat k1javitaná, ~'agy átl1uzná. 

7. A gyógyszertárnak minden olva11 
Vt~nyt, an1(~}~rről az Intézeti orvosi aláj.rás 
és bélyegző hiányzik - a ,.Statin1i' vagv 
,.C.ito1

' jelzésü vények i.~·ivételével - vissz~ 
kell utasitani, mert értéküket az Intézet 
nem fizeti meg_ Olyan kisebb helyeken. 
ahol az Intézetnek kezelőorvosa nincs a 
nem intézeti orvostól szárn1azó, inté;eti 
cTvosi bélycgzőYel el !lern látott rendel
vényTe Í$ kiszolgtlJtatható a p:yógysze1'. 

8. ~~z Intézet a telüQ.·~rn1iniszterilecr 
jóváhagyott gyó,gJrszerrcnd~iési utn1utat'f. 
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alapján az Intézet terhére rendelhető 
gyógyszerek .i egyzékét ezen egyezmény 
l1atálya alá ta1j..ozó 111i11dcn gyógyszertá:,r
nak: n1egkülcli s a belügyn1iniszterileg jÜ
váhagyott idök.özi vá1tozásol\:ról a gyóg:.r
sze1tárakat az Egyesület utjftn értes~ti. 

I~ n1eg:állapodás alapja a belüg·1111i'.' 
P.iszter által jóváhagyott gyógyszerre11de· 
léSi utmutató, miért is az utnwtatóban fel 
nen1 sorolt gyógyszer - a „Stathn" és 
„C1itó" jelzésü rendelés kivételével- az In· 
t5z8t terhére últalában nem .szolgálható 
ki. 

.l\d S. I.la az orvos a föorvo·3i enge 
dél:yhez kötött b-Jróg:yszervényTe <:\Z e1·re 
\ronatli:OZÓ figyel1nTeztetést, vag;.,r.is ,,Főor
vosi engedély szü1-::ségos" vagy ,,főorvo3-! 
engeclé11~„e1" szókat elhag:rja, a g",'úgv
szert, ha az egy(>bként az Intézet állal ki
adott gyóg:lsZ(~rjegyzélthen 1nh1t engeclé
Lvezett szer szerepe1, a gyógyszertár az 
Intézet terhére kiszolgáltathatja. Olyan 
J:r:vóg;.:·sze1i: azonh[t11, n1ely az Intézet által 
1~iadott gyóg?szerjcgvzt•khen 11en1 szere
pel, az Int{•zet országos főorvosának kü · 
lön e1ig-ecJéb·e nélkül egyáltalában nem 
lehet az Intézet terhére kiswlg-;í.itatni. 

9. Az esetben, ha az orvos clmulasz-
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taná feltüntetni a vényen kiszolgáltatandó 
kötszer mennyiségét és méretét, ugy min· 
denkor az árszabvánvban felvett legld
sebb mennyiséget (pl. pályánál 5 m. hosz
szu 6 cm széleset, vattánál legfeljebb 25 g 
sulyut) szolgáltathatja ki, illetőleg szá
molja el a gyógyszerész. Impregn~lt ga
zeknél, ha a vényen nincs feltüntetve a 
százaléktartalom, mindenkor a leggyen
gébb minőségüt kell kiadni. Gyógyászati 
segédeszkj)zök az Intézet terhére egyálta 
lában nem szolgáltathatók ki. 

10. i\Enden gyógyszerkülönlegességet, 
tápszert, h2, az orvos n, vényen a n1ennyi
séget, nagyság~ot és n1értéket k:özelehhröl 
meg nem jelölt.e, csakis közforgalomban 
levó legkisebb, illetve lep;olcsóbb csomago-
1í1'3bB,n szabad 1dadni és felszám1ritani. A 
gyógyszertár ugyanabból a gyógyszerkü
lön!eges;iégből egy vényre - külön főor
vosi engedély nélkül - csak egy darabot 
szolgáltathat ki. Ugyanabból a gyógyszer
kü!önlegességből több darab - főorvosi 
engedély melletj; is - csak akkor szolgál
tntható 1(i, ha a darabszán1ot ,az orvos 
sz.ámn1al és betüvel 1ri1irta. IIa a r1arab-
szám hetüvel nincs kikva, az Intézet ak
kor is csak egy különlegesség árát téri ti 
meg, ha az orvos ,a Yényen szánunal két 



vagy több darabot rendel. 
11. Azt a gyógyszerkülönlegességet 

és tápszert, ideértve a főorvosi ellenjegy
z.éses vé11ye11 rendeltet is, amely „lrözala
l)Í", vagy „pé11Ztári" cso1nagolásba11 ~'S 
forgalomban van, csak ebben a csomago
lásban szabad ]ciadni és felszámítani, még 
ald.::or is, ha az orvos az erre vonatk:ozó 
rendelkezést a vényen elmulasztotta. 

12. A vegyileg egységes hivatala'< 
gyóg-:yszernél az Intézet 11em i.rja elő a kP~ 
szitő gyár megnevezését - de a nem hi
vatalos egységes összetételü gyógyszernél 
:sak a 

11
G:yógyszerkiilönlegességi _.\rsza

básban"' felvett, árban legolcsóbb gyári 
Jtészitn1ény árszabását fo~:adja el. A 
,,Nostra" e111evezés gyar1 n1e.g-jelölésnek: 
11en1 tek:intl1ető. A fi1Iagyarországi Gyógy· 
szerész Egyesület eg·yelőre rendszeresitett 
N osta 1.::on1prin1átáinal.:: megadott árait a 
gyógy·szer~szel.:: a szá1nlázásnál betartani 
köteleselc Ezelt a vé'l1vck a 111agistrá1is 
vények csopo1tjában a megfelelő engerl 
n1énnyel szám1ázandók. 

13. Az Egyesület kötelékébe tartozó 
-p::v-ógyszerészek: az álta1ult 1tisz-o1g-áltatott 
·.f.cvúg-yszerekről szóló vényel;:et az Intézet·. 
kivánság·a szerinti összeállításban és 
szán1lúzási rendszere szerint havonkint 

J 
f 
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számlázzák. Ha ,az egy havi számla nyerg 
·összege a 30 pengőt nem haladj a meg, 
egyszerre több, de legfeljebb félévi vény 
.szán1láza11dó. A szá1nJá1tat szabályszerlieu 
felbélyegezve az Intézetnél a gyógyszerek 
kiszolg•á,ltatását követő hónap 5-ig kell be
nyujtani. A számla-bélyegilleték a h<>· 
nyujtó gyógyszerészt terheli. 

14. A gyógyszertárak az Intézet ja
vára a vényszerüen (magistraliter) ren
delt gyógyszerek árszabási árából 5 szá
.,;alék azaz öt százalék pénztári enged
ményt adnak. A 20 pengő nyers összeget 
n1eg- 11em 11alacló l1avi gyógyszerszámia 
után ez az engcc1ménv nem j:;tr. Az Intézet 
a számlát a megfelelő engedmény levoná
sa után a szán1la ,ben:vujtásától száin1itott 
21 nap alatt köteles kifizetni. 

15. Az Intézet a vényeket és számlá
lrnt felülvizsgúlja. A megá!lr,pitott szám
szerü és ár$zahási különbözet, va1an1int 
az Intézet terhére ki nem szolgáltatható 
gyógy·szer ára a gyógvszertár l;:övet1;:ezö 
havi számlájának kifizetésén] kerül efazá
molásra. A kifogásolt vényeket o.z Intézet 
az 6rdekelt 1tiváns{1s1:ára betekintésre ren-: 
delkezésrc bocsátja. A különbözetek levo
nása ellen az Intézetnél a leYonások 1töz
lésétől számitott 60 nnpon hlül !ehet fel-
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szólalni. E határidőn tul érl~ez? felszóla
lásoliat az Intézet nem veszi figyelembe. 

Az Intézet 'l:etaksátorai mindenkol' a 
gyógyszerárszabás rendelkezéseihez l~öte
lesek alkalmazkodni és ugy az Intezet, 
mi11t a száillító gyógJrszerész ltárára vagy 
javá;ra mutatkoz<'i különbözet_eke: ki1n:i;u_: 
tatni. Amennyiben a felszolalassal elo 
gyógyszerész a kárára l.dmt~tatoi-t l~ül_öi;
bözetet kifogásolja, a lnfogasok elb1rala
sára az ·aláiró felek egy három tagu bi
zottság döntésében állapoclnaQc meg, amely 
bizottságeak egyik tagja az OTI, másik 
tagja a lVIABI retak:sátora, harn1adi1t 
tg.ia P.eclig az Egyesület titkára. Az Inté
zet részéről kiküldött isme1teti a tényál
lást. A kifogásolt különbözet elbit·á.Jása 
tekintetében a bizottság döntését az alá
írók magukra nézv.e kötelezőnek eEsme 
rik. 

Valamely gyógyszertár tulajdonában 
vagy bérletében beállott változás esetén 
fenti címen felmerülő követeléseket az 
Intézet az adós gyógyszerész jogutódjá
naik számlájából, az utóbbinak hozzájáru
lása nélkül is, a jogciint megjelölésével le
vonja. 

16. Az Egyesület a kebelébe tartozé> 
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-gyógyszE:ttárak gyógyszerkiszolgáltatásn
nak hatékony ellenőrzéseben az Intézetet 
t.:-ín1ogatj a. Az Eg:yesület a inaga részéről 
is gondoskodik a szabályok és a szabály 
zat szi1g·oru n1egtartásáról és a megszegé~ 
sek megakadályozásá,ról. Az Intézet min
·clen megállapított szabálytalanságot az 
Egyesület tudomására hoz. 

17. A gJ1óvvszertárnaic a vé11yre 
mást. mint az orvos által re1Jdelt gyógy
sze1t, vagy a rendelt mennyiségnél keve
.sebbet vaizy más összetételü gyógyszer!: 
kiadni tilos. A vé11Jrre más gyógyszer 
vag·:r. cserecik:lt az -igényjogosult ldvánsá
gára sem adható lti. A gyóg·y·szerésznek. 
vagy a gyógyszertár D.1k:ah11azott.j ánal\ 
~t:ltár az Intézet, akár az orvosolt müködé 
sét bírálni, a rendelt gyóg:yszer gyógyha· 
t.ásál'a '111.eg'jeg:rzést tenni. vagy a rendelt 
g~vúp~yszer 11elyett mást aJánla11i tilO's. 
"Tilos ·végül a g:rógyszertár tulajdonosá 
nak, bérlőjének, kezelőjének, alkalmazott
já.nalt az i.1ré11;rjogosu1t, továbbá az Intézet 
alkalmazottja, vagy az Intézettel szerzó
.déses viszo11yban 'Va~r bárn1iféle szolgá. 
lati "\dszonyba11 álló egyé11 részére n 
gyóp;:rszer kiszolgáltatással J.cancsolatosan 
.i\litalékot, ajándékot, visszatérítést, tele· 
értve a tfl;gok által fizetendő 20 százal6 
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kot is, vagy egyéb engedményt vagy 
előnyt adni vagy igérni. . _ 

18. Az Intézet a szabályzat alapJaH 
történő gyógyszerldszolgáltatást bárn1~ 
kor ellenőriztetheti. E célból a terhére ln
szolgáltatott gyógyszerekről szóló s a 
gyógysze1i;ár bélyegzőjével ellátott vénye
Jrnt igazolt megbízottja utján a helyszm?"• 
a gyógysze1·tár üzen1é11el\: :11e?'zrvyar~sa 
nélkül átvizsgáll1atja és az 1ntezet1 ven",\1 

vagy 'B~ rqá:r elk.észitett. de n1ég ki 11ern 
szolg·ií.ltatott gyógyszert elismei-vény elle
nében elviheti. 

19. A gyógyszel'1;;:iszo1gáltatás el1e1~ö1·-
zése céljából a gyógyszertár az Intezei; 
1irrazolt n1egbizoltjána.k a gyóg:yszert kiszo1-
ic'1ltatja. Az átvett gyúgysz~rne1( kJ;. a 
felét ellennüntaként a gyogyszertarban 
vissza kell hagyni. El1e1:111inta vissznl1a
_g;yása a gyógyszerész kivá.nságárn sen1' 
mellőzhatő. :i'!Iiutaként elvitt gyóg:ysze1· 
tartál:vát, burh:olatát a gyó~rszertú,r pe
csétié~el - lehetőleg spiinyolviasszal - az 
e!le1;mintát pedig az Intézet pecsétjé•vel 
ke1l lezá.rni. Pecsétviasz és pecsétnycn1ó 
hiányába11 a burkolat ragasztással is le
zárható. De a ragasztás helyét n1ind a 
gyógyszerésznek mind az intézeti megbí
zottnak, szükség szerii1t több helven '"-

C> 
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ti11tá,val történő név aláirássa.l át ){ell i1·~ 
ni. A mintavételről az int.ézeti me!','biozott 
jgyzőkönyvet készít, an1elvet " gyógysze
rész a1áir és a gyógysze1t§,r bélyegzőjével 
ellát. A n1intavételi eljárásnalt gyógysze
rész részéröl történő szándék.os 111eghiu
siUí1sa a gyógyszerszálllitásból k:izá.rásra 
c•kot szolg-áltató cselekmény. 

20. Ha a gyógyszertár tulajdonosa 
(bérlője, kezelője vag:v alkalmazottja) az 
cgyezn1ény }1atározatait és az abban meg
állapított kötelezettségeket, a gyógyszerek 
e1kész!tésére, kiszolgáltatására vonatl\:ozó 
törv·ényes rendelk:ezéseket n1egsértette, a~ 
Intézet a gy6,gyszertárat, illet·ve tulajclo-· 
nosát (bérlőjét, vagy kezelőj'ét), a kihá~ 
g-ási, illetőleg il11ás 1)Ü11Ü~(\ri eljárástól füg
getlenül - az érdekelt és az Egyesület 
n1egha.l1gatása után - a g:y-ógyszerszálli
tásból előre meg-határozott időtartamra 
vagy vCglegesen kizárl1atj a.- A l{i•zárás 
kisebb szabálytalanság és mulasztás ese
tén hárem hónapig terjedhet. Sulyosabb 
szabálytalanság és n1ulasztás vagy a 
gyóp:yszertúrkiszolg·áltatáso}{ kapcsán el
kö\'etett bármilyen büncselekmány esetén 
az ell{övetö gyógyszerész véglegesen }{i

zárható. f,,_ gyógyszerszállitásból kizárás 
tsak az Egye-sülettel egyetértésben á11apit·· 
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ható meg. Megegyezés hiányában a m. 
kir. belügyminiszter dönt. A:z Intézet 
azonban jggosult a szabálytalanságot el
követő gyógyszertárat az Egyesület heÍe
,egyezése nélh:ül is emr 11ónapra kizár11 i. 
:I{özegészség elleni vagy 1\Y8l'eségvágyból 
·elkövetett büntett, vagy egy hónapot meg-
• haladó szabadság-vesztessel büntetett vét
: ség lT).iiatt jogerősen elitélt gyógyszerós~zt 
vég·legesen k:i kell zár11i. 

21. A kizárt gyógyszertár. illetőleg 
·tulajdonosa, bélője, kezelője vagy alkal
n1azottja a kizárás ,ir1őtartan1a alatt az 
igényjogosultnak gyógyszert az Intézet ter
hére a 

11
Cito" vagJr 11Statfo11" jelz.ésü \~é

n:reken rendelt gyóg_yszel'ek 1\:ivételével, 
nen1 szolgáltathat k:i. 

22. Ideiglenes kizárás e::etón e t.aa
·lom -n1egszegése a vég·leges k:izárást -v·onja 
n18n·a után. A kizárás a n1ulasztást ell~ö
vető -g;rógyszerészre k:ülön hatá,rozat 11él
kül J1atályba11 n1arad, n111i g a 1tizárásr~ 
n1egállapitott idő rú:vO'nat1\:ozóa11 gyúgy
szertártulajodonosi, hérlői, vagy keze)ői 
n1inősÉ-gben tényleg le ne1n telt. 

23. „4... véglegesen 1\:izárt g~~ógyszertár, 
h8. uj tulajdonos, bérlő vagy l\:ezelö veze
tése alá, kerül, a gyóg,v8zerszá1litús jogát 

-csak a ldzárás időpontjától szán1itott egy 
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esztendő után nyerheti vissza. Az ,ideigle
nesen kizárt gyógyszertár a kizárási idő
lepergése előtt a jogot csak aklwr iiyer
heti vissza, ha az uj tulaj clo110's, b&rlő 
vagy kezelő a kizárt gyógyszerész11ek nem 
fel- vagy lemenő ágbeli rokona, vagy nem· 
sógora, tlnokatestvére, vagy en11él köze-· 
lebbi oldalá,g-i rok:ona, nem hiizaPtárs:a 
vagy~ jegyese, ne!n1! l1ázastársánal\'. testvére,. 
testvérének házastársa, nem örökb0foga
cló vagy nevelőszülője, nem örökbefoo-a
dott vagy nevelt gyermeke, nem gyámJa, 
g·onclnoka, gyámoltja vagy gondnokoltja, 
még ped1ig a házastársi vagy sóg·orsági v.i
szonyban levőre nézve, tekintet n'élkür 
arra, hogJr fen11áll-e n1é.g- az a l1áz.asság,. 
melyen az a viszony aln,nszUc A gyógy
szerszállitásból kizárt gyógyszerész ;·szár 
litásban a kizárási idő lepergéséig a1tko1~· 
sem '_'.ehet r~zt, ha időközben más gyógy
szertar tula.idonosává, bérlőjévé vagy kP-
ze1őjévé ·válik:. · 

~4. ~ .ITT'.ógyszerész, illetőleg gyógy
szertar 1r1zarasa esetében az Eg·yf::si.ilet 
goncloslwdik. hogy a gyógyszerszállitás
Z<'Wartrnlanul töi·ténjék: ·Ha ez más nyilvá-
11015 !!yóg·yszertár utján neln lehetséges, 
az Egyesület az i-ntézeltel eoyüttesen a 
kizárás közlésétől számitott 3 ~1apon belül' 
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. a gJrórorszertár nen1 n1ep:bizhatónak: bizo
nyult vezBője helyébe hatósági gondnok 
kirendelését kéri. 

25. Ha az Intézet feljelentésére a bí
róság vagy köúgazgatási hatóság a ,,.-yógy
szerhír tulajdonosa, bérlője, kiezelője 
·vagy alkalmazottja ellen jogerős biintetö 
ítéletet hozott, a gyógyszertár tulajdono
·sa, bérlője vagy li:eze1ője mind ö1u11a.g·ái&1t, 
·mi11d a1li:a1ma:zottjáért a szabál;ytalanság 
elkövetésével okozott kár és az ellenőrzési 
eljárás minden tekintetében az Intézettel 
·szen1ben anyagilag felelős. 

26. A. jogerős biintető itélettel elm"'· 
rasztalt tulajdonostól, bérlőtől vagy keze
lőtől ai ellenőrzési eljárással folmeriilt 
költséget (vegyvizsgálati clij stb.) és a 
kárt az érdel\:elt g-yób11rszerésznek V'agy 
jogutódjának számláiból - előzetes hozzá
járulás nélkiil is - a jogcim megjelölésé
vel lr. 1e11et vonni, ha az .0rdek:elt gyógy
szerész, illetőleg jogutódja a vele közölt 
költség, illetőleg kár kie~':l·enlitése iránt 
oz értesit&stől számitott 30 nap alatt nem 
. intézkedik. 

27 .... li.z egyezmé11y érvén~'le a 4. pon
tct il1etöen 19:39. á,pri1is hó l~én, eg;yéb 
rencle1h:ezéseibe11 pedig a m. kir. be1UgJr-
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miniszteri jóváhagyás közlését követő 
15. napon kezelődik . 

28. Ezt az egyezményt a felek határo
zatlan ddőtaJltrumra kötik meg, éle három 
havi - miilldenkor a hó végére szóló -
felmondással a felek bármelyike által bár
mikor megszüntethető. 

29. Azonnali hatállyal felbontható az 
egyezmény:, ha az intézeti tagok gyógy
szerellátásának kérdése törvényi vagy 
kormá,nyltatósági rendelet utján az Egyez
mény rendefüezéseitöl eltérően szaibályoz-· 
tatnék. 

30. Ez az Egyezmény az 1927: ev1 
XXI. tc. 204. §-a szerint illetélcmentes„ 
ha azonban a pénzügyi h.'1.tóságok által 
illetékkötelesnek nyi!vánittatnék, a m. kir. 
Dohányjövedék Betegségi' Biztcsiló Inté
zete az illeték fizetését magára vállalja. 

31. Jelen egyezmény az Egyesületre· 
e111ö1téne1t ,aláirásáva1, az Intézetre 1H~dig· 
vil.lasztn1ányána1\: elfogadása, illetőleg a 
m. kir. belligyuniniszterium jóváhagyása. 
által válik kötelezővé. 

Buclföpest, 1939. március hó 29 . 

Koritsánszky Ottó 
i.igyv. igazgató. 

Löchere„ Tatnás· 
elnök h. 1 
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A fenti gyógyszerszállitási egyez
mény aláirásá1tál az Intézet és az Egyesli· 
let a 17. ;pont (2) bekézcléseként megálla
podott abban, hogy az Intézet megtilt.i<\ 

·a rendelőintézeti és körzeti orvo,;oknak, 
· valamint alkalmazottalmal<, hogy a beteg 
részére b1J.rógyszerek:et szolgáltassanak ki, 
vagy a tagolt részóre il't vények össze„ 
gjrüjtessenek. és va1a,n1ely gyóg;rsze1tárha 
irán;,rittassana.k. 

Budapest, 1939. március 29. 
·Magyarországi Gyógysze1•ész Egyesi.ilc;,t: 
J{oritsánsz/Vif Ottó· Löcherer Tcimás 

ügy·v. igazg·ató. elnhk h. 
A n1I. ltir. Do11ányjövedék Betegségi J~iz

tositó Intézet nevében: 
. ol·uasha{atla.11 aláirás oluashatcdlau alú-irús 
n1ins-zteri tanácsos n1iniszteri ta11úcsos 

elnök. ügyvezető tlJelnök. 

A m. kir. belügyminiszter 165.99;3-1939. 
szán1u rendelete. 

Az intézeti alapszabály 1011. §-a -alap
ján jóváhagyo~n-. 

Budapest, 1939. évi október hó 0-én. 
A miniszter renc121etébi51: 

olvcishntclflan cilríinis. 
n1in iszteri tanácsos~ 
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III. Iffit. ORSZ. KÖZEGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZET. 

e. 11.360-1940. szám. 

l\.I. }dr, Országos I(özegészségügJi Infkzet leirata.,. 
a .forgalnü·a(lé; átlu.íritása/ tárgyában. 

A Mcigyal'országi Gyógyszerés:c Eyycsülct 
Elnö/c;<;égének. 

A 3.300-19,10. J\'I. E. sz.ámn Tendelet 
ala1ljá11 a gyógyszerkülön1eµ:eségek: és . 
egységes szerek után átháTitható felárak 
általában a „Felár: .. f' feliTatu pót
cimkével tüntetendők fel a készitmények 
csomagolásán. 

Tek:intettel arra, 11ogy a g·yógyszer
tára1cban raktáron vannalc olyan 1s!%zit-
n1é11.yek, amelyelt a felárcin11cével e11átva 
nincsenek, felkérel)l a tekintetes Elnök
séget, értesítse a gyógyszerészeket, hogy 
a szóbanforgó gyógyszerkészitn1ényekre a-
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készítők ii,ltal közölt felárakat 
vezessélc rá. 

k:ézirással 

Igazgató megbizásából: 

Dr. Schulek Elemé'„ 
egyetetni nt. tanár, 

osztályvezető. 

il gyengült petefésze!tmültiidés liezelésére : 

BIOVIH ,,Ricll11r'' 
@DaliildtmlllloBBliil (tüsziShcrmon) 

ovali'illllml!!.h101iiiat 
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]{ülöuböző hat.óságoli: és intéz1nények lejárathoz 
li:ötött hir<lehuényei. 

1939. október 14-én Pestvá·nnegye 
·alispá:njáfüik pályázati hirdetménye az 
ujpesti „Sz.e:t'ecsen." gyógyszertár megüre
-sedett j ogo&itványánali:: adorn1ányozása 
tá,rg·yában. 

1939. november 9-én a Iútsscú Or·vosi 
[gClzoló Blzottsá.g elnökének hirdetménye 
.a kárpátaljai gyógyszerészek:, gyúgyszE~
részje1ö1tek: és gyóg·yszerészgyak.0rnoko1': 
igazolása üg·:rében. 

1939. noven1ber 21-én állandó gyógy
szerész továbbképző tanfolyamnak létesí
téséről Budrrpesten. 

1939. novembe1·ében a Pr'csi Gyó1JY· 
.sze1·ósz t91!ábbképző tcmfoi11con állandósi
tásáról. 

1940. január 18-án a Györ-Sop1·on 
-Ebenfurti Vasut Bete11ségi Biztositó ln· 
tézetének értesítése gyógyszerek, gyógy· 
vizel{ és g·~lógy·ászati segédesz]<özök: árá,-
11al\: részbeni n1ebrtéritése tárgyában. 
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1940. április 9-én a Kassai ni. kir. 
á.llcuni kórház versenytárgyalási hirdet.. 
!l11énye gyóg·yszerel.;:, szérumo1t, 1cötszere1r„ 
üvegek €s tégelyek, papiráruk stb. száll.i
tása tá1·gyában. 

1940. április 22-én a to-vábbképzö 
tccnfolyMnolc vezetőségének értesitése vö
röskeresztestáblák beszerzése ügyében. 

1940. április 22-én a tová.bbképzö tan
fofycunok vezetőségének hirdetménye lég. 
oltalmi-, egészségügyi és mentő tanfolya-
111011 való részvétel tárg~r-árban. 

1940. május 20-án a Magyar Gyógy
s:::erészek Ny·ugclifintézcténck n1eg-hitvója 
közgyülésre. -

1940. julius 9-én a s.ocucdi'. crmeteni 
·rcktorá.11ak hirdetése az 1940-41. tanévre· 
beiratkozás feléte!r;iröl. 

. 1940. juliusban a lnlllapesti tudo-
1nclnyegyetcnz. f'elctorá:nak hirdetése az 
1940-41. tanévre beiratkozás feltételei-
;·ől. !i·i' 

1940. aug1.1sztus 9-én a budccpcsti tu~ 
doni.(l:n·ueuyetc·ni „·ckto·f'á·11-ak hirdetnrénye 
a g,\~óg·yszerészi pályára lépők egyetemi 
felvetele és kiképzése tárgyában. 
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1940. augusztusában a MABI ver
senytárgy::dási hirdetése gyógyszeres üve
gek és üvegtégelyek szállitfuS<t tárgyában. 

1940. augusztusában a MABI ver-
senytárgyalási hirdetése gyógyszerek 
szállitása tárgyáJban. 

1940. szeptember 10.-i kelettel a 
f!YÓYJfszerészgyakornok! vizsgáló bizottság 
elnökének lürdet.ménye gyakornoki vizs
:4ák: tárgyálJan. 

D ••oscnn BABY KRÉM r 1i1 ni 1,;IJlmí BABY SZAPPAN 
""""' BABY HIMTÖPOR 



320 

l\IAGY ARORSZÁGI GYóGYSZERÉSZ 
EGYESÜLET 

Helyreigazítás az árváltozásbtm.. , 
Az 1939. december hóban .a „gyogy
, . tk zásu miniszteri rendele· szeresz1 -von a o _ ~· t „ 

1 
" b 11 a. 

tek és egyéb hh•atalos J\rtes'. ese < : _ ~ „n · 
90-ik oldalon megjelent „gyogyszeil,?1°.t· 
-1 . , 1_ . P<.rységes gJ'ógyszerkesz1 -
egessege \. es --o. „ lt „ • " ba11 
ményel~ ~;;:iegészátése és árva , ozasa .:_ 

· 1„ datol- között csnpan a ton;s-szerep o a ' \. . ...._.__, · . 1- ár-
J-öiwvi számmal ellátott kesz1wuen:ye ',' 

... · . ··it··· 1-1ir Ül'szago.s. változásait kozo ut;;: a rri.. „\ : :: • , , 

1 J(özegészség·ügyi Intézet Jovaha:ID',lSa:~.
l\. 1cövetkező készitn1ények, - 111~_nt ezi~l~~ 
sz.Brint nem engedélyezettek - to1:Je~c1o]:: 

5 P. V. 1.07 Adequrn sol. Blokenna. 

lxlO ccm 'f 1.40 -'-, 6.50 
4.94 5x10 ccm 

P V 1 9") Bioclid vitamin olaj A"i·D 41 . . ·-· . 9 
i'B'iokemia lxlü ccm . T ---

15.20 lOOxlO ccm T 20.-
336 z. 4.50 Santheose pure ca,ps. 7.-

Budapest 1939. december 20. . , 
' Ílf agya.rorszá.gi Gyór;yszeresz 

Egyesület. 
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2440-1939. szioim. 

A gy;:)g,rs:r.ertúrak iig-,rrlet~~ szolgálatának beosz
tású t feltünf.!,\t() ~iNostra" naptárak i~én} I~se. 

~i\. g·yúg·yszertá·raJ\: váltott ügyeletes 
szolg·álatánaJt bevezetése szüksé·géssö te
szi, hog3r az orvosok és a közi"jn-.s&g !l1eg
felelő módon tájékoztatást nyerjen az 
eg1res g·yóg~fszertá.rak éjjeli szolgálatának 
idejéről. Ezt a szük:ségességet l\iVálljulc 
összekapcsolni a „Nostrn" -con1p1·in·1áták 
propagálásával. E ketiő.s cél elé1·é,s,~ ér
dekBben - kellő szán1u jeilentkezi~s ese·· 
Lén - ol~/an napt8.Takat szá.11c1'ékozunk. 
készittetn'i. amelyek külső oldaluk felső 
részén feltüntetik annak a gyógyszertá1-
nak cin1ft és heivét, an1elynek: üg·yeletes 
llcosztásút a belső ki:toldali naptárrésze11 
feítünő s;,innel .ielölnénk meg. A naptár 
utolsó cldala a testsu]y1116rés ndatainal;;: 
feljcg;,'zésére szo1,1tálna. ...;\. 11aptár első 
cl<la.Jár:r;,k 2!86 részén .a következő felírás 
lenne: „A ,,Nostra"~con1prin1átá1c 1neg
b1izhatóságáért, pontos adagolá.sáért. ha
tásérbékéért a g·yógyszeré.s:~ szavatol." 

A „N ostrn"-naptárnk elöállitási költ
ségéP.ek felét a. !)Nostra"~n1ozga1on1 visel
nü. ezért 100 d~rabonként 2.50 pen·gőért 



bocsáthatnánk azokat az igénylÖl\ re~:de!
ltez·ésére. ~~z egy-egy gyógy_sz_e1t,~r a1trel 
igényelhető legkisebb menny1seg „oo drb 

A „Nostr-(t" -n,aptárakat a gy?gys~:r
t.5.ral\: ingyen osztanáJt szét a .~torzetu}-:
ben lakó orvosok és feleik kö~ott. Ez~;-
t "l c:::zéles körben terjesztenP.lt es ten11eic 
" ' . l • 1 ismertté n. gyógysze1tár ü·gye ei.es sz~. -

g-álatána1t b2osztását &s idejét'. ug_yai.1a1;:

kor pedicr felk:eltené1c az CJ:i'VOSl 1car es .a 
k:özönség

0 

figyeln1ét a „N ostra" -con1pr1-
n1áták iráni:. 

Felhiyjuk a gy.;.iJ•sze1tárak tulaj~o
noso'it és fe!clős vezetőit, ha a fen! l~-
1nertetett n1ozg;a10111ban részt ve1:n1 ~~1~J
t·anak, akkor 19,:!0. január 10-ig kozol
~iék gyógyszert-21rnlt ci111ét, üg·~rlete~ s7:?.l
gálatána1;: beosztását és !)011tos i~leJ;t, 
yalan1i.nt az igénye1t naptarak szan:<:;t, 
ho.Q"y az elnökség n iele111\:ezések al_aPJ_an 
rlönthessen a „Nostra" -naptúrak l\:laclasa 
felett. 

Bl!dapest, 1989. 

[{oritsá-nszky Ottó 
ügyv. igzagató. 

deccn1her 11ó 27. 

Löchete1· Tam<ls 
alelnök. 
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118-1940. szám. 

.E:rte~it.és a l.\Iagyar Hajóz;.'isi B, B. I. rcszere 
nJ11jt:urtló sz:.~lnlangcdn1Cny tiirgyáhan. 

A l\fagyar Hajózási B. B. I.-vel kö
tött megegyezés alapján értesitj ük a vi
déki gyógyszertárak tulajdonosait és fe
lelős vezetőit, hogy f. évi január hó l-től 
az Intézet terhére rendelt magisztrális 
gyógyszerek árából 5 ( öti százalék a 
pénztári engedmény. 

Azél-t hívjuk fel erre külön az érde. 
keltek fügyelm~t, mert 1939. c1ec2mber 
hó-ig kiállitott vények alapján kiszolgá,
fJatott gyógy.szerek A.rából a szfunlne11gecl
mény hat száz,vlék volt. 

A 20 pengön aluli g,yógyszerszánlk'Ílt 
enged1nény-n1entességét a fent!i ·változás 
nen1 érinti s ug3rancsak nen1 jár százalék
engedn1én;y a g·yó!r.vsze1·különlegességek: 
árából. 

Budapest, 1940_. fanuár 16. 

Kotitsácnszky Ottó 
i.ig-.yv. ig·azgató. 

Liich ete'l' Ta.niás 
alelnök. 



324 

357-1940. szá.rn. 

Érlcsités a zárolt gyógysz.ercl;: hcszerzéséró1. 

A m. kir. minisztérium 12.113-1939. 
TuL E. száml\ rendelete intézkedik az 
Bg:res anyagk:észle~elt z·áJ.· a!á v~telé1_·.ö1. ~ 
rendelet VIII. szarnu melleklete tunteL 
fel a zárolt g·yógyszerek jegyzékét, mB
lyeket a 12.117-1939. i\I. E. számu ren
delet egészített ki. illetve módositott. A 
m. !dr. Iparügyi miniszter <16.908-1939. 
Ip .. fd. ~zámu rendelete ;intézkeclik a zá1·. 
alá vett Ll\róg·yszerál'U cik:kek forgalon1ba
hoz2talá1:Ól ~s fel11asz11álásáról. 

Az .J\.nyagellátás Gyógyszeripari Bi
·~ottságának ElEöke arra hivta fel egye
sületünkQ.t, hog·y a sz3Jbál:rtaian g)~ógv
sz€rigény..lése1-: és rendelésel-: 1ciküsz,öbö-
12se céljából az alábbiak:ban tújélcoz~as
suk a gyógyszertárak tulajdonusait, illet
ve felelős vezetŐ!t. 

A zúro}t g;-óg-y-szereket n ~,róg·):szer
r_,;l'ak: a o-vóo·várunao·,,.·kel'eskec1öktö1 kü·· 
"~ <. '"'" ;:;;.., a~ . 

lön rendelőlapon t2.rtozna1t n1egrendeln~
A zá,rolt g·yógyszerelt jeg~vzékét a gyógy„ 
úrunau-yk:ereskedő1t 111inden b'Yóg·yszertár .. 
uak n;egküldötték. -~z Anyagµ:a.zclálkoclás 
GyógySZC~·ipari B~zottságál1oz csak abban 

. T 
i 
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'!lZ esetben lehet fordulni, ha val::umilyen 
p~11aszos bejelentést öh-ajt tenn'i, vag;~r a 
·zarolt gyóg·_yszere}t n1egrendelésé;oé1 az 
alábh meglejölt esetekben. 

A gyógyszertárak zárolt cikkekkel 
való 11orn1BJis ellátcí.sa a na.1.;;vkereskedő1;: 
ntján SZf1baddi van téve. A gyógyszer~ 
tárak külön anyagigén.ylésekkel tehát 
csak abban az esetben fordulhatnak a 
Gyógyszeripari Bizottsághoz (V„ Sze
méi)~1ök.utca 27.), ha valamely különle
ges Q)t következtében (pl. ujonnan meg-
szerzett kórházi szá1litás) vagv n1ás 
r1 · ' . • 11yen ck: n11att a forgalinuJt 11rrtelen és 
lényegesen nö,vekedett. 

.Ebben az esetben is hatóságilag iga
zolni kell az 1H88. évi fogyasztáshoz ké
pest beállott tényleges szi.ikséglet- nüve~ 
lteclését. 

_4.,z inark~u11a1:úktól beszerzett sza
bályszerü nj ig·én:rlési Urla.pokon az 1indo
koláson kívül azt is fol kell tüntetni, 
11ogy a nagJrkereskeclö. aldnél a kért cik
l;:rt beszerezni k1ivánja, azt a ]tért 111en;1{
nyisé:gbe:n valóban ]\:i tudJa szolgáltatni. 
Ezért célszerU az anyagigényléseket 
nem közvetlenül, hanem a tároló nagyke
l'eskeclő ut.ián beterjeszteni. 

N en1 szabályszerű ürlaj)Ol1 vaoy nen1 
' o. 
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eléggé indokolt a11yag1igényiósek benyuj
tása. céltalan., .111crt aZol\: az ország jele11-
lel(i helyzete mellett ugysem te]jesithe-
1".ők. Felesleges munkát okoz mindenki 
önn1agának, va1an1int a .l3izottságna1\:, aki 
nen1 alkaln1azkodilt .szli-gorua11 a fent l\'.ö# 
zölt elöirásckhoz. 

Fr.111ivjult a gy6gyszertcirak t. t-ulaj~ 
don_osait és t. felelő.s vezetőit, hogy a je
lP.n értesítésben foglalt intézkedéseknek 
a legnag,\'.obb gondoss2u·g·a1 és pontosság~ 
gRl tegyenek eleget. 

Budapest, 1940. febrnár hó 19. 
Koritsánszlcy Ottó Löcherer Tcimás 

ügyv. igzagató. ale1nö1c 

424-1940, szám. 

Értesítés az „.Ac:isal" szó véd,iegyeztetése 
túrg;ráhan. 

A1apszabályai1~iJt 3. ~. e) pontja alap
.ian vódjeg-yeztettük az ·i-.c\.disal" szót, 
hogy az „.Acidum acetylo-salicylicum" el
nevezésü gyóg:yszer a közönség áltat 
könnyen n1egj egyez,hető rövid 11éven ];;:e
rlilhessen forgalomba. A Budapesti Ke
reskedefo11.i és Ipar1-::a111ara 66.311. szám 
alatt az ,,Acisa1" szót e~resü1etünlt ré-
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iszére 1'1jstron1czta és ezért a belügymi
:n!iszter ál.tal jóváhagyott a.lapszabá!lyainJt 
fent hivatkozott §-a alapján amrnk hasz
nálat.o-íra ezennel visszavonásig . felhatal
mazzuk az egyesület minden tagját. 

Az egyesület fennta1tja magá11al;;: azt 
:a jog·e:l.t, hog·y fegyeln1i eljá1•ás utján a 
v~dett árukkal való bármely visszaélés, 
vagy a 1-::0ri 1-::özérdeltkel ellenl;;:ező inag-a
tartás cseté>n, egyes gyógy-Sze1táraktói, 
i11et\·e azok vezető1itöl a védjerry haszná-
lati jogát visszavonj.a. ' 

0 

A belügyminiszter által kiadott ren
delet a Fc·rn!ulae N0Tn1a1es vénv111intái 
J;;:öz-Ott az ,,_l.\.cidun1 acetylo·salic~rlic1un" 
pulvis és ccn1prfo11,át.a vény111i11táh: · .111eo·ie-
1ölésére is az „„'1..cisal" n1egjelölést h;~z. 
i1á}ja. Ennek köYetkeztébe.n, inihelyt a 
nTe_g készletben lévő „Acid1n11 acetylo-&1-
lic;_rl~icun1" felirá.su „Nostrn.'' cin1l~ék és 
dobozol;;: kifv·gynak, áJtérünk az n~~cisal" 
elnevezésre . 

Fe1l1ivjuk: a gyógyszertárak t. tu1aj
·c'.·)no.sait és t. felelős vezetőit. hogy a fen
t1elc alapján az 0 ;\.cidun1 ar.:ety"losa11icyli
cum" por1-::apszu1ái:ra az .,ACisa1" szót 
nyon1assák, 11og·v ezáltal is tán100'assák: 
·azt a lcari szenrPontbúl reudkitttil fontos, 
törekvésün1cet, l1og·y az „Acisal" szó a 
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közönség köi-ében m:ielöbh elterjedjen ós 
általánosan isn1e1·tté váljon. Enne1c elöse
gités61·e az egyesület dijmentesen borsát 
rendelk:ezésre n1i11den g:yóg·yszertárnalc 
111egfelelö táblákat és kéri. }1ogy azo]i::at 
a g~1ógyszertár feltünöen sze111beötlö he
lvén elhelyezni sziveekedjenek. 

Budapest, 19•!0. iehrná1· 29. 
Koritsánszky Ottó Löchercr Ta.11uis 

ügyv. igazgntó. alelnök. 

455-1940. szám. 

Felhiv:.ís az Ipeat·1u1nhac fiízet szahályszl~rii 
elliészitésére 

Egyesületünk: tucioni.ás8ra jutott. 
11ogy 11ivata1los helyen tu! 1-ént n1eg6-1htp~
tás szerint egyB1:-1i-1úsik. g:vóg-yszertú1· az 
Ipecacuanl1ae főutet nen1 a gyógys:~':'· 
könyvben előirt szahá1yc).;:na.k n1eg;fe~E.·:Dcn 
késziti, an11nel.;: következtében nen1 fejti 
ki azt a 11atást, an1e:yet tö1e a rendc~1ii-
01·vos vár. A I\T. lVIagyar G~7úgy8zer
könyv a „Főzetek és forrázato1:::" fejeze
téb~n az JpecaCuan1hae gyöké11.1él a 1\T-es 
szán1u .fela11ritás ·n1é1ték:ét i1ja elő. Ezzel 
~zen1hen értesü1ési.inJ;: szerint vannalc 
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·!.;Yó.gyszcrt3rak, nn1el>~ek a III-as fe1ap1·i
tásu drogot haszná1jál:::. 

Felh~ivjitk v<:ü<:u11en.nyi gy{1g·ysze1tár 
felelős vezetőjtt, 11og·y a g.\~óg·y:5ze1·kön~vv 
1·e.11delke;;:;éseit 1egszig·orub11~1E tru t-~~1. be, 
n1crt :Jz ellenőrzési eljárás 80rán n1egál-
1apitctt sz~bú1yi:-alans:.1gok sulyos küvet
J;:ezn1énye];:kel já1·hatnak. 

Felhasznf1.1juk ezt az al1;;:g.\111at e!'.!"Y
nttal P.rra, hog~r fi 1~·ye1 rneztes~i..ll;: ·n g:,1ó;.~?
sze1-tá•·:1.k felelős vezetőit {'S n1unl;:atár
Eait a p) ogys1:c:·el:: l)Ontos és szabfJysze
rü elkész.itésónek fontosságára. 

Budapest, 1940. múrc'ius 2. 
J{oritscl11szk11 Ottó Löchcrr:1· Tconrt.~ 

üp:~rv. ip:azp:ató. alelnök. 

569-1840. szúm. 

Értesité~ a s~~éli:e:;fúvárosi .Alkaln1az:itl:1!1: 
Segitörlla1ljával 1.-:ötiitt gybgrszPrszúllitú~i 

egyezu1ény tárg,r:íhan. 

A Székezj'ővárosi Allrnlmmotlak SP
gitőalapjn„„ ig;azg·atóságáva1 1940. rnárcius 
11ó 19-én 111egállapodúst kötöttünk a villé-
1~i gyógyszerésze}\: részéről tö1ténö gyóf:,l"}'
szerl\:iszo1gáltatás íeltúteleire ~;onatko
·zóan 
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A megállapo'dás értelmében a gyógy
szerész a 25 százalél•;:l{al csö1dtentett n1un
kadijakat alkaln1azza. A Segitöalap a ma
g·isztrális gyóg1rszerek: bruttó árából 5 
százalék engedményt von le. Ugyanily el · 
birálás alá es11ek a Nostra jelzésii. com.p-
1•:n1áták. is. Gyógysze1·külön1egesség·ek. 
áraiból engedményt nem adunk. A taksá
lásnál mindenkor az n. n. egyesületi dij
sznbás az irányadó, a Nost1·a jelzésli tab
letáklmál pedig mindenkor· az Egyesület 
<1ltal kiadott Nostra ál'szabásnalc a beteg
b'iztositó intézetekre vonatkozó kedvez-: 
n1ényes árai az irányadó}\:. A 11aV-i' 20.
pengőt el nen1 érő gyóg-yszerszá1!11lákból a 
;::cgitöala}) levonást nen1 a1k:a1maz. A k.i:fi
zctés a szú111la beürk·2zésétöl sz:in1itott 21 
nap alatt történik. enenkező esetben az 5 
~zúzalékG's kedvezn1én~rre valö 1igény ele
n:v1~szi1\:. A pénz folyósítása alatt az. ösz
~.zegnek. póst{u.·;: ad~.si napját k:ell érteni. 
nen1 pcdi,g azt a nnpot. an1e1re11 a pósta 
azt kézbesiti. A folyósitással egyidejüleg 
a g,vógyszertár értesítést kap a retak:sa 
számszeüi eltérés és kifizetés nélkül visz
szaküldött vények frtókének megfelelő le
Yonások: összogúről. 

~t\ n1egállapot18s szl)vegét és az al111oz 
füzütt "á1taláno.s feltételek" -et az Eg:yesü-
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1t:t Hivatalos l{özlcn1énydibt-:n teljes egé
szébe11 közölni fogjuJ-::. 

End.apest, 1940. március 21. 
Koritsáns:dcy Ottó Löchcre;· Tcinicís 

Ügjrv-. ÜJ;azgntó. alelnök. 

632-1940. 

Ertcsités a gu1n11lisi11kúk hes1Jerzé:11.~réil. 

Az m. kir. belügyminiszter 189.5,19-
B. _iV~. sz.föm~. rendeletével a közgyógyszer
-ellatas, 1lletoleg az á1lannkincstár terhére 
~s 1nii;taszerüleg: rendelhető gyÓblJ'Szerel\. 
szabva!l:\'OS Vél1}/n1intáiban több esetben 
WF. rendelkezik, ho.'(y az injecViorn szol
g~1o oldatok üveg·je·it a gy(Jg·yszerész gu111-

1111sapk:ával zárja le és steril1izúlús utá11 
azzal szo1g-áltass;;i k.i. Eze·kct a O'Un11ni
s~~11kákat .fl ~tagyar Ruggynntacirug~yár rt. 
1,Buclapest, X. ker. Kerepesi ut 17.) cé" 
• . •t . - ~ Krsz1 ·.1 es a gyogyszerószek kisebb n1env-
ny1iség rendelése esetC•n ~.zokat töbl); 
rendelésiil~l\'.el'„ egyidejüleg a g.vóg·yáru
nag-ykeresKedoknél is beszerezhetih: 

. Fe,ll1i:vj uk. a gyógysze1·tár;;ik: t. tuJ<,{j clono
s~1t _es t. felelős vezetőit, 11og;r a gun1n1i. 
S!pkakbúl pir darabot készletben tartsa
·nal~, 11ehogy [li.11lak h1iány;;í.ban a rnrómr_ • e>J 0.1 
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szer kiszolgáltatásába11 ·zavarok 1cövet1rez
·r.enek be. 

Budapest, 19'10. 
f{oritsó.nszky Ottó 

ügyv, igazgató. 

640-1940. 

március 29. 
cli'. 'l'anffe1· Gá./1or 

elnök. 

Felhivás a buldapesli Egyeteull Gyógyszcl'é~z<:ti. 
Intézet részére történő adal\ozás tár~yában. 

A Iviagyarországi Gyógyszerész Egye
sül0t ig·azgatótanács~i n1árci11s :30-ik1i ülé- · 
séneJc határozatából feil1ivju}c vulan1e11y-
11yi vidéki gyógysze1·tál' t. tulajdonosát és. 
t. felelős vezetőjét, hogy a Budapest[ 
I~gyeb.\1111i Gyógyszcrészr~t.i Intézet átszer
vezésével, n1oderniz:álásával és átköitözé
sével kapcsolatosan az Intézet felszerelé
sének É:s beren·dezés.éne~c ltiegészitésére 
ndalcozzék. ~i\.z adon1ány összegét a gyógy
szertár teherbíró képessége határozz·a 
ineg. Az igazgatótanács \n1ég~s il'áH~ladóuT 
a Vénynyi1lvántartó l{önyv ala1)ján a l1á
ro111 utolsó 11ónapban hei1izetett Gycja já
n1léknak megfelelő összeg·et tekinti. 

FeH\:érjük tel1át a g~róg;yszertárak: t. 
lu1Djdonosait É-s t. felelős vezetőit, l1ogy a.
f~nti céh'a legalább e·zt az összeget ajánl- L ,'t 

---------______ ...... i~ 
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ják fel, i'11etve fizessék be. A felajánlás 
egy összegben történik, a befizetés rész
letekben is teljesWiető a?J Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézet 40.055. szárnu 
csekl\:szán111áj·81ra. !(érjük:, hogy az ado
mányt egyiclejüleg az Egyesiilet ügyvitel'; 
!:rodáj á11a1\: is j e1entsék be. 

j3udapest, 1940. április 1. 
){ o; itscíns,dcy Ottó dr. Tcvuffer Gábor 

ügyv. ig·azgató. elnök. 

739-1940. 
Ertcsités a Fonuulac Nonnales vényn1intáinak 

ldszolg-.:ilta tás:.íról. 

É1tes1itjiik valan1e11nyi gyógyszertár 
tulajdonosát, Illetve felelős vezetőjét, hogy 
az OTI és a j\IABI terhére a kerületi or
Yosoi\: által szabályszerüen felirt. Fcnmu
lae Normalesben felvett vénymintákat, a 
gyó~rsze1·.szállitási ep;yez111én)rek alapjá11 
nli:aclálytalanul k1iszolgá1tathatjá1.;:, ha a 
v·énye.11 „főorvosi engedél:v szükséges" 
vagy 'n1ás hasonló fei.iep,-yzés nincsen. A 
i\IAV EBI terhére rendelt gyógyszervé
::1veltnél az uj gyögyszerrende1ósi utn1utn
tó n1egjele11éseig1 _ugyanezel.;: az elvek az 
i rányaclólc 

A For·n1u1ae No1·n1a1es vény:,:-1int:;í!i 
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mellett feltüntetett á1·ak a magán betegek 
részére is irányadók ahban az esetben, hci 
azok nincsenek tételenként részletezve és 
kerekszántban végzőch1e1\:. Azok: az ál'a:1~ 
ug:ranis, a111e1ye1t eg;,r k:erekösszegben van„ 
nak feltüntetve, megállapodáson alapul· 
naJt s a n1ag•á1nbetev.e1t részére is érv·é
nyeEek. A iVI. Gy. E. H'ivatalas Közlemé
nyei április l-én 111egjelent szá1nába11 a 
kon1prirn1átá1t11ál n1ind a k.ét árat feltün
tettük azo1tná1 a készitn1ények.né1. an1e
lyek 'a betegség'i biztositó intézetek és a 
n1agt1nfe1ek részére eltérően ársznbvá-
11:)-'0zhatók. r\. n1ixtura et solutioncs cso· 
po1tban az Oleum ad vulnera, Spir. 
Menthae cum sa.Je és a Suppositcl"ia hao
n1orrhoiclal1ia ug-:~· a n1agán, 111i11t a i 1eteg. 
biztositó intézeti vényelren a 1:.:0gac1utt 
árban cgyfor1ná:n szá1nitandó. A töhhiek
nél csum\n a betegbizto~itó ht.ézeU á1·cck 
vannak n1egaclYa. Ugy ezeknél. rnint ·~1z 
előbb h~vat1;;:ozott és az árak t<,teles fe1so
rolc1sút feltüntető vényn1i11túk11Dl 1 n1agán
vé11~~ekre tül'l.énő kiszolg·áltatús esetén a 
g~'úg·~·s::er{•sznel;;: jog!thnn ú11 a c~~vógysze1·· 
fil'szab~s szerint az árat kiszán1itari1i, i:l
Ietve n n1unkaclijl::ülönbözetet és az edé.n\~
zeti árkülönbözetet a n1eQaclott árhoz 11oz. 
zúszá1nitani. --

·:'.\::· .. 

A 
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Az Elix'irium thymi compositum 
vényn1íntánál 150 gtm11111ct egysegesen, 
edényzE."ttel és J;;:iszolgáltatási dijjal 
együtt, 2 P.:ért .szolgáltat ki a gyógysze
rész ugy a betegbiztos1itó intézeti, mint a 
inagánvénye1i:re. I-Ia 1az Grv-os 300 gra1n~ 
mot rei!Clelne, ez esetben ugy az egyleti, 
n1int a n1agá11vényre figyelen1be l;;:ell ven
ni a vényn1inta ál·át és 4 P-él több 11e!!11 
számithatú fel. Ha azonban 100 gnimm 
,.-ag-y 250 grctmn1 van 1irva, ugy a vény 
niagi::.:ztrálisan á'rsz:abványozható, teldntet 
nélkül arra, 11ogy err..,leti vngy n1agán
vé11yről va11 szó. Ebbe11 HZ esetben ugya
nis a Gyógyszerárszabás 6. pontja nem 
alkalnnzható. 

A visszacsatolt területek gyóg;yszer
tár<li a 102-1940. 13. iVI. sz. belügym'inisz
teri rendelet. 3. p011tja értelmében jogo·
sultak a Formulae Normales azon vény
mintáinak á1rát, melyeknél a téteres felsoro
lás ,n1egta1álható, re!1des n1u1tl;;:adij.ia.1 áT
szabványozni és az O'rI terl1ére 1irt vé
nyeknél az ig·y eléit n1agasnbb árat all::al
mazni. A Fonnulae Normales minden 
vényn1intája a Con1pr. a11tiracl11ii'.ica ós az 
Oleum antirnchiticum kivételével ma
g'isztrális vényeknek számit és igy azolc 
árából a visszacsatolt terlileten müköclő 

- --:--i 
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gyóg·yszeré3z;.Sk az OTI-nak 27.5 százaléi,: 
enged1nényt J.;:ötelesek 11yujta11i. 

A Forn1ulae N orn1ales vény1n1!h1tái nz 
előbb emlitett 28. és 102. sz. készitn1ények 
1~ivételév!3:1 n1agiszt1·ális vé1rveknel.;: tek:in
tendők, 'S en11ek követ1.;:eztél~en Gyoja jGÍ
nüék kötelesek. A beteghiztositó intézetek 
te1·11é1·e törtéHŐ ·szán11ázásn·:i1 1)edig az 
ilyen vények: a n1agis.ztrál'is vényel.;: cso
portjába állitandók be és a megfelelő en· 
gedn1ényben r•észesitendök. 

A vényrnintál\ között felso1·0Jt egyes 
injeke'iól.;: kiszolg·álte;'l,tására a r;unL.•nisa1)li:á
\~aI e!l!átott, lug\n1entes üveg·ek: g,yártúsa 
fo1yan1atba11 van és azok. e1J.;:észülte után 
n g·yógyszertá1·al.;: 15, 30. és 75 kcn1-·::s 
11!é·retben a JfJ7Ógyárunai:.rykereskr.dők és 
az ÜYeg·nagykerz:skeclők utján beszerezl1e
tik. 

Bnchcpest, 1940. 
r: Oi"itsá>1szky Ottó 

ügyv. igr~zgató. 

771-1940. sz. 

április 13. 
Löchcrc1· Tunuís 

alelnök. 

Erttsi1'5s a. eukor~ és zsi!'!;:t'.,~-zletek hejeli!nté~e 
va!a.1uint igénylése tiir,;.:yáhan. . . ' 

A n1. ldr. földn1üvelésügyi n1iniszté
rium közélelm<Jzési osztályán rödd uton 
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nyert fotesités r,lapján, fclhivjuk a vidé
ki g·yógyszertárak t. tulajdonosait és fe
lelős vezetőit, hogy a l:ludccpesti Közlöny 
1940. áp1Jilis 14-i 88-ik szán1ában ·n1egje
lent 153.800-1940. F. i\L és a 15:3.900-
1940. F. M. rendeletek szerint culwr- é•S 
zsirkészletüket - amennyiben a «endelet 
helytelen értelme?ése folytán ezen köte
leze_ttségü1-.:ne1\: nem tette1t. volna n1ég el-e
get, - azonnal jelentsék be. Bár a gyúgy
szertára1\: a rendelet szövegében lci.ilön 
feh11li:L-ve 11ir1cse11elt, 111égis, n1int a gyógy
intéz~::tek fogaln1n alá eső olya11 k:özegész
r;égüg:yi 1intézetel::, arnelyel\: ezel\:et a?. 
a11v·agokat gyógyszereik l\:észitésénél fel
dolgozzák, kötelese1\: a szabályszerü beje-
1t::ntése1\:et n1eg;tenni. A g-yógyszertúrnk 
rész(1·e a g·~rúgyszerel\: készitúséhez szü1c
&éges cukor1ne11n:r~:ségeik 1tiutalás::t. 1iránt 
a városol;:: polg·árn1esterei. illetve a k:özsé
p;e.k e1öljárósú.p;:111oz ke11 fo1·dulni. /\. szü1\:
séges nyon;talY~nyoli:at (ürlapokat) az i1-
leté1tes elöljáróságn::'d kell igó_nyeln1iök. 

Budapest, 1940. ú.prilis hú 17-ón. 

J{oritsá·11sdcy Ottó 
ügy\'. igD.zg:ató. 

LNclu:,-er Ta·;nás 
e1nök. 

1 
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772-1940. 

Értesités a Széli:esfővárosi .Alli:nln1azottak Sec:itö_. 
ala1,ja ({~rhérc re11,delt, gyógyszl'reli: ~zátnlázúsa 

t<irgyában. 

A Székesfővárosi Alkalmazottak Se
gitöalapj a terhére rendelt n1ag·isztrál·is
és a különleges gyógyszerekről szóló 01·

vos'i rendelvényeket külön-külön nyomtat
ványokon kell .számlázni. En11ek alapján 
értesit.ilik a vidéld gyógysze11;árak t. tu
lajdonc-sait és felelős vezetőit, l1ogJ~ a n1a
gisztrá:is gyógyszerekről szóló vényeket 
fehér-, ~:1~ .gyóg·yszePk1ülönlie:gességek. rvé
nyéit pedi,11; kék számla-nyon1tatványon 
kell kiálfitnni. A szük:séges nyo111tatvá-· 
nyak a l\'Iagyarorsz!<:Í1gi Gyó~;szerész 
E!(yt:sülctt.öl is igénye1hetőlc 

Budapest, 1940. ápr'ilis 17. 

If.or1·'lsánszky Ottó 
tigyv. igazgató. 

1082-1940. 

Löcherel' Tanzás· 
alelnök. 

Értesités a szahvún;ros vény1nintáln1ak az OT[ 
részére történö <Írszah\·ányozása tárgy:ih:u1. 

Figyelemmel a belügymi11Lszte1· 4'14 
-19'10. sz. rendeletére, amely szerint a. 
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·n1agisztrális vén:reknél a g,yógyszeré:sz 
csak a g·yógyszeranyagok: és n1~n1k.adijak 
72.5 százalékát jogosult felszarn'itani. 
,szük:séges11ek 111,utat.1.:.::ozott, 11ogJ' a gyógy
-szeii;ántk t. felelős vezetőit a szabványos 
vény111intá1\: ársza;bványozására vonatk,1-

·zóa11 az ah:1.bbia1\.bari. tájékoztassult. 

A szabvá11yos ,~é1:iy111inták n1agisz~.
trális gyógysze1·rtndelé~ne1\: számitana1~ 
és ezért azo-1.:.:: árából a gyógyszerész 27.5 
.százalél.;: enged11Jé.nyt nyu,lta1ii k:öte1es. 
Telcintettel azonban arra, }1ogy· a l1ivat
kozc.tt helür~yminisztei rendelet a 100 
száza1ék:cs rnunkadijak felszá111itására .io
g·o.~ntja fel a gyóg;yszeré:szt n1i11dazokn~J 
.a vényn1intáknál, an1e1ycknél az árnl.;: tL·
telenként vannali: felsorolva, a. g·yógysze
rés?. a n1eg-felelö 111ap:asahb 111unJG1clijat 
szán1it.i a. i\..zola1ál a vé11y111intá:la1ál, ~111e-
1yeknel\: ára ep;y tl•telhen van ri1egaclva és 
az kerek szán1ban végződik - n1h1thOO"\
ezel\: az árak n1egá11apoclúson a1apulnn.K -
azol.;:hoz hozzász.án1ita111i a g·yógyszerész 
sen1mit sen1 jogostllt. Azolcnak: a szahvá
n:yos vényn1intákn2.l.;: árai11oz azonbru1! 
a:n1el\rel\: }}ár egJ.r téte1be!1 vannal.;: n1egac1-
\'U, de nen1 kerek: szfin1ban 'régződnek:, a 
·g:yógy·sze1·ész jogosult a n1u11kgdij-l\'.i.ilön
JJözetet hozzúsz{uni:itanL Igy pI. a con1pri-

iiiil„„„„„„„„„ ...... -... s 
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n1atalü~szlitn1ények:n:él a 19-es vényn1intá
nÍtl lüx0.5 Aci-.sa]/ ára: azo11ban megá11la
podúson allaps'.Z>ik és ezé1t változatl~mll 
70 fillér. A 20-as vé11yminta ára 88 fillér,. 
a 40-es v~én:y111intárlál az I. dosi.s ,ára ineg-
állapcdásos ár, tehát marad 1.40 P., a II. 
dos.is ára 2.7~1 P., a 42-es vénynüntának: 
ára 1.17 P., az 55-ös vény111intánál '.IZ I. 
dos'is ára 64 fillér, a II. dosis ára 88 
fillér, az 58-as vényminta ára 78 fillér. 

Buchpcst, 1940. május 28. 
[{orits1í11szky Ottó Löchcrer Ta.mc's 

ügyv. igazgató. alelnök. 

1151-1940. 

Felhit·ús a ,-itléld gyóg;v!:'zertürak l0uhors1iili:->Í·;:le
t.ének bcJc~Ientése tárgyában, 

A l\lagy~rországi Gyögyszerész 
Eg)•e3üJct május hó 25-iki kelettel fel:sőb 
hatósúgi utas1itásra, felhiv1:a a vidéki 
g~yógyszertárn.k tulajdonosait és fnlelős 
vezctö,it, hogy n vezetésük alatt álló 
g:1{óg:yszertúr évi cukorfogyasztását a la
bcratóriu111i könyv és eg_y·éb hivatalos acla
tok alapján az Egyesülethez postafol'dul
túval jelentsék be. Folyó hó 5_1ig 1:2H 
gyógyszertárból érkezett be válasz, 259 
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nen1 küldte be n1é.g az adatokat. Az Egye
sület ezuton hiv.ia fel az utób_biakat arra, 
11ogy az adato1zat saját érd~1~µkben "- leg
sürgősebben küldjék be az Egyesülethez,. 
ain11el~ynel\'. ugya11tlb1J'1. mü1t az ed~lig beér
kezett adatokról, erről is jelentést kell 
tenni- az illeték:es felsőbb 11atóságnalc 

Budapest, 1940. jun'ius 5. 
J{orits(Uiszky Ottó Löcherer Tcon(is 

ügyv. igazgató. alelnök. 

1190-1940. 

ltrt.esités a Cseh-l\Ior,·a Proteldorátus és a Szu ... 
détané111et teriilt~trken fennálló követelések és 

gyógyszertartozások tárgyában. 

A Magyar Nemzeti Bariktól átiratunk-
ra, an1elyben kértük, hogy a 
Cseh-~Iorva ProtektoráLuo és a 
Szudétanémet területen fennáll<> kö-
vetelése}.;: és ta1tozások behajtására en
gedélyt ne ad~l:1nak:1 illetve a vissza~sa
tolt te1·ületen lévő gyógyszerészek e1len 
az eljárást 111111,daclclig ne enp;edjé1z n1eg
i11ditfü1i, a1n1ig Szlovákiá\'al a kölcsönös 
gazdasági 111egá1lapodá.s nen1 jött létre, a. 
következő választ kaptuk: 

"Fe. 2650-1940. T. ).Jag·yarorf,zági 
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l 
GyógyszHész Egyesület, Budap2st. :19-10. 
május 14-én 9'16-1940. sz. a. él'kezet•; be-

. adván~l1\:r<:1. értesítjük önöket, hogr a 
Csell-i\'lorva Protektorátus fa a Szudéta· 
német területen fennáHó követelések és 
tai-tozások tekintetében az érdekelt kor
mányok, illetőleg jegybanlrnk között fize
tési i:g-yezmény i ött létre, ennekfalytán 
nen1 áll n1ódunkban e1eg·et tenni al~nak. 
a k:érelen1ne1\:, 11og.v a visszacsatolt terü
Ie„te11 lévő g-yúg·yszertá1·aJ;;: tulaJclono~.r/\ 
re.szére a tartozásailr n1egfizetését ne en
ged~lyezziik. l\,leg·jegyczzük azonban, hog-v · 
a k'IE!.dásra kerülő eng·eclélyekben n11ár I1Ó
:1a1?c~;;:. ótoL az adósok rószére 90 napcs tel
Jes1tes1 _ határicli5t állapitottunk meg. Ma
g·}·ar Nen1zeti Bank nankoszt~1ly." 

Budapest, 19,10. junhis 8. 
.I\oritsáJ1szku Ottó Lücherer Tcuncta 

üg,y-v, i:razgató. alelnök. 

1280-19'10. sz 

Értesiiés a forgaln1i:ul5.v<iltsái; 
t<.írgrúhan. 

A 3300-19c10. iVI. E. számu ,.·endelet 
. alapján n g·yúg-:-ysze:i·különlegességek és az 
. eg·ységes szerek után át.118.rltandó felárak 
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re11dezése tárgyában a n1. k~ir. Országos· 
Közegészségügyi Intézet C. 11.360-1940. 
sz. átiratában ug-;r intézk:edett, hogy a 
gyógysze11;árakba11 raktáro•n levő ol~an 
készitntényeken, amelyek felárdimkével 
ellátva 11iI1cse11elt, a gyóg:rszerész a 1té-· 
sz1itó1..:: által ~;,::özölt felárak:at ltézirássaI 
tüntesse fel. 

A l\fagyar Vegyészeti Gyárosok Or
svi<ws Egyesülete az Országos Közegész
ség·üg·yi I1i_tézet hozzájárulásával táblákat. 
bocsájtott rendelkezésünkrn abból a cél
ból, 11ogy azt a b"Jrógyszertára1\.l1oz eljut
tassuk. E táblák szövege alapján az át
háritható felemelt forgalmiaclóváltság 
összege a n1~1gyar g·yárak: védjegyes
gyógyszerkészü11é11~1{einelt eladásU. árá11á1 
közepé1-tékben 2.5 százalékot tesz ki. A 
felárcin11tével 111ég el nen1 látott n1~.g;,ra1-
k.észitn1ényel{ eladási ára teh.-L'Ít 2.5 száza
zalékka1 n1agasabb a ltészitn1ény cin1kéj{•H 
feltüntetett árnál. 

A 2.5 száza1éltos felár lri-zárólag a 
n1agyar gyárc_iJt \rédjegyes gyógyszer1té
szitményeire vonatkozik, a külfölcl'i gyógy-
szel'l\.ülönlBgesség-ekre, a bel- és 1..::ülföllli 
tápszerel..::re, szé1·u11101tra, kozn1et!ikai cik~ 
k:ekre nen1 alka.ln1az]1ató. 

A vámkülföldről behozott gyógyszer„ 

L:> 
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külö1;-1eg·ességek: fe1árának üg;réhe11 a tár
gy_alasok -~olyan1atban vannak. E készit
n1_eny~-l~nel a gyúgyszel'ész jogosult azok
n~l a, c1kkek:nél, an1elveket ·a forp;aln1iadó
val.ts~.g fele1nelése k:övetkeztében n1ár 
drr~galJba11 szerzett be, a szR.n1la szel'inti 
fela1:n~ c;zonos összegben a n1eg·állap'.tott 
ela_das1 , arhoz hozzászán11itan1i. A tápsze
re1~, _szeru11r1~ok és kozn1etikai cik:kek fel
s~an11tható felárát a l;:észitőit hozzák: a 
v1szonteladók tudon1ásúra. 

, Az ~~rellenörzés ICorn1ányJ)iztosa ál
ta1a11os engecl'élye alapján, ha n felár 1ti
szán1itásfl.11<:í.1 tört fillér _ielentkezik uo-v 

• , ' • ' e>„ 
a gyogyszerl'SZ JOgGsult fól fillér, vag·v 
a~, n1e.r;!.'h~lladó tö-rt es.etébel! azt eg·és~ 
f1!1·2rre k:i.kerekiteni, ezzel sze1r1ben az e11-
n12l ahicsonyabh tört fil1é·!·cket köteles f!
g~··eh11en 11.:ivül hagyn:i. 

A felen1elt forgallniadóváltsáO' 11:ü1ön
b?z~tét a gyógyszei-ész jogosult ~ 11.:ülön
bozo hetegség1i hiztositó intéz111énvel1: ter
here kiszolgáltatott és a felsorolt' ~sopor
tokba tartczó g-:yóp:.vszc1·1i:~·sz,itn1é.nv·eket 
i:artal111azó vényeken is felszán1itanL 

Budapest, 1940, junius 19. 

Koritsánszky Ottó 
üg·yv, igaz~ató. 

f_;iicherer Tcunri;:: 
alelnök 
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1546-1940, 

Értesités a gyógyszerlüilünlegességeli:nél fclszá
tnilható feh:í.rról. 

A 111. k:ir. Országos Közegészségügyi 
I11tézet a l\'Iagy'arország1i Gyógyszerész 
Eg-yesüiet elnökségéhez C, 11.360-1940, 
szán1 alatt juni·US 5-én átiTRtot intézett a 
3300-1940. iVL E. számu rendelet alap
ján a gyógyszerltülönlgessség·e1..: és egys~· 
ges szerelt forgali:n11i adój;á1n:a1;;, átháritása, 
illetve e szerek l\tán átháritandó felá1· 
táro-yában. Az Intézet átiratána1t a1apján. 
a f ~rga1n1~h1dóváltság áthítritása tárgyá
ban értesitést adtun1\: 1\:özzé. A ~Iag-~ra1· 
Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesüle
te - az Országos l(özegészsL,p:ügyi lni.'é· 
zet hozzájárulásáva1 - kibocsátott azo·n 
táblázatokat, melyek az átháritható fele
n1elt adóvúltság összeg~t a n1agyar gyáralt 
védj;eµ:yes g1ró~r~y.s.zerl..:észitn1én:yeine.k e1-
adáSi árán;\l }(Özépértékben 2.5 5z.ázn1ék
ban ál1a.pitják 111eg, 111inden ~ryógyszertár
nalt n1egk.üldöttük. I\.!izárólag a i11agyar 
gJrárak védjegyes gyí>gyszerké-szitn1ényei
re vonutkczó 2.5 s·z,áznl1~kos felár fe1szá
n1itása tó1~gyában a 111. lcir. Országos l{öz
eu-8szségügy1i 111tézet ep:yesiiletünkhöz i11-
tézett érlesitését - a felár felszámitása 



.Jorr,ossiig·ának: igazolására _ t r· . , 
1 1 

, . \.a rt.:-lrs'.1-
11 c.tCK2. a abb közölj ük: 
. llfog kell jegyezni hog\· a 9 e , . 

lel· fe]ó f , . ' · ' -·" :o;.arn-rr~ ,,. • .:.J:. c:szan1itása. az Ország·o.5 I{ö~-
67882~~~ng_y~. I1;té~et jun!ius 5-i első leira
t,maL J,eJtetol ervenyes A k"]f"l 1' „. 
sze1! "]" l · · u oc1 g\ogy 
·ti ~_·cu_o1~ :gess~g·ek, a bel- és l;:üiföl~ii-
l-1psze1~l\..1.e, ~zeTurnokra, a bel-és ki.ilíöldi 
;~zn1et1ka1_ cikkekre a 2.5. százalékos fel
ai, az I!1 tezet óri.:es'itése alapj'án 1 kah11azható. '. ' nen1 a -

l
r ~gycb~kben u.taI:rnk a szaJcsa.itó jun. 
"· es 16, illetve JU"lUS 99-·)" · t. J • ~- _,...., ..... J -1 e ·1g-· 

Ja11 n1egj_e1ent i·rtesitésére. · ' '_.). -

Budapest, 1940. julius 24. 
Eoritsánszky Ottó 
üg·~rv. iµ·azgató. 

JY/ J\:fr Q„,, T{'" · ' . . . ..„. i. o,:er1es;-;,séoii2111~ Inté.zet 
C. 11.785-Hl,10. sz. „ • 

A l\Ia0·r·11'01·~-: ·· ( .. , - · 
b •. ._ - ~ o:::iZE.:1,~1 •• ;Tvogy.szeresz Eg·yesület 

1noi.:sóg·enek. 

t. , . Tel~fon?n tötéxit felkeresésükre tisz-

1
.eletel e1 tesztem a tekintetes Elno"J·s<>g·et 
•0"'\' ·1 3 i'Oü-19JO ' ' · 

1 
1.'-,'- ~ ·: . ~ , • l\I. E. szán1u · rende-

ec ertelmeben atharith·1to' r"el '1· ]· r tl· ., e. • a a \.l'a vo-

1\~~ \.ozo1ag -- a csatolt átiratot intézten1 a 
.tag·\·.::i.r \/ errvéS7E't'' (..,· ' · . .: ~ .";"l.. - · 1 :r.\~a1·0.sGK Országos; 
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Egyesületéhez. U.g:yanaldrnr azonban 
megjep:;i.rzen1 azt is, h.oiy a fentl1ivat1:::o 
zott. rendeletben foglaltalc értelmében az 
előállitók és első forgalombahozók fele. 
lőssép;ének fen11tart;5.sa. n1ellett tudi:;.n1ás1tl 
vetten1, 11ogy addig is, an1ig- a gyóg·ysze1·
különlegességeken a felárak feltüntettet
ne1:::, a Vegyé.szeti Gyárosok álta.1 li;:i'Szá"' 
mitott 2.5 szá:mlék az áthárítható felár. 

Budapesten, 1940. j_ulius 16-án. 
Igazgató n1egbiZ1ásából: 

dl'. Schulek Elcméi· 
egyeten1i 111. tanúr 

osztályvezető. 

M. J{ir. Ors,:. J(ö,:cg{,szsti[J'Üfllti Tlltézct 

e. n.785-1940. 
Hivatkozva a 3.300-HMO. i\I. E. sz .. 

rendeletre, a n1. kir. Országos IZözegész · 
ségiigyi Intézet Johan államtitkár udól 
kapott utasítás értelmében felhivta a 
törzsli::önyvezett g·yúgysz~3rek e1őál11itóit. 
illetve forgalombahozóit, hogy az idézett 
rendelet értelmében felszúmithatú felára
kat készltményenként jelentsék be A fel
ára1-:at a:~ Országos l{özegós.zsép..i.l~;:1{i Inté
zet az elöállitó és forga1011Tbal10zó felelős
ségének fenntaii:úsa mellett tudomásul· 



::~. Um~klw ''""'°''" ".,., "~ 
natkozólag lis, hogy a máe raktáron lév1Ő · l 
készitménvek felszámítható felárát h l 
gyógyszerészek a készítmények kiszolgál. ' 
tatá!:!a]tór a lté·szitn1én\ lriilsö burko1atá.11 
tüntessék fel. 

Budapest, 1940. julius 13-án. 

1594-1940. szám. 

Igazg-ató megbiz·á.súból: 
Dr Sch"lek Elemér 

egveten1í m. taaár, 
osztályvezető. 

Értcsités i\I„\ V EBI szá1ulaiirlapok heszcrzés{•rijl. 

A MÁV B. B. I. 'intézöség·ének felké
résére értesitjül;: a vidéki gyóg·yszertárak 
t. felelős vezetőit az alábbiakról: 

A pótdíj éS felárra vonatkozó belügy. 
n1iniszte1Ji re11rlelettel szü]ts&gessé vált uj 
számlaürlapok gyors bevezetése céljáb(JI 
e~:cresliletüJllt az ország n1inden g~fógy
szertárának küldött körlevéllel eljuttatott 
egy iVIÁ V BBI szám1aürlapot. A J\iIÁV 
BBI intt§:zősége, a kézbesités nehézs6g«~! ~ 
nek leküzdése céljából az e hónapi szám
lázásl1oz ,szü]tséges ürlapoltat átadta 
Egyesületit1knek. Ez kartársainJ.;:nak d!ij-
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mentesen renrlc.lkezésére is állott. A l\1ÁV 
EBI most arról értesiti egyesületünl< ut
já~1 a v!'dék:i gyógyszertárak t. felelős v~
-zetöit, l10ITTr az augusztus 11ó11apf)a.11 ki
szolgáltatott gyógyszerek száml<ázásáho,; 
szültséges ürlapokat n1ár ismét ugJra11~ 
ugy, mint azelőtt, az illetékes vasutállo
nlláso11 szerczzéli: be. 

Felhívjuk tehát a t. Km-társainkat, 
llO'gy a J\'IÁ V B B I számlaürlapokért ez
után az illetékes vasuti állomásuklwz 
fonlulni szeveskedjenek. 

Budapest, 1940. julius hó 29. 
J\.oritsánszk11 Ottó Löcherer Ta.más 

üp:yv, igazgató. alelnök. 

1688-1940. szám. 

Ertesiti!s a gyóg~·szertárak rés1kre ldutalt 
ricinus ola,i 1ncnn:riségéneli: leszállitásáról. 

Az _l\.nyaggazdálltodás Gyógyszer1ipa· 
ri Bizottság:i, rövid uton értesítette eg'{e
sületürlket, 11ogy a jövő te1~mési:g ricinus
olaj at csak korlátolt mennyiségben lehet 
az egészségügy1i intézn1ények: részére l?i7:
tositani. Az eddigi havonkénti 50 q r1c1-
nus olajat 2:3 q.rn kellett csökkenteni. 

Fe1l11ivju1t ennólfogva a gyógyszertá-

-

---··------lliiii-----------„J 



350 

rak t. tulajdonosait és t. felelős vezetőit„ 
l1ogy csak indokolt esetben és csaJ' köz
eg·észség·ügyi célra szolgáltassanak: ki ri
cinus ola.iat. annúl is 1i11Jtább, 111ert a bel- · 
ügy- és földn1üvelésügyi n1j;:iszicrekl1ez 
elöterjesztést tettünk: a ricinus ola,jnak: 
az állatgy-ógyászatban történő rendelésé-
nek: eltiltásár<:t. ___ 

Budapest, 1940. augusztus hó 10. 

/{ nritsrínszky Ottó 
ü_Q;Jrv. ip;az_gató. 

1849-1940. szám. 

Löcherc1· Tamás 
aleh1ök. 

Értesités az F. ,je!zésii Sacchari11. tabletta forga„ 
loruharhozataliiról és annak b'oszerzéséró1. 

li n1. k~Ir. PénzUg·;vn1inis·7/ériun1 1040 .. 
évi 126.100 számu rendeletével az egyecl
árusági rakt(ir utján isn1ét forgalon1ba 
hozta az F. jelzésii (régebben közfo_ 
~cyasztási) tabletta alaku 110x éclesitii 
erejü Saccharh1t 100 darabos cscH11ago-
1ásban. Az eri·evonatkozö rendelkezés a. 
Budapesti Közlöny 196. számában jelent 
n1eg. A pénzi.igy-ig1:lzgatóság egy'ideiiilP.(1 
utasLtotta - az összf:~s pénzlüryöri szaka· 
szokat, 11ogy a gyóg,\rszertárak: Saceharin 
beszerzési ig·azolvár:yát az F . .ielzésii cso~ 
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magolásra is terjesszék ki .. A gyógyszer
tara1t az F'. jelzésü Sa~c11a1.1111t i11inden 
további nélk:ü1 ll'J.egre11de1hetik. a gy~ügy
árunagyk:eresltedöltr.'él és a11na1c áru.Siti
sáva1 foglalkozhatnak. A Saccharin be
szerzes1 igazolványoakt az egyes pénz~ 
ÜITT.rőri szakaszok: rövid uton fogják a F. 
jelzésü cson1ngo1áso1cra 1ls kite:?:jeszte11i. 
Ebből a csomagolásból egyelőre nagyobb 
n1ennyiség is 1tapható. 

A Romániától visszacsatolt területen 
levö g:yóg;yszertftr:.i:k:nak: Sacchal'innal va
lú kiszolg-f\lásáról a pénzügyn1iniszté1Jj_ 
un1ban a Sacch::-trin. osztál;\r ·vezetője azt a 
tájékoztntá.st aclta, hogy a felszab"clitott 
területen levő g:yó_Q,)rszertárali óppen ugy 
elláthatók Sacchari11nal. n1int az a visz· 
szacsatolt felvidéki és kárpátaljai területe
ke11 levő g:fúg·yszertáraI01á1 történt. 
Eszerii1t teli.át a i,risszacsato1t te1·ti1ete-
1ten levő g·yóg;y-szertárak2t a gyógyáru-
11agylteres1\'.edől\: Saccl1a11innal n1inden to
vábbi nélkül ellá,thatják. A gyógyszertá
rala1ak: csak: a szokásos n1errrende1ési la
pokat kell kitöltve bekülclenL 

Budapest, 1940. szeptember hó 8. 

Preye1· Dezső 
iigyv. 'igazgató h. 

Löche„e„ Tamás 
ale1nö1L 
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.A l\.Iagyarországi Gyógyszerész Egycsiilet 
kivül a h:ih·etkezö értesitéseket adta ld: 

19:.rn. novrnnber 14-én pc1lyázati hir
detményt a clr. Gaál Endre alapitványra. 

1940. január 18-ún értesítést a b1l
dapesti és szeged! gyógyszeré.ngyalcorno
ki tan fol11am ról. 

1940. [eb!·uár 5-én Ic1l1vást az állás
talcin icleiulenes elhel•yezkeclésii c!s ldser1i
téseket ·válicilö !J!!Óff1JSZercszekhez. 

1940. n1á1·cius G-én értesitést a For
n1uh1c Nornlalesnelc könyvala.kbo,n törté
nő lciacliisáról. 

l\l!O. április 17-én a f!/yceri1111el és 
Fic1'.n us olaj.fal ·1.·aló takarélcoskoclá.s tdr
!J1J1Íbl1'11. 

a I\.a.r
aclon1a-

1940. r:1fjus 6-án Iclh1vást 
lous;:::!t·;J G~11z;1, c;~iisternll;kérc1J1 
11;,·~7·1 s:t t·1 rf)·v·~ b"tn 

,„1iJ;JO. '~~'i;j~;; 6:án pályázati hirdet
n1én;.rt a J(a1·[ot.'szky Gcyzo. ösztö11c{,t'.Jra„ 

19~!0. n1ájus G-án pályázati 11ir,Jet 
11-;.énvt a cl1·. Than f(,á.roly·ö::,::.:fijiidi;ira. 

·i940. n1ájus 6-án pá1~rúznt\ felhivást 
n Ii.nrlo 1.'szkv Ger,i::a sct1élyu.lapii'-cL{·n:u jö
vedelmére. 

10 .. 10. n1újus ~0-/in r·6::.:{jijit{(íSi illC{]-

h ir6t. 

1940. julius 30-án előzetes 
tatót az UJ /ci/cripzés·i renaről és 
te-mre való befratkozásról. 
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tájékoz
az egye-

19,10. szeptember 18-án értesítést az 
Olenchémiia cé{I paraffin készitménye!nek, 
f elhasz1uí/.á.sárrí!. 

1940. szeptember 23-án ,,N ostrn" -
eim/C<Í/c és dol1ozokna.k csak gyógyúnrr 
nam1kereskeclő/c utjún lehető beszerzésé
ről. 

'fá{da~itta~, 

tázc.&~tó. 
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1\IAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ 
EGYESÜLET 

BUDAPSTI GYóGYSZERicSZ 
TESTÜLET 

50-1940 szám. 

Értesités a zsidók közéleti és gazdasági tél'f~~
lalúsiinak korllltozásúról szóló 1939:IV te 'cg_ 
reha.itúsa t:irg_\·o:íhan kiadott: 7720-19~9: 1'1. E. 

szú1nu rc1ulelct szerinti hrjelentes1 
kötelezettségről, 

1939:1\'. tc. vég·rehajtD.sa tárgy;iba11 
kiadott 7720-1939. iVL· E. szánrn_ rende
let szerint: n1inde"!.1 rnunk.aadó 1\:otsles a·i 
értelmiségi munkakörben fogfalko~tato_tt 
all\:a·1n1azottaina1\: szen1é1yél:e11. 1111,un,kal\:o
rében és illebnénycibcn beallott ·ualtozn
soka.t, a rendelethez melléke11: V. s~1\mn 
minta sze1'inL féléverkint bejelentem. Ílf' 
első félévi bejelentést, amelyben a ,11;1:~t i:v 
julins hó 1-ső napjától, december n? 0 1-ik 
napjáig terjedő félévre történt valtuzla-
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tásokat kell lömutatni. 1940. január h6 
31-ig kell megtenni. 

1-Ia változás az illető félévben nen1 
volt, azt szintén be kell jelenteni. 

A rendeletben emlitett kimutatást 
betürendbe foglalva elkiilönitve - ha ezt 
az a1kal!l11azotta1\ szán1a 1h1dokoltta teszi, 
külön iveken - kell elkésziteni egyfelől 
a szolgálatból az illető félév alatt kilépet
tclrrő!, n1:á.sfelől az ujonnan alJ\aln1azotA 
takról és végül az olyan foglalkoztatottak
ról, aldJ.;: a szán1ad~isi félév alatt érteln1i 
ség'i munkakörből egyéb munkakörbe, 
vabry err.réb i11u1tl\akörbőI az érteln1iségi 
munlrnkörbe léptek. 

A be.ielenéshez szükséges V. számu 
nyon1tatvány a keriileti elöljáróságon, vá~ 
rosok:ban a polg~í.rn1est(~rnél. k:özségekben 
az elöljáróságokon 3zcrezhetö be. 

Budapest, 19'10. január hó 9. 

Kovács Ödön [{01·itsá11szky Ottó 
ügyv. igazRató. ügyv. igazgató 

1939. 16-19'10. 

ÉrtesH€s_ 

A m. kir. ál1an1vasuiak betegségli biz· 
tositó intézetének közlése alapján értesit-
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jük a gyógyszertárak t. felelős vezetőit. 
hogy ha az intézet orvosa egy vénylapon 
két gyógysze1·ldilönkgességet rendel. a 
40 fillérm'i téritést kétszer kell a taggal 
megfizettetni. 

nudapest, 1940. 
J{ ovács Öclön 
üg:yv_ igazgató. 

378-1940 .. 

január l1ó 15. 
K oritsá:nsz/.'.y Ottó 

ügyv. igazgató. 

107-1940. 

Felhivás a gyógyszertárhda,idonosokhoz a kato_ 
l'hi szolgálatra be\·onult all\ahnazotlaih: illetiné_ 

n;réneh és szol~álati viszon;ránal\ szabályozúo;a ., 
tárg~:ában. 

A nL kir. ni!inisztérun1 7777-1938. 
lVI. E. száa111u rendelete érteln1ébr.n a n1un
kaadó a re11cUtivüli fegy-verp:yakorlatra be
vonult alkalmazottnak heti fizetés esetén 
a bevunulás 11etére és a 1;;:övet1cező hétre, 
haY011kénti járandóság· esetében pedig a 
bevonulás hónapjára szóló teljes járandó
sás2:út tartozil;;: 1\!iadni. Egyebekben a mun
k:aadó a bevonu1ás tartaln1.a alatt csal;;: a 
te1111észetbeni laltást lcöteles adni. Ha az 
nlkal !nazott a legénységi állon1ányban tel · 
jesit szolgálatot, eltartottai ré~zére, 
a111ennyiben rá.szorulnal;;:, a n1unl;;:aado 11a-
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vonldnt tartál'ii hozzájárulást köteles fizet
ni. H·a eg·:r elta.1tott van, a hozzáárulás a 
szolgálati járandóságnak 50 százaléka. 
Minden további eltmtott utá,n a szo!O'á
lati járandóság 10-10 százalékával en~el
kedik a fizetendő összeg, de nem halad
hatja meg a szolgálaVi .iárndósáo- teljes 
összeg-ét. Ha az alkalmazott üsz~iselő a 
munkaadó összesen leg-feljebb havi 100 
pengőt. ha pedig a rendelet hatálya alá 
<!SÖ m:á,s személy, legfeljebb havi 70 pen
gőt tartozik kiszolgáltatni. A tartás'i hoz
zájárulás havonként, minden hónap 5-'k 
napjúig fizetendő. 
. A hivatkczott rendelet 2. ~-ának 1. 
be1\:ezdésében foglaltak: sze1Jint a !11111111\:a
adó, a n1unkavá.llalót a bevonulás ideie 
alatt feln19nclással sem bocsáthatja el. .c'i.z 
alkalmazott bernnulásának ideje előtt tör
tént felmoncJiá.s Esetében a felmc'!lC!ási idő 
foly.9.sa a bevonu1'.ás tartan1a alatt szüne
tel. - I-Ia az alkaln1azott a ren:dl;;:ivi.i1i 
feg-~'Ve1·gyakorlattól való elbocsájtását kö
~-ctö nJrolc 11ap alatt a n1unk:aadÓnál 11em 
Jelentkezik:, a n1unkaadó 2. szp1g-álati \~i
szonyt azonnali hatállyal felbonthatja. 

A sz\}banlevő rendeletnek hatályát a 
8260-1939. :rvr. E. számu rendelet kiter
jeszti mdnclen olyan személyre, akli tartalé-. 
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ki, vagy póttartaléki szolr!iilati kötelezett· 
sége alapjá11 tényleg:Es ltatonai szolgála
tot teljesit. 

'Az Egyeslilet és Testület elnöksége felké· 
ri a gyógyszertárak Lulajdonosait. hogy 
va1iY.oni helyzetükhöz mérten, a bevonu~t 
családos n1unlcatársaik és allta11n1azotta1-
kat az emlitett rendelet 'intézkedéseit 
meghaladó mértékben segélyezzék. 

Budapest, 1940. február 22. 
n. Wolff Lajos, Dr. Tauffer Gábor, 
a BGyT elnöke, A MGyE elnölce. 

Kovács ödön, J(oritsánszlcy Ottó,. 
B. G~t. T. üv. ig·azg. jVl. Gy. E. üv. igazg„: 

1034-19'10, 297-1940. 

Értesités az Orsz<igos Társudalo1nbiztositó Intézet. 
és hetri 57.ervci terhére ldszolgáltatott gy{;gysze_ 

. rck s:aí.rnlázása tárgyában. 

A m. kir. belügyminiszter 44-1940. 
13. TuI. számu rendelete ug:y intézkedik, 
hogy az Országoó Társadalümb'ztositó 
Intóz.et (helyi szervei. intézményei és a 
vállalati pénztárak) terhére készitett 
gyógyszerekért az eg~res gyógyszerelt. min
den1:::ori ára és a vényk:ószitésnél elő-for
duló munkálatok mindenkori dija alapján ':l_:l;;i 

;l.J> 

VIT APLE.X jjB ''·(HB~@BINJ 
hazai gyártásu kristályos Bt·vitemin 

készitmény 
·Amp .. 3 és f5x2 mg 3 . 15 f ., es x 0 mg, Tabletta 20x1 m9 
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melynek végösszegéhől 27.5„ .. ~zázalé}'-ot 
kell levonni. A·· gyógyszerkulonleg~sseg~~ 
-!cet relidelő vényel;,. május 21-e .utan _is 
külön csoportban szárnlázandok: e~k 
után azonban semmi c'imen engedmeny 
nem jár. 

· Budapest, 1940. 
J{o,uács ödön., 

B. Gy. T. üv. i·gazg. 

129n-940. 

május 21. 
Koritscínszlcy Ottó, 

M. Gv. E- üv. igazg. 

362-940. 

~rtesités saccharin heszerzési ügyben? 

A budapesti m. kir. Pénzügyigazg'.:· 
tóság felhivta a gyógyárunagvk~l"eslrndo
ket arra, miszerint gondosl-0odJ anak a 
gyógyszertá1'a1tna1;;: Sacc11a1~inna1 való_~ e~ 
Játás§;ról, teki11tettel arra, hogy a J,aye
sok Saccharin szükségletük beszerzes<> 
végett a gyógysze1tárakhoz ut~sittattal~. 

Ezen felhivásnak m.edeleloen fellnv 
j ult a magyarországi g~rógy~szertára~ t. 
felelős vezetőit, hogy a· gyogyszertara.lt 
Saccharin kés?jletét m'ielőbb egésúts&k l~i 
a szükséglet késedelem néll'ül tör~énó lo · 
szolgáltatása érdekébe:1. Azon gyogys~er· 
tárak peclig, amelyelu1el a forgalom elore
látható emelkedése folytán az engedélye„ 

·~)-::l.<.: 

,, 

i<ett beszérezhető mennyiségü Saccharin 
Jiem mutatkozik elegendőnek, sürg.ösen 
kéi',iék az illetékes pénzügyigazg:itóságnál 
az· ·árus'itható Saccharin mennyiség11ek a 
felemelését. 

Budapest, 1940. junius 20. 
Kovács Ödön, 

B. Gy. T. üv. igazg. 

1416-1940. 

Koritscínsz/cy Ottó, 
i\'L Gy. E. üv. iga?Jg. 

390-1940. 

l\lagyaráznt a gyógyszerek ára , után felszárnit_ 
liató pótdij és felár tárgyi.l.bnn kiadott belügy_ 

1niniszteri retideleteli:hez. 

A m. kir. Belügymiüiszter 220.100-
1940. B. M. számu rendelete értelmében 
folyó évi julius hó 7-től kezdődőleg a ma
gánvünyeket a következőképen keil ár
szabványozni: 

A vé11y á:rát az érvény-ben levő ·árszn
.bás szeril1t ]\:ell 1\.1.iszá111itani. Ila a vény 
olyan gyógyszert tartaln1az, amc1y 2 ren · 
delethez taii:ozo táblázatban fol van so· 
rolva, akko1· az ártételek: összegezése után 
a végö~szeghez a felszúrnithntó pótdij 
J1ozZáadandó. 

I-Iu a rendelt men11:viség értlike cg·úsz 
filiéreken felül még tö11: fillért is eredmé-
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nyez, akkor a fél filléren alul'i öss?,eget el 
kell hagyni, a fél fillé1t, vagy ezen felül~ 
összeget egy fillérben kell felsromitani. 

·~ A vény ilyenképen megállap!ltott 
összegéhez a fo1·galmiacl6kulcs felemelése 
folytán a m. kh'. BeJ.iigyminiszternek a 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
elnökségéhez intézett 221.389/1940.-XV. 
B. J\1:. szán1u rendelete alapján n1ég 3 szá- · 
zalék felár szárnitandó. 

Pélclcíul: 

Rp. Nati'ii jodati 
{ll't. quinque 

Natrii phenylaethyl 
grt. duo 

Aquae destillatae 

25*) 
barb. 

4f\ 

cul. {lramcd. ducentri 
~!. F. S. 

10 
60 
22 

163 
pótd!i*) 12 

"'------
175 

3 ~fo felár 5 ------
180 

Az árengedmények a felárból és a 
pótcfijból 11e111 Járnak. Ennélfogva a be
tcg·biztositó intézetek terhére kiszolgálta-

i-----

. l 
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t~tt gyóg}'SZerekről szóló vények árszabá
s~ra és szánllázására vonatlrozól9.g az In,. 
tezet.ekl~el folyamatban levő tárgyalások 
t;feJ~zese után kellő időben fogjuk km·· 
tarsauikat a szaklapolr utj á11. é!·tesiteniA 
1:ehát ez.ek: ·a '~~nyE:k: az ujabb tájék:ozt'°1 
tas n1eg·Jelenése1.r; 110111 árszabványozan~ 
dók. e: 

Budapest, 19'10. julius 8. 
J(o·uács Ödön.1 

B. Gy. ':r. üv. igazg·. 

1486-1940, sz. 

J(oritsá.nszky Ottt;, 
J\1:. Gv. E. Uv. igazg. 

4:38-1940. 

Értesitfs az Insulin kiszolgúltatúsa t~írgyáhan. 

Értesitjük a g_vóg·yszertárak t. feI0· 
lős vezetőit. 11ogy a ]\:özkórl1úzak gyóo::r;·
szerrendelésre jog·osult orvosai által· kl~l 
litott és a beteg·biztositó 'intézetek. vah 
n1„int a közgyógy.szerellá.tás terl1ére irott 
venye1\:en rendelt Insulin az illetékes v{1 
rosi Yag:f közsé'g1i (kör-) oi:VC'.3, Budapes· 
ten a kel'iileti tisztiorvos külön e1weclé]\•f> 
nélkül is kisrnlg·áltatható. ~ · 

Budapest, 1940. VII. 17. 
Kovács Ödön, 
üv. ig·azg;ató. 

J(orits(<nsdcy Ottó. 
üv. igaz.~;ató . 
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1646-1940. 461-1940. 

!~elhívás 31 lllÁV BBt egyes vénynyo1ntatvá_ 
uyain· lévö nyorntlahibára. 

A i\'IÁ V BBI. ügyvrzetőségének úttl'
s1ltése a1a1)jé:,n k:özöljÍ.Ht, 11og;{ az Intézet 
últa.l ldadott rendes vCnyíüzetek e~yes 
lapjain, nyomdal1iba folytár1; "a tag altal. 
fizetett összeg rovatban" tevesen 10-2(} 
fillér lett nyomva. Felhívjuk a gyógy 
szertárak t. "tuhidonos<~it és fel~lős veze· 
töit, hegy ezen nyo1nást . áthuzassal ~t~~l 
érvénytele11teni. illet··. e f1gyel:_i1en lnvul 
hagyn!l. ... 4... l\:edvezm1én~res yényfuz;te1,~ Ja~„ 
jain, a111elyelt ,tk.edv('zn1·énye;5 ve11y szo~ 
yeggel és átlósan vörö::; nyO'n1assa1 .va1;na:~ 
n1eg.iclölve, ezen szöveg továbbra : .s c1~vfl'
nyes. 

nudapest, 1940. 
l{ 0·11ács ödö-n 

üv. igazgató. 

JS16--1D40. 

augusztus hó G. 
J{odtsánszku Ottó 

üv. it;azgató. 

Felhivás az Ins1tlin hiúnn;ral kaPl'5olafhan. 

Illetékes he:.v,·öl nyert közlés alapján 
ielhiYjuk n. vy6~1'szertf:rak t. fsle1ős vez.e· 
ti'it, hogy az Insulinban közismerten fenn-
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álló hiány rn'iatt egy-egy beteg l'észére 
eg-y hónapi Insulin rnennyiség·nél többet 
semmi körülmények között se szolg·álta<<
sanak ki. 

Egyes gyógyszertárak hir szerint 
nagyobb Insurin készlettel rendelkeznek. 
A l1etegeknek Insulümal való egyenletes 
ellátása érdekében felké1·.i ük az ilye11 
vyógyszertáTak:Ita.lt felelős vezetőit, 11of.r.V 
készletüket 11oz.zák a gyóg')ráru 11ag1tlteres.. 
kedők tudomására és mindaddig-, amig fe
leslegeik vannak, ujabb Insulint ne ren
del.ienek. 

Orszá,gos érdek:, hog·y a cuko1·betegek 
a szüksé1.;es Insulini1oz hozzá.inssanak s 
ezért felkérjült I{artár.sainli:at, 11ogy a 
közegészség-ügyi érdeket szen1e1őtt tartva, 
e felhivásunknak n1indenhen szjveskedje
nek eleget tenni. 

Budapest, 1940. augusztus 31. 
Kovács Ödön 11. Wolff L"Jos 
a BG~tT üv. igazgatója, elnöke. 
l-Col"if8á11szlcu· Ottó di·, TauffeJ" Gá.bor 
n n1GyE üv. 1,gazu·atója, e1nöke. 

Meuritisek, neuralgiák kezelésére: 

BIAMIN lll,Richter'' 
B1 ·vitamin 
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1937-1940. 335-1940. 

Ertesitl's a vöriis alapon fchérliert.->szt jelzés 
használatának eltiltásáról. 

A svájci követség a rn .. kii~. 1tülügyi11i
nisztériun1ban pa11asz tárg:yáv:i tette, 
hogy sck: gyógyszertáro11 a svájci 11en1zeti 
jelvónv, - vörös alapon a fel1érltereszt -
van feltüntetve. - I-Iivatkozott arra, 11ogy 
lVIagyarország- 1is n1ag·áévá tette a genfi 
ltonvencót, an1e1y a vöröskereszt jr.1zés 
általános hasz11á1atát 111egtil~otta, s 
an1el:{nelt n1egfelelöen a gyógyszertárak a 
rép:ebben l1asznált i1ye11 jelzé.st n1eg is 
szü11tették. Ezzel szen1ben azonban n1:ind 
iiltalánosabbá vált a vö1·ös a1apo1: t'el1ér
kereszt jelzés haszálatn, IU11i általánosság·
ban szint(•n t!ilos. Ezfrt felkérte a külüg-y
n1inisztériun1ot, intézl::0c1jék aziránt, hogy 
n rr\-óoysze1-tárak e jelzés használatát 
' ,....,, ·""'· • , J• f 1 
n18g-szü11tessék .. /\ belün:yn1'in1szte11un1 ··e -
hi\-,~:-;ára felkérjük: valan1e1111\ri g:-,túgy
szertór t. tulajdonos!át és felelős vezető
jét, hog"r an1enn:1{iüen gyúgyszertár<.111 a 
'svájci cÍn1er - a vörös alapon álló fehúr-
1;;:ereszt jelzés - bárn1il;'lr fo1·n1ában fel 
vnn tlintetve, annak haladéktalan elt{lvoli
tásáról gondoskodjék, 111ert ellenkező eset-
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ben kellemetlen következmények érik. 
Budaoesti Gyógyszerész Testület 

n. !Yol.jj Lcijos Kovács öd.ön 
elniik. iiv. igazgató. 

l\fagyarországi Gyógyszerész Egyesület. 
dr. Tauffer Gábor J(oritsánRzky Ottó 

elnök. üv. igazg·ató. 

A 1\:Iag_rarországi G)·ógyszerész Egyesiilet és Bu_ 
dapesti Gyögysz:erész 'festiilet eg;rüttesel'. azon_ 

ki\"iil a li.Ö\'CtlíC'LÖ értesitéseket adta hí: 

1939. november 10-én felhivást a 
Légoltalmi Ligci 2 filléres bélyeyei utján 
meg!11d.itott .rntii.jtés támoyatá.sá.rci. 

1940. jnnius 21-én értesitést az értel
miséyi munakörben foqfr!lkoztcitott alkal
mazottak bejelentési kötelezettségéről. 

1940. junius 27-én OvakUmá,n-tablet
tána/c, Caleiphc1Lrin tabi. és inj.-nok, Ze· 
non kenőcs"11elc szabadon, Ultraseptyl ta/J· 
lettának, Perhepar ind. és tlquid..-na/c or· 
szó.uos főorvosi enued.ényel: ci m. kir. Pos
ta BBI. terhére kiszolaúltcitása t<iruyr1· 
ban. 

1940. julius 10-én Ron('n tablettiknalo 
sza.bciclon, Yita.plex B. készitménynek or-
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szágos főorvosi en.oedéllyel a, Posta B. B. 
l. terhére ki.szolgáltathatása tárgyába;n. 

1940. julius 25-én értesitést a MABI 
808. számiu sorbélyegzőjének a, forgalom
ból ki:vonása, tárgyában. 

!illr. 1Nl05slil>A 

,,DO"'NO·PLAST'' 
minden méretben -

rugalmas és gyorskötés kivitelben is. 

· BUDAPSTI GYóGYSZERÉSZ 
TESTÜLET 

'736-1939. 
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~<\.z Országos I<eforiuátus l{öz1nü\'elödési Beteg~ 
segélyzi) és 1'e1netliezési Egyesület közlése. . „ 

Értesítjük a Testület t. tagjait, hogy 
.a címben megnevezett Egyesiilet uj helyi
sége IX. ker. Ferenc kömt 37. sz. f. 2. 
alatt van. 

Gyógyszerkülönlegességből az Egye
,sü1et ter}1ére, 11a csal\: az orvos n1!ás1\:ént 
nen1 rendelkezik:, n1in~ig a legkisebb és 
legolcsóbb csomag·alásut kell kíszolgált'.lt
ni. A tag·ok: a gyóg~rszer k:i1szolg-áltatás
·kor 20 százalék térítést kötelesek fizetni. 

Budapest, 1939. december 1. 

[{o uá8S öclön 
·,ügy-v. 1igazgató. 

n. Wolff La.jos 
. elnök. 
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781-1939. szám. 

.:\ Székcsféírúrosi }1.1I1ahnazotlak Se~if-ő _.\.lapja, 
á~~al retaxált \·én,r.ek központi felülvizsgálata. 

É1tesitjük a Testület t. tagjait, hogy 
a Székesfővárosi A.1h:a1n1azottak: Se~itŐ 
Alapjához benyujtott, s az ala;p áltau° re
laxált, illetőleg a szánÍlá.zásból kizá1t vé
nyek:et a Testület a retaxálás helyesség~ 
és a kizárás jogossága szen1pontjából' 
központilag felülv'izsgáltatja. Ennek folv
t~n a t:stU,leti tagoknak a Segítő Alap
n_al valo kozvetlen eljár1ása ·és íelszó1an1-
lasa feleslegessé válik. Felkcr.iük tehát a 
Testület t. tag·jait, l10!f~{ a jövőben 11e az 
A!~?hoz, hanem a Testület ügyviteli iro
da.] ahc.z forduljanak reklamác'ióikkal, s 
u~_yan1de ki.ildj'él\: be a szátn1lázásból k:i
zart ::'énye•ket felülvizsgá,lat céljából. A 
Seg1.tö Amp _által • bélyegz&lúány vagy 
egyeb alaki k:etlúk potlására visszaküldött 
d1~- a szá;11l~í.zásbó! le n.en1 ,?.Járt vényel\: ; 
hmny .potlasa utan a leg·közelebbi hónap
ban .uJra száirnfazhatók. A Testület a rc
~a:;:áit vén~~'.' közp~11ti felülvizsgálatáról 
iclcnkmt taJekoztatást fog· kiadni. 

Budapest, 1939. december 20. 
Kouács öclön n. Wolff La.jos' 
üg·yv. 1igaz.~ató. J "] e no<. 
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782-1939. 

Insuiin a l;:<izg-yligyszcrcll(1tús terhére . 

Figyelmeztetjük a Testület t. tagjait, 
hog·y n11iután a n1. kir. helügyn1i11iszter ur 
lnsulinnak a közgyógyszerellátás terhére 
való rendelését a :23G.560--1938. XVI. H 
11'1. sz. rendeletével akként szabályozta, 
11ogy szi:Lbályszerü vényt Budapeste11 csa1c 
a beteg lakása szerint illetekes kerületi 
arvos állithat ld, en11élfogva 1940. janua;t 
1-től kezdöclőlep: a székesfővárüsi k.özltt.r
l1ázak, vagy ldin1ikák igazo:atója által eset
leg tévese11 ltiállitott vt'1r·;el;: a ltözo-yóo·y
szere1látás te1·hére nen1 . szolg·álta'ti1at(~k 
1-:i. I-Ia 1négis valan1el~·ik gyógyszertár J.;j .. 

szcltráltatnú. tt gyóp;:;szcr árát, 111inthog·y 
az szabályellenesen rendeltetett és szoi
:gáltatott k'i, n szék0sfőv8.1·os 11e111 fogja 
·1i:ifiz0tEi. 

_..4.:;, lnsnlin szán1lál::: kifizstése tovább
ra is az edd igii n1ódon foir tü1tén11i, vag-:vis 
azo1i:at a 1i:öz1Jonti szin1vevőség kezelöosz
tályánál (lV. Központi Városháza III. 
en1. 375.) k.ell ben:lujtani. 

Budapest, 1939. cl8cembe1· 21. 
[(ovács öclön .,, . Wolff La.jos 
:üg-:vv. ~g·azgató. elnö1i:. 
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781-1939. szám. 
~\ ' Széh:esfövúrosi _>\lli:ahnazottak Segitö ~:\.lapja. 

által retax:.ílt \·én;relc központi fclülYizsgálata. 
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782-1939. 

Insu'lin a Iüizg',rógyszerelljf.ás terhére. 

Fi~yel~11eztetjük a Testlilet t. tagjait 
hog1r_ 1111ntan a .:111· kir. helüp:_vn1iI1iszter u{~ 
Insulmnak a koZ""l'Ó"'\'SZci·ella't·'s t l . 

1
, o. ,....,,_ .-: a el' lpl'P 

va o rendelését a 23li.56'.l-·1938. XVI. R. 
lVI."" ~z. 1:en_deletével . akként szabályozta, 
ho,....,s szct,bal'(szeru ven:vt Budapesten csak: 
~. bete; bkasa. szerü;t illetékes kerületi 
-nos alhthat ln, ennelfo"va 1940 J. . 
1-t"l 1· . !" l"I o . anu"" 

, 0 .\ezc oc <>.eg- n székesfővárosi J·özJ-··~-
lnz·1l· · 11· 1·1 ·1 · ' "" 

'
0

• '~.~·.''~gy \. ;n~ \a\: 1i:raz.~ratója által eset-
le~ ""'.e~en kiall1tott Y('li:;ek a közgyógy
s~erellatas terhére nem szolo·ált·itl.iot: 1. J-1II· ·· . i-.'-c:c•01.. 
\. · ,1 n1eg1s va!an1el\·1k o·yóc:ryszoi·t.; 1. 1_. 

l 'lt t - • ~. ~ e " '1· szc- g:a e: ·na. H gyóg:,-szer áráf, n1inthoo·v 
ar; szabalyellenesen rendeltetett ; .. ~< 
~alt·,'ott 1·1• • • •• • cs 

8
'"

01 
_,..,, . ~-'- . \.1, .1 szek0sfov2!·os nen1 f „-
l\If1zetnl. OgJa 

Éitesitjlik a Testület t. tagjait, hogy 
a Székesfővárosi Alkalmazottak Sel?!itö 
Alapjához benyujtott, .s az ala-p álta] re
taxált, illetőleg a számlá,zásból kizá1t vé
nyel\:et a Testület a retaxálás 11elyessége 
és a kizá1·ás jogossága szem-po11tjából' 
k_özpcntilag felülv1izsgáltatja. Enne1\: foly
tán a testületi tagoknak a Segítő Abp· 
n ál való l\:özvetle11 elj ár1ása és felszólan1-
lása foleslegessé válik. Felker.iük tehát a 
Testület t. tag'jait, l10!.IY a jövőbe11 ne az·. 
AlaJ)hoz, hanem a Testület ügyviteli iro
dái ához foydul.i anak reklamác'ióiklrnl, s 
ug;{anide küldj'él\: be a szá1n11ázásbó1 l\:i
zárt vényeket fellilvi·zsgáJat céljából. A 
Segitő Alap által bélyegzőhiány vagy 
eg·yéb alaki k:ellt~k pótlására visszn1d.ilclöttr . ·-,~7: Tnsu.li~1 szcí.n1hí.l\: kifizet~se tov{1.bb-
de a szán1lázásból le i1en1 ,7Já1·t vényelt a 1 ~ ~~ ~lz ed~:1~J1 n1~dor~ fog· történni, vag:,~is 
h1iány pótlása utá11 a leg·közelcbbi i1ó11a11- azol\.at a kozpont1 szun1ve"o"se· o· l·ezel „ t'l . .'] (I „. ' ~ ' , OOSZ· 
ban _ujra szátnl'lázható1c A Testület a 'l'E>- a Y~~~ \T. _ l\.ozponti \'úrosl1áza III. 
taxáit vények központi felülvizsgálatáról em. ""1 n.) kell benyu.itani. 
iclőnkint tájékoztatást fog kiadni. Duda.pest, 1939. december 21 

Buclapest, 1939. december 20. Kovrícs öclön 'II. WolÍf L · 
Kovács öclön n. Wolff La.jos' iigyv. 1gazgató. eliiök~JOS 

,,,,.,,~-''"'· ":....i.....············------..1•• 
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173-1940. 

A n1cnf'kiiltelí egészségügyi ellátása. 

A n1ene1cü'1tek: egészségügyi ellátásá
nrulc biztos'itása érdek1ében a iln~. lt:ir. bel
ügyminiszter ur az 1046-1939. TvIEN. 
B. iVL S'üámu rendeletében intézkedett. 

Esze1·int a n1enekültek: részére gyógy
szert a sz.ékesfövároSi lcerületi orvosok a.. 
400-1932. N. ~!. i\I. eln. sz. rendeletben 
előírt módon rendelhetnek, azzal a me.g· 
különböztetéssel, hogy az orvosi rendel
vényen a n1eg1·ende1és jo~;ch11c; rcvatáha. 
a 11atósági en!reclétr szán1a l1elyére a ,,n1e-
n-ekült" szót lcötelesek ii·ni. 

A kerülefi orvosok által idáHitott 
vényt búrn1ely hudanesti nyilvános g·yób111-
sze11:ár bei.rá1t11atja és azok árát a belügy
n11n]sztériun1 fizeVi. 

... !:\ gyógyszertáraknak a n1e11ekültek. ré-· 
Rzére Uszolgáltatott gyóg,•szerek Yényei
ről havonta külön száimlát kell k'iállitani 
r~s azok: a vén~ye1ckel együtt a székesfővá
t·osi k:özponti SíJáJ.11vevősép; k.ezelőosztá1yá-· 
hlf,o (IV. Központi Városháza III. em 
375. sz.) nyujtandók be. Ezeket .a szrum
lák.at l\.ellő felülvizsgálás után a polgár
mester kifizetés végett a m. k'ir. belügy-
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n1i11isztet ~1·l1cz (Uri utca 37.) terjeszti. 
fel. 

Budapest, 1940. február 13. 
Kovács ödön n. Wolff Lnjoe 
üg·yv .1gazga.tó. elnök. 

222-1940. 

.A.z Orsz. n~f. f\.öznüivelödési, hetegsgélyző ~s: 
t1~n1etl;;cztsi f~gyesiil.et vényeíncl\ szá:nlázúsa. 

Értes'it.iük a Testület t. tagjait, hogy 
a címben megnevezett egyesület e közle
mény megjelenésének .napjától kezdődő
lev: a terhére rendelt gyógyszerek kiszol
gáltatás'á,uá!1 a Szél\.esfőváxosi Alkaln1a
zottak Segítő Alapjának rendelési utinu
tatóját tette kötelezővé. Kéri az egyesület. 
hog:;: tekintet nélkül a vénylapja'in jelzett 
százalél\.OS levonásra, a tagold-:al ugyan· 
azon százalékot fizettessék 111eg, n1int 
amely a Segítő Alapnál kötelező. A Segíti\ 
Alap tagjaitól szedett 10 fillfrt l)€'111 kell 
megfizettetni. iVIunlrndi.i kedvevm:ény M· 
Eg·yesületne1t 1l:<:n1 jár. 

Budapest, 1940. IV. 18 

Eovúcs ödön 
ügyv. 1lg·azgatú. 

n. T:Volff La}o.<· 
elnök. 
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243-1940. 

l\.álJitószi:rl'l;: rendelése a Pesti Izraelita Hitltiiz. 
sét: kórh<izai részére. 

A cin1ben rnegnevezett J;,:úrl1ázal\. 
igrizgatósága lü~ri ü g·yógvsze1tárali: fele
lős y~zetöit, hegy a Zs1ldól;.:órhácz1 a !{a
szab Polikíinilm rendelés~iröl. a Bród)• 
Zsign1a11ú és Adé1 trYe11n1ekl;.:órház és a 
Bródy .J óz.5ef és Fanni tüdőgondozó 'inté· 
zet osztályairól oly~11 vénye1-.:et, an1e1y·e. 
ken kábitószer van fe1i.rv::1, csak. alz1;.:or fo
gadiana1t . el ~lk:Bszitós végett, ha azol{ 
);,:ülÖn erre a c2Jra szolu·áló sárga szinü. 
Gors~án1111a1 ellátott vénvlapo11 vannak ki~ 
D.l!1itva. Jlyen vén\'"1111.ntnürlavot a legköze-
lebb szétküldendö testületi értesit&shez 
foO'unk n1e1lékelni. ?dinden vé11yen az or
vo~ al.ái1·ásán l~i\ri.11 az orvos pecsétjénel-:: 
is rajta kell lenni. A le.tdösebb g;:.,rant1: ese
tén az orvos pecsétjén feltüntetett tele
fonszán1on k:ell Jelviláp;ositást 1\:érni, oly 
n1úclon, hogy a rendelvén~v szövege 11elyett 
csak a vény sorszán1út kell ben1onclan1i s a 
többi adatot a 1-i:órház orvosától 1-:érni. 

Általában felhivjuk a g·~~é,g-yszertára1c 
felelős ve:,etőit, különös gondot forditsa· 
n·lk ·11·ra hon-.," a kúhitó szert:-ket tartal
n~;tzóc.1nil~clen ,..,~~ény for111i:1_li szen1pontból is 

(fejléces vfoylap, kelet, 
irás, hasz11ála.ti utasitás) 
legyen k:iáll1itva. 

375: 

olvasható alá
kifogástalanul 

Budapest, 1940. május 8. 

Kovács öclön 
ügyv. 1lgazgató. 

308-1940. 

n. Wolff La.jos· 
elnök 

Ertesités a FHrdéisieniélyzeti Beh:gsegélyzö Egy_ 
let hel:riség\·áltoziisa és a Iiefonniitu~ l{öz111fi„. 

velödési Eg_resiilet terhé,rc törtfnö gyógyszerek 
ldszolg~í.Itat.ása t:árg~·ábiLn. 

Értesitjük a Testület t. tagjait, hogy 
az Első Budapesti Fürdőszemélyzeti Be· 
tegseg-élyző és Temetkezési Egylet hiva
talos hely'iségét f. évi junius hó 1 től Bp. 
IV. ker. Irányi utca 21-23. félemelet 12. 
sz. alá helvezi át. Hivatalos órákat min
c1en hónap l-én és 15-én este s-tól fél 10 
ó1"ái-g tart. 

Az Orsz. Református Köm1üvelési fa 
Temetkezési Egyesület számlázásán1 vo· 
natl\:C'ZÓ1ag a szal\:lapo1t áp1Jilis 28-ik.i szá
mában megjelent köziemény kieg-észitese
képen közöljük, ho!,'y azon gyógyszerek, 
amelyek a Sz. A. Se A.-nál engedélyezve· 
nincsenek, szintén kiadhatók az Egyesület. 
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szánllájára, azonban a tag 2. g,-yóg~{szer 
. átvételekor ~O százalókot tartozik i'izetni. · 

Budape~t. 1940. V. 28. 
J{o11ács öclön. 

. ügyv. ~gazgató. 

474-1940. 

n. Wolff La,,ios 
· elnök . 

. Ér(e~itfs a hözg;,. óg-yszerellátási vények sorszánL. 
rnal való ellátásáról. 

Figyelmeztetjük a Testület t. _tagjait, 
'hogy a közgyógyszerellátás terhére kis~ol
gáltatott és benvujtás alka1n1ával a sz~
lához csatolt vényeket sorsvámmal kell 
.ellátni. A vényürlapon erre a célra a 
gyógyszertár pecsétje fölött „folyószám'.' 
feiiatu rovat áll rendelkezé·sre. A sorszá~ 
mczás nélkül benyu_jtott vényeket a fövá: 
ros a jövőbe11 11ótlás végett v1issza fogja 
külc16ni s ez a szán1la k:ífizetés:é11e1\: :k.ése: 
deLn1ét vonja n1a.a:a után. 

Budapest, 1040. Vlll. lel. . 
Eai·ács fülön n. Wolff Lajos 
iiv. igazgató. f'.l]nök. 

Kenőcs, injectio. solutio, II 

-.--'""• 

473-1940. 
Értesités a szabványos vényn1intálrnalc a székes_ 
fővárosi Segitőalap terhére· történő kiszolgálta.. 

tásáról. 

ÉitGSitjük a Testület t. tagjait, hogy 
a Székesfővárosi Ahlrnlmazottak Seo·itő · 
Alapja terhére szabadon ldszolgalhtlia
tók mindazok a szabványos vényminták„ 
amelyek:nek alkotórészei a gyögysz,cr· 
könyvbe felvett hivatalos gyógyszerek .. 
Ha a felht szabványos vényminta nem 
hivatalos sze1t is tartalmaz. az Alap a. 
vénym'int árát a nem hivatalos alkotórész 
árának levnásával meg-térit!. Ily eset· 
ben a nem hivatalos aUrntórész árá,t a tag
p;al kell megfizettetni. Az olyan szabvá
nyos vénymb1tát azonban, amely teljes 
c!<észében nem hivatalos gyógyszerből áll 
(mint pl. Camp1'. urodeö'infizientia) az 
Alap terhére nem lehet kiszolgáltatni. 

Budapest, 1940. VIII. 17. 
Kovács öd,ön' n. Wolff Lajos· 
üv. igazgató. elnök 

6lslhma, .• collapsus, serumbetegség esetén, 

f PHERIJ„CHINOIN. 
loj., tabi„ pulvis 

. ZZ> 

---------...L..-------~· 
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nd. 391-l~l40. 
_;\. 2\lagyar Hajózási Betegségi Biztositó Intézet 

rés,~ére allott eng-edniény, 

Értesitjük a Testület t. tagjait, hog,· 
a cimben _n1egnevezett Intézet a terhére: 
f. hó l-től kezdve kiszolgáltT.tott magiszt:.
ráris gyógyszerek árából 7 százalék: pénz
tári engedményt csak abban az esetben 
jogosult Je\·onni, ha a szá1n1a összegét a 
bemutatnstól siámitott 80 uauon belül ki
fizeti. 
Kovács fülön 
üv. igazgató. 

557-1940. 

n_ Wolff Leijos 
elnök 

A. l(Uzg,rógyszercJhít.<ís lerhére ldszolgúltatott 
vé,n~vt~I\ szá111híz:í.sa. 

A szókesfővúros po1g-árn1estcrónck 
felhivúsa alapján kérjük a 'l1estülf~t t. tag
jaft1 hogy a közp;yóg-yszerellútás terhére 
f. év végig 1dszolg'últatanc1ú g--yög~~sze

l'ekre VC'!1atko-zó szú11~1láiknt . lei::d-i:éséibh f. 
é\ri decen1her iJ-ig· az il1eték.es kerületi 
e1ö1.iáró~ágoklioz 11yujtsúk be, hog:v azok 
kifizet&se n10g 19~10. évben n1egtörtenhcs
sék. 

Budapest, 1940. 
J{oi·ács Ödön 
üv. ig·azgató. 

szepten1iJer 2S. 
·11. Wolff Lajos 

elnök. 
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.A. Budapesti GJ Ö!,:";rszerész Tcstiilet azonkiviil a 
liiiv.elkezö értesitéseket atlta ld: 

1939. november 14-én pályázati h'irc 
detményt a dl'. Ga{i/. Endre nlripituány 
tárrl!lában. , . , „ 

1939. november 17-en felluvast a koz-
g11óm1szerellátás . tel'hé!·e _ki:~zoluq~tato;t 
.rn1óousze1·ek s'ilrgós szconlazci,sa, 1.fP r;ya.-

b~. , f 
1939 novembe 18-án llr. Kiss Jozse 

·nevére h;i·1nisitotf: „Ii)u.codal-" ·v(;i·:yek lci·· 
szolqálta.tásáuak megta,e1adá;;ci t<irm1f:ba'n; 

· 19L10. ja1111ár 23-án ai [fjsug:ro7r. 
Szanatórium. Egyesii1ete 12. (s .96; ~:.'.m11a 
orvosi'. b(>lyegzőinek ér)}éH71telen·l!Cs~rol 

1940. február 5-én dr. Eucny1 llél!i 
buda.pesf.i <Yf'1)0S h.ct..-nt.is la.lcc~·n~~f; és ~elefoi:
számot feltüntető ·vé11ypfl?Jll'}fU'" v·f , ":'
nyelc ldszolgfíltntásánalc me!Jf"Uf~da~arol, 

lU-±0. ámrilis 21-én pályazati Jmrlo~
ményt a Zoltán Bélci alap;b;á11y tárgya
ba11. 

„ RICHTER" 
A gonorrhoea és szövődményeinek 

therapeuticuma 

Tabletta Suppositoria · 
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BUDAPESTI GYóGYSZERESZ'f~S
~üLET GYóGYSZERVIZSGALó SZbR

VEZETE. 

.. . Gvó vszerész 'festiilet. G;róg-yszi':r _ 
~~ B~t~a11:~ti .. ·.t ... g, l(öz11onti lahoratóriun1ánali: ·\·izsrralo Szer\eze ~- . 

• t:> jelentése 1939 év no\ e1nher l_cn. 

(Kivonat.) 

p._ tagg·yói:.,ryszerószek sorába uj tag-
nak jelentkezett: . 

l 
! 

Dr. l(asztriner I)etei: .„~yógyszerész, 

Budapest, XIV. Thököl~· ut ö 1 • j 
A gyógys1ze1'\1rLsgalo gy·ógyszer~sz.ek l 

karába belépett: , l' 
l\'Iolnúr Albert okleYcles gyogysze- f; 

r&sz. . ". d „ " :i\I Gy E. j· Dr Re1t111ann .;..~an °11 ' • ·t„. 1. 
.. 'ra'lú 1·1borntériun1ának veze o.ie ;;,. 

vegyv1zso, ', ... , ... [„- Szervezet !~: 
továbbra is l\:ozren1ur\.oc lh. a ·f1l: 

munkáJában. . · 1 l t' je- ' 
A· \rizsgáló gy6gys~eresze1n;;: 1_e l „. :t· 

l t . l"lJől '1 rryakorlati SZP1TLJ)Gl1tbol 1011- if> 
en ese1 ' ri. ' 1 ._ . ö ·őben Eévalá- .~;· 

tosabb ész.revétele \:Cl- 3. J ' ·~ 
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irássalközöljük, hog·y ezáltal is kidon1bo
·rithassu]c szorgaln1as kartársaink eg;yéni 
111unkáját. 

Gyakrabban előfordul, hogy vegy
v!izsgáló gyógyszeréazeink hivatalos 
ügyeik vag·.v beteg·s~gük 1niatt néhány 
·napon át 11en1 teljesit~1.etnek szolgálatot. 
Ha a betegsé.g·et azonnal jelentik a köz
pontnak, akkor a kbzpont az érdekelt tag-

_gyúgyszertárakat azonnal Jciertes~iti és a 
vizs·gáJandó g}rögyszerekböl nz ügyeletes 
gyógyszerész n1ég· aznap n1,intát vesz, 
nn1el:\ret a központban SÜlJfÖ-sen n1eg-vizs
í!álnak. I-Ia a 111ulasztás bej_elc11tése vala
n1el:v okból 111cgkésik és a tag-gyógyszertár 
<t köz:pü'nttól é1tes;itCst ner11 kap, kérjük 
a vizsgáló eln1aradúsát a közocinttal tele- · 
fonon tudatni, hogy a mintavétel késedel
J11et ne szenYcdjen. 

Azon tag·gJróg·y·siertárak köréből, n1elyek: 
tnintáit a k:özpontban ellenőrizzük, az a 
panasz merült fel. hogy a sok m'intához 
sok üveg- 11asználódik eJ. Értesitjiik tag-
jainkat, hogy P~ központ n1a rnár rendelke
zik elegendő csere-üveggel és a jövőben 
.az ügyeletes gyóp:yszerész az elhozott 
edényzet helyett csere-edényt ad. 

A mult havi ellenőrzések alkalmúval 
felmerült észrevételek. 

-----~„„„„„ ... ______ ~___..-/ 
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Tinktiiník vizsgálatánál általában art 
tapasztalj ul\:1 11ogy a késiitn1é11y sürüsége 
és szá i-2z2nyag tarta1m·a nag·~yobb elté1·ést 
n1utat a gvógyszerkönyvtől. Ilyenk:or an
nak pGntc-s beállitása sokszo1· igen. 11agy 
munkát ad, sok időbe kerül és a többszöri 
vizsgálat anyag·veszteséggel jár. Enne1c 
elkerlilése végett kérjük tag-iainkat, hogy 

1. a tinktunHr készitéséhez felhasz
nált spir. dilutust a legpontosabban álMt
sák he. :n1e1t ha. 11"2.Ítl' a 11h~:itott szesz süri.i
Hég2nél ·is eltérés 111utntkozi1t. ugy ez a l1i„ 
ba hatványozóLln'i fog a k:észit111ényben; . 

2. l\. drogo}\: g·yógyszerkönyvi apr11tá
Eát TJontcsnn végezzék: 

3. a 1eszürt tinl\:turákat csak a vizs
v:álat utún e.n:észitsólt 1ti, n1e1t a h:iányzét 
k.i-vonószerrel sokszor helyre lehet hozni 
l:_1;scbh elt~r-éseket. 

(Csécsiné.) 

Ma1111bi1lln o.1:!!dn.twn. Az utóbbi idő
ben vizsrrálnt a1á került Ivia~rnéziun1 oxy
clatumck többnyire medeleltek. legfel
jebb ep;y csek:élv vas szennvez~~st tarta1-
inaznak. Egv külföldi késiit.n1ény a n1eg
engedettnt,l ióvo:J több v:;;1sat és igen nagy 
n1enny;ség:ü carbonútot tartaln1az. Nem 
fog"aClhatii el. 

(Csécsiné.) 

383 

Ca·1:1phom. 2 g campho1t eg-y 50 kcm
es lombikban 20 ]\:cn1 36 százalékos sósav
iban rázog·atj ulc A ter1ni:é.:;zetes camplior 
csaknem teljesen feloldódik. a mestersé
g·~~ can1phor csakn_e~1 oldat1a11 n1arad. 
(\~. Lenz.) Polar1zalva a 111esterség~es 
crun1,phor inaktiv. 

(Euttinger.) 

A. Pl:eno!phtalein minták közül többet 
megnzsgalva, olvacláspontjukat 255 -nai
t l 'lt 1 T" . - " ' a a u e ol\:eletese11 tiszta készitn1énvel\: 
;oltak, de a _g·yó?.vszerlzön~{vnek n1ég~en1 
J_eleltek n1ep;. Sz111ük nen1 sáro·ás árnya
latu fehér, han_em fehér, továbbá tömfny 
sz~&zben ~ g;togJrszerJ\:ö113n,r sz·eri nt 1eirt 
n1odo11 razogat\•a, 10 perc n1tllva több
kevesebb mennyiség- oldatJanul maradt. A 
~okéletes. oldáshoz fél, rnásmintákná.1 J 
ora volt szükséges. Ennelz ,n1ao·\·a1"Í."'at·1 .1 frö\·etkező: ...... ''-'' '· r. 

A phenolphtaleinnek kétföle rnódcsu
la.~a kerül forg·alon1ba. Az eg·yiJz an1ol"')h 
rn'1]z1:os~e111csél\:ből úl16 por, a n1ásik 111 ~~lz
rolmstalyos PCYl'. Ez az utóbbi 90 százalé
kos alkoho'.ban lassabban oldódik, rniO' az 
<-~n1crph n1odosulat, an1i sárgás árnvaí;tu 
gyorsn.bban n1ep;y oldatba. · · 

A nén1et g-:rk·v. csak ann\rit il' rúla 
hog",Y fehér por. Az ddékcn~·sá,o;ra vonat'. 
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kozólag ugyanazon arányt áll'itja fel, 
mint a n11aizyar gykv „ de a feloldódás ide
.i ét nem állapitja meg. Mikroszkóp alatt a 
kristályos por szemcséi kétszer akkorák, 
mint az amorph móclosulaté. 

(Buttinger.) 

Nitroglycerin tccbletta. A vizsgálatok wl~ 
kalmával azt tauasztaltuk, hogy nitro
glvce1'i:ri tabletta gyaikran nem felel meg 
a gyógyszerkönyv lcövetelmél1:yeinelcr 
amenviben nem adj a a gyk. qualitativ 
próbáját. Ugyanis, ha a tabletbák ni:ricse
nek 1ég111entesen raktán·o-Lva„ ugy már az 
alapanyagban lévő légköri nedves_;;rél!' ha
tására is az eszter lassanként elbomlik. A 
bomlás-te1111ékek egy ré5ze azonban elil-
1an a Jcészitn1énybőL arrnié:rt 1is ezelcet ki
mutatni már nem lehet és a készitmények 
a gykv. elsö rea,koiiója szerint iónak minő
sülnek. Ezzel az első ri:ea1cc'ióva1 azonba11 
megelégedni nem lehet, sőt mind:n. al- . 
kalon11nal el kell végezni a gykv. mtrogh
cerÍ11 az:-0nossági realtc1iój át is. A vizsgá~ 
latolmáJ sokszor tapasztaltunk neg:i.tiv 
eredményt, ugyhOJrY a készitményt leg
többször fél év után ki kell cseréhú. 

A készitmények ellenőrzése céljából 
k'ivánatas a 25 drb-os cs,'nnagolás mellett 
félretenni egy jól záró fiolába 10 clrb tab-

lettát a vizsgáló h:rvÓgy~zeréS;z: -r&s:zérei~al{~-~ 
azt havonto. éllenőrzi .és. az. elieirőrzés: ide-! 
jét, e1·edményét ·a. fiolá:ra ·erős) tett cimk~: 
;.e feljegyzi. Ilyen e!lenőzés mellett sokkal'_ 
meo-bizhatóbbá lesznek a gykv .. kész~tmé·· 
l~Yci, n1int a rryóp:vszerészek; áltrJ. nen1 el~ 
lenőrizhető r ---,;b készitmények.„ 

(Dr. Kemén~.) 

Cctlomel. Az utóbb'i időben igen so:lc 
Calomelt vizsgáltunk és egyetlen egy sem: . 
felelt meg a. gykv. követelményeinek. A 
gykv. házjlag tisztitj a és elő~r.i a, h?ITT' !'a 
szálasztás utj-á11 ]\:észü1t sugarszeru kris
tályos daral;!okban beszerzett mercu;·o
chloridot dörzsöld belli! érdes. porcellan
n1ozs·á.rba11 1ip;en fi11on1 porrá, azután lae
vro-atiot alkalmazva. mosd ki. Gyiijtsd 
vá~zonszürőre. Száritás sötét helyen tör
ténjék. Eldörzsölés. átszit~lás. , , 

Szine sárgásfehér; m1kroszkopos ke
pe hÍlrcm1szoros nagy1itás alatt kristály
törmelék. 

Ezzel szemben az összes vizsgált ca
lomel a német piacról kerülhetett be, me1t 
mindegyik hófohér volt és csak a mozsár
ban vaió clörzsöléskor kapta meg a sárgás 
szinét; ezenkívül ezüstnitráttal opalizá]ást 
észleltünk. melyet a német gyógyszer
könyv megenged. A német gyógyszer-
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könyv el8irj a, hogy a calomel százszoro.s 
nágyitásnál határozottan kristályos, leg
füwmabb iszapolt por, mely erős dörzsö
lésnél sárgás lesz; világosság hatásárn el
bomlik. 

A magyar gyógyszerkönyvnek min
denben megfelelő készitményt csak ak
kor kwpunk, h'1. a kereskedelemben beszer
:t:ett kristályos kés?Jitményt magunk ke· 

. zeljük a gyógyszerkönyv rendelkezései
nek pontos betaitásával. 

(Riidiger.) 

Kötsze„·vizsgá/atok. A sok megfigTe
lés közli! csak néhányat sorolunk fel. Lm1a 
gossipii. Egy 5 granunos csomagban vlizs· 
g·ált p:yapot elsősorban i1en1 volt szüröpa
P1irba11 cson1agolva, továbbá a gyógyszer
J\:ÖllJ1\r kal. hype1~n1anga11atos próbá:i ának: 
nem felelt meg. A Ca Cl és S04-re ne
g·ativ volt a vizsgálat eredménye. iYioull 
pólya 5x6, a pólya hossza 5 méter helyett 
4.85 méter volt. Itt is hiányzott a vízszívó 
Pct}JÍ!'. Egyszcrü fehér pap1irba volt cso
n1agolva. l(oin1oly ltif,)gás alá esett, n1ert 
jódos jódkálium·oldattal megkékült. 

Egy· .idoforn1 gazet ·vizsgálva, azt inin· 
denben megfelelőnek találáltuk. 

(Mal'ton.) 
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Buda~pest, 1939. november 10. 
Kovárs Ödön 

. ügyv. i·gazgató. 
n. Wolff La.Jos 

elnök. 
Sper(Je/.y Béla. 

a Szerve?et vezető főgy·ógyszerésze. 

.A. B1;1(l~t11esti GJ·Ógyszerész Testület. Gyógysze1\ 
vizsgáló Szerr.etf{lte I\.iizponti Laboratóritunár.3.Jt 

jelentése 19:~H. év dece111ber l-én. 

(Kivonat.) 

December hó I-vel 2 uj g:vógyszertár 
lépett be a tagok sorába. 

A szoig·áiat!i beosztásokban bizon:yos 
változások törtéTitek, amiről a Sze1-vezet 
az érdel\elteket értesitette. 

A nagy anyag·hiány1·a való tekintettel 
a méröoklatokhoz szükséges vegyszerekkel 
takaré1tos1rodnuk kell. E1111élfogvfl. a 111é
röoldatoloból kizárólag csak 200-200 köb
cn1-t szolp:áltatunJc ki tagg;,:óg-yszertára
inknak. Kálium l:lijodicum egyáltalán 
nem kapható, ennélfogva ezt az oldatot 
nem is szolgáltatjuk ki. Kénytelenek va
J(\'l1nk ezzel az an1ug;;r is leg-ritká1)1)an 
11aszná1t n1érőolclattal való meghatározáso
kat kizárólag a '1cözponti laboratórium· 
ban e1Yége211i. 

iYinlt haYi el!enöz,ésünk alatt az egyes 
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készitnnényeknél felmerült észrevételein
ket folytatólag az alábbiakban közöljük: 

Vase4inwni flavwn. A jelenlegi nagy 
vaselinhiány folytán egyes gyógyszertá
rakban azzal · a feladattal biztak meg, 
hogy az esetleg még beszerezhető Vaseli
mun flav11m semiviscosumokat megvizs
gáljam és azoknak felhasználhatóságát 
meg'ité!j em. 

A Ph. Hg. IV. adatai: Jod-brom szám: 
15-20, kristályosodás: 40-45 fok, olva
dáspont :!15-50 fok, sfüiiség: 0,875-0.880. 

A vizsgált minták: 
„Seg·itő i\1ária" gyógyszertár. Vaseli

num flavum semiv'iscosum: .Jod-brom sz.: 
13.25, sürüség: 0.880, kristályosodás: 37 
fok, olvadáspont: 39 fok. 

„Kiei:,'11el'Korona" gyógyszertár. Jod
bo111 sz·fu11a: 2.3, sürüség: 0.857, 1n·istályo~ 
dás'i pont: 38 fok, olvadáspont: 40 fok. 

Tekintettel arra, hogy a vaselin jod
bron1 szám1a al:só l1atárá11ak: megadása 
más adatok nélkül egyes szerzők szerint 
J1em indokolt, ezt az oldatot a sürüséggel 
együtt, mely az első esetben megfelelt. 
máshol meg al1ig tért el, közel megfelelő
nek minősithetjük. A klistálvosodási és 
olvadási pontoknál az eltérés ·· már nem 
eg.észen csekély, de még mincHg nem oly 
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jelentékeny, hogy a készitményt, bá;r a 
il:YÓgyszerkönyv'i követelményeknek .nem 
is felel meg·, gyógyászati célra szükség 
esetén mégis megfelelőnek ne tarfüatnók. 
Sőt, mivel semleges kémhatásuaknak is bi1 
zonyultak, még szemkenőcsökhöz is fel
használhatók. 

(Dr. Keinén11.) 
A·mmoninin broinatwrn. Gyógyszer· 

könyvünk utasitása szednt ,1.izes oldata 
i;emleges. A forgalomban levő készitmi;. 
nyek azonban nem felelnek meg ennek a 
·1tÖ'\1eteln1é11ynek, n1ert gyengé11 sruva:nylt 
kémhatás.uak. A Dr. :i'ILitkó Kommentár 
&zerint a forgalomban levő készítmények 
gyengén lugosak. Ezt a német gyógys~er
könyy meg is enp;edi. A ném0t gyógyszer
könyv pedig azt mondja, hogy a vizes ol
dat a l.;_ék. lalttn1nszpa1Yirt g·yengé11 ·megrvö
rösiti. Elfogadhatónak sig11áltam. 

(Albisy.) 
Aethyl coninobenzolic. Gyógyszer

könyvünk utasitása szerint ha eo3r gram
ját 5 c_sepp k:énsa1vval 5 k.c~11 v'izb~n oldod 
és az oldathoz 5 csepp n/10 Kalium hy
permangan oldatot eJegyitesz, a folyadék 
11alvány citron1sárga szint ölt. Ez a rea1c
c!ió igy 11en1 11ajtható végre, n.1e1t az 1 gr 
mennyiség nem oldható ennyi kénsavas 
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Vizben és ligy a várt re~kció sern észlel~ 
l1ctő. A reako~ót azonba11 végre tudju]{ 
hajtani, ha 0.1 grr-ot 0!1lunk 1 kcrn Alco
holban (90 százalfkos), felh;gitjuk vízzel 
5 kcn1.:re, ezután adjuk hozzá a kénsayat 
és a l{alitu11 hyper.111rl.Jngant. összerázás
kor, Esetleg néhány perc elteltével fellép 
a hal1ván~{-citrrnn1sár.e:a 8Z1ineződés. l\ii~el 
olvadáspontja megfelelt és sz8nnyezest 
nem találtam, meg-felelőnek signáltam .. 

( Al/Jisy.) 
Liquor fen·i albu.minciti scicchcimtus. 

A Ph. Hg. IV. által elö'irt vasalbumin 
i11ennyiség·e olyan 11agy pontossággal \ran 
n1egál1apitva, hogy sokszor a legg·ondo
sabb E:1ővip,yúzatosság n1eJ.lett se1n kapunk 
0.30 százalékos készitn1ényt. I{isn1ennyi
'ségti vas veszteséggel an1ugy is szán1ol
nunk kel!, ezért cél~zerü 10 százalékkal 
többet n1érn:iink az elö1irt i11e1111yiségnél, 
hogy a li::övetein1ényeknek i11eg-.fe1elö lzé
szitn1ényt kapjunk_ 

(a.rn1jtfcilvi Klein.) 
Scn~cic fal. p1duis. Az elmult hónap

ban több Pulvis Sennae mintát volt alkal
n1unk n1egv·izsgál111i, n1e1yc1zné1 fe1tih1t, 
l1ozv a J3orntraeger r8a1\:ciót ige11 gJ'e11-
giéi~·· adjfi:k, a tön1én;y l\:énsavas próbával 
pedig szeniiyes-vörös szint észleltünk. A 
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mikroszkópos e!lenőrzés magyarázatot 
adott a leírt megi'igyelésekre, mert rn'in
den kétséget kizáróan kimutatható volt a 
Cassia auriculata szőrképlete, melyet te· 
kintélyes mennyiségben találtunl' a ké
szltn~ényben. Tek'intve, hogy C. auri
culata levélkéi gyéren szőrözöttek és az 
offücirnális drog süriien szőrözött, a kép
ből arra lehetett következtetni, hogy a 
dmg por erősen sz<;nnyezett. A küldemény 
1zülönöse11 azé1t kifog-ásol>ató, ,n1e1i a 
Ca!::.!?_Ía au111culata nen1 ta1t.:-ulmaz oxyn1e
thylantraclúnckat és igy hatástalan. Ezt 
i1g-azolta a l\:ér:n1iai vizsgá1at ered1né11ye 11s. 
1-Ia a piaco11 elfogyna az offinális áru. 
alclzor a g~yóg-yszertárak.na1\: sok: bajt fog 
okozni n11nal\: hiánya, n1ert a közönség· 
jop;gal reklan1álhatja a nagyon gyeng·e 
hatásu Se11na port. 

(Buttinger.) 
Orvosséigos 'iivcuek. Legyutóbb na· 

g·yobb g~rógyszeres-üve!}: szállitmány ér1\:e
zett az egy 1i1c gyógyszertárba: n1á1·kás 
üvep;, dC'n10oru r.é~n1yon1ússa1, fehér. Az 
iiveo·ek kristál1rtisztált voltak, de n1ikor 
va1~~11ilyen so]~1tiót vagy csu1Ján lle?til1á1t 
v1izet öntöttelz bele, fino111, apró, szivárvá
nvos-an csillogó kl'ish\Jy„Jemezkék lebegtek 
benne suspensió-szerüen. Egy üveget n1eg~ 
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töltöttem friss di>stiÍlált ·· vizzel v'izsg'ál;í,t·
cé]jából. · ilforck-féle Üniversal· indikatorc· 
ral mégl13tA.roztarit a \•1íz·pli-ját, aniel\ret· 
6.0-Iiak találfam (s',ivai1yti). A lJenne l~vő 
kdstályok pedig_ a silikatok · reakció.i:ít: 
adták. Az üveg recepturábaú igen · sak 
bajt okozhat, különösen szemcseppelmél, 
amikor az üveg faláról levált silikatkris· 
tálykák ~z amugy is esetleg !(Yltlla:dt kö · 
tőhártyfm könnyen még nagyobb gyulla
dást okozhatnak. Az ilyen üvegekkel nem 
szabad bajlódnunk különleges mosásoldrnl; 
savazással, lugozássa!l. Küldj illc vissza a 
gJ'árba. Szemcseppelmek bátran ajánllwt· 
juk a félzöld üveget, ami eddig a gyakor
latban a legjobban bevált, amit az Egye
tem1i Gyógyszerészeti Intézetben végzett 
kísérletek is igazolnak. 

(Rüdiger.) 

Budapest, 1939. december 10. 

J{ovács Ödön 
Ugyv. ig·azgató. 

n. Wolff Lajos 
elnök. 

Spergely Béla 
a Szenezet vezető főgyógyszerésze. 
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·A Buda1testi G:rógyszerl'Sz Testület Gyóg;rszer_ 
· ,:izsgá'Ió Szerv.ezotC I\.üzponti :Laboratóriu1uáuak 

jcll'ntCse 1940. év január I~~ 1-én, 

(I"ivonat.) . 
SzsrvE.zetünk: '111.Ögött két évi 111t1n1\'.a 

··áll. Egy uj intézményt. kelfott meg·szer
vezn1i és üzen1be helyez11i, an1e1y 111.unká 
i1ak: 11agy: és leg·nehezebb részét 111ég az 
eszrrne felvetője, dr. Nagy Béla akkori el
nök végezte el. Az intézmény n kezdet ne
hézség0i11 keresztülesett, de a fejlődés 
üteme nem volt teljesen kielégitő. Azon-· 
ban az· e1·edmény fokozatosan javult. Min-

. d1ig jobban és jobban szerelték ~el tag .. 
gJ'ógyszertára1il1k: 1aboratóritu11ttltat1 egyre 
tökeletesebbek lettek a vizsgálatok és ez
zel karöltve, mindil': keYesebb hibát talál
tu1t v1izsgá1óink a piacra kerülő gyógysze
rek között. Ez a negativum a legjobb bi
zonyitéli:a annali:, 11agy a Szervezetl'e mily 
nagy szi.iksége va11 a· gyÓgJ'szerészi ]tar~ 
nak, me1t csak a folytonos és mindig szr 
goru ellenőrzéssel lehetett k1iszoritani az 
illegális kereskedelem által forgalomba
hozott. 11agyo11 sokszo1· gyógyászati célra 
nem alkalmas készitményeket. Rövid egy 
évi müködés után örönun.el jelenthette a 
Szervezet vezetősége, hogy a gondjaira 
bízott gyógyszertárakban a beszerzett 
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JTYóITTfszerclt körül· renrl van és csak el
vétve fordul elő olyan eset, hogy az egyes 
késvitmén:YBk ellen komolyabb kifog·{tst 
kellett emelni. 

Az elmult év augusztusában a VII., 
Stefánia ut 25. alatt önálló laboratóriu
mot állitottunk fel, melynek vezet"-""'° 
az elnökség kérésére Spergel11 Béla tanár 
kartásunk volt szives elvállalni s min,Jtá
ját fa·ányitanli. Helyettesitésével Bidtinger 
Antal okleveles gyógyszerészt biztuk nnreg. 
Felszerelésünket a rendelkezésünun·e álló 
szerény anyagi körülmények között is 
gyarapitani sfüerült, mert az Oberliinder 
Gyula cég sok megértéssel hosszu lej ára
tu hitellel volt mindenben segitségünkre. 
A Bucbpesti Gyógyszerész Testület áldo
zatkészsége lehetővé tette azt hegy havon
ta jelentéseket >i.dhattunk ki, amely jelen
tések: révén a gyógyszervizsgálatoknalc 
b'izc.nyos határozott i1·ányt tudt1mk ndni. 

Olyan módszereket tudtunk közölni. 
amelyekkel gyorsan ellenőrizhetj lik a ké
szitményeket. A gyógyszerek megfelelő 
111j11őségét a Szervezet csal-: ahban az 
esetben tudja teljes mértékben b'iztositam, 
ha egyetleneb'Y ·besze1·zett árut vagy háM 
zil-i:ész1itn1ényt sen1 hoz11a1-i: forga1on1ba 
vizsg-álóinl-i: ellenőrzése nélkül. Vizsgáló-
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gyógyszerészein]\: hgzzátnTtoznak: ahl1oz a 
gyúgyszertárl1oz, an1elybe be vannak: c:szt
va; oclatartozóknal\: is érzik magu1-i:at es a 
legnagyobb lelki'ismeretességgel végzik ott 
azt a SJJeciális 111unkát, an1e11:vel a Testli
let elnöksége őket megbizta. A Szervezet 
vezetőe-ég-énel\: n1inden gondja az lesz a 
jövőben is, 11ogy csak nlvan n1un]-i:atá.rsa-
1~at ncl.ic.i1 tagfr_y6g~.„szertáraina1c n1cik n1a
gas et1lkai alapon állva, a gyóg·y,';zertárak 
tudon1ú11',rcs szí nvona1át ebben a n1unka
l;:örbr.n l~iztoi:.~„Gják es e111el\1-:: . 

A o-yórryszeri:ár~1k n1eQ·felelö berende
zésére é~ Í~1szere1ésé:re adott türeh11i idő 
1939. december 31-én lsjfot Ebből kifo
lyólag a I\T. rnagya1· gyóg;rszerkönyv n1in
den rendelkezése érvónybe léDet.t. Am'ilwr 
ennek a minden tekintetben súgoru ren
de1kezése1-::ne1-:: e1eget ke1l tenni, k.ülö11ös 
kötelességet érez a Szervezet, hogy t~g
gyó;:ryszerárainl{nak a legnagyobb 1n1értek
be11 segitségére legyen. Fejlesztettük la· 
baratóriun1unkiban nzt az eredeti e1gonclo
'lásünlrn.t 1is, hog:v mh1él kevesebb anyag· 
Q;al dolgozzunk:, n1iált.al 1-::ülö11ösen a. dráQ"a 
k&szitn1én~yel\: vizsgá1atai~1ál nen1 terheli a 
gyógyszertárakat nagyobb a11yagveszte~ 

ség-. A n11i.kro m<idszere1-i:et n1i11dig tágabb 
körben a1kaln1azzuk És igvekszünl\: a l1oz-
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závaló felszerelést is szanoritani, amely 
azonban anyagiak hiányában csak lassan 
halad előre. " · 

Értesítjük igen fisztelt Tagfainka.t. 
hogy vizsgálüink az dmult évben 21,.600 
vizsgálatot végeztelc el. Ebből: 

Chemiai kész;itmény volt: 19.820 db 
Galenusi készitm&ny volt: 4.780 db 

Ezekből: 
l\1eg nem felelő volt: 
J av1itható volt: 

1.220 db 
3.240 db 

A galenusi vizsgálatok száma a mult évé
hez képest csak csekély emelkedést mutat, 
amit részben a mostoha viszonyolmak és 
drágaságnak kell betudtlÍ, részben pecli'g' 
annak, hogy gyógyszertárainJ< még igen 
sok kész!itményt nem házilag álliwnak 
elő. Minden törekvésünk, hogl' galeniku
mok házi előállitásának olcsóbbságát és 
megbizhatób b minőségét hirclessiU!_, s a 
SzePvezet sz1ivesen váJlalja azt a munkát, 
nrnely a galenilrun101c elle11örzésével jár. 

Dr. Hcunusz Béla a Honvédség swl1rá
latába lépett, mint katonaorvos, igy szol
gálata 1negszünt. 

A Vizsgáló Szervezet tagjai sorába 
felvette Remetey Fülep Tibor gyógysze
részt. 
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A naptári év végével a 11énztá1'i ered
ményt, Hletve elszámolásunkat a követke· 
zőkben ismertetjük: 

1938. évi megtakaritáf· 
1939. évi bevétel: 
összes bevétel: 
Kiadások: 
Seg'itő Egyesülettől alapítási 
költségekre kölcsönvett ösz
szeg törlesztésére 

Anyagbesze1-zésrP. 
Bernnclezés és felszerelésre 
Lakbér, fütés, világitás, tele-
fon. 11von1tatvá,11yok. irodai 

961.95 p 
40.426 p 
41.388 p 

,100 p 
497.01 p 
199.78 p 

költségek 2.315.14 P 
Gyógyszervizsgálók fizetése, 

lVIABI biztoo!itás, stb. 37.676.53 P 
1939 1,vj megtakaritás 299.79 P 

41.388.25 p 

Budapest, 1940. január hó. 

Eová.cs öclön 
üg.vv. i.ttazgató. 

n. TVolff Lajos 
elnök. 

Spcrr;ely Bélci 
a Szervezet vezető főgyógyq,zerésze. 

1 
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_l\. B·llllhipcsH Gyógyszerész Tesiült~t Gyógyszer_ 
,·izsg:ál6 Szcr\·.rzete ICiizponti Laboratóri111nának 

jrlentése 19-!0, év n1árcius hó l_én. 

Fel11ivjuk a kartársak fig"yeln1ét arra, 
hogy ugy az otthon gyártott, mint a 
nagykereskedőktől beszerzett Compri
matákat feltétlen adják át megv'izsgálás 
végett ·vizsgálú-g·yóg~rszerészein1\:11el\:, 
mert egyes comprimaták a helytelen kö· 
tőan~rag n1eirvá1asztása i11iatt úráli: rnulva 
sem esnek szét. 

!{érjük. a taggyógyszertára1;;:at, 11ogy 
ug-y ·a ra1;;:tárai1\:ban, n1int a pincéjükben 
az idők folyamán felgyülemlett, do a 
használatból n1-ár rég k1i'.n1ent, elro111lott1 

beszáradt, bepm·osoclott készítményeket, 
n1egférges:edett drogokat 10g-sürg·ösebben, 
távolitsák. el, n1ert egy esetleges vizsgá
lat során hiába hivatl\ozná11ak a1·ra, hog:,· 
azok: n1:::1r 11En11 kerülnek használatba, 111e1t 
n1i11den gyóbryszerne1;;:, an1i a gyógyszer
tárban található1 alnir h1ivatalos az, akár 
i1em hiva~alos, l1atásk·€pes11ek1 chenviai és 
pharmakognosiai tekintetben megfelelii-
1<ek kell lennie. 

Fontosnak tartjuk figyelmeztetn'i 
I\:artársainkat ar1·a is1 11ogy az egjr-, ];;:ét
és lfres keresztes tablettákat, solutiokat 
és injekciókat különitsék el a többiektől. 
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Elengedhetetlen és el nem halaszt
ható, hogy a taggyógyszertárak a laborw 
tó1'iumi eszközeikben mutatkozó hiányt 
minél előbb pótolják, mert a berendezés
re engedélyezett idő lejárt és a gyógy
szertár-v:izsg·8Jatoknál ezt a l1atóság0'1\: 
koveteitli fogják,. másrészt pedig vizsgá
lói•nk csl'Jk így tudnak maradéktalanul 
eleget tenn'i kötelességüknek. 

Vizsgálati mh1ta vételénél kérjük 
igen tisztel J{artársainkat, l1ogy a I{öz· 
ponti Laboratóriumnruk beküldendő rn1in
tákat mindig tökéletesen kiszáritott 
üvegbe tegyék, 111ert az arán:ylag ];;:icsi 
5-10 gr-os üvegek falá11oz tapadó pára 
is igen jelentősen befolyásolja ugy a fi11i
kai, n1int a ];;:én1iai áliandókat. A 11el~ye
sen vett mintával sok felesleges munkától 
kirr:·éijük l)lE·g a vizsgáló-g-yóg~rszerésze

ket. 
\íiizsg·áló-b~'ógyszerészein1;;: j a11uár és 

febrnár havi észr<evételeit az alábbiakl•an 
közöljük: 

Lconuri lanati herba. A legtöbb drog 
Fila,gn arvensissel han1is1itott. Ez. a 11a
n1isltfis r:.zcnban könnyen kin1utatható, 
n1ert n1ig ;.i. Leonuri lanatI herba a Labia
ták csn1ádjába tm'tozó drog-, igen jellem
ző né_g;yszöglet.:s szárral, 'l11ely n1ég az 
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apdtott clrog·bm1 is jól felismerhető, ad
-clig a FiU't:g·o arven~is 'a Compositák. csa-
· ládj ába tartozik és szárrésze hengere3, 
·világosabb szinü, kevésbé molyhos. A fe
dő-szőrökből mikroszkópi vizsgálatot ké
SL1itve, azt találjuk, 11ogy a 11i"vatalos drog 
fodőszőrei többsejtüek mig a Filagoé min
dig egysejtüek (lásd: Dr. Halma!i János: 
a Leonuri lan[~ti herba han1is1itása Filago 
arvensissel.) A Species diureticaeben 
Leonuri lanati helyett F1ilagot találtam. 
Tudomásunk szerint a Species diureü
caebe11 herba 11erniariae lesz, elö1irva ug;{, 
hogy inkább ezt tegylik bele, mint a h,1-
111isitásszán1ba 111enö Filagot. Ez a kész,it
.UlténJr te1·n1éSzetesen ne-111 gyógyszerk:öny
·ves és így csalt kézi-eladásba11 adható h:i. 

(Nagy.) 
Solutin Jodi! spirituosa. .Tocl ta1ial

ma: 6A S7.áwlék volt, mégsem volt elfo
gadható, mert a készítmény bepáro!og
tatva a .Jód eltávozása utá11 száraz n1ara
dékot nem hagyott hátra; Kal:ium joda
turüot nem ta1t::'1mazott. 

(Nagy.) 
Zi11cwn chlomtwn. Egy v'izsgált 

n1inta n1ár 50 százalékos oldatába11 tej
„szerüen n:teg;zavarosodott es fe11ér pely
hes üledék keletkewtt. A különböző na-

-;g,;obb l~igitások is csak tetemes HOl hoz· 
·Záadására -tisztu:l<tak fel. A higlitá\<;he>z 
használt desztillált .víz kifogástalan volt, 
tehát a készítményben a· megengedettnél 
jóvtll több basi•sós Z'ink-chlorid 

-{ZnOHCl) volt jelen és ez.okozta a tej
·szei·ü' za~arosodást. Bár a Ph. Hg. IV.
nek nem felel meg, de az oldathoz óva· 
tosan kellő merrnyiségü HCl't aclva, ab
ból tökéletes oldat készíthető. 

(Rédinger.) 

lútlúun joclatwn. Zárolt cikk lévén 
lwl'látolt mennyiségben szerezhető be. 
\ 71izsg·álatá,ra nag:r sulyt k:ell helyeznünk:. 
Eg·y·Í'l\: gyógysze1tápban i11ár régebbröl 
·rnktári készletként másfél kg-nyi meny
nyiséget találtunk. arnelynek erős jodo
forn1 szap;a \'olt. ?t1Iinőleges vizsgálatánál 
a Ph. Hg-. IV: által előírt szennyezési 

· ;p1·óbák egy·ikét sem adta. Megtiti•á.lva 
· 100 százalékos készítménynek bizonyult. 
·A titrálást n1egelőző 130 fol\:OS száritás 

11tá11 :a)dodoforn1szag;töl\:életese11 megszünt. 
Ezé}\: után az egész n1ásfél kg. 111en11Jrísé
J>;et 130 fokon kiszárítottam és a jodo
formszag eltlintével, mivel KJ tartalma 
tökéletesen megfelelt, más szennyezést 

·nem talá.ltrum, megfelelőnek szignáltam. 
(Albisy.J 
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Natriuni c!tricwn neutrale. A vizs... 
gált készitmények többnyire vas szennye· 
7.ést tartalmaznak. E készitményt tom
pitó oldatnwk lrnsználják, de mint vér
megfl:lvadást csökkentő szert néha trans
fuz!ióhoz is aÍkaJlnmzzák, erre való teldn
tettel a készitményt óvatosságból nem 
fogadtam el. 

(Albisy.) 

Plmnbwn oxyclatum. A Ph. Hg. IV.
ben hivatalos készitménv szine vöröses
sárga. A jelenleg forgalomban levő ké
szi1rrnények pedig k·ivétel nélkül sárga 
szliniiek. A Gyógyszerkönyvben hivatalüs 
készitn1ény a Lithnrg;.rrun1. az ezüsthá
nyászatban melléktermékképen nyei-t 
anyag, mely vöröses szinü. A jelenleg 
forg~i.loml1an levő k-és:ziiin1ény a lviassi~ 
cot. mely a Ph. Hg„ IV. álta.1 tiltott szeny
llYE'Zé<:"ket nem tar'talmazta, de legfőké· 
J}en, me1t .ió Plumibum aceticum basi
currc solutun1 és on1plastrum lü~szithető 
ezrn pre.parátumból. elfogadtam. 

(Alb'sy.} 

Syrupus Rubi ldaei. Párhuzamosan 
különböző két. helyről beszerzett készit
m-2nyt vizsgáltam (l.-Il.) Sürüsége 
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mindkét készlitn1én.vnek tökéletesen meg
felelő volt. Idegen festékanyagot egyik 
sem tartalmazott. Azonban, mig az I. jel· 
zésü a hasisos ólomecetes l)róbánál bősé
ges szürkéskék szinü pelyhes csapadékot 
adott, addig a II. .ielzésü ké.sútményi1él 
csak az oldat lett szfü·késkék, alig észlel· 
·11ető zavarosoclássaL Az Aluminium ac~.· 
tic11111 tarhwicum solutmn + N atl'ium 
acetatos próbánál az I. élénklila lett. a 
II. csak l1alvá11y-lila. 

A tökéletesen megfelelő I. jelzósü 
syrupot S:yrup s1l111plex-el 3:2 arányl1an 
keverten1 és ezzel a h:everék1{el ·v8gezten1 
n1ost ó1Gn1acetátos vizsgálatot II. jelzésü 
ltészitn1énnvel l}árhuzan1osan; a 1\'.ét k:én1~ 
lőcsövet egvimás melló téve, tökéletesen 
egyforn1a színeződést lcaptan1, ugy, hogy 
nem lehetett megkülönböztetni, mclyik
lJen van a II. jelzésü és n1el;yikbe11 a meg
felelő Sy1·. Ruhi Idaei·ből Syr. simplex
el 2:3 arányban higitott kisérleti készít· 
mény. A leiratokból n~'ilvánvalóan kiW-
111'1c, 11ogy a ináh1aszörp hamisitásárn. 
nr~1ár slil'iiségénél fogva is ige11 allca1111as az 
egyszeri\ syruppal való higitás, ezért l'n · 
gaszkodnunk kell ahhoz. hogy a kés?Jit-
111é11y intenzíven adja ugy a basisos-ólon1~ 
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·ecetes, mint 
próbát. 

az . aluminium aceticlllll1os 
(Y értesné.) 

Syrnpok. A syrupokat vizsgálva, 
azokat legtöbbször alacsonyabb sürüsé
gük ltiiatt kell kifogásolnunk. Laborató
riumunkbm.1. kisérletképen készített syrn
polmál azt trulá:ltuk, hoiw pontosan be
tartva a GyógyszePl~önyvi ntenn:yjisége
ket, n:egfelelő sürüségü syrupokat lm
punk. Eppen ezé1t feleslegesnek tartjuk, 
hogy itt most számtarú arányt közöljünk 
a helyes sürüség beállitására. Ellenben 
fel •kell h'ivnunk a figyelmet arra ho"'v a 
kereskedőktől a syrup készité~éhe;· ex 
tempore hcnatott cukor sulya mindig 
1{evesebb a rendelt n1ennyiségnól a zacs
kó sulyáv_al és ha hozzászán11it.iuk: az eset
leges J)Ontatlan mérést, tetemes mennvi
ségü cu]\:Ol' fog l1iányozni a sJrrupból. Ez 
n h1ibafo~·r;is csal{ növekszik olyan eset
ben, anr]i.:or a szükségesnél valanTi,ivel 
több cukrot hozatunk és a többletet vesz
szük k:i a zacsli.:Óból és i-~{\T a ·vrsszan1aradt 
többféleképen megcsonkitott mennviséo-ü 
ct'.1,wnal késótjük a sy:rupot. Tei1át ·;z 
ebnt mennyiségeket -' a cukrot is min
dig prntosan le kell mérni. 

(\! értesné.) 

-'"~~'-""'-~-,-- ' 
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Theobromhiwn ncitriiim salicyl<'cum, 
Jelentjük, hogy ez a fontos é.s igen gyak· 
ran hasznáilt gyógyszer gyakori rekla
mác!iónk · eredrrrnényeké))en megint a leg
ldfogástalanabb minőségben kerül forga
lomba. A napokban vizsgált Theobronii· 
num natrium sa!icylictun vizsgálati ered" 
ményét az alábbiakban közöljülc 

Oldás: tökéletes. Coffein szennyezés 
11inc.$. Alkaloida szennyezés: n!incs. 
Theobromin tartalma: 47.8 százalék. 

(.4rnótfaUvi Klein.)', 

Stibimn sulfurntwn o.u•rant!cc.cwn. A 
megvizsgált m'intának a szine sem felelt 
meg, 111ert nen1 nara11csYoros, 11ane111 
egészen sötétvörös szinü volt. Vizes ráza, 
dékához ezüstnitr4tot adva, az elegy SÖ· 
tétbama szinü lett: thiosulfat szennyezés. 
Mivel megfelelő készitmény 'is kapható, 
nem fogadtam el .. 

( A.rnótfalvi Klein,/ 

Bu_dape!:t, 1940. 111árcitt~ l-én. 

Spcrgeiy n,:1a., 
a Szervezet vezető fÖligyésze. 

Kovács Ödön 11. Wolff Lajos· 
üv. igazgató. elnök. 



Gyógyszerészeket érdeklő fontosabb j~gszabályok 
mutatója 

(A G,róg-Js1.eri>szcl\ Zsehnn11t1ira, illl'Í\'e a \'ele é\·eidg egyiitt 111egjel<•11r1 
Gy1lg,rszPriiszek Í~\·kiinJ'\'O rnel;rik l<iiteiéhen !i hol t11hílha-tók?*) 

JS7G:xrv. te. 
1878:\.'. l1; 

1~79:XL. ic. 

1883. é\'i 22,370 D.i\l, 

1885. é\·i 1,3!;() Dl\I. 

18Dl. é\·i 67,231 Bl\l. 

A. li:ib;pgés;r,ségiig,r ren<ll1zéséri)l 1 I. kUt.et·, 33. olt1 

;\. g,\·ógoysz(•rést. titoktnrLí.si kii!elezelfségP, I. k„ 
51. oltln1. 

1\ 111:1~.rar lHi1i!e!iiUi!'\'é11ykiin.r\'11d~ a kii;r,c~gés7.
s(:gii!..:'.Vi kiliÚgÚsl'Ól szóló s;r,akaszai, I. kiH:. 33. o. 

S2ahúlyrc111]Pli't a ~yó~„;yszp1·túrakról, I. killt>t, 
111. oldal, 

f;yú~:yszprtÚl'« 1i: t•i 1uj1•lz{>.'-l·11Pk :;zahúlyozúsi~. VTT 
k;d1't

1 
:1:::. 11ldaI 

Szt •111é l,r jn:!o:-: i l \':\u,r iiz Y\'!.!,\' i 

.1'.?D. 1_iJtlnl. 
út ruhúz(isu, I kiit. 

~ 
"' 

':') I. kiitet az 1!>25. éri, II. kiitl't :iz 1D2G, é\·i stlJ, 

·-.·_:_•·.·.·.· 1 ~ 
1893. é\'i 75.641 Bl\L 

1894 éYi lll.tl05 BÍl'l. 

18D41 • .fi.íyi 11.005 l3~1. 

1H03. é\'i !10.000 BivI. 

1!107 :V:. k. 

l!JOS:XLT. tc. 

1910. é1·i 89.000 Bl\1. 

1910, éri 14.615 nrvr. 

Gy..lgysze!'túrak n1eg\•izsg::Í.1Úsa és gyógyszertár
Yiisgúlnti jeg~„zölt:ijnyY I. kfitt:t 106. oldal. 
Sz:Lh:i.lyre111\l•let. a gyógyszerek, gyógysze1;félék, 
nH~l'!;ek .2s 1uére:;tartal111n anyagol;:knl Yaló J;:eres

k„rJé:-;r;.il, T. ltiitet, 72. oldal. 
11.i gyóg,r:..;ze{'f'l..: az I. táblázatba tnrtozóknnk te..; 
kluh•rvlők, II. kiitet, 50 oldnl. 
Szn liúly rt>1Hlelc;·. a gyóg:ys:r.c1·Jd1 JU111ege:-;sé~el;: és 
titkos 1i:;::>ze!·6telii 1!.VÓgyszl1rekről, I. }tilt. 85, old. 

A_ 1ué1·1éJ;:1_•kről, ezek hn!'>ZnÚ1atúr.S1 és ellenörzé
~·Pi·ÖJ. u" IX. kiitt::t, 14G. oldal. 

A ;{.\'Ógyxzerlár J1en•11de,..,é..-,e é.".I ntunlraszercl stb. 
Yé/„;TehaJtús alól lü Yanunk véYe. I. kiJtet, 56. o. 
SznhÚl,\'l'eIHlelüL n kézi gyógys1..ertáraJt1·úI1 I. Jrö. 
! et 122. oldal, 
A„ kUzfÚrga101nhnn hnsznúlathnu lévő n1értél-.ek 
L~ 1nérőszer·ek ellenőrzése. „ 0 IX. lt„ 38„ oldnl, 

'"' _) Ugyanerről sz.óló reudell;:ezést lásd e l:ijstrom :nú&helyén is. 
.... 
0 ..... 



1912. éYi 105,597 VJ{i.YL 

1913. é1·i · 148.378 VKM 

lfl14. éYi 112.745 VICiVI· 
1D19 évi 18.420 NM· 

l!l22. é\'i 40.,!14 Nl\'IIVL 

1923. évi G7.330 PM. 

1924. éri 3D.1GH Nl\'Il\l. 

1924. él'i 1'11,000 Nlv!M. 

1925. éri 3828 sz. 

1925. éri Nl\'11VI_. 

1926. év! 25.533. KM. 
1926. év! 80.206 PM. 

l927:XXI. te, 

1927 évi 94.136. KM. 

1928:XIX. tc. 
1928:XL. tc. 

1928, évi 67.007 KM. 

1928. év! 125.314. KM. 

Gyógyszerés?.gya'ko1~1rok-i 

I. kiitet, 183. <1ldal. 

kiképzés és segécliclÖ, 

Gy.Jgvszeré5zi;ynkori1okok és seg;éüek l\:Üte.lező 
lipje](:ntése, V. kHtet;

1 
215. oldnl .. , . , 

C~yóg-y~zerészek <~gyete1ui kiképzése, J; ~~· 192i" o. 
Gyóg-yszertú.rak nyilYÚ11tnrtfo;,;a és _Yáltott Ogyeleti 

:'zolgúlala, III. klH<.•i;, 96, oldal. 
Plalina !1ih·el,\'t1k é8 lt1n1ezel\: helyeUesitése1 VII. 

kiitPt
1 

35. old:tl, , 
Gyli~ysz{•rtÚ!'i JH!u„,túri ki.i11yrel~ \'(_ztéso, I. l;:iit. 

174. ohln.1. 
OJde\'eles gyógyszPtés·;;SPgédt>l>: fl1lelőssé-ge, II. ·-1~. 
H9 olilal. 
Sze1uélyJ06'1l g-yÓf,'JTSZertúrak héThCilt1ása és frC. 
zplteté..-;e, IV, kiitPt, 170. öldal. -· 
1\·L kir. k\jzvonti 1nért ékiigyi intéz<~t · diinté!;e, II1. 

k·'.itt>t, !J3. olilnl. 
l)ro:.;-ériák és illaL,,;z<•!'lÚTak 111<•g\;i;i;sgáJiiSú:, II. k. 

93. ol'1:t1. 

~.\!. .o 
Q:) 

1(1.ltszcl'rendPlet, III. kötet, 80. oldal. 
Gyógyszei·észi le1•úroló i>:észiilék üzen1b,enta1:lftsh..-. 

III. kötet., 156. oldal. 
Betegségi és baleset.i l;:-ötele'zö hiztositiis 1 IV. _l~i.it! 

42. oldal. 
Gy..Sgyszerészek 1parkn.n1ar:ii illeték alóli t~l~ll~PS.,..· 

Sége, IV. kötet, 86. oldn.l • 
.:-'Í.llategészRé~;igyi ti:r·;ény, V. kiilet, 33. oltlal. 
Öregség

1 
rnkkant:-;ág

1 
t\zvpg_vség:, Ú1'\'aSú~ r~.set.Cn• 

FzbJ{; küU~'lPzi> hiztósit-ús, V. l~iHef·, 34. oldat 

A ki_;zfogyaszt:á~ra szúnt: :-;zikYiz ellőúllitÚ:.;.a és 
forgalo111hahozntala, V. kiitct:, 160. oldal. 
_J\. kiizf:oi;.rn;.;„,lá~n·a szC~nt Rzikxi7. elöúllÍtúslt 'Cs 

1930. 6vi 35.487 NMl\1. 

fnrgn10111hahoznfnla, VI. 1~Gter, 55, oldal. 
K.ézif,;',\'Ó~.\·::.:zerlárnk szigoru t>11enőrzé5<\ Vl. Icöh 

84. ·oldal. 

1930. év! 40.701. NMM. Fert.öz6 betegségek Yizi:;gálati auyagáual~ c;é!.inil:u· 
szolgáló tartályok kUtele:t.ő tartása, VII. I;:-;Jtet, 

~4- oldnl. 

„ 
Ö" 

'fil' 



1930. éovi 43.347 NMM· 

1930. éri 121.021 KM. 

1930 éri 120.880 KM. 

1D3L l~ri 127.,100 Pi\'I. 

1932. éri 400 Ni\Il\í. 

1932. L°!\'i 230.:300 Ill\1. 

lD32. (.\·i 1300 NiVIM. 

1D32. éri 251,GGD D!\l 

Av. O'rI-nnk ny11;JL'1ndó kedy('z111é11y, VEL Jdlterl", 

89. ohlnl, 

Nyitott fplsöset'!Jl'Jll.\'ŐS n1érleg-ek hiü~leslt~éröl, 

VII. klitet:, 41. oldal, 

A 1n~rtékPk és n1érő{•szkiiziil~ hitele:.:;U-éséröl, VII. 
kiitet 42. oldul, 

i\'11•stt·rA6J.!:i:!.: édesiiÖ87.i1r (l...;aecl1a1·i11) fol'J..:-alílt11!111-

llozntal:1 és Pladá::.:i úr:i, Vl•II. kiH1~t, 78. ohlt1I. 

Kiiz!,!",ró;.;,rszi·n~llúi ús ( szi>gény!H~t (•gpk 

Pl1ÚIÚs:1 ), TX. kiiü~l, 7~l. oldal, 
h'Y:igyszn1·-

Gyfi~y:-;;i_crt(1.i.·í ,iogf«1Iyit1no1lúsok is1ué!: 1111~genge-

dést !
1 

IX. li:iiict, H3. oldal, 
K_úrllúzrPJ!dt!}{'t a~ gyógyszerr.11idelési utusitás, 

IX. ki1h_•!, 103. olúal . 

.r\ rP1Hh·l~;i11t6zPtek részé1·öl Ynló gyógyszerkisznl
~úHntús :-:zahálynzúsa IX. kUtet•

1 
59. oldal. 

AJ Á V- \':1 l kiit:Ht gy.Sgy~zprszú11itúsi egye'"Ln1én,y 1 
111. kill-1•L 178, ohlal. 

OTI-Ynl köhitt gyógyszerszúllitúsi egye<r.un5ny, 

VIJL kiHet, 85. oldal. 
l{iiz;;yóg~·::.zerellátás (úl111n1ki11csl'tir) terJ1ért~ ren
ÜPlhetö p:yógy~ze1'k1ilii11Jegec.;ségPk, 11en1 J1i\·11t::1los 
gyógyszel'ek, u. n. nwsterségPS tápszPreJ;: Cs s1,é-
1·11uH1k jeg,\'zél;:t>1 JX. kiitet, 50. oldal, 
!l'lérlékhitelesitésel~ ilg,re (iisszefoglnlús). IX. J;:iiL, 
205. ol<ln1. 
o·rr terhéwe rendelt g-yúgyszerck kh;zolgúltatúsa, 

IX. k;Het, 211. oldal. 

Irawn liPZ<h·t· :tz 1H3·1. é\'Í Zschna1•t.;.írban találhat.ól• a küvetke:t.() 
rendeletelc: 

éd 230.72<1 BM. 

t~ri 227.573 Bnl. 

fai 212.400 BM. 

_A.._ hÚ:d („:5 kézigyógyRz{;r!Itrnk llat-~'isági YizRgá

latn, 44. ohlnl. 
A. nn1ukal:úrs nélktil 1HiikHclÖ faluRi gyógyszeré

szek Yasárnnpi nntnkasziinet:e, 63. oldal. 
_!\. uyiJy{u1os és llázi gyógyRzerl'úrak ne111 gyógy_ 

szcrész nlknhuazottairól ~!!ól.S rendelke-..:és,_ 64, o, 

.... -0 

.,. --



1933. éyi 77ü BM. 

1933. évi 210„782 Dill 

1933. évi 200 DM. 

1933. éYi 210 DlVI. 

1933. é\'i 220.000 BlVL 

Az P.l'Ö:;lutt:lsn gyÓgyszerc1tre: ·vi)nnt1cozó -Rrüxel~ 
h•sl Pg-yez.n1ény-,, 85. oldal. 

:\. J.::i.iHiuféit1 Upnstt gyógy:;;z(~rtúruk rez.sildlltsé
;!én~ \'onalluizó egyesiih~ti felterjesztés, 48. old . 

• A,.z Pgy::-iég'l'S i.i5szetételU g~·&gyszerek és gyógy

szcrkiiliiull?~'.!S!'ég:elc ellenŐt'ZéGt\ 50. oldal . 

• A,. :r.ró~yszeré;.;zi kauiarúk IétesitéSt\ 47. oldal. 

.f\z uj ~!rógysze1·ú.rgzabás, 104-. oldal. 

Innl'll kczlllc az 1935. é\'Í Zsebna1Jtárban találhatók a követlGező 
rendeletek: 

1933. éYi 215.000 Bl\l. 

1934. é\'i 2G2 BlVI. 

1934. éYi 2.222 l\'I. E. 

1Ml4. évi 254.000 nM. 

1934. é\'i 7GG BM. 

1934. éYi 257,(i17 BlV!~ 

1934. é\'i 178.\138 PM. 

1034. fai 32.%2/IV. PM. 

.!\. IV. ki:ul{~su 1\'Ingynr Gyógyszerkönyv élet!Je_ 

Jépl<_,ié~·t\ 33.- oldal. 

_A,. kóros 1uérP:gélvezetre alkaln1H'6 káhitÓs7.ereJ,: 

Jl'~,,·zél:i'i111'k li"ii:~zéiéteh•, 46. ohl;il. 
Renlh~let a ne~uz~tkd;d óph1111-egye"1nlény ilgyé. 

li1.•11
1 

<i9. oldal. 

A M:igy-tlrol'szf1gon forgulo1nhnhozhat..S egységes 

iisszt•t.ét1~lii ~yót~y;.,;z·err~k 

s7.ólú utasitú~, 57. oldal. 

és · 1ÚilihJlege13s(>geJcröl 

A kábitósze-rek 1-,ryiLrtásúnak korlátozása és for. 

g:t](lt11h:1hozat!1la, G3, 'Jltlal. 

J_,ei rat a koz1uetikni clld1.ela1elc gyógyszcrtárnl,:_ 

ban Yaló :'Lrusitású.r.Jl, 64. oldal. 

A k.észlct.ráltsú~ tigyélien. 35, oldul. 

_A,. gyóg~·sy.ertúral.: últaláuo:; fo1·galnli nlló, lJletö
lt•g- J'or:.;altui:l<lÓ\•áH·ság" ];:iil:Plezet.tsége, 88, oldal. 

Innen keztl\'c az 193H. évi Zsehna1)tárbnn tHlálhnt-ólc a liöveUre.ző 
re1uleJetelc: 

1934 é,·1 252:G27 BM. 

1U311. é\'i 260.570 B1\'l. 

l\ g-yó1„:-,yszerészl gyakorlat. 

A nyilyúnos g,Yógyszr.n'l:'.i.rnk 

szaUfllyuzú.sn. 

árust tási körénel~ 

.I> 

'" 

"'" .... 
~ 



Inn.en kezd\·e az 1937. évi Zsebnapt1í.rbnn. talá.lltat.ólt a hövetlr-ezö 
rendeleteit: 

... .... ... 
1936. éri 230.800 BM, 

1936 0\·i 75.öOO 1\.Pl\I 

1036. é\'i 235,SOO B1\'1. 

lfl3G. l\·i 2G5.2ö7 Bl\1. 

193G éri 268.!lOO B~1.. 

l!>llG. é. 70.000 1/.1\..2.Ffl'! 

l!l3G„ l•xi 21.000 !Ci\L 
1930, óvi 20,000 PlYL 

Egységes ös~zetét.PHi gy.Jgyszerel;: és G_yóg-yszor
J;-üliinlegf'sségek ellenÖ:t'Zése. 
Giizd:utikotin úrának 111érséklfue és l!.YÓgsszértá
rak 11Uún Yaló itru5ilúsának szabúlyo7,úsa. 

H\\'ataltts gyógyszere1.: 
_ !.,..z OTI keretében n 

törzski\nyTezése. 
Ueh•gsl•gl segélyezé~i Jogo _ 

sul1.-,á.~nak 1nu11knaclói igazolYÚnnynl ignzolásn, 
A l\'1. lCir. Orsz. l(Uzegú;;zségiigyi Intézet vidéki 
úl10111ús:li u1hküdési liürzPtének ujabb szahályo

zás:i. 
A. l.HJI' (;lŐ:.ÍllitásC1nnk 1 kezelésént::.J;: és forgnlntú1nak 
s:i:nhúl)·ozú~úról .ts n borhn1nlsitás 'tilaln1azás{u·ól 
i;:y,:11ó l 935. V. ti'.•rrényeili:k végrehajtása. (ICivo

nat: a rendeletből,) 

A. gy6.u.:y~Zl•t·I~e1·eskedele1u szabályozása. 
_!\_ Jnvedelern~ és v:1gyonadó· 1936, évi ldvetiSs~. 

(lG\'onnt}. 

Innen }iezll\'e a<r 1938. l>\'i Zst\hnapt;'trhan ialálhntÓJt a hövet1tiBzÖ 
, rendelett'lt: 

1D3G. évi 251.500 
XIV . BM. 

1D3'i, éYi 243,004 BM. 

1937. évi 237.250 BI\T. 

103G éYi 70.000 I/A. 2. 
FM. 

1936 é\·I 55.702 II/ A. 

1937. ~Yi 44. Gyl{B. 

1937. 0\·i 811. 

ll iuag-,rar ;,ryá!'t1uúnyu zsll·o.s olnj.ikuaic kUzkÓl'· 
htÍ.:t.nkhau és úllu111i gy6gylntézeteli:beu vuló hnsz· 
u{1Ja tu. 34. qJflnl. 

l\.z L'gysége':i 1.l~szetéte1li gyógyszerelc (s gyógy. 
szerklili.iHlt'ges:,:ég:ek: í!lll•nörz.ése. 40. ol<lul, 

_!.,.. :t.iihlkereszt védeltue. 48, oldnl, 

.A.. hPl' elÖ{lliil{J..S{111:l1~. 1i:l'\\'Prés61lek .Ss fo1·gnl1uú

nuk sznhúlyo:t.ása. 52 oltlnl. 

A l~ozJtH~likai cikkek forgahui nd.Srúltsúga ulap

jÚul szolgúló keresl~e1l1.•lnii értél~t'.•k ujnbh iueg
{lll:ivU úsa. (\5. ti1daL 

.!.. gy;Jgyszerészi púlyárs1 lépé:;:, 79. oldal 

U!asltá~ :i grC.gynih·~nygyUjtöJ~, beváltók 
u:igykere:::ketlök. részére, 8-0. oldal. 

és ... -"' 



Innen ltezd\'o az 1939; é\'i Zsebnn1•tárban találhatók a· höveikezii 
icndeleteJr: 

1938. éY.i IV. tc. 

1937. évi 2,17.138 XV. 
BM. 

1936. évi 240.974. xrv: 
BM. 

1937. éYi 247.152 BM. 

1937. éYi 246.600 BM. 

1937. éri 2<!7.681 BM. 

1938 évi 30. I. BM. 

}938. évi 242.962 BM. 

1938. évi 243.221 XV. 

BM. 

1938. é'·i 236.159 XIV. 
BM 

1938. évi 242.110 BM. 

1937 é1•i 213.537 XI. 
BM. 

1938. éYi 245.546 Bl\!. 

1938. &ri 245.559 BM 

Az 1914-1918.· éYi vil{igl-iáborn l:ilzhn·r('Űs érde

::neinek elis1ne.1:éséröl. 

_ó,,z /uubcsid tablef túnak · a 'ki.izgrógs.s7..erC1Hi:tús 

terhére rendelése tÍll'b"YÚban. 

Csödbn jutott gyógy5.7.ert{n• sze111t!lyes jogositvá.
nya b1lajtlnosánnk ·kezelési joga tá1'gyúhan;: 

Az Oriza és Rizon1a1tan elne\·~zésü 
szitn1éuyeknek a Id.izfn·óg,rszerel1átás 

r011delésc túrg,rúban. 

i:ÚIJSZf'-t'ké
,·terhére 

A diphteria ellenes y(!dÖult(lsuk küü"lezöré !:~tele 

ti'Lrgyúban 
. ' 

A Dese11tyl tablcl.i"l clueyezésU gy0gySze'rkéSZit-
1uény 10 tablettás cso1n11golásán:1k a I;:özgyógy~ 

szel"ellátá9 terhé.J:e rendelése tárgyáb?n. 

BudaJiest székesfőv{Lro~bnn az elsöfoku köz

egé:izségiig.ri hatÍlHkörnek a pulgárn1ester és n 
keriileti elii]járó kiho:l Yaló n1Pgoszlásáról. 

A Deseptyl iujecti6!1ak a kUzgyógyszerellátú!'I 
l(;rhére r1~ndPlés~ tÚl"gyáhan. 

A Videa-olajnak a 
renllt~l(...:;e j út•g.vÍJ.l;Hn. 

J;:üzgyóg,rszcn_•llátús t~rhé.rP 

TiszWsségtelen Yl~rseny abba11h1tr,:-yúsa tárgyában. 

Szubli111ú.tkészitu1é:11yeknek a bábagynkorlatbau 
1•!llilt{Lsn tárgyában. 

Gl<ig.rszerrendelési ul111utató lárgyúhan. 

Az „Ar::;olelt·H" iablettánal~ a kii7,gyóg,rszerellá 
tii!-> t.f'rhére n~udelése tárgyában. 

A Vitarsnu e1neYezé::;ii arsenohe.1\sol gyógyszer
készH1nénynek a kiizgyógyszerellátús terhére ren~ 

tlelésc túr~l·áhnn. 

'b 
<;!)' 

.... --..) 



1!>3s. ~\'i 245.048 nr.t 

1938. évi 245.300 Bl\iI. 

1938. évi 256.550 B1\{. 

1938. évl 10.000 PM. 

1938. évi 200o' PM. 

1938. é\·i 78. Gyl<:B. 

A Sann1utd tablell{J.nnk n 1;:{.izgyÓgyszerellátC1R 
ted1ére ren<lelése tárt:,ryábnu. 

_i\z e1ubero1·voslúsban hasznúlutos bakteriológiai 
tern1é5zetü védőoltó-. gyógyiW- és kó1·jelző-ké-
szit111ények ler1nclése, forgalon11Jahozatala é~ el

lenö1-zése tárgyában. 

Iusu1innak a küzgyóg.rszerellútiis terhére TP.n(Ja 

lése tárgyálnul:. 

A j1i\'edele1n- és vagyonadó 1938. évi ldvel(-se 

t..úrgyúhau 

A szeszegyedáruságról szóló 1938. XXX. t e. 
végrehajtúsa tárgyúban. 

lli1·lleü111ény a gy,Jgyszp1·é;;.zi pályúra lé1}(~'S tár

gyú!Jan. 

Innen kezdve az 1940. évi Zsebnaptárban tal:.ílhntólt a l\Övetkezíí 
rende1etelt: 

1939. évi II tc. A honvédele111röl. 
1939. é\·i IV. to. A zsidók közéleti &s gazdnságl térfoglalúsiuuik 

korlátozásáról 
1938. évi Ai. E. A viss;1,acsatolt felvidéki terUleteJi: pénzllgyi k1iz-

igazgatíusáról, stb. 
1939. évi 5240. M. E. A vlsszacsatolt felvidéki teriileteu a gyógysr.eré~ 

.szi gyakorlat rendezés.e túrgy:.ibau. 
1!!39 é\·i 5240 lvl. E. A vi:.,:szaesatoll felvidéki teriiletre a inngyar 111u-

gánjog hntúlyúnak kiterj(iszlése iúrgyábnn. 
1930. é\·i 7720. M .. E. A zsidók li:özéleli és gazdas<igt térfoglalásának 

korlátozásáról szól.S törYény végrehajlása tár-
gyában. 

1939 éYi 7810 111. E. A visszatéi·t; kárpátaljai terlilc:ten a gyógyszeré::.%i 
;::ynkorlat stb. rende-.1.ése l:úrgyában. 

1H39 éYi 8310. 11. F.. ~!\ lapok terjcdel1n611ek korlútozúsa tárgyában. 
lU38. évi B. 111. A'r. OTI betegségi hizhisitfr.-:;i sPgélyek. tut0 gtérité:,;e 

túrgyában. 

.!>. -00 

.... -"' 



1939. évi 150 B. M. 

1939. évi 160 B. M. 

1939. évi 176.572. B. i\1. 

1939. évi 153)15/XI. 
B. :i\'l. 

1~139. évi 236.239 /XIV. 
B. iV[. 

1939 évi 741. J3. 111. 

1938. évi Pénziigyignzg. 
vcw.es. 

1!)39. évi 30.000 P. 111. 

1939, évi 200 1'. M. 

l!l39 cvl 148.600 P. M. 

1D3~i, éri 4H,OOO F. 31. 

1!139. évi 26.201/IV. V. 
és J(iizokt. 7vI. 

1D3D. éYi l. M 

l!i39. é\·l Gyógys;i,l(•.1·ész 
IYiuukahé nnegúlla pi tó 

Biz. 

10/482!>. MAUE 

A gyÓ;yszerész:tiknln1a7.otlnk ntunkatdejének, 
Jegkist•!)li 11n111l1::thérének és fizetéSL"S sznbndságá~ 
nak sznhályozúsú1·ó1. 

A gyógy;.;;i;ert.ú.rak iize1ni idejének: és ügyeletes 

szolgúlat;úuak szahúlyozásúról. 

A gy0gysí'.eré~;i;nlkaln1a;r.otak: legkisebb fizetéséröl, 

l\. l(erUleti Bel'Pghiztositó Intézet: gyógy::.zerszfun

lúi11:1k kifizelése tárg_vúhan. 

A gyógyszerfél~. :1uyap.okat úrusitó J.:ereskedÖlt 

Jokozottabh Pllenörzéséről 

I-Indirokkant, vitéz és tiizharcos gyógy-szeréBzek 
elönyhPn ré.-.ze:frtéséröl jog1ulo111ú11yozúskor és al

kal1uazt·atásnál. 

A \'P.gyi1wri f11rgal111i atlóvúlt::.úg túrgyábnn. 

_A. jüvetlekHu- és v:igyonadó kiY<~téséről. 

!{{trpátnlján az OTBA egész~gtlgyi szolgálata, 
n1esterséges édesitőszerelc egyedáruságn, stb. tár
l!:ráhan. 

1\'f Pst:t•ri;é::res édesltÖ5Zt'l'Pk ú111sit:ási engedélyel-
n•~k feliilrlzs~úlú!'lúr.Sl 

... \Jlalorroslús!Jnn liasznúlat~,s 
gü...i_..;ég-l~k, tú1111nrok, flni<lun1ok, 

gyógyszerkiiliinJe
sth. túrgyúhan, 

Gyói.,;,rszerészg-yakornok11k pál.ríi.rn 

:.!',\"Hk11rnoki tnnfolya1uon rész\'étele 
ri:;sz1tcsatolt Felridékt•n. 

lépése és 11 

tárgyában, u 

_/\. Jiolgúl'i Jakosi:;úg légollnhul t~gészségiigyi cik. 
kl'ldn•l l'llút.úsa tii.rgyúh:1n. 

A gyógsszerész uiunkntÍH""Sak dijazásúróJ. 

Az Intézet: 
túrg-,rúb:1n. 

tagjaiunk Yitléki gyó~yszerellátásn 

... 
"' 0 

A 

"' 



Innen kt'z(l\'e az 19,11 

1940. VI. le. 

12.177-1939. M. E. 
•1570-·1940. 11. E. 
3300-1940. M. E. 
lS!l.811-1939. B. M. 

80.2G9--1939. B. 1\1. 
18H.549-lfJ89. B. Tl'L 

l\MO. V. B. M. 

220.100·-·1940. B. M. 
221.389-1940. XV BM. 

i~2.550-1940, B, 1\'l. 

Cví Zse1Jn·.11Jhírhan tnhílhnt.ók a ld)vetl{ez() 

rendelete}{: 

A \'enereúi-:i t.ih·yény é;,; a közegé.-;zségUgyi tUr\'é

uyPk cg-~·ps rendelkezéseinek 111ódosilúsa. 
Ujahb g-rógyúsznti cikkek_ zár nlá vétele. 
Ujnhh g-yóg-yú:::zat.i cikl~ek zúr alá yétdle, 
A forg-nl111i és fón:riizés ndó kulcsának: fe1e:u1elése. 
Néhány :,,ryóg~·szer felYétele az egyesített gyógy

szerúrszhllÚE>hil 
111suli11 lwl.,;zen~és1~ nz ORT:~A részére. 
Reudell't· a Forniulne Norn1nles-l'Ől 1 sHl. 

O"fl-vényt•k á!'s;.o;nhúsa. 
Eg-yp-~ ~y(1).:"yszerek és yény1ui11tÍIJ\: áraihoz pút.

tlijak fPl8zá1nitásúróL 
_b,._z áltaJúno;;. fo1"galn1i adó és u fényiizé.<;i for~nl. 
111i adó kulc8Únak f.:~1rnneléséve1 k:tIK>oolutos egy

séges felár l'llg"Pdélyt>7.ése. 

SelJé.';zeU }cötszerel~ 1:;ir;s<;rélés6nel\. \1,i l'l..~ntlje, 

... 
"' "' 

037-1940. K. E. K. Sz. li gyógyszerészi Juiiköd.és tíirgyÍibau · kiadott 

222.354-1940. B. M. 
220.405-1940. B. M. 

750-·19·10. B. l\l. 

204.620-19,10. XIU. BM. 

·~r 

19.500-1940. I>. lVL 
54.427-lD,10. P. I. 

126.100-19·10. P. M. 
37.348-1038. V. és 

K. i\I. 
32.900-·1940. V. és 

K. M. 
6•l,900-lD39. jp. M. 

1934. é\·i rendelet Yégrehajtú.si utasitásn. 
]11sulin k.it~zolgált.ntásának korlátozása •• 
NPhezen vótolhntó gyógyszerek úllatgy..Jgyászn:t
han Yaló C>Ít-iltúsa. 

A.z lD•!O, VI. t. cikk gyÓg)·szerészl Yonatkozásu 
l'l)!Hlt>lkezései nt>k \'l~grelutJt.ásn. 

Országos vúlyáznt 43 gyóg.rszcrLárl jogosít-
ráuyra. 

_!\. jüyellele111- és vagyonadó 1940. évi· !~[vetése. 
Tún:::is sze111él,rjo:,,•11 gySgyszertárak kereseti é:3 
jü\'cdehui adója, 

llü•slc1·8éges édt>sitőszerek forguhua és ára, 
Gyúgyi-;z(•ré:-;zi Torálihké11zés !{i.izponti Bizottsá~ 
g-{u111k :--:zer\·ezé;-;e. 
SzalJúlyzal; nz C'~yeteu1i gyógyszerészl~é11zés1·öJ. 

Gyóg'y:-:z;~~ripa ri nnynggnzdúlkotlús 
gúnak felállitásu 

·.:\ 
szn.klJlzottsú- ... .., 

w 



96.361-1939. K. K. M. l\'lug'~·ar ten }{észité-se és forgnlon1ba hozatala. 

218.500-1940. F. M. IVIagynr tl'a J(észitése és fOl'~nloniha hozatala. 

41.701/1940.-1940. !(l{JYI Lngkö é:-; rokonanyagok forgaln1{L11al\:: ](orlálozása. 

37.192-1939. F. M. Egérirló szprck forgalo1nhn hozatala. 

153.800-1940. F. M. 
A cukor forgaln1áuak és fog-yaszf.úsánalc s:r.abá

Jyozúsa 

1939: II. tc. 
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Végreha.jt-{L~I nt11sitús a llo11\•é<ll•lnli t<iryényhP7. . 

a gyÓ/!.\'."7.PrÓ;.;zeket· érdl'klil Ytni:1tk11:;;{t.-;l1a.n. 

Jplentéx n Gyója tuiik.Ulléséről. 
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A VILÁGHÁBORU HATÁSA 
A GYÓGYÁRUHAGYKERESl<EDE

LEMRE 

lrto , DR. REX FERENC 

Az 1940. év szédületes gyorsasággal 
váltakozó, mindnyájunk ált<tl döntőnek 
gondolt eseményei a hábornt illetőleg, 
megnyul,'vást nem hoztak és az időtarta
n1ot tek:intve, a háborus idők és állapotok: 
további fennta11:ásával kell számulnunk. 

A Gyógyszerész-Hk Zseb11aptárána1r 
az 19t10. évre szóló sz;.í.n1ába11 n1egjele11t 
ismertetőnek a fe!lti okok miatt folytatá
sa következett. 

A háboru l1atá.sa, 3111e]yet B. gyóg-_y
szerárunagyke-r12sk .. edelen1re gyaltorol, 
01Jindinkább mélyrehatóbb ~·s ldter.iedtebb 
lesz. Előző évi cikkemben ernfüés törtónt 

* A~ 1. közlemény megjelent a Gyógyszerészek Zsebnaptára: 
19.\0. évi kötcteben. 

f''. 
fi 
+ 

427 

arról, hO!,'Y a tenl,'eri blokád miatt a 
g,yógysze1·á1·unagJrltereskedelenu1el{ uj 
orientációt k2!1ett keresnie a tengerentuli 
erecletü LLrcguált és vegetabiliál~ beszer 
zése. érdek:ébe1i. E törekvést siker koro
názta és ige11 tel.;:intélyes n1enn:yiségü áru 
érkezett a nagyl.;:ereskeclö1.;: raktáraiba 
an1erikaj, ang·ol, behra és holla11di 1.;:i1.;:ö· 
tök:böl. Addig, an1ig- Olaszország a l1á.bn
ruba nem lépett be, az ál'uk Jegtekinté· 
lyesebb l'észe Triesten keresztül érkezett 
l1ozzánl\:. 'Ic.rn1ész'.:!tesen kisebb-nagyobb 
akadályokkal és förmalitásokkal kellett 
megküzdeni ,1z angolok által életbelépte
tett „nav-icert" 111iatt. ICülönöseil al.;:adá· 
Jyozva volt az ,árubehczatal akkor, ha az 
áru utja Gibrnltáron keres·<tiil vezetett. 
A na\ilicert n1e!'.~;szerzésével .iáró l.;:el1e111et
lerikeclések elkerülése miatt kósőbb a be
szerzések a tengerentuli dró1rokat illető
leg, különösképen Angliábóo történtek, 
1nert az angol J.;:iviteli eng:edé1y 111ódot 
adoi..t <l.l'l'a, hogy 1~avicert n'élkül is 1e:hes; 
tsen tengeree szállita,ni árut. Ez:iltal a 
t1·iesti fo·rgalon1 átterelődött az észal.;:
franciaországli és nvugatfl'anciaorszárri 
IT.;:.iJ.;:ötőkre .... .\. belga és' fl'ancia front ös;w 
szeomlásakol", éppen a fenti okból kifo
lyólag, ig·en tckil:1télyes 111en11yiségü. áru 
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volt utban Angliából, különösképen Bou
logne és Brest ldkötők érintésével; sajnoo 
e kikötőkben továbbításra lörakott áruk 
leirnagyobbrésze áldozatul esett a hadvi
selő felek bombái által okozott tűznek. A 
legjobb tudomásom szerint, a boulognei 
kikötőben kb. 6 q, Kalium jodat„ a bres
ti kikötőben pedig 2000 kg'. Adeps lanae 
esett áldozatul a tűznek. Tekintélyes 
)11ennyiségü Senega, Ipecacuanhae,. Rhe
barbarn, V„aseli11 és jóclsóJ< sorsa b1·zony
ta1an és a biztosító intézetelc ldvizsgálá.si 
tárgyát k:épezilc. Sajnos, solc re.ményiink 
Een1 lehet arra. 11ogy ezen árukat a n1a
g:yar kereskeclelen1 valaltr. i11eglcapja. 

Ha most tekintetbe vesszük azt, hogy 
ezen árn], kivétel nélkül előre ki lettek 
fizet·ve, sajnos, a nag·jrJ;:ereskedelen1nek 
te:Iclh1télyes veszteséggel 1.::ell szán1olnia. 

Olaszországnak a háboruba val0 he
avatlco1zása folytá11 a nagykereslcedelem 
árukészlete né1k.ülöz1i a rendszere.s utánpót
lást, IIogy az utánpótlás 1dn1aradása mi
att 1\:i.ilönös }l'i{1,nnyal inégsem k:üzd a 
g·.\rúgyárunagyk0resl\:edele:n1, an11ak: o}(a 
egyr<~szt az igen tekintélyes raktár}\:ész
Jetben, n1ús1·észt a z{trolással kapcsolatos 
okos, gyors és körültekintő intézkedések
ben keresendő. Teljes h1ián:v cs2k pár· 
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cikkben mutatkozik. .Átmeneti nehézsé
gek természetesen előfordulnak, de a 
gyógyszertári ártl1\:észletel\:, - an1ely0k: 
szint~n igen tekintélyeselmek mondhatók, 
- az átmeneti 'idő alatt a kereslet foly
tán kialakult szükségletet ki tudják elé
giteni. 

Komoly nehézségek merültek fel a 
belföldi gyógynövények beszerzésé11él. A 
háborus készenlét miatt a gyógynove
nyek gy\1jtése te1~meszetese11 n1eg11el1e
zlilt, a gyógynövénykereskcdelern pedig -
n1eg•itélésünlc szeri11t - kizárólag az e.x
portszükség·let kielég-itésére forditotb 
minden figyelmét. 

A visszacsatolt erdélyi teriileteken 
is rencll~ivül értékes gyógynövények 
gytijthr.tök, bár Erdélyben a gyógynö
Yény-nagyke1·eslcedelen1 a n1ai napon n1ég 
teljesen szervezetlen. Legjobb tuclomá
son1 szeril1t kialaJ-i:ulóba11 van eg·y olya11 
:::zerv, an1ely az erdélyrészi terüietek ér
té;]\:es g}róg:ynövényeit összegyLijtve, első
Forban a belföldi szükséglet 1\ielég'ib?sére 
szolgálna és csal\: n1ásodsorban, fele·sleg 
esetén, foglalJ\:oznók ex:porttal. 

Eg·észen lehetetlen helyzetbe kerlilt 
a gyóg~ráruna1:,rylcere.s1\:ede1t:rn az ország-· 
ban bekövdkezett .digilali~hiány miatt. 
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Az elmult kemény tél a belföldön ter· 
mesztett dig'italis paláutáit állítólag tönk
retette és a már sz&pen fej)ődő és az or· 
szág szükség·letét csaknen1 teljeser; fede
ző cligitalis-te1111elést meghiusitotta. A 
ném.et komúny a cligital1is kivitelére ti
lalmat rendelt cl és i!D' töitént az, ],ogy 
hosszabb időn keresztül a lJiac teljesen 
<1igitalis nélkül 111aradt. D'igitalis lannta
hól nagyobb készletek vannak belföldön 
és ininden i.utézli:edés inegtörté11t, 11ogy 
ez titrált állapotban a digitaVis purpurea 
helyett a lüf.ny kiküszöbölésére 1Lielőbb 
a piuc rende1kezéásere á1ljon. 

ÁltnlfübanvGve, n. háboru a::; egész 
vonalon áremdkedóst idé·zetl elő, csupán 
,a ·sec:a1e cornutun1nitl a belföldi JJiaco11 
termelt ki másik vé,o;letet. Az elrnult év
ben P 12-től P 20-ig emelkedett a seca!e 
cornuturr11, ára J.;:g-1té11t. E li:ecl\rezö ár és a 
nedves időjárás következtében beállott 
nag;vohb ter_n1és n1ialt szi11te 11allatla11 
mennyiségli áru lelt b~gyüjtve. A Kár· 
pátalja és a Dunn"il±ul n1ég a ltésö őszi 
\dökben is töhb 1000 kg-os tétellel ren
delkezik, amely tételek természetesen 
renrlkivül al<ccsony áron elhelyezést ke· 
resnck .... A..z 8ru elhelyezúse szinte kilátás
talan, mert a belföldi gyárak és ke1·eske-
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dök egész évi szükségletüket tulontul fe
dezték, viszont a háborus viszonyok mi
att az export teljesen szünetel. A belföl · 
dön tároló sok ezer kg-os készletnél igen 
nagy baj az, hogy a tárolás rendszeri11t 
nem tö1ténik kellő szaké1telennnel és szá
n1i.that1inl..: arra, 11ogy ezen, eg;yébk:ént 
rencfüiviil nagyértékü árnból egy év alatt 
solt válik h.asználhatatlanná, a\ragy csölt~ 
kent é1téküvé. Nem ta1tanám felesleges
nek, ha ezen értékes dróg·ot a 11atóság 
közbenjöttével öszegylijtve, szakszerüen 
el1·alctároználc az 1inségesebb i{lőla.·e. 

lVIint érdekességet kell itt felemlite
nen1 azt is, hogy a n1ult év őszén érezl1e 
tő volt belsöl<C9.·es paraffinol::t.i-hiány tel · 
jesen inegszünt és 1tel1ö n1ennyiség áll a 
lJiac rendelkezésére. Jelenleg· a vasefinelc
ben érez,hetö hiány, ami a közeljövőben 
esetleg· tclje·.ssé fog válni. Ezt azonban át
n1cnetineh: gonclolon1, 1n1ivel 111inden re
n1ényen1 n1egva11 a1·ra, hog1r belföldi ter
meléssel s'ikerli!ni fop; a külföldi vaselint 
pótolni s a folyamatos szükseg·letet kielé
gite11i. !-la ez bek.övetkezi1c, ugy ez is 
biztos je1e a n1RgJ'a1· g-yógyszerYeg·yészeti 
1ipar i:átern1ettségé11elc 

Ezeh: előrebocsátása után az n leér· 
dés érdekelne különösen bennünket, hogy 
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vaj.ion a közeljövőben lehetnek-e nagyobb 
kiesések a gyógyszerellátás terén. A je
lenlegi helyzet ismeretében azt kell le
szögeznem, hogy előreláthatólag komoly 
kiesések ni:>rn fognak bekövetkezni. Atme· 
neti nehézségek, hiányok lesznek, sőt je· 
lenleg 1is van11ak. de ezel\: ne1n álla11dó és 
nem katasztrófális jellegüek. Pár hónap 
óta ugyanis a helyzet lényegesen javult. 
A nag~ykereskedö cá:gek i&n1ét a ·11émet 
11iacot veszjlr igénybe árubeszerzéseil{nél, 
D1ivel e J)1iac a1cci.Pké.pessége állandóa11 
javul. 

A jódkészitmények, bismutsók, pmJin
allcaloidák ismét rendszeresen kaphatólz. 
Az igaz, hogy a nag·ylcereskedelen1 bizo-
11yos hav1i konth1gensek:re van rászorul
Yan, azonban ezen 1\:onti1:ngen'St N éJ11etor
szágból beszerezl1ct1, ugy hogy óvatos b·s
osztássa1, kellő takarékossággal az ország 
szüksé::dete kielégitést nyer. Természete
sen, egy-egy g·yúgy;.:;zertárnak kilós?_ft1nra 
nem jut e cikkekből, de kellő körliltekin
té8sel a fc11ne.1·ii.lö szükséglet biztos1ítv<1 
·van. Ezt rtnnál is i.nkább 1eszögez11etjük 1 

n1ert hiszen a gy(lgyszert8ra1;;: n1agu1;;: is -
l11int a statisztikából k1ivi1ág-1ik - elég te· 
J.dntélyes és értékes raktárrr.l rendelkez· 
i1ek 

~.· ,. 
1 
1 

l 
1 
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i'llint ismeretlennel, számolnunlc kell 
az ujonnan visszacsatolt erdélyi részelc 
szükségletével és készletével. Nagyjából 
mindkettő isnreretlen előttünk. .P,. polgári 
IT\:özigazgatás é1etb0léptetése 11von1án1 
minden valószinüség szerint, az Erdély
ben található gyar1, nagy1;;:eres1;;:edő1i és 
gyógyszertá,l'i készletek bejelentésére is 
sor fog kerülni ·s ezáltal a még bizonyta
lan helyzet átteldnthetővé válik. A nagy
kereskedelem áruelosztó szerepe a 
multakat tekintve -- megállap'ithatjuk, 
hog-y kitünően müköclik. Ez csalds azál
tal volt elérhető, hogy n fontosabb gyógy
sze1·ek elosztr1sára hivatott á11an1i sze1:v 
vezetője és n1u11katársai páratlan 1igyeke· 
zette1, 1n1;egértés3Cl es 1Íg-r„zságossággal b:á~ 
nyitják e felelősség-teljes munkát. Az ösz
.szefutó nagykereskedői, gyóg:yszerészi ·és 
gyári érdekek néha bonyolult utvesztőjé
ben b1iztos kéz, p"áratla11 szn1\:értelen1 és 
ennek kövctkezményekópen a legtökélete
sebb jóindulat mutatja az irányt. Nem 
lebecsülhető felelősség Yiselése és nemze· 
ti. érdekel;;: kie1€.g·itése forog kockán az o'r~ 
szitg gyógyszerellátásának zava1talan hiz
toSittsa érct2};;:ében. 

A nemzetközi kereskedelem a hábo
ru fo1yt5.:1 ter1nószetl?sen igen sokat szen-
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ved és kétségtelenül ki van téve bizonyos: 
\So1·vasztó hatáiSnak. Ez egyenes 1rfr\ret-
1cezn1énye a 11emzetközi kapcsolatok: és a 
nemzetközi utvonalal' el- és lezárásának. 
~'1.z áru azonbar!. a k:e1·esk:edelem elevensé~ 
génél fogva - ha néha nelwzen és körlil
ményesen is - de n~indig megtalálj a ut-· 
.i át a há.boru ok:ozta mesterséges al{adá
!yokou keresztül. Ebből következik, hogy 
nz áru-utánpótlás a kereskedelem rugal. 
::nas és találékony"" voltánál fogva, ügye· 
sen ki tudja kerlilni az előbb emlitett aka
ciéJyckat. 

Bár ni.egitélésen1 szerint a. 11áboru 
hatását a gyógyárunag1rlcereskedelell1re 
n1ég hosszu 1időn keresztül lesz a1k:ahnu.nl\: 
Cszle1ni, arr11enny1lben viszon:'lrai11k: változást-. 

. nen1 szenvednek, nagy általánossággal bi-
zalommal kell tekh1tenünk orszáigunk 
g-yógyszere:1látását illetőleg a j övö elé. 

1<öl111i, és parHimola.iok 
legjobb minóségben 

KNAPP és TARSA 
Budapest. V, Visegrádi-utca 10 Telt:fon: 114-296 
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A GYÓGYSZERES GYÓGYITÁS 
HALADÁSA AZ 1940-ES ÉVBEM 

lrta . DR. HAAS MIKLÓS orvos-gyógyszerész 

Immár ötödször lépek az olvasó elé, 
11ogy röviden összefoglalva is111ertesse111 
eg·~t-egjt esztendő ercdn1ényeit a gyógy'i
tás terén. Szeretnén1 ren1él11i 1 11ogy e l\:is 
eszmefuttatáSO'k nem bizonyultak haszon
talanoknak. Igaz ugyan, l1ogy a g·~yógy
szerészt és orvost a gyógyszergJ'"áralt 
n11inden évben elárasztjál\: a ki.ilönbözö 
prospektusok és isn1ertetések: egész özö
nével. melyek mind egy-egy u.iabb készit
ményre hivjáik fel a fü)"Yelrnét. iVIivel 
azonban e készitn1ény0k. egy nagy része 
egyn1ással vagy egy i·égebbivel azonos, 
\ragy pedig csalt csek:ély jelentöségi..i n1ó
dositást tartaln1az egy 111ár is111ertte1 
szen1beni az eligazodás n1egJel1etősen ee~ 
]1ézl ]1isz a leg·k.evesebb en1bernek_ van ar
ra jdeje, 11og·y _e k:özle.n1ényeket n11ind vé
·gigolvassa és azokat 111agának osztál~rO'z-
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za. Ezért igyekeztem a valóban uj és j e· 
lentősebb késziményeket bizonyos hatás
tani rendszerbe foirlalni és . igy könnyeb· 
ben áttelrinthető alakban közölnd. Nem 
óhajtottam azonban pusztán nevek 
és java1latolr száraz fel.sorolását ad~ 
ni, hanen1 az egyes k:észitn1ényelt ha
tásn1ecl1anizn1usát és néhány élettani 
fol:ran1at . .:,t, inelyrc ujabban dr~rLUt ff:.y 
és n1elyelten a tárgyalt Yegyületek: l1atá
sa nyugszik, szi:1t.jn röyiden éri11tett1:;:nt 
Tetten1 ezt an~1ál ·is inkább, n1iVe1 a 
cryógvszerész hálu. a f0'1)fÍbbk1;p:::ésne!c 
is a.,; n.j lciké11zésJ1ck - 111egszünilt a sze
rek egyszerü elkészítője, ill. !riszalgáltató
ja lenni, s szintó11 is111eröje n1ár a szer
\·ezetben lejátszódó n1egny1ilvánulásoknak. 
és az ::tzo1ton nyugvó g;yúgysze:;:hatástan
nak. 

~;\.z elkövetl{l?ZÖk!ben sorra 1terüln.ek~· 
~;gy fájdalon1csil1apitó és görcsoldó, egy
ant~.c;:pilepticun1,. 2:;; orQ.'~;nothr~1·zr,pia {'S a 
·vit~unintherapia terén történt ujabb hala
dás. k·ét chr.n1othcrapr.uti~un1. s végül a 
diag-nosticában tö1té11t ujitások. 

Az crvc3tudon18 nynnk rl1góta törek~ 
,.ése vo1t

1 
hcg~r az esetben, ha catr.sálisan 

nen1 is tud azorn1al a kórfolyan1at ]\:ezelé
sé'.1e beavatkozn1i, a bets;g· fájclaln1ait 
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iirvekezzen megszüntetni. E fájdalom
csillapitá.>nak leP'hatalmasabb eszköze az 
orvos kezí~hell n1ár évszázadok: óta az 
úpium és alkaloicU).i. Mint fülandó fenye· 
getés lebegett azonban szeme'i előtt min
den centirrra111n1 felirásánál a n1egszokás, 
a sze.nvedéll)ré válás veszélye. E l\:érdés 
1negoldásá1·a törekeclve, az I. G. l1öcl1Sti 
!aboratóriu111ába11 Eisleb és' Schau,n1an11 
egy synthetikus ve.Q-:vi anvarrot állítottak 
elő, az 1-methyl-4-phenyl-pipei·:din 
-4-caribonsav-aethyl-esteit, melyet 

Do/a:J1th111a-k neveztel\: el. 
i\Iivel a szervezetben adódó kiilönböző 

sin1aizc111görcsöl\: szo~\:tált a 111indennapi 
g,JraJ\:or1at g·yors segélyre .szoruló fájdal
n1ait képezn'.i, .a ·vegyül'et n1eg-a1kotói ezt 
sz,ern előtt tartva. üo•ekeztek erélves 
g·örcsoldó hat.ástrvá is tenni lt'észitmén:fü
ket és ez teljes mértékben sikerlilt is. A 
görcsoldó 11atá'.S 111egé1tésÉ'hez tudnunl\'. 
kell, hog·y a sze1·vek sin1a 1iz111ah1ak: görcse 
kétféle eredetli lehet: vagy az őket beideg
ző pa1·asyn1pathikus ide.o:végzöcléselt iz~ 
:,ra1mán a1apszik, YU.!ZY az izon1se.itek: el
sődle.c(es össze:huztirlásán. ~1..\z előbbi rneg
szüntttésére az ezen 1ide.n:végeket bt~•21itO 
atrC']Jin, az utóbbi&ra a papaverin, il!etye 
t.)erparin szc.1gált. _..q_ h:ét.féle hatás111ec11n. ... 
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nizn1ust n1ag<.i..ban egyesitve hat .. a Dola1;
tin, tehát n1eo-1;;:apjuk: az atro1Yu1 11eura
lis és a papa~·e~·_ill 111:t.1sculátis ·görc:.so1dó tu
lajdonságait egy k:ész.itn1ényben, s h,~ el1-
hcz hozz.livesszük a n1ár fentebb e1so he
lve;i emliteF moephinho7. hasonló fájda-
1~111:1-:sillap~itó „ con1ponen.st. valóban l1ifinyt 
pótlt1 ujszerü synthesissBl gazdagodott ez 
évben ff)róo·vszerkincsünk. Nen1 elhanya-o. o. . 
.g,·olandú tényező. hogy n1ig: az atropin 
~ldásánál szán1os 11em k1ivánatos n1elh~k
hat~i.ss'11 h„el1 szán1oln1111k, nti11t pupill!ltá
guhís. nyálkael\·álasztás n1egszünése, a 
verk~1·ing.és és szivn1Uk0clés különböző 
zava1·ai acldio- a Do1a:nt!i-n él.dásánál ez2k.
től tart

1

anunl; nen1 kell. Bá1: a papaverin 
1izon1görcsoldó hatásához is k.özel jár az 
uj 1i:é:szitn1L•nJrúr tiszta izcin1görc.s esetén. a 
}}apaverin és n1ég inkább a pa:pavern1 
specificus e téreii ~enJ.111i n1ús veg}~ülettel 
nem pótolható jótékony hahísát épp . ugy, 
tn1int edd1ig:, ezután sen1 nélkülözhet.Jiik. 

A fenti készitnTény iEn1e1tcté.sében 
azt 111onrlcttuk:, ho.!l"Y a 5?:v:1.k:cTló orvc·3 
n1inde1111api p1·oblémúi közé tartoz1ik a 
szervezet si1n1a iz111aina1;;: különbözö ere
detü o-örcse. Nem kevésbbé jelentős fel-

n ' '] l - 1 ::~.dat azonban szán1ára ep:y n1as~ ;;:, Jar 1a. 
. egtszen 111ás tern1észetü és oku görcsöl;;:-
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ben nvilvánuló m'°'gbetegedés, az ep'lep· 
· sia k~zelése. E baj a központi idegrend
szerben veszi eredetét s a harántcsilcolt 
izon1zat 1~dörö1-időre v'.sszat8rö rá.ngó-g9r
cseiben nyilvánul. A kór oly<tn régi, mint 
n1aga az en1beris0g. A benne szenveclől;;:et 
különös tisztelettel vették sokáig körül: 
meg-szállott emberek, mondották „róluk; 
ü1nen a név: 111orbus sacer. ,..!\:!, elso s1k:e
res th€1'apiás kisérletek a brómsókkal 
tö1i;éntek, melyek sok hátrányuk mellett. 
is viszonylag kielég'itő eredményt Hdtak. 
Komoly előhaladást jelentett a phenylae
thyl barbitursav bevezetése. A többi hyp
n~ticun1111al sze1111ben azé1t volt ily célra 
felhasználható, 111ert lTlig Lttóbb1iaJ;;: csak: 
oly adagban szüntetnek központi id~g
rcnclszeri E.rec1etü rángó görcsöket, an111y· 
adagban n1ár na1·coticus hatásnak, addig 
a lun1inál és pötszerei narcot1icus ndaguk 
crrvharn1adának n1eg·fele1ő n1ennyiségben 
n~Í1r görcsszüntetök. A.zonban e hatá.s i_s 
az egész központi idegrendszerre ktfeJ
tett clepressiv hatús részjelensége és ép
J)Ell czé1t nen1 elégp:e eli:ct.1iv. Ez indokol;;:-
11ál fop;va jelent óriási haladást a n1a~. 
uyar ChinC'in n-\·ár, I!letvc· a budnpest1 .... o . 

:~,i:~. 

<:Yi~t~\~: , 

1.'ud Ecrvete-n1 11ao·vnevü gyi1p:vszertan 
1n·oiess:::::'c;i a dr. 1 ;~ckuL: Béla által az 
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epilepsia gyúg~ykezeléséte l~r:vezetett uj 
vebTJrület1 az 5,5 dipl1e11yil1yda11tdin, bl'}rári 
néven Diphedcw. 

'ferritt, Putnam, Krayer, Kamm és 
Gruzhit amerikai kutatók megállapitot
tált, hO'gy a h:rdantoin sz·á1·rnazÉik.ol\: villa
mos uton kiváltott görcsök ellen megvé
dik a kisfo·Jeti állatokat. Issekutz prof. 
111utatta ki, 11ogy a d1ip11enylhydantoin tet
racor görcso1toz;J adagaiva1 szen1ben ha
sonlú védőhatást fejt Id. s a patkányon 
ugyanekkor a phenylaethylbarbitursav 
halálos adagánalr kétsze1·ese is csak: gyen
ge bágya<lt:sűg·ot oltoz. Ez eredni:ények 
alapjá11 került az epiITepsia gyógyszeres 
kezelés&he, alwl kitü!1ően bevált. Gátolja 
a rohamok kifrjlödését anélkül, hogy a 
sze110n1i és a ps·ychon1oto1·os tevéh:enysé
n:et csökkentené, tehát electiv hatásu. A 
Íietegek alkalmazása mellett frissebbek, 
.élénkebbnelt érzi11\: itn!agultat és n1unkaké
ncs.sé~"iik Í.$ javul. 

~4.. vegyü1et hatása fol{ozatosa11 fej1éíM 
rP!k ·ki, cl~ húnapokin: ta1tó aE\aln1azá.'3 
esetén s0111 gyengül. l\'Ijve1 azonban egyG~· 
fe1\en cnvhébh 111ollél-:hatások (11ervosiM 
tás, fsjfájá~. cle1·n1atitis, i 1it1tún tren1or; 
ataxia) jelentkezhetnek, an1elyeknek csnk 
a megfelelő ac1:\golás wheti dej ét, a 
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cryóo-vkezeléS csalt Ol~V06'i el1el1Ő).'Zés 111€1-· 

l~tt 
0

törénhet. ugyancsak csupán fokoza
tosan és ellenőrzés alatt szabad a lunünal
,,zdésr.öl a Diphedan-ra áttérni. 

Mint a közelmult évek min«egyiké
ben, az idei esztendőben is, nagy jelentő
ségti lépésekkel haladt előre az orgeno· 
thcrapia. A gyakorlatban már régen pol
gárjogot nyert a tüszőhormon különböző· 
f~észitménye1tben való adagolása. Ez :1. 

horrnon a petefészek érésben lévő és 
érntt tüszöiben termelődik s ez viszi a 
n1éh 1i-vál!ka11ártyáját a nyug-aln~i állapot~ 
bál a 'proliferátios szakba. Az utóbbi. 
i;c]ól,ben sike1iilt kristályos formában elő
i>.llitani s Jegujabban egy erélyesebb és 
tartfaabb hatásu vegyületét nyerni. Ez az 
A.laofollin-Chinoin: oestmclJol - 17 -
lllOllO]JrOpionM. 

Tablettákban és injectióban egy
{'r::Et hatásos, a }101mon l1ián:ros tern1elé
sén alapuló legkülönbözőbb zavaroknál. A 
gyár ltenöcs alaltjába1n is forgalon1ba 
11'ozza n1ár s jó eredn1éTinyel alkaln1az7.á.k 
a petefészek csöklrnnt müködéséből eredő 
bőrbánta1n1aknál s renyhén gyógJruló _fe-
kélyek kezelésében is. . 

:Ylár az elmult esztendőben említést 
tettem arról, hogy különböző synthetilrns· 
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vegyüli;tekk~l a tliszőhannon.éhoz teljesen 
h~s;nlo hatast sfüe1iilt elérni. Azóta a 
k1serletek tová]ib folytak és végleg bebi
o;onyult: hogy a Doclds, Golberg, Lawson 
e~ Robu;son teremtette vegyületcsopoit a 
';arakozasokat messze felülmulóan meg
folelt a vele szemben támasztott köve
~eln1~ny~kne:~· A_. Bayer gyár azo11 tapasz_ 
\~lati tenybol lmnclulva, hogy az oestra
aiol prc;pion-savas ester.ei. tairtósabb hatá,
·~uak mmt .~ nem esterezett vegyület, 
'.' stllbenel~rol ugyanezt tételezte fel és 
ily ester;zessel nye1te a •1, •1- dioxy -
nlfa - beta - chaethylstilben - clipropio
natot, melyet Cyre11 B-nek nevezett el· 
azoncs _ezzel a Richter g,yár Suntestrinje: 
E ;<é~zitmény kitlinik ta1tós hatékonysá
g~ ciltaJ s a vel_e azonns n1e1111}riség-ü oestra
~iol-benzoatnal (ez az; inter11Rtio11alis stan
~ai:d). leg~lább kétsze!'te hatásosabb. A 
.... _,hnit~111 g::·a1· veg_yésze1 felisn1ertél\, hOb'Y 
c.Z egJ·szerubb hexan szárn1azé:kol~ a stilbe
nekhez h(\sonh)an oestrogen tulajdonsá
g-uak és n1t~nk~ís~áp;uk ereclnlé!~ye ;z 
Oestl'ophcn-Chu101n, mely 3, 4-di (p-
cx1phenyl) hexan. 

„ _E készitmepy 1 mg.-.ia 10.000 .J, E. 
luszoh~rmonnak ;negfelelő lrntást fejt ki 
R az ic.evonatknz•J tlterapia n1inde11 te1·ü-
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!etén kiválóan bevált, lipo'id oldékonysága 
. folytán per os épp oly jó hatásu, mint 
injectióban. Vizsgálatok tárgya lőn ez
után, vajjon veszHy nélkül adhatók-e a 
fonti vegyületek. Az eredmények azt mu
tatták:, 11ogy ige11, n1e1t bár µatk.ány·on 
nagyobb adag<;>k \napi 1 mp;.) a májban 
zsiros degcneraViót idéztek: elő, 11en1 sza
ba11 azo11ba11 figyeln1e11 11\.ivül l1agy11unk1 

11ogy 1 tt egy patlcány akkora adagot 1ca
pott, mint amekkorát egy embernek szok
ta}{ ac111i. A 11exa11 szá1111az,iéJc a stílben 
szá1111azélcoiknál kevésbbé toxicus11a1\. b1i
zonyult. E ki'sérletek azonban ne tévessze-
11elc meg senlcit s ne 1celtsék be11ne azt a l1i
tet, mintha csak a synthetikus vegyüle
tek ity adagai len11éne)c n1érgezöelc. A tü · 
szöl1orn:on ugyane1clccYra adagokban: 
ug·~.rancsalc sul~,ros károsodásolcra vezet. 
Baló prof. n1utatta k!i l:i;:utyá1n, 11og-y napi 
50.000 egység a 1.rérk:épzés zavarát, a 
csontvelő elváltozásait, annak: plrsztuiását· 
eredményezi. Tehát mint végső következ
tetést leszögezhetjifü, hogy a fenti syn· 
thetikus vegyületek, különösképen a 
hexan származék Oestrophen a tliszőhor
monnal szemben csak előnyökkel rendel
kez11ek, alk.almaZ!ásuk pedig sen1n1iféle· 
veszélyt nem jelent. 
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A női megbetegedések kezelésében 
nem kisebb jelentőségű vivmány a sár
gatest ho1monjának ,ynthesise. A tüsző
hormon által előkészített méhnyállrnhár· 
tyán, a co11)us lute1m1 hormonja, a })rO~ 
gesteron hozza lét1·e a praen1enstrualis, 
ill. praegrnvid átalakulást, mely azt al
kaJmassá teszi a rnegiermékenyitett pete 
befogadására. E ho1mon tehát m'ind a 
terhesség fennrnaradásá}1oz, n1ind ·valódi 
menstruátiós vérzés létrejöttéhez nélkü
lözhetetlen tényező. A progesteron, mely 
egy sterin, tőszta k.ristál0•os álliapothan, 
mint synthetikus vegyület a Chinoin AJc
rolutin nevü hészit1n11ányébe11 kerül forga
lomba. Nagyjelentőségü elsősorban a 
szokványos vetélés, koraszülés és hormo
náli's e1·ecleti.i meddfüég kezelésében. 

l\iiEt a fenfiekhen láttuk. a női nemi 
horn1011ok J1atásn1echaniisn1usána1t ltér:Jé

. se már teljesen tisztázctt és azok alkal-
111azása a therapiában n1a n1ár nélkülöz
hetetlen. M egkönnyiti adásukat, hogy 
po11tosa11 meghat81roz,ható hatélto•nyság.nk: 

·és rendelkezÉsünJ\:re állnak t!iszta kris
tályositott alakban, illetve helyettük eré
lyes és tartós hatásu synthetikus vegyü
letek. A fé1:fi nemi hormonok kutatása 
.s-okáig- 11áttérbe szo1·uQt a ;i1őieké i11ellett;, s 
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ez érthető is, hiszen a szervezetre gyakorolt 
befolyásult sokkal kevésbbé kézzel fogh~· 
tó. A nöi orp;a.nisn1us 11ormonáJis dys
functiójával s annak következményeivel 
az orvos mindennap találkozik, mig a 
férfi -szervezi."!t&_ne1t hasonló sil\:011 be:il16 
l1!·ú.rty0sság~.i kevésbbé szembeöt1őJr és 
i1e1n is látszan.ak olyan na}.f.\r fontosságu
akna1t, .ezbrt orvos1ásu1\: sem látszott 
elvan e!sŐ!'e11dU szüks6g-ességnelc n1i11t az 
elŐhtiekC A ltözeln1nltba11 azo11bnn ez 
irány.ba11 'is 111eginr1ult a k:utatás és igen 
figJrelen1ren1éító el'edtn1ényel;;:et l1ozott. I\j
tlint, hcrrv a herék kétféle ho1mont ter
n1e1nek, 3.z~ at.drosteront és a testosteront. 
A lteti.ő között cl1•:!miai1ng nincs 11agy 
lci.ilönbség. ::i köz.c:1i ro1tonai az oestro11nal:: 
is. lVIig azonban az. androsteron inkább n 
teöti alkatrn hat. annak himjellegét aib · 
l~itja ki. addig a testo.:;teron a gen:ita1is 
functiokra hat. A therápiában is utóbbi a 
nagyobb jeientösép_·U. előbbit in1n'.bh c;;;tlt 
általá11os toni·.:;álö hatásáért adjált. A 
testosteront 'ln~Y jelentös~<rére való te
kintE:ttel syr;.thetisálni igyelteztelt és ez 
sikerült Í5. Slancbnlizált l:ristályos tex
tosteron, acetatot tartalmaz az Anclrofort
Richter, testosteron 1iropionatot a Testo
'l!Íron, a. N eohombrcol, a. Percrndren. A 
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.sexuális funl\:ciók. l\:i.Uönböz.ö1 zavarainak: 
orvoslásá11 k.ivül érdekes alkaln1azási te· 
rülete e vegyületnek a prostata hype1tro
phia kezelé<e. Felteszik ugyanis, hogy a 
férfiben nem csak him hormon, de tüsző
ho1·n1on 1is tern1elődilc Öreg k.orban a~ 
testosteron termelés csöklten és tulsulyra 
jut a tüszőhormon. J\!Iivel ped.ig a prosta
lának hypertrophiár2. hajló része fejlődé
sileg a méhhel párhuzamos, feltehető hogy 
a tüsző honnon - mely a nőben a méh 
kifejlőtiését hozw - az öreg·cdő férfiben 
tulsulyra jutva, az emlitetl 1nürigy tulzott 
növek:edését erecl111ényezi. 

Nen1 le11ne telje.s az orgru1otl1erapia 
haladásáról szóló beszámolónk, ha nem 
emlékeznénk meg a mellékvesekéreg ha
tás1nec}1a11iz1111us·á,naJt tisztázásáról és e11-
nek folytán a therapia széles területe'ire 
történt bevezethetőségéről, ami szintén. 
a legujrubb idők vívmánya. A kéreg 11or
n1on.ia a co1ticosteron és a 1nellék:vese 
pusztulásako1· e1meli:: hiányára fejlödilt l~i 
a jól isme1t Adc!ison-kór. A hom1on ha
tásá11a1k: n1ibenlf.te sok.áig vitás volt. Ver
zár prof. vizsgálata1i derítettek ei-re fényt. 
Kitünt, hogy a corticosteron a szervezet
ben a phosphorsavas esterek képződését 
biztosítja s hiányában ez szünik meg. En-
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nek nagy jelentőség~t beláthatjuk, ha 
meggondoljuJ<, hogy ez tes:ú lehetővé a 
szőlőcukor felsz'ivódását .a. bélből, annal( 
g;lykogenné alaJ\:ulását és fe1hasz11álását 
az i'Zn10]\:ban; ha ez n1egszünik:, az ,anyag
cserében sulyos zavarok, úllnak. be. Zava1t 
a horn1on 11iá11yában a zsir vá11dor-
1'ása js, n1ert ehl1ez js p11osph0Tsa;,ras es
tei· alal\:jiá1ba11 kell a zsirnial\: jutnia. A fe
l1érje oxydatió ily esetben ugyancsak ká
i-cscdást sze1wed. A vér is besürüsödik, 
elveszti vizimewkötő képességét. E néháncv 
szóból is lát.hatjuk, hogy a leg-klilönbözőbb 
és leg-sokrétübb életfolyamatok helyes 
végben1ent,se fütrg a n1c11é1::-vesel\:éreg za
vartalan functiójától. l\!Iindezeken fellil 
azonba11 a lne:llékvt·selcéreg 11or1no11nal\: 
cardina11is jelentőséget a.cl az, hogy erélyes 
111éregn1egk:ötö s ig-y a szervezet .fertőzés 
elleni védekezésében fontos szerepü. Az 
clmon<lottakból önki•nt 'lclóclnak a c01ti
costero11 therapiás a11;,:aln1azás;i te1illetei. 
Sulyos fe1töző hetegúgekben (pl. di1Jhte-
1Jia) számo11111nl-.: J\:e11 n kéreg· e1égtele11 
müködésével és épp<m ezé1:t a toxm elleni 
küzdelmében hasznosan tálllagat.iuk a 
szervezetet corticostero11 aclásáYal. Égési 
toxodern1iáln1ál ugyanezért adjul;,:. I(ivá-
1óan beválik még különböző eredetli izom-

-
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gyengeségeknél, cachex'iáknál s sok más 
esetben, elsősorban természetesen a vala
mely betegség (tbc) által megtámadott 
mellékvesekéreg honnontermelésének pót
lására. A kezeJlés sikerének előfeltétele 
a megbízható, tartós hatásu készitmény, 

. e célra kiválóan bevált a desoxy-cortico-
1ste-ro11-acetat, mely ige11 ta,rtós h.,;'\tá.311 és 

. cze1t soldrnl sikeresebben aclilató, mint a 
régeblJi egyszerü k&regkivonatok. E ve-
gyületet tartalmazzák a Doccc-Org(J;)ion és 
a Cortenil.-I. G. 

Bár az elmult évek mindegyikében 
volt a1ltaln1an1 irni a vitan1i11ok szerlieze
ténelc és hatásainak felde1~itésére iránvi.1 
ló munkáról. az elmult esztendőben is tör
tént több olyan megfigyelés, uj irányokban 
való felhasználás, egyes vegyi szerkezetek 
megállapítása e téren, hogy nem mehetek 
el szó nélkül ezidén sem e i oggal a közér
d.eklődés előterében álló vegyületek mel
lett. Vegyük tehát sorba a vitanlinokat. 
Az A-vitamin és provitaminja, a betaca
rotin kristályosan előállithatók már, ve
gyileg Beta-ionon gyürüt és oldalláncában 
öt kettőskötést taitalrnaznak. A carotint a 
máj kettéhas;t.in és egy molekulájától két 
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1n1c:lek:ula A-vitan1int k.épez. Régóta is
n10rt, hog·y e vegyület hiánya a szaruhár
tya kifekélyesecléséhez (xerophtalmia) ve
zet. Ujabban cle1·ült k1i, hagy általában az 
összes l1ámok: protectiv vitan1inja ez, 1.?:zért 
hiánya kőképzőrlésre való hajlamot okoz, 
me1t a beteg: le\'áló hámsejtek ( veseme
dence, epehólyag) kristályosodási közép
pontul szolgálnak s a kóros hámrétegben 
gyulladás és ge11n:yeclés n1ep;indulása is 
seg'iti ezt. Klinikailag fontos az a meo-á1-
1apitás i·s, hogy az A-vitamin az a11Yag
csere szabályezásá1ban a thyroxin ellenlá
basa, Basedo,v-kórban ezé1t fokozott az A
viian1in szülcséglet. Hiányá,val kell szá
molnunk különböző máj és epeut megbe
tegeclése!mél, terhességnél, fertőző beteg
ségnél. Pontosa,n egységel\:re beá111itva tar
tali111azza a Vitapiex „A". - A D-vitan1i11 
szerepe a n1{~sz-anyagcse1·ében n1ár réo-en 
jól ismert. A csnkamájolajbnn A,vita;in
nal együtt fordul elő s a rachitis kezelésé
be1; és megelőzésében a kettő együttes 
adasa bhonyult legjobbnak.. A Vitaple-x: 
„A-D" e meggondolás alapján taitalmaz 
A és kristályo'S D2 vitamint, mely utóbbi 
nz ergosterinum irradi:atnn1, mely a ter
n1€szetcs D-vitan11i1111al vegyileg nem azo~ 
nos, lévén az a clehyclrocholesterin szá,r 
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n. ~zéka. Utóbbihoz közel á.11 ~ dehyárota
chysterin (A. T. 10), melvrol re!?'ebb;:;1 
C6';,rszer n1ár n1e.p;en1lekezt~n1; azo:a hJ
lUnt1 11og:r e szer a parat11yreo1cl:a. 110-~-111011-
jánál sokkal erélyesebben en'.~ll a ver :al
ciun1szi11tJét és haen1crrhag1as _cl1atl1e'~!~
ben, teta11iálcban sO'k esetben . ~letn1:11~0: 
nek bizonyul. Ujabban rnch1tlsra ''','Jlo 
-0ye1·ekeknél sziyesen létesitenek _ D-'nta
;~in depot-t. e -:!ólra szolgál a V1taple:~ 
.. ,D" forte. 

A vizben o!rlöcló n-v:tamin cornple· 
xun1 a legrég11bb 111ultu összes társa. ltö
zött. Az Eyk1n1at} észle.lte galan1b-1cleg
tünetek. is a beri-beri lliánJrána11.: vol~.ak 
kö-1'etkez111ényei. Azóta tiz fractióra s1ke-
1·ült lJont::i.ni ·e \·1ita111in ccn1piexun1ot, a Bl 
11iúny!1. ol;;:ozza az idegrendszer n1?gbe~~
gedését, ez az anetu·i:n vagy t11ia~11~1;. l'!.._~
f1')"U1t hoo·y nen1csak a beri-bei:t 1ctegtu- · 
;~~~eit 1 szü~Íeti, hanen1 benne va1óc11I ncu
rotrop factorral van do1gunlc 3 a legkü
lönbözőbb el'edetü polyneurit;sek, nenl'al · 
-o·hí.k kezelésére alk:a1n1as. A legujabb idő1\: 
kísérletei kideritették hogy hiányában a 
sz.énhycl1·átok oxvdatiója zavart, nz a PY
rc·szölősavnúl 111egakad, n1ert ennek ox:.'
rlúlásában a El vit:in1in phuspltors:1vas 
estere szerepr1 111h1t co'fern1ent; az anyag-
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csere e zavara iránt pedig le_gérzékenyebb 
az 'idegrendszer és mellette a szivizom. Bl 
vitan1i11 hián:rába11 az lnsulin i3 gyeng·éb
be::.1 hat, Bl vitan1in adása csökl{entifi a 
szük:s'éges il1sulint. A vita.i11i11 11iánJrával 
kell szá1noh1unl{ annak fG1szivódás'i vagy 
kihasználási zavarainál, tehát gyon101· és 
májbetegségek, terhessl\gi hányás, azon
kivül vészes vérszegénység eseteiben, mely 
utóbbinál ·sia<iene fog számithatn!i, 'épp ezért 
a most forgalomba jutó má.ikivonat - El 
vitam~n komb„ a Béhepar. Tiszta krist . 
Bl vitan1~int tartabnaz ~1 Vi.taplex .,13''. A 
B2 vitaminfrnctio két részbéíl áll, az egyik 
vegyület a riboflavin, mely a Warburg-fé
Je sárga ferment prpsteticns csoportja. 
A therapiában különböző l1örgyullaclásol\~ 
nál, g~yon1or, bélhurut0k.11úl, a11ae111' áknál 
a.iánlt. Taitalmazza a Lcictoffo.·vin I. G. A 
inásik: veg·~ylilet a beta-nJrridin-carbonsav 
vagj.r 11icotfo1sa v, ez a pellagra preventing 
factor. A pellagra táplálkozási ártalom, 
kezelése tüneti volt mindaddig, mig Sp'ies, 
Cooper és Blankenhorn rá nem jöttek, 
hogy a nicot'insav hiányos felvétele (egy
oldalu táplálkozás) vagy gátolt felszivó
dá&'1 (n1áj, gyon1orn1egbetegedés, bélfér
gek) a kór oka. Sikerrel nd:iák ezen kívül 
ekzemáknál, kiilönböző el'edetii máJártal-
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makná1 !is. Kristályosan trurtalmazz~ -~ 
Nikron-Chinoin. A többi B v1tamm kozul 
chemikailag csak a B6 vitanün . (ad~r
min) ismert mindezi•lelig. -· A C v1tamm
ről kevés ni monclai1iivalónk van. Lsrnere· 
tes hogy l~iánya skorbutot. 'illetőleg a 
gy~rmekek :Moller-Barl?w. kór!át, s vér: 
zékenységet okoz. Nehany ~Jabb a;dat. 
elősegifr a máj glykogcn raktarozo kep~s
ségét, támogatja a fentebb r~szletesen_ti;r
gyalt corticosteron antitox1cns hatas~,t, 
segiti a sebgyúgynlást, a csont és fogke)J
ződést. - A ótrom héjában a C v1tamm 
mellett található a hespericlin vagy P vi
tan1in. Adatrolása csökk:enti a hajszálerek 
permeabi!lit:i'sát, épp ezétt jól h8t a J;ajszál
crek: szakaclél;;:onyságán s fc11wzott ateres.z* 
tőképességén alapuló vérzéselmél és s"'r?
sus g-yullaclásol;;:nál. Tartalni:~zz~ a, C-ift·ri-n 
(N 01·clma•1·lc Werlce) nevl\ kesz1ti:1eny .. 
Evans és Scott már régen megfigyeltek, 
hogy a fenn felsorolt vitaminok nem 
elégségeselt ltisérleti patl{ányolt . zavar~.a.~ 
fan tenyésztéséhez ; ehhez a huzacsira 
olajában található facto1-, a tocopherol 
varry E ·v.itamin- lis szükséges. liiánya ste~ 
rilitást ol;;:oz, a 11in1 elveszti a pári;:á$i 11aj
lan1ot, spermiun1ai i1en1 u11ozogna1c i\'Ii'nden 
valószinliség szerint a hypopli'isi:s gonado-
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trop hormon termelése csökken e v1tamín 
hiányában. Jó eredJménnyel adják szokvii
nyo•s vetélésnél. koraszl\lésre való. hajlam-
11ál nőknél, spernmtogenesis zavara:i
ban férfinél. Legujabban jó hatásun2.lt b!
zonynlt mint sejtoszhIBt és fejlődést segi
tő tényező gyenge gyerm~keknél; szbvet
ujraképzödést serkentő hatásról is bizony. 
ság-ot tett. ~Iaga.s hatásfoku stanclardi.zált 
készitn1ény a V,itot.'tplex „E". Az en1liett 
iisszes Vitap]ex készitmények Chinoin 
gyártmányai. 

A chemotherapia az elmult néhány 
e~ztendőben Ehrlich óta talán legnagyobb 
sikereit aratta. A P.rontosil Domagk által 
tö1tént bevezet~se egy rendldvül termé
keny és eredményekben gazdag periódus 
111t:gT1yitója '-'O'lt, 1nely 0f}:.velőre legale;í.bb 
lezártnak tekinthető. A mostani esztendő 
is gyara.pitotta azonban bry·óg-,yszerk:i11-
csiinket két kiseH.1 .ielentőségü, de a ma
ga inclicatiós területén eddig mégis érez· 
hetően nélkülözött chemotherapeuticum
mal. Az egy'ik a Lubiswn-Ba11er, mely al · 
kaln1as a szervezetbe11 élősl~ödő ox:vuris 
( ente1·pbius) vermicularis elpusztitá~ám, 
Ez ,a köznyelven cérnagfüsztá;nak nevezett 
élősködő különösen a ~-ermekgyóo·vászok-6J o. b,J 
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nah:: o1tozott sok g·o11dot; a féregn1egbcte
geclések. leggy~Lkor.ibbJa &ppen az oxyuria
sis. A Lub'isan a beteg szervezetre sem
miféle hatást nem fejt ki, mivel a bélből 
egyáltalában i1en1 szivóclik fel ·sőt n1agá.ra 
a bélfalra sen1 11at1 har1en1 specií1Jcusan a 
parasitát öli., vagy ltárositja annyira, 
hegy az a széklettel kiürül. A vegyület 
resorcin - monobutylaether - diaethylca:r
bamat. A ku ra 3 nap'ig tmt és 4 hét u1Ján 
egy izben megismétlése ajánlatos a reci
diva elk:eriil.és'ére. 

A másik készitmény a lamblia (giar
clia) intestinalis leküzdését célzó r1cranW-
13ayer. A nevezett protozoon az ember vé
ko11ybelébe.n és epeutaiban élősködő fla~ 
ge11ai.a. G:-,-nk.rn11 váli1t 1Jatl1ogenné s kli
lönböző gyomor és bélzavarokat, dysente
riás tüneteket, az epeutak megbetegedését 
oltozza. J(ezelése edc11ig- hosszadal1n11as-, r1e
héz1tes és gJral\:ran sik.erte:le11 volt. Az ac~ 
i'idin vegyületek bevezetése a kezelésbe, 
melyek felszivódási1k után az epével l<'ivá
iasztódva jutnak ismét a vékonybélbe, 
teljes eredményre vezetett. Ezek legjobb
jánok bizonyult az Acranil, mely chldr-

metoxyac1Jidylan1i.11-0diaethylami11olpropa
no!. Háromtól öt napi kezelés teljes gyó
gyulást eredménye~. 

,~r~< 
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Az elmult esztendőben irlam az .4k
tedron ( Benzedrin) nevü kész'tményről, 
n;ely a11tah11::1s a sze1Jen1:i functiók fokozú
sa~·a, a fá1·ztdtság· leltÜ('.désére. Ennek eg·y 
sza1111azék.a, n1ely 11;.í.ln csu11án egy hyd
roxyl csop~rttal tartalmaz többet, a p.-oxy
pl1en~y·l-1beta1sopropylan1in. ·vag1r Pa.1'edrin, 
egy 1:1as, a gya1tcrlat szen1pontjából solc
ltal lrnregesebb területen bizonyult ért&-
1ces szerr:ck s ez a co11apsus leküzdése. A7. 
adrenalin szftrn1::tzfkok, n1elyeket e célra 
ha$ználni szcktunk. kevés k1lvéteJlel tul
zott tens1Iéfckoz6dást. idéznek elő az a1tc
riás érrendszB1·1Jen ol;;C'zott nagyfoku é'?
szükülettel s ez feleslei:resen terl;eli a szi
vet. Tucl\'Hlevőleg D_. co11apsu:s pe1·ipheriás 
pnn;:::[ÜS ercr'.n1é11y0 s a kitái:.::ult véi·raktú
rakhöl a véi' >.'i;:;-::z.a{n-.'Ln1lúsút ~:!. szivhe te
szi 1eht)t.ő,.·é n P;1„1;edrin, nnélkül, 1100-\~ a 

, , ""·· vern:yon1ast fules.JcgEse11 fo1'::o~ná. 

, _N;:n1 I;n,nc tel,h~s :.:i.z ide1i esztendő uji
f.asa1rot .szclo llcszún-iol(), ha .11en1 0111lékez
núnk ineg néhúnv, a kóris1112zés tök:élete
sit&.sére vezető uj n1úclszerröl. ~;\_z első 
hely D,nán)·i prof. e]j{d\snt iJ1ei'i. mely
nek lényege1 hogy a vórsejtsfillyec1és lne.go
határozc1sn oxnJatos vérben történik az ed
digi citratossnl szen1ben. I\:öztu~lo111ásut 
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110.o,y a vörös vél'sejt.ek. süllyedési sebessé_ 
ge egész,séges egyénbe11 állantló érlé1t. I-Ia 
azonban a vérbe11 111olek.u1arisa11 c~isper„ 
gált fehérjék közül a durvább clisper
sum globulin é:s fibrinogen jut tulsulvra 
a finon1abb dispersun1 albun1in11al szen1~ 
ben, a süllyedés1i sebesség u11ieggyorsul~ 
mivel a vörösv8rsejteknek a plasma keve
sebb ellenállást jele.nt. Ez bekövetkezik kü
lönböző fertőző, gyufüi.clásos, claganat1s 
Uetegse~rl~1tél. Az uj eljárás ltaliln11oxa
lat oldattal neclvesitett falu fecskenclőye}, 
veszi a vért~ tehát 1tizárja a natriun1c1t ... 
ratos oldattal történt alvaclásgátlásnál be
következő h1i·gitást és az ezzel járó l1iba
forrást; az oxalatos vér soldtal gJrorsab
ban süllyed, n1int a citratos, é1)pe11 n1ert 
elkerültük '" higitást. Igy a süllyedés fel
::.ő határán szélesebb s1tálát kapunk:, 111i· 

últal a normalis értékektől történő min· 
den eltérés pontosaibban fejezhető ki. Az 
eljáráshoz szü.1.::éges :kal!iumoxalat an1pnl
Li1,t Q. Cl1i11ofa1 gyár 11ozza forga1on1ba. 

A röntgen-vizsgálrit eszközei is sokat 
tökél~te.sedtek az utóbbi időben. .Jódtar
talnrn contrast oldatok Oip'iodol jodi;pin) 
uj felhasználási területeken is kitünően 
beváltalc Jgy az agy és gerincve1ó'ben 
n1egli:ön11yiti a cliagnoS~·st az i11tracister-
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nalis injectió utján végzetl ventriculogra
phia és rnyelographia, a tüdőben a l::ron
chopraphia, melyek ez anyagoklrnl jól el
végezhetők. S!il,erült a zsigeri szerveket 
is látl1?-tóvá ten11i a röntgenernyő szán1á
ra, amem1y%en a Thorotrast (thor.iumcli
oxyd-colloid) a reticulo•endoethelben hal
mozódik fel és így a máj, lép, csontvelő, 
n1éh1epénv a vizsgálat szá1nára l1ozzáfér· 
hetőek. 

Ezzel vegere is é1ten1 beszámolón1-
nak. Igyekeztem hü képét adni azon ered
ményekneli:, an1elyeli:et a világ n1i11clen ré
svén lr.tborai.óriun1okban s kórtern1ek.ben 
dolgozó sch:-soli: n1.,.unkása a wrógyitás :i11~a
gasztos ügyének elért. Az elismerés mind· 
f}i11nyiukat ille1li, azokat is. a1-.:i1c nagyje
lentőségü felfedezésekkel üták be nevü
ket az egyre haladó orvostmlomány ezévi 
kö11yvébe. azol\:at lis, .:ultik: kisebb ujitáso1t
kal tökéletes'itettek eirves e\iál'rusokat és 
azoltat is, lciknelt fáradozá.sait eddig 11en1 
koronáztn ·siker. lVIü1c1-n1ind u~a:nazzal a 
nemes szándékkal, felkészültséggel s oda
aclás'Sal lttizd a célért. Azonban a i1agy 
Ehrl>'ch megmondotta már, hogy a S'ike
res ?-1kotás11oz lléITT.r „G"-re van e.ztikség: 
Geschick, Gedulcl, Glück, und Geld. A leg· 
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jobb ·szándék is hajótörést szenvedhet 
azon, 11a a k:utató 11em 1cep.:ve1tje a sze
rencsén.ek:, vrtg·y a,k_ár azon, l1a 1cor1átolt 
anyagi lehetöEég;e:k folytá,n ne111 áll ren
delkezésére a m:egielelő felsze1·elés. S a 
n1ár elért sikerek. é·s ere<ln1énye1';: is oly 
wkfélképen it.éltetnek meo; a szakkörök 
1részér-ől és a 11agyközönség kö1·ében is. Azt 
a szót használtan1 riz elöbb, hogy nag:1~ie
lentőségü felfedezés; de ltisz ezek olyan 
ritkák; a tndcn1ány történetébe11 uj lcor
szaJco.i:. ny'itó n1egismerések lcét kezünk. tiz 
ujjá11 n1egszán1Iálhatók. An1i1cről, n1int az 
idei év ter111éséröi beszán1oltrtn1, sz1intél.1 
különböző értéküek; a lelhs olvasó felki
ált: v.::Jóban nag·ysze1·ü, n tuc10111ál1y és 
ezzel az e-n1be1·isé„q; ügye n1•érföldes lépé
sekkel halad előre; a szkeptikus olvasó 
azt g-ondolja: ali~: haladunk és an1it hala
dunk. ~"-Z i·.s csak látszat, n kl~rdése1~ vég&ő 
n1e~·oldásn1i örökre rejtve 111aracb~a1~ e1őt
tiink, L•pp ugy, n:jnt ahog·yan a 1~iindu
lúsból sen1 sejtünk 1T1eg se111111it. 1{.i tud11á 
eldönteni, n1el:rik felfcg{t~- a helyes; n1égis 
dőreség volna fclac1n1i a ki.izdeln1et, n1ely 
az t'letnsk oly sok sikján különböző esz
közökkel, különböző mödszel'ekkel folyik 
egy célért, oz emberiség boldo{fulríscírirt 
é."' Javriért- ·~:; '1!11cl~..r h2rcl:HY!1 n1ii a hétköz-
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iiapok szürke n1unkásni egyelr vagyun1t a 
ll<:'lladás z:iiiszlóYivöivel. 

A fáradc'z~ás nen1 lesz célta1a11; 111ert 
rni 11.s hát a cél1ink:? 1Ia11gassuk: 111eg1 mit 
mo:nd erről Madách hm· e halhatatlan 
drán1ai költen1ónyének hőse, az örö1;;: e1n~ 
her: 
A célt, tudnn1 1 n1éo; száz'5zor .el ne111 érP.111, 

lVIit som tesz. ·"" cél voltnkén mi is? 
A cél, n1egszünte n dicső csatána1c, 
A cél h~Jál, az élet k.üzdelen1. 
S az e1nber célja e küzdés ,111ag·a. 

SCHOTTOLA ERNÖ 
gyáros és nagykereskedő 

Budapest, VI., Vilmos császár ut 53. J 

Kötszerek, gumiáru!«.min
clennemli betegápolási 
cikkek iegelön11ösebb 
beszerZési forrésa. 

Saját gyártmányu lázhőmérök, 

Glorissima Crepe de Chine ónzerek. 
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Török-Labor 
Gyógyár1111 !:ilagykereskedés és 
vegyészetB gyár R. 'ii". 

Budapest, VI.. Király DCCII 12. sz. 

T e 1 e f o n : 225-460.' 
L e v é 1 e i m; Budapest, 4. Postafiék 160. 

1 
S a r 9 ö n y e i m : „Drogtörök" Budapest. „„ 

. -:,::;,~h~:-::~ 

HATÓSÁGOK, EGYESÜLETEK, 
TESTÜLETEK. 

I\-1. kir. Belügyn1iniszterium 
Telefon: 160-020. 
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Mirfü:zter: dt". vitéz Keresztes-Fischer 
Ferenc. 

Államtitkárok: dr. vité:z Bonczos Mik
lós, a imiwiszter állandó helyettese, dr. Jo
han Béla, dr Tomcsányi Kálmán, dr. Gsa
táry Béla ny„ dr. Kádár László Levente, 
dr. Horváth Béla osztályfőnök. 

Közegészségiimfi csoport: 
Csoportvezető: dr. Johan Béla állam

Vitkár. 
XIII. A.ltcilános egészségügyv oszt.ály: 
Osztályvezető: dr. -Graoch Károly min. 

osztá,lyfőnök. 

XIII/a„ Egészségügyi rendészeti és 
gyógyszerészeti alosztály. 

Alosztályvezető: dr. Atzél Elemér mi-
11iszte1<i tanácsos . 
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A gyógy„5ze1·i?sz és droguista ügyek. 
Gyógyszerészel:: társadaln1i alak:u1atainal\: 
ügyei. 

A g·yógJr.::ze1túri jog- é1.clon1ányozása
val és átruházásával kapcsolato·3 i.igyek, 
Gyógyszerhí,i·ak elhelyezése. Gyógysze1tá
rak és az azokban aJkah11azott gyógysze
Té.szek 01·szágos 113rilvántartása. 

\T élen1/ény11yli:Jvánitas g·yógyszerészek: 
v'lsszahonositása ügyében stb. 

XIII/b. Alta/á:nos egés.:ségii.rl!li és ffrl'dő
ügyi alosztá}y. 

Alosztályvezető: dr. Pöltzel .János mi-
11iszteri tanácsos. 

Az Országos l(özep;észségügy•; Tc1J1á~s 
üg-yei. 

... A,_ társadalon1biztositás egészségügyi 
VO'natkozásaiban véle·n1é11yn3ilvá11itás. 

A gyú~~yfürdökről, az é.gl1ajlati gyógy
intézetekről, a gyógyl1el3re];;:röl.. az üdülő
l1elyel\:ről és az ásvá1ny- és g1rógyfo1·rú
so1cról szóló törvény,. \r;dan1i11t nz ennek: 
életbe1éJ)t.etése és végre11ajtása tárg;,rában 
kiadott rendeletekben, továbbá a gyógyhe
lyekről és üdülőhelyekről. vég-ül a baJato-
11i gyógyhelyekről -s üclülőhelyekről szóló 
rendeletek végrehajtásával kapcsolatos te
endők elintézése, stb. 

------

463 

XIV. Egézségii,qyi ioaz{Jlltási osztcíly. 
Osztályvezető: Szemerjaj Kovács ?é

nes miniszteri tanácsos. Helyettes o-sztaly
vezető: Pá!-is László n1h11iszteri titl{ár . 

... '1.z egészség·üggyel kl:\!)Csolatos ,tör
vény- és rendelettervezetek: an:yaga,nak: 

gyüjtése. , -·· , , .. . 
A n1. kir. Orszago-.s I\.ozegeszsegugy1 

Intézet n budapesti, szegedi és kassai n;. 
k:ir. álÍa1111i ápolónő és vidönők:~pző~ int:
zet, az cTvosi internátus, vala111111t alta:a: 
ba11 a }{özegészségügyi cél?kat , szo1galo 
intézn1énycl\:, intézete}{ es tursadaln11 
eooye.3ületelc 1!0'azo·atási ügyei. 
~ 'z e"'e· <z:.:.O't'io·iri vonat1cozást1 vég11a-

... '"i ö '-"·'"'l:cr Ö• 

tárczatok felsőfrku elbirálása, stb. 

XV. Eu"8.:ségu1'dclmi és járvámrügyi 
osztáiu. 

Osztály•:ez.ető: dr. Tcin1;c~.ik .. J~'Jzsef 
111in1iszteri tanáe5os. lielyettes osz~alyve
zető: dr. Sajó L'1jos m. kir. tiszti fóorvos. 

A O')rúo-i1·.sze1·elt el1enőrzésé.;:2l és fe· 
O• 0> 1 A 

lü1vizsg-álatftval ]\apcsolatos ügy; e . ~~ 
ff\'l.>"'\'szerek <r\rócryszerltillönlegessege1t és 
.;:;i. ::-. • "'~ Ö• 1 ' 
o·yt'Jo·vá':'..7'1ti -:co·édes·d\ÖZÖ1\ fOi."!.!:a1c:T1 )r11.0-

;~tctl'a: ~,~;1gccl0JYez-sénel~, tovúh~Já c.11~~nő~·
zésének. ügyei. ~A.. gJrog·yszers:;; a1 ana~t 
n1eg·ál1ap1itús-a .... '\ gyóg-yszerel{ bel1ozatala-
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val, elvámolásával kancsolatos ügyek. A 
hivatalos gyógy§zerkönyv elkészitésével já
ró teendők. A gyógyszerek és laboratóri
un1olc ügyei. Gyógynöv.ények:re, szérun1ok:
ra és ba1cterio16giai lcész1itménye1(re, mér
gekre, tYrVO'Si müszerekre, sebészeti kötö
zőszerekre vonatkozó ügyek. Mesterséges 
tápszerek gyártása, forgalombahozatal" 
és ellenőrzése. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet 
viz~,gáló állomá·sa!i és az nnf..,rvá1i egészség~ 
ügy·i állon1ás igazgatása és ·mü1cödé.SB, sth. 

XVI. Betegel(iátási oosztálv 
Osztályvezető: dr. Dávid i\'Iihá!y mi

n1isiteri tanácsos. Helyettes 0·5ztályvezetfj: 
dr. Nen1es Tibor n1iniszteri osztálytun§ .. 
csos. 

Orvosi n1üszerelc és felszereléselc KiH 
földről való behozatalának engedélvezés,„ 

1(órl1ázak és ,!TVÓg-yintézetek gyógJ 
szerbeszerz8si ügyei, ideértve a betegség
biztositó intézetek, gyógyszerellátá,s1 
iigyeit is. 

I~özgyógyszerellátás, stb. 

l\I. ldr. F<ildn1Í\~elésüiyi l\1i1üsztériurn 

SzáJn1vevőség gazda".sági szak:osztáiya: 
Veress Árpád 111i11. szán1v. ta11ácsos és 
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Lenkey László gyógyszerész, min. szám
tiszt. 

:i\I. kir. l6'11ZSágügynti1úszté:riu111 

Számvevőség XI. osztálya: Gyógysze· 
részctisztv1iselő: Nagy Pál. 

1\.1. kir. vallás- és közoktatásiigyi 
n1itúszteriu111 

Sz•ámvevőség IV. osztály. Gere Géza 
gyógyszerér5Z, számtanácsos. 

Országos Közegészségügyi Tn.uác9 

A tanác·s hivat~dos helyisége: Buda
pest, I. ker„ VM, Uri-utca 49. I. em. 67. 

Telefon: 1-600-20. Mellékállomás: 
880. 

H'ivatalos órák: hétköznapokon d. e. 
9-2-ig. 

Elnök: Scholtz Kornél dr. m. kir. tit 
l\.0'3 tanácsos, 11,yug. államtitkár. 

lVlásodelnölc Bakay LajO's dr. egyete-
1ni ny, r. ta11ár. 

Titkár: iVIagitay-Becht Dénes dr. 
egyet. tanársegéd. 

Kinevezett ta.golc: 
Dr. Ángyá11 János egy. ny. r. tanár, 

dr. Bal0gh Ernő egyet. ny. r. tanár, dr 
Barla-Szabó .József m. k:ir. egészségügyi 

';j 
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főtanácsos, egyet. m. tanár, az Országos ·· 
Társadalombiztosító Int-zet főo1'Vos·irraz
gatója1 c11·. Baló .József egyet. 11:r. r. ta~ár, 
dr. Belák Sándor egyet. ny. r. tan<Íl", ch-. 
Benedek László egyet. ny. r. tanár, dc·. 
\,

1ltéz. ~erde I<á:·o1y eg·yet. ny. r. tanár, 
ctr. Bolmy Zoltitn egyet. ny. r. tanár, 
dr. Bon;s József egyet. ny. r. tanár, dr 
BosánJri „l\.ndo1· egyet. n1ag:~;nta11ár, Buda: 
pest székesfővárosi k:özk:ó1·l1ázi főorvos 
dr. Bnrg·er Károly egyet. ny. r. tanár'. 
dr. Csillé1·y Andl"Ó:S v. miniszter ország~ 
gyi~lésí lu~pv1iselö. dr. DaránJri Gyu12~ 
egyet. ny, r. tanár, dr. Engel Rudolf 
eJ::,ryet. e. rk. tanár, a k;issal "111. kir. á1lan1i 
kórház főorvosa, d1·. F211:1/vessy BélJ. 
egyet. ny. r. tanár, dr. Frigyesi József 
egyet. ny. l', tanár, dr. Gürtner István 
egyet. n1agántanár, I-Injdt1 vár1n1egye és 
Debrecen sz. l~ir. város 111. lri1'. tisztifö
orvcsa, dr. Gortvay Györg;r 111. ld·r. eo·ész._ 
sé.gügyi főtanácscs 1 egy. 111. tan{11~ az 
01·szágos Társadalon1bizto·3itó Intéz2t al.., 
~g·azgatója, Grenczer Bél~. l\:isél'letügyi iő
~gaz.gató, 2z Orsz-ágos in. k.ir. Chen1iai 
Intézet igazg,:i.tója, dr. Grósz En1il nyng". 
egyet. ny. r. tanár, dr. Guszn1ann .lózSef 
n1. kiT. egészségüg·y·i főtanácsos, egvet. e„ 
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rlc t?nár, Budape3t székesfővárosi 1töz
kórházi főNvos, dr. Hahfüs Elemér 
egyet. ny. r. tan-.í.r, dr. Herczog Ferenc 
égyet. ny. r. tanár, dr. Hints Elek e1,'"Yel. 
n1. tanár, kerüieti szülész-föo1·vos, az 
Országos Stefánia Szövetség kőbányai 
anyavédeln1í 1;11tézetének ig:azo-ató-föorvo
sa, I-Iu11kár Béla, a székeSfővi'lrosi vegy~ 
és éleh11isz0rvizsgáló intézet igazgatója, 
dr. I-Iüttl Tivadar egyet. ny. r. tanár, dr. 
Illyés Gézn 0gyet. ny. l'. tanár, dr. In1re 
József eg·~rct. 11:'/. r. tanár, dr. IsseltutZ 
Béla egyet. ny. J'. tanár, dt". Kelen Béla 
egyet. 11y, r. tanál', IZe11er Lajos, az űr.sz. 
Stefán1Ia Szövet:.:;ég igazgatója, dr. ICopits 
.Jenő n1. ki1-. eg·észsegugyi főtanácsos, 
eg~ret. c. l'k, tanár, dr. l(otsis Ivá11 épí
tészi n11ücgyeten1i ny. l'. tan<á11", dr. I{ováts 
Ferenc egyet. e. rk. tnná1·, Budapest szé
kesfővárosi ltöz,kórl1ázi főorva.s, dr. 1Cra-
111ár Jenő ny. r. ta11ár, dr. Lénárt Zoiltán 
e.gyet. nr. r. tanár, dr. Lovrekov'ieh Ist
ván, a Bud:l;pest székesfövá1·osi köz-egész~ 
Ségüg·y"i €'3 ba1tteriológia.i intézet igazg-a
tója, Löcherer Tan1ás gyógyszeré.sz1 dr. 
Lőrincz Ferenc egyet. ny. rJc ta11ár, dr. 
1VIa1111inger Rezső eQ.Jret. 1ry·. r. ·tanár, a 
111. k.ir. Országos -Állategészségtigyi Int. 
igazgatója, dr. lVIanninger \Tiln1os n1. k1ir. 
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egészségügyi főtan., egyet. e. rk. tanár, 
dr. Máthé Dénes egyet. ny. r. tanár, dr. 
Melly József egyet. magántanár, Buda
pest székesfővárosi tiszt!iorvos, dr. Mé
száros Gábor egyet. magántanár, a kassai 
álllami kórház igazg.ató-főorvosa, dr. Mi
hállkovics Elemér, m. kir. egészségügyi 
főtanácsos, Bud„pest székesfővárosi köz
kórházi igazgató-főorvos, dr. Milkó Vil
mos egyet. e. rk. tanár, Budapest székes
főváro•si közkórhá:zi föo1-vos, dr. Mozsonyi 
Sándor n1in!;·szteri tanácsos, egyet. r. ta
nár, az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet 
és Egyetemi Gyógyszertár igazgatói a, dr. 
Mutschenbacher Tivadar m. kir. egész· 
ségligyi főtanácsos, a m. l<'ir. Posta Be
tegségi Biztosító Intézet főorvosa, dr. 
Nagy Géza egyet. e. rlc tanár, a kapa.svá
ri közkórház igazgató-főorrnsa, dr. Né
kám Lajos nyug. egyet. ny. r. tanár, dr. 
Neuber Ede egyet. ny. r. tanár, dr. Nyírő 
Gyula egyet. c. rk. tanár, a Budapest
magdolnavárosi m. kir állami Elme és
ideggyób11ri11tézet igazgatója, dr. Orsós 
Ferenc egyet. ny. r. taná1·, dr. Pankotay
Niedermai•er Gellért m. kir. egészségügyi 
főtanácsos, a szombathelyi m. k1ir. állami 
gyermt>kmenhely igazgató·főorvosa, dr. 
Pa1·a'Ssin József 111. kir. egészségügyi 
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főtanácsos, a Budapest s1.ékesfővárosi 
központi tüdőbereggondozó intézet ~gaz.. 
gatója, dr. bHkei Pap Lajos_ egy~t .. ma~ 
gántanár, a. Budapest szekesfova1·os1 
gyógyfürdők igazgató-főorvosa, dr. :ret· 
res József az Országos Tá~·sadalwnb1zto
sitó Intézet alelnöke, dr. Petz Aladár m. 
l<lir. egészségügyi főtanácsos, a győri 
Szent HárO!ffiSá•g-közkórház igazgató-főor· 
vosa, dr. Rejtő Sándor m. kir. '"-gészség
ügyi főtanácsos, egyet. e. rk. tanár, Bu
dapest ·székesfővárosi közkórházi főorvos, 
dr. Siwbó A11;ur m. kir. egészségügyi fő
tanácsos, egyet e. rk. tanár, dr. Schulek 
Elemér egyet. magántanár, az Országos 
Közegészségügyi Intézet osztályvezetője, 
dr. Soós Aladár egyet. e. rk. tanár, a bu· 
dapest!i kir. magy. Pázmány Péter Tud0-
mányeg-yetem diaetetHrni intézetének 
igazgatója, dr. Szallcr lVVildós, Jász-Nagy• 
kun-Szolnok >1'Í,1megye m. kir. t!iszti fő
orvosa, d_t·. Széld Tibor egyet. ny, r. ta
nár, dr. Szinn.yei József m. kir. egészség
ügyi föta.nácso-s, Budapest székesfővárosi 
közkórház'i főorvos, dr. Tóthfalus·3y Imre 
egyet. n1agá11tan·ár, az Országos Társada" 
lombiztositó Intézet főorvosa, dr. Vámos· 
sv Zoltán ny. egyet. ny. r. tanár, Weber 
Dezső gyógyszerész és dr. Wolff Károly 
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egyet. 1111agántanár1 a Budapest székesfő
várcsi közk:órházak központi igazgatója. 

~I. kir. Országos J(özegé-szségiigyi Intézet 

Buchtpest, IS„ Gyáli-ut 'l. Tel.: 145-445. _ 
Igazgató: c1r. Ton1e.sik .József egyet. 

tanúr. n1in. tanácsos. Paraz.itológia'i osz· 
táJy: Osztálvvezető: az intezet igazgatója, 
A helyettesi teendők eilátásával megbiz
va: dr. lVIakaru György orvos. I~akteroló
g1iai osztály: Osztályvezető: dr. Rauscl1 
J.~~.roiv acljunkJus. Serológíai osztály: 
(}s;chÜyvezcetö: dr. Oh\h Gábor adjunktus. 
Olti'ianyagtennelő alosztály: vezeti: dt'. 
Farag·ó . Ferenc adjunl\:tus. Serológiai 
ltészit111énYeket ellenőrző alosztály: veze-
tő: dr_ Et:dös Lászlú adjunktus. · 
Chem'iai oszt:ilv: Osztályvezető: dr. Schu
lek Elen1ér crr~r. n1. ta!1úr, adjunktusok: 
dr. Flóderer l~tván 1 dr. Gervay Vi1111a, 
dt'. i\'Ienyh:it't Púl rlr. Rózsa Pál, Szeghő 
Fe1·tnt.

1 
\

7aslagh Gábor és dr. Zbúray 
Bertnlan

1 
vegyészek: dr. Benczéné dr. 

Halnw Jolán. dr. Boldizsár Imre, dr. Fo
dorné. di.'. Vnru:a Éva, I-Ilnváts Evelyn, 
dr. l\{G3onvigó Sata Lau1·a, és 'larga Er
zs6bet. BioÍógiai alosztály: Vezető: dr. Sta
siak _1-\rankn ri.c1j unktus. ··v1izügyi osztály_: 
· Osztályvezeti': rl r. .Jendrassik Aladár ad-

.. ZfEYffftfi~·-: 
"'F 
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junktus. iVIé1·nök!i alosztály: Vezető:· 
\7a~3s Elc.n1er főn1érnök. Járványügyi osz
tály: Osztályvezető: dr. Petrilla Aladár 
egészségüg·yi felügyelő .... .t\ gyóg;yszeriroda 
vezetője: dr_ Hidvéghy Gyula gyógysze
rész. 

Országos 'I'ársada.lo1uhizt-0sitó Intézet 

Teiefon : 1'16-400 

Elnök: vitéz Huszár Aladár dr. 
Alelnökök: Horváth István dr_, Petress

József dr. Vezét1igazgató: Lengyel Ervin 
dr. Vezérigazgató-helyettes: Szalay !\ál
mán dr. Fő01·vosig·azgató: Ba1·Ia Szabó 
József dr. Ff5ono2:igazgató helyettese: 
Csépai I\:ároly cll'. orvos-igazgató. 

Gyógys,ocrészcii osztál.y: 
Osztályvezető: Rcúsz János I. o. gyógy. 

szerész-főfellig-yelő. Helyettese: Sarkadi 
Nag·y Sá11dor gyógyszerész-felügyelő. 

Beosztottak: özv. Konkoly Thege Zol-
tánné, sz. I{0Jl2rits Ilona! gyógyszerész,. 
I<!irchner Gyula, s. gyúp;yszerész. 
Előadó: Eöri Fintor .JeEÖ fő~ryógysze-

1, ré~:· gyóyys,ccrc!szeU osdály keretében: 
f<> J{özponti y yríyys,:crcwyau i's kötszcr-
r,,:· ra.ktái': 
~~":' 

„.,~i{ 
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Főnök: Sarkadi Nagy Sándor g-yógysze
rész-felügyelő. 

Gyógyszerccnyagrcildár: 
Raktárkezelő: Siska László 

rész-felügyelő. Raktárellenőr: 
fatván gyógyszerészfelügyelő. 

f{ötsze1Ta./ctá?': 

gyógysze
Izményi 

Raktárkezelő: Németh István II. o. 
gyógyszerész-főfelügyelő. RakJtárellenőr: 
Besenyő Boldizsáir b'izt. s. tiszt„ gyógysze-
rész-jelölt. . 

Gyógyszerészi laboratór•1wm vezetlíje: 
Vágó Ernő gJ'Ógyszerész-felügJrelö. 

Vegyvizsgáló labomtóriwm: Heintz Gé
za gyógyszerész. 

Központi házigyógyszcl'iá·r: 
Vezető: Szeder Endre II. o. gyógysze-

1·ész-főfelügyelő. 
Beosztottak: Botka Elemér gyógysze

rész-fölügyelő, dr. Szlá,lik István fő
gyóg·yszerész1 Fodor Istvá11 főgyógysze
rész, Pnipp Klára gyógyszerész:-- Benkő 
András gyógyszerész, Póhlné. Tóth Ida 
s. gyógyszerész, dr. GyörfÍJ' Endréné sz. 
Herczegh Sára, s. gyógyszerész, l\iihály 
Kálmánné, sz. Ifaitl Eta s. gyógyszerész, 
Chrenóc:iy Nagy Aladár s. ggyógysze-
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rész. ~Iikó István s. gyógyszerész, ch'. An· 
da 1'iborné, sz. Forg'á.ch Lujza gyógysze
rr~sz gyakornok:, L~szk:ay (~izella, gJrógy
szerész-gyakornok, Sz.ász Julia gyógysze
resz-gyal\:ornok, Zágon Istvá11 gyógysze
t~ész-gya1cornok:_ 

Cse1igeri·u. házigyógyszertár: 
Vezető: Rossmnann Ferenc gyógysze

rész-felligyelő. 
Beosztottak: Szalkay l\1Iá1Jia s. gyógy

szerész, Macskássy Gizella gyógyszerész
g~{ak:or11olc, 1Iani1cus Inu·e gyógyszerész.M 
gyakomok. László Anna szakclij,nok 
gyógyszerész. 

Központi kórház hcbgyórmszcrtcira.• 
Vezető: Schmidt József II. o. gyógy

szerész-fel ügyelő. 
Beosztott: Karácson Erzsébet s. 

gyóg:rszerész. 
Pestidhelvi kórhfiz házigyógyszcr 

tára: 
Vezető: Ady Ferenc főgyógyszerész, 
Beosztott: Papp Károly főgyógysze-

1·ész. 
A számvevőség vezetője: dr. Barta-

los Béla szv. igazgató. 
A számvevőség keretében 
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Gyógyszerügyi osztály: 

Osztályvezető: .Józsa Andor szv. IL 
·O. főtanácsos. 

Beosztottak: dr . .Jóó Délia főgyógy
.sze1·ész. I<:asza111iczky Gyula főgyógysze
rész, Osztián Len.ke gyógyszerész, Koncz 
István s. gyógyszerés.z. 13alassa Tiborné 
sz. Stecz I. ... ivia~ s. gyógy·sze.rész, lVIaucha 
Pi-rosk~1 gyúgyszerésZ-gJ"akornok, l(ádár 
I\.lá ra gyóg3rsz,erész-g·yakornok. 1\1Iaj zer 
Ivliklós bTJ'Óg·yszerész-gyakornk:. IQiss i'viag~ 
da gyógyszerész-gyakor1101c 

i\Iagúnallialrnazottal;: Biztositó Inttizete 

(Ezelőtt Ferencz József Kereskedelmi 
l(úrház Betegseg·él.vző Pénzb\ra.) 

VII. Péterfy S. u. 8-12. Tel.: 427-5'30. 

Elnök: ch:. Zsen1bery István ny. fő-
ispán. 

Alelnök: Kállay Ubul ny. főispán. 
Ig·azgató: H'indy Zoltán dr. 
Igazgató helyettes: I-Ia1TD.atl1y I\:B

roly dr. 
IntÉ,zeti fCorvos-igazg·ató: I\:e1eti Jó

"sef dr. 
Főo1·vos·1igazgató helyettes: Petőcz 

Akos dr. 
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Gyógyszerügyi előadó: Körösmezei 
Lajos gyógysz. főfelügyelő.· 

Az Intézet házigyóg·yszertárában: 
Osztályvezető: U rszinyi Károly 

gyógysz. főfelügyelő. Helyettese: Várady 
B. László gyógysz. főfelügyelő. Beo'3z
tottruk : Turányi Géza, S'imon Zoltán, iYié
száros Tibor, Hadfy Sarolta gJ'ógysz. · 
felügyelők, Zsiross Tibor főgyóg,yszerész,. 
Bartha Tivadetr, dr. Berki József, La
borczi V1ib11os, Aln1á'sy Ernő, Veress Já.~ 
nos, Hehs László, Hegyi iVIiklós gyógy. 
szerészek, Bartha Tivadarni&i Zádory 
Gyula, Gáldy Béla, Lénár<l Tibor, Hadady 
Ferenc, Ferenczy· István, ~lolnár Elen1ér 
segédg1rógyszerészek 1 l(rassy :illik.lás 
gyóg~{szerészg~rakor11ok, Papp László, 
Jancsovits József, Incze A11ta1, l{ovács 
Pálné, Götter Ágoston, Papp Emő, l>áró 
Krny Ervsébet, S'inka Ilona, dr. Károly 
Jánosné, Keleti Róza, Zih Gizella, Radics 
Gáborné, iVIóry Veron.ilta„ ICóbór Frigyes
né, Pour Rezső g·yógyszerész szakclij no~ 
kok. 

Számvevőségi gyógyszerész csoport· 
nál: 

Almássy Andrásné főgyóg·yszerész,. 
Hittrich Éva gyógyszerész. 
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Szél{esfövM-osi l{ö2'kórházalt Gyógyszertárai 
l-s l{özponti Gyóg;rszerraktár 

Igazgatóság és központi raktár: VII., 
NagydiMa-uka 14. Telefon 223-412 és 
223-829. 

(Az idetartozó házigyógysze1táraJ< a 
Szent István, Szent János, Szent László 
és Szent Rókus Kórház2,k házigyógyszer
tárai.) 

Igazgató: Dr. Horváth .Jenő gyógysze
rész, helyettese: Szabó J'iliklós főgyógy
szerész, laborató1'ium-vezető: dr. Peres 
Ernő, beosztott gyógyszerészek: Balogh 
Gusztév, Ladár(\ri E11dre és Zsar11ay La
jos. A könyvelést végzi: Bertalan Anna 
kezelőtiszt. 

Vényárszab,rá~n:ruzó osztá)„v vezetője: 
Zordon Gyula. Beosztott gy:ógyszerészek: 
Kencleressy Lajos és Dávid Eudre Nán
dor. Telefon: 188-208. 

A közkórházi házi gyógyszerM.rak ve
zető gyógyszerészei: Szent Rókus Köz
kó1'11áz: Halász György; Szent Istl'án 
Kö2ll4órház: Keresztény Béla; Szent 
László Közkórház: Nemeskéry Lajos; 
Szent János Közkórház: Fejes Istvái1. 

Alkalmazott gyógyszerészek: Bakos 
Sándor, Barthos Endre, Bertalánffy 

r 
1 
j 
j 

' 

1 
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.Valér, Dieter F1iigyes, dr. Farkas Sán
dor, dr. Huszár Zoltán, Jeszenszky Vik
tor, Nigrü1yi Zoltán, Nagypalugyai Ist
ván\ Nagy Zoltán, Polsch János, Sós~uti 
András Tahy István és Várady Tamás. 

Kiseglitő gyógyszerészek: Nag·y Akos 
és Pucsay Ottó. 

Az intézmény a székesfővá,rosi polgár
mesteri X. közegészségügyi osztály ·alá 
tartozik. Tanácsnok: dr. Salamon Géza 
kormányf.öta11úcsos. 

l\1. l{ir. „-\.llau1vasutalt Betegségi Biztositó 
Inté-'zete 

VI Andrássv ut 73-75. Ig. A. IV. Oszt. 
·• Telefon: 220-660. 

Elnök: vitéz nagybányai Harthy 
István min. tanácsos, TvIÁV elnöke. Alel-
11ök: dr. De.sseöffy Aurél n1in. tanácso·s, 
l\'IÁ V igazgató é:s Zalca1Jiás László ve~ 
gyészmérnök, MÁV-igazgatóhelyettes. 
Úgy-vezető: Dr. Za-gróczlty Jenő 1\1IÁV fő~ 
tanácsos, osztályfőnök. Osztályfőnök-he· 
lyettes: Dr. Gremsperger Lajos főtaná
·csos és Horváth Aladár főtanácsos. 

Igazgatósági 1tözpo11ti főoryos: vitéz 
·nr. Csia Sándor egészségügyi főtarní.
csos. 

... 
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Horthv l\'Iiklós l\IAV Kórház &s Köz· 
ponti Ren~lelő igazgató főorvosa: 

Dr. Henszelmann Aladár főtanácsos, 
egyetemi n1agántaná1·. Igazgatóhelyettes 
föorvosck: Dr. :IIolnái' .Jáno,s i\!IÁV taná
csos és Dr. Varasdy Sándor l\'IÁV titkár. 

Házig·~lógyszertár: VI., Podn1an.iczlry 
utca 111. Telefon: 123-505. 

GondnC'k: Weber László okleveles 
g·yógyszerész. 

Széli:e-sföv<irosi ~,\lli:ahnazottak Segitő .:\Lapjru 

Budapest, VU„ j\!fodách Imre-tér 2. 
Telefon: 227-030. igazgató: Dulácska Je
nő. Aligazgató: dr. Haury István. j\!Ieglk 
zctt főon-os: Kapossy Ferenc. Segéd
gyógy3zer·sz: Han}(US Lajos. 

Orszúgos i'\lezögaztlas<\gi Biztositú Int~zet 

Budapest, V., A1\:adén1ia-utca 
Az orvosi osztály vezetője: 

István közp. főo1"Vos. 

3. 
dr. Keleti 

Hatósági veg,r1dsérleti áHonuísok: 

Budn.p~sten: Országos rn. kir. kén1ia!i 
intézet és központi vegykisérleti állomás 
(II., Keleti Károly-utca z,1.) - Székesfő· 
városi vegyészeVi és élelmiszervizsgáló 

·l 
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intézet (IV„ Központi városháw). - :II. 
lti.r. állatélettani és taka1in11ftnyozúsi ki
sérleti állomás (II., K'itafüel Pál .utca 4.) 
- l\'I. kir. ampelologiai intézet (II.: He;:
mann Ottó ut 15.) - i\L kir. gyogyno; 
vénykis-rleti állomás (II., Hermann Otta 
ut 15.) 

V dékcn: 1\'I. l~lr. álla!11i vegy1i:'isérleti 
állon1ás l(eszthelyen, l\'1agya1~óvá1ro1;, 
Debi e::cnhen, Ujpesten._ - _ :rör;•enyl;ato: 
sáp;i é.s városi Yegyv1zsgalo a110111asol„ 
Szep:cden, Székesfe11é1:rárott1 , So:pro11~a11~ 
Győrött, Miskolcon. Kecskemeten, I~alo 
csán és PécS!!tt. 

Gyúg-yszerészc.k Ország-os .T óléii 1\lap,ia 

Budapest, V„ Alkotmány utca 16. 
Telefon: 1:23--301. 

Elnök: clr. Atzél Elemér min. tan„ 
egyeten1 l 111. tLJ,nár. . , 

Elnök helyettes·titlrnr: ch'. Si<:;gler 
.János 1nin. oszt. tnn., c:.r,yet. 111. tanar .. 

Gazdasl1.g1i főnök: Ilobny . ?yrnsz1~1 
Lász1ó nyug. 111i11. szfün1:v2YÖ$ég1 1gazg·t;~o. 
Szún1vevöségi tanácsos: dr. Rostás l\.al
n1á,n, •n:.!i11. sz.án1v. tan. 

Intéző B'izottsági tagok: dr. j\!fozso
Dyi Sándor 111in. ta11ácsos, e~yet._ 11y. 1:· 
.tanár, a Budapest Gyógysze1·eszet1 Inte-
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zet és Egyetemi Gyógysze1tár Igazgatója, 
dr. Schulek Elemér, az OrszágO's Köz
egészségügyi Intézet osztályvezetői e, 
egyetem'i m. tanár, dr. Tauffer Gábor 
országgyülési képviselő, a Magyarországi 
Gyógysz. Egyesület elnöke, vitéz dr. Vá.
t•ady László gyógysz„ országgy. képv„ 
korrn. főtan., a lVIagyarorsz. Gyógysz.e~:ész 
Egyesület alelnöke, németprónai Wolff 
Lajos a Duda.pesti Gyógyszerésztestület 
elnöl\:e, Löc11erer Tan1ás, a :Wlagya1·or.szá
gi Gyógyszerészegyesület alelnöke, 8:Z 

Orsz. Közegészs. Tanács tagja, Buda
novits Tibor gyógyszerész. UrszJin)'Í _ I<á
roly gyógyszerész, az Okleveles Gyógy 
szerészek Orsz·ágos Egyesületének elnöke, 
Gróff Gyula gyógyszeré-sz, az Okleveles 
Gyógyszerészek Országos Egyesületének 
igazgatója, Lázár Ernő, Szentmfüályi 
Géza. és Czeglády Béla, az Okl. Gyógysz. 
Orsz. Egyesület.ének alelnöke, - gyógy· 
szerészek~ 

GyÓ!,"J':c;ze~ész1:,•ya-kornolti l{ijelölö Bizottsúg 

Elnök: dr. Szily Kálmán, m. kir .. val
lás- és ]\:özoktfl.Lú~~L~yi állan1t~itk~\J·. Elö 
adó: clr. lVIolnáir Andor min. tanácsos, a 
n1. kir. \1allás~ és k:özoh:tatásügyi i11h1isz
térium képviseletében, dr. Grosclt Károly, 
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a n1. 1~ir. belügyn1inisztér:un1 ltépvisele
tében, dr. Jakabházy Zsigmond ny. nyilv. 
r. tanár, dr. Issekutz Béla és dr. Széki 
Tibo1· egyet. nyilv. rendes tanárnk, végül 
a gyógysze1;észi karból: dl'. Andriska 
"\lik.tor egyet. e. renclk. tanár, Bmó C~éza, 
Dobos Gábor, Kor'itsánszky Ottú Temes
váry József ('Szeged) és dr. Weber Dezső, 
az Orsz. l{özeg·észségügyi Tanács té!Jgja. 

.A g,vóg;rszerészgyakornoki tnnfol:y1µ111 tan<írai 

Budapesten: Vezető: dr. ·weber De
zső, az Orsz. I{özegész.-:.P.g'i.lgyi tanács r. 
tagja. 

D1'. Mozsonyi Sándor egyet. nyílv. r. 
tan;ir, n1iniszteri tanácsos. Dr. Siegler 
.János eg·yet. n1. tanár. D1·. Schtllek EJe ... 
nl'él: ef,,ryet. 111. tanár, D1·. Aug·usth1 Bélai 
eg1ret. rk. tanár, ki·sér1etÜb'1ri fö'ig'azgató, 
Réthelyi József gyógysze1·ész, Dr. RusZ
vurm Ftezső. r. budapesti Önk. iV[entőezye
sület igazp:ató főorvosa, Spergely Bélg 
gyógyszerész. 

Szegeden: Vezető: dr. Dávid Lajos e~ 
e. rk. tanár, gyót,13rszeré·sz. 1.1anáro1\:: dr. 
Leinzinger Már'ia gyógyszerész, dr. Kő· 
szeghy Dnes egy. m. tanár, dr. T1·ojá11 
En1i1 eg;{. 111. tanár, clr. Novák Istv·á11 
g")régyszertári föveg:yész. 
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Gyógys'13r.észeli:neli előadó -eg-yetenü tanároli:: 

I. Buda.pesti /ÚI'. magyal' Páz.máJ!JJ Péter 
Ti<dományegyetemen: 

BölcsészettudomáJ)yi kar: dr. Rybár 
István ny. r. tanár (fiiika), dr. Paál 
Árpád ny. r. tanár (növénytan). dr. Sza
bó Zoltán ny. r. tanár (nöYényrendszer 
tan), dr. Szebellédy Llhzló ny. rk. tan~t· 
(kémia), dr. i\!Iauritz Béla ny. r. tanat· 
(ásványtan), dr. Dudich Endre ny. r. 
tanár (állattan), dr. Augustin Béla c. 1;Y: 
rk. tanár (gyógynövények), dr. ::;zekt 
Tibor ny. r. tanár (kémia), dr. 11..onek 
Frigyes· e. ny. rk. tan·á.r (lté1111·ia), .dr. 
Ekkert László c. ny. rk. tanár (kemia), 
dr. Schulek Elemér m. tanár (kémia), dr. 
Fridl llezső 111. tanár O\:én1ja). 

Orvostudományi kar: dr. Lipták Pál 
ny. r. tanár (gyógyszerismeretl. dr. iVIo
zSonyi Sándor ny. r. tanár (gyógyszeré· 
szet), dr. Darányi Gyula ny. r. tf1nár 
(közegészségtan). dr. Andrisk'.' Viktor _c. 
rk. tanár ( egészségi:.'ln), dr. Cs1pke Zolt?.n 
m. tanár (gyógyszerészet)., dr. Fntz 
Gusztáv c. rk. tanár (gyógyszerhatástan). 
II. A Szegedi ldl'. Magyar Ferenc József 

T11domémyem1etemen: 
'[ t t'I · · 0 te1~észettudomán"i n a ·ema l ta1 e.:i .u„ " 
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kar: dr. Kiss Árpád ny. r. tanár (ké
ff~ia), ·dr. Greguss Pál ny. r. tanár (nö
vemytan), dr. Ábrahám Ambrus ny. r. 
tanár (állattan), dr. Szentpéteri Zsig
mond 11y. r. tanár (ás\Tánytan) dr Frö
Pich J óz_sef ny. r. ta.nái· (fizika'.). · 

Orvostudományi kar: dr. Kanyó Béla 
n:r. r .tanár (közegészség't.:'1.n), dr. Jancsó 
iVI'ikló~ e. ny. rk. tanár (gyógyszerisme), 
dr. Koszeghy Dénes egy. m. tanár, mint 
megbizott (kémia), dr. Dávid Lajo-s c. 
egy. rk. tanár (gyógyszerészet). 

G;rógyszerészhalJi.,'\atók eg,,·eten1i vizsgáló 
bizotts<Ígai: 

I. <'ns gyógysze„észhall.[1atók 11izsgáló 
bizottságo,: 

Bpe:sten elnök a minde21kori bölcsé
szetkari dékán. Tagjai: dr. Paál _iirpád, 
dr. Rybár Ist_ván és dr. Szabó Zoltán egy. 
ny. r. tanárol.:;: &:.; dr. Szebellédy László 
ny. rl.:::. tanár. 

... ~ szegedi gyóg:lszerész-gyaJi:ornol.:;:o
lrnt vizsgáló bizottság bgjai: Elnök: még 
n\ncs betöltve, dr. Kiss Árpád e. ny. r. 
tanár (kémia), ch'. Tukats Sándor e. m. 
t., főispán, ('gyó~rszerisn1eret-növény
tcn1). Ten1csvá1·y JóZ'3ef gyógyszertártu~ 



484 

Jajdonos (gyakodati gyógyze.részet), B°.r
bély József gyógyszertArtula?donos (tor
vények, rendeletek. keresk. 15meretek) · 
II. éves gyór111szerészhallqatók e/.őszigor-

lciti bizottsága: 
Budapesten: konnányb'iztosok: dr. 

Grosch Károly min. osztályfőnök, dr. 
Molnár Andor min. tanácsr>s. Bayer An
tal gyógysze1·ész, korm{rnyfőt::n~csos. Ipl-
11ök: az orvosk:ari déltán. Tag"]a1: d~'. _L1J.?
táilc Pál egy, n~r. r. tanár, dr. S7Jelt1 Ti-
bor egy. 11y. r. taná.1'. , 

Szegecle11: lto1111á11y}11iztas Ten1esv~ry 
József g:,róg·~,rszerész, elnök: az orvosKar 
n1indenJto1·i dék.ánja vizsgáztatók.: ~;~· 
Ja11csó :\Iildós 3-. ny, rlc t:'lnár es I\..o
·szegl1y Dénes egyet. 111. tanár, n1int n1eg
h'izott. 

Zá.rós.,i[Jorlati /Jizottsá.g: 
Budapesten: konnánybiztosok: dr. 

Grasch Károly min. osztályfőnök, dr. 
Molnár Andor min. tanácsos és Bayer 
Antal mrógJr.szerész, ltorrn. fötn:n·. El-
11ö]t: az orvosltari cléltán. TagJa1: dr. 
Sr,éld Tibor, dr. IJipták Pál és dr. Dará
nyi Gyula eQ"V. ny. r. tanárok. 

. o. d •• Szegeden kormánybiztos: r. veress 
Elemér egyet. ny. r. tanár, elnök: az OT" 

·:_-'.l-:: 
> r 

1 
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voskor n1indenkori dél(ánja, vizsgáztató}\: 
dr. Jancsó i\!riklós e. ny. rk. ta)lár, dr. 
Kanyó Béla egyet. ny. rk. tanár é·s dr. 
Kőszeg·hy Dénes eg:yet. 1111. tan2.r, mit1t 
megbizott. 

App1·o!Jríciós vizsrta· bizottá.g: 
Budapesten: elnök a minden.kori or

voskar1 dékán. Korn1ánybiztosok: dr. 
firc·sci1 I{{1rol;y n1h1. osztályfőnök, dr. 
Mol!1_ár ~.Li.ndur 111i11. tanácsos és Bayer 
Antal gybµ:yszerész, li:ormán;\rfőtandl,csos. 
Vizsgáztatók: dr. Mozsonyi Sándor min. 
tanácsv.s, egyet n~l. r. ta,nár, dr. \iVéber 
Dezső gyó!f~{sze1·ész, az Országos !(öz
egészségügyi Tanúcs tag·ja. 

Szegede1): elnök az orvosk:ar n1i11de11-
kor1i dékiin_k, ko1111ánybiztos: dr .. Jancsó 
lVTiklé'.5 egy. ny. r1{, t;;i.nár" 'rizsg·áztat.ók: 
Dávid L;;~jo2 eg:i.ret. i·k. tc:u1ár és Borbély 
.József gyúgrszerész. 

l\la~yarorsz<Í.g Gy<íg.,·szcrész Egyt'siilct 

Budapest, VI., Hegedüs Sándor u. l'i. 
l\iegalakult: 1872-ben, átszerveztt~

tett 1921-ben. Telefon: 225-098. 
Taglétszán1: vala111ennJri CE?O'nkan1a

·gyarország'i gyógyszertár. 
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Elnök: dr. Tauffer Gábo1· országgy. 
kétviselö. 

Társelnök: rren1esváry József. 
Alelnökök: Löcherer Tamás és vitéz 

dr. Várady László orsz&ggyülési l;;:é1)vise
lö. n1. J.;::ir. }.;::01m11ányfőtantácsos. 

Pénztáros: dr. Bayer Antal. 
EHenőrök: Budanovits Tibor és Do

bos Gábor. 
Titkár Preyer Dezső. 
Főkönyvelő: S'imonides Géza. 

Választméuny: 
Választmányi rendes tagok: Buda

pestről: Csá11yi Imre, dr .. Hmbcczy C:s~
kár, Janitsá11r László, l{a1~n Gyul,a, v1~e~ 
l\ováts Aladár, dr. i\folnar Alfred, '1fJ. 
örvén}'Í Béla, Réthelyi József, németpró
ndi vVolff Lajos. a Bu11apesti Gyógysze
rész Testület elnöke. 

Póttagok: dr. :B'ácá!nyi István, dr~ 
Schulek Béla. SZJkalla László. 

Rendes tagok Budapestről: Csá1iyi Imre, 
dr. 1Trah~czy Oszkár. .Tanitsáry László, 
l\.alán Gyula, vitéz l(ov"ács Aladár, dr. 
;\;Iolnár -~rpád, ifj. Örvényi Béla, Réthe
lyi József. 

Választmányi rendes tagok vidéfol'ől.: 
Dr. Auber László (Mohács), Benicz-
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ky ll'fiklós (Eger), Beretzkv Péter (Mező
berény), Binder Ottó (Sopron), Bokor 
Ferenc (Kaposvár), Borbély .József (Sze
ged), Fej•ér Barna (Nagyszőllős), Kauf
mann Ernő (Veresegyháza), Kádár An
dor (Sátoraljaujhely), Királyi M'iklós 
(Komárom), Ko·czka Pál (Szolnok), 
Küttel Dezső (Kőszeg·), dr. Mrukray 
László (Baja), dr. iVIészáros Zoltán (Mis· 
lrnlc), dr. llíihalovits Jenő (D.ebrecen), 
Mohilla Re~ső (Győr), Molnár Antal 
(Pestszedimre). Nagy István (Párkány). 
Rebm,rn Rókus (Balassagyarmat). 
Szendrei Sándor (Báránd), Szöllös'i .Jenő 
-Orsz. g,viil. képv. (Makó), dr. Takácsi 
Nagy Lóránd (Székesfehérvár), Thur.v 
Andor (Kiskunfélegyháza), Török Árpád 
(Hegyeshalom). 

Hinüalból választmányi rendes ta 
'gok: a ·kerületek elnökei, az üg·yvezetö 
igazgató, a pénztáros, az e11enöröl.;:: és a 
tan üg·;yi b1izottság elnöke. 

Póttcir;ok vidékről: Fördös Lajos 
(Kecskemét, Kovács Kálmán (Mezők:·\
vesd), Lápossy Kárnly (Alsóvereczke), 
Losonczy Vince Kaposvá,r, dr. i\Ierkly 
Belus .József (Nagykanizsa), Réthy K:i
TOly (Békéscsaba), Smel'ingai Lajo~ 



(Ipolynyék), Végh László (Szolnok), clr 
Vcnc]ra Antal (Pécs). 

SzánrcL:sglílOb.1zottsúr1: B. Orosz FP
renc (Budapest), .Ge:ffertli Dezső (Sze· 
kesfci1Lrvá r}. I-Cál111án I:>élri. ( D uc1apest). 
Szekeres István (Ujpest), iN'irkler János 
(Rákoskeresz.ltur), Póttagok: dr. Fiilep 
Ágc~ton (Buclape3t), CziJrnlka Ferenc 
(Szentendre), Kóros István, ( Rákospal<>
ta). 

Tanügri bizottság: Elnök: dr. Wébc1• 
Dezső. Tagok: c\r. ...~ndrisk:a '7ik:tor, dr. 
Dávid Lajos, I\ovács Ödön, ;::lr. JYiozsonyi 
Sánr1c'l'. Réthel)•i .József, dr. Schulek Efa· 
n1ér, dr. 1'ukats Sándor, dr. Zalay Dezső. 
Fcgyeln11i l)izottság: dr. 1~auffer Gábor, 
Lt:cherer Tnn111s

1 
dr. vitéz Várady L::i.szló. 

Szöllősi .lenő, Borbél)• .]{;zsef, Buclano· 
Yits Tibor, clr. Ferenczy JúnoE?, lVIégay 
Arpád, i\Iolnár Antal, Sperlágh Zoltán, 
Szentgáli Dániel. 

I. BudaJlesti Gyógyszer{>sz Testii~ot 

Alapítási év: 1809. - Tel.: 132-223. 
Elnök: némei1iróni:!i Wolff Lajos. Alel
nök: Cs?.nvi I1nre. Ügyvezető igazgató: 
lCovács ödÖ~. Pénztáros: Jan1itsáry László:. 
Könyvtáros: dr. Temesváry István. 

____ ............ „„ ... 
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Szán1vizsg1iló bizottság·: rendes ta
g·ok:, ~n1á11u,e1 Géza, dr. Héray- Ando~· 
I~oiwu Zoltan, dr. Fabrifiusné báró Syn'. 
tnus Ilona. 

Szán1yizsg·á.ló 
Radanovits l\Tihály, 

bizottsági póttagok: 
Szentlfüinci l;léla. 

Feg1~el1n~:i bizotts.ágí rendes tagolt: 
F;'k<ite Zo}tan_, dr. Ifrabéczy Oszkár, Ja
m~sary Laszlo, Kerpel Pál, :i'lla.iornssy 
:i:ela, dr. lWann Géza, Neményi Nándor. 
o:·l\ény ~I~1g·1~, Panc111la József, Réthel;Í 
Jozsef, Szrlvassy Gy. Lá,szló, Szüts Ernő. 

Fsgyelmi bizottsági pótta"'ok: Be
tegh Károly, Kálmán Béb, ift önrényi 
Béla. 

\7álaszt111ányí rendes tag·ok: dr. Ba
radli:!i .Tános, dr. Bayer Anta,l, Dobos 
Gábor, Éllő István, Fekete Zoltán dr 
Hrabéczy Oszkár, .T uhá.sz Márton, Kajál{ 
Gyula, vitr\z Kováts Aladár dr. l\folnár 
A!f rétl, cs.. Oro1.sz Ferenc, ifj. örvényi 
Bela, Réthelvi József, dr. Schulek Ele
m_ér, dr. Wéber Dezső. clr. Fácányi Ist
,~an. 

Választmányi póttagok: Hófer Antal.. 
dr. Illés Ede, dr. Koránri ~J'iklós, Szka1!á 
László, vitéz Torday Ferenc. 
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II. Budapest-vidéld li:erül11et. 

Ker. elnök: Szentgáli Dániel ( Gödöl-
!öl. 

Ke1·. társelnök: Molnár Antal (Pest
szentimre). 

Ker. elnökhelyettes: Budanovits Ti
bor (Ujpcst). 

Tagok: Gulyás Benjamin (Kispest). 
Ker. pénztáros: Dr. Bemolák János 

(Péstszentrö1'inc). 
Ker. titkár: Preyer Dezső. 
Választmányi tagok: Balthazár Ist-

1rim (Felsőgöd), Borzsov:iy István ( Cse
pel), Czibulka Gyula (Szentenure), Cson
ka Béla (Kistarcsa), Dvorálc Alfréd 
<Fót), Gulyás Benjamin (Kispest), Ka
bay .János (Rákosszentmihály), Kaciián 
Sarolta (Pestujhiely), Kajdacsy Pál (Bu
datétény), Kaufmann .. Ernő (Veresegy
háza), Kernchbaummayer Károly (Esz
tergom), Kóros István (Rákospalota), 
Körmendy Sándor (Buchkeszi), Dr. 
Lévolt István (PestszenterzsébetL Reb
mann Rókus (Balassagyarnnat), Szekeres 
István (Ujpest), · Szig-1á1t .János (Vác), 
Szücsné Szücs Julia (Mátyásföld), Ta
más Mihály (Solymár). Dr. Vagaszky 
!{ázmér (Rákoscsaba), w:rker János 

l 

l 
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.(Rákoskeresztur), Dr. Zalay Dezső (Kis
pest). 

Választmányi póttagok: Inu·eh .Jenő 
(Ujhattyán), Tamássy Dezső (Budafok), 
Tas Zoltán (Csillaghegy), Lengyel Encl· 
re (Rákoshegy). 

A kerület adóközösségének tisztilm-
ta: 

Eln1ök: vVirlwr János (Rákoskeresz· 
tur). 

Elnökhelyettes: Bu<lanovits Tibor 
(Ujpest). 

A felücryelöb1izottsá,g· tagjai: 
0 l . Elnöl\:: ... ~ pénzUg·yi hatóság 111eg )j-

zottja. 
Tagok: iVIülle1· Vilmos <Rákospalota), 

!(aufn1ann Ernő (Vereseg-:ilháza), Sze11t· 
gáli Dá1üel (Gödöllő), Szig2tvárt János 
{Václ. 

Póttagok: Csonka Béla (Kistarcsa). 
Kóros István (Rákospalota). 

III. Pest v<i.r1negye déli li:criilete. 

Elnök: dr. Zalai Károly. Elnökhe· 
lyettes: Thm·y Andor. Alelnök: a m'in· 
denJcori kecskeméti helyi Ci'\Oport elnölrn. 
Főtitkár és pénztá.mok: Förclös Lajos. 
Titkár: Dobos György. I(ö~ponti választ-
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mányi tag: Thury Andor. Póttag: Fördős 
Lajos. · 

Választrnány: Ambrózy Tfücn:, Bachó 
Sándor, Borbély Endre, ButtJinger Arpád, 
·csorba János, I\:atona 1Yiarg1t, L8.u.thn.er 
Lajos. Lovassy Dezsó, sz. Tóth József. 

Fegyelmi bizottság: Buttinger Arpád, 
Fördcs Lajos, l\!Iester László, vitéz Szab<> 
László. Tarjányi Já11os. 

IV. Székesfehérvár Yitléki lieriilet, 

Elnök: Csiüíry G. Olivér (Székesfehér. 
vár). Alelnök: ch-. Nakácsii Nagy Lóránd 
(Székesfehérvár). Társelnök: Vajda Gyu
la (Adony). Titkár: E. Lukáts Bela (Szé· 
kesfehérvár). Pénztáros: G0ffert Dezső 
(Székesfehfrvár). 

Válnsztrnány: dr. BaJogi l\!Iihály, 
Czermák Lipót, Gömbös Zoltán, Grimm 
Rudolf, .Jeges Béla, Farkas János. Beő"zy 
Gábor1 Földes L·::ijos, I-Iajnóczy Györg~r, 
:\Iag;y„ary l{ossa Sándor, Pásztory Sftndor„ 

\r. Győr-vidéki kerület„ 

Elnök: Stiner Imre (Győr). Társ
elnök: Rcstetter .János (Győr). Alelnök: 
Szebellédy Ferenc (Tét). T'itká1·: Dali bar 
László (Győr). 
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Választmány: Barna Antal, :Marko
vits Pál, Pallovits Alajos, Tomka Iván. 
Mohilla Rezső, S'.1.1 János. 

Fegyelmi bizottsági tagok: Stim1ei
Tume, Rostetter .János, l\!Iohilla Rezső. 

Póttagok: Sal János, l\!Iüller Elek. 

'rr. Sopro13 várincgyei lieriilet. 

Elnök: l\!Lu'inczer Jenő m. kir. kor
mánytanácsos (Csorna). Elnökhelyettes.; 
Flóderer Jenő (sepreg). Ügyvezeto 
elnök: Niko!ics l\Iilivoj (Sopron). Tiszte
letbeli elnök: S~erdaheiyi János (Sopron). 
Titkár: .T éhn Antal (Sopron). 

Választmány: B'inder Ottó, Groh
n1ann \T!ln1os, l(l'eutz Valden1ár, Ré1m1an 
Béla 111. k:ir. J.;:or1ná11yfőtanácsos. 

Fegve\mi hizottsáo-: Scurina Cyri!l, 
Nindl 5i\nos, Huszák n Lajos. Póttagok: 
Binder Ottó, Horváth Kálmán. 

'rrr. Vas-Zala yár1negyei lterülct-. 

Tiszteletbeli elnök: dr. Kaszter ödön.: 
Elnök: dr. Bisiczky András. Túr.sehtök: 
l\]erk1y-Be1us József. Alelnök: Eöq Vil
mos. Titkár: Lendvay Endre. 

Választmány: Cséby Lajos, dr. 
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Dvorszky Béla, Hodászy Iván, Küttel De
zső, v'itéz Szalay Gyula, Szigetváry Zol· 
tán, dr. Szmocliss .József, To11kos Dénes, 
dr. Wienei· Jenő. - Az országos váho;zt. 
mányba kiküldött: Küttel Dezső és iVIerk
ly-Relus .József. 

VIII So1nogy\·árrnegyei lrerület. 

Örökös ctiszelnökök: <lr. Atzél Ele
n1ér és dr. lVIozsony1i Sándor eg1reten1i 
nyilvános rendes tanár, n1i11iszteri taná
csosok. Elnök: Piatsek Gyula (Kapos
vár). Alelnök: Sátory Lajos (Balaton
boglár). Titkár és pénztáros: Bokor Fe
renc (Kaposvár). 

Választmány: Fábry öclön, Lieber 
Béla és Lcisonczv 1lin·ce. 

IX. BaranyaYár111egyei h:eriilet. 

Elnök: Török .János (Pécs). Helyettes 
elnök: Nékám Aurél (Pécsváracl). Alel
nök: dr. Auber László (iVIohács). Titkár: 
Weigl Dezső (Pécs). Pénztárnok: dr . .Jó
nás G·éza (Pécs) .... 4.. választn1án,y tagjai: 
Geiger I(á~n1án, l\íertha Lajos, Frieclricl1 
Sándor, di-. Vondra Antal, Eőry István, 
özv. Hübner .Józsefné és dr. ~furóné-Cson· 
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ka Vilma. A fegyelmi bizot:Ság to:gjai: 
lVlajtán Kajetán, Friedrich Sandor e~ dr; 
Jónás Géza. Póttagok: dr. /l.uber Laszlo 
és Eőry István. 

X. Tolnavárn1egyei li:eriilet. 

Elnök: t Pongrácz Lajos orsz. k~pv. 
(BáL-iszék). Társelnök: dr. lVIakray Las~~ 
ló (Baja). Alelnök: dr. Herczog Elen;er 
(Tolna). Tiszi;eletbeli .eln?k '. Sze~~1y ~~n
tlo1· (Szekszál·cl). T1tkal"Jegyzo. Go1 be 
Gyul8. Baja. 

Válaszbnány: Forkly Géza, dr. Gei· 
tfoger .T áno8, dr. He1·czog Elemér, Ko
ritsánsz1\:V Dénes, Praefort Ferenci dr. 
Pál völgyi.né Szily Tuladanna, ifj. S~eghy 
Sándor, Szósz Lajos, Szendrov1ts Vilmos. 

Feg-yelmi bizottság: dr. Herczeg. Ele
n1Br. dr. lVIa1{ra~y László, Zalay .Ja11osp 
Pótiagol;:: dr. Gei1·h1ger János. Sz·2nc1J:o
vits Vilmos. 

'rörvényszéki gyógJrszerészi szal\:értő: 
dr. Geliringer J~inos. Za1ay János , 

Ba.i\ai 11áron1szög: 
1108. '1.1olna várn1egye 
János (Szekszárd). 

dr. Geiringer Ja
teriiletére: Zalav 



496 

XI. Szegedvidéki li:eriilet, 

Tiszteletbeli elnök: Frankl Antal. 
(Szeged). Kerületi elnök: Temes,·á;'„ Jó
zsef. Ügyvezető elnök: Borbély JÓnef. 
Társelnök: v1itéz Várady László dr. orsz. 
gy. képviselő kormányfőtanácsos. Alel-
11ök: Szöllősi Jenő orsz. gy. képviselő. }"'ö
titkár: Apró Jenö. Pé11ztámok: Frankó 
Andor. 

Választmányi tagok: Barcsay Ká
roly, Leinzinger lVIááa dr., Mészáros Im
re, I-Iattyaj-r ~l\11dor, PÓ'.sa Da1ázs (Szeged), 
föáisz Nándor, Szentessy Iván (Szentes), 
K1'istó Nagy István, Philipp István ( !Iúcl
íl11Jezővásá.rhe1y), viléz IZlr{tl\" l\'fihúlv 
tlVIakó) é·s dr. Kiss Lajos (Kistelek) gyóg;_ 
szerészelc ~ 

Kerületi fegyelmi bizotlság tagja'i: 
Rendes tagok: vitéz \ 1árady László dr 
Szöllőssy Jenő. Pósa Balázs. i.)6ttagok·; 
Bulcsu Barna és Szentessy István. 

XII. Szolnoln·ár1negyei li:eriilet. 

T'iszteletbeli elnök: id. Szele Béla 
!Szolnok). Elnök: ifj. Szele Béla (Szol
nok), elnöld1elyettes: Jánváry Endre 
(Jászberény), titkár: U. Kováts Zoltán 
fSzoJ.i10k). pénztárnok: Végh László 
(Szolnok). f 

§?< 

.. ·)::~fi'.IJ 
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Választn1il11y: Alexancler I<:áln1án 1 

Ferenc In1re, .Józsa Sá11dor, Bauer László, 
Ko!ba)1 Rudolf, W-ber Géza, Weiszen
bache1· Pál. 

XIII. Dchree.envicléld lierüle.t. 

Elnök: Tolvay Inll'e (Debrecen). El· 
nökhelyettes: Osgyáni .József (Nyil'egY
hám). Titkár: Aranyi Sándor (Debre
.cen). Pénztáros: Káposztássy Géza (Deb
recen). 

Választn1ányi tagolt: Beke Bar11a 
(Debrecen), Benkő Sándor (Derecske), 
Dr. Birtók L. Sándor (Püspöldadány), 
Fiiller .Jánc·s (Hajduszoboszló), He1'ing 
Ernő (Tisn,tpclgár), Hörömpő Imre 
(Büclszerctmihály), Illés Zsófia (Nyíregy
háza) Jankó Gyula (Zsáka), Liptay Al
])ert (Berettyóujfalu), Sz. Szabó Jenő 
(Debi·ece:1), Szend1·ey Sándor (Báránd), 
Török Gyula (Nyíregyháza), Wollmann 
Árpád (Téglás). 

Pénztá!'i ellenőrök: Lassány'l ,József 
(Debrecen), Papp Gyula (Debrecen). 

Fegyelmli bizottság: Jónap Abdác· 
(Debrecen), Dr. Mihalovits .Jenő (Deb
recen), Németh László (Debrecen). 

XIV. Békéscsabavidéld keriilet 

Tb. elnök: dr. Sücly Ernő (Békéscsa-
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bf'.'). Kerületi elnök: Dolesch J. f . 
kescsruba). Tt'tl•a'i··. S ozse (Be-' zeberényi At l 
(Békéscsaba). Pénztáros: Varga ic or 
(Békéscsruba). ' At1tal 
• A kerületi választmány tagj a!i. A t 
f~os) (~jkigyós), _lVIolnár J\fihál~- · (O~o~~ 
Mza , ·,agettly .Tanos (Békés) ö;w F • 

kas Antalné (Szarvas), Mád~y Al;c~; 
(Gyoma). .Petry Zoltán (Öcsöd). · 

A keruleti fegvelmi !:lizottsá,,. ta . . 
Dr Sül E „ D.. 'l!ó ,gJat: 

: 'Y rno. olesch József, Szeberé-
nyi An~°.l'. Va;·ga '.<1..ntal, ~-éthy Károly: 
. . A ],ozponh valasztmanyba: rendes 
tag: B~retzkJ'.. Péter (i\lezőbei·éiiy), pét· 
tag. Rethy Karoly (Békéscsaba). 

x'r· H.e;ves1uegy(\Í li:erület. 

Elnök: Sperlá\!.'h Zoltán (Fiatvai ) 
'lel „1 B · . ' ' 

1 
•· P. n~<: • en1czky 1v11iklós (E;;er). Titkár: 

t. esz er Amim (Eg·er). Péliztáros: Szabó 
Bela (Eger). 

Vála.oztmány: Ctippon Antal 
1

1
nosgyórk), Fajcsek József (Eger) I~~á: 
er Gyulo ( Ap ) S · , , sz , . · " .. ez , ai-v l,úlior (Besenyő-

1
,elel,)' Cser.ian Imre ( Gyönovös) dr Ga 
·rumbos Já11os (Eger). . o~ ' · ,_ 

r Feg·yeln1i hizcttság: Sperlágh Zoltán· 
. , Hatvan)' Beniczky lVI'iklós és dr G l . 
bos János (E ) · a am-ger . 
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Póttag: Siwy Gábor (Besenyőtelek) 
g:· i' -és Gál István (Füzesabony). 

$' XVL ~Iish:olc-vidéld li:erület .'f 

.;;,· 0' Elnök: nemes lVIolnár I<:álm{in. Társ· 
'i' -elnök: Vámos Imre. Tiszteletbeli elnök• 
Z: dr. Kfráldi János. Alelnök: Nozclrov'!czi 
*' 

~: 

Pál. Titl<ár: dr. lVIészáros Zoltán. Pénz· 
tárndl~ és jegyző: ft1Ie11ner Ödön. ügyész: 
dr. Póta László. 

Választmány: Éles Géza, Kovács 
Kálmán, Lollok László, K. Rácz Jenő, .dr. 
Schulek Gyula. Sislm lVIiklós, Stepán Ist· 
ván, Wéhly fatván. Póttagok: Barna 
László, Pesti József. 

Fegyelmi \:lizottság: Elnök: nemes 
Molnár Kálmán. Tagok: dr. lVIészáros 
Zoltán, dr. Királc\i János. K Rácz Jenő. 
Póttagok: Pesti József. dr. Schulek Gyu-

1a. 
OldeYeles Gyógyszerésze}{ Orsz:\gos Egyesiilete. 

Elnök: Urszinyi Károly. 
Alelnökök: dr. Halma\ János, Czeglé-

dy Béla, Földényi Alajos .. 
Igazgatósági tagok: Hajdu Aladár . 

Laborczi V'ilintos, Sármási Gyula. 
Pénztáros: Baithó Elemér. 
Ellenőr: Tatorján Dezső 

H 
j! 

li 
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Főjegyző: Balás Pál. 
Jegyző: Papp László. 
Sze1·kesztő: Gróff Gyula. 
Vála!;ztmányi i\agok: Benedek István. 

Endrényi Ernő, Fantel Sándor, Fénye,; 
B·la, Foki Imre, Győrffy Sánc1or, Ha.inal 
Béla, Harmos T>bor, Katona Aladá,r, Kis
dégi Ferenc, Kováts Sándor, Kuntamás1 
Gyula, tlr. Lelkes György, Marton Sán
dor, iVIiklós Zoltán, Nosztrai C. Gusztáv. 
Pog-ány László, Remetey·Flilepp Tibor,. 
dr. Szalay Sándor, Zsedényi Györgyné. 

V á1asztn1ányi pótta~ok : Aln1ásy Er 
nő, Fontos Jenő, Cedecn Arpád, HeollS 
László, Helntz Géza, Lénárd Tibor, Pir
chala l(áro1~l, Sza,rvasl1ázy Fere11c. 

Szá111vizsgálú bizottsági tago1c: Eger
dy Géza, I(aszanicz.k:y Gyula, Vass Endre~ 

lHagyar Gyóg,vsz>erészek N.rugdi,iintézete. 

Székhelye: Budapest. Alap!ittatott 
189:3-ban; uii'ásze1'Veztetett 1903-ban. 

Elnök: Bayer Antal ko1111ányfőtEiná
rscs, alelnökök: Löchere1· Tan1ás és Uor
váth .Jenő. Penztáros: t11', Bayer AntaL 
Ellenőr: Beretzky Béla. · 

Budapesti. Gyógyszerész Testület N.rugdij~ 
és Scgélyzö Eg,rlete. 

Alapítási év 1885. - Székhelye a tn-

'·':·i" 

1.:.··········. Jaj donát képező Aggteleki utca 8. szá~1:~ 
fr házban. Elnöksége és tisztikara a Buda-f pesti Gyógyszerész Testületével azonos. 

f;J l\lng;rarországi Gyógyszerész Egyesület és az 
·x Okleveles Gyógyszerészek Orsz. Eg;resületénelt 
~ffi:· kebelében alakult G:.rógyszerészek Ten1ctl\ezésí 

f Budapest, VI„ s;:~~a~~~:.i;ándor utca 17. 
f: Telefon: 115-·266. 
!.;.. Intézől:lizottság: Koritsáns2í]cy OtTtó, 
e:• I{ovács öclö11, Láng Oszkár. Löcl1erer. a
i' más, iVIészáros Dezső. Gróff Gyula. 
l 
§.'. i\Iag;rar Gyógyszerészt1ulon1án;ri Társaság-, 

·á:· Alali::ult: 1922-br,n, , a tngol.;: szá1n1a 11at~ 
g százon felüli. 
{ Tiszteletbeli elnökök: dr. :i'!Iágócsy-Dietz 
J~· Sá~nclor 11:rug. e. r. tan.. dr. Deér Endre 
~.; k.01111ányfötanácsos, gyógyszerész, az Orsz. 
~ Közeg. Tanács tagja ('f). Elnök: dr. ,Ja
%. kabházy ZS'igrnond nyug. egyet ny. r. 
!\ tanár. A1e1nökök: dr. Széki Tii,bor eb>J'et. 
~:. 113r. r. ta11á1· és dr. :Niozsonyi Sándor n1i11. 
(.: tan., egyet. 113r. r. tanár. az Egyetenli 
%e G:yógyszc1·észeti Intézet és Eg;y2ten1i 
f:' Gyóg·yszertár igazgrttója . FötJitkár: dr. 
.(1 Lipták Pál eg;,ret. ny. r. ta11ÍIJ:. Titkár: 
· dr. Halmai Jf.nos egyet. adjunktus .. Tegy-
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zö: llr. I~Iorváth Jen.ő. a Székesfővárosi 
közk:órl1ázi gJ'Ógyszertárak igazgatója. 
Penztáros: dr. Wéber Dezső gyógysze
rész, az Országos I<\.özegé5zség. Tanács 
tagja. E11er~őr: dr. Zalay Dez,ső gyÓb'J ... _ 
.szerész. Könyvtáros: dr. Csipke Zoltán 
egyet n1. tanár. A vezető-testület tagja:i; 
dr. A.nd1·iska Viktor g·yógysze1·ész, ]cer. 
tiszti'Drvos1 egyet. e. r1c. tanár. dr. Au~ 
gusztin Béla 11yL1p;. eg·yet. e. rk. tanár, 
kisérl:etügyi főigazgató, Bayer AEtal 
gyógyszerész, lro1·111ányfötanácsos. Er· 
n~,rey József 11,Y. 111uzeun11i főigazgató, rlr. 
Groh Gyula egyet. ny. r. tanát', Győrffy 
Gábor gyógyszerügyi igazgató. dr. Isse·
kutz Béla egye.t. ny. r. taná1·. I{orit
sánszk;l Ottó. a lVIag·yarorsz. Gyógyszerész 
·Egyesület il~,ryv. igazgatoJa, dr. lVIikó 
Gyula egyet. e. rk. tan.ár {Debrece11), dr. 
Si:!l1ulel-L ·Eilcn1ér egyet. n1. tanár. az Orsz. 
!{özeg·. Int&zet I{én1in..i osztftlyána1-L veze
tője, dr. Sie.gler .János. n1i11isztcri oEzt. 
ta1i., egyet. n1. tanár, d1·. Szel1e11édy László 
eg·yet. ny. rk. tanár. 

... A_._ Társaság- t.itk;;í.ri l1ivatalánalc az 
Értesitő szerkesztőségó11el~ és kiadÓl1iv~~ 
talának c'ime: Budapest. VIIl„ Ullői ut 
:36. Telefon: lcJ0-249. 

SOJ 

Buda1lesti Gyógyszerész l(aszinó. 

Alapitó örökös diszelnök: dr. Gaál 
Endre" Elnök : Csány1i Inu·e. U gyvezető· 
alelnök: Schubert Arnold. Alelnök: dr. 
llfonn Géza. Pénztáros: Hófer Árpád. El

J.:· lenőr: Nen1Jé11yi Nándor. Háznagyok:: Fe-
kete Zoltán, Graef Tibor, dr. Temesváry 

·1 István. \íálasztmánJri tagol~: Dobos Gábor~ 
l vitéz Kováts Aladár, dr. Haas j\!riklós, Ja-
1 nitsáry László, Majorossy Béla, ·dr. Mol
! nár Alfréd, Orosz Ferenc, örkéi1y Hugó, 

Riesz Árn~i,l1; Szilvássy Gy. László, Ri
may Béla, Steiner Oszkár, Biró István. 

f Szfu11vizsgáló bizottság: Vajna József,. 
l Kerpel Pál, ifj. örvényi B-la, Kende Er-
< \'1in. Szán1vizsgáló bizottsági póttagol\:: ! Pikler György és Fekete Ando1·. 
i 

j ..-\ budapesti kir. rn. P:í.z111ány Péter ttulo1nányM· 
egyef·e1n gyóg,ysz·e.részhallga.tóinak önli:é11zö és 

segélyzö-egylete. 

i. lviuze1n11 ]\:örut 6-8. II. udvar, I. en1. 
Alakult: 1863. évben. 

!'. Elnök: Wéber Giábor, •a.]elnök Nér 
%' n1etl1 László, főtitkár: Sn1etana Aladár 
Í'. titJ\:ár: l\'Iatolcs~/ György, pénztáros: Hra~ t ~éczy„Tamás, ellenőr: Bedmwik Károly, 
J, Jegyzo: Pentz l\'Iária, könyvtáros: l\folnár 



'.504 

Ferenc, háznagy: Hajdu Béla, Jjir. biz. 
elnök: Németh .József, vig. biz. elnök: 
Haj<lu Béla, vig. biz. alelnök: Korit· 
sánszlty Dé11es, ·választ111ány1i tagolt: Isse
kutz Lívia, Kovács Pál, Siposs György II. 
éves, Balás Judith, Rácz Zoltán, Simoru 
Pál I. éves, ~Iozsonyi i\farietta, Losonczv 
Vince uj r. I. éves. V:áJasztmány1i pótt~
gok: Losonczy György II. éves, Duray 
Gyula I. é\·es, Tóth Gábor u.i r. I. éves. 
Bíráló bizottsági tagok: Klembala Márta, 
Geörch Ferenc II. éves, Csóti István I. 
éves, ürögdy Jézsef uj r. I. éves hallga
tók. Szán1vizsgáló biz. tagolt: Beteg11 
Péter gyógyszerész doktor-.ielölt, Bach! 
.T ózsef és Dósa György uj r. I. éves hall· 
gató. 

„A. 1nagy, ldr. Ferenc József tudonní.nyegy.etcn1 
gyógyszerészhallgató „Ráhóczi11 bajtársi 

Ch')"CSiilete. 

Alakult: Szegeden, 1921. 
Székhely: Szeged, Gizella-tér 4„ 
Club. 

évben. 
Turul 

Örökös inag·ister: dr. 
ny. r. tanár. iVIagister: dr. 
e. i11. ta1tár, föispá11. 

Széki Tibor e. 
Tukats Sándor 

SZAKLAPOK 
&' 
&· GyÓJ:,')"SZe:rész.i Hetilap, 
l' i\1egindult: 1862-ben néhai Sché;ly Sá;1-l clor szerkesztésében. Jelenleg tehat 79-1k 
' évfolvamát éli. Szerkesztette 1897-től 
l' 1924:ig dr. Varságh Zoitán. Szerkeszfü: 
l Réthelyi József. A Budapesti Gyógysze
f n'sz Testület hivatalos lapja. Kiadja a l Gyógyszerés7Ji Hetilap kiadóhivatala. Bu
l dapest VIII.. Röl<k Szilé.rd ucca 31. Tel.: J i:'\J-ÚJO. Felelős szerke5ztő és kiadó: dr . 

'Gaál Endre. Szerkesztőség: Budapest, 
' VIII.. Rökk Szilárd-u. 31. Előfiztési ára 
~; ez1idöszerint egy negyedévre 7.50 pengő. 

Gyógyszerészi I\.özlün:r. 

Megindult 1885-ben, néhai Csurgay 
l(áln1á11 szer1zesztésében, az 194l. évbe11 

-

).i•···· tehát 57 ·ik évfölvamát éli. 1s~e11·J~tes1zt:t1t'e e 1936-ig Karlovszky Geyza; naco u aJCO· 
tulajdon0'3 és a kiacláért felelős özv. Kar

t lovszl<Y Geyzáné. Szerkeszti: Ko1•itsánszk)" 

1 
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Ottó. „A.. lVIagyarorzági Gyógyszerész 
.Eg_vesület hiva. taios l,0 pJ·a. J1·oda· B j ·· " ,. uca-
pest, VIII., Vas ucca 12. Telefon: 139-
.225 E!öfizetési ára eg;y negyed0vre 8 P. 

Gyógyszerészeli: Lapja. 

Az Alkalmazott Gvóg-yszerészek Ornzá· 
~os Egyesi.~letének: hivatalos la1)ja. lVIeg
mclult 1906-ban, 1941-ben tehát 36-ik év
folyamába lép. Megjelenik havonta két· 
szer. Felelös szerkesztő: Gróff Gyula. Ki
adja: az Okleveles Gyógyszerészek Egy~e;. 
.sülete. Szerke;;ztőségi és kiadóhivatali 
iroda: Budapest, VIII., Népszínház u: 27. 
Telefon: 340-314. A lapO't az egyeslilet 
t<:gja'i _dijtabnul kapják. Egyesületi 1;ag
sag1 dlJ havonta 2.40 pengő. 

Gyógyszerészi Sze1nle. 

Meg'indnlt 1936-ban, 1941-ben tehát 
6-ik évfölya1m\.ba lép. Megjelenil~ heten· 
ként. Felelős szerkesztő és kiadó: dr. 
Sz;:Í.sz Tihan1ér. Előfizetési éra i1egyed
évenként 5.60 pengő. Szerkesztőségi •és 
1daclóh'ivatali irocl~.: Budapest, IX„ ÜJ].füc 
.ut 21. · 

f.lagyar Gyógyszerésztuc1on1ányi Társaság 
Értesítő.le. 
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~-· ~Iegindult 1925-ben. Dr. :Mágocsy-Dietz 
Ís: Sándor, dr. .Jakabl1ázy Zsigmo11d, clr. 
·le Széki Tibor és dr. Schulek Elemér köz· 
~ remüköclésével szerkeszti: dx. Ilipták 
"l', Pál. lYiegjelenik kéthavonként. Előfizetési 
I'. dija: egy évre 16 pengő.. Szer1teaztöség 
/·_;_,; __ ·.· és kincfófhivat

1
rtl
4
:
0 

B
94

u
9
clapest, ·vin., üllői-ut 

26. Tele ·on: · .- . 

f DARMOl 
~: 10, 4 és 1 darabos eredeti csomagban. 

. f A 220.000//933. sz. belügyrnin. rendelet ertelrnében 
!\· csak eredeti csomagolásban árusilhalÓ. 

Kö.:velfen rendelriseknél előnyárok. 

DllRMOL RT. Budapest, XIV, llungária-körul 114 :: 
:i 
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(Lezárva: 1940. · november 21-én.) ~· · 

A trianoni .Magyarország terliletén (' 
5{:-; 

1940-ben csak Fülöp Endre részére lett 'ff 
~-

jogosítvány ~ .. 
'{;/ 

Budapestre gyógyszertári 

adományozva. A nyilvános gyógyszertá-

rak: szán1a az ország területén, - a felvi
dékről és Erclélyből visszacsatoltakat is 
fip:yelembe véve - ezzel 1835-re emel
kedett. Budapesten a nyilvános gyógy-

sze1táraJ\: S2;án1a egbl"}rel 

.előző évben, tehát 189. 

e tol Slii! B@ll.li!.!I ÉS 
Sli!ISK!ii!ll\llŐC:S 

Gvártia: WETOL vegyészeti laboratórium r.-t. 
Budadesi, ll, Thurzó-köz 7/a. Telefon : 291-289.: 

I. 
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Gyors és pontos 
EXPE:Dl'flO 

\ 
megbizható áruk 

versenyképes árak 

mellett készséagel 

állunk a magyaror· 

siági gyógyszertá· 

ralc rendelkezésére 

lHllllMllYERÉs SEllZ RT 
GYÓGYÜRUNft6YKERESKtDÉS 
ÉS GYóGYSZERVEGYÉSZEll 
UIBDRllTÓRIUM 

BUD~l!Uí!S'lf' '111' ZllUN'lt'I UC:C:~ ~ 

<\'>]?}/; „„„„„„„„„ ...... m'm'''l•TFm~ •... „„„„„„„„„„„ 
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MAGYARORSZÁG EGYNÉL TÖBB 
GYÓGYSZERTÁRRAL BIRÓ HELYSÉGEI 

A. gyúgyszertárali: szá1nának feltüntetésével, 

„Aliaujszáutó 21 Cegléd 
„.\'llony 3 : Celldöruülk 
„1\:-:zód 2 Csepel 
Bnja ' 5 Csil~.szereda 

Balassagyn.1111at 3 i Cso:u~rád 
Ea1atonfiired 2 Csorna 

Balruazujvá.ros 2 Csurg6 

5 
2 
4 
2 
5 
z 
2 

Barcs 2 Debrecen 22 

Battonyn 3 Derecske 2 

B,5,csaliuá.s 2 Dé.s 4 

Eánt'fyhunynd 2 Dévr~vúnyu 2 
Eereg.<:;zász 4 Diósgyö1· 4 

Beret.t.yóujfalu 2. 
1 
Dorubóvár 2 

Bes?.terco 6 DunaJöldrár 2 
.Bethlü11 2 D1111a~zeTdalielv 2 

Békúsn1egyer 2 E;..:cr 7 
Békés 5 Eh~k 2 

Békf:::-csaba 10 En1lröd 2 

Bicsl~P 2 Er('si 2 

Bonyhád 2 Eszter.:::1101 3 

B(lrgnpl'lllHl 2 É}P~d 2 

Budafok 3 81·n1ihályfalYa 3 

Bu(lapPst 200 Érsl'kuJvár 4 

'Fehér~yarlllnt 

Fe1sővisó 
GöiHilló 
Gyergy ósze11tr11ildós 

Gyon1u 
Gyü11;.ryi.is 

·Győr 

Gyula 
Hajdubi.iszUr1uény 

Haj;.ludorog 
HnjdnhntlllÚ7i 
Hnjdunánás 
Hajdur.,1.oho.s1.1ó 

Hf:ltni 
Hat.van 
Heves 
H.Jtln1ezövásárhely 

Hus1;t 
Ipol~·ság 

!zs<l.l;: 
Já11osl1alnu1 

Jászapáti 
Já~'l.fu.·oksr.áUús 

Jászberény 
Jászladány 

Kalocsa 
Kaposvár 
.Kapuvár 
Karczag 

2 J(assn. 
3 I\.cesl\.t'IUét 
2 i{e<czel 
:r ·1zesztl1ely 
2 E„é::tlivL~~úrhn1Y 

5 E..irályllehnec 
12 l{iskörös 

!) !Usl;:11ndorozsn1n 
5 1Uslq.v:1félegyháza 
2 l·:bH'-nnhnlas 
2 l{isl;:un1uaj:;a 

3 E..is11e.s:;t 

8 l\.lstelek 
2 K.isujszáHás 

3 l(JSYÚrt1::. 

2 I\.olnzsvár 
13 \ l{oniádi 
3 \ l\.0111úro1n 
2 h.oBL1oro:> 

2 1 KoYÚSZ!\U 
2 E.ür111cnd 
2 E.6l'iisniPz1l 

2 K.öszeg 
6 E.ra~zna 

2 l(unhegyes 
2 K.uu1nadnras 
G !{unszentu1árton 
2 l(unszentn1il;:lós 
5 Lnjosnli1.se 
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ll 
12 

2 
3 
2 
2 
2 
3 
G 

2 
8 
2 
3 
4 

21 
2 
s 
2 

2 
2 
2 
2 
3 

2 
2 
2 

2 
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5.1.3 -

Rozsny.S. 2 Szélcie~fehérvár 8 
Léva 3 N<tg:,v::;ouilatt 2 Sajószentpéter 2 "Szigetvár 2 
Loson<' 4 NatJ~·szalonta 4 Salgótarján 3 S7.ik.~zó 2 
.i\'I:i;r,\·arlá11os 2 Nng~·szüllős ~- Sarkad 2 Szilágysomly5 2 
l\Iagyaróvár 2 Nagyrárad 20 Sashalom 2 S7~inérvárnlja z 
J\'lal;;ó g Naszád 3· Sárüogárd 2 Szobráncz 2 
l\Iarcali 2 Nádudvar 2 Sáro~paiak 3 Szolnok 8 
l\Iart!"itta :~ Nyár{ul.szerecln. 2 Sárvár 2 ·s1AJtnbnthely 7 
I\Iaroshéviz :? Nyirbátor :?: Sátora1JauJhe1y 4 'Dapolcn 2 
.!'darosvásfu:hely !) : NyiregyhÍ!Zfi !) Se1isiszentgyörgy 4 Tasnád 2 
:i\J~rauia ross7Jget G : Orosháza 5 Siklós 3 Tata 2 

' l\Iáté~znll;:n 2 r Ózd 2 Siófol;; 2 Tápiószelf! 2' 
.i\Iczöherény 3 Pnks z Solt.vüdl;;ert 2 Tiszaföldvár 2 
lllezöcsát 2 Pápa '! Sopron 8 Tiszafüred 2 
1Ie!.őktivesc1 3 Párkány 2 Soroli:sár 2 Tol.:nj 2 
l\lt~zötur 5 Pás?.tó :?: Szabadszállás 2 Tolnu 2 
l\Il:Iykut z P(':-;t!'z(~lnt:erzsébet 12 Szan1osujvár 2 TótkomlSs 2 
i\Iinc1'.::,:zent 2 PcstszPntlörinc ;) Szarvas 5 Türöl\:57..entmlklós 4 
i\li:;kolc lR Pc.,;t:ujhely z Sza tmárnéme.ti 11 Turkeve 2 
l.\lohács .j Pécs 14 Szászrégen 5 Ujfehértó 2 
!\ion0r 2 Pilisvörösvár 2 Sze~cd 25 Ujpest 11 
l\Iór 2 P(llgúr 2 Szeghalom :.i Ungrár 7 
l\Iunkács 7 Putnok z Szegvár 2 Vő.e 4 
Na;.;yatácl z P!ispüklatiáiny z Szekszár<l 3 Vecsés 3 
Nagybánya 4 Rahó 2 Szentes 8 Veszpré1n 4 
N:tr;:r!•anizsr.: 6 Rúekeve z Szerencs 2 Vésztfi 2 
Na.~ykálló 2 Rúko~csnl)a z Székelyhid 2 Zalaegerszeg 3 
N:>gykúroly 5 Rákospúlota 7 Székelyl\:eresztur 2 7ia~as7..entgrőt. 2 
Nn.:;ykáta 2 Ráko~-.szentuühily 3 Székelyudvarl1ely 3 Zilah 3 
N11L""ykőrüs fi 1 Rinins?.ombat 3 

~ 
' r 

'·'b'. 



514 

MAGYARORSZÁG MYILVÁHOS 

GYÓGYSZERTÁRAI 

(A.z adatok sorrendje. ez: 1. A helyiség. 2. A 
ruegye, 3 . • i\. laknss:íg sziuuu. az 1930. évi nép
szá1ulálás szerint. 4 .• 4.. gyógyszertár ciul'?: és lla. 
reáljogu, vaey fiók. errnek feltüntetése, 5. _ti.;. 

gyógyszertár ala1Jit:ásánal.: éve. 6. li. tulajdonos 
és az esetleges béL·lő vagy kezelő i1~ve. 7, Zár&. 
jelben az esetleges észrevétele!.:.) 

_4..ba (Fejér l, 4067, öra.ugyal, 1893. Scbe.fler 
_i\.utal (fiókkal Sárkereszturon.) 

A„baujszántó (_:\.banj) 1. 4773, Fehér I;,Jgyó (r.), 
1812. l\.iskörei 1\Ieisels Irén k. 1IeIBels l\likl.Ss. 

né, Telefoli: 14. 
_4..baujszántó, 11adnnna, 1923, üzv. Szalay 1'1i

hály.né, li:, I\.erel.:~s Etelka. Tel.: 31. 
„<\.haujszina (-4..bauJ-'forua l. 1519. l\IegYáltó, 

1914. Gosztonyi l\Iór ürül.:. 
• s.\báclszalóli:: (Szolnok 1, 7463, l\.Iagyar l(ororu~, 

1873. l(ertész Ernő István, 
li.hony (Pe;.;t) 1. lG.057, Szent. Ist:rán lürály1 

1910 Perényi Gyula, b, Bu<laház.r Sándor. 

Tel.: 34. 

*~· 
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_.\\Juuy, Re1néuy (r.), 1824. Dr. Ember Elemér, 
h. Szabó Gyula. Tel.: 25. 

_.\1Jo:1y. l\.Tt>f:\·áltó, 1930. Cse1niczk:r Frigyes. Tel.: 
36. 

. .\e!'.la (Pest) l. 1280, 1\Iegvált-ó, 1887, Juszk:5 
Gyula, 

_.\.dács (HevP.s) I, 4100, l\.Iegváltó, (f) 1935. v, Cup.. 

pon _.\.ntal, k: Orosz János. (Várnosg:rörk fi
ókja). 

_.\don~' (FPjér) 1. 4260, 1\ilegáltó, 1819. Vajda 
Gyula, Tel: 18, 

A„jka (Ve.szpré111) 1. 2834, Reuién:r, 1883. Heffler 
Ferenc. 'fel: 19. 

_.\jnácskö (Gö1uör) l. 1107, J\feJ;váltó, 1912. Os
gyú~·iy Dezső, 

_.\kna.sngatng (l\.l;:í.ramaros I, 1900, 1861. Csótiné 
Vékony JuUn. 

_.\.k:naszlatina (l\láran1arüs) 1. -!371, Szent Ist
ván. 1889. ÖZY. S~euer Jenőné. 

}\Jag (Pest) 1. 3015, IZ.incse111
1 

1911. özv. Ger
bert Ot.t.Jné, Tel.: 21, 

.4..lnp (Fejél') l 315!\ Öranf:,';,'al, 1915, Gergely 
J(•116 • 

. .\.1bPrtfalva (Pf:":::t) l. 3331, 1\Ieg:Yáltó, 1918, Ke
re.<o:zh:~ly Jáno:;.. Tf11.: 25G--019. 

}i.lberti (1\~~t.) -!203, 1\IC'gTáltó, 1930. Soly-
rno~~y János. 

_.\Jc·:::ut (Fejér) 

kn A.1pácl. 

--· 
1781, Józspf nádor, 1882. Gor-
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_4..lgyő (Cson;;rúd), 1, 3859. lsteni gondviselés, 
1925. Mózes Eleruér. 

l~..11uásgalg.S (Szilágy) I. 2100
1 

1934. Wagner 

l{lárn. 
-~.lpár (Pest) 1. 4802, örangyal. 1892. iizv. Pfal;i; 
~ l{ii.l!náuné, b. Cse-Jl.:ő J..Szsefné. 

Alsócsernáton (HáTon15zél~) L 20001 1925 Győry 
l{álnliin. 

Alsódabas (Pest) l, 2584
1 

Re1uény, 1839. Fónngy 

Sándor. Tel.: 47. 
_t.\.lr:.Óf(~r11ezely (Sznt1nár) 1. 4000, 1935, Dr. J1~

ney István. 
Al!:;ónühúlyi (Zernplén) I. 1181

1 
örangyal, 1897. 

Cséri Elek:, b. l{lein Sándc·r. 

_.;.Js0nere~zilice (1Iáraniarns) l. 16181 1Ie.!...'l';·.J .C1, 

1931. Báltnt Béla, 
_;\Jsóné1nedl (Pl'st) 1, 5537, 1\Ingyar Idrály, 191Ci. 

Peringer József. 
_<\.lSóráJ~os (Hárou1szék), 1. 2200, 1935, Várady 

Béla. 
_<\l::.ószopor (Szilágy), 1. 1500, Örangyn1 1 1893. 

Pethő Ernő. 

_i\.lsó\-erecke (Bereg) 1. 2031, Re1nény, 1865. Lá
voss.r I\úro1y. {Fióld;:al Volócon). 

_t\.png~- (Szabolcs) l. 2202
11 

Szent László, 1924. 

Szentiványi Jenő. 

~;\.pahida (l(olozs). L 2100
1 

1911. I\.ö'\eSllyné 

Eperjt:.ssy Tulrtrgit. 
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.ApUtfah·a (Csanád), l, 5581
1 

Isteni ,gondvise-lés, 
1885, Luk{lcs László, k. Zs1igUu -~r11ád 1 (Fiók
knl l\'!ug"yarc:-:anúdn11.) 

Avc (HeYP-"), l. 294G, IsU·ni ;.rondvlse1és, 1896, 
I{e::;.s1er Gyula. {Fiókkal Jollhágyi~.) 

_;\.11ostag- (Pest), 1. 2G87, l\.o::;suth Lajos1 1906, 

Hetényi Dénf':-:, <irük h. Farag-.S I\.'Iári:t. 
Aranyo::-:1ueggyt•s, (Szat1nár), l~ 35001 1909. 

VVPillrich iiritk, 

_.\száll (Pest.), 1. 5500, l\Iagyar király (r.) 1835 1 

Burgl'l' Zoltán. Tel: 17. 

}\szócl, Istt'lli gond\'iselé:::,· 1922, Péri Béla. TPl.: 

23. 
A\·a~fp·Jsöfaln (SzaLtnár) l. 4400, I\Jegvált0, 

1858. N H!!~- I:::t \"<Ín iiröl.:. 

_.\_ya:-;UJYán1s _(Szntniár), 1. 2600, 1915. Székely 

Julin, 
_4._c:-; (l\.01t1ú1·n1n). l. ü2Gl, Szeni"lélel.:, 1872, Ga

l~tu1hr1:-: J(úl1n[n1. (Fiókkal Giinyiin.) 
ÁrlÚnd {Son1ogy) 1. 1032, örnn:.,,.o;.·al, 1882, I\Ia

t(!h~:-:y Isv:án. 

Áko:-;fnl\·a (l\Iaro::;ton1a) l. 1100. 1022 BergPr 
Gu::;ztú\-. 

-~huosd (Bihar), 1, 2323, l\.ig,vó, 1907, Doh~a 

Sún1lor. 

Bnhóc:::a (Sornogy), 1. 2SG5, 1'.Ieg-ráltó, 1874, 
Druschkovich Géza. 
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Badac::-:nnyton1aj (Zala), l, 2656,_ ~.<\c1~f.'"Yal 1 1911. 
lIL~:;;zúr I\ároly. 

Ba.i11 (BÚ<..':'>). l. 25935, Szentháron1~ág1 1843. 
Dr. Thur~- Gézáné. Tel.: 1-SG. 

Baja, Ü(lYüzitÖ (r.) 1788. Lovns~·y Ödi:in Urölt.. 
b. Wéber Dénes Tel.: 1-36, 

Baja, Szent.lélek, 1870, Tulal~ray László dr. Te1.:
l--·23. 

Ba.ia, I\.ere::;zt, 1885, Geiringt~.r J{inos dr, Tel.:. 
5-50, 

Da.in, SzPnt István, 1904. Görbe Gyula. 

Ba.ina (E:.:ztergon1), 1. 2188. Isteni gondvisel~„ 
1834. (izY. I\.oretk.0 Gézáné, k. Bittera Zoltán. 

B:~kony::;zoB1Uathel.r (Veszpré1n), 1 1791, lVIa-
:i.\ladonna1 llJ16, SzeiLerli11g Ferenf.'. 

Daktalót·ánthóz:i. {Sza!Joles), 1. 2449, 
(r.)

1 
1838, iizY. Jó11a Lúszlónéj k. 

1Iegváltó· 
Gaál Béla. 

Balas:-:a;:yarrnat (Nógrád) 1, 11551, Sezui.léle;k, 

( r.) 1748, Blit'nler Jenő, Tel.: 51. 

Bala;.;:-:a;,ryan1u1t, l\Iagya1· korona (r.) 1 1819. 
RPlnua1ui Rókus. Tel.: 44. 

Bala;,:sagyarniati
1 

Szent _-\nt.al, 1031, Rőbn11uy 
Elek, 'fel: 89. 

Balatonalluúdi (\;t'HZflréru), 1. 1835, Balaton, 
1914 Wollner Livút. Tel.: 4. ' . B:iI:u-onhoglár (80111ogy), l, 2199, Bol<logsagos 

:::ziiz l\[úri1 1891 s~~rlory Lajos. (Fiókkal Bn-
Iatunlellén.) 

Balatonfőkajár 

1902. Lehr~r 
(Veszprérn), 1. 

Alfréd (Fiól<klú 

J3alutonföhlxár (So1ungy), L 327, 
s~..:lés, (f.), 1909. if.i. Tanács 
l{őröshegy i<lénygyógyszert.ára.) 
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2018, Turul, 
Lepsényben). 

Isteni goudvi
Gyula öröl.::. 

Ilalatonfiired-ftinlő (Zala), l, 3149, 
{r.), 1797. özv. Orbán Ignácné és 
Béla: k. J: Kovács Béla: 

Oroszlin, 
J. I{ovac_~ 

B:datonfiiretl-falu, l, 3149, l\le;,rvált6, 1923. Tal~ács 
János. 

Balatonkenese (Vt~zprén1), l. 2456, ·Csillag r 
1918, Sz. 'fóth I{áltuánn&, Nényey "Vilma; k 
Sz. Tóth l{ál!nán. 

Balato:iikiliti (So1uogy) 
1 

1. 
1926. Sulyánszk,v Jenő dr. 
ujhelyen); b. Bolits Jenö. 

31?0, GondYiselés. 
(Fiókkn.l Balaton· 

Balatonlelle (Soniog,'-·), 1. 2147, Ezer('(ves :ilia 
gy:u·orszá;,r, 192!1. J(oYác::; Béla, (Bnlatonbo~~ 

Jár, fióJ;:ja \'(1lt 1939. évig,) Tel.: 51. 
Balatonwária (So1uogy), l. 850 (f.), 

l\Tária, 1928. Bole1nann Ehn Lajos. b. 
_'-\.ntnl. (l(ét-Ju•ly fh)k,ia). 

Segitö 
Pasl;:uj 

Balatonszárszó (Son1o;ry), 1. 1449, f ~A.ngyal, 

1930. Fábry Ödütn1é
1 

szül. Csutak: Edit. (B:1-
lalD!l!';zen1es fiókja). 

Balatonsz<YUH->!"; ( So111ogy) 
1 

1, 1011, _..\.ngyal, 1922. 
Fábry Öc.liinné, szlll. k. Csutak Edit; Ut. Fáb
ry Ödijn. (Fiókli:al Balatons7.árszón). 
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Balatonszentgytir;:.;,y (Son1t1gy), 1. 1424. Örangy:Jl 

1897. Saúry Jer1Ö. Tf~l.: 11. 

Balutonnjbely (So1uogy)
1 

1. 3180, 
1933, dr, s'1i.jún!-3í',J.:y JcivJ 

fiókja). 

f. Gont1risP1és 1 • 

(BaI:u1mki:Jiti 

Balatouzau1ánli (So1nogy), 1. 1395, ?l'lngyar ko

rona; 1927. vitéz Bán Ar11átl 

Balavásár (Uclrarhel.r), l. 1100, 1903. Szilúgyí 
Lajos örök. 

Balkán~· (Szabolcs) 
1 

1. 6826, Fehér kigyó 1 ld64. 
Balkányi l{úhnán. 

Baluutzujváro . .:; (Hajdu), 1. 14.894, Szentll:.íroni
ság1 1855, Pá.iffy Gyula Uri~. Tel.: 9. 

Baln1azuj1.·árns Örangyal, 18fl7, Széc::;i Dczsö. 

Tel.: 18. 
Dnrah{Í.:- (Dt>IT;!) l. 1551, 13ei'nleu. 1027. tizr. I\.o_ 

v{u•s Lajosné. 

Barac;,;, (Fejér) 1. 2875, Re1uÓllY, 1928 -i\lio>Úcz 

I111re. 
BaranyaszenU6ri1:c (Baranya, 1. 2762 1 SzPnt 

István, 1877. tlr. i\Iuró Lú:->zl.Sné, szül. Cson· 

ka Vihna. Tel.: 24: 
Barátka, (Bihar), l 2.700, 1933, Lá!'-:zló Gézn. 
Barcs (Sou1o;;y)

1 
L 7535, I;!:!:t.:-::'i;:, 1864. IColn.1t 

Pál Tel.: 46. 
Barcs, 1\:IP.::YÚlt.r\ 1802. Sz(),1yi FPrcnc .. ·Tel.: 47. 
Barót., (Hároinszék), 1. 4600, 1827. Sl•nchen Oc

tnvian. 
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J3at.touya (Csanád), 1. 12.718, 
(r.) 1832. l\.aufniann Gyula. 

Tu-·Iagyar 
Tel.: 42. 

király 

Ba!tnnya, Örnn~ryal, 1901, Sarl~:idi J\ilária, 
Tel.: 46, 

Bat.to1iya, Szcl'et·('t', 1D26, l\.rannuer Fere.nc. T1!l : 

21 
Búe:;al1nÚ8 (BúC'~), 

1885, PnH~J.ort 

Ferenc. Tel.: 90 

1. 13.045
1 

Szentlélek (1'.), 
József öriilt„ k. Praefori 

Eác:;al!nú::-, Szent. Istyfon, 1Hl4. Rónay Dezső. 

Tel.: 54. 
Bite:;hokorl (Dúc$), l. 4446, Szent Erzsébet, 18~\l 

Er·:-.\' z~olt. 

B{!11ffyln1nynfl, (l(olnZ!;:,) l. 7800., 1819. Zói>L•l 

_.\rn1in1 volt N<1g-y 11. iidik. 

Bú11ffyht1n;-.·a<l, 1888. Pop Gyiir.!!;:. 

Báullid:1 (I\.ou1ú1·01n), 1. D424, Turul, 1D27. Za

d1á1· J(úrol.r. 
Báránd (Biha.r}, l. 4110, őrangyal 1893, Szt>n1l

l'('i Sú11d1.·1·. 

Búta (Tolr.a), l. 3GSD, SzPni· 1\Iillúly ),rkang;:a'i, 

1930. VVi!I.r 1\.úroly. 

Búta~zék Tolna), 1. 733G. SzPntllÚTOl!l~Ú.~, 1831\. 
0. Pon.~rúcz Lnjns Uriik. TPl.: 65. 

BUtorkP~zti (E:-:zLPrgoni), l. 3•172, Örangy:il, 

1893, if.i. A.bonyi Endre. 
Báto:", (i\Ian1:-:-Tortla), l 1700, 1883. Úrozt~l' F 

Viktol'. 
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Bátya (Pest), 1, 3620, Sz0nt L:ísz15, 1924. Szász
Sándor, (Ezelőtt: Fajsz fiókja volt.) 

Bútyu (Bereg) 1. 1837
1 

Isteni gonclviselés 1913 
Frieduiann Béla. Tel.: 9. ' . 

B(~iecl (Sopron) 1.2965 i\Ie•ryitltó 1899 Re'mnn 
1 • "" ' .... , 

Béla G.rula, ni. kir. koru1ánytanác::;os 
B1..1rcel (Nógrád), l. 2190, A.ngyal, 189°7 Vass 

Jenö ' -1 

P.i•reck,.:. (Hú.r<Ju1szék). J O<JOO 188" 111 • L • ..... • 1. yes a-
jos. 

Beregrál~os, (Bereg), l. 3169, _<\ngyal, 1899„ 
Ehrenfeld Jenő. 

Bereg.-;zás:r, (Bereg)~ 1. 19.007, ifedve (r,) 1813„ 
?dór SAndor. Tel.: 99, 

Ben~g.-:zú:.::r,, Vúro~i. 1918 Székely IstYán' Tcl.: 
1-30, 

1 

Bc·n·;:;szú.-.::r,, _.\.n;;yal, 1877. I{út Junann lguúc. 

De1<t•;;.-:z::~:.:1, 1 GI0ri!.J 1 1DOH, \Vt'i!'Z I1nre. T(_•l.: 1~47. 

Bend\\ifü;zönnén.r (Bihar), l. 3188, J~oron.a; 

1880. iiz\·, PPc:~0lrl I\::'ú·olyné szUJ. i'elsÖYat.tai 

'\lntta.r Gizella, k. Peez(,}(1 l(úroly dr. 
E(T<•uw1Hl (Ear:1ny:t ), l. 24G3 l\Iagyar k1Jrona, 

18HG. Tí'.1th I\ihuún. 
1 

lk~l\'tt-.y1i.-::r:61,Jak. ( Hiit:11·) 400. 1001. UzY. 

l~ék1·.-:.-:y I:-::1' {llnié. !!utHin (}1·P.-:7. Zultún. 
EPrt'!tyúujfnlu (Bihar), l. 10.899, gróf Széche-

11yi J::;ty{u1 1836 I}uky ?lliklüs; üz:eniiúrs 

Li1it;d .A..l!J~rt. 'Tí:l.: 5"1.· 
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Bercttyóujfalu, l\Tagy:ir korona, 1897, özY. Tru
j:~1:0Yieh ~.\nt:nln6, k, Vinnai Pál, Tel.: 29. 

Bel'lLitLt ( V1":,;zpréu;), l. 1948, ~\.ngyal 1882. Da. 

rnnyay Z$i:;niond. 
BcrZPilCP ( s~JltlO:;y). L 4127, Sztiz i\Iária, 189:1, 

1{0ciá11 Dez;.:ö, 

BcstmyÖtPll'k (Ht~Yci-:), 1. 37861 Se~itö l\Iú.ria1 

1923. S:1úry Gúhor. 

Bcseny;.:ziig (Szoluok)
1 

l, 5569, Isteni gou<lxise1É!5• 
1903. V\\1i;.:z\·11h:1cher Púl, 

Be::.i?.Ü'rl'P, ( I3e.-:7.tl'l'c1·~Naszó1l) 

tuu:i, 1D14. B1·0ÓZP!" Gn!';;;t{n·. 

15.000, For-

Bt.>szü•ref•
1 

l(oro11:1, 1883, Graef Gus7.iáY, gond

lliik: Fl'it>drieh \V. E.alv. 

Be;:,:r,turc1'. \1Ún·~i, 1516. i\It>le7.Pr A.lhPr! 

Beszit•n•e, \"iiriisk»rc.~zt 1 l!J20. Seiclnitzer Frida, 

g-ontln. Sl'idnir?.r.~r Hu~ó. 

Bcszt-r:ree. 1922, Dr. Sniu Zal;:ariá;:;:, hérlő BPrko

YiC8 Sándor. 
BC1'zie1·ct\ 1773. Wokalek H. 1lrök, gondn Rei~ 

l'\f':-iCh J. 
Bethh•n, (Szulr:ok-Dohokr.)

1 
1863, A.le:.i Rudolf 

iirlik, gondn. EiS:;ig1nann 1\'l. 
BeLhlPn

1 
1935, Balázs FPt'enc. 

Békú.-:rnPgy1~1· (PP»t); l. 8447, Szent ~4..ntal, 1934, 

C'sú;:;:zú-1' ~.\.ntal. Tel.: 162--070. 
Béldi~nwgyer ( C:;ill:q;lH•;;ry). 87.ent József, 1895. 

IU. 'fa;:; Zoltúl\ 'fl'l.: 1G3-571. ' ;p 
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Békés (BékéS) l. 28.907, 
(izv, Svitzer :i\'liklósné; k. 

Békés, Feh0r hatt~·u (r.), 
Lli1.:ty J.ózsef. Ti~!.: 57. 

.-\ranycsil1ag
1 

1889„ 
Goldherger Lajos. 
1821

1 
11e1ues Bcnl'~-

Bél;:és, lsteni gondvi:::elés. 1870, 
Tel.: 63. 

Bé.J;:és. Sas, 1908, Széla•ly Fereuc öriil;:.; Tel.: 

45. 
Békés, Diadal, 1935. l{o,·úcs István 
Béké~csnha (Béké~), 1. 49.374, 1Ieg:vúlló, 1885. 

Siidy Ernö dr. Tl'l.: 2-10, 
Béké:3es.a1Ja

1 
Sit::. (r.), alapitúsi éve istneretle.!~i-

1825-hen 1núr fennállott.· Réthy Béla ürök. 1 k. 

Réthy IZ.ártlly, Tel.: 1--08 
Békéscs.aha . S;:~nt István, lSGS, 1Iedvegy B.éla,. 

Te!: 5-·2.1. 
BéJ;:é;.;c:-,:aha, .4..ranrkerl'Szt, 1895. i.izv. Lörinczy 

L{t!:;zlóné- k. Paulinyi J.Sz:>Pf. Tel.: 2---:!2. 
Béké~c:-;aha, Sz(•Ht • .\.utal, 1820. Doleseh József~ 

Tel.: 4-31. 
Béké:':c::-aba, II. Rákóczi Ferenc. 1906. Radó-

1\Iiklós; h. Radó Lás1J0 Tel.: 2-91 
B&ké:::c:-;:tha, Luthet· i\Iárton, 1902. Ivlis11ál Frl

g~·e:-: iiriik_, k. ThPrP:'iZ fJpz:-:ö. ·T(•1.: 4-10, 
Béké:-:<.":-:aha. :;.\I;:_~ynr kon111:1, 1914. i\.hnnyi· 

L{L-;zló. Tt-1.: 3-·90 
Réké:O:l'$Hhn

1 
l:-;teni gondYiselés. 1936. Var;;a A:Jl

tal, 'rPI.: 71 
Békéscsaba, Reniény, 1937. Szeberényi . .c\.ntlor. 
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Békéssán1son (Béké-s) 
1 

1. 4389t l\Iegváltó, 1926. 

Vitlcn·szky István. 
Békésszentandrás (Békés), 1. 6123, 1Ieg:vá1tó, 

1879. Vida ötli.hl.. 
Bérbaltavár (Vas) 1, 761. Isteni gondviselés. 

1921, Seh1iffer .<\.ladál' öröl~. 1~. Vajda l{ároly. 
Bia (Pest), 1, 3724, 1\·Iagyar l{orona, 18921 Gon

da • .\r1nin. Tel.: 19. 
Bicske (Ft.>jór), 1. 7696. örangyal, 1850, Göllner 

..c\.urél. 
Bic,.,ke, l\Jeg\·áltó. 1934. l{oYÚcs Lászl'1. 
Bihar (Bihar), 1. 3700, 11-·Ie;,;Yáltc\ 1883. Geb

hardt Zoltiui. 
BihardiÓ:;zeg (Bihal'), 1. 6500, 1876, Rcdnil~ Ti-

bol'. 
Biharkt:l'l'i"Zie:-< (Bihar), 4271, Szont f,,,stYán 

király.; 1858, Bánhidi Jenö. 
Bih1u·nagyhnjor11 (Bihar), 1. 4650, Szenthá.ro1n

ság, 1848, karún!'ebesi Rácz György dr. 
Biharpiis11tild (Bihar), 1. 3800. 1924. Lazal'o\· 

T\Yadar, 
Bihartor(l11 (Bihar) L 1585, . .c\.ranysz:u·ya,s, 1893" 

l{tinhy Pál, (Fiókl~al Nagyrábén,) 
Biharugra (Bihar), 1. 2112, Isteni gondYise1és, 

1894., Bary ~<\.. Znlrán. 
Bik:-'zÚd (Szarmúr), Na~y I:-'tYÚn iiriik„ A.Y:isfe1-

::.:üfalu i1l€nygyÓ;!"ysznrtúr. 
Bilke, (Berpg) 1. 5612, Flóra 1865, l(un István

né, ll. Neubauel' Púl. 

.,-•....... „„„„„„„ ... „ ............... 
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Bocsárla11ujrő (Nógrád), l, 2135, l\1egy{üt.ó, 1932. 
Len!;yel Béla, b. l\Iezei József. 

Bodajk (Fc-ljér). 1, 2139, Szi.iz l\Iária, 1892. 
Tap(er Sándor. Tel.: 7. 

DodrogkerEGztur (Zen1plón), 1. 2279;,· i\fegr{l\ltó, 
1913. Baláz$ l\Iária i\.n1ália.. 

Bodl'og::-zerllaheJ~- (Ze1upl61!), 1. 2911, Szent Ist
ván. 1928. Gllll Ferenc. 

BodYa8zila5 (_.\bauj) 1. 980, Öl'angyal, 1923. 
LuJ~ács Irure. 

Bodzásujlak Zeniplén). 1, 1159, Tufeg\·áltó, 1896. 
1-Clein Sándor. 

Bogács (Borsod), L 2278, Sz1~11t ~.\.nt:tl. 1900 
Travly -'~Jajos. T(~1.: 3, 

Bokod (l(on1áro1n), 1. 1642, A.ug_val, 1878 VVeg-
hoffer l\Iiklós. 

Bnl<lxa (Bo!'sotl), l. 1616, 1Icgvúltó, 1889, 
Schreiher 1'.Iihály, 

Bonchida, (I-Colozs), L 2800, 1800. Ö7S. HorTáth
né; goncln. Inceffy. 

Bonyhád (Tolna) l. 6861, ~~rany i~as, (r.), 1820. 
St:\~rba Enlilné és P€c.si Takarélq1énztár Rt. 
Pécs, k. Sterba Euiilné. 1:ei.: 93. 

Bouyhátl, Jézu~ szire, 1!)23. ÖZY. clr. Wajdits 
Gyürgyné-. h. B~u·cza Iu1rí~. Tt'L: 83. 

Bt•rg-Üpruntl, (BPszt'f~rce-Naszótl), 1 2700, ör-
angyal, 187 4. \Vachsuuuin flugó. 

Dnr?Ótn·uIH1. Szurras, Viad Péter, 
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Borota (Bác~) l. 3751, l'l'!egTáltó, 1931, \Vundrúli: 

József, 
Bl1r::-a, (l\'I{:..rn1naro:::), l. ·~900, Öran;yal, 1894. 

l(ie.<::ler Vihuos i:iriik. k. l{iPsler Rezső, 
Bors0dnúdasd (Borsod) 

1 
l. 2777, öra11gyal, 1907, 

özv. GrózPr Lajo:sné. k. Grózer Dezső dr. 
l3ur:.:zé1~. (l\Iaro~-Ttinla), 1. 1000, :i\Ie;,·Táltó, 1926. 

?ll\lrnn~1 :\Iauó, 1926-ig fiók gyógyszertár YOlt. 
Bi.igf1te (Va::::), l. 726, ::vJegYáltó (f.) 1928. J)r. 

FiscIH~r Jó;-.:,:.pf; !;;, Sykó . .\.n<lor, (Jánosháza 

fiókja). 
Blihliu-;·p (So1uo:;y)! 1. 3337

1 
Örangyal, 18:14, ne-

11H-':..: Tituáry Balogh János. Tel.: 5. 
Biilc~kP, (T()lna), 1. 4168, Szentlélek, 1890, Po

povit;.; I~tváu. 

Böny1·f1nl:q1 (Györ)
1 

l. '.?.9-10. S1•t:!ti) )lúri:t 1 1915. 

Lukaf:!lYi ?-:':i;.!y Béla 
Béi::.: (Poz::;('i1Y). 1. :110:., :\Ic>gYúltó, l885, Töre-y 

Béla. 
BC:..::'1rki"u1;-.· (S(ipron), 21";";1, öze11th[n·on1súg, 

1D2fl T. ZPiuhnry BéI:1; b. l~núli ::-.J:~!:-:y Lóránt. 

Bllc:..:11:..:7.·:·111lá:..:zló (Zaln L 1. 515, Szt01l! LúszlÓ 

1935. SP1nof:[yi Lajos. Tel.: :3. 
BtHlafok (Pt:t•t), 1. 1il.G91, K.l::~·-\ 190:3. Varsányi 

Béla. Tel.:. 2GD-945. 
Bnrl:1f11k, SzPH!léll'l\

1 
(r. 1. 18l(i. Tn1ná:..:~.\· Flóris 

iiri.•k,. k. T:iui(>.,::::-:;y D~:zs(1. Tel.~ 2ű9-·(H.L 

Burlaf<.ik-1\.eJenvi_ilgy, ör:i1igyal, 1!):2'.3. l~úUas Ti

bor. 
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Budakalász (Pest), 
Záhonyi Géza J. 

tán 17. 

1. 2833, Viktória, 1932. rlr. 
l{ároly, Tel.: 162-036, azu-

Budakeszi, (Pest), 1. G099, Angyal, 1884, K 
Körn1enű:r Sándor, Tel.: 2. 

Budaörs (Pest), 1. 900G, Sz~nt 

Glasz József. Tel.: 268-959 és 

BUDAPEST (lal<ós: 1,060.720). 

I. ketiilet. 

IstYán, 1871, 
azután 3-at. 

Büször1nényi ut 34b, 1928. Isten szerue. Dr. 
Sperlágh _'1._ladárné Hainiss Berta, Tele Coli: 
154-·567 

Csaba utca 7. Csaba vezér, 1935. özv. Táncos 
Józsefné. ilt. E111ánuel _<\.ntal. Ti~l.: 15~--í'40. 

Gön1bü!:. Gyula ut lb. f..Tagyarország v„hta;;.;~zo

nya. 1883. Héray _>\utlür dr, és Dérai Szőllősy 
István örök. Tel.: 153-843. 

·Göuibiis Gyula ut 34
1 

_'1,.1J;:otús, 1906, dr, Tllés 

Ede. Tel.: 153-216. 

Győri ut S. Re1uény. 1919. Sz. Szüts Ernő, Tel.: 
353-114. 

Hegyalja ut 23. l\Iária lVIagdoln.a, 1933. h:1lásfai 

Orosz Ferenc. Tel.: 257-620. 

Hidegkuti ut 2, Szép Ilona. 1922. Weörös Gyuln, 
Tel.: 164-·253 
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laü::nhe7:i', Eötvös ut- 4, 
Sclnnidl Dezsőné, s.zUI, 
165-207. 

fllútyús Id1·ály, 1885. 
VViesner 1Iárta. 'Tel.: 

ICrisztlna tér 9. Segitő i\'lária (1'.), 18151 Rada~ 

novits Testvé:rek, k. Raclau-ovits :rv!ihály. T(•1.: 
150-926 

Nén1rtviilgyi ut. 56, SzPnt. . .\.gnes, 1928. néuiet· 
prónai 'V\' olff Lnjos, Tel.: 154-876. 

'Tárnok utca 22-24, Városi (r.)·1 1688 Elló 
István és neje, Tel.: 160-2513, 

II. kerUlet.: 

Fő utca 27, FeketP 1\'ledvP (1·.), 1688. Jen<'.~ 
Viltnos iiriik, b. VereSs A.rpúd. Tel.: 151--839. 

-Fő utca 54, Róniai császár (r.), 1793. Be:;nyö 
Pál és dr. Dúsitl Viktorné; k. Bt•snyő Púl. 

Tel.: 3&1-783. 
1\Iar~ir kiirut 27. Sze>nt: lsi,Yán (r.) 1 1795, l(Pl'pl'l 

p5_1, I\:.erpt>l Pálné, !',Z, szergényi Geist: R~:núe 
és Balkányi Lás;-.ló. Tel.: 151-610. 

1\Iargir kiirut 54. Stntiszt.ika, 1D22
1 

Széll Ilnn:l, 
iir SC'ln1lPk Béla dr. Tel.: 152-502. 

'Óla.:-;, fn,.;or 43, Vúl'ostnajor, 1D29. C::;illag Pál. 

T(!l.: 355-972, 
·Pasaréti ut 100, Pa:::.nrét·, 1H37. Sí:Ple 

Tf:l.: 1G5-G25. 
:Széll IZáln1án Lér 11, Gróf 

1901. Lukács Ferenc. Tel.: 

Széehenyi 

152-523. 
r~1 Yán, 
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Széna té.r 1, Szent János, 1893. özY, Ja.nitsáry 
IstYimné; k, Pois l\Iargit. Tel.: 151-608. 

Zárda utca 34, Szent _'-\.lnjos, 1933. Dr. Rogátsy 
Gnidó. Tel.: 154-252. 

Zsigrn{1nd utca 16, Pillif.Y, 1911, Csányi Imre, 
TPl,: 351-580. 

Zsigniond utca 17
1 

Gránálala1a (r.). 1806, Irgal-
1uasrend; li:. Rac::ek Lajos. Tel.: 151-147. 

III. 1~C.rUlet: 

Bécsi ut 89, Szent Lnkáes, 1929. vitéz I\.ovúts 
Aladár. Tel,: 162-687. 

Flórián tér 9, Szent Flórián, 1895. 1Iandel Pú1. 
TPl.: 162-·980, 

Lajo:-; utea 28, _>\.niny uro~~:lán 1 1875. S;..entlő

rinczi Béla, Tel.: 154-039. 
Laj11:-; utea 117. _..\.ngynl, 1882. Biró 1:-.tvún, T<:!,: 

163-035. 
l\Inrgit:-:zi.t:et, Sz('11i·· :\Inn„!li- (f.). 1875, Zbnr:iy 

Gyula itri.ik, (_.\ III. kPl'. i\Iagyar korc•1u1 
;:ryé;:yf.::':Prtár itlécyfir)kja), Tel.: 125-001. k. 
J :iz.:-:a L:ijn:-:. 

Pulg,úr té'I' 7.. l\Ia;::yal' I\:or,:>Jut (r.), 17íi7 
Zhoray Gyula i.iriik,. k. Selunőr Hu:!Ó. (Idény
fiókknl a l\l;tr!;it.~z.igvten. Tel.: 362-422, 

Szl'OH'IH\rei 1.11 lf/1 _.\qt1incu1n, 1922. I\.o-rúcs 
Ödiinn;; l\Ié""'z.úrti::; :i\Ielanh~ dr. Tl'l.: 162--:1fl7. 

S;:t·l!!H1dt\'i !H 23, Szent: Endre. 1911. Ki1ler 
Z~ig1nonll őrlik . ._ li:. Gáspúr -~rpÚ<l. Tel.: 
3G2-474. 
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Vörös-rári ut 1501 l{.L'isztus Király 1934, Dobos 
Gábor, Tel.: 162-644. 

Vörösvári ut 60, S7.ent Kereszt,, 1909. Lang Jó
zsef. Tel.: 162.-228, 
IV. kerület: 

Fe~-enciek 
~4..lfréd 

_'-\lfréd 

tere 9, l(igyó (IDT.), 1787. 
űr. és Halápy Oszkár, k 

dr. Tel.: 188-447. 

iYlolnár 
l\'lolnár 

l(os...;;uth Lajos utca 20, l\oluzeu1u, 1907. Léderer 
ErYin. Tel.: 180-294. 

Páz1uány Péter tér 5. Pázmány 1923. Hegyes 
Géza. iize:ottár? iYlut::ia Gyula m. kir. uűvnri 

tan. fel.<;;Öház.i lng. Tcl.: 184-716. 
Prollúszka Ottokúr utca 2., Oroszlán 

Szőke Ötltinj li:. Szentpétery Pál. 
183-268, 

(r.), 1 i04. 
Tel.: 

S7..er\·Ua-tér 5. Belvárosi, 1922. ÖZY. Nugy Bé
láné dr. sztil. Berkó I\Iá.ria. Tel.: 182-972. 

Váci utca 1, Nagy l\:rist.óf (r.), 1791. Dr. 1'fúgel 
Ist.yút:1 és Rip;;;:r, -4.ruün. Tel.: 181-041. 

Váci utca 34, Városi (r.) 
1 

1688. Vajna J,~zsc.f 

é:-:; Vajnil' Lá:-:;r.Ió Tel.: 187-265. 
Váci utca 57

1 
_-\.escnlap, 1911. Sásdi (Si,iffer) 

I1nre. Tel.: 185--316, 
Vátnház l;:örut 14, Fehér l;:ercstt, 1885. Nén1•.::t 

_,U•utin, Tel.: 384-500. 
V. keriilet: 

_i.\.kadérnia ulca 1, _i\.kadé1nin, 1937. dr Jnkah· 
házy Zsig1nond. Te1,: 111--056. 
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.Bálvány utca 9, Bazilika, 1923 .• .\.n1b111s Sándor_ 
Tel,: 113-847, 

Báthory utca· 15, B<i.thory, 1912. Váruos Gyula. 
TPl.: 122-0ZG 

Dorottya utca. 13, Szere~sen. 1886. Fhnnru Ist
ván. 'J'.el,: 182-722. 

Falk TuiikS;a utca 16, Országház, .1929. l{ocsis 
Irnrd. Tel.: 116-848, 

Légrády IZároly 11, 37
1 

1:-Ierce;r Batthián~r László,, 
1933. Baradlai János dr. Tel.: 291-660. 

Szt!I1t IslYán körut ?., üránia
1 

1907. Gruber Ár
pád, Tel.: 117-369 

Szerit I:-::tván kiirut. 20, Vi:,;szinház, 1937, Sznhó 
Vince. Tt-'1,: 123-959. 

Szeni:. I:;tv{u1 körut 28, Fehér Sas, 1890. l{e111el 

Vilitios örök. Tel.: 122--317. 
SzPnt futván Park 26, JózE:et fÖherczcg 1937. 

V'i'olff Dezső ui. Jdr korni. tan. Tt.il.: 298-100. 
Nádor utca 24, A„r:ui.r kereszt., 1888. Nagyivá

nyi Fel~ete Zoltán. Tel.: 126-387. 
Pannónia utca 20. Pallas A„thene. 1929. ICende 

Errin, Tel.: 116-·895. 
Por-':lonyi ut 2a, Ziia, 1913 lVInrberger Gyula. ilr .• 

b. Fischer Pál. Tel,: 122-800. 
Gró( Tisz:l I.<;tv:."in utea í, Li11ótvúrosi (r.), 1801. 

P{trtos László. Tel.: 181-382. 
Gróf Tisz:t István utca 24. i\Tagyar ];:irály (r.)r 

1807. ICorruos .i\.ladár. Tel.: 180-703. 
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Vád ut 34 Fen1in6.ntl 1912 Dr. N:ririné ICU.ni.„ 

liidi l\lnl;:úr .i\.nn:1, Tel.: 291-626 
·váci ut. 54, GlóLns, 1926. dr. Füle11 . .\.g0ston. 

Tel.: 292-·100. 
Vád ut 70 Szent Ln,icL~. 1885. Héderváry Hugó 

dr iirük.: k. Fi1PJ1 Béla Tt>l,: 290-629. 
Vilni~~s c~ászár ut 66, I\.lotild, 187~:_~1ber Béln, 

Tel.: 124-121 
Vi~Pfrl'Údi utca 19, Nap, 1005 

T(•l.: 292-529 

Horvftt.h .4..ntal. 

Wekerle Súndor utca 21, Szi\z 1\lá1'ia (r.). 1860. 
Zoltán Béln (irlik., k. tlr. Zoltán György, (Jö~ 
zs;ef fÖherceg udvari .szállitója). 'Tel.: 

123-945, 

VI. J;erUit~t: 

-"-JHlrássy 11t 1, Nádor (r.), 1834. I{opacsi Sán
dpr Tl~J.: 427-·344. 

_4.,.ndrússy 11t 26, Opera, JSSS. Lán1 Eletnér iirlik„ 

TPl.: 32G-136. 
_A..rHlr6:-:::.y 111. v:J. 87.('I\l BPrtala1i, :1899. Latlányi 

_4..1Hlor. Tel.: 424-í33. 
_.\.udr5.~;.~\- ut 84. ::\In~.ntr kl'rt'Sí:t, 1882. B:1yel' 

.i\.ninl dt',, iizc111társ: ill. Br~yt:I' Antül kC1r-
1náuyfőlnácsos. Tt>l,: 122-585, 

_.\t·.drú:-::-.:y 1.J! !"lf!, G1·óf _.\.ndr{c-:i'y Gy111:t, 1908. 
"\iVittnia1111 ElPu1ér. TP1.: 420-349. 

-~rén:i llt 124, Hatt.yu, 1891. .Ebsler Gy(irgyné 
f·ziil. R.J„_-;:iviílg.vi L. l\l:~nrir. Tel.: 291-·877. 

1 

1 
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'Deál~ Fe1Ttt1c tér G, l)eúk l;oen~nc, 1905. Szlits 
Púl. Tel.: 427-512, 

IGrúI.r utca 121 SzPnrlélFk
1 

ezelőtt Török Józ;:.et'
féle rt. g.r.Sb~·szl~rtÚr'1, (g.rt',) 1716. k. Húnlik 
Lajos. Tel.: 119-002. 

I{irúiy utca 38, Cariras, 1910. If':pÚn Jt·nö. 
Tel.: 227-535. 

J{irál.r utcn 88. Isteni gnntiY::-;el0-:<:, 1872. l\Ia.ios 
Pál. TPl,: 220-817, 

Lehel utca 4c. J{úrp<ital.in, 1939. dl', Zahurún.~zky 
Ervin, Tel.: 2D2-·950. 

Lö\·ii!Ue tér 5
1 

Fasor, 1906. Hajüu Józ:=.e.f. 
Tel.: 420-960. 

Na~.rrnező utca 38. 
Dr, Schulek Béla, 
Tel.: 110-304. 

Erzsébet 
h. Babusik: 

királyné, 
Ferenc. 

mos. 

Po<lrnanic.:zky utca 69. PoUmaniczl~Y. 1922 Had~ 

zsy Ernln•; iizt•tnlárs: Gelei Gyula •. Tel.: 
119-654 

Szondy utca 2:'.\ Vürii:,1nartily IVIihá\y
1 

1909, 
Bauer Giirgs, Tel.: 11G-81D. 

Szondy ut-('a 52, Tnn1l. 1901. l{árol.r • .\r1nin liriik,, 
h, Erdő:- L~t\·ún. Tt>I.: 122-·!JS2. 

Teréz kiirnt 3, Oktu;.!un (r.), 1'186. Gaúl Endre 
Ur. v. úllaiuqtkúr, h. j\Iei~t'l~ ..-\r1rlo1·. (A.z I. 
kerület .-\ltila kürun·ót hel,rt~zü_•tett irle 1!l23-
han). Tel.: 425-141, 

Teréz ktirut 22, Sl'!!itÖ i\lária. lSG7 
l\lik::;a. Tel.: 122-454. 
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Teréz ldirut ~7, Szent Gyih·gy 1 188G. l\.ürnye1 

Pi.l. Tel.: 128-644, 
11't1réz kiirut 56, Budapest, 1929. Dr. Erdey Gn1z

Tillorné~ sziil, Bel'g l\In~dolnn, JJ. Tóth József,. 

Tel.: 150-413. 
Vihuo:; c::;ás;r.út· ut 29, Vil!nos császár, 1$111. 

Székely Sándot'_ 'Tel.: 125-,174. 
Viln10s e~ászá-r ut 65

1 
·Nyugati, 1919. l(.á.lrui:n 

Béla, Tel. 113-956. 
Vör(i:.:.nutrty utca 36. ~.\.rany knlász, 19:23. Xo

ritsáns;rl\:y Ottó
1 

k. !{oritsánszky Viktor. Tel.:· 
121-560. 
\;II. l-:PriilPt: 

Barnz..::::; t(t· 1'1, l{e1eti
1 

1922. Beleznay I{ároly, 
Tel.: 426-333, 

BPthlen ulca s! Ferenc J óz::;ef, 1909, Széke.ly 
Inin.>. Tt>l.: 42'1-949. 

Dan1jnniel1 utc:t 1, l\Jagyarot·szág v~dasszonya, 

1S8S. Jnliá:-:z 1\Iúrton. Tt!l,: 425-·518. 
Da1nJ:ll1íd1 utca 39. Dn1u.ia1lit:l1. lflll. J\Iús;;.i.ily 

::'11:.":t ·;{'.•;, 1\•l.: 2::.!0-630, 
D11h llll':J 24. I\:azi: l'Z,\" 1 J H2G. Sikló:':>i E:Pnt·ik. 

Tvl.: ·!23-308. 
Dob lllt'a 80. Fortuua, 1902. B/lllnú1· Jc•nö. 

T1·J.: 222-213, 
Dohúny utca 88, A.11ull0, 1891, Griln\\'altl Gy11!:1, 

Tt·l.: 223--<.105. 
Erzs~li:•t k1in1i 6, CurYin, 1922, Feuy\·1~s Zu.1túri 

i.iriik., k. Liebtuann Dezső. Tel.: 222-·Gll 
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Erzséher k~irut 23, Viktória, l 885, dt'. \Vi11Jnann 

Ottó. Tel.: 421-DDD. 
Erz$t':het kiirut 5G, Hunnia, 1890, }{:ilún (;yula. 

i.izenitárs: dl', Balló Ln,ios, Tel.: 228-604, 

Garay tér 19, Garay, 1912 hfJifai 1-1ih·iis Ii1szló. 
k. Btn'gt>tti Fer.:•11c. Tí•l.: 228-·G7H. 

Hernád ut(_'a 7, Szt>ut 1\]il;:ló:-
1 

1922. Böhn1 Ii.;nác. 

Tel.: 428-·353. 
István ut 17, 1~rr:u1 JdrÚly, ll:íD\l, ·pac~:Sri Poc:'ikay 

Béla, TPi.: 425-375, 

f{ároJ~- l\.irúly nt 5, Diana, 18fl5. Eré11)i J:.,ószló, 

Tt>l.: 227-0SG. 
l{i1·ály ll('.('il G::\, SzH1t Tt·rézia, (r.). 1837. UZ\', 

l'ahuli Jp:1éi11(", Biró I:o:t \.~;_nné 6.~ Spií~f!"Pl Gyu

láné, ]J ?vlark"rieh .Teuö !'.!-:::. Gt:rgely Je1:1). 

Tel.: ~128-508 

E.lauzál túr 13. E.lauzúl, 
Tel.: 227-253. 

1912. Bontha Je\nö, 

ft'lad{~C'h lnn·e tt~r J. Harg-ita, 1!13D. Fejér E1nll 

T•·l.: 227-·G89. 
l'durCtnyi U<'t'<l :}4

1 
Dl'lP, 10:34_ l\lag":1y l\:.:"iltuán 

ut. BnlH'l' J.\Iú1.v:,_~. 'l\··J_: ::!21-G41. 
üz.:•tHtá;:s: D:tui,1· l\l:'~Ly5.s, TPl.: 227-fi89. 

Riík(H'Zi n1 10 ilh'.(1"\"{:lt·Ó, (l'.), 1828. iiz\", Peres 

En1úné 11 Poppt-r Józ::-:er Tt>l.: 223-856. 
Hákúezi ~lt 

0

32, A..!'any ~z:~t:vas, 1,923_ H11Jás7. 
l\Pl:i: fp\{1. cl·: hérllije: Rá::;ó 1Iiklós. T~1~': 

225-841, 

Rákóc1.i ut. 5G, Toldi 1\'liklós. 1940. i.iz.v. Szilft~yt ~ 
J~·.uo.-:1té nt. 1\.roha Re;'.~fr„é, h, Ho1·1i Ruc\~1lf. 

Te1.: 137-·812, . 
H.ákóczi Ut s~. IZ.i!1rC;;r,l, 1882. Haas :i\liklS.:; q.r. 

Tel.: 424-120. 
1914. BiHun Tulilt-Rotlenhil\Pr uc(·a Ga. l\'linel'Ya, 

ló;.;. 'fel.: 428-18"1. 
Thiikiily ut 21

1 
Ai·pácl l'ejech:le.1u, lf/07. Szabó 

J(á,roly. Tel.: 228-621. 
Thiiküly ut 28, Szent flenuina, 1886. Nagy Imre, 

Tel.: 227-817, 
WL>5Selényi ucca 30

1 
We::;selényL 1901. Hzv. :l\lod„. 

ra Lás:r,Iót~l· h. Ro~tú;.; Eleu1ér. Tel.: 423-·701. 

\Ve-~..,;seléll.YÍ ucca 60
1 

Glória, 1910. Heller Lúszl&. · 

Tel.: 428-543. 

VIII. kerillet. 

Baross tér 6, Gróf • .\.1,pon~·i A..lbt•rt, 1028, Bé1· 

Sándor. Tcl,: 144-869_ 
Baru~•.,; ueca 44, Sr.ent szi\·

1 
(r.), 1761. iizv. Sper

'"PlY I1orl:né és fia; vitéz Görgő Tibor dt·.; l~. 
slll:l'!!Ply Bé,láné. Tel.: 139-906. (~.\ budal 

\l-Út'b0J helyt•zL\•tPtt ide 1!)05-bPn.) 
Baros~ 11c·ca 111, Baro:;s, 1922. C5ató Súndor; 

k_ G[~hori G,ri.il'~".r. Tel.: 131-027. 
· Bnro.-::-:; U('ca 129, I\:álvúria, lS!J,1. Prei~ir.:h I(.fl. 

roly; üzeu1társ: },;:ourád Gé/:a tlr. Tel.: 

131-·024. 
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József körut 10,. Zrüiyi, lfJ23. 1{alrnár Istváu; 
, U. Qsierreieher .4..nUot', 'fel.: lB!J-438 

. Jo?~ef ~\..ürut 40, Józ~efYárO'.sl, 1922, 1.\Io.ltlt 13éla 
es Datori Ferenc c1r. Tel : 139 __ 399 

József körut 64, .4..r1ostol, 18f13. Czul~~r László. 
Tel.: 133-984. 

József ki.h·~t- 80, Nag~·IJoldo:.;asszon.r, 1928, Cset·
nus Lukucs Lajos. 'l'eI.: l•!S-40S 

. Karpfenstein ucca 21, N,·,~y · "' l\'Iag~:arország, 
1928. -~tiuann i\.latlár ii, t. Kátay Gyula. 
Tel.: 135--871. 

l\Járin Terézia tér 10 Szent J0zsef 1854 
1 

L~-
1

• 1 1 • Szkal-
a ..sz o. Tel.: 132-561. 

·nrát:r4s tér 3, Szent J{eresztély, 188? .... Filó Já-
nos dr. Tel.; 132--472 

]\.fuz!!nu1 l~örut 2 Vároo:J1'1·.„, 1900 R °'! l . , ·· '· L,, 1 --. . e1.- ie :>i Jó-
z~er. Tel.: 134-957 -

J\Tuzeu111 körut: 18, l\.o~·ona, (r.}1 1790. üz~·. 
tll', l\'In tc•lt-::;y 
139-825. 

E.Jirolyné; l~. Lázár Ernő, 
vitéz 
Tel.: 

Néniet ueea 32. sz,„nr p· crtH', 189;!_ Pikler György 
Tel.: 330-9S2. 

Nép.o.:ziul1Úz ub„"i •J·~ ~ ".\! . 
' -...-. •-Z<-nr 11 Hl'g-l! 1893„ dr. 

I\:orán.' i I\Iikló::,, Tt•l : 3-!D-GlS 
.Nép:<;;:i11llúz 11 87 Ü1ln'izi1·o·· 1"99 . 

• • • ;i_.,. Nti;,!Ple Géz:a 
T«i_: 138-371. . 

Prúti'l' lH'ea 45, SzPntc.,.·,•1l·'1l l"O~ '(~r· 
1 

'"'" , ;i o. n Cht>r Dezső 
r !',; iize111tá!'s: l\::ts%tnet' Sándor Tel.: 
130-280 
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Rákóczi ut 23. 11, Ril.kóczi Ferenc, 1905. Dr . 
I\:uo1-r Zoltánné szül, ;EleJ.;: LiYill. Tel.: 

137-301. 
Ri:.k0ezi ut 39

1 
C~-sillai;, 1873. Kereszté-ny Gyu

láné sz.Hl. Csilléry Hedsig. Tel.: 134-427, 

Rát:óczi ut 61. Szent. Róku::i, 1910. Brtill • .\.ndrás. 

Tel.: 140-634 . 
Ron1anelli ucca 12, Illés próféta, 1887. Hofel! 

~<\..ntal. Tel.: 134-522, 

RUkk Szilárd utca 28, Szent László, 1884. Stei
ner Oszkár. Tel.: 130-143. 

Sz1mt.királyi UC('a 22, Szn.11atóriun1, 1922. Szendw 
rei Béla ö~k:.; b, Csillag Irure. Tel.: 133-060· 

Teleki tér 3, Teleki, 1918, dr. l\laurer l{ornél. 

Tel.: 137-316. 
IX. 1rerii1et: 

Ferenc lti.in1t 2, Sanitt~s. 1911, En1ánnel örö!~., k. 
Ernánnel Géza. Tel.: 187-443. 

F1•1T:'rlc_1dirut: 22, Páduni Sznt A.nta1, 1879, Fe

];;:pte _.\nclor, T1~l.: 186--560. 

Fr-n>Jle tér 1. JósziY, 1933. Deni,ián~·1H'.i, Eibach· 
llonu, h, Hnrv:ith Zoltán. Tel.: 139-131. 

Gróf Haller ucca 16-18, Nádasdy, 1940. Fiilöp 
Endre. Tel.: 140-658. 

Gróf Haller ucca 4·!, H:tlier. 1922. Graef Tibor, 
lizP1ntá.rs: SchullPrt _i:\rnold, Tel.: 132--071. 

Lón;ray uc·~a 5, Duna, 1919. l{as!:irü 1\rtu~r; k,: 
Csillag Gyiirgy, Te,1.: 188-348. 

íl 1 
í 
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Jlilester ncca 38, 1Iado1uia
1 

1889. ICernplerué Pé
ter IVlargit. Te! : 130-810 

Rádai ucca 18 .. J0vá:;ztor, is'so. D•~r Ödön 
Tel.: 186-006. . 

Soroksári ut 70, SzeJ>'t _J\.una, 1892. Pant.luia Jó~ 
~sef. Tel.: 131-930. 

Üllői ut 39, AJ1:;.ral, (r.), 1347. Llichercr Tu.
uiás, Tel.: 186-·234. 

Üllői ut 59 .. S:r:ent Fen:-nc, 1872. Gon1bos Zoltán. 
· Tel.: 130-669. 

Üllői ut 87, Stefánir:, 1911. Neu1ényl Náudor. 
Tel.: 133-832. 

Üllői ut 105
1 

Sas. 1888, I\.uu A..latlúr, Te!.: 
140-186. 

Üllői ut 121, Gizl'llH, 1922, I-IralJéczy Oszk<.i.r tlr 
Tel.: 142-276, 

.X .. keriilt>t: 

C~aJúd UCCa '14 l\fÚt\'áS kirÚ.Jv 1896. 
Lú::;zló. Tel.: 

1

149--Si3. . , 
l\Iát.r 

Gt>r;:Ply IHT:i 40 l"lZei:t l\.atalin, 1909. \iinCZí' 
r:-tYúu. T,:J.: 14,c;-ssG. 

Gyiituröi 111 49, P,.;~Htén,\·, lD!3S. Z C:-;j:-7.~,r Ft'!· 
rene. TL•l,: 34E-úí2. 

I-Iung-úria 1'iJzé11!~iinn 1()
1 

S1.t>nt El'z:"éhet
1 

1930. 
IZiuiay Déla; ll::t>1ntúr.:;: \·itCz E:':u ii·.rpúd,. 

Te!.: 142-ll4. 
Jú::;zberényi ut- 7. l:"teni gor1d\·iselé$, 1870. Fü

czúuyi 1::-t \·ún dr, Tel.: l·!S-391. 
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\(;i1)olna ncea 1, Aritn~· s:i:<, 1888, i\Ianu Géza 
dr.: Uze1nt:árs: Szúntó Iuire 1~. tll'. i\Ianu 

·. Géza. Te1 :14B-·1H2. 
i\Iagh)di ut 65, Hygienla, 1926. clr. Güriig .Jc~nó· 

né B1Hlay l\-'lúria. Tt~l.: 348-167. 
Orc;-,y ut 47. 0rf'7.Y, 1911. if.i. ÖrYé;i~·i Béla; 

Uze1ntá.rs: örvényi Béla dr. TPl.: 134--505. 
Pongrá.c7, ui- 17, SzPnt l\lihúly, 1933. Toóth i\li

. h[~ly. Tel.: 148--~66 
Úllöi ut 124, Jézus síd\·e, 1926. tlr. Te111esyá1·y 

bl rán. Tel.: 14fl-008 

XI. kerület: 

Bud:ifoki ut- 47-49. Szent: A„ntnl, 1929, dl'. 
Bl'iké Gézáné s~:iil. Touihor Valéria., iit. lll', 

'fon1b11r Jeuő. Tel.: 259-730 
Budnlir~i uL 25, ll'~1d111a::; ::5Ziff<'ll:t. J 9:17. .<\.baJ 

NPu1PS Gyula dr. h.: Fen•nczi .5..rpád, 

ll'l.: 257--S::~l. 
Fehérvári ut 21b, }:ián '11 1;:i~·ú1~·. lii:-1G, Bnlfis 

• .\rpád. Tel.: 269-494. 
Fellérvál'i ut 82, LizÖi 3z·.'nt T1~l"l''l., 19~8 .. 1\.i::;s.~ 

ué Ruf( TL•réz. Tel.: 20~)---44:1 
Horthv l\liklós körtér 8. Szent lnff\', 1010, Sze· 

gö ~l:;tvá11; i.izc1után;: Sze;!Ő László, 'l'.:45t)·702 

Horthy ?IIiklós ut 21, SzPnt Gellért, 1888, 1\Ia
gyary I\.ossa Gu;;ztúx. TeL: 268-684_ 

Horthy 1\'Iiklós ui.- 51, Szent l(lára, 1932. Terely 

Béla. Tel.: 269-517, 
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Lenl~e tér 4, Aranssas, 1929, Erdélyi Dezsőné„ 
Tel.: 259-749. 

Kelenfi.Hd 1 Horthy ?dik.lós ut 128. Szeretet, 1922„ 
FahriUusné, Uáró SynUnis Ilona. T.: 45(L0&2 •. 

Szeut Gellért t.ér 1
1 

Szent ICcreszt:. 1917. TPr 
najg-0 József. Tel.: 259-292. 

XII. líeriilet: 

Eös.-.ünuén.ri ut 3Gil. 
Spe.rlágh Aladárné 
154-567. 

J.•J:!G, Iste•:1 sze.n1e. Dr~ 

Hailiiss Berta. Telefon: 

C.-;alJa uccrr 7, Csaba yezér, 1935. 
Józsefné, ut. Emánuel ~'ill.tal 

Eu.iánuel ~<\.utal, Tel.: 152---7•!0, 

özY. Táncos 
FeJ. vezetö: 

Göuil>üs Gyula ut llJ,. l\Iag,rarország Védas.::;zo~ 

u.ra, 1883 Héray ~.\ndor dr. és Dévai Szüllósy 
I:5tvá::1 örök. Tel.: 153-843. 

Güuibö~ Gyula ut 3,1, A.Jl.:o1ás, 1906, dr, Illés. 
.Elle. Tel.: 153-·216, 

rlidt~gktn i ut 2, Szév lloua. 1922, VVciir;Js Gyula. 
'I'l'l.: 164-253. 

I::-:tt>ulleg.r, Elit.vüs ut 4, 1Iúi.yús kirúlv 1885. 

Sdunidt Dcz~ö11é. ::;zlil. \Vil"-->J1er l\Ii;r~a. 'rei.: 
1G5-207, 

NénwL\"iilf!.\'i ut. 5G, Sz;ent A;,:-1\l':-:, 1!)28. ué1uet
prónai \Vulff Lajo.~. Tt>l.; 154--·876. 

XIII. li:eriilet.: 

Békí~ t-l-t· 11, B0ke, lf1:35. Tat.ár Júz~,;ef. Tel,:. 
291-113. 

/ 

1 
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Róbert Károly kürut 6\J. Fehér gal.n111h. .tDOl, 
Strausz Arulin. Tel.: 291.:......·931. 

Róbert J(ároly Jüirut 104, Szall:ulság1 1907. 
L:un\Jerg I, J(árol:·, !J. LuJ;;ács 11&Jie::.. Tel.: 

291-916 . 
.Szent Lá.-.:.zló uL '14a. Petőfi, 1923. Pethes Béla 

dr. Tel.: 291-7„!5. 
Váci uu 49.

1 
Lehel, 1H2~;. K.nráni Zoltán. 'l\.'.l,: 

2ill-990. 
Váci ut. 87, Phi.inix, 1912, Jauitsáry László. 

Ttol.: 291-328, 
Vá(•i ut 155, Danubius, lHlO. Ili&:'; A.utal„ Tel.: 

2Dl-·537. 
XIY, kerület: 
_i;.r&na ut 291 .,;.re, n, 1901 Polatsil~ J,)7.13eF.. 

Tl·l.: 424-589. 
Bo,..uyál~ ueca 1, örn11gyal, 18!:12. Harsányi l(á

ndy. Tel.: 296-422, 
E1~1.~~c1>et királyné ul lD, Jóren1ény::;ég1 1935. 

C:-:i?l'enye;.r Géza. Tel.: 497-559, 
Ei-1.,.:{IJpt. kirúl!\"THiJ ut 30

1 
:tluui:u:ii.á,.:, 1022. Czu-

!;:111' Gyula,,. iizeuu-C1rs: l\Jaurer l(oruél dr. 

Tel.: 497-550. 
E1-1.::;ébPt kirÚlJ·né ut 100\J. Szent V\~ronika, 1932, 

'" Torday Ferenc. Tel.: 2üí-·625. 
Fürész utca 17, Szent ~i;.ntal, 19321 Betegh I~á. 

roly. T(~l.: 296-240. 
!(erepesi ut 24. Pa.nnonin, 1900. Szih·ásy GJ-. 

Uszló. Te).: 496-349, 
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l{f'l'C11í?'~i Ui. 128, 

Er:r_':iéhet:. Tel.: 

Nti1·11\wri; ueca S, 

':"Ccl.: 2H6-051. 

Szent Vendel,, 
297-115. 

A.tlila, 1934. 

1888, Kadw. 

'fhiikiil,v ut S'T. H11ngária, 1899. dr. l{asztrin_er

Pél:er. 1'el.: 296--568. 
Th<ikiily ut 178, Thükiily, 1926 Tu!ajorossy Bél_nr 

Tel.: 496-D71, 

Buda!é"tény (Pe::-t) 1. 2546, Szent Sz.iv, 1934. 
nen1e~ I~ajda('sy Pái. TeL: 269-769. 

Bug·yi (Pe~t) 1. 3G79, Szl~llt Istxáu király, 1901„ 

Liszka\" I~tván örök. h. Bossányi Jenő. 
Buj (Sz::holcs) l. 345S, l\Ie~,'(Yált.ó, 1899. Szabó 

DPZSÖ. 

Bn~! ya ilÚ.za ( l\lúra1naros .-ni.). 1. 2796, Öran-

•rva l 1883 Da1H.:.:; l\'Iiklós. 
Bii-;l~ZP~t!!i!ll!{;ly (Szailo\(':'} 1. 8630, 1\Ia;.r.var I;:i-· 

i·úl\· 1873. lli.iriiuqiö l1nre. Te!.: 16 
' ' . · 1 · 1D9G 1'.T. th Blik (Sopron) l, :liJ;)2, :\h•gva !.<J, .... _1en1e · 

JÚIH•:-'. 

Dlikii.-.:d (Haniny~r) 1. f!úO. St.eLt TerCz:ke-1 1935r 
1\lp1·:.!la Ágoslon. 

l{áldor 

\ii!Hli•-". '1'11!,: 9. 
CP~'.!t'.d (11c-;t.) 1. :3í.41:;

1 
RPntlon,\'. 18861 Zaluy 

E.ícroh· dt'. Tel.: ~i5. 

Cr:.!"lt:d .8z«ull{;](·k
1 

(1·) 180'7. Júnosi G:'.iztt örök.; 
·b. Bachó SLlador. Tel.: H3. 
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Ct•;:lér!. 

C1•g!éil, 

Tel.: 

i.\L·'~·y{;ltÓ, 18!)6, Duhos Györg~'. T('.l.: 3. 
I~tt~ni g11t1(l\ i.':ii~lé-:; ] tllO. ,Júl~ó J 8.nos. 

Gl. 
Ce~Jl·d, Rú!;:Óczi, 1P14. :;\lt>:>re1· Lú-;zlfJ. '::\•l.: 29. 

C1,glédlle.rcl'l (P1: . .,;r 1H.) 1. 3963, Nev. Szent Já
nos, 1918. iiz;-, Dorsodi Latinovits Gézáné. 

k. Borsodi Lati110Yits Ödön. 

Cell(li.i1niilk (\ias) 1. G190, Boldogságos Szüz 

:'llúria, 1815, Bisitzky A„ndrús dr, Tel.: 22. 

CPldi.iiuiilk, Isteni goutlvisl'lés, 1929. BunyeYácz 

Sándor. 
Cihakhúza (Szolnok) L 5859, Szenthárn1nsúg-, 

1894 J.\Iolnár Lász1ó, Tel.: 7, 
Cig·ú11ri. (Zt~1nplé-n) 1. 4725. 1Il\~TÚH0, 1924. l\.n.r

!"ay László. 
Ciukota (Pest 1. 550G, 1Iátyás Idrá~y, 1896, 

Pal:,kfalY.Y Sándor. Tel.: 6. 

C:-:;:i!Jreu<lek (Zala) 1, 3406, Szent Lászlö, 1899. 

Po:-;gay ~<\1HlPr. (18\19. 6\·töl 1901~ig Siin1cg 
fiúk.la yolt). 

Cs.1núd11vúea (Csauúll) l. 4G98) I\Ingynt' korona, 
188,1, Bononii Géza. Tel.: 10. 

C:-:a11údt1nlota (C:o.anád) 1, 5883
1 

Rattyu, 1880. 
St'hnehler Józs,•f. Tel.: 14. 

Csúnyt.:>h•k (-'::.;."(•t1;,:1·ú1l) 1. 4G'i0 fdegváltc\ 1890. 
Doniján Gé:i:a. 

c~ap (Uu;;) 1. 3572, I~tt:>ni gondyi'selés, 1871. 
§· BPrnál Sáudor. Tel.: 8. 
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Csákánydoroszló (azelőtt (Nagycsákány) (Vas) 
l, 1603

1 
Szentlélek, 1912, özv. Olert Emµné, 

Csákberény (Fejér) l, 1645, Szent ftiárton, 1929, 

Ha1T János, 
Csáltigorb& (Swlnok-Dobolm) 1. 2000, 1935. 

Seből;: Emil, 
C5ákyár (Fejér) l. 4435, Isteni gond\"iselés {r) 

1821. Jircretz László. 
Csány (Ht{r1i;;) 1, 4505, J\llagyar korona, 1894, 

Iiorváth Ötlün (Fióltl;:al Hort-on). 
Csáyoly (Bács) 1. 3104, Megváltó, 1900. Hallósy 

l!;ndre
1 

lJ, Bernhardt Ernó. 
Csenger (Szatmár) 1. 4941

1 
Oroszlán, (r), 1825. 

diÓd\·árnljai Miksa G;yi.ila! b. l{ahler Frif,,ry-es

né. Tel.: 10. 
. Csengőd (Pest) 1. 3083, Páduai Szent Antal, 

1926. Szabady Vil\:tor, 
Cse11el (Pest) 1. 22.901, örangynl, 1896. Rosen· 

berg Henrik. Tel.: 11!7-859. 
C~epel 1 ~4..ngyal, 1914, özv. Hercz Gáborné, k„ 

Ligeti Ferenc. Tel.: 147-968. 
Csepel, Szent _.\.utal, 1927. Bortsovny István. 

Tel.: 147-467, 
Csepel, 

Tel.: 

Szent Erzsébet, 1930, 

347-912. 

Thierry Tibor. 

Csepreg (Sopron) 1. 4135, Szentháromság, 1842, 

Flóderer Jenő. 
Csesztreg- (Znla) l. 1211, Segltö Szűz Má:rio. 1 

1913. Donás•y Aladár. 
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Csetény (Vcszprérn) 1. 1314,, Hygienia 1913 
1uillei Pálff;y Erzsébet. (Fi.Skkal Sur,on). 

/ 

Cséffa (Bihar), 1, 1700, 1905. özv. Bartha 
Zoltii.nné. 

Csépa (Szolnok) 1. 35'70, örangyal, 1880, Nagy 
Ferenc. Tel.: 5, 

Cs.ikknrefalva (Csik), Hanli::ó Zolti'tn 
Csil\:szent1nárt-0n (Csik.), 1. 2100, 1899. Konrád 
J{úln1ún. 

Csil;:.szereda (Csik)·, 1. 40001 Fekete Sas, 1837. 
A.j>á.-:;z Jl~nö. 

Csikszerec.la, 1907. Löffler ~Iurcell, 
Csíz (Götuör) l. 706 (f.) S~ress Dezső (Rima

szécti iüéuy fiókja.) 
Csolr·ok (Estergonl) l. 3500, Szent . w<\.nuu, 1935. 

Dobay Pál . 
Csongrád (Cson!....'1.'Ü.d) 1 ?0046 O • ~ - rs7.ag cimer, 

1828. Barna I-Ienri!;:, :fe1.: 6f; 
Csongrád, Sz.ent Rókus. 1896 . G. {iJnöry János. 

Tt>l.: 76. 
Csongrád, 1\Ief,'YÚltó, 1882. Czájik Lúszló 

Tel.: 78. . 
C:-;ougrád. Szent István, 1922, Bezzegh István. 

Tel.: 46. 
Csongrád, S7.cntl6lek

1 
1928. Nagy Elen1ér. 

C:-;or1i:1
1 

(Snr>ron) I, 8498; l(ős:ts (r) 1817 11:a-.' . 
rincz<·r J enö korruánylauácsos. Tel.: 50. 

C~orna, l\I~g1·áltó 1 1910. Ge:l'gely István, 

Tel.: 54. 
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Csor\"ás (Békés)' 1. 6889, Isteni gondviselés, 
1883. Forgács !{árolyj b. Szász Lajos. 

G:,ögle (Veszpréui) l. 1264, n,teni gondYiselés. 

1888. Bretter Dezsö, 
Csül;:1uő (Bihar) 1. 38511 OJ:ijág, 1894, Pécsujfu

lusi Péchy József örök., l~. P. Péchy Tatnás. 
Csihnör, (Pest) l, 3727, l\'Iegvált0. 1909. Löriucy 

Lajos. Tel.: Dpest 297-388, azután Csömör 

10. 
Csucsa (l\.uluzs), 1, 1800

1 
1893. özv. In1re J.-né1 

b, Huszár Jenő, 
Csurgó, (Son1ogy)-, l. 4869, 1'.IP;,!Táltó, 18•17, Ga

lanillos l{áln1án, TPI,: 66. 
Csurgó, Szab:ulság

1 
1919. Bole;llanu Ehu Mihálv 

üri.ik. k. J.ór.sa Lajos 1'Iihály, Tel.: 73. 
Csuz (I\.0111áro111) 1. 2429, Szenthárotuság (r.) 1 

1806 idb JezoYitS I\.áhuán, 
DáYocl 

1

(Bác~) 1. 3284. f, Bieliczky l\.úroly, k, Tv1ó 4 

czár Gúbor (HPn.>t•gszántó fi0kja). 
Debrecen (Hn

1

jdu) 1. 117.275
1 

A.rany angyal (r.), 
1680. Bánó Andor. Tel.: 17-77. 

Debreceni Nap (r.), 1802. Tolvay Inrre. 

'l't•L: 27-73. 
DPbret'PI\ l{osSnth Lajos. (r.), 1813. Lux Arnold, 

Tl'I.: 2D-56. 
Dehrt'cen l{igyó ( r.) ., 1812. l\'IihaloYits Jenő 

Hriik„ k. l\fihaloYit>'! Jc1n.ö clr. TPl.: 30-95. 
DPbrecen, l\Tagynr korona (r.). 1813, ifl l{áposz
, t:.í.s~.r Gézrl. Tel.: 16--06, 
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Debrecen~ l\'Ieb'l-'Últó1 1843, ÖZ\". l\Tajor 1\lihályné. 
Tl'I.: 14--6D. 

Debrecen Csill:ig 1001, Beke Barna, Tel.: 20-32, 
f1e!n·ecél1, A.rany t~g.rBzarru (r.), 1712. Gró':lz 

Nagy Ferenc. Tel : 34-·06 
D('brece1~. Re1nénysé~1 1868. ·Gödény Ilona. 

Tel.: 34-21. 
DeJ.n·pcen, Islt•ni gondyisel&.s 1904. Székely _A..dor-

ján. Tel.: 20-81, ' 
DelJrecen. ?dátyás király, 1922. Pap Gyula. Tel.: 

13-83. 
Debrecl'I:', Csokonai, 190i.l. Batáry István. • 

Tel.: 10-15. 
Deltrecen, II. Rákóczi Ferenc 1907. _A..ranyi 

.4.rpád ö1·ül~. Tel.: 23---43. ' 
Debrecen. Nádor, 1913. 'Nérueth LászI0~ 

Tt•I,: 25-58. 
Dehrt>c1•n S:1~ 1!11;'3. i\lan\h•l Józ~c·fnó. 

Tel.: 11-3D. 
Dphn•cPn, Boc.-;k::y, 1913. La!:!sányi József. 

Tel.: 29-14 
Debrecen. l\Iul'aközy

1 
1914. Preiser Ernő. 

Tel.: 13-·30. 
Dc~brecr>n, Tisza, 1923. Jónap _A..Jadár. 

Tel.: 2<!-52. 
Debrecen, A.rany J ános

1 
1923 Bozóky GyUrgr, 

Tel.: 11-78. 
Deh1·ece71, Szenthárotnsúg, 1927, 

l\Iikló::-;1:.é, h. Pinczési László, 
i.iz r. Bernátü 

Tel.: 17-09. 
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A~,·,'td f·~J·e<leleni, 1932. 1likes Béla. Debrecen, •.1. '" 

Debrt.1cen1 Hungária, 1932, Sz. s:abó Jenö. 
Decs, (Tolna) 1, 4809, 1\olagyar l\..orona, 1919. b. 

Fodor Sándor. 
Deuiecse1', (Szabolcs) 1. 3729, Gondviselés, 1912. 

Tereu1y 11enyhért. Tel.: 22, 
Dl\inényháza„ (Thlaros-Torda) 1, 1900. 1936. Ne

uies Sándor, 
Derecske (Bihar) 1. 9986. Rernény, 1836. Benkő 

Sá11do1·. 
D 1'0 o" l' Il~"J] 1"13 ll"lll€S Pataky Sándor. erecs \.~, a o.• • 1 " 1 '-

(Ft0ld.:a1 l{onyáron.) 
r1('s7.k, (Toro11lál) 1, 2761, PáJ.uai Szent ~~utal, 

1931. SzPghy Tiboi·. 
DeYec..,;er (Veszpré1u) 1, 4305, S7.•.!nti1úr111usúg 

F"iókkal Souilószöl~ Íl'.» 1834. Balo:..:'h f..Iiiiály. 
Jö:.;ü11). Tf~l.: 11. 

Déda (l\laro:.:-Torda) 1, 1700, 1893. A„ntal Sabin. 
' G „ l' t' . 1 "l i'i (f ) Di;" (\7eszvré1n) i"Ol •e;:;te 1(';-c;, • ~ • •, • 

'• ' f' '] ' ) 1923 l(oyács Józs('f. (Szilashalhas :10 ~Jn. 

Dés, (Szolnok-Doboka) 1. 11.000, Il'!Lnervn, 1921. 
llanes Victor, 

Dés Fortuna 1790. Ballai Krémer Lajos. . ' ' 
Dés Szent Ferenc, 1884 Lit5che1 Enul, 
Dé:-:: Diana, 1936. dr, 1'lischinger Viktor. 
Dévavinn·a (Szoluok) 1. 14.655. Örnn;.,.ryn1, 1867. 

' ' 
iizY, So1111ner Bertnlnnr.:é 

Dé\·aványa, Isteni gouth·iselé.:;, 1SD13. l(í1lbny Ru

ciolf. 

Dió&g.rör. (Borsod) l, 

1872. E.les Géza. 
18. 

20,854, 

(Fiókkal 
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l\ilegváJtó (r.). 
Hán1oron). Tel,: 

Diósgyőr, (Perecesbányateler1) lvlegváltó, 1909. 
l\1enner Richárd. 

Diósgyőr (Vn„<:.:g-J·úr), ~-'\ng;rd.l, 1897·. Tuienner 
Ödön. 

Diósg,röl', (Ujdió:;győr), Szent Lúszl.S, 1913. 
Vá1nos I:tnre. 

DiósjPnö (Nógrád és Hont) I. 2324, (f.), Szent 
László, 1934. Pályázi;_t alatt. (Rétság fiókja,) 

DiLró1 (Csik) 1. 800. 1870, dr. Szathu1ár.r J~t\'án 
Urilk., gondu. Szatluuúr.r I. 

Dohnz (Béké:;) 1. 6469, Isteni-gondviselés, 1900. 
Hohl~- l\.Ingda. 

Dolhn (l\'1ára1naro::) l. 4426, Re1nény
1 

1893, lJk(J
vits JózsPf. 

Dornheg.rhúza, (Cs:~nád) I. 4953, A.ngyn.1
1 

l8~1n. 

l\Iaier G,rürg.r örök,, k, 1\:.ranitz In1re 
Darnhó, (1\I:il':tn1aros) 4418, l\íagyar 1Coron;1

1 

1888, l\Inuksi!Lszk.r Antal. 
Don1hóYár (Tolna) 1. 8984, i\íagya1· ICoronn. 

1870, Balthazár 1'ibor, Tel.: 22. 
DornbÓYÍtr, Örangyal, 1923. Csonior l{áluián, 

Tel.: Gl. 

Don1hrúd (Szabolcs) 1. 6062, Jézús szivec, 1882. 
Nagy Jenő. 

Do1uoszló (He\·es) 1. 2620, Szent ~<\.utal, 1923. 
1\-Iolnár Jenöné

1 
sz. Schultz Frida, 



552 
Donig (E:-;:-:tl'r;..::un1) 1, 5SG3. S1.Pnl :\Iarb(iL, 1893 1 

Pl!rl Józ:;Pi". ( l!Jl:3-l~ Da.ina fi{JJ;;ja rult.) 

Dijli1ük\iz (Tolnn) !. .1:202, Öran~yH\ 1903. 

Dród~· Eruó, h. C,.;u;--.y Júz:--eL Tel.: G. 

DüH1:-:;i.id (P1·,.;t J, 5018. i\I:igyar l.:orona1 

1874. Sl!ÓS l:'l\'Ítll, 

Dro;!Oniirfnh·a (:JL\rn111:i1·u:-:) 1, 2800, 1881, l(ralz 

Gu,.;ztá\·. 

DrúY;tfok (Soiuogy) 1. 

1934. Bnt11dtuel' .4.ntal. 

Dré;.;11l.rvalú11k (!-Iont-) l. 

1120, Jézus SziYe (f.) 1 

(Lakoesa fiókja.) 

lfl84, Szent Erzl:iébt!t~ 

1927, Sl'il(inllet·;,; A.nuin. 

D111~abo;;il(::.y, \Pe:-;t) 1. 300:\ ':\l:1donun, 1907. 

1.Vallt·Híeld lllihúly. 

Du11afiid \·:'u· (f • 1\na) • 1. 11.340. SzPHt li{u·o111s,:í·g. 

1.857. Szij:'!rtÚ Ti\101·. Tel.: GG. 

DunafiildYÚl', I:-:tl'B ally,ia (r.), Zllnszky József 

1iri.ik„ k. Pili:-::-.y Béla. Tel.: 67. 

Du11allara:-:zti
1 

(Pest) 1. 8040, !st.eni gondYiselés, 

188G, 1-Ioflui<>Illl Gézn, iizc-.1uhírs: 110r Gyula, 

Tel.: 2, 
Dnnakl~zi 1 (Pl'st·) 1. G033t Szent. 1Iihály, 1897. 

Breicha Júno:-;, (19011-i:; Fót fiókja volt.) 

Dunavataj, (Pest:) I. 59G7 :l\Iegrálió, 1857, l(ele

csé11yi Ferenc 
Dtu1ap•sitele

1 
(Fejéi-) 

1864, AJUert Rezső ürtik. 

3905, 

Te1,: 15, 

DuI1a:o;z1·k{'~,ö, (Danuiya) l. 5529, 

1883. ~Iuluúr i1. Dúniel {iri.ik 

I1nt'l\ Tel.: 12. 
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SzG11Utúron1ság
1 

l>, Braun\Je1·ger 

Duna:::zvn!gyiirgy (Tolca) 1. 2944
1 

i\Iagy:LL' ko

runa, lfl28. özr. Viz:-:;1or~z:l.;y Lúszlóné, k, Vin

cze DénPs. 
Dun:i;,;z(•rtl::ht'ly (Pozsony) l, G280. l\Iagy;u· 1~i-

lllf!l'. l7rl0, GP.i:ii iiriik„ k. 
Duc:ir,zpnlalwly, Öra11;;yal, 

1\.I:trcull. Tel.: 74. 

Gui ringet• OszJ~úr, 

1917. 1,\rappPnstctn 

Dun,:rrí'i':-:l' (PP:-:t) l. ,1783. 1\IegTÚlt.Ó, 1834·, üz,·. 
Bn kos l<'erconcn5 k. l,ií'l'f'!-5 Irn l'l\ 

Et::-i>.~ (I\úg"r:\d) 1. 17GO, Sz:iiz :\Iúri:i, 1895. Szap

panos Béla. 
Etlelé-11,\· (Bor:-:(1{1) l, 2D35, Örangyal, 1873. Ur. 

Sdinlek Gynln. '1\>1,: 20. 
Egt•.:!' (Httnl) 1. G84, (?) l\falli:.i József. 
EgPl' (1-Iv,·t·:-:). l. 80,42·1, Grú11úial111:• (1·,). 1728, 

In:al1n:isrl'rd; k. T<iponúry J.Jzsef. 
EgPr

1 
J~igyú (r.), 1839. Hilniy Gyü1'.lfY dr. ürük,

1 

k. SznlJÓ Béla. Tel.: 1-52. 
EgPI'. :\fn;!,\·:tr kirúly, (r.)

1 
1714. Pn:szlí'l' Arniin. 

Tel.: 1--16. 
Egp1·, örnng-yal, 1897, Pánczél A.r11úd. T.: 2-87, 
Eg-Pr, SzP.1it: A.nnn. 1007. i\z\·. l,Tcler.:ey IslyÚnué . ' 

k, Sknlt&thy Gyula. Tl'l.: 97. 

Eger. Benicky, 1022. BPnieky 11ikló::;. T.: 1-42. 
EgPr, Sz(•nl It-:t\·ún 1.038„ <11·. Galanibos J[1nos. 

Tel.: 4-26. 
1 
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Egercsehi (Heves).1 1. 1444, ?t'lngyar király, 1911. 

Radin1etzky Zoltán, 

Egeres (l{olozs) 
1 

1. 1400, 1895. Vecsei Nagy 

Dezső, 

Eb'")'el< (Hajdu), l. 7038, Isteni 
Tóth Dezső örölc (1895-ig 

\Olt, 
EgJ·házasl'ádóc (Vas), 1, 873. 

Elek (~.\rad), 1. 8446, Scgitő 

Ken1é:ny Inu·e. Tel.: 21. 

gondYiselés, 1892. 
Tiszacsege fiókja 

Pályázat alatt. 

Szi.iz 1iária, 1856. 

· 19•6 H Rutlolf. 'fel.: Elek, Jezus szive
1 

... • an1mer 

29. 
Elöpatak (Háro1nszék), Csergi Pap Vilctor szepsi

szer~tgy1irgyi idény patikája. l>:. Sándor Zoltán. 

Emőd (Bo1isod), 1. 3672, 1Ieg\'áltó, 1896. Wat
tny }{orné1 ör1ik.

1 
l~. Birocsál.: Gyula. 

Encs (Abauj), 1. 1617, 1\'lagyar ldrály, 1925. 

Tav:t.-:;zy Ferenc. (Fiókkal Forrón.) l~. Tava~ 

szy László, Tel.: 27. 
Endrőd (Békés) 1. 13.928, Megráltó, 1876. Alapy 

i\.J1tlor. Tel.: 16, 
Endrőd, Páduai Szent _<\.ntal 1 1903. Sclunoll 

Jenő. 
Enying (Veszpréni) I. 5082, fl.Tegyáltó, 1852. 

_i\.dler Iuire örök., k. Oberu1aycr Gizella. Tel.! 

37. 
Ercsi (Fejér), 1. 75-15, Szenthúro1uság, 1867~ 

Lugosi Béla. Tel.: 20. 
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Ercsi, l\'Iadonna, 1935. Haffner Ftjrencné, T.: 7. 
:Erdöbényi~ (Zen1plén), 1, 2950 (f.), Isteni. gond~ 

vi:;elé::;, 1930. szadai ~'1.sztalos György. (Olasz
lil.szka fiókja,) 

Erdöc::.okonya (Soniogy) 1. 2032, 1\'Iegváltó
1 

1906, 
T.Sth Jó:•'.SPf örök.: b. I\.réter Endre, 

Erdőd, (Sznti111ár), 1. 2000, 1846. Bota Lászl..S, 
Erdő8záda, (Szaü1nár). l, 1200, 1934, dr. Jeney 

I:-:tyán. 
;Erdöszfintg-;rilr.!:!";r, (Udvarhely), 1, 2400, 18178. 

f, Sánrlnr ZoHáu 
Erdőtelek (HnvPs), l. 5021, fl.Iegváltó, (f,) 1926, 

ilz\·. B('.nócz;r Sá.::dorné, kezelő: Balázs Ilona. 
(l(ál fiókja,) 

E;.:;zteq.n:·:H (E:-;zü•rgon1), 1. 17.354., Fel.:etq sas, 
(r.)

1 
1727. Sclnvarcz l\Tnnó. Tel.: 86. 

Esz;Ler-g-otu, l\IP,:.~Yúlíó, 1861, }(erscllbau1nn1ayer 
}{:i.rol;r, Tel.: 42. 

Esztergnni, SzPnL l:;tván (r.), 1793, özv. Roch
litz _<\.rturné; k. Rochlitz ;E;le111ér. Tel.: 91, 

EsztPrházn (Sopron), 1. 880, Páduai Szent _<\.ntal• 
1909, Ni1:dl János. 

Eté!ti, (Uth·arhe~y) 1. 1600, 1887, László Istvún. 
Et;rek (Fí•jér), 1. 4004, Isteni gond.Ylselés

1 
1894, 

if.i. Janovich István. 
Éllfsd, (Bihar) 1. 2400, Ren1én:r 1 1847, IZ.ocsiss 

DPZSŐ. 

Élesd, Dohreanu llonn. 
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Érd (Fejér), 1. 5693, Szentháron1ság1 1882, Tóth 

FPrPnc. Tel.: 14. 
Én-'IHlrél\ (Szilágy) l, 1800, 1864. özv. Ge,.;ztci·é

dy Ferencrh~, l;:ezelő Buzási Tu!árton. 

Ér1uihályfalva (S:d!Úf!Y), 1. 7700, J(lg-~·ó, 1907. 

1\:IarJ;:ovits Henrik. 
É1iluihályfal\'a, Sa:-:, 1848. i\.Iátray A_\;:<>s iiriik. 
Értuihályfalva, 1936, l\Iózes IZ.ároly 1~. Balássy 

Jolán. 
ÉrsPkujy{u· (Nyitra), 1. 22.457,, _l\.rany ol'oszlán', 

(1'.), 1798. Farkas Sándor. Tel.: 61. 

Érsekujv{n-, Szent R.JI;:ns, 187ti, ÖZY, Saád E~t~ 
vánné, h. FerP11c1.i _„\xpád. TP~.: 1-65, 

Er:.:t>kujvá1·, l\lindig Sl'lgitő l'dá!'iu 3917. Jnku

hnvich Dezső. 
ür:.;t•kt1.ivá1~1 Sal\·aüll', 1925. Dii.!ert Béla. Tel.: 

1-09. 
Ér:-;ekvadkPrl' (Nót.;rátl) 1. 3502, l\Iet,ryáli.ó, 1895, 

D.-. E1g!"t!l;1é G1„ósz A.nna, h. Borsányi István. 

F:tlhl (Tolna). 1. -l'i41, Szentbáron1sá;:r 1 1835, 
Eor~o(ly Gyi"1rgy örijk.

1 
k. Netzasek Rezső. 

TPl.: 3. 
F:tj:-:z (Pt>st) 

I\.o]u.-; Gyiir:.;.r. 

3253, i\Iagyar korona, 1892. 

F1'g.\·\'l'1'llt'k (Szolunk), 1. 7213. l\lt>g;áltú, 18791 

if.l. St.;n11111nl St•: ó. Tt•l.: 4. 
Ft>hérf!yanua1 (Szaünár), 1. 5227, I::iteni gonrl

Yi~r_ 10:-:, 18n5. Spitz Súntlor. Ttil.: 5. 
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Fehérgyarn1at~ l{igyó, 1927. l{orn1ány Géza. 
Tel.: 37. 

Fekel-Pardó (Ugocsn) 1. 1923, Isteni gondviselés, 
1875. Gájer János. 

FelPd (Gön1iir) 
1 

l. 1357, !{oroua., 1888. Perjes:::r 
SátHlflr

1 
h. Földes I„enke. 

FPl:-öáhrány (Borsod) I. 2400, • .\.ngya11 1899. 
Csengeri Rezső. 

FP11'őhalo_Q" (Gii1niir), l. 869, I&t.ván ldrál~~, 1881. 
V<~lánszky Ferenc. 

FPl~őhányn (S7.at111ár) 1 1. 4600, l\.Iegváltó, 1760. 
Hnrnnt Dezső. 

Fel„őg-alla (I\.on1úro1n) l. 
1011-

1 
S7A5:nP.rth _.\.Jadár 

AJaclár. 

15.570, 
örök., k. Sz~nerth 

FPl:-;ő;,:-i;d (Pí'f'i-). 1. 3024, Segitő Szüz l\I{iria, 

1917, Balthaz{u· János, Tel.: 12. 

Felf'őin·g- (Tnlr.a) 1. 4512 Isteni ::ro11drisPlés, 
1884, Vnlu József, Tel.: 24. 

Felső::-:Pg-Psd (Sotnogy), 1. 2391, Szt>n! Lái:<:r.1ó, 
1914. _;\.lJ.1Prt Gábor, li::. Rónai Dezső. 

Fel::-:ősz{t.i;;zu.ifttlu (EcsztPrce-Naszócl). ? 
Fel::-:ö.-:zeli (Po:r.s.ony), 1, 4160, SzC'nt I:::t\·:'ni. 1909. 

iizy. PtacsPk A„uta1Íté, l~. Ptacsel~ Pái 
FPlsÖYisó (l\Iúra1naro:-:). 1. 1300. !":_';:-- 1020. 

Briill Zoltán. 
FPl:-:Övisó, Isteni GontlYiselés 185G. iizY. B. IZo

vás::-:;i." J-né és B. l{oyássy István. 
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Felsővis5, Fehér kereszt 1922, Rüssler Ferenc. 
Fe1Sőzso1ca (Borsod) 1, 3500, 1:íngya1·or.szág 

Védasszonya, 1935, Barnn László Dezső, T. 5. 
Fertőszent-nlildós (Sopron) 1. 3384, Isteni gond

YL<:elés, 1881. !Conyáry Béla. 
Fél (Pozsony), 1. 1428. Salvátor, 1936. Helczl~r 

Teréz, 
Fényeslitke: (Szabolcs), L 2400, 1t'leg,·áttó, 1928, 

Vá.1nszer G)~ula. · 
Fol~tó (Pest) 1. 3239, Isteni gondvis?-lés, 1901. 

Nagy Tst:ván. 
Fonyód (Sornogy), 1. 1663, • .<\.n_gyal, (f.) 1 1931. 

ifj. Gallé Géza. (Lengyeltóti fiókja) i k. Gn116 

Kornélia 
Forró ( • .<\.hauj), 1. 1462, i\Iagyar 

1868. (Megs?.iint 1938-ban,) 
F0t (PL•st). 1. 5109, Szent Gy1irgy, 

~..\lfréd. 

Fi.iltlPál~ (Csanftd), 1. 5555, Szent 
VörGs Sándor 

kirúly (f.), 

1882. Dvorál~ 

J,ú::;:r,ló, 188~. 

FiHdes (Hajdu) 1. 5654, Isteni gondviscüé:::, 1866. 
l{úlla:r J_,njo~ László. (Fiókkal Tetéth>nrn). 

Tel.: 8, 
FueyiYás6.rhPl~

Cor1-é1. 

(Dihar). 1. 2600, 1920 i\!nnn 

Fii lel~ (Nó.!r1·á1l), 
r~tYÚn. Tel.: 17. 

}i1iililpszi11ás (PPst), 1. 

1887. Galntn László 

4291, Flóra, 1825. Csépe 

6449. IstPni gonclviselés_ 
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FUzesabony (Heres), l. 6390, rriátyás királ.r. 
1880. Gaál IstYán. Tel.: 22. 

Fiizet~g-,ranunt (BéJ,:és) I. 11353, Reruény, 1909. 
1Inkny E111il. 

Gacsáj (Szatrnár) 1. 1139, Remény, 1872, Sán
dor Zsign1c1;:d. 

· Gali.nta (Po:..•;sr•rQ·), l. 4375, Vörös Rák (r.) 
1812. l\IH::;~ányi Géza és 1Iária, k. 1\:Iassányi 
Géza. Tel.: 32. 

Galgan1ácsa (Pe5t) I. 1880 l\Iagyarország V.éd
asszon.ra 1923. Gás11árné

1 
Bontilovits Olga, 

Tel.: 7. 
G:: niús ( St1Illflg~·) l. 2351, Sziiz l\l{iria ( f.) 

1 
1924, 

l\.ocsis l(á!nián. (S(l111og-yyá1· fiókja), k. Krasz
nai József. 

Gara (Bác.:s) l. -1124
1 

Szf'ntháro1nság
1 

1897, Ett
vel Zoltán. 

Garabo1:c (Znla) I, 882. Szent.. Péter, 1934 Pet
roYits Ferenc. 

Garadna (A.bauj) 1. 686
1 

Szent _..\utal, 1909. 
Tar Dezső. Tel.: 3 

Gáborján (Bi11ar), 1. 1782. Reu1én;r. 1900, fo.Iészá
ros I:-tsán. 

Gács. (Nógrád) 1. 1440, Vürös I\.et·eszt, 1884. 
Róth Tivadr.1', 

Gú<lnro::.: (Békés) 1. 4524, Örangyal, 1882, Nagy 
Já~:u . .;. (-.\. kiizség neve régebben Bánfalva: 
Yolt. GyÓ1,rySzPrtárának. fiókja volt Nagyszé

náson, a1nel.1.·ct. 1897*hen anyásitottak). 
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Gánlu11y (Fejér). 1. 2GOG. Jó Púsztur, 1985, 

Thabz: El'zséheL Tel.: 21-17. 
Gára (S1.a\J11Jc:-:) l. 320ll, ::\Iin,r<is király. 1867. 

H.éti l.\lihály, 

Gebt• (Zala), l. 1743. Turul, 1018. Púüffei: .Jó~ 

z:;:pf. 
GPrnyPSZP.!.!' (?llur11:-:-Tunl:L) 1. lGOO. 1934. Szüllö_ 

si ~'1... 

G1;:-;zi: {Dilt::r), 1. 1463. Isteni go1Hl\·iselé:';, 191:2. 
I(ál\ay Iu1re. 

Ge.~ztely (Ze1uléu), l. 1S83. i\xany szaJ.'Yas, 1880, 

l'dngi i.\Iihúir. 
Go1nl1a (Pesi') l, 2828

1 
l\Il'.gv6.llú. 1.\J2(i. ?·Iúrl\11~ 

I(ornél 
Güüiillö (P1·:-:t.) 1. ll.05G. lll:igynr koruna. (gyr,), 

17GH. SzPnt;.dtly Dániel, 'Iel.: 37. 
Q;_;(liillö, Pú(lu:li Sz(•.ii .:\ntal. l\l:~'.3, liill;:Pi Pí't

n•(::t.J;:y Gc'.:1.a. Tel.: 37. 
lliiuc (.•\.b~111,i) 1. 324-!, Oro:-:zlún.- 1855, ("1z\·, K.oz-

1n{~ry Zúltánné; k, I\.uz:1uúr:--· Zu1rán. 
Gtin~·n (G~·ör) I. 2330. Re1u6ay, (f,), 1931. Ga-

latuho:::; l(úl1uán l~. V„attai _Elc111él'. (Ac.:0• 

fiókjrc.) 

Gnrgény .... zPnt iuire (:i\Ia 1·0::.:.-Tn\"(la) I. 2000, l(oro
na. 1885. l(11íiprler Zsigtoontl. 

GuLH (1\.ou1úro1u) 1 1. 10.822, Örau~yal. 107\l. Né

Ulí't:lt József. 
Gyalu (l(oloz~) I. 3200. 1883. Cukor JózsPf. 

Gyapju, (Bihar) Rtis.ing,;r. 
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G.\·l'r.:..:yúalt'alu (C:-,ili:) 1. G-!00, 1804. \Toith Fi'i"PUC 

Gy(>t";,:·yó:-zt.~1!1.Htiklú:-: ( C:-,ik) l. s:100. 1~10:1. grú::;z 
_,\_( f P!IZ. 

Gyergy;'·:-:zp1111uiklL:-:. _;\r:1oy:-::1:=;, 189G, I\.or\1nly 

i.i1·iikii:;iik. 

GyP1":.!,\"Ú.-.;:eJt1111ikJó:-:
1 

1836. l\.ÖYÚrt Dez:-:ö. 

Gy(' r~yú1 iil_::ye:-: ( c .... ik). 1:30001 1380. na !'Ifi 
L[L...;:·.li'i !!ontln. Bl11n1 1. 

Gyiu1P .... liiikk (C:=;ik), 1. G-!Oü
1 

18~!H, Pot:-::i 3:,1v1or, 

Gy(l1J1n tBék.0-"), 1. 12.2-!4 1 .... u·, i _!..;ondyi::;1;Jé.~. (1'.J 

1830. :i\Iúday A..la<.lúr, Tel.: 47. 
Gyil111a. ..\.n.:.ry:i 1, 1809. l'dúcz . .\kos. Tel.: 52. 

G,,·íi11irö (Pest ) 1 l. GU02. S(•_:...o:ilő )Iúl'ia. 1908. i;z,', 

lT:!,lú:-;:;; Púlné, k, SzékPl~· Jl'nö. ci'0l.: 23. 
Gyiiiuiin• (Gyúr), 1. 12~l0. Szcnl Józ:-cf, J~123. 

lH1l'/,11;iÚ1\i Szalh.) Gézn. 
Gyiin.:.r,,·ii:-, CI-lt·\·p:=;J 1. 21.281. I1li•grúlló (r.) 1858. 

G111nw1Illl s:;11flo1·. TPl.: 170, 

Gyiingyii . ...;
1 

Öt·nngynl, 185í. Polouy Jú1ios (iriik., 

J;:, Poluny Zoltán. 'l'ely.: SG. 
Gyiin::r,\·ii.„, S;diz J.\Iúria (::yl'. l. l7~G, ·Dalúz~ .-i.l'

tnin é::; u1~.ie. 'fvl.: l-·04, 
Gyiin;-:yih\ Szent BL•rtalnn, lf111, Boros „A.la(lúr. 

Tel.: 1-16. 
·Gyiill;:;yi.is .. Szel'clet

1 
1027. C:-crjú.11 1tnn~. Tt-1.: 

29. 
Gyiingy(i:=;nit>llék (Su111c1;.ry) l. 500, Isit»li ;-:•1rnl-

\"i .... t>lé.", 18!'1, Pichler Jó1.:-<>f. 
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GyünJ;;: (Tolnn) 1. 3156, l\fegváltó. 1837, Banelli 
F. J{:árol~·. 

Gy<ír (Győr), 1. 52.000
1 

_.\ngyu.1 1 1860, Keserti 

József, Tel.: 12-02. 
Győr. A„l'ti'flY sa.s (r.)

1 
1767, Rostütter János~ 

Tel.: 1-66, 
Győr, l\lngyar korona, 1847. Sal János, 

Tel.: 3-59. 
Györ, l\Ie'.;'"\·áltó, (r.), 1630. lZen;.·f!rBs Györt.'J'. 

Tel.: 4-ll3. 
Györ, Szentháro1uság

1 
1894. Stiuncr Iu1re~ 

Tel.: 5-09. 
Györ, \rárosi (r,), 1654, iizv. Rábl Jenőné,. J{o::cz 

Erzséhet. Tel.: 3-16. 
G~·ör, Ser,;itő 1Iária, 911. l\luhilla Rt>zsö. 

Tel.: 2-43. 
Győr, I~ten szen1e, 1829. f.In1·J;:oviC'!! Pál. 

Tel.: 87. 
Györ. Szent Ferenc, 19li. Palo\·its i1 lajos. 

Tel.: 6-33. 
Győr, Deák Ferenc, 1926. Török. Lilszló, 

Tel.: 9-98, 
Győr, l\:iA"YÓ, 1926. DulilJt;r L:•szl.S. Tel.: ll-32. 
Györ .. (NádorYÚl'l~3), Szent László, 1082. Steiner 

János Ví1Tno:.:. Tel.: 5. 
Györsilvényháza (Győr), 1, 1·1'i5. Rákóczi ~f.), 

1922. IIegel Frigyes. (l{óny fiókja.) 
Győrsz(~ntiván (Györ), I. 51!28, _<\.ur;yal, 192í. 

1lüller Elek. 
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Győ1·s7,ent1núi-ton (G,rőr) l. 8142, Szea~ l5tván 
ltirú.ly

1 
1854. Nizsalovszl;:y István. 

Győrvár (Vai:;)
1 

l. 1150, l{ét honvéd, 1935, Cr.ir:t 
Jenö és Cziráné Scluuidt _'-\.ranka. 

Gyula (Béké:-:) 1. 25.241, Szentháron1ság (r.) 1 

1854. Dr. Szelényi _<\.nna és dr. Sz1•lényi Elvi
ra. k. dr, Szelényi A.rpácl. 

Gyula, A.ranykereszt, 1888, Wieland Dénes örök. 
k. Féhn Olga. Tel.: 1-70. 

Gyula lllt>f..'"\·áltó (r.). 1760. Wink.ler Lajos. 

Tel.: 1-33. 
G:rula, Szent József, 1903. Práger Frigye.s, 

Tel.: 1-13. 
Gyula, Szeretet. 1930. !{éler János. Tel.: l-·19, 
Gyüre (Szaholcs), l. 1093, Istt.""lli gondviselés, 

1928. Gnriigh Péter ln1re. 
Ha.Uad, (Szilág-y), 1. 2200, 1883. Si.UlÜ'tÜ;:a Gusz

táv, 
Hag~TndulfalYa (Bihar), Dar\·as István. 

Hujasd (Un!!) 1. 1486 .. (f)., 1902. Both István, 

Nag-ylJerPY.lla fi0kjn, 
Hajtlnhii:=:;zünuéuy (Hajdu) 1. 29.636, Axany r-:a~. 

1828. LéYai Iz~ó; üzernt{u:s: dr. Réthy Lajo:;, 

TPl.: 10 
Hajflubii:-tziin11ény, 

Scln1ck József. 

IstPni 

Hajdubüszi_irruény, iVIag-yar l~ornr11, 1871. E:chn·i

ber Lajos. Tel.: 51, 
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Htt.hlnllüszörn1ény
1 

Szenthárornság1 1913, Papp 
Endre. 

Hajdu\JiiszUrn1ény
1 

I\:igyói 1935. l{utass:r !{álmán 

Ha.i1ludorog (Hajdu) 1. 11.504, 1\'Il•g1·áltó, 1855: 
Szahó 1\-Iihály. Tel.: 22, 

Hnjdudorog-
1 

Segilő 1\Iária, 1922 VV~lszbergcr 

Ferenc, Tel.: 24, · 

Ifajduhadház (Hajdu) 1. 11.000, Reruény, 1847. 
NoYák: József örUk. 

Ha.iduhatlhúz, I1;;tt'IÜ gon(l,·ise1és, 1935. 0, Varga 

Inire. Tel.: 11. 

Ha.iduná.1,ás (Hn.idn) 1, 17.flüO, 1\-:Ingyar koronat 
1832. Livschitz Júnos; üze111társ: Lipschitz 

Lnjo:;,. Tel.: 2. 

Ha.i1lnnáná:·\ E:.igyó. 1888. 

2G. 
Ha.i(lunúnú:-;. Re1ué1:y

1 

Ti>l,: 12, 
Ul13, 

Hnjdn:::;iuu~nn (1-Ia.iílu) G574, 
Lt'll~-;zi l\.o\·áes Tihor. 

C:::;ejt~·i I\.ároly. 

l·Iajd11:-:zoho1~zló (l-Ia,idu) 1. 17,202, Gondviselé$
1 

1834, \Vallon Laju:-:. Tel.: 52. 

H:1.hlu~zolui::<zló Ju::,titia, 

Tel.: 50. 
1888. Ftiller Júnos, 

l{njdu:=;z11llo:-:zl1\ Due:-kay, 1~)1-1, Zala E1uil, 

Hajdu::<zoYÚt: (HnJtl:u) 1. 41'!8, Örangyul, 1$00. 

Áts Nagy Lajos. 
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Ra.i1núskér (Vl's:q1ré1n) 1. 3066, Isteni gondvi.se
Ié~, 1923, Drorszky József ku1·nu'.i.nytanácsos, 
Tel.: 10. 

H:1Jós (Pest) l. 5186, Segitő 1\Iúria. 1876. 1\Iar
tino\·irs A.rpútl. 

Halás;o;i (:i\To::<{ln) l. 2030, Sztiz 11-Iária. 1012, 
Stoc.:kingtT Is1 rún. 

Hahni (Ugoesn) 1. 2700
1 

Fo1·1u1u1.. 1845. Gere. 
J Óí'n..;:pf. 

Haln1i Ot·oszlán. Ploszka Júno:'; , . . . 
Ht1nrlall1ustyahúzn

1 
Czuppon ~<\..ntal. 

E-IarJ;:áC's (G~iuiiil') 1. 352, Re1nén,r, lHOG, Pru-
z;.;:iu~zk.'· ;:.!·fi];:_; b.: G:)tlt•s111a1111 Hennania. 

Harkány (Uara11ya). 1. 858 .. Örang-yal, 1898. Ta
k~::.e:=- Fert>1H:,::.5, C.-.:(1!lka Ida, Tel.: 1·1. 

I-Inr.-.:úny (Bo1·.-.:11d) l. 1!1:32, Sze11t Ji}z~Pf, 1936. 

Dali~z,.; ,€r;:.-.:Cll1·t. 
1-Iai·ta (PP.-.:1) l. S4l!l, l!:i!Hli .::01Hl\'i'.~e\~.-.: 1894. 

ritéz Inn·l'li C~ézú1h; :-:;z. tinl1ni Súra. Tt>l.: 9. 
Ha1 \':t.11 (Hc•\T:-:) 1, 15.380, 1\I1·.::n.í.l!ó, 18,15, Sper

lic.~h Z11l1iln. Td,: 58. 
l·Int\'<!"

1 
--1..it_~y;tl 1Sfl7. St•pt•r Dt>z.-.:li. T1~1.: 19. 

l{an·:~n, P.:duo:d 2zr'll1 ~\n1al. 1H12. Széu1ann 
..\go,.:\(111 ii1::1:: .• !;:, Li;1thay E111\n·. Tel,: 28. 

ll:tYa.-.:iLC:t.li (:\I.',r:1~11:t!"():-: 1. 160·:1, lDOG, I\.o\·;'t~sy 

I8tYú11. 

llú11111r (Bot':-(11[) 

Él<'~ G0za, lJ. Sz\it::; Sún(l11r, {Dió:-:gyiir: 1feg

y;jJ1h fiók.ia.) 
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Há.rsfah·afUrcl6 (Bereg) Sik: Gyula Szolyra, fi
Ól;:ja, A.t.rnenetileg szünetel. 

Hegyeshalo1u (l\1oson) 1. 3420. Nap, 1893, Tö

rlik A.111ád. Tel.: 6. 
Hegyfalu (Vas) J. 998

1 
Szenthúrom8ág 1898, 

E:.~Pr J ózser. 

Hejőcsaba (Borsod) 1, 6356, C::.aha vezér, 1915. 
St.é.pán István. 

Herc4rfa1Ya (Fejér) L 5849, Isten anyja. 1892. 

Nen1e-sbiikki Jnnthó Tivadar. 

Herceg-eszántó (Bács) 1. 3377, Szent • .\utal 1912, 
Bieliczky !{űrol;i;. (Fiókkn 1 D~ívod(lu.) 

Hern{ubi;;adány ( • .\hauj) 1. 968, Isteni go11tlvise~ 

lés, 1894. Tulil~le István. 
He\·es (HP\'Ps) 1. 10.124, 1VI0,gyecin1cr1 1829. ifju 

CzingPll Lá~„,ló. (Fiókl;:al Péty~p;n.) TPl.: 10, 

He,·es, 1'!PgTáltó, 1910. Reiner T\Iihúly dr. Tel.: 

52. 
I-Iédervár (Győr) 

Barna . .\_ntal 

1-Iévizg~·iirk (P1:.:;t:) l. 2ö56, I\.ii!YÓ 1923. Gyiirky 

Béla_ 
Héxiz:=-zei:taodrú~ (Zala) 1. 67,1, St>gitő r.l'.:ri~:, 

1935. Fererwz.r Géza. Tel.: 18. 
Hillalrnás (I\.olo::~) 1. 1300, 1869. riorviith 

J{ál1uán. 
Hird (Barany:i) 

Zoltán. 

752 Szt>nOéleJ;:, 1D35. \Tadnay 
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Hnclász (Szatuiár) 1, 2402. :81-;..sébet, 1925'. Hor~ 
váth Lajos. 

Hódn1ezővásárhely (Cí'ongrid) 1. 60.342, Szent
hároruság (r.) 

1 
1750 előtt. l{rist0 Nagy Ist;rán. 

Tel.: 100. 
I-íótlrnezövásárhel~-·, Isteni gondviselés

1 
1839, 

Phili11p Ist.ván. Tel : 2-91 
Hótln1e-.,.övá.sárhel,r, l\:I;1gyar Iiorona, 1852 yitéz 

clr. Rosztóczy Ernőné. Tel.: 3--20. . 
Hótl1nezövásárhel.r-, l\'Iegváltó, 1878. Szathmáry' 

Elen1ér. Tel.: 1-29, 
Hódrnezövásárheiy, örangyal, 1880, Tagányi' 

Arthur. T~1.: 2-41. 
Hócl.Inezövásárhel:r, 1\'Ia;:J.rar !{irály, 1893, Tu!ispúl 

Rudolf. Tel.: 24. 
H.Sclruezöv{i.s{Lrhely, Rer~1én,r, 1894. Gnlllna Bé.la:. 

Tel.: 94. 
Hódtuezöv:isárhe1y

1 
!{ereszt, 1907. J{onkoly Dc-· 

zsö. Tel.: 81. 
flótlt11L•zövá-,:árht,ly, ~.\..rauy t':-<illa~. 1907. :i\Iii11e!' 

l\:Iór iirUk, TPL: 23. 
Hó<l111ezövá:.:úrhel.r, Zrin~·i, 1919, dr. I{éki Xt:lik-

1ó5, Tel.: 1-89. 
I-lódnl('~:ővúsúrhr~l\· A.rany sas, 1926. Gutfreunff 

.~qlÚíl. Tel.: i~48. 
Hód1u(~Ző\·ásárh1}ly, Szent Teré:1,kt>, 1928. Szpor-· 

ny r.'Iiklbs. Tel.: 2-99. 
Hódntt>zővásárhely, Na_t.rynlnr;~·a1·or.;;;zág, 1929', 

Juhúi'z Ist.ván, Tel.: 5-28. · 
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I:Iunt0klt•1·enyc (Nógr::'u1) 

l\Io~t Rnduli 

1G5G. rrnn1l, 1:iso. 

I-liin1.-1rodszent.1uárton (Ud\·;·1rltely) 1. 1400, l"te. 
l!H~n)·~ 1902. T:uuús SiutrJU. 

]{on1rr1g<l (A„banj) 1. · 892, C:-:aha YPzér, llil·!. 

Bódy Dc•zsö, h. Űl'hán Gyiirgy, 
}Iun. ( (Heyp::.) 1, 4GS5, l\J:q!"yal' I\.orona, 1030. 

( f,) I-Iorr:."üh Ödlin ( Csúny fiókja). 

Ho:.::-:zupúlyi (Bihar) l, 4679. _.\.1:;;~·nl, 1875. 

Follinusz l\Iarce11, 
:tiö.:..ryész (Tolna) 1, 36601 Szcnt11áro1uság, (g)'l',), 

1802. Téry _'1,urél. 
IIu:-:zt (l\Iúratuarns) l. 10.SD7. Fekete Sns, 1827. 

I\.eu1ény Jenő és neje k. I\.<2111611.r Jenő '1' 1~1.: 

51, 
!·Iu:-:zi: 1\fr1gynr 1..:.()rnna 1 1872. G~irU1 er 1\Iiksa. 

Tel.: GD. 
lh1,.:zt Sal\·allfl\ 1932. I-Iolly Ernő, Tl:l,: 1-10. 

' 1°,- B . T Ihrái~y (Sznl10Jr·:-:) l. GGOO. Sa:-:. ;1:.~1. arzo ~a-

jos. Tel : 13. 
T.:!al (801110.:!y) l, 221-!, Öl':tn~,::y:il, 1894. SzalJ.) 

Lajos. 
(S11111uµ:y) 1. 1839, 1slí.'ni 

'iz:Y, HanipPk L(t,.:z\(111~, 
T11ar11,.:llí'l'é11y 

:::~·lé,.:, 18!13 
,Józan .lúz,.:1~f. 

lJ. Ur. 

{kpi-y{:r (\':i,.:) 1, ::!g34, Pairllna I-Iun:,;ariac, 1927. 

'.t\IPclrr•P:·.ky NúE!lur, h. Nagy Zoltún, 
1Jo,.:\·a (Bi~tvrr) 1. 30G5. 1\Ieµ:,·úli(l. 1910. Frin(lt 

Béla. 

5ií9 

f1•1•\,\·11y.~l: (l·ínnt) l. ~OOG, l\h•g1·úitú, lüO,i_ 

S11!(':i·ing;d L11.i1•.". 

lpoiy.-.::.":;,r (Ho;:t) 080-i 1\Iagya t' l'i 111er ( r.)' 
1772. En.t.:::1•!11anl~ Dt•z:-:ó iiri;!;:, k. ;E11g;\~lharrlt 

Lá,.:zl<\ Tel.: i'i2. 
fiioly,.:~·,.~, l\Ie.:,:xúltó. 10:25. I..:.ucst•ra L:í;:;zl0. Tel.: 

30. 
Ir:::.n (Pr•:o;t) 1, 78ff2. l\Iaµ:ya1· !>:irúly, 1887. Túbor 

G·y11l:1 

I:-::i:::z:í·~ 

Pf':-:thy 

(iriik., 11, ::.\I\~:::tt~l" S:'!ll\lor, 

(I't'st) 1. 5G41. A11µ:yal, 18DD. ijzv, 

l\'Iiltúlyné :::ziil Thinngl S7.t>t'nfin, h. 

I..:.úqiútl!y Sáwl01· /;,.: Giz~Ala. 

I,.:zk::t:·.:z1'·1Jtgyiirgy (FP,i;~t·) L 17l5. ~.\ng-yal, 1923 

C:~(1llue;.· Lú:-:zlú. 

Iz:::úk (Pe-::t) !. 'i8íi-!, :!\It>.:!Y:·11ó. 183-1, Balogh 
Súndnr. 'l\:l.: 11. 

Iz:-.:Úk (PP.-:t) Púl11wi 81.eut ~.\nin1. 1fl23. Szekrres 
SúndPr. Tel.: 27. 

Júk('..J1nl11ia (Szoh111k) 1, -1700, Öran;,iya! 1886. 

S:'~rrl1y Gsula iir~ik. h. Faragó I\.ornél. 
J{~:1k (Sz:itrnúr) 1. llSO, l\Icg•:úHti 1!123. urai 

Uray Lúszló. 

Jú1103'h:il1n 11 (Búc,.:) l. 14.839, Szr>nr A.nna, 1923. 

Zúu1h.J Lúszló. 
J:~no . .;h:tln1a

1 
Sz:Pntl(~lel;:. (r.). 1874. Sillye Géza, 

Júno,,;húza ('\la:::) l, 4224, 1\IPr\·úHó, 1843, 

Fi:::chet· Józ:-pf: dl'. Tel,: 5, (Fiókkal Bii~1ité11,) 
J:í:·n;:;l1i<l:1 (Szolnok) 1. :lGSl T11n1l, 1935. dr. 

Se11siszcntldrúlyi Siikkösd J6zsef, 
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.Jászalsószentgyörgy (Szolnok) 1, 5196, Szenthá.. 
romság1 1888, i\Iedzibrodszky Ignácné, szül 
Szauer l(onstancia, 

Jászapáti (Szolr:.ok) 1. 12 390, Tulegyáltó, 1832. 
Rácz Illés Tel.: 49. 

,J ásza pá ti, SzcnthároUJság, 1904. özv. i\liinster 
Ituréné 

.Jászároksz:'i.llás (Szolnok) 1. 13
1
930, Segitő Szüz 

lVIária, 1851, Vasráry Béla örök. b. Fic7...ek 
AI:\j')s. Tel.: 25. 

. Jászárokszállás, Szenthároll1Ság1 1902. Bauer 
János. Tef.: 21. 

. Jászberény (Szolnok) 1. 30,101, Örangyal, 1883, 
Jánví:.ry Endre. Tel.: 93. 

.Júszberény, Szenthál'otuság (r.), 1791. l{ránczly 
Ervin és társai

1 
b. ICrá.nczly ErYin. Tel.: 38. 

Júszherény
1 

l\l1~gTáltó, 1922. Szentgyörgyi Júno>; 
lirük, Tel.: 116. 

Júszbi•r6ny
1 

SzentJélvk (r.). 1829. ifj. C::;efalray 

RPzsö. Tel.: 95. 
J:S.szhen~ny, lstt'Jli go;:dyisPlés, 1913. Tnrnyo3 

Lajos iiriik .. k. Tornyo3 LnJo~. Tel,: 75, 
Jászbe.rény

1 
Szt>nt I~tvún, 1928. Szerb J.Jz~ef. 

Já::;z(lózsa (S:;;olnok) 1. -1621, Púduai Sz~nt -~n

tal. 1903. J{orcsok Béla. 
J ú~zfel:;ö::-:ztini ,!!'yiir;::y (Szolnok) 1. 2728. Bol(log

asszony 1 1929. Tórli Ilona, 
. Júszfény~znru (SznlnokJ l. 7707

1 
Re1nénység, 

1876. HC'l'CZ<'f.!'h I1ure. 
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Já~zkarnje1:ö (Pest) l. 7156, Szentháromság, 
1882. Znu1hory Gy<irgy

1 
h. Platzer Sándor .. 

Tel.: S. 
J6.szki.s•~r (Szoluok) 1. 7070, 11-Iagyar korona,. 

1S7 l. J(úllay J{úln1án, 
J {J..Szlad:in;i,• (87.olnoJ~) l. 10 ,P88, ICigyÓ, 1867 •. 

IClPin Jenő, k. Sziics Dezső. 

Ji:.szlaclány, öra;;gyal. 1923, iizY. :.\Iurányi Dé-· 
nesné. üze1ntárs: Rados l\Iúrton. 

J á.szóujvár ( _A,Jn111j) 1, 1403, Szeuthú1·on1ság1 
1887. Strzlnek 1\Tilosláv, Tel.'. 10 . 

Júszszt;'nta<lrás (Sr.nluok) 1, fl151, Sziiz J\.iária..-

1914. Szilágyi C~éza . 

Jászszentlá$:1.ló (Pi~:;t) l. 0286, I\Iagy;irorszó.g 

véclnsszo:1vn 1023 l\:asziha I{áln1án. k .• ~n1b
l'Ózy Tih;r.

1 

(Fiól~J;:nl Szankon.) Tel.: 5, 

Johhá~"Yi (N0grúd és llont) 1. 1577 (f.). Isteni 
gondvi~elés, 1933 l{es:Sler Gyula (.4..pc fióJrjn,) 

Jókn (P(r~-~~nny) 1. 3521, J\.TegTáH.ó, 1920. Országh 
_-\.nial, Tt1l : 3. 

Juls-ra (Gii1uiil') 1. 3493, A.rany sas, 1750. Ju
l'l't:zk,\· ;;!'iik. é!:> Gaál Béla k. GnúI Béla. 

Józsa (Ha.ic1u) 1 3884, Re111énység, 1935. ICovács
Barn:thú:-. 

}{aha (1-l::j<lu) 1. 7076, GondYiselés, 1875. l{lein' 
En1i1. 

ICadarkut (Sn1ogy) l. 26G4-
1 

Örnngynl, 1875 . 
Porio-rits Zoltán. 

i 
' 
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l{aloe:-;a (PPst) l 11,SSO. ö1·nngyal, 1894. Ligeti 

En1ö. 
l{alocsa, i\f:igyar korona (r.), 1792. l(ö7.gazda

súgi Bank l't ., k, Lo\·asy Dezső~ Tel.: 28. 
I<uru1s\·úr (S·.·qno.'..!y) 1. 32.715. _-\.rany oroszlán, 

(r.). 1774. B11hnehn,\· I\.úhnún iirUk„ k. Du(li-
1uach I111re. Tt•l.: 2-·28. 

I\:a1msYú1·, .~i-·u1y ke-rf'„"7.t, 1896. LielJer Béla, 
Tel.: 1-~3. 

l{apn!'O\'ár l\Ia:;y~1r korona (r.)
1 

1833. l\Iit.tel

u1ann J'enö. Tel.: 26. 
[{atlOS\'ÚI'. I;..razsúg-, 1919. Piai'st·k Gynla. 

TC"l.: 3-55. 
l{11po1;vár

1 
J(igyó. 1907. Bokor l!'erenc. T,: 1-94, 

I\.avosyár, l.\It'gTáltó1 1926. Losonczy Vinc:e. 
Tel.: 5-21. 

l\.apuyúr (Snprern) l. 9536. l\i2n1én.r, 1838. Far 
kas Ferenc. Tel.: 5G. 

1(np11Yá1·, Gont1Yi::>\•lé~\ 1929 .• Jeszenszl;;y Valé~.·. 

Tel.: 43. 
l\.ai·ancsság Nógrád) 1. 1255, Re1uény, 1929. 

Dr. Solcz Gyula Pál. 

l\arúr::.ond (}fpyes l. 3777, Szentlélek, 1900 

GyetYay ~;\.ndor. 

l{:trát1 (So1no~y) l. 3753, Szeutlélek1 1826. l{ör-
111e1Hly l{ál1nán, 

l{arczag (SzPlnok) l. 2'!,248, Széclu~nyi 1 1914, 

So1ez Gábor. Tel.: 97 
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l{arczag, l\Ingyar korona, 1826, Popovic;:; Dénes 
Tel.: 96. 

l{arczag, örangyal, 1901, Bötiis Sámuel. T,: 91. 
ICarczag, Oroszlán, 1883. Stern L:~jos, Tel.: 31, 
!{arczag. I\úlrin, 1930. _;\.Jexauder ICáln1án 

Tel.: 1-03. . 

IC:trl'falYa (Csik) l 1400, öran:,;yal, 1897. 
Hank,S 'Zollán. ' . 

l{ussa (_;\.bauj-Tol'Jia) 1. 70.117, Isten Szeme, 
1626. Róth Mó1·. 

l{assa, l{ornna
1 

1700. Giiick Sándor é<S Radó 
Béla. 

ICnssa .• .\.rany orpszlún (1Ié.!!:1y és Geffl'J't Rt ., 
(r.). 1785. l'rlégay _.\1·1lúd

1 
Déri János és f.Iau

ret· • .\.ndor, k. l\Iégay . .\i·pád. Tel.: 33--0i. 
l{ns:-:a, Szentháro1uság, 18641 l{aufru:uin Zoltán, 

T1,l.: 26-36, 

Kn.5Hn, l\leg,·áltó, 1870. Töriik Endrf', T.: 23-2:~ 
I\.ns-.:~·, Pűduai Szcut ~'1.ntal 1898 G · T • .' , arai deno. 

Tel.: 37-22. . 

l{ns:-;a, Rákóczi, 1913. I\.t>-:zlPr ErYin. T.: 21-02. 
l{assn, Isten .'1.nyjn

1 
1922. J(ruo József és Lusz

tig Jenő, k. Lu::;ztig Jenő. Tel.: 34_:5~, 

l{:issn, Glória:, 1928. Friedniann Sántlol" &~ \~.~irk-
1nnnn i\rpád. Tel.: :t;1-·7H. 

Kassa, Lií:;Öi Jds Sz~nt Terézke, 1929. Pnlnlsel\: 
Pál. 

Kassa, Szent l\Iárton
1 

1938. I-Ia;idt1 l~rnö öri.il;:. 
Tel.: 3,l-66. 



574 

K.aty1nár (Búcs) l, '!813, S7.Uz ,\fári:~, 1891. 
özv. Schuch I\.árolyré, h, Fábián (iézn. 

J{ál (HeY<>S) 1. 438!J. nlef:,•Tált.), 1908. (Fióli:li:al 
ErclőtPlken). ijzy. Bánóczy Sándorné. 1'el.: 16. 

[(áld (Vas) 1, 1635, Szent Lúszló, 1028, Várko
nyi (\Vagner) TiYndnr. 

J{{•,lló (Kógrád) 1, 2325. Isteni gonc1Vi$C~é~. 1909„ 

Lenz József örk h. rn, Gaál Géza. 

!{úhnúncsa (Soruo;y 1, 1504, ?tlagyat· korona, 
1855, J(elényi J\Iihály, (1896-ban Szulokrn. en# 
gedélyezték, ide 1913-ban helyeztél~ át). 

]. ·1 (FeJ'c'•r·) J 4·0 7"1 1''[•,,!!•~.0 1· korona, 1862. \.a oz ~ • • .lJ ~„·~ 

.leges Zoltán. 
l"{qHilna tHe\·es) 

.J óz:oef. 

1838 örangyal, 1883. Nagy 

Kúpolnásnsék (Fejér) l 2562, Vörösrnarty, :s~7 
Balogi l\lihály dr. (1887-ig- 1Iartonvasar 

fiókja volt,) Tel.: 2-87, 
!\:.ápoluok11tonustol' (SzaLu1ár) L 1700, lfHl6. 

Tho1'11(.""1.kay Sárulor. 
}({:szunaltiz (C;';ik:) 1. 1100, F<>hérkt>re$zt, 1924. 

J(ovác,,; I;;nác ür1-ik, b. P:~ndula Gézn. 

J{ec:el (PP~l.) l. 10 384, Szenthúro111ság• 1890. 

Juszt Ü:;zk{n·. 

IZecel 81,Pnt Rókus. 1930. Rációczy Gynla. 'l'el,:. 
' 36. 

J(ccskeinéL (Per"5t) 1. 79.467. 1\Iegváltó, 1904. 

e b J 'ir•o-- l· C::;urba Púl. T1•l,: 1-57, sor a , :::, ..... 
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!(ecskernét, Szentlélek, 184 7. Özv l{u tona Zs ig. 

n1ond.né1 k. J{atooa 1\ilargit_ Tel.: 3-45. 
Kecske1uét, Szent István ki1·áI,v. 1922, Pauli Pé_ 

ter. Tel.: 3-23. 
J{ecske1uét, l\Iátyús király, (r.}, 1821. dr. Far. 

kas Béla. Tel.: 1-49. 
J{ec=-ken1ét, I\igyó

1 
1907. Zhuuy Pál, 

J(ecske1uét, Isteni g-oud.Yiselé8,· 1887. Széh:ely 
Sándor. Tel.: 3-27. 

]{ec8kernét., Rákóczi, 1913 .• '-\nclré László, 
Tel.: 153. 

l{ec::;keruét, Szenthúrou1s::g fr.), 1740. Tóth 

Is:tYán örök .. k. 1\Iarton János. Tel.: 2-67. 
(A.1:111itási éYe is1ueretlen, de n1ál· 1740-beu 
fennállott.) 

Kec::;kpn1ét, Szent Erzsébet ,1911 Bács Béla, 
TPI.: 4--·25. 

Kec . ..;keniét, 1\-1::.gyarok Nagyasszonya, 1927 ritéz 
Szahó Lti.szló, Tel.: 3-75. 

1{l'c.'-kf~n1ét1 S;~t~nt Lúszló, 1H2i. F\_irtlös Lajos 
T«i.: 3--88. 

Iü>c-,.:kpruét (Lakyteie;k), Szp:·t Tnin•, 1!)30, Sikart 
l{orács 11-Iihály. 

Kelt>bin (Bács 1. 3566, ll'legrilió, 1932. Borlóky 
Ida. 

"I{e111ecse (81,aholcs) l. 43lr"f, ICigyó (r. ), 1847. 
Tl-Iikecz Zoltán. Tel.: 10. 

l{e'H1Pnc1~ (!-Iont) 1, 1827, Szentc:::alád, lfl31. Dn!L 
Jel' László, 

1 
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K.1•11tlere::; (Sztilnok) 1. G3\J·1, Reutény
1 

18i9. \\~· 

réczy Géza iiriik., b, VVenJ~ Béla, Tel.: 25. 
E_1·nézlö (Sza\Jolcs 6.s Uug) 1. 1888, l::;teni euntl

d.-;t:!és, 1D33. Súrvári Pataky István. 
E.Freli:t>;;ryhúza (P1•::;t) I. 52G2, Szent Istvúu. 13il4, 

Ruttkay Ilona. Tel.: 12. 
1\J-.~z!ht>ly (Zala) 1. 10.G44, l\.ét oroszlán (r.)

1 

1745, C:,,éhy Lajos. Tel.: 29, 
l\_e::;zrhely, Öra1;gy11l. 18D7. lYnnits I\:.ároly 1lr. 

Tt~l.: 21. 
E.c.-::zthely, Szent _-\..ntal, 1927. Sziuodiss J5zsef 

dr. TPI.: 79. 
I\.Pve1·nies ( Csauád) l. 5098, Isteni gond-rise1és, 

1880, Bauer I\:úroly örül~. 

[\:[l:l1.S (Szolnok-Dotoka) 1, 1200, 1938 Bobuv-
szk.r Já,1!os. 

]Ztkkii (NIJ;;nÍJl) IlkoYic::; Jenö. 

Kénwr (Szilú;:I,\") 1. 2000. 193•1. Ke.nrnhr József. 
l\ér11é11rl CE~zh:rgo1n) 1, 2026, Lon1·desi Sztiz, 

lfil4, E(~<·k En1ö. 
i\.éh',::yháza (Dék<"::.) l. 493fl, I:-:te11i ~(JJ!d;-isel&s, 

1888. 1'\:<1rns:-:y I\:úroly, 
T\:étl!Ply (SPino.::y) 1. 3821, Se;;-itii l\íúri:i, 1913. 

B(•lf'1nn11 r~hn Lnjo~. (Fi1íkkal Bnlntonuiáriftn) 
l\:-r:•.:1.rlh·ú.:;ál'hl•ly (T~Ifi.ru1uszék) l. 5500, IZirály~ 

1839. Dajl!ok Jt:lléí. 
l\:é7.f]YÚ:-:Úl'ilt>ly. E:n1·01H\, 178·!. Szini AJHlnr. 
T\:ir::Í.lytlartie (8zntn1:0n·) 1, ZGOO, 18SG. Di1í:-:zr~hy 

Lnjn:-:. 
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!{irúlyhúza (Ugocsa) 1. 3500, ?·Ingyar korona„ 
fiersl;:,ovics S:índor. 

!{iráJyhPl!HPC (Zen1plé1n} l. 327•!, lVIegráltó, 183~ 
Strausz Dezső. 

J{irályheln1ee.. l\Iagyar k1•1'oiia, 1914. Straus21 
Hugó, k. To1ucsányi Eruö. 'fel,: 27. 

l{ishér (IC01náron1) l. 4134, Szent Imre, 1882; 
Öz\·. dr. Iván ~4..rpádi!é öröl.::. Tel.: 31. 

!{iskon16.ro1n (Zn1a) l. 1933, _<\.ngyal, 1883~ 

Pencz János. Tel.: 16. 

!{iE-;küre (Hcn·es) 1, 3680 (f.), Remény., 1933. 
Bogdán l{filu1án. (Tiszabura fi'5li::ja.) 

l{iskörös (Pe.st) I. 13.144, Petőfi Sándor, 1914, 
Finy Jenő örük. b. Ürügdy József, Tel: 62. 

l{isl;:őrüs, Isteni ,gondviselés, 1838. Dolesch 
Gyuln. Tel.: 87, 

I{iskundorozsn1a (Csnzrád} I. 18.950, Szenthá~ 

roniság, 1907. Forgách János örök„ k. dr, Be
döné, Efnjas Stefánia. 

1Q~l;:;llnclnrozs1na:. Szent Istvt:n, 1861. Szinnai' 
!{ornél hr<lk. 

l{iskundorozsrna, l{iste1nplon1 tanya, 1\I:1donna, 
1926, ÖzY. Boross l{áTolyné, b. Fodor l\-fár
ionrié. Tel.: 14 

l(i:;kunfélegyháza (Pest.) 1, 88.206. Segitó l\'Iária, 
1875. Gellér János. Tel.: 1-45. 

l{iskun.félt>gyháza. Szenthárornság: (r.), 1818. 
Pokon1~nHly Endre. ·Tel.: 92. 
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Kiskunfélel::,")'lHÍza, Szent István, 1894. Sz. Tútb 
József. Tel.: 25. 

Kiskunfélegyháza, Jézus szive, 1934. Táby Jó
zsef. Tel : 80 

Kiskunfélegyháza, Páduai Szent A-'\ntnl, 1904. 

Thury A'\nc1or. Tel.: 1-24. 
l(iskunfélegyházn, l\:Iegváltó, 1914. Tarjányi Já-

11os, Tel.: 90, 
Kiskunhu1as (Pest) 1. 28,829, l{ig~·ó, 1923. Mn

k:iy l(ároly, Tel.: 63. 
J(iskunhalas, Isteni gonclriselés (r.), 1817. Bács

topolyai Takarél;:pénztár és rtlU;:es Ferenc 
örök., b, Ton1ory Ele1nér. Tel.: 1, 

1{..lskunhnlas„ 1\'Ing:yar kornnn, 1888. Rácz Jáno~. 

Tel.: 4. 
I{JskuHhalns .. Szent I;;;tván király, 1904. Czurda 

Rt•zsö, Tei.l,: G4. 
J{isl;:nnhnlas, II. RáJ;:óczi Ferenc, 1913. n. Sze~ 

kér J.Szsef. Tel.: 54, 

Kiskunlacháza (Pest) 1. 5008, Szent1éie~;:, 1850. 
Télessy István. Tel.: 7. 

1Cisl~unn1njsa (Pest) l. 17.900, 1\Iegvá1tó, 1852. 
Cs. Györffy László. Tel.: 22. 

Kislrunrn:ijsn, Szentháromság, 1911. Csábrá<ly 
Já'm.ts, h, l\tioesz 1\Iil~sn. 

J{isláng (Fejér) J, 3108, Szent 1\:Iargit (f.)·, 1925. 
Jeges Béln. (Soponya fiókja,) Scltne-~der l\1ikR 

Jósné szii1. Bnu1nholzer Eleonora. 

r 
1 
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I\.is1u:tr.i:t (Bdl~!r) I. 254G. }Ieg·,-úhó. 1864 Beke 
Gyttla. . . 

l\.i~Ill•;.;t (Pest) 1. 134,542. Szent László, 1885. 
Öz\·. Ben•ty{is Ta1násné k. Pngúny László. 
Tel.: 146--891. ' 

l{ispest, Fehúl'k0 1·c•.-"·zt 1°0> B " ·~ , ,, :... ührn Gyula. Tel.: 
1.:16-SGO 

l(i::.:i1t>,.;r Turul, 1912. L:.'t:-<zló TilJoi·. TPl.: 346-994 

ICi~!•t>:-<t, Deák Fereac, 1922. Biró L:lszló k.· 
Biró 1/ihtirJs. Tel.: 149-292 

l{isvcst, l\Ingyar korontt, 1915.· I-Iajclu Öcliin dr. 
Tel.: 147-070 

I\.is11Pst .. Rt>1u611.,-, 1°, >6. B J • r- · "- 1u·a )US \.alruán liröI.:. 
Tel.: 349-·265. 

l\.i~pesr, Nag-y!nagynrország, 1927. Gulyá.s Béni. 
Tel.: 147-079. 

I\.isp(•st, l\.ig-yó, 1932. rlt'. Stein Gyürg,rné sziiI. 
TiJrük J\.atHlin. Tel. 149-284, 

I\.i.-:tan::.:.a (Pe:-;t) l. 332G. Pntrnna fiun.::arhte, 
1923. Csonka Bé.la. 

l(iste,lPk (Csougrád) 1 10 547 Szentlélek. 1878. 
Idajnr .4.goston. . . ' 

I\.i~ü·lPk, 8zcni. Tc·rézl~P. 1930. l(bs Lajns dr~ 
I\:is-ten'n.n~ (Nógrúa) 1. 4144, i\'l:tgyar korona. 

1882. SrnPi':tna .·\Jaclú1·, k. I(ohln:iann Ilona. 
Tel.: 7. 

]{i~njs:r,~.llás (Szolnok) 1. 14.5321 Gólya. 102"!. 
_.\jtay TIInrgit„ Tel.: 31. l'der•·ay Géza. h. 
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Kisujszállás, i\'lagyar korona, 1885, r.'!ecs Balogh 

Sándor. Tel.: 22. 
Kisujszállá.s, Örangyal, 1917. Zöldy De?A~ő. T. 9, 

Kisvárd:t (Szabolcs) l. 14.133, :i1..ranr oroszlán, 
(r). 1818. Szilágyi Lajos. Tel.: 33. 

Kisvárda, Csillag, 1883. Fried Sándor. Tel.: 34. 

l{.isvú,rda, IZi;;yó, 1908, Dávid István, Tel.: 1-03. 

J(i:;várda
1 

Sztjc1t Lászl.5, 1923. Szilcz Istr-án, 

Tel.: 44. 
Kiszoruhor (Torontál) 1. 5003, Isteni gondvis"e1és, 

1880. Hofbaucr ~~ndor, 
Kács (I{o1ná1·orn) 1. 2971, Sas, 1929. Bal;: József. 

Tel.: 5, 
Kocsér (Pest) 1. 4267, Szent )stván király, 1895. 

Botos ~"-ladár. 
Xóka (Pest) 1. 4868, 1'degváltó, 1882, Györldis 

Pál örük. b ... Bal~say László. Tel.: 12, 
1(olozs (l{olozs) I. 5000

1 
1885, Novák Sándor, 

l{olozsborsa (l(olozs) l. 1200, Re1né11y 1 1914. 

Pacchíaffó .A„rtur. 
1Colozsvár (l{olozs) 1. 100,000 Hunyadi Lviátyús, 

1812. dr. Bir.S Géza örölr.„ gondn. Biró Ferenc, 
KolozsYár, Hygiea~ 1932. dr. Cziocone~ea Vildnl'. 
l{olozsvár, Páduai Szent _i\.ntal. 1916. dr, Cse

resznyés Gyula. 
Kolozsvár, Vöröskereszt, 1920. Demeter Cornél 

örök, 
Kolo7..svári Remény, 1894. Flóhr József. 

58! 
KolozsYár, 
I{oJozsyÚ;I', 

Kolozsvár. 
Koloz::;\·ár 

Fortuna. 1926. dr. Goji:a Tódor 
Örang.r:1l, 1885. <lr. Halá~z Pál, 

Szent Gyiirg.r, 1573. dr, Hintz G~·iit"'l. E . ~ .. 
• 

lColoz:.;vÚJ', 
'gy::.;zíl.l'\'U, 1685, <ll'. l{ohn Gyula 
Isieui go1HlYiselr~s. 1845, Hoiic~ka 

Dez.:;;6. 
l{oloz~vúr, . .\pnstol. 1874. 
I{olozsYá!', Dia1ina, 1932. 

üzt. Dent:-:ch Ferenc. 

Luli&cs Ferenc. 
dr. l\Iárton.ffy László. 

I{oJo,,-_s,·ár, 1026. :\!' 1 ~ ll'Cl'H ;-;f\·áu iiröl~ .• k. Sznhó 1'-I. 
-~rtur. 

1{olozsvát'. 188.)_ Giiriigh L:ís;dó 
J~olozsr::'u·, 1940. Risca E111i1 . 

}{oJozsyúr, 1H86. dr. Rnf'sn l\Iihály. 
l{olozsY:lt' lr>9- .1 , ;,...,:,, ur. Clnru -"-· Derneter. 
J{oJozsy{u-, l\IinerYn. 
l{olozsy{u·. 1910, 

1920. Popa Jáno:;:; 

Sn1ulPa l\lihúly (Y • .!.!.\~~z. 
fP!iigyelő.) 

]{olo7.~Y:i.r, ·t9'-'ll. s · or.ropa .E1nil. 

I(olr1:s~·ár. lflOG. rli-. 'l'i.„ehlerné Pnlóczy ~"-nnn. 
1{onn!cl1 (Bihar) J fl6flS R , 

• • • 1 en1env. 1882. Solc7. 
Gyuln. TPl,: 20. · 

}~oui~tcli. Turul, 1920. \'innay Ist\·án. Tel.: 14 
lü1nuu·oH1 (I\.nniúrorn) 1 "1· 1'8 "'.l , . · .... v .l.'f' 1er J·ere-=z~ 

1885, E:trúI:ri l\likiós. Tel.: sÜ. ~ ... L. 

Koni:1ro111, Sze<·ccse.n (i-,) 1170. Snós Ödön. 
'l\•J.: 70. 

1 

}{ornáro111, SalYator. 1789. Neu\\'elt Pál 

„ ... „„illlllll„„„ ................ „„„„„„lililil„„„.11· 
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l{on1úro111, 

Tiha1uér 

Isteni ;:;ontlYbt-10:-,,, 

TPl : 1-- 88, 

(r,) 
1 

1797. l{ovách 

)9.... Zon11Jo1·y Géz:l.·1 b. }{0111áro1n. i\le~v:iltó, 1\ - '' 
Schi,ullergc.r !.\ló::. 

E ·1 ei 1893, J{oruj{>_t, (Nyitra) l. 4ü'i5, Szt.•nt !..irzsc J ·i 

VlinklPr lst\·Cn1. Tel.: 9. 
,.., s · · „ i\Túrin, 1900. E.ou110 (B:1 r:1 nya) 1. 218 1, r·~ito 

Ü··,n· Iliiln:e1· Józsefné. 
. . ' B ·-~ - B'·l·~··) 1 7l'T~: RPIH'-!!1~·. 1892. J[l.Tls. h.or:dnros ( '· ~e::. · ~ . . 11 

. • 1 .. ·''1· l~ Göhel i\Tandor. Te1.. . • ..\.r{l:H üld.~., • 

·1·. 19'14 R6ihy Ferenc. T,: S. 1\.onlloros, i\l{'gYa to, , , . 

J{ornnd (lfdvad1ely) :tlecst•l' I\.áltnán. 
. H .. , „ '·J·) 1 5000 1SG2, Ehenrényi E.o\·aszn:i ( a1 cHiszt..: ~ • , 

Gynln 

J• • l~9G B'trl:t Sándor. 
\.tiYa:-zna. , - . , , , . H >rr •1 Fri-
. ~ . (G„lir) 1 2332 Rakocz1. 1909. e,.,.e , 

h.ti11~ .1. 0 :'1 L:,~~1ó (FióJ~: GyőrsUvényhaza) 
"\·p-;;· 1, l~l l '"""" . 
"· · ' · „ „ ) 1930 ne-

]., .: , (Bih·tr) J 3094. Oran!!~ ,l1 (f. ' ' 
\..on~ u.r ,' ', . . . (D ·-J·e fh)kja)' k. 

u1es Pata1-:y Sando1 Prec~ ' 

V:ijda I~ú.ro1y. 

1\.ótaj lf!33. Nerues 

Sarolta. 

E„i.ilc::::e (Szatn1ú.1·) 1230, Szent _i\.nna, 1894. 

Ladányi Lajos. 
. (T 1 l l"S"t 1~t(•ni rrontlrise1és, J,._Uh,:::d o na '-' , ·· · "' 187K 

J{orit<"'ál1!'zky Dónes. Te1.: 11. 
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lCCirnJö (llf'ves) 1. 3350, (f.), Istt:'ni gondviselés, 
1932. S:r.al~áts Zoltán; k. Feri!nczy IstvUn. 
(Tiszanána fiókja). 

Körn1cnd (Vas) l. 7649, Oroszlán (r.), 1803. 
Sonnevenrl György. TeI,: 12~ 

l{örrnend, lVIegráltó, 1895, ICiittel Dezső, Tel.: 4. 
J{örnye (I{on1át·on1) 1. 2285, l\'1ef.,•-váltó

1 
1923. 

'Özv. Szabó Antalné. Tel.: 4. 

1\:örUshegy (Sornogy) 1. 1872, Szentlélek, 1898. 
öz,·. T!iu::i.cs Gyulá:1é, k. Gáts Lajos. (Idény
fiókkal BalntonfölUyáron.) 

1\:öriisllulán.r (Békés) 1. 8150, Klgy,) 1872. titéz 
öz,·. Gnskó Béláné. Tel.: 8, 

X.örösllleZÖI (l\lá<ra,niaros 1. 10.625, l\'Iagyar ko
rona, lSGO. Pápai Son1ogyi l{ároly. Te1.: 7. 

l{őröstarc~a (Bék.1.h;) 1. 5678, Szentlélek, 1888. 
Szabó .József . 

J(őriist.arj:oín (Bihar) l. 2400 Isteni gondYiselés, 
1907, Ritter .-\.ntal. 

J(öszeg (Vns) l, 8537, l\Iagyar király (r.). 1671. 
Le1:<1Y:ty Lnjo.-,; Tel : 57 

J{őszeg, Szerec:-;en ( r.), 1690, it'j_ 1\:Uttel Dezső. 
Tel.: 22. 

iC:.itegyán \Bihar·) l. 2679, l\Iagyar J~orona, 1891, 
l{iss Ferenc. 

l(őtelel~ (Szolnok) l, 3510, Szt~nt István, lSSli. 
J{orvas Lajos. 
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J(li\·(1;.;ti:irs 1'.Zala) l. 2!J89; l{őyúgó 1 1926. Hollós 

. ·L~~sz10 nri.il~. Tt~I.: 1. 
l\iiYesl~úl (Z:tla) l. 9,16, l\lagynr korona, ~891~ 

~::t.~Y. E, J.:~nő. Tel.: 6. 
J{öyeskut (Vas) 1. 750, Isteni gontlriselés. ~934~ 

Bartha BGia. 
f{iheslig'et (1\Iú1·;111i:tros) l. 4968 1 Fortuna, 1~09. 

Frii.nkel i\'Iózes. 

l{rasznn (Szl1(1g~·) 1, 1400, 1935. Nit.s Sándor. 

ICrasznn~ 1879. Leg1uann J:ikuh. 
l{rasz.nabéltek (Szatrnúr), 1. 3000, 1908. Vull\:Ú~l: 

Lá.:-zló. 

J{rasznoknijdo. (~.\.bauj) 1. 727, ~<\.ngynl, 1897. 
Szilágyi Zoltán tirUk.

1 
k. Telke:;,.sy László~ 

l{un(~g:ut:t (Csant-.fl) l. 6\)G4·, Szeul István, 1891. 
Feje:-: Jó;>.sef. (Fiókkal Nagykarnarúson.) 

E.:11nba:ia (Bács) l. 3056, Szent Rólros, 1925. 
vitéz Hnszka,r Lászlóné Praefort Emma; fel. 
Yez. If.l. Csáhrúcly János. 

l{unhc;;yes (Szolnok) 1. 10,896, 1Iagyar korona, 

1827. Szondy Lúszl.S, 
l\.unhegres, !{ig~:ó, 1900, özY, dr. Nagy Frigyes

né. Tel.: 36. 
Kunhegyes. _c\.ranyii:nlász, 1929. Józsa Sándor,. 

Tel.: 44. 
l\.unrundaras (Szo1nol~) 1, 7862, Fehér kigy.S~ 

1850. · p;naes Bé1a. 
K.un1narlaras, Isteni gcndYiSl'lés, 1924. Papp Elek 

J 
l 

·KU.hszeutruáL·ton 
rornság, 1792, 

Khn.Szeúúnártou, 
Te:l: 27. 
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(Szolnok) 1, 11,35•!, Szenth{lt
Péner Jenő. Tel.:· 42. 

l\Iegyáltó, 1882 .. Vince iVIildős. 

E.unszent:miklós (Pest) 1. 8004, Nádor (r.), 1858. 
1\'Iajor A.goston és li'orgács IC., b. Forgács L, 
Tel.: 31. 

Kuuszentinik.ló~. l\It1gyar li:orOna, 1929. Bermáth 
Pál. 

f{urt.akeszi (I\.01náror11 1. 1274. Segitő Szüz 1\íá
ria. 1914. Erdőssy Géza, 

l{utas (Son1ogy) 1, 1524, Egészség, 1927. Szab.S 
ZoltÍt.n. Tel.: 7. 

Lajosntiz!'ie (Pest) 1, 11.907, Szent Istrán király, 
1889. Bntting-er _.\rpád. Tel.: 7. 

Lajos1nizse, Szent i\Ia:rgit, 1927. Lengyel Lajos. 
Tel.: 22. 

Lakócsa (Snu1ng,r) 1. 1212, Páduai Szent Antal
1 

1933, Brantner i\.ntali k. Brantne~· Ottó. (Fi:· 
ókkal Dráyafokon.) 

Lábod (Soiuo;ry) 1. 2034, Ist.eui gondyiselés (f.) 

1930. Fnllel' . .\.dáuiné, b.SLrnon Sándor, (Nagy
atád fiókj~t.} 

Lengy~I (Tolna) 1, 863, Segitő Szü7. J\.Iária 1!)10. 
ffnrsányi Zoltán, 

1 

Leni;.~·eitóti (Snn1o~y) l. 2693, _.\.ngyal, 18:.)7. 
ifj. Gallé Géza. (Fiókkal Fóny..Sdon.) 

.$1,. ---________ .... 
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Lenti (Zaln) 1. 2213, 1\-:Ingyarország védasszonyn. 
1024. Goncln ICárülY. 

Lepsény (Ve..i.:zpré1n) I. 2226, Turul (f.), 1928. 
Lehrer A.lfréd, b, Pogácsás lUés. (Balaton· 

föki:Uár fiók.ln.) 

Letenye (Zala) 1, 3233, Szentlélel.:, 1870. Kovács 
László, Tel.: 19. 

Lébény (Moson) l. 3349, l\lé;vúltó, 1889, Korok
nny László. 

Léva (Bars) 1. 12.576, Fekete sn$ (r,), 1664. 
Bole1na,nn örök.; k, Szilassy i\„lndár, Tel.: 

1--..:J7. 

Léra 1 1'fni:r.rar korona, (r.), 1823. ICncsera Im

re. Tel.: 1-09. 
Léva, Salvator, 1926. Szcii:ttn László és Wcl.n~ 

berger Lászl.J. Tel.: 83, 

LitkP (Nógrful) 1, 1080, 1'legYáltó, 1936. Tor-
1r~~~o!i ~~ladir. 

Losonc (Nógrád) ]. 15.459., FL•kete sns, (r.), 
1760. Diainunt László, Haas Geyzai k. Dia-
111ant Lú:;zló. Tel.: 1--53. 

Losonc, l\T:1gya1· király, 1843. özv. Dónes :rviilc
sánC:. Tel.: 1-76, 

Loso:t:c, ?de;,:-,·áltó, 1910. Voda Guszl{1x dr. Tel.: 
28 

Lo:::cnc, 1VI:itloru1a, 1D30. Gál Isty(u1. Tel.: 1--32. 
Ltl\'HSlH'rény (FP.iér) 1. 3140, Szent Istv{n1 (r.). 

1830. Rn!'zny{'.k L11jos, 

5&7 

Lovú&zpatona (Vt>::iZpl'é1u) 1. 2243, öra.ngyal. 

1885. B•lgll(in(ly Je>nö 
Lőrinci (N;>g1·úd) 1. 4H87. Szent A„nna, 1896. 

Hollós Lá:-zló11é sziil. Goltschling l\:ornélia. 

Lövő (Snvron) L 1572, Segítő f.Iárin, 1879. dr, 
Horvúth Dénes. 

l\'Iadaras (Bút:s L 5028. Szent Erzsébet. 1903. 
Szá~z ~1ihály. 

~Ía):.;'lóc.1 (Pt"::it) l. 510:1. i\Iagsar koroua, 19lö. 
Steiner Ferenc. 

l\Inr;:rarhánhPgyP~ (Csanád) 1. 3982, örangyal, 
1888. Dorn:::iyúu Lajti;;, 

i\fa.::yn1·csaná(l (Csanúd) l. 2G72, Isteni gondvi
sells. 1833. (f.), Lukács Lús1Jó. (Apátfalva 
fiókja.) 

T\Iag-yartliósz•..!g (Pozsony) 1. 3587, Szcuthfrrorn
ság, 1901. Ft!ltles Ernő. 

I\'Ingyarge-nc::; (Vas) 1. 1471. 1\Iegvúltó, 1895. 

ki:::.~ei:;1.éui Szab.S ~.\tTiáll. T(;1,: 12. 
?II:;_!!yartúpo:-; ( Sz(il1111k_D(l!Joka), 

sí.~, Núu I\.út·ol:r, 

Szt~Ht !Iáro1n-

?.Ingyarl{qios, Voith Jó;i~::;ef. 

i\Iagy:u'HH·e::;ke (Baranya) 1. 533, Petőfi Sándor, 
1904 \:Vc?inlH•rgPr A.nnin. Tel.: 4, 

1\'ln_!!ya1·óvúr (i\In:-:on). 1. 8584, Segit·ö 

1000. I{iill I111rc. 'I'Pl.: 84. 
?ting-,raróY{u· (1Io::;on) l, 858,!, Segit:Ö 

Tel.: 58. 

?.Iúria (r.), 

1Iárht (r.), 
1 

l\Ia~-yarsz\igyéu (E-:;ztcrgnrn) l. 2199, Szent Já
nos, 1903, l(upl'ini Júuos. 
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?i'lnjs (Baranya) l. 1885, Segitö Sziiz 1\'Iárin. 
1929, l{iszely Irure. 

iVIakfalva (l\Iaro:,:. Tordaj, Dia na Illyésné, C~w 
szár Irén, 

Maklár (He\·es) 1. 2585. SzPnt A.nna, 1029. 
Ross1nanu l{ároly. 

l\IIakó (Ci:;ar,úd) l, 35.824, Isteni ![fl.lidYiselés, (r,) 
1780. Istók lt\.~n és Istók 1'largit; k. Istók 
Irén. Tel.: 82. 

:iVIal\.0, öran~rnl 1 1873. 1-Ia_lnal i\Iikló;.;. Tel.: 2-SO. 
1\Ial\:Ó, Városház (r.), 1846. Szöllősi Jenő, gondn. 

dr. Incze Dcnnokosné, Tel.: 2--01. 
IVIakó (Ujváros), Szent László 1882. l{iss Jonő 

<irök. Tel.: 1-.50. 
l\Iakó l\Jp~yÚJtÓ,· 1902. E1nher Jrízs8f, L. Né1net11 

.Sándor. 
l\'Ial\:Ó, Szent István. 1907·. l\Inthé~1~r .Je.nö. T. 52 
l\Iakó, Ferenc Ferdinánd, lfJ14. Rácz Jenő. 
l\Ial\:Ó, 1(~1ss11t11 1 1926 vit.éz 1'~.irály Tuiihily. 

Tel.: 1-85. 
l\Ittrcali (Snuiogy) 1. 6473. SzE>nth:iron1ság

1 
(r.). 

1790. Nénl!~th .Józsefné !'iZiil. R:ith _.\.nna k.. 
<lic::;Ö~ZPnt.1uárto:1i l\TaJor István. Tel.: 45. 

I'darculi, Reniény
1 

1923. iizY. 1\'liinich Ruclolfné. 
le Stren!!e Ruclolf. Tel.: 09. 

l\Inrg-iita (Bihar), 1. 6600 .. _-\.ranyBzarvas (r.), 
1825·. Glticl,: En<lrP, özY, Glück Fen•ncné, feL 
vez. He;retlUs Zoltán. 

iVIargitta, l\:Iaflo:lna, 1921. Panerh J1•n6. 
l\Iaro:.:llévi?. <l\Ia1·os-Torda) l. 7700, J\Jadonnu, 

1913, D.S~:.í.né Fny Elvira. 

589 

1\Iaroshé\·iz, 1931. l\'Iicu Vt~sile. 

l\Tarösvásárh<?l~· (i\-'laros-Tordn) 
IélP];:, 1812. Dávid János. 

lVIarosvásárhely, l(orona, 1760. 
}darosvá~árhely, Recorcl, 1922. 

bérlő: Stnnescu Vas.ne. 

1. 37.0üO, Szent~ 

1Tn l'OSYÚSÓ.rhe:ly, _>\rJ;:augy:il, 

roly, 

Gyalui Pál. 

IIerrnnnn János, 

1919. Osváth Ká-

l\'Iaros\·ásárhely, Sas, 1918, Kovács _4..udor, 
l\It~rosv{tsó.rhe1r, 1752 l(öYári József. 
JJ.Iarnsvá!'iárlu._'11~-. Szent Györg-y, 1921. Nagy Jenő. 
?IIarosvúsárhely. Fehfu:kct·c$zt, 1921. Izmael 

l\'Iii.rtnu. 
!IInrosYásárhely, _4._rnnyl~eresz.t, 1889. Widder 

l:lnre 
r„Iarton~·;i,;,:ár (Fejér} 1, 3154, Szent Ist\"án, 1830„ 

Gri1!11n H.udolf. Tel.: 1-17, 
i\Iúd (Zf'IHp1éu1) 1. 3524:. l(.igyó (r.), 1825. 

Rei:-::inf:'er Ist\·únné és Csillag Pálné ;.:ziíl• 
\Vi!'."ztuann Flóra. 

I\-Iágocs (Baranya) 1. 3833, 1fegváltó, 1853. Z. 
Znáry Eleu1fr; b. ~i\.dler Irán, Tel.: 20. 

1Iúlnás. Stanescu Liviu, (Sepsiszentgyiirgy idény
gyór;,r::::zertára,) 

"!IJáudok (Szabolcs) 1. 4146, J-leg•.-áltó, 1861. 
l.ijilelyi Súndor. Te1.: 36. 

1I~nuuaro.ssziget., (l\'Iárarnaros) l, 32,000, Szent 
Err.,...ébt~.t 1895, J.Sn.a Sándor, k, Ro:.:ctrthnl 
Lajos. 
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~Iúra11i:u·o::.:~zigt,t, l\Iá1.yás l\:irály, 1870. !Crnusz 
I\Iikló:-;. 

1Yláran1aro:':o;zigt•r, Öran!,r,\:al, 1895. Béres János 

iiri"ik .. gondn. Bén_,_.,, István. 

1\Iúra1nan1:..".::ziger, IUgyó, 1778!- I\Iandlits Béla. 
l\J{~ra111aros:::;.dget 1782, Nagy Béla 
Ítiárauiaro:;szi_!..;et, i\Ii.T1erYa, 1020, Resch JPnŐ 
1\Iúriavóc::: (Sz!ll1ol1·s) 1, 2204, Sznz :viál'ia, 18D3. 

Dohrihi":.n .An!al. 

1Iát6szalka (Sz:~11nár) 1. 9125, Oro5zlán (r.), 

182!5 .• A.luier Béla. T.:1.: 12. 
l\Iáté;-;zalli:a, C:-;ill:t>;; 1908, ICúJ1ná11 En:ö. 'l'.: 14. 

1viátyá::.:fiilcl (P<:>st), l. 2943, Coi-Yin, 1917. Szii.::::

IH.\ Szücs Julin. T<-".J.: 53, 

1\feesekalja (Baranya) 1. 2021. Szt>ntltúrl~nisú,~. 

193G. Nagy Elek. 

1\Iecsek~z:1\J(lics (Bar:uiya_l
1 

1. 4071, Sz('nt Bor-
1.Jál:t1 1885, i\Iárku:-: Gyuln. 

1\Iell;;YP~"botcb;Ú." (A..1·:1d) 1. 2521. A„ng:yn1 (f.), 
1928, \Vierier Leó, k Je?.~Ó _.\rt.liur (i\fptl-
gye . ..;liáza fiók.ia.) 

J.\Jedgyt•sháza (_.\rad) l. 4.~lOS, _-\n.:;„•y11l, 1901. 
'llíener Leó, (Fiókkal l\It·~lgyp::-;hodzáson) .. b. 
Vigh Ft•rt_'IH2. Tel.: 28, 

J\.Ieru:r1.' (Soint•g',\"), I. 1503, örangyal, 1SS9, Göbi 
Ná::dor. 

Illezölni.n(] (l\Iaro~„-Tonla)„ 1. 3GOO, 1SG0. Lúdai 
öriik,, gun<ln.: Tnl'át· Zs. 
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~Iezöberény (Békés) 1. 14.410, Isteni gondviselés~ 
(r„) 

1 
1830, Thaller Gyula; k, Wenger Lászl.5. 

Tel.: 30, 
1\!Iezöberény

1 
Oroszlán, 1899, Beretzky PCter. 

Tel.: 21. 

Mezőberény, fiiegv{tltó, 1923, Szabó Árpádné, 
sziil, 1Con1lódy Zsuzsánna, 

Mezőcsát (Bot"Sod), 1. 6094
1 

1\'Iagyar király, 
1829. Lázár Jáno;,;, 

1\IC'zőcsát, IsteP..i gondviselés, 1923, Orosz János, 
!J. Lö!Jl Tibor. 

l\'Iezöcsokonya (SonH_.gy) l. 1363
1 

CsoUaszarvas. 
1934. Pert~.r.e István, 

.l\'Iezöi~ászony (Bereg), I, 2665, Remény, 18R3, 
Zinun(•rruarm Jenő. 

.l\Iezől;:eresztes (Borsod) l, 4279
1 

i\Ia;:r.rar J~orona~ 

1868. Siska l\TJ.klós örök, Tel.; 11, 

iYiezőkurnárou1 (VP:::;zpréru), 1. 17591 örane"'Yal„ 

1904, Frcisz!Jerg Károly, Tel..: 11. 
l\'Iczökovácsháza (Csanád), 1. 5323. i\Iegvá1tó, 

1882. Gúbor Jenő, 
l'dezöklh·esd (Borsod) l, 20,806, Örangyal. 1893„ 

Pesti József. Tel,: 2G, 
1\'le.zököve:'id, Üd\"özitő, 1831. l{ovács Kálniá,n, 

™=~ ~ 
1\Iezőki'h"t•~d, S,,;ent Lúszló, 1913. i\InrYay J.'.1zsef. 

örlik. Tel.: 37. 
.l\IcizörUc:::; (1\Jaros-Torda), I, 2300, 1934„ l{ure(']; 

Frigyes . 

.................................... illlllliilllllliiliililiilill„111111111111111„„„„„„„„„„„., •. 
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.1\Iezötelegd (Bihar) 1, 3700, Szent Istxán, 1885. 
Roxin GusztáY. 

1\.íezőtur (Szolnok), 1. 27.G,!7, Rr::•.r,ény, J886, 
Várclúy l\Tiklós, Tel.: 50, 

!llezőtur, :i\Iagyar koronn, 1872. ElE~k Jenö. 
Tel : 72 

~íe.zöt~n·, itagyar kirá.ly, 1890. D .. Jnnl;:oyich Dé
ne5; b. JankoYich Zoltán. Tel.: 1-30, 

1\.Iezőtur, 1\'Ic.gváltó (r.), 1818. Rokszin SzilYiusz 
és Ö7.Y. Unger Uhnnnn Zoltánné„ k, Rok . .:;zin 
Szilyiusz. Tl~l.: 44. 

l\.íezötur, Isteni gondYisP.lés, 1933, Nyitr:iy Tibor. 
Tel.: 100. 

llfélylrnt (Bács) 8043. Szeut _l\nun, lSSG. 
ItosYay Béla. 

Jvlélykut
1 

Isteni goudviselé..s, 1D25, l(onll0si 
ICároly 

l\fihályi (Soprou). l. 1452, -~ngyal, 1896. Öz\·, 
!{reuz E.úrolrné, k. J(renz Valdenní1·. 

1\'Iikepércs (.flajclu) 1. 2561, Ren1ény~é~. 1026. 
özY, l{ornhoffet· Józsefné. 

1\likóujfalu Hárorn:o:zék), 1 2000, 1935, Sl•;,ra1 
Ilóza. 

1\lindsze11t ~ (\,:on:;rád) 
1 

1. 9D4fl. Szent Ist\·án, 
18!-l4. E.ntona István. 

l\Iin<l~zí•nt, Örangyul, l:l14. f!t1haesek l{áln1án. 
1\Iiske (Pe;:;t) L 22Gl. Szent Szilveszter, 1933. 

Löl'incz Jáni.1$, Tel.: 6. 
i\'Iiskr,Jc (Bt•r-:;od) l. 61.559, ~i\.rany 01'r)5zlán, (i-.), 

1811. !{irá!di Júnos clt', Tel.'. G4. 

f 
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'.l\Iisl~ol<', Kig~<> (r.), 1803. · Dr. Stan1bergel' Sá 
rnuelné ~-~. ·Baruch Lolly és ·özv. dr, Sornogyi 
Béláné, Tel.: fJS. 

.it'!iskolc. Isteni gondviselés, 1894, :&'lészáros Zol
tán dr. Tel.: 4-79. 

J\.IL-,kolc, l\Iagyar l.:orona ( r.), 1819. Reichard 
Jenő. Tel.: l-·18. 

i\Iiskolc, ~;\ranysas, (r.), 1760, J{ellner Ödtin, 
Tel.: 75. 

l\íiskolc, .i\.rany !:-:Zarvas, (r,), 1760. H.ácz 
és Biró Sándor, le. Rác-.t Gyula, Tel.: 

lVIiskolc, F.t·zséhet, 1903. ·wéltlr Ist.ván, 
3--07. 

Gyula. 
2-űfl. 

Tel.: 

.l\Ji:skolc, Piúluai Sz(~nt ~.\.ntal. 1934. dl'. Bellák 
Jó:t.ser. Tel.: 2-34, 

l\.1isknlc Cl\'!artintPlep), ~;\post0l, 1928_ Cze~lélly 

TH-tY{lli. Tel.: 2-45, 

i\liskolL', .l\IL'gYáltó. 1918. Szily G,vuln. T.: 1-22. 
l\Iiskolc

1 
örangyal. 1909. Deutsch Zoltán, 

Tel.:22-24. 

"J\Iiskolc, S:t.ent J:;txán. 1922. nen1es )Inln:'.ir }~ál

nián. Tel.: 20-25. 
·ri.Iiskolc, s~:ent ~4..nna, 1;)31. }{ollünder József 

Tel.: 28-43. 
l\1isztót.falu (Szatu1úr), 1. 1700. 1935. Niali Jú. 

no.::.. 
i\Iohács (Bnran.ra) 1. 17,30~). }l. Lu,i<1s liirúly, 

1848 dr. Auher L:1.szl0. Tel.: G9. 

••F•i• -.liíiiiiiilliíiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiilii•·•z•r ............ „„„„„„l!lllliliil„„ .... 1. 
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l\fohács, Szf:nthárornság, (r.). lí95, Schn1id Ká
roly; b, Mayer Károly, Tel.: 25. 

l\fohács, Angyal, 1901, Sch\\·eif.gnt Pál. Tel,: 74~ 
~Iohács, Szent I1'ereuc 1929. Vrida László, 

Tel.: l-·22, 
l\Ioh0rn (Nógrád) 1, 119$, ffie;•Táltó, 1923. Ba

lázs Dezső. 
1\Ionor (Pest) 1, 13.886, Ráli:Óczi, 1907. Schul

mann Bódog dr. örök. Tel.; 2B. 
l\.Ionor~ Szenthárolllsás, 1836. IZátay S, István. 

Tel.: 55. 
Moson (Moson) 1. 6393, 

Teutsch Ottokár. Tel.: 
l\'In;r.rar li:orona

1 
1847 •. 

61, 
l\Iosonszent.jános (Moson) 1. 4027, R:-:enthárotn

sQ,g. 1877. Gyö1·ffy József iJriik„ k. l{elLner· 
Géza, 

1\Iosonszolnok (IVIos,1n) 1. 303G. Szentlé1el\, 1923. 
Losonczy Fer?.nc, 

l\Ioz;:;;:gú (Soruogy) 1. 1405, Szent l\Iargit, 1904. 
Pető Ödön. 

l\Ió1· (Fejér), 1. 10,032. Örang,rnl, 1876. Duch<}n 
A.Jft'éd. 

i\Iór, lVIária ::.:<:gil$ége (gyr.)
1 

1'741. Giirnh(is. 
Lúszló ürök„i k. Giinib1is Zoltán. 

niunkács (Bereg) l, 26.102, l\íngy~•r l\.ororu1, 
(r,), 1772, Súndor Lajos, 

I\Iunkács, Tlft~gvúltó. (r.)
1 

1810. Ferenczy János. 

cl1·. és; Túri,:a. Tel.: 21-99. 
i\Innkács, Zrinyi Ilona, 1907. l{eleti Ede. 
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1\Iunl~ács, Isteni gond.viselés, 1916. Szántó G0za. 

Tel.: 21-48. 
i\In11k[~c:; 1 Szent ?dik15s, 1025. Tóth l':.'l\·án 

Tel.: 22-56. 
i\Inukúcf", .-\e.-;culap, 1930 

Tel.: 20-11, 

Rapapo1'l Sándor. 

TII111Lkác:::, 1\Iiner\·a, 1933, Einczig Tl-Iil;:lós, 
Tel.: 20-·38 

i\IurakPresztnr (Zala) 1. 2195, Szent .i.\.nta.1, 1933, 
BP11tzik Gizella. 

Nagyajt.:t (Háro111szék)
1 

l. 1500, 1901. D~zsö 

J\Iiklós. 
Nngynt[~d (Sou1Pg,\·) 1. 4587, SzPnt István (r.) 1 

1827. Fallet' . .\.clúnu1é:, k. Faller . .\dá1n, (Fiók
kal LúllPtlon). Tel.: 38, 

Na,!:yatúd, Turul. 1906. V:1s 1Jéinyey Elcu1ér. 

TPl.: 14. 
N:i.!!yl1ajo11i (So11H1gy) 1. 5412

1 
l\Tagyar ki1,o·iJy, 

(r.) 1 1847. V:i:.:dényey A.Iadár. Tel.: 7. 
Na;;yhara('ska (Dúc:-:) l. 3929, Szent Irnre, lfl:25. 

Forklv Góza 
Na;ylJúr:ht>r,,o-y·e:,;. (C~nnÚt'S), 1. 6214, }{i~yó, 1D28. 

ÖZY. Faher .<\..lliel'tné; b. Nyitray IstYán. 
Nagyhúnya (Szatmúr), 1. 14.000, Bányn, lfl03. 

Ba.inóczy SúnUor. k. Gnuuulz E. 
Nagyhánya

1 
1926. Fodor iiröl~. gP1Hh1. \ 7Órle:;l 

Lajos. 
Nagyb{u1:-·a, l{urona, 1811. (r.), Gaúl J;i.no.s, b. 

Vass Lajos 
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Nagybánya, .4..riu1y<:;as, 1787, Wid1ler Péter. 
Nagybárod (Bihar), 1, 3200

1 
},„ R~ményhe-;;., 1894„ 

Schul He1!rik Jenő, 

Nagybátony (Hen2s) l. 2733, Isteni gonclYiselt?s„ 
1929. PopoYits I.$trán. Tel.: 10, 

>i"ag,rberf.>".ll1Jl (Ung),, 1. 2991, Szüz i\Tá1ia, 1868~ 
Both Isty{u1. (Fiókl\:al Hajnsclon). TCil,: 4, 

Nng,rbe1·Id (So1nogy) 1. 1073
1 

örangyal, 1923~ 
Skopál Sándor, 

Nagyhocskó (l\'Iár::unaros) 1. 6707, 1922, Béres 
Antal, 

Nagyborosny0 (Hárotnszé1~), 1, 2000, 1875. Sam
bach I\.ároly, 

Nagycenk (Sopron) 1. 2126
1 

l\Tag,yar korona„ 
1827. Nagy G,rtli·y Ele1nér. 

Nagyc5ákán:r, lásd C~ákánydoro~zló, 
Nagydobos (Szatruár) l. 2251, 1Iegy{lil.ó, 1895„ 

!l'IPllgyesy G.rUrgy, b, Fazekas -~nclor. 

Nag,rdobrou.r (Bereg) 1. 3533, Salvator, 1931„ 
FUley A..ladár. 

Nagydorog (Tolna) 1. 3592, Ist..Y:ín király, 1889„ 
Szenclro,·ic.s Vlhnos, Tel.: 16. 

Nagyecsed (Szat1nár) 1. 6628, ?tTagyar l~oronn, 

1904. Cs. Tóth Bertalan üriJk., k. l\farscball.:o
Lt'Ó. 

N:igyha lász (Szabolcs), 1. 
N:i:,,,ry-Da111<1szai Bogcha 

G.rörgs. Tel.: 17, 

6665, Turul, 1922. 
1\.lajos; b. ICandi:Il. 

{,\ 
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Nagyida (~~bauj) Torna) l. 
18861 Stein Jenö, k. SóJyo1n 

2125, Örangyal, 
Barnabás, 

Nag-yig1náutl (!{01116.rorn) 1. 

1887, Gárdos Zsig111ond. Tel.: 
2403, örang.ral. 

16. 
Nagyilo,nl'a:~ (Szolnoki-Doboka)., I. 1200, 

Szilveszter Zolk'Í.n örül.:. 
Nagyilva (Beszterce-Nasz.'.id), 1. 3500

1 

1909, özv. Sylvester Zoltánéné, k. 
Gyula, 

1878 ... 

Szarvas. 
i\Iihall.:ó 

Nagyka1narás (~~rad), 4385, Szent István, 
1937. Fejes József (I\:unágota fiókja). Tel.: 4, 

Nagykaniz:,:a (Zal.-i), 1. 30.869, F~kete sas, (r.)„ 
1730, Pr<iger Béla örtik„ b. Deu1eter László. 
Tel.: 2-29, 

N ag~·kanizsa, Iga7~'5ág-, ( r.). 1836. 1Ierkly Belus 
József~ dr, Tel.: 1-81. 

Nn;.rykanizsn, l\IegráHó, 1882. iizY. 

-~laUárné1 !r. Bi.n(ler Géztt. Tel.: 
di·. Bn!]dán 

1-86. 

Nagykanizsa, Púduai Sz(•ut _.\nl·:i.l, 1907. Szeke.:. 
res Vilnius. TcÍ.: 6-32. 

Nagykanizsa .. Örangynl, 1913. Déri József, 
Tel.: 3--57. 

Nagykanizsa, Szü;.: l\T{tTin, 1923. Lul,úcs Vilrnos~ 
Tel.: 6-0G. 

Nagykavos (lJug) L 2555, Szenthúro1ns6.g, 1839: 
Friedn1ann Józsi~( Tel.: 20, 

Nagykúll.5 (Szri.llolcs) 1. 92,17, Isteni gondviselés
(r.), 1813, Gii1.1én:r S:ll1dor dr, Hrlilr„ Tel.: 24 .. 

Nagykálló, Relliény, 1923. Dános Béla dr, T.: 35~ 

lllllllllllilll„„„„„„„11111111„„„ •. 
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Nagykálna (B:trs) 1. 1097, öraugyal, 1903, öz,·. 
Patay l::;trú1111é. 

Nngykáruly (Szatniúr), 17.000, i\Ia.~y:tl' ki~ 

rályság, 1822, I~lPi!:\'l' ürök„ J;:, \.Vachb~r János. 
Nag-ykúruly

1 
Sz:entliúroni:::ág, 1804. Nonn János. 

N:ig-ykárol.r, l\Iinc"TY:i., 1022, Pop _<\.uréJ, E.:auf-

llHLIHl Lajos Görgt•y nzeuitársak. 

l'>l'agykáruly 1 _<\.11gyal, 187H. Priuezingt>l' _:\ntal, 
Nai;ykárol~·1 Fí•kpt.e s:ís, 1766. YVagner Henril;:. 
N~1gykúta (Pt>;-;i:) l. 11.005. Szt>ntlélek 1874 :;:r, 

Baksay Béla. Tel.: 72. ' . . 

Nagykáta, l\lt>gTÚitó. 1930. I..:.ürüs:;:;y IstYÚn üröl;. 
'fel,: 70. 

Nug-ykó1:.yi (Tolua) 1. 2177, Szt':nt. Ist\·án,_ 1025. 
Schönfel(l Lajos. 

NHgykoYÚc:-::i (PPst) 

192\1. (f.) Sehoitz 
k. I-[l'gybir0 JtnŐ. 

1. 2587, Boltlogas.•zony, 
EndrP, Pe:-;thid(';;kuti fiók) 

Nagykőrös (Pt1:..:t), 28.591, l\Ia[.!yar korona. 1889. 
I\.p1·i..ész E1t·uH~1·. Tt>l,: 76, 

Nagykörii . .;,, l\It'!;\"ÚltÓ (r.), 1805. i_iz\·. I\.l·~in 

Gyul:_lné, k. Na~y linn', Tel : 1-11 
Nngykőrii!:i, I\.igyó, 1864. Burbéiy Endre'. T.: ;)-l: 
Nagykődi:..:, A.11r;yal, lfJOG. Z:..:ú1nlH1k~- Júnos. 

NngykÖt'iis Tun1l líl23. Júsz I:::n·án. Tel.: GL>. 
Nngykőrii:-:. RP11H!n~- 1 1916. A„tly Béla. Tel.: 1-20, 
Nngyköl'ii (Szoluok) l. 3654, .Szent .!\Iargit., 1~124. 

Vnrgy:t:'l:..:y Gyuln. 

Nag-yléta (Bihar) 1. 604-!i P:.'tduai Szent .Antal, 
1929, Situou~·i József. 

Nagylózs (Sopron) l. 
János. 

N~gyiucska, (Bereg) 1 

Krausz Sándor. 
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1442. Turul, 1930. Sánta: 

1, 5878. Ang-ynl, 1931. 

l~agyn1a:;yar J{,nuáron1 1. 11138, Szent István„ 
1872. !(erényi Lajos. 

Nagyrnaros (Hont) 1. 469~\ Isteni gondviselés„ 
(r,), 1835. iY!edveczl;y MiJ;Jós. 

Nagy1uágocs (Csongrád) 1. 49öf1, Segítő l\lárin„ 
1898. l\Iec.:; Balogh Lajos. 

Nagsniányok (Tolna) l. 19üS, ~Iegyáltó, 1908r 
Szepessy Sándor. Tel.: 7. 

Na;,,71uegyer (J{ou1ái·on1), 1. t4.8'.~. i\Iegváltó, 

1858. S, ~,;\ng,ral Antal. Tel.: l-t 
Nagyoroszi (Nógrád) 1. 22í9, Gond.Yiselés, 1934. 

l\Iiiuster Súnd11r. 
Nagyrábé (Bihar) 1. 

l\.ül'Lhy Pál, k, 
fiókja_) 

333.:'t, (f.). Jó reniény. 1932~ 

l\.Urthy Pálné. (Bihartorda. 

N ag-y:'lajó (Be.szt..~r(•e· 1\ •tf.z0tl), 1, 2000 l8tl7 . . . 
I\.óry Tibor. 

Nag-y;o.;alló (Bars) 1. 2853, fü•ruén.r, 1881. Dro]>-
pa Ernö, Tt>l.: 12. 

Nagssúros (Eszlel'gon1). 
Nugy;:;onikut (Szat.uiár), 

Cnsr.in .4...Ub'l!Sztin. 

J\-JessrT _Sirnon, 
I. 4700, A.ngy:ll, 1920. 

Nagy:;ouikut, Sólyoui, 
N:'.)!y;-;u1·ú11y (Nyit!·a) 

H::ias J Ó7-SPf 

1864. Fultinelr ~.\.urél. 

1, 6388, Oroszlú.n, 1862. 
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Nagyszalonta, (Bih1ü•) 1 1. 17.0001 Korona, 1$30. 
Fenyve.<:.:i Ferenc, 

N'iilgyszi1lontn!it Al'.atiy János, 1909. l~uen·es 

l\..árollr. 
_Nagyszalonta, Re1uény.' 1870, Szél;:ely Zoltán„ 
Nagyszalonta, Sit11011 i.\Iária. 
. NágyszékeJy (Tolna) 

1 
1 1998 Remény, 1923. 

Boros László„ 
-Nagyszéuá.s (BéI;:és) 1, 6666

1 
i\'Iagyar király, 

1894 .• o\d:unkovic5 • .\dán1. Tel.: 12. 
Nagyszöllős1 (Ugocsa) 1. 11049, Isteni gondvise. 

lés, 1856, . .\rYay György, 
.Nagyszőllős, Fejér Lacika 1913. Fejé1· Barna. 

Tel.: 34. 
. Nagytété1~y (Pest) 1. 7160, Szentlélek, 1379. 

Fáy Ignác. Tel.: 20. 
N:tg'y\·{1,ead (Bih:tr), 1. 81.000, SzenL .<\.ntal„ 

1912. A.tlasz Lajos. 

Nagy\·árat1
1 

Szent Ferenc, 1907, Csanda Ent\r(l 
Nagyvárad, l'dinL"l'Ya, 1921. Gálosi Forenc. 
Nugyvárnd, Csillag, 1892. Hajdu J:Iugú. 
.Nng,YYárnd, Szent László, 1896. HegedUs I111re 
Nagyváratl, A.r:i.ny sas, 1789. l\I. !Caiu ,Eszter. 
Nng.rvárad, l\Iacl(IIUla, 1908. dr. :i\'ledvigy Ferenc. 
Nagyvárad, Oroszlán, 1825'. l\Iihály Lajos, 
Naµ-.}·várad, Sal\·ator, 1910. Nérueth üri.il~., gnndn 

Rozsos László. 
>~agyváratl, Irgalninsrend kórház. 1760. gond, 

l{öpPezky Sándor. 

Nagyv{irad
1 

Nagyvárad, 
Nngy\·árad, 

6011 

Vörlis kereszt, 1920, Pacala György ... 
l{leopatra, 1922. Pajor Pál, 

Szent István. 1895. dt', H.a::her 

l(orona, 1792. tlr. Rácz R€zsö. 
I\.igyó, 1901, ReiRZ István 
örangya.1

1 
1888. Révész J{u1os. 

I\1átyás király, 1909. _.\jtay G~·ula •. 
Diaunn, 1911. Sebestyén _.\rLur. 
Suhina„ 1921. Szahó Sándor, 

Ár11ádné, 
Nn!!.YYÚrad, 

Na!!svárad . 
Nagyvárad, 
Nagyvárad, 
Nagyvárad, 
Nagrvárad, 
Nagyvárad, ~l\.ran.r l{errcszt, Zsign10:1dovits Géza., 

és Bnrln Dezső 
Na1:,ryvázsony (Vcszpré1u) 1. 2058, SPgitő ?116.rla; 

1856, Befi-iczy Gúhor . 
Naszád (Be.szt.L•rce-Nnszód), 1. 

Druga Gyilrf!y. 
Na~zód, 1920. liiPscu István. 
Nnsz5d. 1851, Lit'h _.\lheTt. 

3500, 1932. 

Naszvad (l{on1áro111) 1. 5128, }\.ugyal, 1935. 

Hnln1os Lipót·. Te1.: 3. 
N áda::.d (Vas) 1. 1773, Istenszen1r 1933. 1larton: 

81.ilárd. Tel.: 4, 
Nádasla<láuy (Fejér) 1. 1690, _.\qninói 81.ent 

Tnrnás, 1913. Wilu1uei;t' Viltnos öröl~. 1 lJ. Balúzs 
Ernő. (Fiól<l~al Sárszent-tuihályon.) 

Náduclntr (IInjdu) l. 11.500, Fekete sns, (r.),. 
1842. Sz. Fejér József örök,, 1~ Sz, ]iejér· 

J ózset. 
N{ullHh·ar, Isteni gonilYiselés., 1924. Erdélyi .Má-

ria Irén. 
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Nágócs (Sornog.v) 1, 1158, Jézus szive, 1901, öz\~. 
Denieter Gyuiá.né, k. Szabó Lászl.S. (Fiókkal 
Türökkopványban.) 

."Nen1esbikli: (B~rsod) l. 1143~ Gróf Széchenyi 
Ist\:án, 1903, Klein 

Nen1t,-sdéd (Sou10b'Y) 
Juhász István. 

Ferenc. 
1. 175&, S=etet, 1930. 

.Nerne.5Ócsn (JCon1áron1) 1. 23971 Kígyó, 1895. 
Thaller Pál. Tel.: 14. 

Nernesvid (Son1ogy) 1, 1759, Megváltó, 1870. 
1'.:Ierkly Belus György Lajos. 

Nén1etboly (Baranya) 1, 3059, Szent.hárornság, 
1838. Eör.r Isl.ván. Tel.: 22. 

Nézsa (Nógrád) 1. 1072, Szdnt 1\„utal, 1933, 
Bnrt.5k L.f.s.zló. 

Nógrádverőce (Nógrád) l. 2313, Rnrnény, 1893, 
l\.udar Jenő cll'. örök., k. Nén1eth János. 

Nova (Zala)„ 1. ~724, örangyal, 1886. özv. Per
say Gyuhíi11é, 

Nyárád (Veszvrétn) 1. 1451. _L\.ranyka1ási;, 1933, 
Csatár Andor. 

N.ráráüszerell:t (1Iaros-Torda), 1. 1700
1 

Remény( 
1874, farkas.la.ki Hint.s Vilrna. 

Nyárádszerecla, ICováts Dénes. 
Ny{1;1·ádtö (l\Iaros-Torda), 1. 12001 1034. Gara~ 

bethné I{oronka Emma. 

~NyáTegyháza (Pest), 1. 4173, Hungária, 1931. 
Du:::;a Ernő, 
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1. ?.536. Szent Lajos . . • ] (E..,·r.lpr 0 '(ttll) -
l\J\.·pr~P:-:\1.JI a n . „' '" 

- ·: í,)().t HubPr Fcrei:c · · 1884 
.... 4550, i\Il'gvalto, • 

N\·ii·:tc=--:'.u\ (Szaholc:.;), 1. 

. :~:l!!Y l\.úrolY. l 52331 Szcntháron1ság, 
Nviraduny (Sz:ihulcs) . 

. I t ·,u orbk., Te1 : S. 
19"5 1\.6.lnnv s~"'· ·1 "Jtó 1924. . .... . . ···) G300. i\ egYu 1 

N .. :t ,.:;nv (Sza\Jolc.:-. . t t t· 
JTild 1 ..... · (l c30 b· n .111vas1t n üt , 
Hj. DnlJo:t,y Endre.. . :.i - ,'

1 
' 

1 ]·,, Nvíraesúd fiol~Jn vull.) 
fl( { i,,. • 1 l\) 779 i\Ia~yar J;Jrály, 

NYirhátor (S:t.ahules), · · · · •. N.:,
1
1·

1
:::; I1nro 

- • (r.), 1830. Viadú.sz Eh•k e-::. l ,. , • 

TPl : 39. Bt,hliz:-;;úr ln1rc. 
NyirlJCttor, Sze;1t Ferenc 190~~ 

Tel.: 53. ·) 1 3,171 'Iun1l, 1923. \'VnH-
Nyirhul.!{tt (Szn\1{1\c:-- , , ' 

~'lJrszky A„ntal. 

N~„irhog<lún~· ( Sza\lo le:-:) 

selé~. 1909. Frietluntllll 

1 2388. 1:-:H'IÜ ~ondYi
Sút1tlo1· tirülc., 1;:, Rúkos 

Si1non. 
NYil'(•gyhúzn (Sznhtilc::.) 1_: 

. (r.)_, 1G48. Szopkó Dt·.zso 

51.3081 _i\rnn:r sas, 
tiri'1J;:,., 1~. ifj. Szopl.:& 

Dcz:-'Ö dr. TPl,: '1- 27• . · Jo'zs~f. 
1867 Osgyt~ui 

NYil'l'!!Yl1Úz:t, I\.(1rú:iyi, . 
• . 3 ("? 

•rpl : - i.... (r.) 
1 

lS3·1. Lányi 
N"-·ir(·~yhúzn, J\I:q;~ya1· 1u.rona, Lányi 

' · • 1 Rcz'-Ö Oról;:,,, k. Dcz::;Ü ürük. Ó::; 81.cke y 

AII(lrús. Tel.: 2-·89. G J 
1803. Tö1·ük yu a. Nyireg:yl1Úza, _i\ranykereszt, 

Tel.: 'l-31. 
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Nyiregyháza, II. Rákóczi Ferenc, 1901, FejéL' 
Fer(~nc. Tel.: 2-20, 

Nyiregyháza. A„1~gy1il 1907, Gonda Tllihály, 
Tel,: 5-22. 

Nyil·t·gyháza, Vaskereszt, 1914. Gergelyffy 
György_ Tel.: 5-20. 

i..;J·irP.;;-yhúza, Isieni gonclYisel,és 192'7. Illés 
Zsófia. Tel.: 5-·63. ' 

Nyirt>gyhúv.a, Bessenyei. 1931. Haissinger l{á-
roJ~- üriik. 

.Nyirkarász (Szabolcs) 1 
l\Io:rs János, b. Pártos. 
bakt.a fiókja volt.) 

2•! 71, Tu!eg\·áltó, 
László. (1922-ig 

1805. 
Nyir-

Nyirlugos ·(Szabolcs) 1. 3350, Isteni gondviselés. 
1921. Jaeger IC J.Szsef. 

Nyiruinda (Szabolcs) l. 3790, 1Iagya1· korona, 
1930. Lengyel J\.ntal. 

Nyir1nihálydi (Szabolcs) 1. 1901, Fortuna, 1925. 
Vállay-Sipos Berta. 

Nyirtass (Szabolcs), I. 2770, Rernény, 1929. 
Leövey Zoltán. 

Okány (Bihar) l. 51GL Szent I~b-án királ;!', 
1894, Daróczy Antal. 

Okland (Udrnrhely), 1. 1000, Vass, 1889. Vass 
ürük., k. dr, 'lass Pál, 

Ola~zlika (Zemplén) 1, 2924, J\Iag,rar korona, 
1895'. szatlai Asztalos György. (Fiókkal Erdő~ 
bén,rén). 

·Olnsztelek (Ullrarhey) RucsJ(Ó Jenő. 
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Olúhszent;;yürgy
1 

(Besz.terce-Naszócl), 1. 1200, 
1888. Pop Gizella, goncln. IColozsYáry J. 

Oradnn (Beszterce-Nui:.zód) l, 5600j 1870. Wolff 

Ernő, 
Orgo•ány (PPst) I, 3643, Isteni ~ondviselé.->, 

1926. Heczler En1i1. 
Orosháza (Bék.ti:-) 1, 24.926, Fol11~t· kigyú, 1S76. 

TPll~essy Gáb(lr űr, Tel.: 21. 
.Orosháza, Isteni gonclríselés, 1894. l(ertész Jó-

7_-;ef. Tel.: 78. 
•Orosháza, lVIegTáltó. 182G. Zalny Lajos. Tel.: 14, 

Or(>shúza, J(os:::11th Lajos, 1907 1\'Ioln:ír J\Iil!ály. 

Tel.: 1-83. 
'Órosháza. Re111~ny, 1921 Sarkn.:li In1re. Tel.: 

1-99, 
'Üro::;zka (Bar::;). l, f/51, l\Iadonna, 192fl. Heyd

riclt Károly. Tel.: 2, 
Orosz.vár (:!\Io:;on) 1. 1678! l\Iegráltó, 1911. Sú

nn1e~ Béla, h. Fiilöp Lajos. 
Oro::;zyég (Bereg) l, 2822

1 
i\.igy0, 1892. ~<\chátz 

Tihoi:, 

·Ostffyasszonyfa (Vas) 1. 1900, Reru6uy
1 

1912, 
ifj. i\Iéze5 l\Iihályné. 

Ozora (Tolna) 1. 4295, Szent Istr{ui. 1880. Páhy 
De-zsö, 

·óc::;a (Pe::;t) 1. 6016, }.~.orona, 1887, !\.e.néz Fe. 
rene. Tel : 14 

<Ógyalla (I{o1ná1:orn), I. 3250
1 

Szentháromság, 
1885, Pátka Jf~uö, 
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Óhaj (Bar') 1 1331 . . 

1
"l . · -·, 1938. (Ft~Iallitás előtt ) 
' „ 1-83 • 

Óli:ée:-i!,;1.• (Pt•-.;t~) 1 3'101 i\ 
•.• „ • •• , iia!!yar 1 

h.oHJ\odi :i\ínlt1ár J\Iiklós ·- :::oroua, 1915~ 
Ó11ótl (Bnr:.:ull) 1 93·~- • • -· ~ 1 Szarra~, 181? ó 

Z1_1ltún, ' -"'. váry 

Ózt\ (Bot·:-.:Üll) 1 7:J'22, A ... rany oro<.:zl.;n 18"" :r·· . . „ ~ <• •' , ..,_ 

( 'iokk:tl Snjóvárk.ODY-Rnjzi11:_.:'t~1· Inir~ dr 

llan). Tel.: 35 

Ózl:-V_t1;0:gy(u·iPlep. Púllnai -' 1 · Szent A„ntn1, 1903. 'o'•,1· -
--r a1u Lnjost:é, ~· -

Öcsi.itl ( B~~kés) 1 ,..,9 ,.... 9 

P 
· 1• i ... , .:\"lngyar kirúl,~,. 18""i·-'-

etry 7.olt[~n 'fel . 9 " 
ökiil'itó (Szilflgy.) l .. lü~O·O l". „, .. f • • ~180 V·U'"'l P"' 
f) >-Ol'HH'ZÖ (;\ji . - . ' "'' iJ.J., ,,.,. · ~ .nan1aro:-;), 1. 442G, ..., 

lSG '· \Ta::;7.0eslk Endn.• ~züz l\Iári:t_._ 

Üri..:ze11111L·tíT (V . ) ' ·:. . . a::: 1. 1•!07, _.\.n;.;yal 1886 T{11·-

1'o:s Dcnes. ' • 

Örkf·nv (Pt"•t) l G811 ő . - • ·•· · i - ~ ra11gynl 1894 s :. 
lurt Jt'llŐ tit•(\J- l E.' .· . ' . . z. B~·-~„ f. tCIQ1 Isn·an, Tel.: ll, 

Pac:-:a (Z·il·l) l <).1rs 1..~ , , , . ..,._o ' ... z:enl.harutns{:.". 1859 Bich 
lel' Gyula, Te1.: 18. "'· · 
P:il;:s ('I'vhin) 1. 11 823 · ' Sr.Pntbáro1n;.:.ág. (l ) 

1777. Szily Géza dr. 1- . 1. p· . - ·. ~ 
ri·i , f, C:·. • . ·' "· e 

1. alvolb·'y1 Fe-
, _·: ICl.l:- . .._.ztl} J\Iana1n1e. 'l\~l.: G, 

P.11,:-- Üi':Jll'"V'll 1 t\O~ \" • p 1 • "'~' 1 „ '· 
1argha Laszló Tel. -

alof.aih·a (J\tarí1'1-'i'Ol'da) 1 1000 .19 •• o. • . - . H 
.._zort.:-Pyn6, Gaál l\Targit. . • 
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l'arajd (UU.viu·llely) 1, 2800, 1868. Wéber .~ntl
rás • 

Parád (HeYe.<) J. 2427. Szent Antal, 1853. Tóth 

Púl. (Fiók.lm! Reosl;en). 
Pácin (Zeinpléu) 1. 2169. Isteni gondviselés. 

1890. Szilágyi ·Béla. 
.Pálháza (Abauj) 1. 669, Kis Szent Teréz., 1932, 

Dolhay P~trovny Zoltán. Tel.: 9. 
'Páncélcseh (ICtllozs) 1. 1300, 1891. :r.tler~n Lu-

kács 
Pápa (Vesr,pré.1u) l. Zl.356, Gránáta11na. (r.) 1 

1577, lrgal!nasrend; k.: Nyerges Gyula. 
Pápa

1 

Örangya1, 1885, Piat.selt Gyula örült,, b. 

Ple.5-zltótsné, Feltete ;Eu1my. 
Pápa, Városi gyó~yszertá.r a Megváltóhoz (r,) 

1757. l{arloYit:z ~4..dolf kor1uányfötanácsos. 

Tel.: 1-00. 
:Pápa, Szent .4..nnu, 1907. Michna Tulihály. 
Pápalrovácsi (Ve.-;zpréru) 1. 1700, Szeretet, 1928 . 

lluszák Lajos. 
Pápateszér (Veszprén1) 1 •• 1938, Tuletp·áltó. 192G. 

Wallner RPzsö örölt.; k. Szclmlesz József. 

Tel.: 7. 
Párkány (Esztergorn) 1, 4479. Szentl1áromság1 

1850. Nagy l;;tyáu. Tel.: 48. 
Párkány, Salrntor. 1933, Rády Lujos. Tel.: 60. 
Pásztó (Hl~YPS) 1. 6142

1 
Magyar ltoron!l, (gyr.), 

1810. Braun Sán~lnrné1 b, Petrec1.ky TlbnJ· 

Tel.: 56. 
Pásztó, Szent ~A..n_~;:;,s--; 1926. ICrisár Aladár. 
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P~ty (Pest) !, 2620, 11egváltóJ 1923, l{á1mán 
l{{U'oly. 

Pt>lsőcz (Gii111Ur) 1, 3032, Isteni gonclviselés~ 

188,!. E„l'llllOl' Lá~z:1ó. 

Perbete (l{o1ufn··.•n1) 1. 3850, l\Ingyar 1~oronn~ 

1904. !{alsusz. Ott.S. 
Pt:>recseny (Ung) 1, 2582, Salvator, 1892. ·Ha

lász Ferenc. 
Pered '(Pozsony) 1. 4090, Örangya1, 1909. özv „ 

Thorn1:t l{ároyné., k. Braun Endre, 
Perl;áta (Fejér) 1. 46SG. IVIegyáltó1 1885. Buda~ 

Bálint. 
PesthiclPgk11:t ( Pe::t) 1. G030, X..Iárla Remetei~ 

1917. ifj. Sc:holtz Endr~. 'l\~I.: 167-·804. Fi
ókkal Nagykovácsiban. 

Pe::;tszeuterzsébet (I'est) 1. 67907, Szent Erzsé
bet, 1894. dr. Praefort Cornél. Tel.: 347-94.!.. 

Pt•st..szeuterzs6bet, *~1·anysas, 1898,. Rochlitz Már~. 
ton; L>. l{atltona SánUor. Tel.: 347-645. 

Pc.5tszenter7h"ébet
1 

lVIo.gyar 1\.orona, 1902. Wen
czel Lnjo::.. Tel.: 347.:._609. 

Pe.:;tszPnterzsél.J1~t. Viktória, 1913. dr, Lé.volt Ist

YÚll. Tel.: 347'---603. 
Pe.:;l:-:zent\:rz::.:ébet, i\11;,;-yúl, 1912, Szold László~ 

Tel.: 3,17 -·956. 
PHst::izt·nterzsél>l't, ·J(.fg-yó, 1923. Bertalanffy In1n.~· 

Hrük.; b. B(1krossy Zo1tán. ·Tel.: 347-693~ · 
Pest::..zenten1.sébet

1 
Sárkány, 1925, Sárkány László. 

i.lrük.; b. FUlöp Pétet'. Tel.: 147-409. 
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· R · l'.·i·-"'. L.úziir J.Szs~·r. Jiests~e11l<~1_.:t.S(;lJet, t\U1c:ny, " 

Te!,: 347-810. 
Pest~zenlerz~éltet. A.post ol, 1:i32. :J\Iá1 n1y Gusz

táv, b, Takúcs Ernő. 
Pestszente1u;;s~het, Turul, 1933. Galau11Ju::; Béla, 

Tel.: 1•!7--BR?.. 
Peslszer:terzséllet, RáJ~óc:d, 1933. Erketly Fe'ren<l 

öriil~ Te:l : 147-·935. 
Pestsze.nh~r:t~ii:lit>L. N:1gyholtlnga:.:.:szouy, 1938, dr, 

vité;i; _.\.11tl1·iska ÖtHin. T<•l.: 147-G86. 
Peslszentirure (Pe~t) 1, 8192, Diana1 1923. 1Iol

nú.r Antal_ Tel.: 7. 
Peslszor>tlőrinc (Pe;,;t,) 1, 30.Gll, i\In~'Yariirszú~ 

véd;iss;-;1.inya, 1897. dr, h. BP.rnolúk János. 

'l'el.: 146-654, aztán hi\·1li 34-et. 
Pcst:.;zentlöl'inc, Flóra, lfl14. -~rPiltl{L-.,s~· Lás:tJó. 

Tel.: túre:-:úza1.(lÓ: 1,16-65.!, azi{Ln hivni T. 40, 
Pest.:-:;i;;·11tlöriiw. Szent. ~.\1nw. 1!12D, 1-Iarcz LnJo;;. 

Tel.: 79, 
·p(~s1.:::zen1löri111..• 1 i\Ia(11•1t!.a, 1929. 

üzen1t{trs: \Téhe!'11f! Búrúuy ;Elza. 
'Pesl!',ZPl\tlörioe 1:-:IPili ;;o::ü\·i:.-;plé:::, 

Nún(\ol', k, Las~u-Győrpál János. 

'./ élll'l' 
TP1,: 

1923. 

Ernő. 

80. 
Las.::t1 

·Pestujlwly <FP~t) l, 11.340, Sí'i!itÖ i\Túria. 190H. 
Borllá~ Dt>zsö. TPl.: 490-627. 

Peshijhet~·, A.po1Ió, 101!1. l(ac;i;ián Sarolt::. TPl.: 

297--·162. 

-Petrov:1 

l\Iiria. 
t i\Iára111aros) 
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Pécel (Pest) 1. 7061, i\lt'~válh), 1842. Gültl Pál~ 

örök. k. Pavlik Ferenc. 
Pécs (Bnrar.ya) l. G8.GG3, • .\r:iny:';;:-:, (r.)

1 
1788, 

VVéber l\".[d1uú11 és Geiger I~álluún; b. Geiger 
l{álruún, Tel.; 17-85. 

Péc!'.:!, G1·ánátn1Iua, (r. ),. 1796. Irgal1nasrend, Jr.. 
l(iss Endre, Tel.: 22--82. 

Pécs, l\'Iagyar l(o1·ona
7 

18G2. Uzv. C:;;incsálr. Bélá
né, k. ValJ{Ó Gábor. Tel.: 23-70. 

Pécs, Reruény. 1895, Szigethy F'rigyes, Tel.: 
23-70. 

Pécs, SY.ent Istv{u1, 1922. -'~J.n·udbányai Ödön. 
Tel.: 30-06. 

J?éí~S 1 81.erl;cseu, (r.), 1697. Sipöcz István örök.; 
k. dr. J.Snás Géza. Tel.: 20--·23. 

Pécs, SzUz 1\Iúria, 18öí. Regéczy Nagy Béláné 
szül, Giibel i\lal'git

1 
k, Gölle1 lCáruly, Tel.: 

25-79. 
Pécs, Örangyal. 1901. 

Dárszon Béla, TeJ.: 
l\.eresztény Jánosné, k. 

23-94. 

Pécs
1 

Szent György, 1908. Hudák Viln1osné szül. 
Papp L. 1\Targit. Tel.: 27-71. 

Pécs, Petőfi Sándor, 1923, Fridrich Sátndor. Tel,:. 
13--14. 

Pér:s, lsleni gondviselés, 1928. T\Icrtha Lajos. 
Tel.: 13-53. 

P~cs, Szent. József, 1932. Vleigl Df·zsö. Telefon: 
2:~-'!4, 
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Pé<s, Szent l\lór, 1932, clr. Vondrn A.nlal. Tel.: 
27-58 

Pécs. l{is Szl'nt. Teréz, 1923. Pnt)ll Je::ön0 Tl'óber 
Márta. Tel.: 18-34. 

Pé<·s\·áratl (Baranya) 1. 2760, Sz1'Htl1áru1uság, 

1133:::... Néká111 _J.\urél. Tel.: 26. 
Pély (IíeYP;:) 1. 2871, l\IPgycciruer, 1927. (f.), 

ifj, Czingell László, (HeYes fiókja.) 
Pét€!1'·•:'i~ür:i (Ht~Yl''S) l. 2:J{)4. l\I1-1gy;~r I\.oronn, 

1851. üzY. l\.ih·ér Béláné :;;zUI. Séra .Johanna_ 
Pilis (Pest) L 7215, 1\Iag:yar király, 1896, Hinffw 

x:er J~nö, 

PilislJ1„J'n.sjl'nÖ (Pest) l. 1675, Szenl Erzsébet. 
1925. Lukinich Dezső. 

Pilisc:-:nba (Pest 1 l, 2696, St.ent László., 1900. 
Párdán,yi Fonsz Richinlné. Tel: l(lotilclliget 5. 

Pilisniarót (E:-:J.tergo1n) 1. 1768, Isteni goHdYise

lé;.:1 19.12, Dftrúny Szilárcl. 
PilisYiir(i . ..,Yár (Pe:-:r) 1, 7815. Szenthúrouiság

1 
(r) 

1841. iiz' I\".r6he;z Lús:.10né. b. I(oyács László. 
Tel.: 14. 

PilisvüriisYát·, S0giti1 S:diz l\fúria, 1913, Si!fáry 
Gyula. Tel.: 18. 

Pincehely (Tolna) l, 3GG3, Gon(l\·iselés
1 

18:)4. 
I{arvas~y Júno::; dr. 

Pifvaros (C:-:anútl) 1, 2978. Ist<_•ni gondviselés, 
1884. ifJ. Szahaclos Józ~L'L 

Pocsaj (Bihat) 1. 3476, Lehel vezér, 1911. Na;;:y 
Ernő. 
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Polgár (Szallnlc.-.) l. 13.33:\ l\-Il1fr 1·ú!tó1 1869. Dr~ 
Fazt•ka.s.1~-1.~ He11111ann .<\.nna. 

·Polgár, 1Iadonna, 1923. l-It>rin.:;h Ernő. 
Polgárdi (Ft•jér) 1. 43H3, Fehér galarub, 1875~ 

dr. I\Iú11d;r T~tván. Tel.: í, 
P0111ú;1, (P(-,..,.t) l, 5433

1 
J::;t\"Úll J~irál;r, 1886. tier

kovid1 Sún(lor ürük.; k, Balthazár Ferenc, 
Porcsaln1a (Szatu1~L.r) 1. 2644, _J.\.rany l~nJás:z;~ 

1D33. Jeney Pál. 
Pornóapáti (Vas) 1. G72, 1sleni gt)nilYiselés, 1926. 

Siitheö Ödiin. 
Poroszló (!-leves) 1. 5187

1 
I:::.h.>rli gond\•iselés. 

R!lll.nly I\.ároly örük.: k, Vür1is Andor, 
ókknl Sarudon.) Tel.: 10. 

Puszl:tf(ild\·{u· (Békb;;) 1. 3,146, ürangyal, 

PanloYits Gyula. 
P1!:-;;1,ta111érg"(·!' (Csongrátl) 1, ~122, l\!26. 

Doltlogas::;zon;r. Horváth József. 

Pn~zia:--zabolcs (Ft"Jér) 1. 2413, Tit>111úny • 

l\Iatolc.-;y Gábor ü1·. Tel.: 10. 

1877 
(Fi-

1.D26. 

Nagy 

1932. 

Putnok (Güiniir) 1, ;!GG8, I·\~kele sa.:;;. (r.), 1324~ 

Steinhan$z Béla Öl'ilk, Tel.: 20. 
Put.nok, Jókai, 1926. Seress Sarolta. 'fel.: 59. 
Pli~tiiiklndány (Hajdu) l, 1•1,287, i\'1eg-rált0, 1851. 

Bil·tók L. Sándoe dr. Tel.: 44, 
Pii~p(ik1ndúny 1 Retnény.ség, !DOG. Lörincz János„ 

Tel.: 62. 
PUsvtiklele (Csanád) 1. 2772, Ön1n:.,.>yal. 1925. 

StPH:::zky Gyula. 
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Pii:-piikná<1a~d (Baran~·a) 1. 2612, SzPntháro1nság• 
1884. Szarka Józ:::ef. 

Rugúly (Giin1iir), 1. 683, Renié;n;r, 1886. özY. 

Bntikn In11·é1v~, IJ. 1-Inuer DúYitl. 
Rahó (i\Iáraniaros) 1. 8893, Re1uéuy, 1875. }Jer~ 

czl'g Zoltán 
Ralló. i\IPgrúltó, 1039. Skoda Rudolf. 11'el.: 5. 
Rajka (I'do . .,;on) 1. 2932, Isten szc1ne, 1827 dr. 

L:ijhek Jenő, b. Snu1or,,'}·i Lajos, Tel.: 24. 
Rakaniaz (Sznhnlcs) 1. 5327, Isteni gondviselés, 

1875, Foll~u1an.11 Ferenc. 'l'el,: 15. 
Rúcal!nás (Ft>,i&r) 1. 3923, TuI!~gTáltó, 1898. Dá

vitlné, Sziits Ilona, b~ Csősz Zoltúnn6. T,: 25. 
RácJ~p\·e (Pest) 1. 6565 .. Szl'!ntbároruság (r.)

1 

1787, gyii111Ui-Pi N0n1eth Sándor űrök. Tel.: 28. 

RúckP\"P. ?tfeg-vúltó, 1923. Öz\·. Takács Istvánné 
és Sz61H·ly Eleuif5.r. k, Székely Eleinér, T.: 27. 

RákóczifaJya (Sztilnol~) l. 0222, J\IegTált6, 1910. 
I\.oYÚ<';.; I\.áltuán iiriik. 

Rúko;-;c;.,ah;t (Pe:::;L) 1. f:!Sfl. Csaba vezér. 1908. 
Va:;aí'zky ICáz111ér dr. 'fel,: 31. 

Rúko:-csahn
1 

Hungúria, 1935. Btulaházy Súndor. 

Rúko:-:IH•g-y (Pt>St) l. 4198, i\Jpg-váltó, 1929. Len
gyt>l .EnflrP. Tel.: 41. 

Rúkn:-k(•l'f'Sí'..tur (Pt•:-t) 1. 7550, Öran_!:...>yal, 1892. 
V?irker János, Tel.: 12. 

Ráko~ligPt (PP;:;t) 1. 3112, Nen1zeti zászló. 1009. 
1\Iadt>l'Spach Endre dr. Tel.: 11, 
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Rúkospalota (Pest) 1. 42.949, l\IegYált.ó, 

Dr, l(ere.sztes i\'Iil~lós1cé 

294-754. 

l(ropp Ilona. 
1891, 
'fel.: 

Rákospalota, József kir, herceg1 1900. Fried Sáu~ 
dor. Tel,: 295-<!23, 

RákOSlllllota, Zrinyi llonn, 1911. l\liiller Viliuos 

kor1nú.nytanácsos, Tel.: 295-312. 
. S · S·· . 1"93 B·tl:l..;: Z"-i'r1uond Rakospalota, zent zn 1 ;,.., • • < • ~ "" 

örök. Tel.: 495-124. 
'l J 1'113 ''lt'l•J5s .~JnUár, Tt•l. Ráli.OSpalota 1 l1' at onna, • . i~ ~ --

295-200, 
'J 1"33 Radituetzk~· Rákospalota, 1Iát,rás kira Y, ;i • 

_>\r:tal Tel.: 295-476. 
Rákosiiainta, Szent Erzsébet, 1933, l{órós István. 

Tel : 295-·572. 
' ) l 14 '60 Szent i\Inrgit, Ráknssze11t1nihály (Pest . · .:... · 

1899. LiVllf'i I1nre Vihuos. Tel.: 69. 
Rákos~r.enl-tnihá!y, Szent István, 1922, IZ.abay 

J áuos iirük. Tel.: 8. 
Rákosszent1nihály, !Cigyó, 1932. Luldi.csy Zol-

tánné, szül Reiter Róza. Tel,: 19. 
. 90-

Rccsk (Hcm>) l. 2636, (f.), Szent Antal, 1 ""· 
Tóth Pál, k, Szücs Béln. f Parád fiÓl\ja.) 

Tel.: 10 
Reg<ily (Tolna) 1. 2321, Szent ilfargit, 1929, 

Rausz István, 
Retteg (Szolnok-Doboka) 1. 2400, 1886. l\..1e111ents 

Béla, 
:Rfpctjszetnere (Sopron) 1. 873, 

Antal, 1886, Kotsis Jolán, 

Piiduai Szent 
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Rét;.;ág (Nógrád) l, 1049, l\IegYáltó, 1877 (Pá_ 
Jy{:.zat alatt.) (Fiókkn1 Diósjenön.) 

Ré...- (Bihar) l. 2500, 19J9. Sárl\ány Jeuö. 
Rie.-:,p (ZP111plén1) 1, 2679, Szent Lit.<:>zló, 1897. Sz. 

Szá~z Tiha111ér dr. (Fiókkal Zemplénagárdon.) 
b. l(iss l"-;t...-án, 

Ri1nnszécs (Gö1nUr) 1, 1625. örangyal1 1877. Se

ress Dezső. (Idén;1:fiókkal Csiz fiirdőn). 
Rin1nszon1hat (GUnüir) l. 8044. EgyszarYu, (r.), 

1867. Szántó család k. Szánt.5 Emil. 

Rhnaszouibat, Oroszlán (r,). 1805, Deutsch örök:. 
le Dent~ch IstYán. Tel.: 43 

Rin1a~zou1h:1.t, i\Tegv6.lt0 (S:tlYfftor), 1934. Noi;
droYic:zi Púl. TB'l.. 62. 

Rt1n1liúny (Nói;,1-rácl) 1. 2095. Örang-yal, 1893. 
Biirzsünyi J. János. 

Rozália (l\Tára1naros) l. 1900, 1927, I\.elen1enné 
Schönfeld l\'I, i\lária, 

Ro?-'SDJ"Ó (GU1n\.ir) 1. 6668, Sze.ntháron1sáfi', 1799. 
Forlot· -~.ladg_r, Tel.: 47. 

Roz~n,ró, _>\rany szarYaf:!, (r.), 1799, Pasteiner 
örük:.; h. Vajner Lrrjos. 

Rónttsz8k (.l\'lúrarnaros) l, 1700. 1934. I{e1e'Jnen 
lVIihálJ•. 

Rudabánya (Borsod) 1. 2176, j\.fegváltó, 1917. 
Lollok Lászl~. 

Runt (Vas) 1. 1430, Szc-ntháro1nság, 1892. Boko.r
Jcnő. Tel.: 11 
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Sajókaza (Bo1-;;wl) 1. 2825, -~rany csi1lag, 1887. 

l{osz\\:a Lajos ö1·ök. 
Sajókazinc (Borso<l) (azelőtt Barcilu1), Szent 

Sziv, 1935, lVIarsó Ede. Tel.: 3. 
Sajó::,zent:péu:r (B(1rstHl) 1. 5842. Szer<'csen, (gyr) 

1810, Bossúuyi .L\.nna, k, Bnssányi Jenő. T.: 40. 

Sajószentpéter, Fehér kereszt., 1924. Róna Pál. 

Tl•l.: 39. 
S:.dÓ~í'.ti;,:ed (Borsod) l. 1042. Szcut L:iszl.S, 1930 

I-Ieuruann .En11un. 
Sa.ióY{trkony (Bor;,;od) l. 5419, Szent l\Iildós (f.), 

1930. Rajzinger Iu1re dr. (Ozll fiól;:ja, T.: 2. 

Salnniús (Csik) Frn.111;: A., Ernő. 
Salgótarjún Nóg-rúd • 1. lG.980, Tuingyar l~orona. 
1893. 81,tiC$ P,,élJE-rt. Tel.: 1-22 
Salgútarján, ör~!ll~yal, 1870. V<'szelovszky Erzsé~ 

l!ot. Tel.: 1-08. 
Salgótarján, Re1ué:11y, 1903. l{lubecz Pál. Tel,: 5, 
Sarkad {Bihar) 1. 12,233, Védangyal, 1858. \Vie

land Gyuln. 
Sarkad, II. Rákóczi Ferenc, 1907. Pártos _4.,.ndor. 
Sarud (Heves) l. 3224, Isteni gondviselés. (f.), 

1932. Runyny Kt~roly öi:öJ;::, (Poroszló fiól;::jn_) 
Sashalo1n . (Pest) 1. 11.792, Sas, 1913. Gruber 

József J áuos. 
Sashalon1. Diadal, 1929. vité~; Hortobágyi József, 

Tel.: 20. 
Sándorfalva (Csongrád) 1. 5675, J\'feg-ráltó 1890. 

Farka.s József 
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Sárbogárd (Fejér) 1. 6613. Tinódi Sebe::::iyén, 

1865, Si'trkiizy J\Iihály. Te1.: 22. 
S{u;·lHigárü. Sze~nt. j\'far!!'it, 1929. l{ovács Gyula: 

b, Heib Pál, Tel.: 3, 

Sárkeresztur (Fejér) 1. 2840, Szent Inire (f) 
1931. Scheflt>r _.\ntal dr. 1.:. Sóbányi Gyula. 

(A.ha fiókja.) 
Sárkilz (SzaLruár) l{on~lóssY l{árolv. 
Sánu:i~ág (Szilágy), i\'Ie~s .Gábor. ~ 
SáTosrl (Fejér) 1, 2704, l{ere-;zt, 1897. Bossányi 

Gusztá \'. 
Sárosfa (Pozsony) 1, 489. SzPuthárorusá;;, 1909 

Liignp1· J(aniill, 
Sáro~patal.: (Zeu1plén) l. 11.257, _.\ngya.l, (r.), 

J634. l{ósa Sái:dor. Tel.: 56. 
Sá1'o:::parak II. Rákóczi I•'prpnc, 1894. Goldblatt 

FerPnc. Tel.: 80. 
Sáro:.-vntak. l'-tPni ::rorHl\i-.elé.-; 1936 Bel'talan 

l\I{~T!-on dr. Tel.: 88 
SárrétndYnri (Bihar) Í. 4759. Isteni :ro1i(l\·ise1éf'= 

1901, Hnlii.-;z Irure. ·- . ,~ 
Sár~zPnnnihály (Fl'jér) l. 1692, Örang~·a1, 1928. 

(f.) VVi111111er Viltnos ürlik. k:. l{elenH'TI Zoltán_ 
(Núdasladány fiókja,) . 

S{uTÚl' (Vas) I. 9334, l\IP~,~Yáltó, (r.). 1707. Eüry 
Vi1111n:-; kn!'1nún~ t'ötanúcso:::; T(~l : 21 

SúrYÚr Sz~nt _.\utal, lflll. Rt;szny{~k L<~jo:::. T. 74 
Sú:-:d (Barn.n~·a) 1. 1360

1 
Szent Gytirgy lovag: 

1884. Darányi l\Iihúly. Tel.: 23, 
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Sáta (Borr.;od) l. 1413
1 

IITegTÚltÓ, 1907. Thuránsz.
ky !Cároly. 

SátoraljÍa1jhely (Zerupléu) 1, 18.431, Isteni gond
vis1.:lé::,;, 1888, l\.{ulár _'1,.,~dor. Tel.: 18. 

Sútr)J';ilj:1ujhely
1 

I\Ingyar I\.orona. ( r.), 1796. 

ICarllos Zsigu101H.lné, );:, I\.anlo5 Zsign1ond, 

Tel.: 40. 
8átoralj:1ujlH•ly, ÜüyüzilÖ, 1865, i\Iór Lajos, 

Tel.: 50. 
Sátoraljaujhply, Szr>Ht ltutal. 1911. Ehlert A.n

úor. Tel.: 1-03. 
Sellye (Bara11ya) l. 21641 A„rnny sas, 1843. Bub

regh Eruil. Tel.: 16. 
SepsiszPntJ:yiirf..'"Y 

Gyül'gy, 1913, 
Sep.si~zeHl"gyi.iJ·_;,;y, 

Jakab. 

(Hárotu~?.ék) 1. 12.000. Szent 
Cserghi Pap Victor, 

SzPHt l::;t rún, 18Gl. Bernát 

Sep:.,;i~zl'n!gyii1·gy 1 l{orona. 175-1, :i\Iai11t't'~(;l! Victor 

Se11':ii~ze!,t.'.!".\·i·r;;r, :i\Iegrúltó, Stane:-;cu Liviu, 
Sereg{Iy0::; (Fejér) l. 5079, lu1gyal, 1869 I~.ri-

nitzky Púl. 
Siklós ( Hn.rn ura) 1. 0000, Szr;ntl.S.!ek, ( t',). 1805. 

Grirnrn Rudolfné. b, Szinelá1· Endre. Tel.: 3. 
Siklós. I\.igró, 1873. Szali.5 Ernő. Tel.: 40. 
Sikló~. i\'h•gráltó, 1023. Gajcla Pál. Tel.: 7. 
Sinl:!.si.g· (S11prnnl 1 900, Szr-;:t Péter, lfl22. ÖZY. 

A..ll'Xaudi;r 1-:tránué.
1 

1~. l\T1.:drer~zky Náurlt.ir, 
Sin1c11tf•!'uya (Tclna) 1, 3843, Sz.:•1:tlélek (1·.). 

l SlS. Pillich }\•renc, Tel.: 22. 
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SióíoJ;: (Veszprén1) 1, 3899. Szent Léll'.:1\., 1869. 
l{otsc-h\' Ft.•rcnc Tel.: 11. 

Siófok-fürdőtelep, (f.) 
1 

Sz.~ntlélek 1922. ICotschy 
F1>re1~c. 

Solt (Pl!St) 1, 7430, Szentháro·n1ság-, 1869. Lévay 
József, Tel.: 28. l 

Soltvadkert (Pe5t) 1, 8572, 1Iegvált.S, 1886
1 

Bo
zól.:y Béla tirük„ k Posgny Tíbor. Tel.: 53. 

Soltrndkert-, l\lagyar l~oronn. 1935. Szekér Sán
dor 

Soly111ál' ( P1~st) 1. 3625, Szent Jl.Inrgtt, 
n1ás lVliháJy. 

1909. Ta. 

1 

So1nlószöl!ös (Vesi',prérn) 1. 1400, (f.), 1926, Bu.-
l0gh l\Iih~tly k. Losonc Dezső. (Devecser fi-
ókja.) Tel.: 3. 

Soniogyjúd (So1nogy) 1. 1304, P...c1uény
1 

1927. 
özY, Glós Ottóné; l~. Sdnvebler 1\'Iátyás, 

Soniogy;;zil (Soruog,r) l, 2168, Szent Ist.v{u1, 1864-. 
(izr. Be:-5Sén~ei Dezsőné. 

Sou1ogyv{11· ( Son1og;y) l. 22'í5. Szenthárornsái:r~ 

1894. I\.ocsis I\.álu1ú.n
1 

k. ŰS\\'ahl Lú~zló. (Gn
u16..son fióii:I~n.I). Tel.: 8, 

Sou1orja (Poz&ony) l. 3586, Feke.te Sas
1 

(r.). 
1780. l\.Jas Rudol.f. 

Soponya (F(~jé!') l, 2422. Sztjnt l\Ian:dt. 1007„ 
Jegp::; Béla. (Fi.5kkal l(islángon.) 

Supron (Sovron) L 37,500, i\.ngyal, (t',), 1680„ 
Dchsa 1\'lill~'.ly. Tel : 5-67, 



Sovron, .4..ran.r oroszlán. (r.), 1600, Nii;:olics 
.i.\IilivoJ. Tel.: 2-50, 

Sopron, l\i'ng-ya l' kir6.1y, (.e.), 1767. Binder l(á
rol.r örök,, l;:, Binder Ottó. Tel.: 27. 

Sopron, l\IegYáltó, (r.), 1787, Szel'tlnhelyi János. 
Tel.: 2-27. 

SoprDn, i.\ran;r kereszt, 1893 Jéltn Antal. Tel.: 
2-8-1. 

~011ron. lrg:dn1assúg, 1909. Hell Aranka. Tel.: 
3-30. 

So1n·.1n, .S;i:{.~nt Et·zs6bet, 1912. ö,zv, Lelovits Jó~ 
?.St>fné, Tel,: 1-03. 

Sovron, Rákóczi l!'erelic, 1034. Groliruann Viln1os. 
Tel.: 77. 

SorJ1k$ár (Pl'Sí) 1. 14.387, SegilÖ 
1814. Liicheret· Gyula, k, Láng 
147--380, az:tún hivandó 58. 

J\·lária. (gyµ'.}, 

Oszkár. Tel.: 

Sorol;Yár, P:°Llluai St.Pnt .~utal, 1903. f'ül'Ht Elc-
1nér. h. Stodulni De-z..;;ő dt·, TeL: 10, 

Bó:;;kui (F\·jér) l. 2565, Szent Rózália
1 

1881. Dr. 
Siko~ I\.á1·nlrné-, sztil. 1-Iahni 1/~lléria. Tel,: 26. 

.Söjtör (Zala) 1. 2352
1 

Sas, 1929. Szalatnin l\IiJ>.-
10s. 

Siiyényhúza (C-:;ung1·{ul) 1. G854, SzUz l\Iária, 
102g. Lakatos A.utal. 

Sur (VL>:;zpr.:1u) 1. 1S<J2, (f.), HygiPa, 1930. 
n:illei Púlfi'y Erz:-:ébet, (Csetény fiókja.} 

Buküsd ( Pe:->t) 1. 3936, A11gyal, lBSG, Forldy 

Zsig111o~Hl iirill~. Tel : 5. 
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Süleirned (Szilágy) 1. 2600, örangyal, 1926, ür~ 
u1üssy l\Iikló:;, 

Sü111e.:; ('!.J1la·) l. 54fll, l\legY:.ÍltÓ (r.), 1760, 
Szurkássy Lú:.:zl0, k. FánC:5ih: Lajos .. Tel.: 41, 

Sznbadszállús (Pí~st) l. 8338, Isteni ~ondYiselés~ 
1847. l\IezPi Gyula. 

Szitbatlsz:~~llú::;, I~eu16ny, 1928, dr. Düu1ötiir Isty[i,n, 
.Tel.: 11. 

Szabat1s.:c11tkil'Úly (Baranya) 1, 976, Sztiz i\:Iárin
1 

1923. 1Cirály J"ézsef. 

.Szajol (SznluokJ 1. 2890. l\Iegyá1tó, 1929. Dobó 
Jr~nö 

Szakcs (Tolna) 1. 2860, Vö1·ös kere;szt,, 1888. 
senipt:hei TIL1czk6 Ilona. Tel.: 6, 

Sznktuár (PP!':t.) l, 3565
1 

TIJaaonna, 1927. Jakab 
Gé:za. 

Sznlac:-:: (Szilágy) 1. 4100, 1025. l{ovács István, 
Sznlárd (Bihar) l. 3500, 188,!. Slirger János. 
Szalksz0J1t:n1{u·ton (PP:-:t) 1. 3923, Re111ény, 1916. 

belYÚrdi B6vánly Gyula. 
Szarnos;:algó (Szolnok-Duhuka) 
SznnH1:-:kra:-:só (Szaünúr) 1. 1500, 18G7. Epstein 

Endre. 

Szan1{1sujvúr (Szclnok_Dohol~a) l. 8000, 87J.~nt

háron1súg1 1788. NiLs János. 
Szn111osnjYár, Viktória, 1922. özv. T:uuá.s I-né„ 

gonlln. LÖ\Yy E:.úlrniin. 
Szaniszló (Szilú.:;y) l. 5200. ]883. Szabó ~~gnston. 
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S"ank (Pest) 1. 4276), MegyáJtó, (f.). 1926. Ka
sziha Káluián, b, Tapfer Sándor. (Jászszent
lászló fiól;:j~t.) 

Szany (Sopron) 1, 3409
1 

Szent _4..nria. 1885. ÜZV'. 

Mnkray JózsPfné, k. Lörinczy Lajos. 

. SzarYas (Békés) 1. 25,561, Ren1ény, 1873. özv. 
Breuer Sziláirdné, b. Rácz Endre. 

Szarvas, l\'Iegrált0. 1906, ifj. Géczy Dézső. T. 55. 
Szarvas, Szarvas, (1'. ), 1794. Szen1ző Irure dr„ 

Tel.: 8. 

Szarvas, TV~argit, 1899. l{eglevir.h 1Iária. 
Sz:u·v:1s, l\'lagrarok: Nagyasszonya, 1923. Farka.s 

_.\.nLal János örök. Tel.: 19. 
Szatinál'hegy (Sznt1uár) l, 3000, 1S99. -~ntnl 

Dezső. 

Szatn1árné1neti (Szalruár) l. 35.000, 1920. Barbul 
Ödön örök. gond.: l{iss Jenő, 

Szatn1árnénieti, Üdvözitő, 1812, (r,), dr, Berko
Yits A. 

Sz:~t1nárni3u1;•ti. !{aritas, 1927. Berall 
Szatn1áru~1ueti, l(oronn, 1745. 

Guttiuann Béla, 

_q_dolf. 

( r .) • dr. 

Szahnúruérneti, Örangyul. 1897. Horváth Jó,-A<:;ef. 
Szatruú.n1é.1ueii1 Er:i'$é:Oet királyné, 1915. ÖZ\'. 

l{o\·ác~ . .\rp{ulné, gond.: Diósz:Pghy Zo1tún, 
Sznt1uáruéu1eti. Szenihúro111::5ág. 1813. Schlett 

Géza. 
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Szatn1árnén1eti, Irg-ttlinasrenll, 1834, (r.) .•. gond.: 
SilhánJ·i Ferenc. 

Szatr11árné1ueti, Szent Ist,·án, 1893,. Raizinger 
Sitndor iiriik. IJérlő: J\Iolnár j\lihály, 

Szutu1ún:61n<>!.i, Sas
1 

1911, Taba:idi György, 
Szntniúriikiiritó (Szat.1uár) 1, 2069, .J.\xanysas, 

1917. l\laj(lr IslYá1< . 

Szárhegy (C;;ik) Ilaluiá~vi Ernő 

Szás:dekence (Bes:~ti~rcc-Naszód) I. 2100, 1866. 
Grund _<\Jajos, 

Szászrégen 
Czoppelt 

(i\Inrns_Tnnla) 
Ernő. 

1. 9500, Sas, 1800. 

Szá::>zrég-\'l\ 1 Örnng.ral, 1908. Iíalberg Ott.S. 
Sz[tSzré..;1•11, Ft:•hér kereszt, 1921. l\Iera Victor. 
Szászrég"t:~l„ Oroszlán, 1872. Soós l{ároly ~"1bert. 
Szászré;i.\'ll. 1805. ·veress ~.\rp.:í.d. 

Szá.-:;zyár (Barauya) I. 1697, SzPntluiroruság, 
1883. Snlt Jenö üriik. Tel.: 10. 

Szpgpl] (C:-'ongTÚ(l) 1. 1•15.000, Is~eni gnndYiselés, 
(r.). 1812. Ba1·csa.r l{úroly. Te1,: 12-70, 

Szeged, ICig.ró, 1874. Gerle Jenő, Tel.: 13-59, 
Szeg(•rl l\I\·;;\·úl! 0, ( r.). 1713. TP1uesyúr.r J ózsdf. 

Td.: 13-01. 

Szeged, Szent Gyiirgy
1 

1869. Fraukl József. 
TPl: 11-18. 

Szeged, Szí'nthároniság, (r.), 1834, Leinzinger 
G.rula i5rök. k. tlr. Leinzinger 1Iária, Tel.: 
13-·52. 
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Sz~ged. Szent. Szi\·, 1923. Nyiln,-,sy . .\gnston, b. 
Duha TiYadar, Tel,: 25--49, 

Szegell, l\Iagyarok: Védasszonya, 1923. Just Fri
g-_r('s, Tt>l.: 17-77. 

Sz(~gecl, Szent I.;t\·án, 1870. Snli:;ó Péter, h. Baty· 
t.rasy _.\.ndor. Tel.: 12-96, 

Szegell, Szent Rókus, 1863. Surjúnyi József, 
Tel.: 10-62. 

SzegPd, SPgitö l\Iárin, (r.), 1850. Lii\Jl In1re dr. 
Tel.: 18-·19. 

Szt~;;ecl, I\:álYÚria, 1888. Pósa Balúz~. T.: 12-25. 
Szeged, Dugo11ics, 1905, Frankó .i:\..n(lOI', T.: 17-93. 
Szpged

1 
Erzsébet királyné, 1907. Tül'öl;: l\lúrt-on. 

Tel.: 13-64. 

Szeged, J\Ingynr knrona, 1908. Z:ikúr Súndor, 
öri:ik., k. l\Iúthé iv!ihúl.r. Tel.: 16-95. 

Szeged (A..Isóklizpont.). Púdnai Szent: • .\ntnl, 1909. 
1\'fé:::;záros Trnréné, k. i\íész{-.ro& Iinre. 

Szeged (Uj) Örangyal, 1910. l\Ioldván Lajos. 
l:::, Lesk0 Vihuos. Tel.: 18-46, 

Szeg,~cl. Rt>1uény, 1912, Borhély Józsc>f. 

Tel.: 22-·f-iS, 
8:-:Pg<.>cl, Csillag-. lDl 1 

Takát:' l~t:rán. 'fel,: 
Nagy Gyiirgy 
21-·25. 

E:z1>_:.:t 1tl, Sz(·nt Lú:::zJ.j, !i23, _•\JH'Ó Jenó. ·ret,: 
19-96. 

Szt>.:.;t1d (Rli:'zkt~). Pú1luni 3z\•Jll _-\nta1
1 

1923. Za

kár Znlt{u•. öl'iik,. k, Zal>:Úr Zoltánnú. 

625, 

SzPged ( Son1og-yih~lep). 'i.~u t".il, 192.G, 8:~lu1e~zy· 

Béla. ·Tel.: 34-25. 
Szeged (V{u·ostan:ra)i Jézus Sziv(\ 1934. dt', Szé

kács Ist.ván. 

Szeged (Fel!':!Ötanya), :i\'Iad0nna. 1926. ?darnstöi. 
(Hoffn1ann) Istráu. 

Szeged, Szent Fer •. ~nc, 1932. clr. l(ocsis Endréné~ 
Tel.: 32-61, 

Szegt:"tl
1 

SzPnt !Cereszt, 1932. Bulcsu Barnabás. 
. Tel.: 23-·78. 

Szeghalo1n (Béké::;) 10.29~. Szent.húro1uság„ 
1843. Polgár l(á.rol,.,-, Tel.: 21, 

Szeg'halotH, l(i;;yó, 1904. GrC.'gersenné, l(á:tay Gi-
zelln, 

Szt!;!Yár (Csongrád) 1. 7979, l\IegYált.5, 18D7. 
I~1·únrzly F(~renc nrtik., ll. I(hirt~r ~A..ntal. 

SzegT:.'tr, Pá(lU!.li Szent A.nial. 1923, if.i. Lulcinich· 
Dezsö. 

Szt>k:-:zárll (Tcilna) 14,27~\ I, Béla király, 1SG3; 
ifj. Szeghy Sándor. Tel.: 80. 

Szekszánl, Ft>li:Pti~ sas (gyr.), 175G. Ulrich Józ.::'}f" 

Tl'l.: 84. 
SzPk::.zárd, S·lent Ben1úti 1934. Zalai János •. 

Tl'L: 38. 
Szt>11<: (Pozs:):iy) 1. 5G09, Sz0nt Ilona, 1835. Prop

per Béla. 
Szpndrö (Rol'sod) 1, 30!)6. Isteni :'.!'onfivi:-:elé.:-> 

-· - . f• 

1836. Folkninnnn László. Tel.: 16. 
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Szentendre (Pe.st) 1. 7200, Sz~!l.tháron1ság (r.), 
1767, Czilnill\.a János örök,, k. Czibulka Gyula. 
1.'el,: 1-22. 

Szentes (Csongrád) I. 32.861, _4.ngyal
1 

1888. 
Szentessy Istyán. Tel.: 4G 

Szente;;, I:Inj11al (g~T.) 1815. Justh _4..Jf:réd és 
Társai, lJ. Ille József. Tel.: 1-04. 

Szentes, l\Tag-,yai· király, . 1870, Havas József. 
TI'!: 47. 

Szeules, Szent }\.nna, 1901. Beliczay PaYlik Fe-.. 
renc. Tel.: 1-15. 

SzPntes, l\IegTáltó, 1842. lh{L<;Z Nándor, Tel.: 75. 
Szd::ü~s, Sz.enthD.1·01uság, 1D03. .Ecsedi Csapó 

Zoltán. Tel.: 2-19, 

Szentes, Feiiér kert\<;J-.t
1 

1923. vitéz \'árady L[i.szló 
dr, kunuányfötanácsos, ,:1r.szággyiilési képYi
sclö.. th. főszolgahiró; h. !{03~~1th Lú.;;zló. 
Tel.: 17. 

Szenit'$, _.\.ra11y l~alás;i;, 1930 Oláh László. Tel.~ 
l-·15, 

Szenietoniya (Dét:é:') 1. 5732, Jézus sziYí:', 1931. 
Fudor Fp1·enc. 

Szl,!ltgál (\'e.szpré1n) l. 4284, .L\.rany szarvas. 
1866, 1{{l11!ay Zúrlor (i1·ök. 

8zenigot11túnl, (V;t:') l. 3258, Szent l::;i.váu, 1826. 
Frit'rlril'li Öcliiu. 'fl·l.: 17, 

Szt~nii:-::t\'Ún (Bor.-sod) l. 4232, l\Ingyarorszúg 

Véda::::::zouya, 1D26, ii"úbry _;\.udor. 
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Szentmártonk{lta (Pest) 1. 3983, Isteni gondY1-
selés, 1915, Tereczky Pál. 

Sze11etk (Zala) l. 1117, Jézus szive, 1931, No~ 

votny Andor. 

Szepsi (Abauj) 1. 2172
1 

Arany oroszlán, 1818„ 
Strausz De:r..sö. 

Szerednye. (Ung) l. 2280, öran~ya1, 1866 i.izv: 
Telsch i\.f1olfné. 

Szerencs (Ze1nplé111) l, 6706, IstC:-ni gondYiselés~ 
1741, JYiatavoyszky Gusztáv, 

Szerencs, Szent _>\.ntaI. 19ú3. }(olos Bn.rnn.b5s. 
Tel.: 5, 

Szécsény (Nógrád) 1, 3943, Szentháromság (r.), 
1741. Bolgár l\'Iil~Iós. Tel.: 32, 

SzékeI,,vhirl (Bihar) I. 1000. 1798. Dr. Penkert 
idihály. 

Székelyhid, Védang~·al, 1907. Szabó Béla. 
Székelykere>zlur ( Udn1rhely) L 6300, 1833, 

Jaeger te~tYérek, gondn. Jae;er Viktor, 
Székelyk~re~ztur, lfJOO. iiz\-, Lengyrif Satnuné, 
Székelyucl\·arheJ~· (lI1\Yarh1>1y) I. 7400

1 
Orn:-:;zh.ín! 

1782. l{oncz; . .\nnin iiriik., g0nd,: nagysoly1no~ 
si l{oucz A.ntlrús. 

Szél~elyudYarhely, 1861. Gróf l\Iikó In1re. Zieg
ler János. 

Sz&kt>lyudYarhely, Hr~tcsern6, dr, Fei·e:\l~ Vihna, 
Sz8kesfehé1Tár (Fejér) 1. 1! 1!.000, Fekete sas, 

(r.), 1743. ettrekarcsai Lukáts Béla. Tel.: 25. 
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SzCkesfell6rrfu·, Isteni gondviselés, 1892. dr. Ta
kúcsi Nagy Llránd .. Tel.: 3--02, 

.Székesfehérvár, :fi'lngyar kornna, (r,), 1878, ifj. 

Gefferth Dezsö. Tel.: 38. 
:Székesfehérvúr, Szentluí.ron1ság (r.), 1806. Say 

Rudolf Urök,, k. J(:tlu1ár Zoltán. Tel,: 3~. 

.Székesfellérr~r, Szent István, 1834. ifl Pászlory 
Sándor. Tel.: 1-71. 

. Sz.éJ;:esfehérvitr, örang-,ral, 1869, l't'Iagyar.r-l{os.sa 
Sándor, Tel.: 40 .. 

.Székesfehé1·vAr. Szent Sebestyén, lfl22. Bierbauer 
János örül;:., h. Pit hó J\.'Iihály. Tel.: 85, 

.Székesfehérvár, Szent Jéz5e(, 1922, Csitár.r G. 
Olivér. Tel.: 1-60. 

.Szé11viz (C:-;ik) I, 3000, Sze.;1thá1:ouisúg
1 

1881. 
dr. Dehitzky l\fihály, 

.Szigl)tszenL!li:.'trton (Pest.) 1. 1031. SzPnt János, 
1923, Balúzs Sá11dor. Tel.: 3, 

.Szi~eb,;z;_•nt:Jniklós (Pest) 1, 4808. Szent 1\liklós. 
1899, 1Ci11J1lirs.r J{álrnún, Tel.: 8. 

:Szigetvár (So111og~-) l, 5960, Zrinyi, 1883, Jobst 
l\.áz1uór, Tel.: 1-10, 

.Sz.ii;etrúr. i\Ia;..rynr koron,t, (r)
1 

1808. özv. ne-n1es 

Saln1non Je11ön6, l~. neuies Salanlün Béla tlr. 
Tel.: 63, 

.S:dhalutu (Borsod} 1. 31281 SZ{.'Ht Iun·l\ lü30. 
nagyenyedi Egry I\.últn:ín, 

Szikszó (A.bauj-Torua) 1, 5303, 
!;,')T.), 1822, Rl.n1ay_ Béla, 1~ 

Tel.: 54. 
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Szenth{u·ouiság, . 
J ol:í.nk:ay J ullit, 

Szikszó 1\IerrYáltó 1922, ICurucz Tivadar. T. 62. 
Szil- (s'oprot~) I. 2988, Szent 1\-'Iargit·, 1907. 

Schurina Ciril. 
Szilasb;tlhús (Ve:jzpr&1u) l. 4020. örangyal, 1884, 

iCo.vács Ignác ürül~. Tel.: 9. (Fiól~knl Dégen.) 
Szilár;ycseh (81.ilágy) 1. 3500, 1\legváltó, 1776 . 

Sziiú.gyi · Tl·üger Lajos. 
SzÚágynngyf:~l!l (S:t.U:í.gy) 1, 1000, 1904. l{ara 

Jenő. 
Szilái.rsou11~·ó, (Szilágy) 1. 8000. Tulegváltó, 1661, 

_i.\bkaro-.·its János, 
Szi1á;;ys(.·n1lyó

1 
'SzPntháro1nság. 1759, (r.), Szap

lone--.1,ay Sándor és l{.iss Sándo1:. 

Szih·ásyárad (Borsod) 1. 1469, 1\Ingyar l~ornIHL, 

l 872. A.ron Sándor. 
SzinérYÚl'nlja (Szatu1ár) 1. 5600, 1830. Thegze 

Gerber Bél~1 

SzlnérYÚl'alja, 1936, l{raiger István. 
Szirák (Nógrúd) l. 1700, Reu1ény

1 
1829. R0tuy 

János iirök,. lJ. _i.\czÉ:l 1\Iargit. 
Szob (Hont) l. 3468, l\It1gYÚltó, 1804. l\'Iolnú.1· 

1\'liklós. Tel„ l~t 

SzÜbrúncz (Un.;) l 1228, li:itetü gondviselé::\ 1839 
ÖZY. Csere Józsr~cw!. { F'iókt::l Sx1,1hránrfíirilőn) 

SzoUráliczfhrdii {Tfnro (f,) 1 ;i;.i,Y. C:-::ere J,)z:'Pfué 

(SzohrÚHl.'.Z fiókja.) 



630 

· Szolnol;: (Szolnol~) 1, 38,764, Isteni gondYiselés, 
(r.), 1799~ Szabó Lajos, ;1.:, Hercze.g Ferenc. 
Tel.: 1-:-11. 

Szolnok, l\-1egváltó, 1871. 
S:1.0LuoJ>:.„ Fehér ]{ereszt, 

Te!,: 1-82, 

Lassányl JenQ. Tel.: 36". 
1882, l{rén1er Szilárd. 

Szolnok, ~<\ngyal, 1903. Végh László. Tel.: 1-36„ 
Szolnok, l\Tngyar korona, 1906. ifj. Szele B€1a. 

Tel.: 2--15. 
Szolnok, l(igyó, 1910. l(oczkn 
Szolnok, Szent István király, 

Zoltán. Tel.: 1-94, 

Pál. Tel.: 
1922. U, 

1--05, 
!{oyács 

Szoh1ok, Dn111janich, 1928, Elel~ }{f.!n1é11.y Zoltán. 

Te!,: 7--52. 
SzolyYa (Bel'Pg) 1. 5850, Rt·n16ny, tsso. Sik Gynln 

(Fiókknl Hár•.;;;falYn fürdőn.) 

Szo1uajon1 (So1nogy) 1. 1668. Szent Vende;1, 1925. 
Répay Lajos János. Tel.: 3. 

Szou1batheJ~· (V:~s) l. 39.158, Isten szen1e, (r.), 
1793, Sinion Ernő <lr. Tel.: 29; 

Szonihathely, Szentté.lel\: (r,), 1753, D-rorszky 
Bélit ilr, és Dvol'szky Etell~a i k. Dvorszky 
Béla clr, Tel,: 2-72, 

Szo1uhat.heJ:--·, Öran;.ryal, 1891. Fant.a Vilrnos. 
Tel : :1--G!l, 

SzotuhathPly, _.\ng;ral, 1901. Hol1úszy Iván. Tel.: 
3-00, 

Szu1nbathely. I\.igy0, 1907. '\Viene1· Jenő dr. Tel.: 
2-74. 
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Szon1tatltel;r, :\leg\·Últó, 1923. Szigetvár.r Zoltán. 

Tel.: G-·29. 
Szo1ul.HLthel~·. Pálluai Szent i\l•tal, 1!)31. D1Ellján 

Béla. 

Szn\·áta (l\'l<1nt·i„'Io1·da) 1. 3000, Sah·atoJ.". 189G, 

8zi1á;;.ri1H\ 11ngy:i.iiai Huszár Ilona, 
S:1.öny (I\.on1árou1) L 4003, l\legYáltó, 1927, Pa

tai~~· J(on1é1. Tel.: 7, 

-Szőr<'g (Torontál) 1. 4464, Örangyul. 1880. h.iss 
AttJla, 

S:tlll'flnk (.Szvlu1k-Dohok:i) 1. 1800, 1934. H.óz::;a 
Gi:1.Plla. 

Tah (Son10~.\-) 1. 3681, lgni'..$Úf:', 1849. ÖZY. 

Szent:t_>h Ist-Yúnné, k, l\It'il('Zel Edith, Tel.: 10, 

'fahiUitfnlu (I't'Sl) l. 2353. Szent _;\.ndrás, f8H7. 

De-n1eter Járw:-. 
T:ik::;ony (PP:'it) l. 5370, SP;;iiö l\I~tria, 1D27. 

Béres Já::os. Tel.: 7, 

Tal.:t:1l1:1ri,:ú1ry (Zl,1111ili.'.tu) 1, 28!'!5
1 

1Jagynr ko
rona, 1893, Gedeon ~;\.nrlor, Tel.: 9, 

Tnn1á~i 

I\.iliúu 
TU!lQJca 

Szaaly 

('f(ilnu) 1. 5668. sz~·nt Józ::;et', 
Béla. T1~1.: 31, 
(Zttla) 1, 7572, OroszJ{n1

1 
1830, 

Gyula. Tt'l.: 87. 

1836. 

Tapolca, Jézus ~·:dYe, lil22. Yil~z Sli.~t;thy ;1.--.
zsef. Tel.: ,18. 

'I':nacküz (i.\Iúr:u11nros 1. 2712, Goi;drii:ielés, 1912. 
Feké:;llúzy Zoltán, 
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Tarcal (Zeu1plé11i) 1, 

I:r.idor. 

'.:::ardi,~kf:thl (Nyitra) 
Prekopn lirü!.:„ b. 

Tarján •(I\:0111úron1) 
l\l:tjor Elei\, 

4063, Nádor, 1840. Ornslein 

1. 6208, Sall'atc•1·
1 

1908. 
Bucsányi Ist..\·án, 

2065, Szentlé:JpJ.:, 1804. 

Tar1uHuéra (IIeves) 1. 2700, Örangynl. 1892. 
Pergt~l' lt.'llác, 

Tarpa (Be1·e;,r) 1, 4001, J\rany oroszlán, 1867„ 
Erdő.s Gerő. 

Tasnád (Szilágy) 1. 6400, Szii7. l\Iária, 1920~ 

Szilágyi Tr.lger l{áro1y. 

'l'nsniul, ~'1..rany oroszlán, (1',), 1817, Bréhin: 
Gyiirg~·. 

Tn~UÚ(li:izántó 

Sándor, 

Tass (Pest) l. 
Eleiel' Rezső, 

(Szilágy) l, 1100, lfJi35. Gerö 

3637, l:,ft>tli goud,·i5clés, 1893. 
Tel.: 5. 

rrata (l(ou1áro1n) I. 6414, _'1.._ngyal, 1891. Ferenczy 
Tvlni·.~.dt, Tel.: 70, 

T:".l:'!, Vúr"~i ~YÓ.:,ry;,;z.pi-túr 1 l'i74. l\Iicl!l Géza, b. 
Sehlid.: ~A..11r0I. Tí•l.: lS. 

'!'ara., i\IP.!.!Tált0, 1783. Rnchlib>; Tibor, Tel.: 73. 

Tállya (Zí•1t1plén). L 4000
1 

Po.tronn Hunr;arine 
(r.), 1787, TolYÚth Rl~z:sö. 

Túpé (C::;ongrád) 1, '1430 Pútluai Szenl. _4..utnl, 
1923. Fehér Dezső. . 
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Tápióbicske (Pest) 1. 4226
1 

l\'Iegyúltó, (r.), 1827. 
Báji Patay Sú111uelné, h, Töröl~ l{:í1111án, 

rá:pió,;ryiirgy('( (Pt•.:;t,) 1. 6147, Szent fdagdolna, 

1898. V:r.ovanyii.i i\Iakfa1Yi Dósa Béla, 

"Tá1)iÓsüly (Pe~t·), 1, 2504, Segitö )\!ária. 1904 

Pehr Ernő. 
Tápiószecső (Pest:) 1. 3902, Szt>nt l\liklús, 1H29. 

Bilustsák János, 

Tápiószele (Pt•sr) l, 9817
1 

Szentlélek, 1849. Bnr
tóffy JPnŐ, Tel.: 20. 

Tápiószele, Isteni gn1ulviselé.:;, 1927. Ge1luly Ele1c 

Tel.: 24. 
Tápiószent.n1ÚrlPll (Pt>st) 1. 5367, 1\Ieg\·áltó, 1923· 

ifj, 1{, l'doluúr 1\Iildús. 

Teke (fl'la ros-Tort1a) 1. 2800. Isten~ szn1ne, 1843. 
dr. Wagner V. \Vilht:•lnt örök,, k. Draaser FrL 

gyes. 
Tel<.• . .- (Beszkree-Nasz~ld) 1. 1700, 1933. Fellner 

Fricla. 
·Tei1g(~lic (Tolnn) 1. 3780, Örnn;r~·n1, 1923. Net~ 

kovSzky József örök„ k, Netkoyszky László. 
Tetétlen (Hajdu) 1. 2232, IstCtni gondviselés (f,), 

1925. I{állny Lajos László, k. Szinnye.rné, !{is'· 
Ifrlnn. (FiHdes fi.Sk.ia.) 

TeYel (Tolna) 1, 2423, örangya1, 190~. Végh 
Istyán Grk,, k. Steiner :r..'liklós, 

·Téc:Sö ·(l\Táran1:irns) 1, 7460, l\Ingyar l{oronn, 

1839. Balassa Ist.ván. Tel.: 26. 
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TC:.!!lás (Hajclu) 1. 2794, Erz:':.ébel, 1825. üzY. l\fol
n{.r László1:é, b. V\follniann _.\.rpátl, 

Tét (Gyö1·) L 4617, A.ngyal, 1867
1 

Szebellédy 
Fürenc. Tel.: 24, 

Tinnye (Pest.) 1. 1396, :i\Teg,·áltó, 1884. Rc1ruetey
né, J(!~zensY.k~· Sarnlta, k. Csapó Heitu József_ 
né. Tt•l,: 3, 

'J'i~znbö (8zolnuk) 1. 2250. &:.\iuény, 1915. k. 
~Iolnár Bt:rtalan üriik., k, tlr. Firon Eéláin'é, 

Tü:za!Jura (Szolnok) I, 2658, Ren1én~', 1929, BoJ;
dán ICáiruán. Tel.: 6. (Fióldi::al ICiskőrén.) 

'.i'iszahild (Szabolcs) l, 2655. Csillag. 1926. Ká
dár László, 

Tiszacsege (Hajdu) 1. 5521. I.~temi gondviselés, 
1876. RndS I1nre. 

Tiszadob (Szabolcs) l. 3915, Segitség, 1884, Ko
váts László, 

TiszaföldYár (Szolnok) 1 11.461, ~<\.esculap 1872 
I\.árpáti Adolf Tel : 36 . ' r 

Tiszafiiltlvár, 1'Ie~Y:.í.1tÓ, 19Í2, Cstikn Irén. T.: 5. 
Ti:::zafiii·ecl (Heves) I, 10.103, l\Iagyar korona„ 

1893. E11stein Géza örök. Tel.: 34. 
Tiszafiired, Rernénység, 1824. Rácz Sándor, 
TiszakPszi (Borsod) I. 2966, 1930, Veres Pál. 
Tiszakürt (Szo1noJ;:) 1. 4885, Sz(~nt l\.atalin. 189Sr 
B-E~~ . 

TiszaH.lk (Szabolci?) 1. 5302, SzarYas (r.), 1847 _ 
Rab Józst>l és neje, Pákh Róza. 
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'Tiszalucz (Zeu1plé11) 1. 3470, !Cc--tt\?Szt. 1891. Ve

res Pál, 
Tiszanúna (J{eyes) 1, 4986, Isteni gontlviselé..'>, 

1888. Szakáts Zoltán, (Fiókkal IZ.ö1nlödön.) 

Ti&zaörs (HeYes) J, 2414, Szent In1re, 1931, Rú
bel In1re. 

·Tiszaroff (Szolnnk l, 5282, Csillag_ 1.883, 
CsetB .'-\.tullru':'. 

"Tiszasiil;v (Szol::ok) 1. 315,1. Páduai Szent Antal, 
1907, Gritn111 Ferenc. 

Tiszaszeutin1n:c": (Szolnok) 1. 3581, Isteni goudvi
se>Iés, 1898. Pap László. Tel.: 8, 

Tiszaujlak (Ug-ocsa) I. 3382
1 

l\'Ingyar korona, 
(r.), 1790, \Jernicei Roykó Jáuos. 

TiszaYárkony (Szolnok) l. 2239, Rr-Jnén~·sé.;;, 189,1 
Bajor J.Szsef. 

Tokaj (Zeruplén) 1. 5844, _;\.rany !~orqna (r.), 
1795. FolkH1:i.un J~ú!'.;z}Ó, Tel.: 31. 

Toka:i, l'l'lPgYáli.h (gyl',), 1700, RutJuchs E\·. Já
nos iil'i3k„ k. Rotfucbs Lúszló. T\•l,: 14. 

Tokod (Eszterg-0111) 1. 4846, Bánya, 1914. Halru 
Isty{u1. 

TolcsYa (Zun111lén) 1. 3042, 1iegváltó (r.), 1840. 
Frits Zoltán. 

Tolna (Tolna) l. 9400, Szenthárornság, (g-:{r,). 
1830, Herczoir ,Elern6r dr, Te;l.: 51, 

"Tolna, Szilz i\.Iária., 1935. YiLéz Horváth Sándor, 
Tel.: 21. 
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Ton1iia (Búcs) 1. 5483, Szent sziv, 1926 Lárencz 

László. 
Tnvonár ( So1nogy) 1. 2398. Háro1n király, 1938-

Gáspár Géza Boldizsár. 
Torea (A.b:nlj-Torna) 1. 1727, Szentháromság„ 

1828. l\.:Int.tyasovszky Gyula, Tel,: 14. 
·rnn1nulja (Giin1ür) l. 3469, Nádor. 1847. Lis

sauer E1ni1. Tel.: 31, 
Ton1ócz (N,vitra) 1. 3~ZO. Örangyal, 1903. Roth

stein Sán1uel. 

Tornyns11álca (Szahoh:s) 1, 2713. Örangyal, 1924_ 
l{aláb Alad~ir, 

'lószC'g (Pe:::t,) 1. 4413, Segitö SzUz 1'.Iárin, !!?'.!: •. 
l\Iagyar Pál. 

T .Jt.ko111lós 
Zloczky 

'Iótkoniló~, 

I(ároly, 

(Békés) 1. 
György. 'l'Pl.: 
StA:'nt. Istriin, 

Tiiki,il (Pt~t) l. 6500, 
SlrauiJ Viola Lajos, h. 

11.143. Sz(•\ltlélel~, 1861. .. 
30. 

189G. ~..\.dnn1kovi:ts 

Isteni 
~:\.ntal, 

gondviselés, 1907_ 
Tel.: 10, 

Tiirniirkény c~nngrúd) 1, 3797, Szpnt I\.is Ter~::i; 1 
1930. Patyi Klára. 

T~iri_ikl.>álini" (Pe~t) 4485, BPlihigAágos S:--.iiz 
l\Iária, 1893. Pásztor I~úroly i>1·tik. Tc>l.: 5, 

Töriikko11púuy (So1uogy) I 1324·, Szent ~.\.nua, 

1032. (f.), üzv. Dtnk~ter Gyulúné. (Nágócs· 
fiókja.) Tel.: -2. 

TiirHkszPntruikló~ (Szolnok) 1. 28,503, j\Jegvúltó, 
(r.). 1872. Réc:::ey Znltán és :\111res. Tel.: 30~ 
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. Törül~szent111iklós, Szenthftroinsá;.r1 1911, Ferencz 
In11·c. Tel.: 17. 

Tii!'iikszcntrnildós, Fehér kere;:;zt., 1888. Gun.~t 

InihrP. Tel.: 38. 
Tiiriik~zPntniiklós, l(igy\)1 1926, Sznbó István. 

Griik., k:. Nngy I1nre. Tel.: 68, 
Törtel (Pest) 1. 4589, l\·Ingyar korona, 1902 

Lnut.ner Ln,ios. TeL: 3, 

Tura (Pest) 6771, Szent Terézin, 1886, özv. 
ProkOI)OYisch Bnu~óné, l~. SykÓ A„nflor. T, 20,. 

Turkere (Szol1nok) l. 13.320,, J\lagyar korona,. 
1849. E1nber Béla örök.. k, Fekette István, 

Tel.: 23. 
Turl~e\·e. Meg\·áttS, 1895. iizr. A„dan1etz Leóné,. 

k. fdátéffy Enclre. Tel.: 42, 
Turterebes (Szutn1ár) 1 1. 1900, 1923. (izs, Fény

haltui Arpátlné. 
Tilrje (Zala) l 2605, Szent, Norbert, 1922. 

(Pályázat alat:l._) 
Udvard (I\.(ltl\Úl'Olll) 1. 5245, ~<\rany l;:orona,. 

1893, Ist<:nes Ferenc. 
Ui;od (VP~ziiréni) 1. 2065, Isteni .:;ontlviselést 

18HS. \VailnPr Rezső (iriik., k. vitéz N;r. Buday 
Jenö. (Ft.)kkal Pápnteszéren,) 

Ujdo1nbóvár (Tolna) I. 7000, Segii.Ö l\Iárrin, 1929 .. 
Zlinszky Endre, Tel.: 1-02 

Ujfehértó (Sznl:olc~) 1. 13.571, JYiagyn.r korona, 
(r.), 1836. Gró$1. Dezső és ne:Je, sz. Jun:,'Teisz. 

René, k. Gró5z . Df~zsö. Tel„: 30 
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Ujfehértó, Kig~·ó. 1914, Tulolnár Gyula. 'fel.: 18, 
Ujhartyún (Pest) 1. 5139, Isteni gond-riselés

1 

1926, In1r(~h Jenő. Tel.: l{akucs 16. 

Ujkécske (P,~st) L 9959, l\'legváltó, 1872. Ösapay 
László. (Egybe&viilt Öl.:écsli:ével.} 

Ujki;7ós (Békés) 1. 5685, Sztiz ?dú.ria, 1888. _J\.n
tal . .\kos, 

Ujppst (Pc>.st) l. 67.400
1 

1\Tagyar korona, 1804. 

Ek•k Pál clr. i.lrUk. Tel.: 29·1-609. 
Ujpest, .4..ngyal1 1876, l\fezei Elel,:. Tel.: 294-017. 

Ujpcst., Szent Istvúu, 1851. Szabó Béla dr. örlilt, 
b. l\'Iiihlr:ttl Jenő. Tel.: 294-033. 

U.ivest, !{ereszt, 1897. Hlickel 1\.1. !Cároly, Tel.: 
Tel.: 294-265. 

U.ipcst, l'deg-rált.ó, 1900. Szekei·e.s Istváp., 
'fpl.: 295~-4f17. 

Ujpest, J(of:sutil, 1D06. Petneházy Iiurén~ sziil. 
Illéss.v l{Júr;i._ Tel.: 294-124. 

Ujpest\ Oros;iJán, 1912, Ba11ó Gu5ztúv. 
Tel.: 294-640. 

Uj11e.st, K.igyó 1 1913, Néruet;· Lúsz.ló. 
Tel,: 2tl4-ll!J. 

Ujpest, Szerecsen 1927. Ó\-áry Elen1él', 
Te).: 294-361. 

Ujpest, i\fát~·ás ldrály, 1929. Bndnnovits Tibor. 
Tel.: 294-·716. 

. Ujpest, Szent Sz.iy
1 

1933_ lovag gerhnuseni Ger~ 
hause1· Sá:1dor, Tel,: 294-166. 
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Ujpetre (Baranya) I. 1298, Istert _;\nyn. 1923. 
Schuth .Ját!o5. TPI.: 5. 

Uji.;zú:s~: (Pest.) 1. 5460, 11Ittgyal'<H'S7,ÚfS \"ét1as~zo
nya, 1883. Bene Eruő, b, Bngyinkn Endre. 
Tel.: 25, 

Ukk (Zala) J. 758. Szent Istvún, 1929. Szilágy! 
Lnjos. 

Ungvár (Ung), 1. 26.675, Arany oroszlán (r.), 
1756, i\Iarosi Adolf. Tel.: a-42, 

Ungvár, i\'Iegvúltó (r.), 1783, Jakobovits Erná
unel és neje, Tel.: 1-68. 

Ungvár1 Tu'la,i;n.·t1r korona_. 1870. László Bé-l:t. 
Tel.: 3-45. 

U ngr{tt', Szent _<\utal, 1904. Torucsányi ödün, 
Ungrár, Örnngyal, 1922, Elek Endre, T,: 2--4,!-. 

Ungvár, IC.orz,\ 1927, LendYHi ~U:ulár, b. Ro~ 
seullerg Pál. Tel.: 1-75. 

Ungvár, Uránia, 1933. I-Ialász S<h1dor, Tel,: 5-71, 

Uralujfalu (Vas) 1. 899, Il-Iegváltó, 1924. J{.iss· 
..\nlal. Tel.: 3. 

Uszód (Pest), i. 2006 i\-Ie'gráltó
1 

1893, Háhn 
De:-_.:;,ö. Tel.: 2, 

Uzon (H:í.rouiszék), 1, 2000, 1887, Barabás Fe
renC', 

Üllő (Pe:5t) 6750, Szent Ilona, 1896. Szántó· 
!{ároly . 

Vajszló (Baranya) 1. 1604, IVIngyar korona.i: 1882,. 
St>,y László, Tel.: 10. 
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. Valkó (Pest) 1. 2677, i\IegYúlt5, 1020. Balogh 
Jenő 

Va~l.:ut (Bács) L 4908. Szenthárou1ság, 1863. 
hPr:>ni OJúh A.rvád. Tel.: 3. 

Vnsláh (Csik) l, 2000, 1038. Csen1it,zky Sándor. 
·v:is\-ár (Vas) l. 4532, S;i.enthároruság, 1863, 

ICt>serti l\IiJ.:Iós. Te11.: 35. 

.Vác (Pest.), l. 20,960, Grúnátahun, (r.)., 1766. 
Irgahnnsrend; k. Pbzker Dezső Valér. T. 1~81, 

.Vác, Szentléil~k (r.), 1814, Szigy{ui; János, 
Tel.: 1-47. 

Vác, Szent A„ntaL 1909, Göllner Barnabás, Tel.: 
1-27, 

\~úc, I~öka11u, 1918. Csont-i Szabó László. Tel.: 
1-60. 

Váchartyán (Pt.~st), 1, 1186, Szent Ist.Yán, 1::108. 
Schauh Istrán, !l. Teleki Ele1nér. TcJ.: 4. 

\„ágfarkastl (Nyitra) 1, 5880, l'degYáltó, 1873, 
VVeiszhnu1:z Sánrlo:r. 

'Vágsellye (Nyitra) 1, 4573, l\It-grúltó, 1873. 
Déri .AJadár, Tel.: 11. 

'Vál (Fejér) l. 2896~ .i\.ugyal, 1872. JanoYich 
!!3( YÚn. 

·Vállaj (Szatruii.r)i 1. 30•12, l\.IegvúH.J, 1913. Fit!;S 
Fen~nc ürük., k. !{otlt·ik l{ároly dr. Tel,: }!4. 

'Vániosg,riirk (lle\es) 1. 2278, l\Ie.~,~Túlt:ó, 1913. 
Czuppou _i\.ntaJ, (Fiókkal _i\.csádon.) 

·vtunosruiJ~olti (!-Iont) 1. 2162, l\i!ugyal' J;:orona, 

1870. l\:Iárkus Dezső. Tel.: 21, 
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V~n1os1~ércs (Hajdu) J, 4783, }\ranykercszt. 18SR • 
Bn•uer 1\Iildós. 

Vá1·aJ1nús (l\.olozs), l. 2200 1 1927. Perédi Sándor 
Vári (Bereg) l, 2579, • .\rauy ;:;as, 1840 Hencz.é<l\• 

Ferenc, · . ~ 

Várut('ZŐ (Szilágy), l, 1300, 1935. WPJhuan:~ 
K::i.r:->ly. 

Városlőd (\leszpréui) 1. 1896, Szent *'\.utal, 1D14 
l(enién,Y László, 

Várpalota (Veszprén1) 1. fi4,14, Szent.bárornsúg-, 
(gyr.), 1813, Farl>::ts Júnos. Tel.: 15. 

Vásárhely-l{ut:is (Csong-rád) Turul, 1932, Gidó. 
falv;.· Gyiir.t."Y. Tel.: 9. 

Vúsúr(J::;nani(·ny (Bt'l'P§!) l. 3388. Ren1ény, (1'.), 

1837. Bu:t,inkay -4„nna, h. P. Buday Ferenc:ié. 
TPI,: 44. 

"\iá:-:ú1·ut (Pnz:-:ony) 1. 1736. Szetnhá1·otu~ú~. 
1!107. i•trnkne:-:i Si11wn Dezső. 

Vee:'-é:-:: (Pe:::!") I. 13.00íi. l\Ic~ráltó 189,1 páp.tl 
S(,!l\oJ!yi Júno:'Z. Tel.: 2'1. ·- ' . 

Veesé~, őrangyal, 1927. Ekárt: G:'tl>or Tel : 88 
Vee:-:C:·:-:, 1036. Bohluga::;szony, l\Iúnya. Józs~f. • 

Vt-··n~1ély (Dar~) l. 334:7, i\Iegvúlt5 (r.), 1817, 
ICó:-::a -~ndo1· i.:1rök .• b. l(ósa I(úroly, 

y-el't•:-::t•;;yh~·LZ<l (P(':-:t.) .J:'!48, ?l'fcgválló. 1913. 
I\.a11[1nann Ernő, 

Verpt•lét (I-IPve:-:) 1, ~1127, I\.igró, 1868, Rhéde.r 
Endre r;rük,, k. l\.Ielcher Lajos. 
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Vcszpré1u (Ve::.z1u·é1n) L 17.792, _;\.ran.r tJrosTJán, 
(r.)., 1804. Czerniál~ Lipót öri.ik., b. l(erbolt 

Dáni e;!.. Tel.: 83, 

V , F 1·et1• "''lS (r) 1794. l\.ocsuli:t Enlil eszpren1, e" - ··· · , . , 
·· ··i- 1- l{"~"ibélYos Endre Tel.: 106. 
01'0 "·• "· ......... ~ . • 

• • . e:~ ~nt !\.ntal 1907 Földes Veszpretn. Padu:u ..,t-t. - ' ' ,.., • 

Lnjos örök .. b. l(t•serii. Jó;.ser. Tel.: t5, 

1 1910 HaJ'nócz;y G.riir_gy. Veszpréui, örargya , · · 
Tel.: 1--13. 

· ) 1 )3115 örnngya1, Veszpré111Yar:-:á.11y (Ve:-::zprcnl , . - • 
1887. 1\!:~rkns 1\Járion, 

Vé1n6_i1ll (Baranya) l, 2380. Isteni ~onüvi~t~lés, 
1896, Hant:zinger J.Szsef, 

Vép (Vns) 1 3052, i\Iegváltó, 1927. _<\~úrdi 
Jánn:", 

. . . , 9"'00 S· ·:·t Erz~ébet., 1906. \'e11Psac;::;a (Fe.1e1) 1, ""' • z~.. • 
.. 1- 1z·1y Endréné k R I\.n7.aY _.\del Ilona. nzv. :\._; ,, · · · 'Q 

_, (B'l. ) 1 1093-1 l<I'to-var korona, lSGo. \e .... :to c;::e,-... _. '""· 
Peti'' Józ::-;ef bruk., k. Rohu .... ka Juclh 

\7é~:ztö. I\.os:-;nth Lajos. 1934. Vély József. Tt'l. :,.,7. 

V ·1·-1· '. (B·11··111,··1) 1 2230 IstPn _Wy.ia. 1S13. 
i a1n . , . · • • • 
Vá~ó István iirHk.,; k. \Tág-ó Gyula. TPl.: 35. 

·, ) 1 l""O Rcio&nv 1886 Farkas Visegratl (Pest · 1 ... „ • • • 

Lajos, Tel.: 18. 
Visk (l\Iárau1ar(1S), Sz.iruay Józ.s(\[. 
\!izsoly (A.liauj) l. 13001 Szent. _<\.ntal, 1927. özv. 

Péterfy Istvánné. 

Volócz (BPn'g-} 1. 

!HJ!:'SY l·~ároly, 

fiÓl;j~U,) 
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663, Ren1ény, (f.), 1935. Lá· 
~;::. Szúsz Lajos. (~~Isóverecke 

Za.r;yrapálfalva (Nö;;rát1) l. 4500, Sef.'iiő 1Iária, 
1931. 1\Tenich János, 

Zag-yvarékás (Pest.) 1. 5414, Szentlélek, 1894. 
Na;,.'"Y I\.áln1ün. 

Zulaapáti (Zala) 1. 2196, Se;:;itő 1Iária, 1912. 
Brenner Fere~1c. 

Zalahér (Zala) I. 1307, (f.), l\Iag~·arország véd-
a~;:;z.onya, 1926. Czuczy Győző, k, Ozuczy 
Péter dr. (Zalaszentgrót fiókja,) 1 

Z:1laPµ-1•1::zpg (Zala) 1. 13.072, Szentháromság 
(r.), 1814. l\.Iáncli Jenő <lr. Tel.: 27, 

Zalaf•!!er:;z{'.!,:", SzentlélPl;:, (r,), 1768, dr. !{nszter 
ödUn. Tel.: 32. 

Zalat>:,'.!"Pl'SZP[.!" Szent A.utal, 1906. SpPrlár;h Lóránd 
Tt)l.: 53. 

Zaln.li.ivö (Zala) 1. 3375, Szentlélel.:, lSSG. Erdé
lyi Si'LJ1t1or. 

Zaln:o.zántó (Zala) 1. 2416, Szent: -~utal, 1934. 
I-Iollé:.:y Pál. 

Zaln~zPut;.rr5t (Zala) l. 2458, 
(r.). 1823. Czucz.y Győző, 

ren.) Tel.: 5. 

. l\Iagyar 
(Fiókkal 

kol'nn.a, 

Zala bé. 

Zalaszentgl'ót„ Sz<>nt !;:ereszt, 1931, nn.gyalásonyl 
Paál Géza. Tel.: 39, 

Zág-on (I-Iárornszék), 1. 5600, 1893. Cl1lopitzky. 
József. 
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Záhony (Szaho1cs) 1. 1267, Ren1ény, 1927. E.úl

u1án • .\.111;,::1 .• 

Zákány (Son1ogy) 1, 2245, Szent Teréz, 1923. 
Erdélyi Ist.vánné, ~ztil. Verl'SS l\Iária, 

Zqrnpl&nagárd (Zen1plén) 1. 1958, Szent Lú;;;zló, 
(f.), 1926, Szász Tihan1ér dr. (Ricse fiókja). 

.E..t111enetilcg sziinetel. 
Zilah (S;-,ilá}.,o;,·). 11.000, Oroszl:í.n, 1870. Br!'iP!' 

l{álnián. 
Zilah, l\Iérleg, 1791. l{elen1en Sándor. 

Zilah. 1936. Cnsn1a Cornl'l. 
Zirc (Ve::,zpré1u 1 2749. Szerlt Bernát, 18..!9. 

Raák Gyula, h. l{o\·acsoczky Istvf:.n és i:P,ie 

Szolnnl~y 1Iarg:it. 
Zo111ha (Tnlna) l. 1874. l;;;tPni g:nndYiseI~s, 1863. 

Fiilde;-; Jrnö, TC'l.: 6, 
Zsúka (Bihar) l. 3412. örnn!;ynl, 1800, ,J:~11kú 

G;rnla, 
Zsún1hék (Pesn 1. 4437. l\Ing-ynr knl'onn. (r.). 

1825. Glas:r, Jbz::;pf1~é. 

Zs:"..rnhnk (Pe:-:t.) 1. 2í15~ Öran~y1tl, 1017. L·:'L~z1ó 
J, I({tltuán. 

Zseliz (D::u·s) 1. 3116, Szent Istxán kirúly, 155S, 

Bohnniczky Sándor, 
Zsibó (Szilágy), 1. 3000. Reniény, 1862. FPk1~te 

Antnl. 

UTMUTATÁS A GYÓGYSZERTÁRI 
HEL YSEGNEVEK l<ll<ERESÉSÉRE 

Ag:lrd I. Zeuipléna;z::'tnl. 
Albertirsa 1. Irsa 
Ahnádi I. Balat{lll;tlniálli 
-4..h,_óúLr:in,r l. Febőábn.„:ny, 
_4..paca 1. Csanú<lo11iúca 
_<\.páti I. Jú::;;zapáti. ' 

Baltavár I, BérhaHaYÚI' 

B~1ranyaszalJ<1lcs 1. :i\Iec::;.ckszal.Jolcs, 

B~csrnadaras l, :i\Iadai·as. 
BacsYask11t. 1. \iaskut. 

Bánfalra 1. GúdPro;,; 
B~nheg-yes 1, N:1~yh.únht·~.rt'S, 
B1harutlYHt'i J. Súrrélutlrari 
Boglá1• l, Bala!onl1u:.:·J[tr · 

Cinkota l. Sa!'!ialon~ al:.ttt i::: 
Csokonya l. Enli5c . ..;oko<i:rn. -. 

~ort~;-s„nia 1, l~iskundon•z.';ana. 
felsosag l, Sinias:'t!.(' 

Erz~éln·tf:1h·a l. p~,~t.:;;-:eni.erz.séhet 
Farkn~d J \i{t!.if·irl<·i ·d · 
Féle~.vhúz·.·, J , ]:. ·• ·" • 

'..1:::ku 11féll'g,rllúz:a. 
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Hadház 1. Hajduha1lhii.z. 

Hajdunác11Hlva1· 1. Nádudyar. 
Hajdnvá1nospf1·c:; 1, Vá:n1o~pércs. 
Halas 1. l(iskunhaln:,;. 
Hódtnezővásúrhely-l{utas 1. VásáThely_l\.utas. 
Júszl~erekegyháza 1, Kerekegyháza, 

Kalász 1. Budakalász, 
Karász 1. Nyirkur{i.sz, 
Kelenfi.Hd 1, Budafok. 

l{enese 1. Ba.latonkf'nese. 
Lacháza 1. l\.i&l~uulacházn. 

Laldtelek l. I~eesken1ét, 
~Iadttras 1, ICunuiadaras. 
1\'Iagy:u·;.;í'.Otnbat.hc\ly i• Bakonyszorubitthe1y. 

Iviegyasr.ó áthelyezve Taktaharl.:únyra. 
Tuiezötarpa 1. Tarpa, 
N1;:;yhajott1 l. Biharnap:ybajorn. 

Nagylán~ l. So1lonyn, 

Ni~- á~ 1. I-lajduuúnás, 
Nógr{ulkúl\0 1. !(álló. 
Nyirli:tkt:t l. Bakralérúntháza. 
Ó<lotu\Jóvár 1, Donibóvár. 
Ponnonhahu<l l. Győrsr.eni:u1árton, 

Pataj 1. Dnn:q1:1t:d. 
Pt•!'itl'rz:-;éhci l Pt~st~zentel'Z$ÓbeL 

llékú!:i L Z:igyYaréJ~(~s. 

Sá1n:-on 1. IIaj<l11sán1son, 
Súri:-:{q•·..:\nnahá11ya áthclyl'ZYe 'Tol~oclrn. 

So1uogykéthPly l. 1\.éthely, 
i 

______ J 

Sovronutihál.ri 1. l\Iihúlyi, 
Soroksúr11ét~~ri l. Pestszentin1rc 
Szckcsö 1. DuuaszPkcsö . 
Szeuws l. Bu Ja tonszf'ut~s. 
Szentgrót 1. Zalaszenti:,'1.·St 
~zentirure 1. Ti:;,zaszentirnr~ 
Bzontjános 1 l\Jo-.·ln><·'ent· .• · 

•• • ··' •.. h Janos 
Szentlorinc 1 B· „ „ • J.Il ,1nya~zentlorinc 

Sz~ntiu:írttJn l. G.rör::-zetn1ártnn . 
Szohoszló l, HaJtln:-:zohoszló . 
Szarát I, H:t:iduszo\·át . 
TatatÓYÚl'O!:i 1. 'f,)yáro~ 
'l'été11.\· 1. Na~\ Léténv ' 
Tiszaalpár 1. ~~lpát"..' 
Ti!.;;::tpolgá!' 1. Poluár 

UdYa1·i l. Sú1·1·étu~lYa~j 
Ugra 1, Bih:u·ngTa · 

Var~úny 1 Ve,.;zr1rf1nvar::::.Ín\' 
Várkony I. 'fi~zay~·"·knnv .. 
VerÖcp 1. :Nö;rn:í.flvrn·őcP •. 
VöriJ:.,;y{u· l. Pi !i~viirii::;\~{u. 
Zaniúnli 1. B:tla11inz:t11uí.rÖ1 
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MAGYARORSZÁG HÁZI GYÓGY
SZERTÁRA 

(~<\ szöyeglJen 1~1YÖ si,iunok a nündcnkori enge· 
délyoldrat szú111át és keltét jelzil;:.) 

B1ula1Jesten: 

I. 1>.er. ](.irályi >Úr1n1lula, lü.644-'-1922„. Fő# 
n1éltósúgu l(urn1ányz0sá6, kez, Súrkány 1'1iklós. 

I. ker. IZ.-él>:golyó utca 120.190-1912. SclnYurt
zer szanatórin1n rt., kez. dr. l(iss István. 

I. l>:er. Németvölf:,ryi ut 2\). G5,SSG-1917. 1'1, ldr. 

TtidölJeteg gyógyintézc-t, 
II. l>:er. Uj Szent Júnn:-: l~Lizkórbúz 32.44G-1SOO. 

Budave::it 81.étesfÖYÚro:-:; ke_z. l<'e.jes l;::trún. 
II. l;:er, Fő utr:a 43. 1G0.000-18D8. Szent Eri',sé

bet apúcarenll k0rhú.za, k1;z. dr. \~latlá.r 
J\'Iárton. 

V. l(Jehel:'iherg I~un:i-u. 19, l\lnr;y. Hnjó;r;á~i 13. B. 

Inté7,et, J~ez. 1Urú1 J ózse-ir. 
VI. ker. Podruaniczkr uu:a 111., 120,174-1927. 

a fdáv Be:tegségi Biztostió Intézet-éne\~ ren
delője &s uingánkórhúza kebelében, J(e--1.elő: 
J [dll~Ó Barna. 

1 --------!! 
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VII. J~er. Bethlen rt:r L ,15.120-1921 :i\Ia~únal

k:iltuazoti:il.: Biztositó lutézcte (azelőtt Fe_ 
rcnc· J;):>'~'.:l.•( kereskL'delrni kórház) ke:r.. Urszi
u~·i l({u·oly. 

VII. J;:pr·. Uzs(_lki ui-ca 29., 90.609-1D27. I. HZ, 

Az Ország-o,; 1'ársalialo1nbiztositó Inr.ézet uzsoki 
kórháza ré&zére, k1.~1,. Schtuic1t Jó;r,sef, 

VII. l;;er. C~ugery utca 25., 120.233-1938. I. 
A.z Ül'::;zúgo::.: Túrsatlalonihiztnsitó Inlfzet Csen
;;ery utcai retl(h~löje ré.-;zén·\. kt>;r,. Rossnia~in 
F\•renc, 

VIII. kt•i-. G.,·ul:ü P[ü utca 2 Szi>ut Róli:n;.; kór-
ház;, 21.579-1823. B1Hlnpt:st :;z{'ki-sför{1ro.\ 
kPZl'.IÖ: lialús?~ Gyüi:g:y_ 

Vlll J·e>· Y • -. 1° 1338 · · • \. -. llll!kl ut :1. 1 ~ -1910. Or::;za.~os 

Társadalo1ubizrosi1:ó Inté?.\'1,t kiiZJlOllt.i reutl~Jó 
lntézeie, J;:pzp\Ö: Sze\h•r Endrt•. 

IX. I-J<if_\VPS EntlrP ti "1 n ,10 <)"11 1"0" 1·· • ·~ • •• -·., .• - ;1 1. ~u·. 1na-

gya r Paz.111any Peter Egyet<:1
1rni Gyóg~·:-:zeré

s.zcti Intézete és ;E!,,ryetarni Gyógyszertára, igaz
gató: Dr. 1\Iozsonyi Sándor 1nin. tan. HE~l~et. 
t<~:": dr, Csipke Zolt:Ún iő\·egy(sz. 

LX. ker. Gyáli ut 1. Sz.enlc I·,·t·,·.'tn 1 „ ! . ! . - . ~o:-, ~or iaz, 
1885. Bndnpcst S7.ékesfőváros. ke;r,. I(cre~ztéJy 

Béla. 

IX. ter. Gyáli ut 
1894, Bud;1r1est 

kér.r Lajos. 

5-7., Szrr:.t Lás7.l0 k<izkórhú.z 
' székesfŐ\"Úro~, l~ezPlő: Ne1ues-
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X, ker. J\Tag;lódi. ut 34. J(ii?.ponti Házi G)·ó.g}·
szertúr, kez. Re1ueh•y FiilPFP Tibor. 

Vidéken: 

Báholn:t, 3.l.fiG0-1900. l\I. kir. Úila1ui uién<:>f:inté· 
zet, kPZl'lÖ: (11'. S111ekiuµ\•1· Júcos jár. hszti 
!Héne:: int. Ol°YPS. 

Balf, 63.551-1898. Fiirdötárl:'a:..:úg, kezeli: dr. 

Wo.sín:::zl~y I~tsún. 

Brennherg, 75.334-1805. Brl'Hnhel'gi lJC~u.ratár_ 
.:.:ulat1 kez.: Czun.~tter Józs2f. 

Dr·lln•t:t":l, 73,347-1D23. Ti~z:1 T!"txún lu(l. L"..zye

h'lll or\·o:..:i l;:al'a, l::<'Y..: dl'. ?iíikó Gyula, 

I<.i:..:h0t', 12.H5íi-l!J13, B:\f. l\l. kir. úll. 1Iénesin
tézet, lü•1..: dr, ,T1•11p~· Gézn fÖPl'YOS. 

l(L'PP~I, \Vf·k!•i·!e_rnunkC,,::H•L•p, 15,011-1!111. I'II. 
kir. P0n~:lif.'1'"Hlíi1L,;z11.:ri11ni, kl'r,,: <lr, Z::lay D~

z:-::ii 
7viátn1ház:1 (Sz;1nat·:1riuu1) 42:127---1932., 

SzP1t1lér l\.ároly. 
l\it··zÖil''.::.!y(::', 13G.Síi-1-lfi00. .l'.í. kir. ú\1::111i Er

zséhe:t 1nc:!:H' . ..:int5zct, k:'.z.: Botfalu~i Béln. 
1\Iiskolc, 193.221-1021, Bor;-;odv:."u·uwgyei Er:1,sé_ 

twt kiizkórh:.""z, l;:('z.: dr. Res(•f:-:zky En1il. 
Péc·:-, 38,44f1-1H27. L kir. Er;1...,:0hct Tndo1n6.ny

c•;:;yet('lll Ol'YO:-i kara, kez.: tl t·, Bari Zsih,rn1ond.. 
FPf".tt1j!H.•ly, 10.52.7--lf/21. Or:-:z. l\InHká:shiztosit5 

P~1:ztúr I\.ó1i!1úza, ke;:,: Botka Elen1ér . 
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Pusztavacs, 25,737-1884, l{óllurg Fülzp hg, ura. 
daln1a 1 kv;,.: Bodó Dén(~S. 

Plispiik.i iius~~ta, ( i\Inháeshoz tarto7.ik.) 151.123-
1909, Piispiik.i uradaloni, kezi: dr. Ha_ 
berrnann Jo:.ö. 

Sopr·on-I[öhida, 25'.1.180---...1934 A.Hami fegyin-
tézc{t, kl:::.: clr. Szilvfrssy 1zi11uán, 

Sz«gl'cl, 3fl.7fi7-1924, l'd. kii'. Fen~n~ József tul'l. 
PP-,\'í't:•111 r1r\·o:-:i kara. ke;i;_: Dúsitl Lajos 
eg~-. ni, tan.lr. 

Tatab~":.n.ra, 15.5,!.~!-1899. 

YPk: tál'E-Jl'~llZt~~l'a, kPz.: 

ö.ssz~i:ien: 32. 

T:1tav1déki húnyauiü_ 
HoiTúth Zoltún . 

... „„„„„„„„ ........... „„„„„„ ...... llllillllii!.-llllllld 
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A M. KIR. HONVÉD KÓRHÁZAK GYÓGY. 
SZERTÁRA! ÉS A HONVÉD GYÓGYSZERÉ. 

SZEK NÉVJEGYZÉKE') 

I. 

~I. kir. honvédelnü 1uinisztérinm 12. oszt.: Dr. 
Fehér László gyógyszerüg~·i igazgató. 

1\1. ~dr. légierők parancsnoJ;;s{tga és an;ragszer„ 
tára: vez. Tihanyi IsLvún ftv, lJeo. II01noródy 
Béla tv. 

Honvéd (•gé.;;:~ségür;~·i :ui.\·ag:-;z.ertár Budapest. 
Osztályvezelök: J\clátéJy Jenö f:'."Y. fÖil!"azgató, 
dr. 11iksa Gyula ft\· .• dr. Perl Béla ftv .. , 
Juluisz Lajos ftv. Eeoszrottak: Révlliró in1re 
ftv., dr, vitéz Csal.Jay János ft.Y„ dr. 'l':unáska 
Lőrinc tv.: Néu1et"·h Jenő t\·„ dr. FliP;.!" József 

tv. 
Horn·éd küzegészségügyi intézet.. 

mhti és hygien. oszr. vezető: 

Géza ftY, 

Bu(lapP~L íCé
dr. Sztran!czJ;;y 

* RöYiditésr:k inagyarúzata: Vt•z.: vezető, 
Beo.: beosztott, tY.: tiszLYi8elöi ft\·.: föu~z.tvi

~elö, stv.: se;;édib:zyisdlö. 
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1. sz. horn·. helyörs. k0rh, g,ró~ysz;ertára Biiest. v- „ ' ·ezt.•to: alfalYi Győrffy Gá.hor g-y~z. igazi;ató. 

2. sz. hony. lH~lyőrs, J~órh. g,\·Ógyszertái-a, I\.omá
ro1u. Vezr:tő: \'iirady-Szakr.náry Zoltán ftv. 
Beosztott: Bogcha-Noy{ik Zolláu ftv. 

3. sz. hoin·. heJyörs. kórh. ;.ryógyi'.z;~riára, Szon1-
ln1tht>ly, Vezerő: Lnnclgr:if János !!Y. nllgazg. 
Beosztott-: dr. T:uia,v István stv, 

4-, sz. honv. hel;röt·~- 1;:01·h. ;.;yó(.(":: . .;;zprtára, Pécs. 
Vezető: Vitályos Józ!'lef frY. 

5, sz. honY. helyőr::.. kórh. g~·ó;;,,·:-:zertin 1 , Szeged. 
Ve1.P1Ö: Szabó _<\.ndrús [L;· .Ui:r•:-:ztoti.: Balogh 
l{áz1uér Sb', . 

6, sz, honY. ilelyÖJ's. kórh .. ~y.)gy.::;zprtúra, Del.Jw 
l'l'l'en, \.TezPlÖ: Yitéz Bálint ,\rpád ftv. Beosz.. 
tott: FE!ler Júnos tv, 

i. SZ. lio:iy hl'lVÖl'3 kórh 
·vl·zetö: . l\Iút.;-us · Bá1in~ 
Géza tY. 

S. sz. hnllY. helyőr:". kórh 
\Fezetö: vitéz Szereclay. 
lic)dinka Ernő stv, 

gyó;,;s;-;zprtá.ra, l\'Iiskolc 
fh·. Beosztott: Nagy 

gyÓ!!y:-;zertúra l{assn. 
Pál ftv. BPosztott: 

9, ::;z, ho11\·, ht·lsórs. k•:irri. gyógy;-;r„~1·rúr;t, I\.okizs
rár, Vt'z(>!Ö: Dal~zs";·if:h Pál i't\ 

10. "%. hon\". hely~ir,.;. kérh, gyógy~;:crtál'a, B11est. 
\7ezető: ldeze\· Jenó ""\Ó."\'::il. i"TZ'"ntó Bt!osz.
·turt: rlr. 'rh11wr,r t]éza'"··ft\~· '. ''" .„ . 

„„„„„„„„„„„„lllllllliii..„„„„„„ ...... 111111111„ ... !l!!il&li ..... 
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11. sz. honv. helyő1·s. kórh. 
Vezet.ö: Virágh Sán1!01· 

l{<~ndei·e:; János ft\', 

gyógyszertára, Bpest. 
ftv. Be-oszlott: dr, 

Szél>:esfehérvál'i honYétl il:órház gy,JgyS7~rtára. 
Vezető: Fraknói Ödön ftY. 

Győri ho1n·étl kórház gyógyszertára. ·vt~zető: 

I~örtélyesi Iván ft,·. 
l\.nriosvári honvétl kórhá;i; gyógyszertára. Vezető: 

Vaszkó Lajos ft\-, 

Nagykanizsai ll(•IlY.Sd kórbúz g:rógyszertára, Ve
zető: Popovits Ferenc ft\', 

Kecske:ruéti bonréd I~ód1áz t;"y.Jgyszert:.í.ra. V"ezP

tö: Tin1ár .'.\íút;-!1s ftY, 

Szolnold ltonYéll kOrház ~.ré.'Jyszeru:ír:i, \'t:.zetö: 
LanUhetT Györr:,')' ft\"• 

!IIunl>:ác:;i honr~U kÓt'i!ÚZ gyógyszert-ára. Vl~ZPiÖ: 

Halfü:;z István rtv. 
Nagyváradi honvét1 l\.Óri1á:~ ~,rógys1.er1.ánt. 'leze

tő: lovag Ftihn~ulheil-(;ruprenlit:1·g Béla ftY. 

1Ia.rosvásfrrhel~·i hon\"éll J.;[lrhúz gyógyszertún1. 
Vezetö: Gajdács illihály ft\'. 

Szat1uúr:né1nctii honYéll kórház gyógyszertára 
Vezetö: Iván Ferenc ftv. 

Budake.::;zi József fÖhtrl:'.e:.::: sza:natóriuui gyógy_ 

szel'túra. Ve-zetö: Bö;;;1.e l•erenc fiY. 

10. SZ. honv. ]H:lyúrs. ktJt·h. fi.J:\.gyÓgy:;z,ertá1·a, 

Br1P:•t (Váci u. 24.1, v·ezetö: ~Iatáucsevics 

Gyi.Jrgy gy .aliga;~:.;até. Beusídolt: Kiss Zsl_:-
u101ul ftv. 

T 
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II. 

„:-\ ni. kir. hon.\ édg)·ógysz.erész~li: rangsorolása.. 

I. G~·óg-:;szi•riigyi főigazgató (V. raug/)sztály, ez
rede;;) Illútéf\' Jenő 

II. Gyógyszcrii~yi ig:;z.!!atök CVI. ran:.tPSr.i al-
ezredPs), Gvörffv Gáhor dr. Fehél' LászhJ. 
fliPZl'Y Je11Ő. • ' 

0 

III. Gyóg~·sz·l'riigyi aligaz):{atók: (VII. rango-szt .. 
ör1iagy), l\Iat{1ne~eyics Gyi31·~y é.::; Landgráf 
Jú1ios. 

IV. Gyóg;yszeriigyi föiisztvi,.,.vlők: (VIII. ran;!o:;z
túly, százaclu~). Szabó _.\.1ulrá.-:. Virúgh Súndor. 
Ré\·lliró I1nrc, Yitéz Szt•redaY Pú! j\l{:ryus 
Bálint. Yi\6-;r, Búlinr _4..rp(Hl. dr: 1Iik.::;a Gyula, 
\Titúlyus József, clr. Perl Bc.:Ia, TihaHYL 1.-:t._ 

\"Ún. Pap\l\"ic:.-: F-.;n•!h~. Jnhá~z La io.-: (h: Sztn-.. , . 
1·ce:d-:y G0za. Ga.id(Le:' ?IIihály. loyag Fehreu
t.ht>il-(~n11q1e1iherg Béla. l{ii1·L,·élyt';--ii Jy[n1, 
\iu~zk0 Lajo:.i, Lan<lherr Gyiirg-y, l{iss Zsig-

11101Hl. V(cratly_Sz:tk.1uúry Zolt.ún, dr. ritéz 
C.-:a\1: 1)· Júuo~. Balú:~:-:uYicll Pál, Hniá.s:r. I.-:i,ráu, 
dr. l(i•n<len•s János, Fraknói Ödün. Thnár 

?II~~ty:'i.-:, tl1·. Tlnil'y Géza, Ivún Fet·enc, Bősze 
Fen•ne. 

(IX l":!Hg't!SZt·. \T. Gyó;;,r:':r,1~r0.::{yi tiszt\·i.-:(·lúh~. 
t\ihadnagy): Nagy G0za. 
Tn1uá.-:ka Llirinc. Nr:it:~·1!1 

Z:'l'f é.-: 1{01norócly Bi:Ja, 

Fliller J únu::; dr 

J t>nö. tlr. Flit~ J ~ 
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\ 71. GyógyszerUgyi s(.:gédtbztviselől;::. (X. rnn,g_ 
oszt-. hadnagy), dr, Tnnay István, Br..logh 
Káz.111éL·1 Bogcha-No\·ák Zoltán, Hodinka Ernő, 

Honv. n1ini'.':izt. szukszá1nvevőség. dr. SchaulJ 
László gyógyszeré,:z, honv. szá1nvevő:.:égi tisztv. 

III. 

~<\ l1)11gúl10111án~11 luin't·l><l gyógyszerészek né.l"~ 

,iegyzéhéhcz. 

Gy.)gyszertigyi aligazgató-rá kinevezetetet.l \Véber 
Árpád ny. á. gyóg~:szel"i.igyi fÖtisztvi:.:elő. 

Egyéb változá::. a taval~·ihnz J;::épP~t ninc:.:Pn, 

Rö\·idité~ek: Vez.: vezt•i-ö. Bri:,.: lH!PSZTott, 

t-v.: i:i!~zt.vbelöi flY.: főtbztvi:-:~1lő. :;tT.: :-:eg2d-

tisztTist>lő. 
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A TRIANONI MAGYARORSZÁG 
GYÓGYSZERTÁRI STATISZTIKÁJA 

1930-IG 

~42,, alábbiakban összeálliottuk a trianoni 
"békelditéssel 1negesonkitot.t ha,.;únk gyógy::,zert.ári 
st"atlsztiká:iút, :t legrégibl> itlőktÖl keztlve 1930. 
Y~géig. _4.. iannlsúgns statisztika el:-;ő rovatában 

.:t7. é,-:;zán1ok Yattn:1k felt.tint('!Xe .Plsőnek beizá
rólag az 1880. éY végé'ig, ntúnn pPclig- liz évt:·nként, 
az 1801, é\· Yégéiöl az 1810. ÓT Yég:éig, niajcl 
uz 1811. Ó\· elejétől az 1820. é\· vé;.:-éig é,;; iµ-y 

toviil>b. _4.. 111úsudik roY:tl a ruai J\In~yarorszúg 

terUletén az éYliZP(l végLn Yol!' la~:o:-:~ú.!.!.· szá111út: 
tünteti fel. l\. ll:1.ru1adik i·ovat. az ilh•tö é\·tizetl-
1.Jen nz utolsó év vég:óig alapiLot.t .~.i-«J.~„,·:.::ze1·1úrnk 

száu1át iartaltnazza. a llP!!"YHlik az CvtizPtl végón 

ier..nállott Ussz~:s r;yógyszt"t·túrak sz(unát.i a:r, 

ölödil~ a g-yiigy:.:zf'l'ÍÚl'ak :-:zúz:1.léku.~ ~~z:qioro<lús:tt 

az évtiiüd alatt, n hatodik az e_::y gyti.::::y~zerrúr

ra eső htl;::0ssúg szá1uát. 
-4.. nyilvános f,'"YÓf:."'YSZeriál':ik :-;zú.1na 1940, 

noverulJei· 21-én, IJelészii.tnitYa a fel\·idékről visz_ 
·szacsatoltakat is1 1835 . 

... „„„„ ...... „„„ ........ „„ ......... „„„„„„ •.• 
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Lakosság 
Évszflmok sz:lma 

évtizedenként az évtized 
végén 

a legrégibb 
időktől 

-1800-ig nincs adat 
1801-1810 . 
1811-1820 . 
1821-lf30 " 1831- 1840 . 
1841-1850 . 
1851-1860 

5,01 rns 1861-0870 
1871 -1880 5,329.716 

11881-1890 6,009.238 

11891-1900 7.850.132 
19'.11-1910 7,606.971 
1911-1920 7.980.153 
1921-1930 8,683;/40 

-
Az évtized 1 Az évtized 1 A ''Ó szer- ! 

folyamán cngc- g} gy . , Az egy gyógy-
dél ·mit l'égén fonnállolt 1tárnk5'ámmmk i smlám• osö 
gy<'~ysm- gyógy"."- 1 ""1'0 '°'"'" l"kmág 5'iunn 
tá 1 á tilrak szarna szá al~kban 1 , ra' sz ma 

7 80 1 7 ? 
19 gg 2J.8 ? 
27 126 21·3 '/ 
40 165 31.8 

1 

'/ 
50 206 24.1 '/ 
36 242 17 5 ? 
29 271 11. 9 '! 
52 323 19 1 15·515 
72 395 22.3 13.493 

136 531 34.4 11.317 1 159 690 29.9 9 928 
153 843 22.2 9 92.i 
127 970 l". l 8.227 
310 1280 

1 
'.ll 9 6.784 
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A CIMJEGYZÉKBEM ELÖFORDULÓ 
GYÓGYSZERÉSZEK BETÜRENDES 

NÉVSORA 

Dr. Abay Nemes Gyula, Bpest, XI. 
1\.okarovits János, Szilágyso1nly.S 

ifj. Abonyi Endre, Bá.torJ;:eszi 
_i\bonyi László, Békéscsaba 
Abrndhúnyay Ödön, Pé~s 

_;\chátz Tibor, Oroszvég 
_.\.ezét J:\Inrgit., Szirák 

lizv .• <\.danietz Leóné, TurkeYli 
:\..<lau;il~uYics A.dó.111, Nítgyszénús 
Alla1uk0Yit:; l\.úroly, Tól!~o1nlós 

Adler In1re iJriik„ Enying 
A.dh~r Ivún, l\.lág0es 
.<\dy Béla, N"ngykőrös 
• .\.gárcly JánosT Vép 
Ajtay Gyula, Na~yvárad 
AJlay Idargtt, l{isujszállás 
Ajvász Jenő: Csiks;r,Prrda 
.A.lavy _-\.nllor, Endrőd 

.AJbert Gábor, Felsö~egesd 
Albert Rezső Öl'Gk.. Dunapentele 

Alesi Rudolf örök. Bethlen 
özv .• <\lexander Istvánné, Simaság 
Alexander Kálrná.u. Karcag 
Almer Béla, 1\'Iátészalln1 
Altruann Aladár, Budapest', \TIII. 
An1brózy Tibor, Jászszentlászló 
Aiubrus Sándor, Budapest, V. 
S. Angyal _-4,.ntal, Nng.ruu~i:,"';rer 
Antal _.\.kos, Ujkigyös 
Antal Dezső, Szatniárhegy 
Antal Sabin, Déda 
André László. Keeske111ét 
dr. vité~; Andriska Ödön. Pet:.tszenterzsébet 
Apró J enö, Szeged 
Aranyi A11lúd örök., De.hrec{•n 
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szad:ti -"'-~zt..nlos György. Üla.szliszka és Erdőbénye
_l\.tlasz Lajos, Nagy\·ár:~d 

Auber Lfu;zló dr,, 1\Iohác:=; 
özv. Ádá1u Lujusné, Ózd-vns;:yártelep 
ÁreudÚ!,;sy László. l'e:;tsze:,tJ&rinc 
Áron Sándor1, Szilvásvár:1d 
Als Nagy Lajos, Hajdu.szorát 

Babochay l(áln1án UrüJ;:., K1!JA•svár 

Babu,ÍI< Ferenc. Buua1w>t. VI. 
Bach0 Súndnr, Cegléd 
Bai;,ryinl\a EnUt·e, Ujszás:;. 
Bajor József. Tisza1·árko11y 
BajnoJ;: Jenő, ICézdiYúsáhc~Jy 

Bajnóczy Sándor, Nügybán.rrr 
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Bak: J .Sz se[, l\:.ócs 
özv~ Bal~os Ferencné, Duua\·i·cse 
Sz Bak . .;ay Béla, N:i;.;yki:ta 
Ba.k:,;ay László. E:ókn 
Balassa István, Técső 
Balic' Arpád, Bu<lapt•sl" XI. 
Balás Zsigu1ond Urlik .. ltúl;:o:::palot:i 
Balássy Jolán, Ertuihúl)·falvn 
·Balázs .'-\1núUa, Bod i·ogkt>rr-.-;zt.ur 
Balázs .<\r1niu &~ nPjl', Gyiin~.rti" 

Balázs Dezső, l\Ioho1·u 
Balá7.s Err:.ö, N {~t1asladúny 
Balázs Erzs~bPt, Har~Ó.ll,\" 

Balázs Fei-enc1 Bethlen 
Balázs Ilona, ,Ertőlt~lek 

Balázs Súnc1or, Szig~~t vái· 
Balár.s Sá~Hlor, Szig-et:-::zt>utu1úr10·ll 
Balkányi I\:.úiruún, Dalkú,iiy 
BaUi:ányi Lúszló, Bt1(lapt':..:t, II. 
Ballai ICrénit>r Lajos. Dés 
Balló Gusztáv. Ujpest 
Ball.5 Lnjo;:;; dr„ B1Hla11Pst. \TIL 
Balogh Jenő Valkó 
Balogh l\Tih~~dv. DeYecser C:.:;; Soiuló:::zii!JÖ, 

Balogh Súntlor, Izs:."il.: 
E:tlogi Alihfrly tlr„ l{:.'111olnásn:rék 
Bali:hazár Tibor, .Douibó\·úr 

Balthazúr János, Fel:-:Ö:.rihl 
Ba.nelli F. l~úrnly, Gyi.inl~ 

Bnrabús Ferenc, lTzou 

Ba.r:1bús I\úhu·.'n1 i.iri.ik„ J\:ispesJ; 

Baradlay J'fino:.:. 11!',, Bud:q\.-:t, V. 
Bar:iu,ray Zi:::ig-11101Hi, Bi•rhi!lJ1 

BarfJul Ödih: :irilh: .. S%atu1ú.rnéu1eti 
Bai·c~ay I{úrnl.r. S%e~t!d 
Barcza I1nrc1 Bonyhúd 

Bari~s . .\:rvúd iiriik., I\:outloroi:: 
Barla Dt·z~ö. N:i;;yni1·acI 
BarHa • .\.:ntal, I-Iédt:•1Tá.i· 

Bai·nn I-Ieurik, C:::on;;r~:u 
B:iroa 16 .. -;zló Dezső. Fi>Jsözsolca 
E;:;.i·t:t L~i~zló, G.\·Pr,.;.rótiil.<.;yP:'; 
B:1r1a S:'11H!<11·. l{<JY:."\!'Zlla 

Bal'[lJ:t Béla, 1\iin~:,,J;:ut 
iizY. D;n·tlin Zol!únné C~;(fia 
Barióffy Jpn(.i, T~';pi6~zch~ 
Bartók Lú:-:zló. N~;1,;.n 
ll,1iú1·y I::-:l\·(ui, Dt0 l11'e(·<·n 

BHul·1· Gyiirgy. Btul:ipp:-;t_ 'f!_ 

H:1HP1' .J~~ri11:-;, J:"L...:;'.Ú!'(!k...:z:i!J:.i,.: 

Bauer I{:·~1·0Jy iiriik„ I\er('i'n:t•.-: 

Daitt:·t· 71Iútyú. .... Bu<l::1)1•.<.:t. \flT 

D:iyt•r A„ntal di·„ Bud:tpc~t. -\:r 

Dayp;· -'\Hit!,] Í!lll_. Bua<ljl(':-'l, VI_ 
Dúc·..; D(:L;, I{ec~li:t~iui::t 

n:·:t:.'::'lü!1t{\'ai THk:tré!~110nztál'. I\bkuuilnlas 

Dúji Pat ny Súun1eli:0. I\:ozt-;ius%!.:y Üti ili:i 
'1'<";1iiólii<·:-:ke 

Bú!iur Bt:la. _'1,J~ó11('IT:"'.izlli<'P 
Sz. Bálint Jf!JJÖ iirilk •. örki!ny 
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Bn.rzó Lajos, Ibrány 
Bary _:\., Zolt.án, Bihart:gra 
vitéz Bin Árpád, Balatonzaruárdi cs B11est. X. 
Bánhidy Jenő, Biharkerc::;ztes 
Bánó ~i\.ndor, Debrecen 

. özt'. Bánóczy Sándorné. l(ál é:s Erdötelek 
Bárány SzilárrJ, Pilisurn.rót 

. dr. Bitori Fet·Pnc, Budn11est.i VIII. 
Bech E111il, Tiszak:Urt 
Beck En1ő, 1(é1uént1 

. dr. Bedöná. Hajas St:efá.::.ia. ICiskundoroz.sll!.n 
Beke Barna, Debrecen 
dr. Beke Gézúné, BudnpesL, :X.1. 
Beke Gyula. J(is1narja 
Beleznny l(úrul~·, BntlrtPf\~t, \TII, 
Beliczay P:t Yli.k Ft-1y1H', SzPntes 

·dr. Bellák J,Jzs:~f, l\Th::kolc 
Bencz&tly Ferenc, Vúri 

.Bene Ernő, UJ~zúsz 

Benedikti Józ:-<f't'. Bókés 
Beniczky l\Iikló:-", Eger 
B<::nl~Ö Sándnl'. D0recsl~P. 

Bentzik Gizella, :;\-IH1«1krn's;:.tnr 
Beőczy Gúho;:. N:i;:!yYÚz::;ony 
Berall _.\.dulf, Szatn1út·ué1uct.i 
Bel'etzky Péit'!l', :.\fpzÖherény 
(izv. Beret:vá:; T:unúsrié, I~ispest 

Berger Gi1~·zrá,c 1 _.\kosl'alva 
Bcrkovit~ _.\.. 1Jr., Szatrnárnén1eti 
.Berkovit~ Sái:tlnr. Beszte·rce 

JJernát JaJ~alJ, Sepsiszentgyürgy 
Bernát Sándor, Csap 
Bernáth Ernő, Csávoly 
iizv. Bernáth I\Iik..lósné, Dqbrecen 
Bernáth Pú..1, l{unszentruiklós 
h. Bernolák János dr„ Pestszentlőrinc 
Bert.alan l\Iárton, Sárospatak 
BerL'llnnCf:i,· I111re örl.ik., Pci.stszentcrzséb~t 
Besnyő Pál, Budapest, II. 
ilzY. Bessenyey Dezsőné. Somogyszil 
Betegh l{ároly, Budapest, XIV. 
Bezzegh István, Csongrád 
Bér Sándor~ Budapest, VIII. 
Béres _L\..ntrrl, Nagybocsk:ó 
Bért'-':' IstYán, J\I{~raniarossziget 

Béres Júw1s ijr-ök .• Aiúra111arnssziget 

Bén!s János, Taksony 
l1elvánly Bé,·úracly Gyula

1 
Szalksz(1nt1nárton 

Did1ler Gyula. Pacsa 
Bieliczky !(ároly, HercPg~zántó és Dávod 
iizY. Biel'hauer Jáuo~né. SzékesCchérYár 
Bilu~tsák János, Tápiószecsö 
Binder l{ároly iiriJk". Sopron 
Biró Fer(•nc. l{olozsyá1· 
Biró Géza rlr. i.frök. l(olozsYár 
Bir0 J:-;t•:ún, fhulape,,::t, III. 
Biró IstY<inné, Budapest ·vrr. 
Biró László, Krspest. 
Biró Sindor. i\H.J:nle. 
Bisitzky ~.\.nclr::ís dr .• Ce.llfllir:_~ülk, 
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Birtók L. Siiuclnr d1·., Piispl.ikladúny 
Bittera Zoltán. Baj1:a 
Eleier RPzső, Ta::.s 
Bluiu I„ Gyer.~yóUiJgye . .:; 
J1(1!,u\·::-1.ky Jáno:-;, I\.ékes 
Bocln1nic'zky Sándor, Zseliz 
Bucin;(~· Jeuö, Budnv~':'[, VII. 
Bodok,\· Ida. !Ct~!Phia 

N~lf;'Yi·Da111:t~z.cü Bogeha A..iajc1~, N:ig-yh1Llúsz 

özY. 13ogtliüi ~..\ladúrné dr., .N,t~'"ykanizsa 
BotidÚn I\.álu1áu. Tisza!Jur:t C\3 l{is1;;1Jre 
Bd;:.:-tlú,!aly Jenr\ T_oy{u:zpatnna 

Boko1· Ferenc. E.:ipw.;y~·:r 
Bokol' Jeuö .. Tiu1u 

Dukross:r Zoltún, Pt_•::.tsZl'Uterz:;~bet 
Boldb:~úr 1u:re, N.rirbátor 

Bnleunuin l~lin Lajo::;, l(t:~tl1ely 6.-: B:datoniuúria 
Bole1nann Éltn 1\Iihúly, ör{jk., Csur;,;-ó 
B0Ieu1ann iiriik,, L6\·a 

Bolgú r l\JikJ.í,:.;, Széc~r'.:uy 
Bulits Jt•uö. B:tiatonkiliti 

Bouorni G&r,a, C::.:anÚtl:IJi.Úca 

Eo1;tha Jc:nö, Bu(la:wsr, \TII, 
Bor!Jély End rt'. N ugy!;Ö1 /.is:. 
Bor!Jéiy Józ!-':l'f, Szu:..:ed 
I.lordúc~ Gyiirgy, Eurloqw~t. Vlll. 
Borclús DPz:::ő. I\·l:'tujlH~ly 
Boro;.; }\.lndúr, Gyiing,riis 

fjz\'. Ecii'<is I\.~L'oly111~. l\.i:-:ku1Hlnroz.':1ua 
Boros Lúszló, 1':t~D·:-:zé·kelr 

Eoro:::tyúu La.io::..:, l\Jngya!"háuhegyc.s 
Borsú11yi Istvún Érsek\·acJkert 
Borsody Gyiirgy ör<ik., F~uhl 
Eorzso\·;iy Tr-;t ván., Cse11el 

B{msányi Anua, 8:ijószentuéter 
tio~sányi Gusr.t{tT, Sá!·oscl 
Bossányi Jenő, Bugyi 
Büta Lúsr.ló, Erdőd 
Both IstYún .. Nag-ybereznn és Hnjn.sd 
Botos ~i\.lndár, l(ncsí}r 
iizY. Boltkn Iniréné, l{ngúly 
Bozóky Béla Hl'Hk., Solh'ndkert 
Bozóky György, Dehrecen 
Bódy Dt>z:-:ő, Ho·n1rog<I 
Bőhzn Gyula, J(ispest 
Bölnu I:znú(', Ih1(li;11est, VII 
Bljrzsiinyi J .. Júnc•s. Ronihúny 
Bőtö::; S.:í.Hiut•l, I\arc11g 

HranLner _'\.ntal. La.kocsa és Dráyafok 
Braun Sú~idorné, Púsztö 
13reicha János. Dun~1kcszl 
B1·eier l{áln1áni Zilah 
Breuner Ferenc, Zalaaváti 
Brelt:L•r De7~'3Ö, Csi.iglp 

Breuer lVIiklós, Vflrnosvércs 
ÖZT'. Breuer Szilárrlué. Sznt'Yas 
Brélun György, TasJJád 
Brosz i\.Jfonz, Gs:crgy.5sze11tluiklós 
Brozer Gnsziá>-. Beszterec 
Bruzer \FiJ.;tot·. Bátos 
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Sr.Jdy Ernő, Dübrüldiz 

Brüll 1\udr:ís, Budavest, VIII. 
:Brüll Zolt~n. Felsövisó 
Bubregh En1il, Sellye 

· Buchányi JstYán. Tn.rdoskedd 
Budnházy Sándor, _..\bony 
Budaházy Súndor, Rákoscsaba 
BudnnoYits Tibor, Ujpest 

·Buday Bálint, Perkáta , 
P. Buday Ferencné, Vásúrosnnmeny 
Bulcsu Barni~bás, Szeged 
Bunye·{ácz Sándor. Celldün1ölk 
Burger Zoltán, _<\.szód 
Burgetti Ferenc, Budapest, VII 
Buttinger A„rpácl, LaJos1nizsP 
Buzúsi 1fárton, Éren<lréd 
·nuzinkay A„nnn, Vásúrosa111ény 
Biichler Jenő, Bala&sa.;snrn1ut 

Chlopitzk.r J óz.sef, Zágon 
Cioconelea \íiktor 111·., l(oluzs\·úr 
Cin ru _'\... Deineter dr. l(olozsvfu: 
Cosu1a Conél. Zilah 
·Costin -~ugn.sztin, Na;:..;.r.sz<>llibat 
Csanda .Endre, Nag.rvúrad 
E. Csapó Zoltán.- Szentes 
Csat.ár _<\.ndor, l'-T;\·úríuJ. 
C:-;:aló Súnllor, B;u1ape>;t-. VIII. 
Csáhrútly János. !(isk1:n111ajsa 
C:-;:itnyi Iiort:, ButlnpP::;t, JT. 

·Császár .4.ntal, Békásu1egsi·1· 
z. Császár F!~I'enc, Bullaricst, X. 
lfj. Csefnh·y HezsÖ• Jú:-;z!H~rénv 
Csejtei I<ároly, Hajll:l!iári:ís 
Cselkó Józsefné, J\.ip::í.r 
Csen1iczk;r Frigye~·. ~..\.bony 
Cseruitzky Sándor, V aslfl.b 
Csengeri Rezső, 11'eJsöábráoy 

Csere Józsefné, Szol1rún1:z, Szohránczfürdö 
Cseren;rey Géza, Bud~in•JSL VL 
Cseresznyés Gyul:t dr .• 1Co1ozsvár 
Cserghi Pap Viktor, Sepsiszem.tg.vllrgy 
Cse_rján In11·e1, Gyting,1·;ís 

Csernrus Lukács Lajos, Budapest, VIII. 
Csete .4..n1b1·ns, 'I'Lszaroi'.C 
Cséby L1!;ios1 Keszthely 
Csépe IstYán, FUiek 
Cséri Elek, ~4..lsózuihályi 
C5illng Irure, Budavest, V[TL 
Csillag Pál, Budapest, II. 
Csillrrg !)álné sz-iil. \Visznn1.nn FlSra

1 
:l\-fád 

özY. Csincsák BéJitné, Pécs 
Csitáry G. Üli•:él', Széi;:t•sfehérvár 
Cst11Jior l(:."tJ1uá11, D01nhóYár 
Csunka Bél:i.. l{istarcsa 
Csonti Szabó László, \Tác 
Csorba János, l{e<:'sken1ét 

CsóUné \'éko11.r Juiia, }·-knnsugatag 
Csuka Irén, Tiszafii!dvár 
Czá;iik László, Csong1Itd 
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Cze1;1éd} J:;;tván, l\Jisl~olc (:i\'lartintelep) 
Czl~1·u1<i.k Livót örilk., Veszprén1 
Czihnlka János (;r(ík,, Szentendre 
ifj. Czingel Lá$:dó. HeYes és Pély 
Czira Jt•uö, Győrvúr 

Czo11ner Lú~zJÓ, Iszkaszentgyörgy 
C7.opp1~lt Ernő, S:r.á~t.régen 

Czuczy Győző, Zalasz(•nrgr0t. és Zalabér 
C;.:ukor Gyula, Budavest, XIV. 
Czukor József, G.yaln 
Czukor Lúszló, B111la1iest., VIII. 
v. C;r,npvon Antal, Vúrnosg,rörk és ~~dács 
Czu.rda H.ezsö. I\:isk1111halas 

Dalibor László, Győr 
Dancs :i.\Iiklós, Bnstyahá7.a. 
Dar:;,nyi :vlihál.r. Sú~d 
Daróczy ~A..nta1. Okány 
Darvas !&t.vún. Hnb>ytnúdfal...-a 
Dúnos Béla dr„ Nagykálló 
Dáritl Jáno~. l\Iaros\·ásárhely 
Dávid l:.;tván, l(isvúrda 
Dávicin6, SzUts Ilona, Rácalrná." 
l)árhl Viktor dr,-né, Budapest:, JJ 
Debitzk.r l\Iihúl.r dr .. Szépviz 
Deér Ödün, Budav,est, IX. 
Detllf'ter Cornél öröl\:„ Kolozsvár 
üz..v. Den1et{',l' Gyul~tn•~1 :t-!ágocs é::; Ti.irbkkoppány 

DPnieter János 'fahit.6tfalu 
Derue1er Lász10, Nagykanizsa 

Deutscil Ferenc, l(oloz,:,;y&r 
Deutsch ih·ük .. Rirnaszo111bat 
Deutseh Zoltúu, l\Ii!:ikolc 
Dez.sö l\.Iik.lósj Nugyajtu 

.ÖZY. Dénes ll'Iiksáné, Losoacz 
D&ri A..ladár. Vág::;ellye 
l)éri Jó;-::,;ef, Ni:g"ykaniL:sa 
Dér:li. 8Züll6s.Y Ii:;Jy~; 11 0·· 1.,·,·1, B • utlapest-. I. 
Di<uuant, Lúszló Losonc ·· 
DiószeglJ.r Lajos, l{irátydru:óc 
Di0szt>,:;h.r Zoltán, Sz:tt1uárnfunetl 
Dittt~rt Béla, l!~rspkujYár 
Dobay Pál, C::;oluok 
Dobler László~ Kemence 
Dobos Gábor, Bud;~pest, III. 
Dobos G.rürgJ·, Czeglécl 
Dobó Jenö. Szajol 

ifJ. DoLo:r..r Endre, Nyirúbrány 
DobrP11llu Ilona, Él<.\-Sd 
Dobribán ~i\.ntal, :Húrinpócs 
Dobsa l\Iihái,r, Sopron 
Dob!':ia Sándor, • .\.Ituo.::;tl 
Dole;:;eh c;yul:;, I(iskörds 
Dole:;,cJi J ózset', Békéscsaba 
Dou1jún Béln, S;-:oniUat.heJy 

Doniján Géza. Csán.rtt>lek 
~onúszy • .\lad:ir, Cse~ztreg 
Uzopany.iti nt:i.kfalri Dót;·i Bé1·t T„ . · .. D · . · . , ' ', · , dp1ogyol'gye 

o::;a1.e. Fa.r ElYini, l\Iarosllé\•iz 
Döniöt.ür Istráu d1',, Szabadszállás 
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Draaser Frigyes Teke 
Drasl\:oYich G&1.a, Babócsa 
Drop11a Ernö, Nnf,,'1-"Salló 

Druga György, NuszóU 
Duchon .'-\_lfréd 1\Iór 
Dusa El'nÖ, Nyfu'l'gyházn 
D\·oriik A..lfréd, Fót 
DYorszky Béla dr .. Szorubathely 

D,·orszl.:;r Etelka. Szorubathely 
Dvorszky Jé:r.sef, H:Un1áskér 

Ebergényi G~·ula, l{cn·ászna 
Eger J ór.:;ef, He.r,,-yfalu 
nagyenyedi Egri ICálruán. Szihalom 
Ehre-Jtfeld Jenő, Bere;:rrÚJ\:oS 

Eibacll Ilona, Budapest, IX. 
Einczig l\Tikl,Y.;, 1\Iunkeí.cs 
Eh•k Endre, U Il:!Yát• 

Elek Je1iő, l\l!::7,Ölu1· 

Elek I\en1ény Zoltán, Szolnok 
Elek Pál rl1:. iiröl~„ Ujpest 
Ernánuel _<\.ntal, Buda11est. XII. 
E1uánuel iirök., Budn11est, L-X, 
Eu1ber Béla. Budapest, V. 

Dr. Eruber Bogdánné, A.bony 
Dr. E1nbPr ElC:.~tH~l', .<\.bony 

Eruber J ózse.f„ l\Takó 

Engel dr.-né. GrtJsz A.nnn Érselrrndlrert 
Eng-e1han1t DPzső Hri.ik., Ipolyság 

. l;i 

Eőry Istvi'tn, Né1netholy 
Eö1·y Vi11neos .Sá1Tár 

Evstt.;.Jn Endre, Szum10Sla."assó 
Epstein Gézu. iir(ik., Tiszafüred 
Erdey Gruz Tiborné dr., Butlanest, Vl 
Erdélyi De-.t.sőn&. Butlupest, XI 
Erdélyi Istvánné, Zákány 
];rdélyi lVIária Irén, Nádudvar 

. Erdélyi Sándor„ ZaJnlüvö 
Erdős Istvún, Budapest, VL 
Erdős Gerö1 Tarpa 
Erén.rí István, Örkény 
Erényi László, Budapest VII. 
Erketl.r Ji'Pn.•nc öriik.. Pestszenrerzsébet. 
f.'.::s:;i;:.:·niaun i\I.. Bet11Jen 
Ett\Yt>l Zoltán, Gara 
Éc:-;y Zs"lt, Búc::;.lJoko(l 
1;;11Jeri: A.111lor, Sátoraljaujhe1y 

SUö I:-:rráu és nt>je, Butlavest I. 
Éles Géza. Di6sg.rör (Hán1or)' 
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üzY. Fa!JPr _<\Jhertné, Nng.rbánbegyes 
Fnhril.iu:::né báró Syntinis Ilona, Budavest, XI„ 
Fallet· .J..<láru, Nagyatád. 
Faller Á<lá111né.1 Nagyatúd &s Lábod 
óz\-. Faludi Jeniiné, Budavest. VII 
Fanla Viln1os, Szotnbatbe,ly 
Faragó I(o1·nélj Júkólialrna 
Farkas A.ntnl Júnos üriik .. Szarvas 
Farkas Béla d1·„ I(Peskeuiét 
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FaJ!kns Ferenc, E'..apuvár 
Farkas Istvi.."'1, Székesfehérvár 
Farkas János, Várpalota 
Farkas Jenő, Sándorfalva 
Farkas Lajos, Viseg.Tád 
Farkas Sándor~ Érsekujvár 
Fazekas _.\ndor, Nagydobos 
Dr. Fazekasné, Heun1ann Anna. Polgár 
Fábián Géza~ l{at.r,rnár 
Fábry _l\.ndor, SzentisL,·án 
Fábry Ödi.in, Balatonszemes 
Fábry Ö(J()nné, sz.Hl. Csutak Edit, Bal~üonszeu1es 

és Balatonszárszó 
Fáczún.ri I:::iván dr .• Budapest, X. 
Fáy ·Ignác, Nagytétény 
Füller János~ HaJ.duszoboszlÓ 
Fehér De-,r.sö, Tápé 
11\\ies József, I~unái,!"oía éj.; N:t.:!.rkauiarás 
F(•jér Barna, Na.:!_r:.:ziil!Ös 
Fejér ,Eniil, Bud:qw:.:L. VII. 
Ft>.iér Ferenc, Nyirf'gyháza 
Sz. Fejér Józ!-;ef ürlik,. Nádudvar 
Fekeh~ -~ntlor. BtHlapesL, IX. 
Fekt•to _'1.ntal, Zsibó 
Fekete Zt>llán, Bu<iape>t, V. 
Fekésházy Zoltán, Tanu:köz 
Felh•:er F'rida. Telcs 
Fel'.,,7.{•ghy G.rula, 1\Iúd 

Feuyyes ?dik::; a. Butlavest, VI. 
I?enyyes Zoltán üriik., Budapest, VII. 
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Ferenczy János dr.~ }\funkács 
F~renczy l\.JargH., Tata 
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Ftc7.ek _4..Jajos, Jászárokszállás 
Filep Béla. Budavest, VI. 
Filó János clr„ Budapest, VII1. 
Finy Jenö örök .. Kisk6rüs 
Fischer J.Szsef dr., Júuo:-;háza. és Bügöte 
Fischer Pál, Budapest. V. 
Fitos FPrenc üriilt,, Vúllaj 
Fln111111 Ist\·án. Bulln11est, V. 
Flódere1.· Jt•J1Ö, Csepreg 
Flóhr József, J{olozsvár 
Fodor _4..J:Hl{u·, Ro:tu<;nyó 
Fodor Ferenc. Szentetornya 
Fodor l\Iártonné, l(L!:!kundorozsma 
Fudor iiriik.. Na;!yh{u1ya 

R. Fodor SándC>r, Decs 
Folkn1ann Ferenc, Rukatuaz 
Folk1uann László, Szendrő 
Follinus i\'Iarcel. 11 osszupályi 
Foltinck ~t\.urél. N:1gyso1ukut 
Fónagy SúnflOl', ~>\.Jsódabas 
Forgách János örök., J{iskundorozsmn 
Forgács I\:úrnl,r. 0..-;orYÍLS' és ICunszentmiklós 
Forgács László, J(unszentmiklós 
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Forkly Géza, N ai;.rbaracskn 
Forkl.r Zsign1ond örök., Siikiisd 
Fortunl! gyógytár. l{üvesliget 
FöldCs Béla, l{un1uadarus 
Földes Ernö, l\Ingyardiószeg 
FöldES Jenő, Zon1bn 
Földe:; Lajos örök., Veszprém 
Földes Ler.\k(~, Fe:lcrl 
Fürdős Lajos, J{ecskcn1ét 
Franl;: .A .. ErLÖ, Suhuuá.s 
Frankl József, Szeged 
Frii.nkl l\'IÓzes, l\.övesliget 
ifj_ Frankó 1\.ndur, SzP;.;ed 
Freh,:zbet'J!er l{irol.r. l1Iczökon1árom 
Fried S{u1dor, l(.isvárdn 
Fried Sándor, Ráko~p:Üotu 

Fried111a110 B6la. Bát;,ru 
Fried1uann J.Szsef, Na;.r.rknpos 
FriPdniann S{tndor, J(a::;sn 
Fricdtnann Sándor iirük., 1'f ;,ri rbog:dány 
Friedrich Ödün. Szentgotthárd 
Friedrich VV. I\.alv. De.szh~rce 

Friedrich Sándor, Pécs 
F.riis Zoltán. TolcsYa 
Füley ~<\.ladár, Nagydobrony 
FUH;p _.tgo~"ton <lr .. Bud.'lpest, V. 
FiiHip Endre, Budapest. IX. 
Fülöp Lt;,_jos, OroszYár 
FUrst Eleuiér, Soroksár 

Gaál Béla, J olsYn 
Gaál Endre dr., BuUap~st, VI. 
M. Gaál Géza, I\.álló 
Gaál IstYán, FU<'.esabony 
Gaál János. Nag,rhán:ra 
Gábor Jenő, l\I~zöi~o\·ácshúzn 

Gajdn Pál, Siklós 
Gajer János, Fekete.ardó 
Gajna Tódor dr .. 1(nlo7.svar 
Gttlan1bvs Béla, Pest::;zeutc1·7,sébe:t 
Dr. Gal111nllos János, ,E.sdr 
Galtuuhos !{álnián, • .\c:1 és Gön;U 
Gr~la1n!Jos l{áln1á11, Csurgó 
Gaiata Lás;i;ló, FHHivszáHús 
ifj. Gallé Géza. Lcn!.,r,reltóti és Fonyód 
Gallina Béla, H.Srhnezörásárhely 
Gara J,)z::a,~r. Haluli 

Garabcthné I{orolll>a E!tnna, N.rúrádtó 
Garai JpnÖ1 !{as!-i'a 

tizv. Yitéz Gu~kú Dt.'lúué, l{őrösladány 
Gál I.<.:LYán, Lo:-oHc;r, 

Gáll Fel't'llC, Bo(lro;t:;zertlah(•ly 
Gálo.f.t Fel'í'lte, 1\ag~·rú.ratl 

Gánlns Z~ig11111D1l, ~-~lf...'Yig-u1ánd 

Gáspár Géza Boldizsár, Toponár 
Páspá.r Pálné. Galgn1núc.:;a 
Gebhartlf.. Zoltán, Dibar 

G.er1eon _4-n<lnr, Tn.k!aharkány 

Geduly EIPk, Tápi<Íi<t:l'Ie 

ifj_ Gef(erth DeZ:'Ő, Szél~esf1~hérvár 
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GPlriuger Jáuos dr., Baja 
Geigt~r l\.ál111ún, Pécs 
til:lt.•i G,,·ula. Bu<lape:-;t, \iI. 
Gellér Ján{;~. l\.i:-;kuuféleg_yhtÍ.7.U. 

V1.\·, Gerllet't Ottóné, Í}..lag 
Gergel;\· I:;tván, Cson1a 
Gergely Jenő. ~A...lap 1 Buda11est, VII. 
Gergelyffy György, Nyiregyhúza 
lorag gerhauseni Gerhauser Sándor. TJjpc>st 
Gerő ürHk,, Dunaszerdahely 
Gerö Sándor Tasr;Út1szánt6 
özv. Geszterdcir FPrncr1é..- Érendréd 

'\fj_ Géczy Dez~ö, Sz:u·,·as 
Gidófalry Gyiirgy. Vúsárhely-1\:ulas. 
Glasz József, Zsátnhék

1 
Budaörs 

ör.r. Glos Ottóné, Son1ogyjád 
Gliick E11dr<2, l\Tar~ita 

iiz,-. Glii('k Ferencné. ::viar;;itta 
Gliick Súntlur„ Kassa 
Goltlhlatt Ferenc, Sárospaü,k 
GornlH1S Zoltáu. Bu<iarie~t. IX. 

Gonda A.rH!in, Bia. 
Gonda ICároly, Lenti 
Gonda l\Iil1Úly. Nyin-gyháza 
Gorka „A.rvád, _'-\.lcsut 
Gosztonyi Tuiór ürük„ _<\.Uaujszúuh) 

Gottes111ann HeruianJl, H:trkács 
GiilJl Nándor, l\Iernye 
GUtiény Ilona. Debrecen é~ Nagyl~álló 

Göllner A„urél, Bicske 

Giillner B:.trnabás, Vác 
Gültl Pál örök., Pécel 
Gön1UV.s Lfü,;zló lirUk., Iviór 
GUu1bös Zolül.n, l'dól' 

Gö1uöry Júuos, CsongráU 
GürbP Gyula, Baja 
Görgey, Nagykúrnly 

Görgő Tibor dr. Yltéz, BudnJ1Pst. VIII. 
Giirö:.r JL•nöné clr„ Bullape~t, X, 
Giiri.i~h LúszU,. I{olcrZsYár 

Görii~h Pét"t•r Irnre1 Gyi.ire 
G1·ucr Gu:..:zt:..i\·. Bflszt.erce 

Graef Tibor, Butlarn::$t, IX„ 
GrBH!Utz E,, Nagyh{u1.ra 

Grin11H Ft-rPnc, Ti~zas!ily 
Grhu1u R11rlPlf, 1\Tnr·tonvásár 
Grinnu Rudolfné. Siklós 
Grohu1a1111 Vi1111<1:::. Sopron 

Gró:..:z Dez:..:() é.,: nPj('. UjfPh&rt.6 
Gró:..:z N:i~y FPtl'tH'., Delu·1•epn 

Gró~z Zolti~1\ BPJ"Pityó~zéplnk' 
fiy,\·. Grózcr L:1jo:0;nf:- Bor1.,;orlnáUnsd 
GrlllH}l' .4.1·p~_\fi, Bn,li:1wz.;t, V. 

GruhPl' J{lz~r·f .Júno~. Snshaloin. 
Grui~d A.J11Jti:-;. Szúszlekenci~ 
Grli1n\:aJ(l Gyuln, Butlap!..'st· VIf 
Gul.rá~ Béni. I\bp!.•!,;t ' • 

Gunst Iuir(>. Tiiriik;.;zpntuiiklós 

Gutfl"Hl!Hl • .\qifúJ, I-!0tl1nr-zövú:=;{:.rht•lr 
GutLruann Béla tl 1·.. Szai.márnémef t. 
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Gut:tu1ann Sándor. Gy1hi;;ry(is 
Gyalui Pál, J\'Iarosvásá.rhely 
Gyel.,ya;r _<\.ntlor. l\.n rácsond 
Györf~- József. i.iriik., rilosonszent.júnos 
Cs. Győrfy Lász.15, J(l::;k.unruajsn 
Györld\s Pál ih·<•k., l{ól~n 
Györl~ey Béln. Hévi7.gyÖrb'Y 
Győry l{állná:n, Alsóc::.ernáton 

Hans József, Nagysurány 
Haas lVIildós 1Jr„ Bntlapest, VII. 
Haberg Ott.ó, Szúszrí·gen 
H:tdzsy ;Eudrt~ Budapest VI, 
Hitffner Ferencné, Ercsi 
J.Iaissinger I({Lroly öri!k„ Nyireb'3''háza 
iizv. Hajú.sz Pálné-, Gyü1nrö 
J-Jajdu Ernő örül~ .• l{assn 
Hajdu 1-Iugó, Nal,,1-yYÚrad 
Hajc1u J óz.<;ef, Buda11est, VI. 
Hajdu Ödi.in dr.. 1z_is1u~st 

I-Jajnal j\lik1@, 1\l:1kó 
HaJnóczy Gyiirgy, V'e_;:,zpr~n1 
t:Ialápy Ü!'zkár. 11ullnvest, IV. 
Halái-;z T~éla. Buda11est \TII. 
llalász Ft'.renc, Perecsény 
I:Ialúsz In1re. Súrrétutlvarl 
H:üúciz Pál clr„ J(o~ozsvár 
IIalúsz Sánclor, U11gvár 
Halni lY{n1. Tokod 
I-Ialruág;yi Ernő, Szárhegy 

Haln1os Li110t, NnszYad 
Hallóssy End1·e; Csávoly 
Hr.111n1Pr lluliolf, f~\ck:, 

Ha1111>ek L<llizlón.S üzv„ Iha1·osherény 
HanPS Vietor, Dés 
Ha:;·JOL:(> Zolt{:~1. Csil~!::arcra1v:1 
Hnranth Dezső, FelsőU:iny:i 
Harcz; Lajo», Pe<:;lszentlÖriuc 
Harnik Lajos, Butlnrlest. VI. 
Ha IT J úno:", C,.:[•kherény 
Hnr,.:ányi !{ároly. Budauest, XIV. 
HauPr Dávid, Ragály 
I:I:u1tzin~er József, Véménd 
I-1a,·a!i Jó;r,_set', Szentes 
Háhn Dezső, Ut'zod 
I-1ackel l\'I, l{iroly, Ujpcst 
Hec::;er l{úlu:áu. 1(oron1l 
BeezlPr Eniil, Orgoy{uiy 
Heflpr Fere~c, _<\.jJ~a 

Hegl'dils Irure, Kn;:;yvúrali 
Heg-ecltis Zoltán, }1h~r~lHu 

Hegel Frig-ye~, I\.óny és Győrsö'rén.rháza 

I-1t~gyp;:; G~í'.a, Butlnpu.:;t, IV. 
fieiil Púl, Sárlln;.:-úrd 
Heidrich I\.úroly, Oroszka 
Hl•Il ~;\xanka, Sopron 
Helczler Teréz, Fél 
Heller Lfü,;7,1,), Budapest. VII. 
Heringh Ernő, Potg:tr 
Herkovich Sándor ilrtik„ Pon1áz 
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Hl!rruunn János, i\In rosYás:irhely 
H(•1r.sk0Yics Súutl<H', l{irályháza 

özY. Herz Gáborné, Csepel 
Hercz Súntlor di· .• 1\Iiskol~ 

Herczpg I111re, Jászfényszaru 
Herczeg Zolcán, Rahó 
I-Icrczog Eh~1nér dl'.1 Tolna. 
fletcserné, dr. FP1\:t~·~ 'Vil:na. Székelrudvn.rh~y 
Hetényi Dénes Hrük., _<\.11ostag 
Heuuiann Enuua, Sajószöged 
HéderYáry Bugó tlr. örök., But.lapest, V. 
I-Iéray _4.JHlor dr. Budapl?'.st, 1 
11 ibay György dr. örök .. E!!cT 
IJi11ffnpr Jt~nő1 Pilis 
Hints Vilurn, Nyáriul:-:zt~l'e(la 

Hintz György dr„ ~{··l•;z:::\·:lr 

l1od~:r:.z:r I yán, Szo111Un thely 
J·lofbauer A„ndor, I\.iszo1ubor 
llorer _.\utal, Budave:-:t. VIII. 
Iioff111ann Gézn, Duuaharasztl 
Hohly l\Jagcla.„. Doboz 
Holic.:-:ka IJez:;Ö, í\.olvi:~nlr 

Hnlliinder József, l\Iiskolc 
l!o\l.J Lajo:-:;, Szilashalhá~ 

Hollós Lúszló örök.. }(ővágóörs 

I:follós Lúszlóné. Löl'inczl 
I·Iolló::;y Púl, Zala:;zántó 
fiortohúµ-yi J~)z::.:•.( Yit.éz, Sasbnlom 
ilzv. I-Ior\·úthnú. boncl:1id:1 

Ho1Tát-h A.utal, Budapest, V, 

Dr. Hor\'áth Dénes, Lövő 
l!orváth Jór.sef, Pu.:;zt:1n1ér:.::es 

Ho1·yái:h Józ.sei, Szat1núrnr!oh:U 

Horváth I\.úlinún. Hhl:i11uús 
Horváth Lajn„. Hodász 
Ho1·v{tth Ödiin, C::.úny és Hort 
I-Iot·vúth Sándor. Tolna 
I-Ior\·átlt ZoHán, Butl:ipe:-,:t. IX. 
Hörö111pő I111re, Biiclszt>ntn1ihÚl\· 

H rabl:czy Oszkár, B11d;111esL IX. 

H11h11C8Pk l\.~~1111:\.11 1 l\Iind:->zent 
HulH•r Fe.l'L'lll'. ~.\·nr;..;í~:-:ujfalu 
Huclúk Vilmo:-:1H.':, Péc3 
l·Iuszúk LaJP:->. f'{'.JfakoYÚc.-;i 

Huszár Jt>n6. C.-;111.·~a 

Hu.--z~~1· l(ú1·11l_r, Barl:\l':-'\!ll;Y!o1naJ 

Ihá:-::r. N <:':ndu1·. SzPH! "~ 
IJie.-;e:u l.-;t v:in, Nn:-:z{itJ 

Ilko\·ies Jt•nő, I\.ékkö 
Ilkü\'ic:s Józ.-;Pf, D(ilha 
Illf• Jcízsc·f, SzPntes 
Illés A.ntal. DtHl(:(lo'-"l-. \T_I 

Dr. I!Jé.-; Ede. DuiJ,qiP . .,;t, l. 
Illés Zsófia, Nyin•g-,\·húzn 
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Inceffy, Bonchida 
Dr, Incze] Dou1okosné, l\'Iakó 
lTg:tl1nasrend, Budapest, II. 
J.rgaluiasrend, Egei· 
lrgalu1asl·eud, Nagyvárad 
lrgaltuasrend, Pápa 
lrgalniasrend, P1c.s 
Irgaln1asrend, Vác.· 
Ispán Jenő, Budapest, Vl. 
Istenes Ferenc, Udva:rd 
Mók Irén, M:{kó 
Istók l\lnrgit. l\'Iak.S 
öz\·, dr, Iván _;\rr)ádné i_lröl.:., Kisbér 
lYanits J\.ii.roly dr .. 1\.t~szlhelr 

Iz1nael 1\'lárton, l\Iaro.svásárllely 

Jaeger l{. József, Nyirlugas 
Jaege,r Testvérek, Székelyl~eresztur 

Jaeger Viktor, Szút:elykeresztur 
Jakab Géza, Szakrnúr 
Jal~abházy Zsigruond dr., Budapest, V. 
Jakubovich Dezső, Ér.:el~uj.,-ár 

Jakubovich Eruánnelné é;; neje, Un!,'Tár 
Jnnitsáry Iván örök,, Budapest, II. 
Janit:S-Ílr.Y L{L';zló, Budapest, VI. 
Jankó Gyula, Zsd;k.a. 
Dr. Jankovich Dénes, l\Iezötur 
Janl.:oYil'h Zolt.án, Il'Iezötür 

Janovich István, Vál 
lfj_ J anovi1;h IstYán, Etyek 
ne111esbiikki Jauthó Th·:H.la1·, Hercegfalva 
Jauk:ó János, Szt-:,,n.·ár 
Jái.:ó János, Cegléd 
Jáno::;i Géza örök„ Cegléd 
Jánváry Endre, Jfu.-Lberény 
Júsz Istxán, Nagyköriis 
Jeges Béla, l{isláng 
Jeges 2!oI tá.n, l{áh)z 
Jenes Vilmos Urök., Bu<.lnpest, 11 
Jeney IstYán dr., .<\.lsóferner.ely 
Jeuey Is:t..-án dr„ Erdöszátla 
.Teney Púl, Porcsaln1a 
Jes:",euszky Valér, l{apuvár 
Jezoril..s ICáhnún, C,:,;uz 
J ébn _i\.ntal, Sopron 
Jirovetr. LlszJó, C:;ákxár 
Jobst I{ázu1ér, Szig-etvá1• 
JoIÚnkay Judir, Szik::.r.ó 
özv. Jóna Lús;dóné. Baktalórántháza 
J01ut Sándor, l\Táranu~1·oss;i-,iget 

J ónap _i\.Iadál', Debrecen 
J óuás _4..ra11ka 1 Szőreg 

Józan Jór.sef dr., Il:arosberén~· 

Józsa Lajos, BtHiapest. III. 
Józt:;a Súndor. I\.unhe;:;ycs 
Juhúsz Istxún, Hódt11ezö,-ásúrhely 
Juhász István. Nen1es<.léd 
Juhász l\Túrton. Budanest, VII. 
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Jurecz!;:y örök„ JolsYa 
Just Fl'igyes, Szeged 
Justh _,.\..li'réd P..:.-> Tár5ai Szentes 

JuszJ.:ó Gyula, -~csu 
Juszt O::;zl-::ár, l{eccl 

I\.aáli Nagy Lóránd, Dösúrkúny 
I\.abay János ürül~ .. RáJ~osszeni.Itlihály 

l\.atziáu Sarolta, Pe.stujhely 
I\.ada E1~.1.sébet, Butlape.::.t. X. 
l{ahler· Fri;.~ye:;;né, Csenger 

nc1nes I\.ajdacsy Pál. Eutlatétény 
ICnláll ~4..laUúr, 'fornyo:;páleu 
I\.aláu Gyula, Budapest, 'fII.. 
Kaluiár IVIiksa .Istrún. Bud<tp\~St \'JII. 
ICantlell György, Ka;;yht!lász. 
ICavrina.r J {niufi, ?"1agyarszüg~;én 

ICa.ra Jenő. Szilúg,\·nagJ·falu 
ICardos Zsig:1nondné, Sátol'aljaujhe\y 
ICal'luYitz _4..dolf, Páva 
Kitrsa:r László, CigúriU 
I\.arvassy Júnos dr, Pincd1ely 
!Cassa.r ~.\.r!'ln1r, Butl>l!H:Sl lX. 
KasziLa ICúln1ú11, J ú:iszelltlÚszlú és Szank 
Raszter Öclön cJ t· •• Zah;egi;.r~zp~ 

l{a.".izt ner Sándor, Bulhll)~5t, \.-III. 
Kaszt.riner Péter dr., Dudaj)P:;t, )~JV. 
ÖZY, I{azay Endréné, V&rtesac:.sa 
l(athona Sándor. Pe:0;tszenle1·zséüet. 
I\.atona IstTáu, l'l'!inllszent 

özv. I\.aton·.t Zsigniontlné, l{ecsken1ét 
l{aufniann Ernő, Ver(>segyh:Ízu 
l{auftuanu Gyula, Ballot.:;fl 
l{aufrnann Lajos, 1\a;;.rl~ároly 

J(;:ufniann Zoltán, l{nS'sa 
l{ádas Tibor, Budafok-l{elP.ln'iilgy 
l{ádár Andor, S{itoraljaujhely 
l\.ádár Lász10, Tiszabild 
J{áldor Viln1os, Cece 
l(állay I1ure, Gp_-;zt 
Kállay l{ál!uán. Jászkisér 
l(állay Lajos L:iszló, Fiildes és Tetétlen 
I\:áluián itnna, Záhony 
l{álu1áu Béla, Budn.11\•st. VI. 
l\.ill1uán Ernő, l'dátészalku 
Káluián l{úroly, Páty 
I\_áJnay Tutváu :Jl'iil;:_. Nyirndony 
l{áJuay Zádor iirök., Sz:ent~ál 

lfJ J(á1)(isztás.sy Gézn. Debrecen 
I\.ár11l;r A.rulin OriJk„ Bu1lape.:st, VI. 
lCúrpát.i A.dolf. Ti::;?.:tfülllYár 
l(ál'páthy Gizella, L...;aszeg 
ICúrpút-h,Y Si~ndol\ Isaszeg 
I<:átay Gizella, Szegha](IJD 
I\.útay líitván, 2\'l<inor 
f(útay Gyula. Bu<lap<.ist, VIII. 
ICugleYich Z\Iária. Szarvas 
1Celecsényi Ferenc, Dur~avatnJ 
ICelernen l\Jihál,J.', Rúna:::;:~k 

ICelenie:u Sándor. Zilah 
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l{elemenné, Schönfe1d I\'Iál'ia, Petrova 
K.elemenné Sclli.irt(t~l(l 1'.Iáría" H.ozália 
l(emény I1nre, Elek 
Kemény László, VCtroi,::;lőtl 

l(eleti Ede, ~ínnkÚ.í';::. 

K.elényi l\Iihá1y, l(á1111áncsa 
l(ellner Lús?.ló, Pelsőcz 

I\.ellner Ödön, 1\'lisl~olc 

Kdu1plerné, Péter l\1nrgit, Budapest., IX. 
Kende .Ervin, Budapest, V. 
I\.enéz Ferenc, Ócsa 
Kenyeres György, Győr 

l{el·bolt Dániel, Veszprém 
Dr. l{e,resztes l\l!klósné, l{ropp Ilona, Rákos-

palota 
l(ereszt.ély Júno-:;. _>\lheri:fa1Yn 
l{eré.sztény Dárszt1n Béla, Pérs 
l{er(•szt:ény Gyuláné •• Dudr„pest, VIII. 
I\.o.rényi Lajo~ N11;:..:s1uagyar 
K.erpel Pú.l, Budapt>.:;t., II. 
l\.erpel Vihuos örUI>„ Budapest, V. 
I\:.er::.:el1ba111un111yet· I{á1·0I,v, Esztergom 
J.{.::-::tész Eleuiér, Na;;ykőrn.s 

l{ertész Ernő IstrárL _4..húdsznlól~ 

l{ert.ész József, Orosháza 
l{(i..:erii Jóisef, Györ 
IZt>.serU J.)zsef, Vt:szvrérn 
l{e/.;erü i\'liklós. Vasvár 
l{t•ssler Gynln, _4..r1c és Johbágyi 
lCeszler Ervin, I{nssa 

özv. !{ékes·n IstYÚ.nné, Berettyószéplak 
Dr, J(éki :i\Iiklós, H.Jdn1e-.r.örásárhely 
Kéler Júnos, Gyula 
l{ieszler Vihuc1,; örük., Borsa 
Kilián Béla, Tamási 
Killer Zsigniond Ernő örök„ Budaptsl' III. 
l(hirer J\.ntnl, Szeg\·ár 
!(irály József. Szabntlsz1~11tkir<:ily 

!{irály l\lihály -ritéz, lVIal~ó 

l{irályi 1\'Iildós, l{o1uáro1u 
Klráldi János dt',, i\'Iii.::kolc 
l{iss _4._níal, Uruiujf:alu 
IUss _i\tt ila, Szőre~ 
l{iss Endre, Pécs 
Kis Ft·n~nc, I\.üte;;yún 
E:Js IstrátL Ricsi! 
K.iss Jenő. Szi1tuiú2·n61ne1i 
!{is.s Jenő 1 i1·iil~„ :\lakó 
Dr. IZi:..,s L:t.it1s, l{istclnl{ 
l{i~s Súnllnr, Szilág-~·souily.S 

Kiszely I1un.', I\'.l:ijs 
Klus Rudolf. So1uorja 
IZlPiH Euiil, I\:aba 
I(lein F(!l"l'IIC. Nen1e-.4:iikl.: 

i:izv. IClein Gyulúné. N:tt-'Yl~őrüs 

Klein Jenő. Jú~zlarJár1y 

l{lein Sándor. E0tlzásujl:.ik 
Klein Sá1lf101'.. ~A..ls0uiihúlyl 

l{leiner öriik,, Na;;.rkároly 
J{len1ens BéhL Retil'g 
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Klube'cz Pál, Snlgótarj{1n 
Dr Knorr Zoltánné, Budariest, VIII. 
IC1;öpfler Zsig1uond, Gürgényszentiture 
Kocsis Dezső, Élesd 
Dr l{ocsis Endréné, Szeged 
Ko~sis I1nre, Budnpe:i't, V. 
l{ocsis l(áhuáu. Gau1á.s Ó3 So1nogyvár 
!{ocsuba Eruil örök, Veszprém 
l(odrili: lCároly dr .• Vállaj 
Kohn Gyula dr.~ l{olozsv:ír 
I\..ohut Pál, Bnres 
!Colbay Rudolf.. Dévnványn 
l{olos Barnabás, .Bzerenc:i. 
!Colos Gyiirgy, Fajsz 
l\:.olozsy:J.ry J., Oiáhszent~yürgy 

l{on1lósy ICároly, l\íélyl~ut. 

l(o1nloss;v l(frroly, Sárldiz 
I\:oncz A„nutn ilrUk .. Szc'.•kely11dvarhely 
K.onkoly Dezső. Hód1uezövásárhely 
Konrád Géz.a tlr., Budavest, VIII 
K.onrátl l{áhuú:>1, Csikszent111árton 
E:onyláry B&Ja:. Fe1·tö:::;;,enlruiklós 
E„01>úcsi Sándor, Budap2st, VI. 
I\„ol'áni Zoltún, Bnd:qlPst

1 
VI. 

l{orúnyi l\'Iil~lös .1r., Buda11est. VIII„ 
l{orhuly ilrUk.i G;rer;:ryószentu1iklós 
[{ul'csok Bl!la, J {t~ztlózsr::. 
l{ore(_ k Fribryes, J\It~zőriics 

dxY. J(oretk5 Gézú:1é, Bajna 
l{oritsánszky Dénes. I\.ülesd 

Koritsánf;zlry Ottó, Budnpest. VL 
1{orn1ány Géza. Fehérgyarmat 
E.01·111os _4..Jadúr. Budapest, V, 
lizY. 1\.:ornltoffer J ózscfnt5. 1fikepércs 
Koroknay László, Lébény 
l{oros Isí:Y:.'~n. Rál~ü5Jl~l10U1 
T{orus..;;y l({trrnly. IZéteg~·háza 
1{01·l)os Lajos, l(őtelek 
l{óry Tibor, Nagysajú 
!(ó~a A.11dor 1irök .• \TcrphéJy 
}{ó.":t I1urt'. Ba.ia 
J{ósu I{ároly. Vcr('bély 
f\.o.ssnth LHszló, Szente.<;:; 

l{.o.::.zk:1 Lajo;': iii·iik .. Saj,1kaza 
l(oszka Pú!, Szolnok 

f\.nL-;i:-: Jolún .. R6pceszc-u1ere 
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l\:otsc:h.r F,_,reur, Siófok L:; Siófokflirdő 
lConi·:·~ó::-:1.y IstYún ós HP.iP. Szuluoki l\I:11·git·. Zircz 
I{oYÚch Tih:uné.l'. l{o111áron1 
I\:oy[H.::-: _..\ndor, l\Taro;:o:\·(1~árhPly 
ÓZ\", l\.o,·úcs . .S..11l~~tlué, S%aiu1úrné1ucU 
l{uYúc:; Bnrn:thú~ •. J6zsa 
J. I\.o,·úe.; Béla, Balatonfiln_•{] 
lS:.nYÚc.:-; G.ruln, Sú1·])11gúnl 
i{<n·ác."- I;.:-uúc i.irök .• I\:ii..szt11wH iz 
lioYá(_•_._ I~u:.íc ijriik., Szih1~!Julliii.~ 
1(oyúc:; I~i.Yán, Békós 

l(oyács J~t\·úu, Szalacs 
l\:oyúc::; J ózscf. Dé:r 

Ro,·úcs I\.álu1ún :Jrtik., Rúkú!::zifah·a 
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Kovács l{álmún. 1\fezőkUvcsd 
1iz"V. l{ovács Lajosné. Barnbás 
l{ovács László, Bicsko 
Kovács Lás?.1.S, Letenye 
]{ovács László. Pilisvörsvár 
}(o,·ács Ödönné. Budapest. Ill. 
L. l{ovics Tibor, Hajdusáinison 
U. }{ovács Zolt.:1.n, Szolnok 
K0vá!5sy Istváln1.„ Havastnr.zö 
B. I\.ovássy István, Felsővisó 
lizv, B. l{ová....i:;sy J-né, Felsövisó 
vitéz J(ováts _<\.Jadár. Budapest, III 
T{ováts Dénes, Nyárádi:izereda 
iízv. }{oztuáry Zoltánné, Göncz 
!{óczián Dezső, Berzencp 
1\.ósa Sándor·, SárospataJ;: 
lCőhaln1y :E:lek. Balttssag~·arniat 

f{Ötúöcsy l{álrnán. SzigetRzentniiklós 
l\.ö11eczky Sándor, Nngyyúrall 
!{őriissy Istxáu örül~„ N :nr.rkútn. 
E.i.irnien!\y I{áln1án., l(arád 
E:. J{iirtlH'tH!y Sándor, Budake.s,.;i 
1Zövúri Jó?.Bef, l\'Iaros\·á~úrhr.!y 

I\.őYáry Dezső. G~·erf,.n;ószent.n1ikl.Ss 

KüYe::::clyn& Etl('t'jesf;y .i\inrgit, _i\.pahidrr 
iizv. !{i-i\·ér Béláné, Pétervására 
]{üzgazdasági Bnnk Rt., l{alocsn 
f{rr.igcr István, S:~íné-rvúraljn 

]{rannuer Fert~nt.:. Battc:n:ra 
l{rnnczly EL·vin és Társai, Jászberény 

+ 

l{ranczly Ferenc örök., Szegvár 
K1·atz Guszt.á\·, Drugornirfnlva 
Krausz Aiildós1 1\.Iáratnarossziget 
1-\:rausz Sándor, Nagylucska 
J{rcbsz Gé-.r.a, Budapest, XIV. 
özv. ICreuz l{árolyné. 1\iiihályJ 
i.i.zv. I{rébtí.:;z László;ié, Pilisvörösvár 
l\.1·érne1· Szilárd. Szolnok 
Kréter Enrlr1~. Erdőcs(ikon:ra 
Kriniczk:r Pál, Ser!•gélyes . 
J{rlsár }\.lndár. Pásztó 

l(ristó N:1r;y . 1:-;tván, IIócl1.;czö·;á.:.árhe.ly 
J(rnó József. I{assa 
I{uC'sera Irure Léva 
l{ucscra Lá.$zló, Ipolyság 
J{udar Jenő clr. •Jrök., Nógrádveróce· 
Kueres I\.úroly, Nagy;:;znJoni.a 
l{un i\l:i<lár. Bndape!:it, IX. 
f{un IstYán örök„ BUke 
l(utns~y I\:áln1án, H:1jdn!iGszünnény 
J{urncz Tivndar, Szikszó 

Ktirthy Páli Bihartorda és Nagyrábé·· 
ifj. l{iittel Dezső, J{ős7.eg 
I{Uttt>l Dczf;Ő, I\:iinnend 

Ladányi A„ndor, BuU:trie:;t.. VI. 
Larlán,ri Lajos, Ii.ülcse 
LnjhPk Jenő dr., Hajka 
Lakc~UJs ~t1.ntal. SüYén,rliúza 
Lrnmherg J. J({u·olJ', ButlapL-Bt.„ XIII. 
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Lnssányi Jeni\ Szolnok 
Lnssányi J óz5ef. Debrecen 
Lassu Núndor. PestszPntlörinc 
i.izv. B. Latinorics Gézán&. Ce~h~tlliP1Tl1 l 

Lautner Lujo$, Törtel 
Lazaro•" Ti\-ntl:1r, BiliarptispiHi:i 
Ládai 1-irm~. Thiezöb{uHl 
Lám ,Elemér ;;rük., Budap«sl,, Vl. 
Láng J ózscf, Budapesten, III. 
Láng O;:;zkúr .. Sorol~sál' 

Lányi _i\Jtdrús .iiriil~., Nyireg~·húza 

Lányi D{"(-SŐ, N,yil'eg.rhúza 
Lápossy ICároly, _l\.l.-:óvereeke, Volóc 
Lárencz Lász:l01 Tonipa 
Lú.szló Béla, Ungvár 
László Géza, Barútka 
László I:::trán.. Etécl 
László J. I~ú:ln1án, Z.sáru1Jok 
László Tilior, J(ispest 
Lázát· J át1(l~, l\I!.!zÖcl~{ü 

Lázár József, Peslszenterzsébet 
:t„cg1na,n1 Jakab. J{raszna 
Lehrer _;\.Jfréd Balatonfökajúr é.:> L211s6n;\· 
Leinzinger Gyuln i•i·i1k,

1 
Szegt•ll 

iiz,·. LeloYits J Óz::;efué, Sopron 
LemdYuy ~4..Iadár, UngTÚl' 
LentlYay Lajos, !{őszeg 
Len.[!'yel _..\ntal, Nyin11a<la 

Lengyel Béla~ Bocsárln11ujtö 
Lengyel Endre, RáJ.:oshegy 

Lengyel Lnjol.::;, Lnjosrnizse 

özY. LengJ-el Sau11111é. SzL~J.:el.rkeresztur 
Lenz J ózst~f ürök., l{álló 
LéYai Izs5, HajllulJö~zürrnen.v 
LéYay J óz:::;ef, Solt 
UtlcrEir ErYin. ButlupPst, IV. 
Lévolt I:::tYán clr .. Pest,.;zcnii:rzsébet 
LeőYey Zollún. Nyírta&> 
Lieb • ..\lb;~rt, Ni-;zóll. 
Lieber Béla, !{avosyi1· 
Ligeti E111ő, l{alocsn 

Lippe Iu1re Vi11uos, Rák0'.5Szeut1nihály 
Liptay Alllert, BerettyóuJfalu 
Lipschitz János, Hajtluná...11ú.s 
Lipschitz L:iju;;;, fiajtlun:iná..o; 
Lissauel' En1il, Tornaalju 
Li~zka:y Ist vin liriik .. , BugyJ 
Lits:chPl Eruil. Dés 

Lollók Lászlé, Ruclal.Jún.rn 
Losonczy Ferenc, IVIoso11„~zoJnok 
Losonczy \Tince, J(a11osvár 
Lo,·asy De-.1.sö,, I\:Hlocsa 

l-t0n1ssy ÖtHin örök., B11Ja 
Löt)J Inil'e dr., S-ze,ged 
Löbl Tibor, l\Jezőcsát 
LüclH•rer Gyuht. Soroksár 
LlicherPr Ta111ús, Budavt:st. IX. 
Üifflpr l\Iarci~ll. Csil;:szeretla 
Lőrinc Júnus, Pti::.pükladúny 
Lőrinc Súndor, 1\Iiske 
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Lörinczy Lajos, Csörnü1· 
Lőrinczy László örül;: .• Békéscsaba 
Lövy ICihnán, Sza1uosujvár 
Lugosi Béla, Erc:;;i 
Lukács Déne.:;, Budapest, XIII. 
Lukács Ferenc, Bullap·,~st .. IL 
Lukács Fén:nc, J(olozsvár 
Lul;:ács I1nre, Bodyus:r.ilas 
Lukács László. A„pátfalYa é..:. l\Iugyarcsanád 
Lukács Vi11nos, NagykaniZEn 
Lukács Zoltánnf, R:.i.k:osszentn1Uuíly 
„E. LukÍltS Béla, Szél;:esfehérvár 
Lukinich Dezső, Pilisborosjeuö 
Ifj. Lulünich Dcz~ö. Szp;,..rv:l.t• 
Lusztig Jenő, ICassn 
Lux ~'1.ruuld, Debrecen 
Liigner J{.aniill, SCtrosru 

.S. l'daczkó Ilona, Szakc...;: 
1fatler;-;11ach Endre dr., I~;iJ;:u:'ll~c1• 

!\Jagay ICálniún, Budnp"'sL. VII. 
i\.'Iagi 1Iihály, Gesztely 
1Iagyar Pál. T0szc!! 
1\Iagyary I\.ossa Gu;-,;zi;\y. BudapP~t, XI. 
Ivlagyur.r l{o.ssa S(uulor, Sz0kesfehérvár 
?11aiore::;cu Viktor. Sev:::;b'.lenq,ryürgy 
i\Iajer G~-i1r;;.r örök.. Dotubegyháza 
l\'Iajor ~Ág'<>:o:ton, l{istelek é.3 I(uru:;zentn1iklós 

JVIajor Elek.1 Ta rjún 
!vinjor I~ixún, l\Iarcall 

l\iajor Istxán, Szatniáriiköritb 
Hr.v. l\Iajor lVlihÚlyné, Debrecen 
1\·Iajoro::-::;.r Béln, Budaf)est, VII. 
Majos Pál Bullape5t, VI. 
l\'Ial.-ay Eruil, Ftizesgynr1ua.t 
l\'Iakay l{ároly, l{iskunhala:..~ 

tizv. 1\fakray Józsefné, Szany 
]\'Iakray László dr„ Baja 
Mulis Józsefi Egl:'.g 
IVIály László, Bu<lapest-, X 
1\'Iandel J ó1.sefné, Detireceo 
Mandel Páli B1Hlapest, IIT 
:\1andic::. Béla. l\'Iárauu;xosszi:;:et 
l\'lann Cornél, Fugyivúsárhe)y 
l\'Iunn Géza dr., Budapest, X, 
l\'IarbeTger Gyula iirül.-„ Budnpest1 V. 
1Vlarinczer J~nö, C:-(lni:t 
1'IarkoYics Pál, Györ. 
;\:Iurkovits Henrik. B"rnnhúJ.rfah·n 
l\.Iru·kovit.s Jeni>, BuchqH:st, VII. 
i\.'Iarosi *l\.dolf, Ung-.·ár 
l\1aro.stői (I!offrnann) Isl.Yáu, Szeged 
Tuiarsó Ede, Sajóka.zinc 
Martinovics .4.rpúd. HajÓ8 
1\'Iarton Szilárd, Ná<ln~d 
Tulassányi Gézn és 1\'lária, Galánta 
'Matn\-OYSZky Gusztáv, Szerenc:~ 

1\1athe..ser Jenő, 1'1akó. 
Matolcsy Gállol' dr,, l'usztaszabol~ 
l\fa!olc:;.r I:-:t·vún, Adánd 
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.özv. vitéz dr. l\Iatolcs.r I~árolyné, Bpe5t, VIlI. 
Mntt.r~:snvszky Gyula, Tornn 
Mnul.:sinszky -~utal, D1nnbó 
Maurer l(ornéL. Budape.'::it, VIII. és XIV~ 
Mayer Károly, l\Johúcs 
Mácz _.\.kos, Gyo1i1u 
M:iday Aiadúr, G.ronia 
Dr. lVIándy Ist v{m:. Polg{-w:di 
Mándy Jenő dr., Zalae;..:-erszeg 
Mánya József, Vecsés 
Márkus De:t.sö, Ván1usniikola 
Márkus G,rlll:t,- 1\Icc::>ek:::zabol<.."3 
JlrlárJ\:us l(ornél, Gouiha 
Má.rkus l\íúrt(ln, Ve.:c:zpréniv:i r.-.áuy 
11ártonffy László dr., l(nluz.!:;Yá1· 

Mát.ra,r A.kos ür;ik., Éruiihállrfalva 
11átray Guszi-úv, Pe:-:t~zt!lltcrzsébet 
1\ilecin G:ihriPl, Sárn1a:::úg 
1Iec.s B:lio.!!h Lajos. Nnµyn1ágocs 
flleC".,,; Balü;:!h Sándor. I~isu}.::;:áll{1s 
1\Iei<lgyessy Gyiirgy, NagyLlubo.s 
IVlcclreczi;;y Nándor, Sitnasúg és Ikervár 
i\fe(l\-eczky ?IIiklós ürül~ .. Na;:;.r1Ha1·os 
1\.'Iedregy Bél:t, Bélkésc;.,.aba 
1\.Iec!Yigy Fen~11e 1Jr„ N:igyYúrad 

l\IedzHiródszky Jg11úci1é, Jú~zuJ.:-ó::;zeutg-yörgy 
1Ieisels ~4.n1ln1·, Dud:i11esL VI. 
kiskőriisi i\IeisPl;.; Irén, ~·\JJ,n1.bzúnt6 
i\Ielcher Lajos, \it>r1wlét 

21.Ielczer A.l11en, Dcsztcrce 

I\Ienieh Ji:uos. Zagy\·apúlt'alru 
ÖzY. l\IeHll('r Ödiinné, Diósg.vör. 
l\It•nner Ricllárd, Dió~.;;,\-Öl' 
l\'ler;t \„iJ>tor, Szü;;;zr6gc11 

l\'Ierkl.r-Bt~l11s Gyiir;;y Lajos, Nen1esrid 
l\Ierkly_J3elus Józ;;ef dr., Na~.rl;;anizsa 
1\Ieriha A.goston, Blikl~üscl 
l\fertha Lajos, Pécs 
l\Ierrai Géza, I\.bujszállús 
1\Jerza Lukács, Púncélcseh 
1\-Iesser Sinion. Nagysúros 
1\le:-;ter Lúszló, Cegléd 
1\1t.>Ster Sú.ntlor, ~4.l!Je.t·tiir~a 
1\Iezei Elek, UJpl'st 
lVIezei Gyula„ Sza!Jat1száll:ls 
11ezei J ÓJ.S\~f. Il11c:;:.~~t'l:i1n1Jtö 
!l:íHzüné E.uin E:o;zler. Nagyráratl 
1\-légay i\.rtur, ICasi:.a 
l\Iészáro.s Iruréné, S:i:t~.!!i..'d 
IIIészáro::; I::;t Yán. Gá!Jiltján 
!1ié.száru.s Zoltáu dr .. l\Ii.:;kolc 
l\Jészüly J:\'íút.rás, Budapest, Vi.I. 
ifj. IHézp,:, J\fihályn&., Ü:-;tffya::-;:-;z11nyffb
l\1ichl Géza, Taü.i 
1\Iichna l\-'Iihály, f->úpn 
J\Ticu Va;.;ile, l\Iaroshé\·iz 
1\Iihak1Yits Jenő örök„ DelJre~en 
l\Iihály Lajos, Nagy\·úi-ad 
11ihúl.rk:t Gyula. Nag.rilYa 
1:Iikecz Zoltán, Keruecse 
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li-fikes Törökszentniíklós 
Mike.5 Béla, Debrecen 
Mikes Ferenc örilk., I~iskunhnla.s 

'!Ylilde IsiYán, Herná1lzsadány 
1\1iklós • .\.ladár~ R<JJ.:ospalotu 
lriiksa Gyuln, Di.:){1-Y-árallJai, C5en.;.re1· 
l\.fio\'Íl..Cz Iuu·e, Baru.C'S 
l\1ircea István öri..ik.. J{olozsyár 
Dr. l\!Iischin.!:n:lr 'lik.tor. Dés 
:l\fisoál Frigyes öriik, .. Békésc::;~1ba 

lriispál Rudolf, Hó<lrnezö\·úsárhely 
ltfitteln1ann J enö, l{aposyár 
·lizv. 1\'IoU.ra Lászlóné, Budapp:st. VIT .. 
rtfoesz l\'Iiksn, l{isku1uuajsa 
~1ohillu &•z<::Ö, Győr 
·Moldt Béla. Bullape.st, VIII. 
·I\Toldván Lajos, Szeged 
:ü-:lolnár A.1fréd th·.. Budapest, IV 
!o,.Iolná.r .4..ntal. Pe.sb:ZFBlirun~ 

1{. l\'folnár BPr!-nl:in i,iriik., Ti:-;zahő 

l\Jolnúr .>\, Dánh~l i\riik,, D1111:1~zeke:-;ő 

1Iolnár Gyula, Ujf1:hértó 
A'folnár Jenőné, Schultz Pritl:L Do1w.iszlb 
nernes 1\Iolnár l{iltn{1n, ?lfiskolc..: 

.özr. 1\Iolnár Lúszlóné, Túglú:; 
TIIoluár L:lszló, Cihakháza 
Tulolnúr l\Iihály, Oroshúzn 
1\I11Jn[~r I\Iihúly. S:::1t.1n:í.rnÓBwtl 
I\.. l\Iolnúr .i\Iiklós. Ókéc:::k~ 

lfj. !(. l\Iuluúr ZIIiklÜ::;, 1'ú11iú::zt'r11 u1úrton 

1 
1\.lolnár l\:Iiklós, Szob 
Mora;no l\'Ianó, Borszék 
A. Morray József <h·ök., T\.'lezőköYesd 
lrlór Gyula, Duna11arnsztl 
Mór Lajos, Sáturaljaujhehr 
l\fór Sándor, Beregszász 
l'vlost Rudolf, Hon1okterenye 
Moys János, N.rirkarász 
M.Jzes Elernér, A..lgyó 
l\'ISzes Károly, É1:nübályful\a 
özv. lVIuráuyi Dénesné. Jászladány 
dr. · 1\.:Iuró Lászlóné, Dar:in.rasze-ntlörlnc 
1'Iuzsa Gyula, BudapP·.st. IV. 
J\íülllrad Jenő, Ujpest 
1\.:llUler Elek G_yör::.~entiYán 
l\1üller 1\:Iór örö,k .. IíL)Uu187.Örásúrhely 
J\fUlle;r Vihnos, Rákospalota 
Özv. 1\Iiinich Ihu1ol ruc!. l\f:: rcall 
özv . .i\TUnstt~r In1r~11é. Jú:,;1.upáti 
l\Tiinstcr Súntl•li:, Nn~.roroszl 

özv. Nag~; Béláné dr., sziil. Berkó Mária, 
Dpest, iV. 

luka.falvi Nu~D· Béla. Bönyrétalnp 
Nagy Bél:l, l\I{\raniarossziget 
Nagy Elek, l\Iecsr>ka)ja 
N:igy Eleruér, C.son~rúcl 
Nagy E. Jenő, I\.öve::;kál 
Nr,gy Ernő, Poc::;aj 
Nagy Ferenc, Csépa 
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ÖzY. Nnqy Frigyesné dr,, ICunhegyes 
Nagy Gyfirgy tírUl.:., Szeged 
Nngy~Györy EIPmlél', Nagycenk 

Nagy Ixnre, BndapC'st. VIL 
~a;;y Iinre, Na:;ykőrö::t 

Nagy István 1irfik„ ~"-xasfclsőfalu 

Nagy I::;tYán. Foktő 

Nagy Istv[tn, Púrk{lny 
Nagy János, Gádoros 
Nagy Jeuö, Do.tnbrácJ 
Nagy Jenő, TIIaro::.vásúrhely 

N~tgy Jó;;.sef, 1{á1101rw. 
Nagy I\.úlu1án, Zagvarékás 
Na;:ry J{ároly, Nyiracsád 
Nagy Zoltán, Ikervár 
Nau ~;\.lex, Szutn1árn6u1etl 

N ani J úno;:;, i\Iisztótfulu 
Nr.;;y~oly1ut1~i h'..oncz ~;\ndr:i.s. Székelyudvarhely 
Núda...,; Inire, Nyirbátor 
Nágel István dr., Bu1]apest, IV. 
Nlig-ele Géza, BntlaJlt~f>l.. VIII. 
Nen1es J.S;~sef, Nagysziillös 
Netnes S:tTolta, K.óta.i 
Netues Sándor, Den16i1ybáza 
Ne1uényi Nánllot·, BudGpest, IX. 
Netkov::.:zky J ózse;r örök.. Tengelic 
Neu1Jauer Pál, Bilke 
Neurohr József. I(érner 
NL:tn,·elt Pál, l(o1uáro111 

<!;' 
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Néká1n • .i\urél, Pécsvárad 
Nérnet Áru1in, Bul1apest, IV. 
.Néniet Júnns. Biikk 
Né1uet LúszI~). DPlll'ec:en 
Nén1et.h Déz;;Ö, Sajó.:;zent1n~ter 

Né1neth József, Guta 
Németh Józsefr„é_ lVIarcali 

Nén1eth László, Ujpest 
Nén1elh iirtik„ Nagyvárad 
Né1neth Sándor, :VIakó 
gyön1Urei Nérneth Sándor 1irök •• Ráckeve 
Nikolics l\lilivoj, Sopron 

Nindi János, Eszterhii~a 
NH~ J án(I.<::, 8zarnosujv:ir 
Nit.s Sánclor. l{rnsznn 
Ni7.sa1ovszl~.r Ist,·án, G:rőrszcntwárton 

Non l{ároly, Jl.Ing_rnrlúpo;:; 

Nor1n Jánt1s1 Nit;!"ykúroly 
Novák SánU(ll'. l{nlos 
Novák Jó;1~~e( i.il'iik„ HajcluhaUház 
NoYPtn.r .A..ndor. SzppeLk 
NozdroYiczi Pál, Rirnaszon1bat 
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Dr. Nyúryné, ICörnlÖdi i\Ioluúr .l\nnr:, Bpest, V, 
NJ·prges Gyula, P{ipa 
N.rilasf':y .4.gosi·on SzP;,.;ed 
Nyitrny T:-:! \'Úti, Nagybánhegyes 
Nyiiray Tibor. I\I•;zőlnr 

bor::ai Oláh . .\rp{:d, \Taskut. 
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Oláh László, Szente~ 
ÜlC!l't Eniil örök., Csákánydoroszló 
Orbán György, Hornro~d 

öz...... Orbán lgnúcné. Ba1atonfiired-ftirdő 
Ornstein Izidol·, Tarcal 
I:l. Orosz J?el'enc, Budapest, L 
Orosz János, l\le-.r.őcsát 

Országh _c\.ntal, J óku 

Osgyáni D2zső, .t\jnácskö 
Osgyáni József, N;rircgyháza. 
Osváth I\.ároly, l\íaros\·ásárhel.v 
Os,vald László, So·rnogyvár 

Óváry Ele111ér, Ujpest 
Óváry Zoltán, Ónod 
örvényi Béla lir., Budapl'.'.St, X, 
ifj, Örvé:nyi Béla dr,, But~apest, X. 
ősn}lny J,tí.sz1~1. TJ.ikécsl~e · 
Ö . .:.;te1-rt~idie1· .A...ndPl'j Buclap('st, VIII. 

Paál Géza.. nagyalásonyi, Zalaszentgrót 
Pacchiaffó .;\.rtur, E.olozsborsn 
Paczala Gyiirgy, NagyYárud 
Pnczek: Jenő, Budn.pPst, I, 

Pajor Pál, Nagyvárad 
Pt:.ioYics .-\lajos, Győr 

Pnndula Géza.. E"ászonaltiz 
Pandula ,T ózst:f, Budapest, IX. 
Paneth JPnő, i\Iargitta 
Pa11 Eh·k, K.1JI11ti<Hlarns 

Pap Endre, Hajdubüszörruény 
Pap Gyula, Debrec~n 
P:ip Lá::;:dó, Tisz:1szenti1ure 
Papp J enöné 'frohc1· l\Tirt·1 Pécs 
Pusteiner lirÖk., Rozsnyó , ' 

özv. Patay Istráu•,:f, Nagykálna 

Parnkfalry Sándor, Cinkotu 
SátTári Patal;:,r I.st\·án, I{enézlö 
Pataky I{ornél, 87:..Őny 
ne111e-s Pat:iJ.:.r Súudor. Derecske és Konyár 
Patyi l{lára, Tfhuörkény 
Pauli Péte'r, I<ecske1nét 
PauloviC".:; Gyuln, Pusztaföldvár 
Púhy Dez::;ö, Ozo1·a 
Pákh Róza. Tiszalfill' 
ru!Ilei Púlify Erzsébet. Cset&ny és Su1· 

Pálffy Gyula üri.ik., Balniazujváros 
Pú!ka Jenő, Ógyalla 
Dr. Pálvülgyi Ferenc. Pnl~s 
Pánczél . .\rpád, Egel' 

:Párrlányi Foh.sz Ilichúrdné, Piilscsaba 
:Pál't-cis . .\udor, Sarkad 
Púrtos László, Bndape:St, V. 
Púrtos László, N.rirkürász 
Púsztor ICúrolr iit"i.ik„ Töri.ikbálint 
lfj, Pásztory Súndcr, Székesfehérvár 
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üzv. Peczold I\.iu·oJyué. sziil. felsövnttai V:ittay 
Gizella, Bet"c>kbi.lször~ény ' 

Pt•hr Ernő, Tá1>i0!3Uly 
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1 

J(iskou1{u·ou1 
Penkert Tvlihúly tlr., Székelyhid 
Perc.s Ernő iirük.. Budapest, \'11. 
Pcfrcze Isl rán, l\Iezöcsokonya 

Perédi Sándor. 'lárallnás 
:Perényi Gyula, _.\llony 
Perger I!:,'11ÚC, Ta1·n:uuéra 

Perjessy Sándor,. Feled 
Perl József, Dorog 
Perringer József, -'·\Jsónén1cdl 

ÖZY. Persny Gyul6.né. Novn 
Pe~thy l\Jihályu6 iizY„ szlil. Thiuagl Szerrtfin 

lsasze:: 
Pe::;ti József. l\IczöJ~üresd 

Pethes Béla ür., Bpest. XIII, 
Pc1 l!ő Ernő, _-\..lsószóvur 
Pető Öllün, ::\Joi'-S;.!"Ó 

E Petreczky Gé:r,a, Giitlüllő 

B. P(~irt>czky Tibor, Pús.?.tó 

{lotllhai PP! rovny Zoltún, P{'.lh{iza 

Petruvics Fen„•nc, Ga!'ahor:.r. 
Petry Józspf öriik., \Tésztü 

Petr;r Zoltán. Öcsöd 

Péchv Józsfe ör:H~.. Csi.lktuó 

Pécs; Takarékpén;i;tút rL., Pécs 
Péner Jenő, IZ:un;.;;z~nt1uárto11 

Pé-l'i Béla, .A..~:a·'id 

özv. Pétf'rffy JstY:ín1ll~, \'b:soly 
Pfalz ICálniáuné üzv ., .:\1pú.r 

Pfeiffel' József, Gelse 
Phili111~ I:'it,·áu, Hódn1e.zőyúsárheiy 

Piatsek Gyula örök„ Pápa 
Pialse<k Gyula, l{a1wsYál' 
Pichler J óz.s('f, GyLingy1isn1l~Ilék 

Pikler G,rörgy1 BtHla11est, VIII. 

Pillich Fel·enc, Siiuontornyn 
Pincésy Lás;r.16, Debrecen 
Piszker Dezső Valér, \rác 
Pithó l\Tihál.r, SzékesfchérYár 
Piat.zer Sándr1r, Jászl~arajenő 

Pi0.::zkútsné, J?el~ele ,E;unuy, Pápu 

Plo:;,zka J áno'~. I-!ahui 
prH:>séri PocsJ;ay Béla, Budapi~tit, VL •. 
Pogácsás Ill1~s, Levsény 
F'okoutúudi Enfll'e, I\:iskunfált!~yh-i:;~a: 
Pnlat;.,ek Pál, E:a&c;a 

Pulatsik .l.Szsef: Dudavest, VII. 
Pc.:lgár lC~u·oiy, Szt~ghalo1u 

Polony }úno;;; örijk., Gyön;;ylis 
PongTiic:~ Lajos ij6Jk., Bát'.1Szék 

Pop ~4'.1rél 1 Nagykúroly 
Pop Gizella, Oláhszcnlgyiirgy 
Pop G.rürgy„ Bánff.vhun;rud 
Poi;, Viktor csergi, Előpntal~ 
P'JPH János, IColozsvár 
:?opoYics Dénes, ICarca~ 
PopoYils Istvún~ Biil1•,1J\1! 

PopoYits Ist.ván, Nn2'J hátony 
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PopoYits Zoltán, I-:.n 1 in1·li:~1t 

Popver József. Budapest, VJJ.. 
Posgay A.ndor, c~ahrentlek 

Posgny 'l'ibor, Solt.Yadkert 
Potsa Sándor, Gyi111e;:,bUklt 

Pósn Balázs. Szpgecl 
Praefort.. E1nnut (Yii.éz Huszkny Lászlóné), 

!{nnha.in 

Pracfort Fdrenc. Bácsa11nús 
Praefort .Tfr1.sef iiriik,. Búcsalntás 
Praefort l(nrnél d 1·.. Pt>st:-:zenterzsébet. 
Pragi~I' Béla örök., Nagyl\:anizsa 

Pr:ige1· Frigyes, G;.·11Ja 
Prekop~t ürnk.f Tartlo.3ke<1d 
PreisPr Ernö. Dc'.hrccen 
Prei:-ich l(úrol;.·, B1l11n1Jest:

1 
VIII. 

Pre:-;zler .-\rr11i11, Egt~r 

Prine1,ing"er A.ntal. NagyJ;:úrnly 
özY. Pro!;.JJl101·ieh Drunóné, Tura 
PrnppPl' B~la, SzPllC 

Pruzsius:~ky iirL1k_, I-Iarkács 
Ptacsek .n..ntal, Tallós 
öz\·, Ptacseli:: • ..\.otnlné .. Fc-lsöszell 
Puky i\Iiklós, Beretty,)uj(alu 

Raaber .4..rpádné dr,, Na!,7várad 
Haák Gyula. Zirc 
R:th J ózsí'f, Tiszalök 
Rac.sek Laju::;, Ducla11est, IL 

RntlanoYits 1\Iih{~I.r, Budapest, I. 
H.atlano·>its Te'.4tYérck, Budapest~ I. 
Ratli.nwtzky • .\ntnl, Rákosvalota 
Radilnelzky Zoltán. Egerc:,ehl 
Rados l\'ItLrton, J ú~zladúny 

Radó Béla, I\:.a~sa 

Radó I1nre. Tiszac;:;e_gű 

Radó :i\Iikló~, eéké~c::;aha 

Rai:;ettli J únos, Bék{::. 
R::izinge1• Súndor örük., Szat,1nár 
Rnjzini:c·r Inire llr .• Ózd l:s Sajórárkony 

Raktt.sz Oi:tó, Perl}'_'te 
Rapaport Sántlot·. l\Iunkúcs 
Rnu:-.z I.-.:ts:'ui. I'-Pgiily 

Ráb(:l Itnre, Ti~zailr.-; 

öz,-. TI.úhl Jcnön•:>, Kl>TH:z E:rz:-:61Jet, G.rör 
k. HLez Gyul:i, ?IIbkolc 
l~áC't. Gy••r!.::y rl1·„ Ell\arn~1g-y\laJ01n 

h'.úcz l!l~s. J~·,~zap(:li 

Rác::.: JúnP-.,;, J\:.bku11ha1ns 
Rácz .11'lll.i, l\Iakr'1 
Rúc:;; llí'ZSÖ c11·„ Nn1!,\"YÚl'arl 

RLcz Súndul', Tiszrtfiil'l'<l 
Rú<ly La.io.-.:, Púrkúny 
Rádóczy (~ynla. I\.t~cel 

Rásó :'.iiikló::-:, DH(l:1_t1<'~1'. \'II 
Relnunnu Rt;ku:', P,:;Ja.-:~a.~yarrnat. 
Rednilc Tihnr, Bihardi(1~zeg 

Reg(czr N:i::r Bt1:t1~C.. P~c~ 
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Reichard Jt111ö. l\Iü:kolc 
Reiner 1Iihály dr„ Heves 
Reinesch J., Be.:;zterce 
Reisinger IstYÚ!l, I-dúd 
Reisz Istxún. Nn~yYúrad 
Ren1ett•yné, J•~szen!;'l.ky Sarolta, Tinnye 

Re.sch Jenő, l\Iánuuaro:;,sy,iget 
Récsey Zoltin. Törkszentn1iidós 
Rhédey Endre örök., Verpelét 
Réu1an Béla Gyula, Belt:kl 
Répay Lajos J únos. Szon1njou1 
Rétay János örök .• Szirák: 

RétheJyi Józsefj Budave::.t, VIII. 
Réti i\-Iih[tly, Gú.vu 
Réthy Béla örük„ Békéscsaba 
Réthy Ferenc, 1Zonc1oros 
R6thy Laj(•S dr„ tI~t.iduhU::::úh·111én~" 

Rénisz Júwi~. NHgyYÚratl 

Rh ... 'tiZ _-\nnírt,. Buda11est, IV, 
Riuiay Béia, Bnrlapcst X. é:;; Sziksz& 
Ri::-:ca Ernil. E:0Jt1;r,c..r{u· 

Ritter A.utal, 1\.üriislarjáu 
Ö7.\", Roc:lilit:-'. A.i-turné, Eszteq::orn 
Rochlitz l\Iúi-ton, Pe-:tszeiilerz;:,ébet 
Rochlitz Tibo1·, Tata 
I.:o,;;átsy Guidó <Jr., Budapr:st, Ilw 
Rok.szin Szilviusz, l\Iezötur 
Rosenllerg Henrilri Csepel 
Rosenberg Pál, Uugrár 

Rosenthal Lajo::;, l\Táratuaros::;zi~et 

Rosingel'.· Gyavju 
Rossniann !~árnly, l\J~ildár 

Rostás Elernér, Budapest, VII. és lX 
Rostlitter J únos.. GyÖl' 
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Rolfuchs EY. János öriik„ 'I'ok:d 
Rothtuann Ignác, Bo1·r~szás7. 
herliriczei R1f.rk.S Júros. Tiszau.ilal{ 
Rox!n C1::-:zlú\·, l\h•·.i:ötele;.;tl 

Roz:-:o,: J,ú;.~zJ,), N:igyvárall 
Róna P6.l, S11Jószent.11éter 
Rónay D\•tl.,:(i, Búc.sal11dt$ 
Tiót-h l\!(H', I-Iu::;zt 
Hól11 l\Iór. J{n~n 

Róth Tiv:Hlar .. Gács 
Róth:-;Jein Sú!!lllPl, Tornócz 

Róz:-:a Giz~·lln, Szurdt.k 
R<1?:s::riiJ;,:·y1 L • .i\Iargil, T:urlapl'st., \TI, 
I~ii;:::;J.··1· F~·n:nc Fcb(·;.-i::;ó 

I{ul'ska Jt>nő, O!a:.,:zü.>lt!k 

Huli' T1:réz, Bu<lapt':·d·, XI. 

R11n~·;1y l~.ú1-.!]y iii·:ík,. P11~·"":·:lú é::: S:iru<l 
Rt1:0>>'t1 l\Ti!l{1ly dr., I~olr1;~ ;1.·;·~·· 

Rut ! k:i.r Ilo11a, I\.('!°l'kP;:yh~·1za 
Rus:-:nyú!;: L~ijo;,; SúrYÚr {':> LoYnsht:rén~' 
Riill Inire, l\Ir!g-ya-róvúr 
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Sal J áuos, Győr 
nernes Snlatl!on Jenőné ö;i;v .. Szlgetvá'r 
Salgó Péter, Szegerl 
Sarubach I\.úroly. Nu~:.-boro::;!t.YÓ 
San1og;rori L., l{örUs1ne.zö 

Sarkadi Imre, Orosháza 
Sarl;:udi I\lária, Battonya 
özv. Snád Istvá1inci, Érsekujvár 
Saáry Alfréd, ICalocsa 
Suáry Gábor, Besenyötelel;: 
Suy Ru1Jolf Öl'iih:., Szél;:esfehérrá;.· 

Sáfáry Gyula, Pilisyörösvár 
Sághy Gyula örül;:., J ú.l~óbaln1n 
Sánn1el Béla.

1 
Orus.z.yiu· 

Sándor Lajes, l\'Iunkács 
F. Sándor Zoltán, En1Öszeutgyörgy 

Súndor Zsig1111)nd, Gacsály 
Sánta János. Nagylóz;-:; 
Sárkány Jenö. Rév 
Sú1rkány Lá.szló Uri.ik„ Pt'si'szenter7~sébet 
Sárh:iizy l\Iihály, S[~rbogúnl 

Sártory Lajos, Balatonboglár 
Sfuldi Iu1re, Budapest, IV. 
Schaub Istvún, Vúchartyún 
Schiifíer ~<Dtulár. Bérbaltavár 
Schcfler. _.\.ntal (lt',, -4.„b:t és Sárkeresztur 
Schick .-\urél, Tata 
Schlett Géza. Szattuúrnéuwti 
Schn1idt Dezsőné, szül, \-Viesner f..Iárta, Bpest1 I, 

Scluuidi. l\.úhu(1.u, flu~zt 

Schruiclt I\.ároly, l\loh:J.cs 

Sch1110\l Jenö. Endröd 
Sd1ueider Józs~r. Csau{ul11aloia. 
Scho1t.z Endre, Pesthidegkut ·~s Nagyl;ovácsr 

Scbünber~ A.nnin, Drégelypn1ánk 
Schönberger j\[.Jr, !{oruároru 
Schiiufeld Lajos. N agykóuyi 
Schrciber l\liliúly, Boldva 
SchrL•iber La.io:-::, }I:\jtluL{i::,zih·ruény 

Schubert .'1.n1Ph'., Dudavt~:'-.t", :X. 
Schuck J úzscf. Hajdu1Jü8zür111é11y 

Schuh l\.[~rol,\· liz,·e.;_r,re, I\.ai-yu1ár 
Sehnl Henl'ik Jt.>116, Na;,:y\1~irod 

Schule"k Béla dt·., Butlape:'t, \il. 
Schulek Gyula \lr .. Edelény 
Bcbnlnian Bódog dl', i.:irök„ :l\Ionor 

SciltJ 1·i11a Ci1·ill, Szil 
Schulh János, lJ.ipPtTq 
Sdnvarb: 1\Ia11ó, Esztergoin 
Sclnv1:i:-:.s&;1.tt Pál, :i\loh{ccs 

SP1H'.....;tyén .-\1·1nr, Na;..;yv{1n1d 

Sehól;: Euiil, C:-::úki_!.!oi·l;ü 

Se~al Rózn, l\likóu.ifalu 
Seitlnitzer Fri(l:L Ile:-:ztercl~ 

Seiduitz.er 1Iu:..;f1. BP:.:;ÜPrtc 

Selnieczy Béla, Sze.;.;i.:d 

Scnchea OctaYinn. B:11·óL 

Sl'lJ!lt.'l' Dezs6, HatYnn 
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Seress Dezső. Rilua::;zécs és Csiz 
S0ress Sarolt.a, Pulnok 
Se.r László, Vajszló 
Sik Lá!;:zló, Szolyra, Hár~falYafiirdÖ 

Sikari J(uyúcs I\Iihúl.r. ICt!c:;keniét 
Siklüsi Henrik, Bud:111:•:;t, VIl. 
Dr, Sikos l\:.rtrolynú ÖZY •. S.Ssl;:ut 
Silhányi Ferenc, Szat.111árué111eti 
SiJlye Géza, Jáno:-:haln1a 

Siln\'szl;:y Istrún, Váraclszöllős 
ntrokocsi. Siu1on DFz~ö. Vásárut 
Situon Ernö ur„ Szo1u!.n11hely 
Siu1oa l\Iária. Na.:;y:-::z:tlout.a 

Siuionka Gu:-::zt{~\·, I·Lul11d 
:Si1u11n~·i .fóz~;eL Na!!rléta 
Sipőcz I:;i.rún .üriik.:· Pl!cs 
Sis:ka 1\Iikló-;; iirük .. T\IPzÖJ~ereszt0s 
Skorln f~u(.lolf, Rahó 

Sko11úl Súndor, Na:;·y!JL•rld 
ifj. Skounuí.l Jenő, F('gyrerneJ;:: 

8nierlngay Lajos, Ivolyny6J;: 
Siueta11a _'\Jadúl.' liriik., l~i::;terenye 
Solc?. Gyula. l(o.::.H;~.\rli 

S(iJ,:z Gyula Púl clr„ l\.aranc:s.súg 

.Solcz G.ábor, l(arcag 
Solcz Jenő '_iriik •. Sz::szYÚr 
Solli~8z Ottó, HaJdullúnús 
:::oiynH;.;;sy .J{in·lS, .'\.lb<•rtl 

Sonilca l\Iihály, l(oh..1zsv{u· 

Soni!ner D·!rl:;lan örül.:„ Dé\·av:in;rn. 
u~:v. dt·. Sou1ogyi Béláné, Jl.Iiskolc 
tJápai So1ungyi Júnos, Ve.{·sés 

11úpai S(•HIP{:Q"i E:.úroly, IZöt·üslarc~n. 

Sotnog~·i Lajos, Bucsuszeni.lászló 
So111og-yi Lajos_ RajJ;:a 
.Souicr.:; Gyiirgy, Sajósz.';.'!ntpé:ler 
SonneYPnd Gyiirgy, J{öru1cncl 
Rnós l:::t vúu, Dlin1süd 
So:i,:.; Ötlött. I(on1[11·01u 

Soós I,~_iú·oly • .\.Jh;_•ri', SzÚ!".?.ré~t~n 

Solt'(f11a E1lli!, I\.oluz:;YÚl' 

Sp~'r:.!\·\y Iu1ré1 "J ii;i;y„ B11dapc"t. \'III. 
S11er1C~gh ....-\ladúrHL\ Buda!H!S[ .. 1. 
S;.t•rlá;;h Lór(nHl, Zal:H'!:(Cl"SZPg' 

Spp1·1~·~~:ll Zoltúu, HatYan 
SJiil·;;·.·i Gyulú11:.'.· Bn,1npt>St, Vl!. 
8pilz Sú!J!l'.•r. F'ché-t',:;'.\°lll"HHtt 

liz\·. Sriitzt>.l' l\Iikló..,né Rl>1~és 

Dr. Sta1nh0rger Sú11rn(•Jné. I\Iiskolc 

Sktn«scu LiYin, SPpsbzPntg-yih·;;y 

Stn.ne:i'cU LiYiu, I\-Iúlná~ 

Stanescu \ 1asilc. )111 n_,:-:,\·úsárhl•ly 

Dl". Stt>iu Gyiirgyné. l\..i;.:ppst 
Sle:in ,T1.>11Ü. Nng_yiila 
Steiner Fere;Jc, l\-Taglód 
StPinc1· Júnos \TiJuHis, Gyöt·-1'J~!.,!ot'YÚros 

8tei11P1' l\-Iili.ló.:;. Te\-f!l 

.Stt•ilt'.!l' O~·d.;:úl', Dndariest, VIII. 
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özv. Steiner Hugc'>né, _.\.k11::.'-'1.latinu 
Ste_inhausz Béla ü1ük., Putnok 
Stcrba Ernilné, Bonyhúü 
Stenczky Gyula, Piisvöklello 
Stern Laj0s, Karca~ 

8tephán István1 H8jőcsabn 

Stinner Imre, G;rör 
Stockinger IstYán, Halászi 
Stodolni Dez:;ö clr., Soroksár 
Straub ~<\.ntal. TöJ;:ül 
:Strausz Árulin. Budapest, Xlll. 
St.rausz Dezső, Szevsi és J(irálybelrnec 
Strausz _ffu~ú. l{ii·úl~ ht>huec 
St.rzinl;I;: l\'IilosJÓY, Jú;:;:zóujvár 

Sujún~zky Jenő dr .. Bni:;_tonkiliii és Bnlaton-
ujhely 

Surjányi J 0;:.sef, Szeged 
Dr. Sulu Zakariás, Beszterce 
SUdy Ernő dr,, Békéscsaba 
Siik<ísd József dr., Júnoshida 

SUrger János, Sznlárd 
Siitheii Ödiin, Pornónpátl 
Sylvester Zoltáuné, Nag-.rilra 
if.i. Szabados József, PitYaros 
8zabacly Viktor. C.-::eu;;őd 

é5zv. S;t,a!Jó .Anlalo0, I\.ürnye 
Szab.S N. },_rtur. E:.oioz::.\·úr 
Szt;.Uó _-\gosto11, Szaniszló 
K. Sz:ihO .-\rpú'.l, 1\Ia;;yargpncs 

Szt~bó A.rpáclné, l\IezÖ!Jérény 
Szabó Béla, Szél~el;rhicl 

Szabó B..!In. dl'. ~i:rök„, UJvest. 
Szab.S Der.f.:Ö. Bu.l 
Sznhó Ernö, Siklós 
b. Szal•Ó G~za, GyUu1ön"! 

Szabó Gyula. Abony 
Szabó István iirök,, Türiikszent1niklós 
Sz. Szabó Jenő, 11(•hrecen 
Sr.nb.S l(áro1.Y, Butlapest, VIII. 
Szabó Lajo!';, Igal 
Szahó Lnjos, Szolnok 

vit~7. S;i;nhú Lú,.:zJú, l{ecske1uét 
Szabó l\IiháJ~·. I-lajlltHlorog 
Szabó Sándor, Na;„:svúraU 
Sznbó "\Tince, Budapest., V. 

Szabó Zoltán. l\.ut::s 
Szakút8 Znltú11, Tb;.·.an:"cnu t;,,: i(ii.nlÖ 
Sznlaruin :i\liklS:-:;, Stijl'Öl' 

vitéz Szalay Gyula, T::polca 
ÖzY. Szalay I\li!túlyné. A.baujszúntó 

Szuplouc.:zay. Szilúgy.:;ou1lyó 
Szavvanos Eóla, Ec~cr~ 

87.:trka József, PU::.1ii.ila1ádastl 
Szarkfu;:sy Lász16, Siinier. 

Szat.h1uáry Elt'HH~1·, fló(1tuezö•·:'.":~.::u·ht'IY 

Szatlnnúry I., Daró 
Dr. SzuLluuiry IslYánué ü1·;ik .. Ditró 
Szúntó Géza, l\lunkúcs 
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dr Szántó család. Riu1aszombnt 
SzÍintó IrnrP, Bu<i~ttH.\st:, X 
Szánt.5 Károly, Üllő 

Szász Lnjos1 Csorvás 
Szász l\:fihály, l\Iadara.s; 
Szász Sándor, Bátya 

Szász Tiharuér dr., Ricse 
S7..ebellédy Fel'enc, Tét 
Szeberényi _<\.JHlor, Békéscsaba 
Ifj. Szeghy Sándor, Szekszárd 
Szeghy Tibor, Deszk 
Szegő I:::LY:."u1, Budt1pl'1:il.„ XI. 

Szegő László, Budapest, XI. 
87..eiberling Ferc-.'nc, Bakonyszorubatl1ely 
87..ekán László „ LéYa 
Szekere.$ IstYán, Ujpr•st 

Szekeres Sánc101-, Izsák 
Szekeres Vi1n1os, l>Ja1'Ykan!zsu 

Szekér József, I~i::;kunhalas 

Szekér Súndol', SollY:tdkcrt 
Szt?le _.\Jajos, Budapc~t,, II. 
ifj_ Szele Béla, Szolnok 

Dr. Szelényi _-\.n11a. Gy.ulu 
Dr, Szelényi _-\rpf~rJ, Gyula 
Dr. Szt•léuyi EJ\·ira, Gyula 
Szeniző Irnre dr. 1 Szar,·as 
Szendrei Béla üri.fk.

1 
Bucl:~lll'Sl·, VIII. 

Szendrei Sú11dor1 Búrúntl 
Szcndrovits Vilnius, Nagydorog 

.Jászberény 

üzv Szeuteh Istvánné, Tab 
S?.C~ltessy István, Szente-s 
Szent.gúly Dániel, Gödöllő 

Szeutgyilrgyi Ján0s öriik„ 
Szeutirányi Jenö, ~.\.pagy 

Szentlörinczi Béla, Butlapc..ist, III. 
Szepessy Sándor, Nngyn1ányol;
Szerb József. J úszherény 
Szerda11elyi J únos, Sopron 
Szécsi Der.ső, Bal1nazujvároíii 
Székács Istvún dr,, Szeged 

Székely A.dorján, Debreceu 
Székely Ek•1uér, l\úckevo 
Székely Ferenc ö1i.ik„ Béké:; 
Székely Iture, Budupest", VII. 
Székely I8tván, Bel'l~gszfü~z 

SzékPl~· Juha. :\x:1~11jYúro::-: 

Székely RL•zső i.ir:·~J;: .. Nylrc~:;yházn 

Székely Sf.ndol', ButL1vest., VI, 
Székely Sánllcr, l(eeskt>n1ét, 
Sz&J;:ely Zoitúu, Na.:;.vszulontn 

Széll I!onn, Dullapt>st, II 
Sr.é1uan11 _-\g-o:-t(ln i.iriik., Hatvan 
Szénerth ~-\.latlár öri..ik,, Felsögalla 
Szigethy Frigyes, Pécs 
r. Szigl~t-liy Józsl'L T:1po1('u 

Szigetsáry ZoILin, Sz.01uhathely 
Szif,'\·{u·th J únos, V úc 
Szijártó Tibor, DunHfiilli\Úr 
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Szilágyi Béla, Pácin 
Szilágyi Gézn, J ászsz\~ntantlrás 
özv. Szilágyi Jánosné. Budapst. V-rI 
Szilúgyi LaJ()s, Ukk 
SziIÚk,ryi Lajos, l(isvárda. 

Szilágyi Lajps Urük., Bnlavús{n· 
Szilágyi Tdiger ICároly, Tasnád 
Szilágyi Trii;;er L·.1,loi;, Szilágycsell' 
Szilágyi Zoltú,n úriik., IC1·:isz11okvajda 
Szilágyiné nagyajtai Eh:::izár Ilonn. 8;;,ováta 

Szilcz Ist,·án: l(is,·árc111 
Szilvássy Gy. Lú.-;zló, Budapest, }:Iv. 
Szih·eszte!' Zoltán iiriik,, N:ig:yili1nl1:1 
Szily Géza dr., Paks 
Szily Gyula, :i\Iiskolc 
.Szinellár Endre Sikl1J-s 

Szini ~4..ndor, !Cézdiv:'1:;Ú!'hely 

Szinnyeyné, ICiss Honn, Telét.len 
Szir1nay József, \iisk 
Szirmni ICornél önil~ .• J(i,o;kundoror.sn:1a 
ifj. Szkalla Lú$zló Duchq1est·. ·vrIJ. 
Szn1odbs József d1·, l(o.:.:ztlie1y 
Sztlll't:cs.:'i.nyi J úz:::.e.f, Szohránc;,. 

Szold Lfr . .:;zló, Pt'Si'SZ-P·nterzséhct 
Szoncly ~á;:;zló, IZ.nllhcgyp~ 
Szo11kó Dlv.1,::;Ö ül"iik. Nyil'Pj!yháza 
Szöke Ödiin, B1Hlape:-;t., IV_ 
SzöJlő:::y A.„ Gcrny<:>szcg 
. <:!·;_öllösy Jenő, l\Iak..'"1 

Szőnyi FPrP11c, Bn rcs 
Szört::>eyHé G01ál l\-IargiL Palo!oüh·a 
Szpo1·ny l\IikJÓ:-;. Hódn1EzÖYásárhely 
Szücs Róbert ör~ik„ SalgÓ!-arján 

Szlicsné, Sziic~ Julin, I\'Iátyisföh1 

Sz. SzUcs En1ö, Butlariest, I. 
Sziits I{filu1án, Nyiregyhúza 
Szüts Pál, Budapest, \ 11. 

TaUajdi Gyü1·gy, Szatu1árnén1eU 

T:i,!rányi A.ril11.1r. Hódu1ezöYúsárhely 
Takács Eruö, Pest.:-;zcnü~rzsébet 

Takács Ft•rpr:cné, I-Iarkáuy 

ÖZY. Takúi·:;; r~rYúnné, TI.úekeYe 
1l'akáts I~trún, Sze;;ed 
Takút-; Jáno:-;, B:ilatonfiireU 

T:ikúc:-;i Nagy Lórúull dr„ s:~ékr'.:.fel!(:rYÚ!' 
ÖZY. T:11nós Gyuláné, Balatonfiild\·á1· fis 

l\:öriJ:..:hegy 

i:-::v. Ta111á!:i I-né, Szurnosujvár 
r:in1ús l\-IiJ1ú1~-. Solyn1á1· 

f:i111ús Si11111n. JfoH1or.Jdsz:PnLndirto11 
Tíin1á.<::~~· Fl(iri~ iiriik_, Butlafok 

Tar1fpr Sii.rulnr, Bndajk 

T:tpfer Sú111lor, Sr.nnk 
Tar Dezsö, Garadna 
Tarján~·i J{\w,1s, EJskuuíélegyháza 

1'as Zoltlcn, Békú.:.:11H'!!}"\:I" (C3illa~l! ·~;(1 
Tatár Jó:-::s1·f, Dudapt•.:.:t, .XllT . 
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Tatár Zs .. 1Iezöbáutl 
Tavaszy Ferenc örök., Encs 
Tábor Gyula örök., AllJerlirsa 
T~ü.1y J óz~ef, K.i~kunfélegyl1á1.a 

T{mcos József, Budapest, 1. 
Teleki Ele1uér, Vúchn rt.rún 
Telke,ssy G{ilJOt' tlr., Oru-.,,lláz:i 
ÖZY. Teltsch _4-llolfné, s~ere11nyl~ 

Tcllw;:;váry !5tvún, B1Hlape::;t1 X. 
Te1ucsY:Íry J ó~sef, Szegetl 
Tereczky Pál, Szent,ni~trlonkátu 

·.rerl!n1y 1'1Pnsh~rt, Deu1ecser 
Tcrn:ij;;ó J óz:::;ef, Budapest, XI, 
Teveli Béla, Butlapest, XI. 
'J'eutsth Ott.ók{u·1 I\Ioson 

T8le:-:\v I~t \'Úll, l(i:.::k11nlaehúza 
Téry A.urél, I-íögyé:::?. 
Tllall;•i- Gyula, l\IezölJcrény 
Tl!all1·1· Púl. Ne!Hí'~.Sc:-:a 

Tha11hoffPt' FüHiJi, Jl(•sra 

Theg-ze~GerlH:r Béla Szinér\·árnlja 

Thierr.v Tili(lr, c~qlel 

Th0n11a E:.ú1·0J,\·11·5, PPn:<l 

TIH•J'(ftZkny s:~ndor, l\:Úp!ilnoklll(IIlOStor 

T!n1ránc:zky I\.ú 1·0]~·, Súta 

Tltury A..1lf[(ll', I\.i~kunfélcg~ hZtza 
Thury GC:zúr:é. DaJ:1 ,., 

""·· l!C~lll(~;:,; Ti1n[1ry Balogh Jánt1s, 
Tllichlerné: dr. P11lóczy ~"'-n11a. 1{oloz~y:'.i.r 

-.-.-.-

Ton1csáuyi Ödön. Uni;\·ár 
'l'oinka l{foroly, l\Iagyn.rórár 
TulYay In1re1 Dc!J1·cc:en 
TulYéth ]{(~zsö, Túlya 
Ton1or~.- Eleu1ér, l{iskunhalns 

Toóth l\Iill{tly, Budapest. X. 
To11onáry JózSel, Eger 
vitéz Torday Ferenc, Budapest, VII. 
'l'orkos Déue.s, Öri5Z1!,ntpétei· 
'l'ornyo:,; }dadár, Litke 

Tornyos Lajos ürlil~„ J ász!Jerén~· 
Sz. 'T'óLh B1~l~1, DPhreC:elJ 

C.s, Tóth Br;n.Ja11 iiriili:., Nagyecse~ 

Tóth DPz:-5Ö Hri.Jli:,, Egyek 
T0th ,Elt•n1&1·, Erd 
Tóth Il(111a, Júszft>lsösz~~ntgyör:;,v 

Tólli I.-;;tY~'u1 i.ir1ik,, 1ZP<:ske1uél 
Tóth T::.tYúu, l\Iunk[H'S 
Sz. Ttnh J'óz:::ef, l\.iskunféIPgyházu 
Tóth J .J;1,::ef ürili= , Enlöcsukonya 
Tót TZúlruán, BPxeuwnd 
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Tótil l\.:'il111ú11né, NéByey l/ilnia. Balaloukeuese 
Tóth Pil, Parúu. é..,; Rec::;k 
'l'Örpy Bl-la, Bös 
Török • .\.rv:úl. fI('J;.Ye~haloni 

'Török Gyula, Nyirl';,ryh:\zLl 

Törük !(úlmúu, Túpióbicsko 
'l'üri._ik Lú:::zló, Györ 

·Török l\Iárton, Szt:ged 
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(izv. Tra iún0Yid1 -~ntalné1 Ber~ttyóujfaln 

Trn}lly A.l:dos, Bogács 
'fraubkatz N., I1:uszt 

Ujhr-lyi Súnclor, Tu!ándol~ 

ih:v. Uhuann Zoltúnué.· i\Iezötul' 
lTlri<'h ~ J :lzsef. Szel.:szárd 
u, Uray Lc'i.szló, Jánlr, 
Ürmössy B, l'diklós, Si.ilelwcd 

Varlúsz Elek, Nyirhátor 
Vaclnny Zoltán. liird 
\'ngn::-zky l{áznié-T dr,, Rítl;:o~csaba 

\'ajdn G:y·ula, i\.bony 
\rajna JózsPf, Budapesl, IV 
VnJna Lú:'zló. Btulapest, IV. 
Vajner Lajo:::, Ror.:;nyó 

\ 1alu Józ:-:ef, FPlsÖil'Cfr 
Varga _!\1it:t1, Béké~csahn 

0. Vnrj!a inln', IIn.i<luhadlnl.7 
Varga P[d. ökUl'i1 ti 
Vargha Lásr.ló„ Paks 
V:u·gyn::::-:y Gyula. Nagyk:iril 
Vn r::;únyi Béla, Buclafol\: 
Vasclényey ~!\latl:."n·, Nn,::;yha.Jo1n 
\Ta:-dóuypy Ele1nór, Na§ryatúU 
\ 1u:-::-; ,J~·nö. Berel~l 

Vass Lajos. Nagybú.11~1 a 

V:iss i.irük.. Oklnud 
\Tass P~i.l dr .. Okland 

Va&Yáry Béla öriik., JászCirokszúllás 
V:i~;;;zocsik I~ndre, Ökiirniez.Ö 

vatt.ai Vaitny Eil•tnél'~ Gönyii 
V Ú!!Ó Gyula, \Ti1Iány 
Vúg,j István iirök.~ Villány 
Vúllay_Sipos Be1·t:1, Nylrinihúlydl 

Viunos Gyula, Buc1apest, V. 
Ván1os I1nre, DiósgyÖr-\Tasf,ry{u· 
Ván1szer Gyul!L, Fényer-;litJ;;e 
Várady B0Ia, _A,J5ór(1J~os 

vitéz dr, Várady Lús;i.ló, Szenles 
Várady I\Iiklós, l\Tezötur 
Vúrkonyi (VVngner) TiYtu1nr, l\:áhl 
Vecsei Nagy Dezső, Ep:cr(.\':I; 
özY, V('Jcsey Ist·yáurJé, Eger 

Veres Pú!, Ti:-:zaluc 
Verc:-: Púl; Tbzakl'GZi 

VoTc.-.::-; A.rpád, Bud:ltH:::;t, II. 
Veres:;; _.\rpúll, Sz{;szré;'.!cn 
\Terér:.-:y Géza :.iriik., l\.P!ld!'l'<'S 

VéJJer Ernő. P(';.;(:;:.zentJőrinc 

Vi:berné, RúrÚii~· ,Elza, P1~st;;;zeutlőrinc 

Végh Lúszló, Szolr~ok 

Vél.r Jó:i-~'5ef, Vésr.lő 

Vérlesi Lajos. Nagybánya 
Vida Lúszló1 l\Johúc:::; 

\'icla Ödi.in. Bél~és:;;zentandrús 

Vidoyszky l::,ty[ui, Béké:::;sútnson 
Vigh Ferenc, 1'.lle(l,qyeseg~·háza 
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Vincze l\likló.s, l'\.unszt•nüuárlon 
Vincze I~tyán Budapest, X. 
Vinnay l;:;tván, 1{01uC~c!i 

Viola L-ajos, Tüköl. . , 
özv. Vizslovsz.ky La;:;zh.ine, Dun11S.7.e11tgyliq~-

Vlad Pétp1·, Borgóprund 
\Tolla Guf;ztáv llr., Losonc 
Voith Fe1·enc, G:;ergyóa1Calu 
Voilh Józst·f, l\!ngyarlúpos 
Volánszky Ferenc, Felsőbalog 

Vonrlra A1dal í.lr., Pécs 
·vörüs S{u1tl•)r, Füldeúk 
Vulkán Lúszl.J~ I~raszi:~lbéltek 

\Vachsninnn l{ugó, Borgóprud 
\.Vachtcr János, N agyl~árnly 
VVague1· l{l'Ill'ik, Nagykároly 
\Vagner EJúra.: }\.luiÚ;;f;algó 
\"Va!'..!'t:.cr VVilhcl111 dr. iirük,, Tekci 
ijzv: Wajdits G;rüi·g~·né dr,1 Bouyhúd 
\Valigursz;ky A„ntal, N~·irh(i~út 

\VaUenCehl i\Iiltály, DnnalJoi;UÚny 

\Vallon Ln,io::.:, llaj<lu\:;::r.oUoszló 
\Vallner Rezsö th·Lik„ Ugod és Púpa((•:::zér 
\Vandrúl>: J óz:::ef, Borota 
\Vat.ta:r IZorn·~l, Euiöc1 
'Neghoffer ?.Iildós, Bokod 
\Veigl Dezső, Pécs 
\YeinhL•rge1· • .\r1nL1, ftl:q;yarwecsko 
VV c~inherger László, LéYn 

VVeinrich örök., .<\.rauyos111eggye~ 

VVt~i.sz Inn·e, Bereg.sz[>..Sz 
\Veb;zberger Ferenc, Hajdu<lorog 
\Veiszhan::-z Sándor, Vúgfarl~asd 
Vl ei:::zeuhat·ht•r P:ll, Best•uy::;zi;g 

\Velln1aun l(ároly, Vfrnuezi> 
\Venczel LnJos, P(•::;tszentl~rzsé!J0t 
\V l'Hger Lü~zló, l\:ll'zŐb(·rény 
Wenk. Bé:la, l(entleres 
VVeürös Gyula, Buüap:,•5t, I. 
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