
Á KÖZGVÖGYSZERELLÁTÁS, illetőleg 
ÁLLAIVIKINCSiÁR terhére rendelheiő 

1 
gyógyszerkészítmények:' 

.. .\J(TOPit<YfIN inj_ 3x1 1 űxl, lx5 J;:c1n. a;TJlP· 
P-AMINOBENZOLSUJ,FAMJD-Chinoin tabl. 

" 10 és 20 drb 
DESl!;PT"YL i11j_ • 6x5, fix2 :kcn1 an11). 
DIG·ICL.i\.RIN inj . .3: :nnD. és sol. 15 kcn1. 
J{OGI\r_AL inj lf10 E. S a1nll 
INSULfN"-Ciü~oin 100 ·és 20() E. 
L..:\.N„ACL..:'\It.IN _inj, 13 é:; -G ;.1.:;i1p, (::;.;.soL- 15 keni. 
i~üVliHJ'l~ inj. Sx1·, )Oxl 5x2.-10x2 !i:<...'Til a1np. 
OVf)S.A.N tal1l 40 t'.S 100 .dl·O. 
UL'i'RASEPTYL üchl 2cl drb. 
··vrTA.PLEX ,·,D'' tuh( 50 drh. ó3 oh;,j 10 kc1n. 
ZlNI\:-PltOTINSULIN-Chinoin 1 atnp. 200 E. 

.:\ rv. kiad;ísu 
l\1..:\G1-..::\ll G1"(lGYSZEll-I\:öN"1

{\'- ~i.lapj{tn: 

EP!IEI~IT tabL 2ü <lrb 
NEOI\-L.\GNl)], (Chlorl~genin1n-ChLnoin) tabl. 

10 d'rh. 
PITlIIS„A.N inj .. 2'xl és Bxl k-cni. an111. 5 I. E. 
Pl1'Uí8.:-\.N. inj. 3.s.1 é:; Gxl ktrn. aJn[l. 10 I. J~. 
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~ j J"·- 1 .. 1•1,1,·,. Dr Gnftl Endre. ..t•eeo~ '' ·"' · 
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EILÖSZÓ. 

Immár harmadik esztendeje kell Zseb
naptárunk előszavában arra utalnunk, hogy 
az élet megn~hezüli, mert most már csakne.rn 
a;: egész vilá.~ harcban áll. 

A mi magyar honvédeink lendülettel, ön
feláldozással és dicsősZges eredn1énnyel vesz_ 
nek részt abban a gigantikus klizdeie1nhen 
amely Jt>nye.géb2n ne111 n1ás

1 
n1int a kult1u·á

nak, a társ:Ld1ln1i rendnek, a keresztény gon~ 
dola!nak óri;_'tsi h~rca et világfelforgaló, az 
i~:tenta.Qadó bolseviki jogliprássaL 

~4.. világ szabadságának n1egóvásáért küz
dünk szöv2lségeseínkkel c_gyütt az egyik ol .. 
dalon 1 n1íg a másik oldalon a söléL:ég, a:~ 
emberéleteket hé]dyókba szorító s a könyör
telen kizsákn1án,yoló és plulokratn kapiL11iz~ 
n1ussal fri.~yrc lépett ron1bol;is pr6bálj:1 ron1-
ba dönteni az cn1bcrisé~ C1·ezrcdes szab::c\_ 
súgjogail. .A.. jó Isten segedeln1ével a VC'.~S<.l 
győzelen1 ]e~inbb hit link szerint ncn1 ;:i fel . 
for_gatóknak fog jHlni. 

Enn~k a dicsőséges végső gyözelen1nel~ 



~1 

1dhJ.rco16.s{lbJn :i:;:n1 csek&ly lesz az érdem~ 
!ón1éilósáúu I(orn1ányzó Urunk ;izo:1 higgadt 
é.s bölcs ~~1nalve.z:tésénck s dlplon1ácial é!es
lótús(1nr.1(, ;-i.n1clv klv:11ó knrn1únyíér[iak mun· 
káj:i. n1cllcli. ini1r ccldíg is nagyszcri.i cred:_i:ié· 

11·yr:k8i. t~rtnelt ki. Orsz:iggyarapil? I\.or· 
n1:lt1\'ZÓ lJrunk égisze alult a Felvidék, Er
c1é]Y, c:i.. Dé.lvidéh jelentős r.2sz2i térle1\: vissza 
az ·.1n\·:-1i:::;·;;:·.::(11hoz

1 
dus lcrn1'2szclt kin~sckl-:21 

s n:a:iy~u-ul 6t~ző nolgúro1r n1cgsz{unlú.lhatat
l:u.1 cz:-ci•;cl c~~yiíll. 

Ol'(:".:ii1 r5\·önvörit credn1·iny ez 1 :tn1elyért 
tiszLt '::::~i,„1;1;1 Í;:cl\ lr\l;'tl adnunk i.crcmlő 
;.\ lv(1;1l:o11 1::~ 1.rül I(orinánvzó Urunknak, s a 
1na,L''·'ar knrn1ú1rvnnk, s :~·11112\\,- n1cll~ll cltör
pi_d·:-1.c.i.: ,t:~ é'~'-:ln~\·: i\?o'.;: a nchézsC~_~ci és kcl-

~"i!;p,:~':,';:~~:~~::~~'~11'.~r~,·~~~~Ir\~~~'~l~~::,~l;~,~~E 
lc.ss0g(~rzc:U.cl kell viselnie. 

.:\.?: any::sI11cszcrzós nchr::zsl:gei 0s a jö
-i:cd.~\n1{in'.d:cl \t~pcsl nc111 tarló drágaság n1gy 
é\cln:-::1l1_,L 1cöveLCl a 1nagyar gvégyszer·ésti 
L:1rLól is. L':: 1/1selnü:1k l-:ell szi··:cscn 1níncl

s :tnn:lk a rn·:::'.~V~lltn b~
arnelye:-:. felé az ut 

Lcrí2sztül fog bcnnün-

'::--:c::l·:·..:L 
kéne'.·~ rcn:2ny:;0~2iirl 1 
et.':~L,:..,~: ::·;: <.dd~J::alol~on 
ket ci iu!L~üni. 

l<z 1942. tvvel a G·yógyszerészek Zseb· 

!j 

naplúra i ub.íláris évfordulóhoz érkezik e: L 
f\·1osl lc.-;z hel'.r<::neclik eszlc!1dejc, ]:;:i'iv bcko· 
p_ogt:tl a 111.ouiy·nr .i'vÓ(i\'<:...,.21·!'''Z"'1. ~~'., 1·:- ·: .. 1 _ bb ·~ <..">. ""''~.t...- .. ~· ·~·-' e c;lj.c .. • 

tigyan~ ~. :u1 .:i go~;dos szerkeszté.sl:c.:n és di
szes luvtl2Ibcn, 111clv 2vlízc.:1ek so 1---111 1,"' 1-~c::7_ j "'l l , ' -- - ,_,_ 
.u ette karlúrs~dnk rész2rc örör11'.11cl v6ri é:-: 
ked~es2n r?,g~dot~ k.iadvánnv5 s a:nely ezt :!. 

Gyo~yszer2s~1 z~~.cb:~ a p túr unka l Lu-tal 111:t 
folylan C'L~yu!lal idüúllóvú s évek 111u1va i.) 
hasznos lanácsadóvú nc111csilelle. 

194.?. évi Zsebn~tplárun~~ e lckint::tbzn 
r_1~n1 111ar:i.d cl elődei n1·5.iZ5tl. Jvlull é\"Í eiö::l-
Jt::nc~~ ld~tdúsa ól:t 111e~jelcnl, bci111ünkcl ér_ 
::lcldo E11ndc11 tö.:·v6n·yt, rcnclclclel, leiraloL 
1elenlCsl slb. köc:ryen úlL,.::kir.lhctö csooodo~ 
sitásb:tn GröLil nH:~~· /..__ rC!tclcL.:tc:d1cz .stb. ~s:;
lo!l_ t~1rgvn111Ltló visszarn:znö]e;_; ulb::tiL_-_-::1zíl1" .t 
1 ' ' 1 l -- ---~art.a rsa 1~;.~at ~tz ő (Ct érdcldö hi.llós{:.!~i inléz-
keclcsckrol. 

De hasznos tuclni·valók cQész sor:'tL i:; 
adjuk s poni.r.:; cínü:iráL 111ind:izt~1 halósátlo'_,_ 
nzd~, c~y(~:1ülelcknck, lestülctcl~nek slb.! n~nc
ly~k.kcl a gyógysz12r2szi gy·a:,;:orlat kéízL<..:il 
c10Ig1.tk leLi;;L Önálló cikkckksl <:'.zuLitd is iöb
bcn szcrc-pcli1ck. Dr. Haas J1iihlós bud~lncsi.Í 
karlúrsunk, orvos_gyógy.szcr6.sz: :lz oru~sll!8 
u_iabb haladciscz Jiyógyszcrdszi s:cnzponlb6l 
c1n11ncl íolyLalja lu\·ább rnúr Cvek óta közór
deklödéssd fogéldoll cikksorozalúl. Ebben ''-' 



u 
évben a ICv!ilnniin 1 n1ásként coagulatios vlta
m:inról mond el hasznos tudnivalókat s is· 
1nerleti azokat a gyógy:;zerk.észit1nényeket, 
n1elyeln1ek ez a fó hatóanyaga. Szól további 
a Depo/o//a11, a Pulsolon, a Ce11lrilon, Temi
doi, A/r/yslox, Dysenteria.Polytagin, Typhus· 
Paratyphuö, PolyU1gin stb. készitményekről 
s behatóan i~·n1erletí azok therapeuli.kus je
lentőségét. S áltdában fclölefi közleményei_ 
ben az orvoslásba;:i lörlént ha!adás minden 
jelenségét. 

Losoncz ilczsii somlószöllősi karlár· 
sunk „111entsiih nieg a kézieladást'' cí1nü cik
!:c'-bcn a gyakorló gvógyszcrész tapasztallsá
gúvnl rnegszivlclendö tanácsokat ad ar:·a néz· 
vc, hogy n1iké~t szerezze vissza a gyogysze
rész a kczébo1 lrt:.:s:tn kisiklani k·czdő, azelőtt 
olv 'fonlos bcveteli forrúsail. a kézicladást. 

, Dr. \i\leber De:ső budap~eslí gyó~ysze~ 
résznc\

1 
a Jvlagy:1rországi Gyógy::zeré;;z 

Egycsülc:L tanügyi bizollsága elnökene_l~, az 
Orsz„tlio-s I<öze6é<::zs2:riüdyi Tanács tagp1nak, 
~·;:ftn1~; fialal gy'7ik~orn~k ~ i1nn18.r országos hi
rü ldtünö lanitón1esterének1 n1ár a 11Gyógy
~:zcrószi I-letilapban is leközölt „Tájélzozlató 
(1 rh1Ód)1S"'ferészrjvalzornoh.of tarló felelős ve_ 

bJ b - b· 

;::?iőhneh" cin1i.i rcncl~dviil tanulságos ul111u-
tal.ásaíl azért ikLatlul.;: be Zsebnaptárunk.ba, 
hogy azok is n1egis1nerhcssék e hasznos tn.-

7 

n?csokat, akiknek - például a Délvidékkel 
visszatért karlársainknak. - nc-m állott n1ód
i~1kb1n ezt, n1!1nt lapközien1ényt e1olva.s· 
n1ok, s azért ís, hogy ezen a gy.1kornokne~,e
lésné_l :endkivlil értékes utbaigazilásoknak ái
hndo 1ellcgét biztositsuk. 

Dr. Rex Fert?nc kartársunk 11 _A. világhá
b.oru hatása a gyr5gyárunagyllereskedelernre'' 
c1men 1nost n1úr ha!'n1adik a1kalon1rna1 isn1er
teti zsebn:tptárunkban azokat a nehézsÓge_ 
ket, a1nelye1dtel a ~yógy3zerbeszerzés terér:. 
a gyógyárunagykcresk.edelcn1nek a háborus 
\'Íszonyok n1iatt n1e~ kell küzdenie s an1el y 
~1:- ~1rul.;: elosztása és kalkulációja sz2n1poci.l-
1abol su1yosan érezteti hatását a rivÓn'vsze;:-
lárakra is. ~' "'-"'' 

J\znk a kartarsaink. akik az e téren ész
lclhetií kc!lcn1ellenség2k n1iatt bántó birálal
ban részesítik a nvóc51rúrunaovkeresker!o„kel 
~ !::.'>· ö ~, ~ r 

dt. Rex Ferenc nagy szak:tvalottságQal n1e:·~irl 
tanu1srlgos k3zieményébö1 liszla nla.!l,varáZa
lát kapják a b1jol~. okának s olyan helyzet
kép tárul clébük1 an1ely alkaJ1n1s 111inden cl -
han1arkodolt g:l1:csoló birálatot lelon1pitaní. 

_A_ szo1rásos naplári rész, a gyó,~yszer
tf1raknak s azok tul:i.jdonosai 1 haszonélvczé"i, 
bl-rlőí és keze1őine1( a lehclöségig pontos cin1_ 
jegyzéke leszik :tn6g érlékcssé Zsebnaplárun. 
kat, melynek r!iszes kiállilásu 70-ik év!olyo.-



s 
inúl bíz:tlon1rnal, 5 ~z összC'~i!litás 1törül vég
zett n1tu:ka i1yugodl önludatával bocsátjuk 
r11o:;l ul1ára. . 

J-Tis.:;zük :1orív L ICarlúrsaink a szakira-
' ~ · · • „ 1 l 1t lcr cL1lon1 c2.en é.•„;·\11-évrc v-í.ssz:ttcro .te(\;e - -

··nékét sze;:eleLtei íogjúk fogadn1 coben az 
e::zlc1 ncl.öbsn is. 

1942 JANUAR 31 nap 
l'Iapok Róm. kat. -1 P~~M~:r··=o;ö~-5~1 

í Csütfirt. j Ujév 1 Ujév ,-19 Dee. 19·Ltii 
2 Péntek l\lnkúr .:\.bel 20 lgu:í.c vt ~ 

3 Szon1lHli \ Gen. sz. 1 Benjamin i21 juli-ína sz~ 
4 Vasiirnapl D. Jéz. sz. n.! .p Leona ;22 F Sztn. vtl 
5 I·Iétfö i 'l'c!c~·-:f. pk. I Sirnnn 1 23 KréL 10\"tl 
<i I\:edd Vízkereszt ·vízkereszt 1 2+ !(ar. r:J(ib.~ 
- Szerda Lucián vi. :\ttila i ->; \:·1""1.·}-·1r j· 1- - < t'.:y 'd • 

S Csiitört. Szörény 1 Sztirény 1::!(1 Isi.sz. I\i ;
1 9 Péntek Julíún vt. l\Iarccll !1::- I~h-. Híd." 

10 Szo1uba t Yi\r.uos pk. l\[clánia l 2s -rlibhcz vi:~ 
11 VasiÍrnnp 1 Dl. Szentes. i 01 ~\gota :v F. l.~·- u. v.~ 
12 liéifc'i 1 Ernó ap. 'Ernö - _,() ~\ni.~1u i 
13 Kedd Veronika Vidor )! ;'\felúnia il 

1 
i~. S.z_(.'.n.l.'~. ] I-filt!,~· pl~:: en. B('idog 1 Jun. 1Y-~2.;i 
t.J C:-uto! t. ! re ::iz. 1 ,:! Lóránt _z ,_s·,'.•,i11 1_11•1~:,·,;,:_~· f,.: 

li 16 Péntek l l\furc. pk. Yi' c;uszi<í.Y .... ;L. -· -' '" 

~ 17 SzoruL•at , :'l..ntul ap :\nial :17·0 apo~iol~ 

fi 18 Vas{irnap 1 D2 Pir, t>r. vf D2 Piroska --~-E3:2. 'l:hc~J 
~ 19 liétfó 1 B. AI<t1b1l 1 S:tr<t ú Eniiüniu , 
~ ::!O Kedd F:th. é~ S('b 1 r,ílnJ.n :· 1-:-iiu 
~

1
. ::!1 Szerda .\;;ne::. :i1, '\ t ! .\g-n.::s H (~yiirgy 
. 22 c:~liii_irL 1 \ IUCC Yt. 1 :\rtur ' 9 Pol. TL ,, 
i '.23 Póntek i Bairnund i Zclrna Hl :\L\:Tlún i' 
:,:±_~zoinba~ j Timót pk. 1 Tádé !fi T(!Odo,: npf 

~ 25 \'astÍi'nnp! D'.3 Piil raeg( D3 Fúl lortl.· 12. E .i'rlo<l. 
~ :J6 l{étfó 1 Po.likú.rp ! Van du 113 s~:tnüon. ~ 
fi 27 I\:e<ld '~\.. Sz. Jáno;:;, Loihúr 1 i:!. I1aiti vc !, 
~ 28 Szerda l'L Sz. Pótcr·I: K.úroly 1 15 í'ú! rem. ) 
~ 29 C;ütCirt. Sz_al. Sz. ll'er. :\c}él _ j l~ :-:ly.. ,Pt'i.L L! 
íl50 Pe-ntek NtRrtinn ~z.I bllnl 1Jll!·:n l:J: !\, ~l..nt. H.\ i 11 Szombat 1.,1. Sz. jiin. 1/itgili:i 18 Cirill ~ 

--·--·-""==-~----"""-"""'=-~.=:;"'·=o=.:-„"'""="'"·"-""= 



::·o 
1942 DECEi\/fBER 
~ 

Napok 1 

= 
llóm. kct. 1 

Protestáns 
-

1 J(cdd !Elegy pk. !Elza 
2 Szerda Bibiúna Yt. Aurélia 
3 C\ütijrL IX. Ferenc 10livia 
~ réntck Dorhála 1 Borbála 
5 Szon1bat i~zabbasz [Vilma 

6 \'nsárnap:J.liklós pk. i i\Iiklós 
7 liéífő i:\1nbrus pk. ]:\rubrus 
s Kedd ISzepl. fog. l!lliiria 
9 Szerda F. Péter Natálin 

10 (~:;ii li.i l'Í. j?\1clkiadcs Judit 
11 Péntek ! Darnáz p. : i\.rpád 

i (2 Szornhat :Otilia 1 Gabriel 

't-3 ·va~iirnap: Luca :-o:z. ' i I~u.c1~ i (.(. "!ft~tfii i\'.ikú1, pk. : >1.ilanlka 
! 15 1(vdd 'Valér 1

Johan. 
1(, Szl'rda :uclka cs. ! :\~b~na 

: I~ C\ii·:iirí. Lúzár ;Lazar 
l~ !'1'·1uvk , C~rúci<i.n ! .\ llg'll:-iZ, 

~ ! ( ) :-lz(lni\i;ti : Pclúgio. !Viola 

31 nap 
~ 

1 
ógörög 

! 18 Román 
1 C) Barlá1n Yi 

[20D. Gcrg. 
21 B.-.4.. fet. 

1:32 Filémon 

12:; :\1nfilok 
·2+ Kele1ncn 
::!3 K.atalin 
'.26 Ni.kon 

:::!.';' P. Jakab 
,28 [renark 
1 :29 Pa ra111011 

!'.Hl A.udrús 
1 [ )('('t'!ll l 1. 

:2 I-fnbakuk 
! 

3 Szofon. 
./. Bnrbílln 

: '.'í Szabba5z 
i 6 l\liklós 

-·--------------------i---
20 Vn!'Úl'nnp_Tin1úf '\ r. 'T1•oí'il :- _.\1nbr1;,;:-. il 
21 lll•ift.i '. l"a1nú:-; a11:-. i'Ln1i<i:-: 

i...!2 !(!dd 'ZétHí :Zénö 
!...!í --.1., 1 d,t Viktória 'Viktór. 

IU_!.~ (':-;íiii.iri. !.;:\dú1n. l~\·a ;.':~„ ~va 
2:; Pt-ntek 'i'iagykar. .h„aracs. 

fi :!fi Szo1n~_H1~~~Istv.~~l"tvúu.„ 
~;.;:- Yn:-.úrnap Júno:-; np.-;. :.fiíno.s 

!...!'.-' l.í0.ü(·; ; .\pn'1:-:1.eni. j !\:i!tnilla 
_:q 1\'í·dd Ta1nús ok. · l)úvid 
?ifl ;)1v1·1lct Dávid „ 7.oárd 

~ :_:; !. C:-:liíi.irt. ! S:cilvcszter ]Szilv. 

~ /\dríp 
1 

q B.„_.\. fn,!r 
, 1 () ! 1 (' !'llHJQ', ~ 

11 ! ~?úi: ic:t' J 
: 1'.:! ::izp1nd. ~ 
! !3 Eu::ztrút ' 

'!-! (i,-;;1tv!ik 
l:l Llc!!.ll·r 
lú TcoL 
17 Dániel 
18 Sebes ty. 

:2l 

)l<1gyan1r:-;z:ig \\orn1:ínyzú:::úga: 1., I\.irúlyl p:duta 
Tt:l 11.:P---(<ii'S 

I. 2\!II';!~Z'i'f:ll!U:\IOK. 

:'>Iini::-:ztert~lnök.~(-.!,i lnr.· kii-.): T„ Szent Gyi5ri:;y tér 1, 

TcL: !flil--fi\fl. 
I-?elii_gyn1inbzU_~rinn1 (:11, kir.): 1. Or,oz{i.µ-húz utca !JO. 

T1•J.: f.-XTIT. r·.'·;;t"úiyú1;:tk Liizp1\nlj:1: Jlit1-fl:!.P. 

Fiild1niYd(··:-:iigyi rnini:~ztérinn1 ( 111_ kir.): \~, k<:L 

1·~( -·ctith T.:1J'1'" t(·r "11. TE-1.: !:2.i-2!lil, 
lfo!lYf:•d;,;llni niini:·<·:ti·ri11111 ( !n. 1-:ir„l: l., Szent. Gyi_irr;·y 

tf1· J T 1: Ji,f1-0·;f1 

l.~·az::-:<Í.)..i:i'.µ:;::11ini~:zti'·rinrn (!n. !~ír.\: ·v" Jiarkú uier: 

·11>. "f'<.:!.: 1:2!-G:o. 
fpa?·ii_gyi Inini:-:zh~·ri111n (_!n. kir.)· TI„ Lúnchitl u, ~ 

Tr·l.· .1:-1!i--i1~J!1. 

i\erP:.:l;YdeJp:n- é;-; I\()z!Pkl•dé:-:iif!Yi nliniszt(•ri11111 ( 1:1 
Lir._l: TI., Lúnchirl u .. i,-'.:i. Te!.: '!liíi-~Uf). . . 

Kiizt·ll:'tl:l"i 1nini..:zti>ri:nu (n1_ 1d'.l: V_, Sz·.'·ch::n-yi 

1·kp. e. Tt·I_: J J!1-l;11:. 

hiiliig-ymi;ii:-:ztériu1n (ni. !~il' ) : 

lli0-0.11_!, 

. Di:0z l;'1· :? .. '\\~1 · 

--~ 



2:l 
Pénzügyn1inisztériun1 (m kir ) . '"I Incze ,, • pn l' - ~, • · · -"'" ·. ~ . a - el' 

n. Tcc: 16()-050 .. 

v·anú:- és , közokt.atá~ügyi inini~ztúdunt (nt, ];,ir.): 
V., Grof 1{lebt.·1sberg u. 16. 'fel: J29---430 és 
112-167, . 

íl. BIRóSAGOJ\. 

Curia (m. ldr.): V., Alkotmáiry u. 2. Tel.: 118-83°! 

Földbirtokrendező Birtíság (or$Z.): v„ }{lotild ub.:3 
15. Tel.: 123-0<10. . . 

ltélötúbl<\ ('budapesti 1ki-r.): V. I.::.ossuih .Lajos tér 12 
Tel.: 116-8M. . 

!\:özígazgntási Bíróság {!n. kir.): II., Fő utca 1, 
Tt·l.: 152-259. 

Törvényszék (buda1ie:::.ti kir.): i/ .. :Ukotmúny 
l•!. Tel.: 112-337. 

UtC!.l 

Törvényszék (budapt>sti !kir. büntető): V. kf;c, 
l\Jarkó utca 27. Tel.: 121-988. 

Törvényszék (pe:·stvi<léki 1ür. büntető): I.I„ Fő utcJ. 
70-78. Tel.: 151-305. 

Járásbiróság (bud:q1e3ti I__;llI. ker. kir.): II. F1j 
utca 70--7-S, Tel: 351-7'53 

Jár«!sbirósúg (bud::i.pe-sti köznon~ kir.): V„ l\Iarkó 
utca 27. Tel.: 122-010. -

~júrásbirósú.g (pes~vi9,é\i kir.): 11. Fi.í utr:u íO: Te! : 

351-751-· 

ill. üGYESZSftGEK. 

Ii:oronaügyészség (nt. Jk:ir.): V,, Ko.3-!:r-Uth Lajos tér 
12. Tel.: 121-505. 

Főügyészség (buda-pest.i kir.): V., J(.ossuth Lajos 

tér 12, Te1.: 115---790. 
ügyészség (budapesti 1dr.): V., I\IaTkó utca 27. 

Tel.: 119-204. 
ügyészség (pestvidélci kir.): II. ·Fő utca 70-"i':S, 

Tel.: ir.v-·OGO, 

IV. PÉNZllGYl HATóSAGOIL 

Pénziig:yigazgatúság (szGk-esJővárosi ~1. ldr.): V .. 
Szalay ut·ca 10-1'!. Tel.: 113-659. 

Pénzügyigazgatóság (hudapPstvidéki m. kir.)~ V. 
Szalay utca 10-12, T.el.: 112-085. 

l'övá1nhiyatat (n1. 1dr.): IX. Fövú.ni. t<2;1· 8. TBl.: 

1S7-~G3. 
Doh:.inyjöYedéki kiizponli igazgatóság (111. ~kir.): II. 

Iskola utca 18. T.el.: 156-020, 

.:\.DóFELVGYELöS::f:GEl( (n1. kir.). 

I, ]~erülPti: I., Forluna utca 4, Tel.: 160--828. 
II. k-eriileti; II. Fö ut"-!l 3'!. 'r-eL: 1'5'0-328. 
lll, kerületi: III. Fő tér 1. Te1.: 162-604. 
l\i. kerlíleti; T\r. Esldi t&r 8, Tci.: 383-506. 
·v !_} •. kürületi: V,, Szaln.y utc2. 10-1-1. T.: 1:13-659. 



Zl 
·v;n. kc:rülcli: ·v„ Szc.nt. Ist\·ún körut :2:2, Telvf\Jn: 

11'-,101. 
·\"Jj • .\.. :J:\:!·ül1Ai: ·vI,, Vi!ln1os es(1.~zú1' ut 

22c:-uo::;. 

VI/D. kc:1·üll'ti: VI. .....-\.t·ncll utca lli, Tel.: 
Vll/A. 1u.orük:ti: YIL ::,-: i 1J utca :2:). Tel.: 
\'ll.1 D. 1-:f~rüh:li: V! l. Síp utc~~ •)•) Tel.: -·J, 

Vl!I/A. :~criih·i i: Vlll., :llúria utc~~ 5G. 

" Tei .. : 

1:21-:2íi3 
-.i~:J-.;'"il.J 

:2:2:3-1.Jflfi, 
Ti·:0fo:1: 

VII.I/D. kcrül..::ti: \'III., Baro.o,; ut;.:a GH-GS. '!\:.!. 

18:2.---1~1,5. 

1~\./ . .\. kcriil~ti; TX. Fiiy{un t2r 1. Tel.: 187---íHS. 
L\../U. ke:rük·ti: 1X., :.\I\'.~tc-.~· ulca dG. T12l.: 1~:.'.-G'ifi 

X:. kcri.ilt!ti: X., ~\l101n:',,,; uü:a :21f, TEJ,: 1-1S-:2o-L 
\..l. k:•ri.ilí~!i: >:.!„ ·)rlay utca .L Tel.: :.!J;\1-:;:1:3, 
XIIi. k('rcil1·ij: \"f. L;h:.:i u. J..:e. 'l\<l.: :z;i::;--s!10. 
\.l\'. k1..!rl.ih::ti: Xl'V., Thi:':: ;1y ut. J:l:.'.. TP1· . .-fPn: 

!~lio-~11 

l\El,:(;LETl .:\D1l~Z,\)l\'ITELJ. o:-:zTALY(lI\ .. 

l. ] .. ;_:n1h·t i 
lli0-:1(,1_1 

!L l:t~·iil.::l'.: II, f\i :.tlta 1:2. 1\:-1.: .LG:~-~:2t'. 

Ill. k:.:ri.lleti: TII. . .Fii ll·i· :_;; Tel.: :Jii:2~-~:J.t!l 

I\'. k•TÜ], ti: tY, \"úc1 ttlc:: (i:!. Tel .. J<<)-~-· t 
\'"/:\.. kc:rú.lr:ti. \' ... Hua·;~d uü:a :.!(1_ T~!.: J:Zi'í-:1:11. 
V/ B. k:.:.rüJi~ri: \"., Szc:nt l:·-=i_\-úll J.:iirui •)" Td: 

1 L-1-S-1:1, 

2,G 

YT/A. kPt'td 0 ti. \if .. '\:"il:11os c::oú:::zúr ut 3, 'fe..l.: 

-1::'.1")·-'i"·Ji 
\'I,1D. l;crill·::ti. \'I., J.„1''.Hli ;__itcc~ '.:!1-:2:~. Tc:kfon: 

128-1S8. 
\7 IT/~.\. kcriilcl!; \'fI. E.1auzú.l utca 10. 'l't~l.: 

,123-708. 
\iJI/B. l;:<>rli1Pti: VIT,, Csengcsi u. 11. T,: 222--.:102. 
VILI/.~. kerii.leti: V~IT., Esi·0.rhúzy utca 4. Tel.: 

187--lGG. 
\TilT/B. ke.rUlcii: \ 1111„ Baro:::s 1ltea 67. 'I'c-li',fon: 

131-995. 
lX/A .. 1kerlile:ti; TX, Dnkúts tér l'L 'l'el.: 1S7-~34-l. 
JX/B. l:c-.rlili>ti · I\'., Dakúts 1ér 1-l. T1•l.: 137-872.. 
X kerlilcii: X , Szent Lúsz1ó t-61' 2\1. 'fe1,: 1-19-132 
;.;_T. került_,t·i: XL. ·vcrpc1éli ut 3 Tel.: :2S0-'.?.G2. 
XIIL l:1erülcii: :i:JTL. u.:•ke 1ó1· l. T.:;l,: 4118-3:3-1. 
:\:I\7. kcrul(•ti: XIV .. , l'Cll'l'Yárad n. 3. Tc,J.: 407-158. 

\'. EGYETfrnl !'\Tf;Z!cTlfü f;S IL\Tú~AGOK. 

_-\_syúnyJcö:.·2ttnui 1ntéz:.:.t, 1.'I1I.. ?.Iu1:cnn1 l~i.init. ·1 

'l\.:-1 : 1:33-.LflG. 
n<:k!crl1:11úµ:i~ti intét:Pt, T'X., I-Iúgy\·_~ 1'.:ndre u. '(-('!, 

Tc:1.: i;S7 -10S. 
T:llll'::[.:~:ct!.::iri dC.k:~11i 1:!,,-at::.1: \{TTT .. ":\Iu·,:·cu1n 1-:örut 

íi--t·. Te:1.: 'J!!.O--DG. 
Fi„:ik~ti intézs-t, IL .~z(unu: \:nr.. Jlut:('Urn 1~öl'ut 

ií-7. T01: J88-02S. 
Fi;: kai i•:t .;:cL !! ~:,Junu: \ ifT 

.Jl:i T•:l.: :3:)-~- -GfiG. 
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F'öldtan:i :intézet, VI{i.1 ·11.uve:um körut ·Í., Tel.: 

13;S-206. 
Gyógyszerismereti intézet, VIT!„ tlllöi ut 26, Tel.: 

140-Z.i9. 
Gyógyszertani intézet, \ 1 ...:rr.1 űllöi ut 26. 'l'el,: 

131-186. 
J\.ir. 1VLagyar Pázmány Péter Tudon1{myegyebe:m 

Gyógyszerészeti Intézete és Egyetemi Gyógy
szertára, IX., HDgyes End:re u, 7-9. Tel.: 
181-6lr3, 

J{:Ö?Jegész.ségtani intézet, ~III., Esterházy utca 9. 
Tel.: 130-426. 

Növényfü:.:ert :igazga:tós:.:íga, VIII., Roma.neUi ut.ca 25. 
Tel.: 130-389. 

Növér~yélettani intéz·t~t. ·v1II,1 l\1uz;suni 1-.örut -1 
Tel.: 130-543. 

Növén)"Tend:;zertani és nöY6nyfö1<lTajzl intéz·::t, 
"ílIII„ 1\íuzeum 1\.örut 4a. 'fel,: 133-213. 

Oryoskn.ri d-é1\áni hi~·atal. VIII., ü11ői ut 2G. Tel.: 
131-210. 

Qu.e-stura, IV., Sze:rh utca 10. Tel.: 186-059. 

Radiológiai jntézet, V1II., Estt'rház-y utea 11-13. 
Tel.: 13f~2o7. 

Rektori hivatal, IV., Púzn1ány Pét.eT tér 3, Tel.: 
JSG-OG6. 

Iiönt,gen intézet, (1tQzp0r,ti), 'VIII., üllői ut ZG--28. 
Tél.: 133--334. 

i/,eg;rt:ini :intézet, I, számu: VIII. 1 l\Iuzeurn körut 
'lb. Tel.: 13-1-158, 

27 
'Vegytani int(!zet, TI. stti..rn.U: \TJ!L, Este11házy utca 

11-13, 'fel: 1~0--fiGl. 

EGYÉB ALLAMI HATóSAGOK ÉS 
INTi;ZM;';NYEK. 

Allan1épitészeti hivatal: V., 1íúria Valéria utca 15. 
Tel.: isn-950. 

Allan1i n1értékhitclesitő hivatal (m. kir.): X., Fiume; 
ut 20a. Tel.: J39~6'1. 

.A.lland nyomla (n1. kir.); I., l{ap~sztrán· tér 1. Tul.: 
lGO-ObO. 

AlatnYa~utak (nL 1\ir.) igazgatósága: 'lL, ~~<lrá&:.-y 
Ut í3. Te1.: 220-6.60. 

..,\lln1nvni::;utak (nt. kLt•.) budapesti üzletvezetösége: 
\í!II., J..:.crepe.si ut 3, Te.l.: 131-083, 

B(jelcntö hi.,.·atal (Budapesti m. ki.r. á.llan1rendőr· 
ségi): V., Ferenc József tér í. Tel.: 113--6-!0. 

Cheniiai intézet és ldizponti vegyldsCrleti állomüs 
(orszigos): ll., Keleti !\.úroly utca 2-:l:. Tel.: 
15:1-070 

Felsőház: ·v„ !Cossuth Lajos té:r 1, Te:!,: 113-777. 
Főkapitányság .(Bpest.i n1. kir. ál1a:nn•endörs&gi): 

\í„ Ferenc József tér 'i. 1\·l.: 113-640. 
Fi>pósta: I\í., \íú.rosház uica 18. Tel.: 185-820, 
E.épviselőház: \'„ IZo::suth L<:.jos tér 1--..:,.'.J, 

Tel.: 113__:777, 
l\:erületi ka1iitánysiigvk: (Budapesti ;i1, kir. álla:m

TI'n<lörségi): 
1. kerületi: I. 1 Pauler u, 18. Tel..: 150-470. 
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TI. kerlil.ot-i: II., Bi111bú u. 7. •rel.: 150-570. 

1JI, J.:erülr::li: IlT,, :~-in1:."t:·. u. 11. 'reL: 1G2-000. 
rv. i]::,"J"i.ileli: IV. Sz('.~-i~ U. :). Tc·l: lSO-~liJO. 
\r. 1-i:.:rii.leti: ·v .. \F~>.rL'tsz u 1-1 T1.:l : 127-350 

\iL ~3- XIII. 1:1-riiJ.::V: \f[' 3Iü7.:„[\X U, 1n. T.: llfi-GO:i, 
\'IT. k0riil.:;!i: \TII., l1[u·:.:fa u. :38. Tel: .::!22--155, 
VIII. kerül<>li: \'Ilf,, "Vig- U. 3n. T2'i.: 1,15-585, 

TX. kerUleti: IX .. Fr:.n,11c tél' 15. •rel.: 14G-00'l. 
X k:::;rii1eti: X., G1·!·g-elr u. 10, Ti·l.: l-1S-3;18. 

XI. k0.ri.ilt·ti: XI., J"ir'1'3„2µ:hy ut GO. Tel.: 2!\S-Slt"„ 
:,·rv. k;:rlile:ti: Xt\r„ Th!ikt~·ly ut 174. T.: 2~)7-87(1." 
::\lagyar Nen1zt:li Bank: \'. 1 Sz:lbad:::ág tér S-\'. 

T<'l.' 11S-f!1C1 

:\Iag)-:ar Tud(iJnúnyn" ~\\,adé1nia: \'., A..l:ad[1nia utca 
2.. Tel.: ·1~:1-·(i2.0, 

:\Ia~yar T1ívirati lro~la I~l.: \'Ul., Siuulo1· utc~:. i. 
'l\::.•i.: 1-i0~-0Jfl, 

Po:-:tatakari·kpi•nzLlr (rn. kil',): \'· .. Gróf EJchr~1s„ 
b:'.':rf. lH<:r~ -!.. '!";:l .. 1J0-10(i. 

l'/Jsta-Túvirda-Túvbt':.:Y.élii vezt~rigazgalú:-;úg (n1. kir. J 

I.. 1\.ri.~:lina·kurui- J~. Tel.: li_iO-(~:!.~ 

ÉRTON!CUM 
kerh„agés~ gyengeség kezeiésére: 

lnjeclio és Solulio, 

20 
lJosta (.:n. Lir) tudakozó irodája: rv. "\/ú.ro.;húz U, 

1s. Te1 : i.s::-s:zc. 
h.t'nd{írség ( ln1dtcpc.'3tl. lú~ cl: F{"•k<q1it.:'i;1y~:{q!.) 
;;.·,tatbztikai I-Iivaial (~n. ;;:Jr ::·[_i;;JJ(1Ht.il: ll., 1\„c:l"2i.i 

1\..i:n1Jy ut.('.a G-i. 'f'~·l.: i:1{1-02.\l. 

Szá~n\e,:'í:-;zék (1n. ld:', j('g[iibb {:.l\arnl): lI., F·öu1c1 

81 Tql,: J:SO~(Hi:'. 
Távhe;zt'.•lii clijhesze(\ii hi\atal: Vl. Nagy·:nt.:7.ii UL.'.,\ 

G-1-5(:. ·r~l.: 1.1 íi-·ISO. 
Táviró és \Ú\ ln·"zt'.·Hi \l·l~·dav.:z'.'rigazgalö~,i.g {"ln. l:it',): 

I, I\.ri.';ztina 1~iir11t 12. Tcl: 1:::0-0:25. 
Ufh.!v,flo~zt;ílv {h 1.tdap~·-ol .111. kir. úlla1nn•1HlÚ1';égii: 

"'VT Eötvös u. 7. Td.: :2·~s-t1l11. 

YI r Fü V }\.l~O~l l i.-\.Tú:-)AGOE:. 

}„rva:-:::él,: l\'. l\.i1:q1•111i.l \"úru.-h ·o:-:a. \"t1n1.'hú:: 

1ttea 7. Te) JS,~l--t-c,ü. 

Budap<»l "eke,fii\i" "' !:iizpon!ja' !\'. úr".'"'\c: 
utca. I,:,ii:i.p<Jnti \ :;r··· i;úz:„ Td.: ts~·1-<"/l. 
A \':.;r•J."h:'tz:\ \:» :p1•1;L_i~J1,".l \;(q·_ J;c[i·, ~~ ki\·;'d!t: 

!H .!'.l(\;új]„l1l":t:1, 
Fiipolj!ún1111:-:il'r: l\'. \'úci uli.:!. 1~:!.---i;-1. 'i',,!,·C"!1: 

1~::.-i·:~:.\. 

}~iiíljúrú-=úgok: 

I i"i!ikti• 1 .. !'z·>.llti1r<i11.:cv 11\rz -. 
lí;!l-(i;I~. 

1T .1;:.:::rliie1i: 11.. Fii n1c:\ :J. 'lt l. l:"\!1~1 .11 

III k:~riiJ.·ti: !ll F1-. tl-r :.~. ·1\·1: li :·; -::'.'. 
l\'. kcrüli~t.i: l\'.~ "Yúci utt:a O:!.-íi.1. T-:.:l: '.j<'i-1-:jr_i:J, 
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V. k.e1·ületi: 'V.

1 
J:Ionv-~d utca 20. fel: 123-685 

\TI. k.erületi: 'll .. A.radi utca 23. Tel.: 125-763·. 
VII. keriileti: VII.

1 
Csengei-i utca 11· Tel.: 222-221) 

\/III. 1;;:€rületi: 'VITL, Barv:::s ut.ca 67. 'fele.fon; 

J.16-128. 
IX. kerületi: TX. Bakáts tér H. Tel.: 187-1307, 
X. kerületi: X„ Szent László tér 29. Tel&ion: 

348--114, 
XI. kerületi: XL ··verpeléti ut 3 Tel : 263-9,68. 
X:UI. kerületi: XII„ Döszörnén.Yi dt 23-25. Tel.: 

156-140. 
X:HI. kerületi: X.llI., Bé1Je tér 1, Tel.: 20!l-0-!0. 
XIV. k~rüleli: XT\r,, Pétervárad utca 2. Tel: 

297-02(1, 

'fiszti főorvosi hiratn.l: I\'.• Gerlóczy utca, l(öz:nonti 
városházo.. rre.L: lSD-850. -

KERÜLETI TISZTIO!ffOSOK. 

J. kerületi: I.~ Sz:,;inthá.To1nsig tér 8. 'fele-Ion: 
lfi0--!34:, 

II. kerületi: II,, F'ö-utcn. 2. 'ft;L: 153-855. 
III. ke-riih·ti: III,, Fü 1Lr 3. Te-1.: ,352-3~1s. 
T\1• kel'Üh1ti: f\1., \iúci u. G2-G'1. 'l'cl.: 1SS-3HB 
\-. 1~-ertileti: \"._ IIonved utea 20 1'e:1.: 11G--3ü7'. 
VI. keri.ileli: \ 11., :\..radi utca 2:3. Tel.: 113---:1'5G. 
VII. kerli1eii: \'11. Cs«ngeri ut.ca 11, TclcJ0n: 

222-,100. 
\~111, kerületi: \TIJI, 1 Baros.s utca 6'7. 'l'el,: l•lG-128. 

31 

IX. keThleti: IX., Bakát.s u. 8, Tel.: 187-345. 
:x. kerületi: X., Szent Lf'isz.1ó tér 29, Telefon: 

1.19-052'. 
XI. kerlileti: XI., Verpeléti ut 3. Tt.·l.: 268-967. 
XIII. !beTületi: XIII., Béke tér 1. T('l.: 498--365. 
xrv. 1.;:eTületi: xrv., Péterv6.rud u. 2. Tel.: 

'197-7i!S'. 
vm. PESTVARMEGYEl HATóSAGOK. 

Főispán: IV„ Városház utca 7. Tt1,: 189-070. 
Alispán: IV., Városház utca 7. Tel.: 187-830. 



;}2 

Telefon:: 225-460~. 

L e v é 1 e i m : Budnpest 4. Póstafiók 160. 

S űr g ön Y e i in ; "Dr Jgtörök" Budflpcs\. 

l ,. 

" ' 

GYÓGYSZERÉSZI TÖRVÉNYEK ÉS 
HH:tU>HEH:K FOi. YTATÓlAGOS 

GYÜHtMÉN'íE. 

{lvlult evr Zsebnapl~írunk lczoírás{ifó! 
19t11. novernbcr 16_ái.~.) 

{Rendeletc-k közlés2töl, h.::t a:;_;/,: -~YS.gy
szerárszabá.:>ra, egyes szereknek a l~öze:llú
tásban való rendellelésére, stb. vo:1:tlkozr1ak, 
vagy átn1cnsli idbrc: szólnnl·:

1 
n1írlh0)y- azok_ 

ról n1indcnki an1u.~~\-' is érfesit~sl k:tpoU, a 
pirhiányr:1 való L:-ddntetbö! 1·2lLeki'.1tellünk.J 

„\ 111, kir. ntiHbztl>riuinnak 7.2HO--l~J.10. :u, I·~- sz. 

rt'lHll'iele az iparban (kpreskedelt•1nh~'n). rala:: int 

a hiiny<Í!'zathan l•:-; koh;í .... zathar1 :; i1n1nkahéreJ.: :-;za-
IJJ!lyoz;í,;:1 í;lrµ;y;\inin. 

(l\iuonaf.} 

/\. ni. kir. 111in13zlCriurn a honv=~delc1n1:ől 
~zóló 1939:II. le, 112. és 212, §-aiban \:i· 



B-1 
patt felhalaln1azás al:tpján ·fl köv~lkezöket 
rendeli: 

L §. 
A jelen rendelet hatálya kiterjed: 
. . . iovábbü a nyilvános és házi _gyógyszer_ 

lárakra és az ezc1d:.:el összefüggö üzemekben 
alkahnazott n1iisz:i.ki seQéclerökre, raktári al
h.ahnazottakra, cso1na~,iÜI6kra 1 laborár;.sokr1, 
lakaritókrn, kifutókra. ' 

Nen1 terjed ki a rende1Qt hatálya a liszt· 
viselökre

1 
az üzlelszerzökre1 az ügynökökri-! 

és az utazókra, val:i.n1int a kinevezett közal
\.;a lmozol lokra. 

2. § 
_A_ re:1clelcl halil}„a alá tartozó n1unka

vú1l~llón:d\ az 1940. é:ri ol\tóber hó 5. napja 
után teljcsilclt n1un\1:újúérl fizelclt egységb2-
rc (ór~1bérc i'12.p!b2re, hciibére, hovibérc 1 lel· 
j1.:sil:11én·ybPre) nc111 lehel kevesebb, J11inl al. 
illető n1u1;k~ac:ó, üzleté1?2~1 v::ig}:, vá~la1~lában 
~lz 1940. cv1 o>::.lober ho :J. nap 1an srvcnybcn 
;.:ol 111egáll~1podás, szol·;ás (gyakorl::i.l) alap
ján járó c~ységl:ór. }Ia a n1unkaadó az 1940. 
évi oklóbcr hó 5. napján v.'.1\an1ely :nun\.n_ 
1:.:örben n1untavá\Lt!ót nc.-n1 ío:~l~llk0zl:itnll, 
az illclö n1unk:ikörb211 későbben alka1n1azolt 
;-:~nnkc1.\'állaló egységbére ncrn lehel keve
.'-cl~), rn\11{ :1 n1tn1l~aadó üzletébc1·1, üzc1nébe11 

'1 
1. 
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vagy vállal_atában az illető 1nurkakörbe tar-
t.ozo rnunkaérl az 1940. évi oklóber )10• " .. t l :>. 
1b1~pJn n12ge özöen utoijúrn fizeletl eoysé6--

er. .:. .:. 

3. § . 
, A_ rcnd.zlet hatálya alá Ltrlozó 1nunka-

va!lalon~\: .az. 1940. évi október hó 5. n::tpja 
:1.~an ~el1~s1~ett n1unkájáért a 111unkaadó !\:Ü
lon .berpolleku.l is .kő.teles fizebtí. A bérpólk!r, 
a„ berelsza;noh:'>: 1closzakb:in el6rl 111un1c:tbér 
(osszkeresel, ideértve a lulóradii'•tl is) l ., 
(7) · j •J \ · 1Ct 

. . szaza ~·"'· ~ lizecliiiléreket felfelé kel: 
krk erek1 L2n1. 

, . -~ ler:u8s:o:elben · j::ü·ó szolg<:ilialás (járan
dosag) _ul.an - ::1J11ennyiLcn azt a !nu:1ka:1cló 
ne:n va!Lia rncg, hnn<:n1 v:dóban le:r1nészcl-· 
ben adja - bérpótlé'.~ :nc1n júr. 

4. §. 
/-\. rendelcL hatálya alá L:irlnzó 1nunka-

vallaló ]c•<il·1·,,.b'o „,, ]· b' ··l ··11 · · .• 
1 

-=-·\ ~..... 11 Ln ta et e inega :lptli) 
'?i1:1cl_:.::Let \„<.\~Y halároz:ilol az 1940. évi ok
i~~?er _ liö 5~ n:ipja ulá;1 l:::ljcsitclt n1unkának 
ct.i!:iza.sa tei-:ínlclébcn azzal az eliCrésscl kell 
J.lh.:d111a7..1:i, h:igy az nll 1negú1l:1piloll lc~kl_ 
,.,.J,I) ·11t·<1'·1L· j j •t • j'J b • 
:·· ..... ·~'. 1 i. :'-' ccr.1ez 1c szaza e.\.GS --0roótlé· 
l-:_ol is kc_d .si"nr1ilai1Í. /\ li.zcclft11.éreket ·fc1fc
!c k~1! k1kerekiler:i. 

A 3. s8. másocl1'l• 1 1 1 · ] ~ )C.tezc esénc t a t<;r111~-
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:.ze:tben járó .::7ol<iállJ.tásrn vonatkozó reüw 
clclkczésf:t a 1;iii:i-~~bb n:.un1~abér:t. 111e~állap~
l:J rcnclelel~k és halározaloii: le:i:1nteteben 1s 

alkaltnazni li:ell. 
6. §. 

A szolóálaii szerzödesnek (megállap?
dásnak) 

1 
sz~lgálatí szabályzat:1al~ vagy gya

ri inun:-:arenclnck a jelen ren::telet rcndell~e~. 
?.éscitöl a 1nunkdvt'.>Jlaió hálrányára ellero 
kikötései érvénylelenek. 

8. §. 
A j clen rendelet a kihirdetés napJ<U1 lép 

lniálvba. l . . _ 
Á. felszabadul: keleti Cs erdé y1 orszag-

részc~1 a niunli.abCrek lekínlelében k.ülön ren-
dclkcz'2sek írányadól~. , . 

Buc1J.oe:st
1 

:i 9;10 lvi október ho 11-cn. 
. Gróf Tele/11 Pó/ s. k. 

111. \ír. 1niniszlerelnök. 

.1 -11 J·ir niinisztériu1n 7\)90-1\l.!O. }1. E. szá1n~1 
- , 1 ' \ - • " • ' ' ' lt 
, E'Hdd.'le a ::\lagyar SZí'IÜ E.oron:íhoz v1s:::zac:o;a11~ 

},t,leti é~ t•rdl,lyi terii!elen az orvosi l1a111a'.·ai _ tagsag 
''!.::_.,.,._ J,·,·,·ze!.rész:o:éL.~ii.". yi kerdesl'kn~·!i: kérdésének Cs -~ „ ,; ... „, 

rendezést: t:!rgyában. 

(JGvonal .) 

!.\ nL kir. 1níniszlériun1 
,,Jól felszabadull kcleli és 

a roinún uralon1 
erdélyi orszúg-

tCszneh: a lV\agyar Szent Í(oronához vissza
csatolásáról és az országgal cgyesitéséröl 
szóló 1940:XXV1. tc. 3. §-ában foglall felha
!almazás alapján a következőket rendeli: 

ll l. Gyógyszerészet. 
13. §. 

Gyógyszertári jogositvány adon1ányoz
ható olyan gyógyszerésznek is, illetőleg sze
n1élyjogu gyógyszertái:i jogosítvány átruház-· 
ható olyan gyógyszerészre is 1 végül a gyógy
szerészet körébe vágó s a jogszabályokban 
meghatározott tevékenységet fejthet ki az a 
teljes jogu gyógyszerész, okleveles gyógysze
rész, gyógyszcré:;zjclölt és gyógyszerészgya
kornok is, aki az 1921. évi julius hó 26. nap· 
J.!ln J\;lagyaror:.:zúgon hatályban volt, ílleföfeg 
o;,z 1940. é:vi augusztus hó 30. napján a vísz
~za~saloll területen hatályban volt jogszabá· 
lyo;iban a gyógyszerészel körébf.: vágó 111eg~ 
felelő tevékenység folyt:itásához n1egkivánt 
eln1élclí és gyakorlati képzettséggel rendel. 
kezik 1 fcltéve 1 hogy a ío,~szabályokban n1eg· 
kivánt e.gyéb köveleltnényeknek n1egfe1e1 és 
sze1nélye nenlzcti sze:n1pontból vagy a hiva
lHs tic:z.lc2sége sz~n1ponljából kifogás alá 
nen1 esik. 

14. §. 
(1) Az előbbi §-ban inegjelölt és vissza-

···~ 
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csaloll terülelcn lakó szen1élyek, an1ennyibeü 
ezt:n ~l lerüL?.lcn gvógy:.:z.zrészi tevékenységet 
óhajlan::tk Iolylatnl, tartoznak erre a je_len 
rendelet hatálybalépését követő harmmc 
nap alatt a bclü_gyn1ín1szlertöl cnged.él~t 
kérni. .A. kérelin~t J. belügyn1iniszlerhez c1-
mezve a törvCnyhalóság első lisztviselöjénél 
kell henyujlani. 

(2) Az eljárás részletes szabályait a 
bclügyn1iniszter rendelettel ;tllapilja n1eg. 

15. §. 
(l) A 13. §-bon megjelölt személy, aki 

a 14. §-ban jelzcll h:itáridőn belül gyógy
szerészi gyakorlatának engedélyezését ~en; 
kérri, vaL:u11Ü1l az 1 akinek gyógyszC'resz1 

•11üködésél a bclügy1níniszb;r nen1 cngedélye
;í, a ·jelen rendelet halályba1épésétöl s~fu:1i
ioli. h:1l hOn:tp -ulún a gyógyszcr(;szcl korebe 
vágó tevél„cnys~gcl ncn1 Iolyl:tlhal. . 

(2) Ha az előző bekedésh:r; ~mhlett 
szernélvne:\: sze!nélyc::; gyógysz':'.rtár1 1ogo.:;1t
\"Únya ·van, az (1) bekezdésben 1ncgállapi·· 
toll határidő után a gyógyszertár részére 
hatósági keze1öl kell kirendelni. 

16. §. 
(1) /1,. belügyn1íniszlcr a ron1á:1 n1eg_ 

szúllás ideje :d:1ll en~cclélyezell gyóQ•{szer
tár„~k elhcly::z~s2l ujólag nu~gállapithatja. 
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(2) A gyógyszertár tulajdonosa köteles 

gyógvszertárát a belü!Jvn1iniszter ál la1 meö
állapitolt határidő alatt az általa kijc!ÖÚ 

1
helyre áthe~yczni; ha a gyógy-;;zertár tulaj
:donosa ennek '1 rendelkezésnek nen1 tesz 
eleget, a gyógy.?zertár részóre ható:;á~i ke
zc>lőt ldl kirendelni. 

VI. E/etbeléptetés. 
A jelen rendelet az 1940. évi november 

26. napján lép hatályba, végrehajlásáráró! 
a belügyminisz(er .iondoskodik. 

Budapest, 1 Y<!O. évi november hó 16-án. 

9.150-1940. 

Gróf Teleki Pál s. k 
111. kir. n1iniszter2lnök. 

l\i. kir. ininisztériu1ni rendl'let egyt':-; n1ag;inaikal-
1nazottak fiz~·tE.'::;0nek szalnilyozii::;a túrgy<ihan. 

(Kivonat.) 

l~. 111. kir. 111iniszléríu1n a honvédcle1nről 
czólé 1939:[1. le. 112. és 212. §-ailn'1, vab-
111int n n1unkaviszonv eöves kórrléscinc:k sza 
lülyozásárúi szóló l93f XXI. le. 18. §-ában 
kapoil felh;italn1azás a.lapján a következőket 
rendeli: 

1. §. 
.A.. jelen rendelet hatitlya kiterjed; 



6. az cgy2sülele1tnél 1 a lársulato1..:nál, az 
alapítványoknál és az alapoknáL 

7. az 1-6. pont alá nem esői de 1.;:ere
sclszerüen [olvtatott vii.Halkozáso1cná1, üze
rnekben és fo~1a11'.ozásokban (1nérnöki1 köz
jep,vzöi. i.igyvédí irodákban, magán- és nem 
közületi közkórháza1.;:ban 1 gyógyintézete1\:ben 
és szon8 tóri.u.r11okban, orvosí rendelőintéze
tekben és orvosi rendelől<ben, /apkiadóhiva
talnhban, szerkesüőségekben, szinházakban, 
nyilván0s és házi gyógyszertáral~ban és az 
cze1{kel összefüggő üzemekben, stb. 
alk11rnazot.t liszlviselökre1 orvosokra1 gyógy„ 
:;:crészekr~. gyó,Qyszerészjelöltekre és gyógy
szerészgyahornohohra. gyors- és gépirónökre1 
iiQvnDkö1.;:re, nlaz6kra és iizletszerzökre. 

-·· Nc111 i-::tíed ki lovó.bhá a rendelet hatá
lva nz olyan nlkalrnazoltakra, aldltnek. fize_ 
tése az évi 8.920 P-t eléri. vala1nínt az olyan 
n1kain1:i.zotL1kr:i sem1 akik csupán az üzleti 
forgalo1nhoz ipazodó 1 százalékszerüen vagy 
n1ás n1ódon n1egállapilott változó összegü 
ínva::laln1azásan (julalé1-:bn.n) részesülnek, 

2. § 
_i\ n1unkaad6 a jelen rendelet h'-ltálya alá 

tartozó a!blmazolljának az 1940. évi no
vcn1her hó 1. napja -után teljesített szolgála
táért nem ad!Bt kevesebb íízctést, mint 
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~tmenayi az alkalmazottat az 1940. évi októ
ber hci s„ anpjin érvényben volt megállapo
das szer1;1t, ha pedig az alkalrnazot~ az 
1940, 'évi október hó 5, napja után, de a 
rendelet hatálybalépése 2lött lépett szolgá
la!b, nem adhat kevesebb fizelést mint 
ainennyi„ a.~ all{aln1azoltat a szolgál::itb~ lépé
sekor kotott megállapodás szerint megillette, 

Ha a munkaadó a jelen rendelet hata· 
lya alá larlozn alkalmazottjának 1940. évi 
november hónapra, illetőleg december hó
napra Vagy ennek egy részére a jelen ren_ 
delel hatálybalépése ielött már esedékessé 
vált íizetésként (fizetése részleteként) az 
előző bekezdése szerint járó fizetésnél (hze
tésrészlelnél) kevesebbel adott, a különböze
te\ a jelen rendelet hatálybalépésélöl számi
tott nyolc napon bdül kifizetni. 

3. §, 

A rendeld hatálya alá tartozó alka\. 
~1azol_tnak ~z 1940 évi novc1nber hó 1. nap-
1a ulan teliesitett szolgálntiért a 111unkaadó 
külön fizetési pótlékot is köteles fizetni. A 
fizetési pólék azoknál 1az alkaln1azotlaknál 
akiknek ' 

a) fizetése az évi 6000 penóől nem ha_ 
laclja .i.neg, a fizetési (bérelszán;olásí) idő
szakra járó (íizetésrészlel) hét (7) százalé· 
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ka: a lizedíillérekel [elfelé keil kikerekitenl; 

e) fizetése ÓYÍ -8500 pengőnél több, ,cl~ 
az évi 8500 -pengőt nen1 11alad1:i n1eg: ev1 

420 pcogö; : 
e) fizetése évi 8500 pengönél több, de 

az évi 8920 pen1},öt nen1 éri e1, olyan összeg, 
amely a fizetését évi 8920 pengőre egészíti 

ki. 
A \izelési pótlékot a fizetési (bórdszá-

n1olási) 1döszal~ra járó fizetéssel (fi1.etés
részlellcl) c_~yidejüen - n1ég pedig az els~ 
bekezcks b) cs e) pontja értelmében járo 
fizetési póllél·:oi ~gy2nlő részlcle1~rc feloszl
v:i - kell fizclni. }.\z 1940. évi noven1b2r 
hónapra, illetöl~g decen1ber hónapra, V:tL~Y 
enncf.;. egv ré~:zér'2 a jelen renclclel ha~ál-yba
lé.pe<::(-t -r~1c~t:lózö időben n:ár kifizelett [í.ze
tCs (fizettsrészlel) 

1 
valan11nl a 2. §. 1naso

dik bekezdCsc szerint járó különbözet ulán 
a fizetési pótlékot a jelen rendelet hatályba
lépésétől szán1itol~ nyolc n:1pon belül k.ell 

ldfizetni. 
_1.\zl az összeget, an1cllyel a lnunkaadó 

a jelen rcndelcl halály:t alá larl~z~ al'.\.~1l-
111nzr1lliún:1k :i üzel2.3él az 1940. ev1 oktobcr 
hó 5. 1~1apj::i után lörlénl elhalúrozás íolylán 
[clcme\lo, a fizel-zsi pótlékba be lehel szá-

n1ilani. 

4, §, 
1 _A. rendelet hatálya alá tar:ozó alkal111~1-
zott ~egkisobb fizetését (munkabérét) mcgál
~a?1to rendeletet vagy ha< .. ározatot oz 1940. 
~'.'1 nov:.n1b~2r 1 .. 1:apj1 ulán teljesített szol
galat dqazasa tek1ntetében azzal az eltérés~ 
sel kel~ -~1ka1mr~zni~ hogy az ?tt inegállapi
tol,l lcgl,1sebb ,izeleshez (munlrnbérhez) hét 
szazalékcs pótlékot is ke11 szá1nílani. 

5, §, 
. A rendelet alkaln1azúsában -- a n1áso

c11k bel~ez~ésben fo.~lalt kivétellel - fizdés
n~k. szan11.t a lörzsfizetésen (óra- vagy n1.
:p1bcr. helt, vagy iörzsfizelés) felül a n1un
J.;a.acló áltnl n1eghalározott összegb211 (111eny
ny1ségben) készpénzben va.~y i er1112szctben 
rendszeresen adott szo1gálali júranclósáfi {pl. 
I:t,l~áspénz'. közlcl~~désí költség, c~aládt' p{>t
l~1", tern;2s~ct~en1 lnk:ls, é1c1n1ezés 1 slb.}. 
N_e:.1: sz:1n11t :f1zclésnek a julí11on1 (rcn1une~ 
1 ac10}, az alkaln1i (kCJ.rÚc3onyi stb.) se6él y 
''agy_ ajándék, a tulóradiL üzleti Íorgai~n1~ 
hoz 1gazodó jutalik és inás elnevezéssel 
acloll hasonló tcr1nészetü, Yúllozó ös;zeóÜ 
járandóság. _b... tcrn1észelbcn ::i.dott szol6áll;_ 
tást az ílleLékes lársaclalon1bízlosiló i~tézet 
által rnegá1lapílotl cgycnértékk12l (az 192i. 
~vi XXI. itc. 16. §-ának n1ásodi;.\. bekezdése) 
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kell szán1ílásba venni; az alkalmazott. által 
c:setleg tízetett készpénzbeli e1lensz:olgaltatás 
összegét az0nba!1 az egyenérlékböl le kell 

vonni. ~A. tern1észetben járó szolgáltatás 11lá:1 
- amennyibt!n ;1z.t a 1nunl{,aadó nen1 váltja 
n-.eg, hanem valóban természetben adja -
fízelésí pótlék nem jár. 

6. §. 
A munkaadó a fizetési pótlékot, mind a 

fizetési jegyzékben (bérjegyzékben), mind az 
alkalmazottakkal való elszámolásban külön 

köteles 1d1nulalni. 
A fizetési póllé'.rnt a 3000-1938. lp. M. 

számu rendeld 2. §-ának I. 2. p011Ljába01 
loglall rendelkezés alkalmazásában ne;n le~ 
het fir;vclen1be venni, eöyébl-:Cnt azoi1ban 

e; e 1 ·1 
n1inclen vonalkozásban javnc1:1lmazásn;i t (1 · 
ielménynek) kell lckínlcni. 

7. §. 
:-\ szolgálati szerzödésnel~ (n1cgállapo· 

dásnak), szolgálatl szabályzatnak. vagy gyá
r; 111nukarcndnek a jelen rendelet renclel\'\:e~ 
zéscílől az alkalni.azott hátrányára eltérö 

kikötései érv·5nytelenek. 
1\.1n_i2nnyíben a cscle1\.n1ény su1yosabb 

bü.nlclő rendelkezés alá ncn1 esik, kihágást 
követ el és kél hónapig, hibortt idején h~t. 
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hón~tpi~ lc:rjcdhc!ó elzúr:,ssal bünlctcndö a 
:11unlraadó, illetőleg ~lZ üzl<:t, üzeni, vú1l:dalr 
iroda, stb. felelős v-czelöje, 111 a jelen rende
let valan1ely rcncle'lkczését rnco-szcrii Y:t·:i\' ki
játsza, vagy :1 lkaln1azollal ;zérl 1 hÜ·;;'v a..-: 
en1li~e.tt rendelkezéseken alapuló jogát ~rv~~
nyes1b, clbC>c:át vagy clbocsál.ftss:tl fcny:.'gct. 

I-Ia az első bekezdés alá cső v:tl:unely 
kihágást az üzlet

1 
üz2n1, vállal:ii., iro~la. :;lb 

felelős vczeföje követL2 el Cs s. 1nunk,a:1dót 
felügycleli vagy ellenőrzési köt8lezcltsét5'3!1ek. 
~eljesitésébcn akár szándékos, akir g~~1d:1t-
1an ni.ulaszlás terheli, a ldhiigás n1i::i.lt :'l n11.t:1-
ka:tclól is bünlclní kell. 

1\z első Cs 1núsoclik bekcz:dé:s :dá cső 
cE"clc~·anó;1y a·t. ál1'1la érínlcll n1ind2;.1 cg'/!:::S 
~Jk:dn1azolt lckinl=::lébcn l::ülön l~ihúóús. 

_A. pénzbünlelésre az 1928:)( .. .., l'.Jrv-~n\·
c:ikk rendelkezései irányadók . .r\ pé:1zbünl~
tés leginagasabb :11érlékc trvolc:.:zcr nc.'1riö· .. ' l .• ,.., ' 

<ilyan esele'.\.bcn pcclig1 a:11ikor n1cgúll:i.pílh:i
:tó annal~ ::t iryercségne\ :1 n1cnnyisé~c, a111c .. 
lycl a k1hú,gás elkövetője J. csclct:n1énnv21 il
lc:li.~\tclenül clérl

1 
a nyolcezer pcngö~1c\; ._1 

n1sr~2.l1:ip\loll nycrc3éfi kétszcre.sév12l ·[':lc1112\L 

összege. 
A p6nzbi.inlctés álvúllozlalúsúr:1 ·.i.1Ll

~n~ !"! L a ki11úgús clC:vült~sl~rc~ o.z 1939: l:, í.c. 
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212. §-ának (5) ós (6) bekezdésében, a be
folyt pénzbünlelés hovaíorditúsára nézve pc
dió az 1939. évi IL tc. 218 §-ának (1) bc
lc;~désébe:1 foglall rendelkezé32kcl 1\.ell al-

ka1n1:1zni. _A.z .elsö és második. bekezdésben megha-
lár0zolt lnbágás 1niatt az eljárás a köz\gaz
galási haló-;ágnnk

1 
a n1. ld.r. rendőrség n1Ü-

1{ödési lerülelén a n1. kir. renclörségnC::k1 1nin! 
bünt.::töbir6sáQ:nalc htllá.skörébe tartozik. Az 
i929. évi XXX. le. 59. §-a (1) bckczcl2sénck 
3. ponljábóU1 taglalt rendelkezés allc1l:no.zá
sa szcn1ponlíitból sza\111íniszl?rnek azt a n1i-
11íszlcrt li:ell t1~kínleni. akinek [e1ü1~yclcl2 
alá az illelö üzle:t. üzen1, vúll;:ifal, iro~la slb. 

t:irlo1:il-:. 
9. §. 

f\ jelen r8ndc\cl a kih;r::lclés8 nap1an 
~Sp hatid.yba. ./:\. .\\agvar St:cnl 1(ornnúhoz 
vi~sz:1c:;.1l(:1l l~2lcli és ercl2\vl lcrülct?\:€n a 
f1zclés~k L,:kinlc:l6b2n külÖ'l. rendelkezések 

i: :.:~ nv:tdf>k. ·Budapc.::·l, lL•(lO. ,~vi cl-..:cc1Ytb2r hó 13~án. 
Gróf Telehi Pál sk. 
111. kir. ini!1iszl<..:relni:}1:. 

200-1941. i\'1. E. szám. 

}linisztériuini rendelet a tár~adalo1nbiztosit:í.si jog
fl'l.abályoknak a yÍsszacsatolt kclt>ti- é:; erdélyi t~'w 

rülcten yalú hatúlybaléph~té:;e túrgyúban. 

(Kivonat.) 

A nL kir. 111iniszlCriun1 a ron1án uraloni. 
alól felszabadult keleti- és erdélyi országré. 
szck.nek a Magyar Sz<:nl l(oronához vissz:t
csatolásáról és az országgal egycsiléséröl 
szóló 1940:XXVL le. 3. §-ában kapoll felha
laln1azás alapjin a kövelkezökcl r2ndeli: 

1.3. §. 
(l) .f\ viss;-:acsatoll lerülclen 3 lárs~~.cLt~ 

loa1bizlosiló pénz.lárak (hivatalok) ós inléz
n1énye1l rne1!ctl n1ükörlr.1lt l1ci:zigyógy:;::;12rfá
rah - ideiglenesen - az 01szágos Társa
dalon1bizlosltó lnlózcl bázigyOgyszLrlúr:likénL 
111iiköclnek. _/\.. húzigyógyszcrlúrakn:1\ n1ük~1-
clési köre :tz Orsz{tgos 1-úrsaclalon1bizlr;s'\l·~\ 
lnlézel egyéb h<.\ZÍ~~~rqgy::;zL1 lár~tinal-:. n1ükő
tlési kórl~L ncn1 haladhatja n1cr~ .. 1..\zol-:. az nr
~„osok1 akik a betegek részére az crnliLelt hú
zigyc)_Q v..:z c:r ! ár:tl·::.b·~ 1 kapat t gyógyszcr~kc l 
közvetlenül ~-;zolgLtllatjú\ ki 1 a n:iluk lcvli 
gyó~y~zi:!rk{:.szl2l kifogyláíg, dc lcgfc\jebb az 
19-11. Cvi n1árciu3.hó 31. napjáig a gyógyszz
rekel h.1\·úbbr~ í·~ hia::lhaljú\-:. /\z o~·szúgo.~ 



'Jb Társac1~1lon1bi.ztosiló lnléz!.:'.l az 1941. Cvi n1ár-
ciu;; hó 31. napjá1g kö~cles a b2lügyn1inísz
lcrlől :-, ház\~~yógy~zcrtárn.l:ra. vonatkozó~tn 
·~ii 2!1~edél·yl kérni. 

(1) A visszacsaloll lcrülelen müködö 
nyilvános gyógyszertárahbcu1 az 1941. évi ja
nuár hó 1. napjától kiszolgálaiolt gyógysze
re'; ára le\;inteliben a 444-1940. B. IvL sz. 
rendel.cl rc::ndclk•.:-zései az írúnyadó~'-

17. §. 
A jden renddel az 1941. januilr hó 1 

napjával lép haLályba1 v2grch::tjlásárol a bel
ü;t::n1lniszL2r go1.1doskcdik 1 aki :iZ érdel\.Bl~ 
1ni.nisz..lercLt.c1 cgyclérlv;: jrlr cL 

Bu::L1.pcst
1 

1941.. l·vi január hO 3·án. 
GróJ Tel<2hi Pcil s. k. 

n1. kir. ininiszler~lnök. 

n1~1i::Y<t1 gyú;·tinúny. 

li'l!frl.éii~©fi@?J "\Je9));7B'3Zl:lgü @);7illi' ii:o !;' o 
Budape:;t, lV .. Yúci a\.'.cot 'ií. 

'!'elt'fon: ltlt-liS!, 1:;l)~-Ol!, 

' 
\ 
l 
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ss0-1941. M. E sz. 

l\1, kir. nünisztériunü rcn(h'lct a nn1n1;;a- és a czol· 
gú1ati yiszonyra vonatkozó jogszabályok hatályá
nak a l\lagyar Szent I\.oroaához vissza.csatolt kclcli 

és t~rdl•lyi országréSzrt'. kitcrjcs·lt.ése tárgyában. 

A M. Kir. Minisztérium az 1940:XXVL 
le. 3. §-áb:111 foglalt !elhatalm1zás ahpján a 

következőket renc1cli: 
L §. 

.A... n111nk.a- és a szo1gálali viszonyra vo
natl-i:ozó jogszabálya\ a visszacsatoll terülz
lcn - an1ennyiber; eddig olt n1ég hatályban 
nir.csenek - az 1941. évi t~bruár hó 1. nap-

ján halályb"- lépnek 
2 § 

1-b a jelen rcndclel Jrnlálybalépése dőlt 
klrcjötl jogviszonyl az 1941. évi február hó 
2 nopjáig közölt felmondással szüntetik 
n1cg, a íc1n1ondási idő tc\\íntctében az 1940. 
6vi r.i.uguszlus hó 30. napján a -visszacsatolt 
lerü1.elen haláiyba:1 volt jogszabályokat kell 
alkalrnazní. arncnüyiben ezek. a jogszabályok 
ho3szabb fcln1ondási időt úllap1tanal\. meg, 

nnnl hoiillybalépő jogszabályok. 
3. §. 

.b... ~elei: 
lép lm' úlyba. 

rel'delcl kihirdetésének napjin 
1 
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Az 1. §. értelmében halúlybalépell iog

~.z:1bályok ar;;a!inazásirval l~apcsolatban eset· 
leg szükstg2s rcl1<l:21Lez6se~-::.el - az CrdckelL 
1nini5zle1 rcl egyelérlve az illeléÍ\CS n1i
niszler al1~1.pilía 111cg, 

Buclapcsl
1 

19"11. ev1 január hó 24-én. 
Gróf Te/e/ú Pál s. k, 

n1. kir. tniniszlcrP:lnök. 

-:\1~1nzeli ünúl\ó::.;it:isi .-\.lap túrgyúhan a nt. kir. 
1ninh-ztériun1 1.700-19·11. :\I. E. l<'.l. ~-·end'..'lel~'. 

f\ g:1zcla::~ig,i és szel le1ni [oglalkozási 
tt:4alc köré:ben önúlló pálya alakilásár:t törc1\.
vö és lárnngatúsrra utalt 1 érclen1es 6:.; :1lkal
n1:is cgyónc~.;. púlyakc:r:delCnck clö:11(izdiLúsá
:·a :1 111. 1-:ir. [Viiniszlériurn áll:i1 101.csilclt 
Nt:.n1zcli 011ú1l1_·,~;itó.~i _:\[.:D szol0.ál. 

/\.z alapból 1n0ll~tn·:·o.:0 l~'.Jl~Sön uyujlásá
ya\ lún10.~alú~.\y_u:. i;:he 1• r:~:::zcsilcni ga:clascí
(i és szí!Ílenú .';:rrhadn•.ilvril;:oP t:l!<~~,v--·,'<:::d , ' - ' - - . . -- ' ~ - „„ . 

r,[ hiYÚI1Ó C~; s:-:od:;rnújul: Ö:1ál1ó g·ya[:.orlúsá~ 
l:oz :;zül;sC~cs. sz:1i~kCpzcllséggcl 1 ill2lülcg jár
Lass~lgg:d :·e11dclk2zö szc1nélycl-\.cL 

/;_ l·lcucz:::i.1 Önállósilási _.:.\lap a ;11. ki~-. 
I\\íniszlc:relnök h:1lós<la :ilall n1üködi~i:. 

P\z f\ lapból köicsiinb2n részcsü\licl az 
ai\\· 111:igy·ar ú!l:1:11pcl:,i.ár, bün\cllcn clő±:lclü 
és fcddhelcllcn jcllen1Üí a kérvén)1ben ineg-

!j1 

jelöll ~zellctni szab:tclfnglalkzás lolytalú::;:l
hoz szükséges képzcLtséggcl í iilelőleg :i. n1cg
jel:)\l szal·:n1:1 önálló gy1.1.\~r.;rlásához szük.s~
gcs sz;_t1:hépzclls&ggc1, v:1gy gyal·:orlali jár
lassiigg.:il rcndclkezl~-::.: a s:óbanforó élelpú
lyán ya\ó Onúllósulásho"l. :::z:ü\:s6gcs Lezdölő
kél anyagi helyz'.:le vssz2lycztelé:;e n~lkLil 
elől~ren1tcni ncn1 ludj.t: :t kéreln1ezés ích1-
P?nljában nel~\ún bclö\löll l<ö;szo!gálali úl·: 
l:isrol r;;tzdasaci'1 vaóy szcllen11 palyan valu 
~e érd~kében 'bet~~rJ~szl2Ll örvén·ylcrvczelé~ 
c•nállósulás céljából lc1nond. v1~y ha inag{u,~ 
alkalrnazctli viszonyban van, azt a T-anác:> 
klvánsáQára 1ne17is?'.Ü.nleti; aki :t 40.-ik élel

tv8l n1Ó"g ncrn lf~\tötlc be-. 
A hadirnkhanl::i..1;, lüzharcosok 1 vitCze1\. 

1-:ércln1él c~yenlő tc1lé:lclek rncllell előnyben 
k\::ll r6sz·2·:;l~cni.. 

.!:.\.. ~; 2rv6nyt n1ir.dcn esetben :t :::zándé'._ 
toll 1elclcpi.í\és hc\y2 szerínl illcléke3 clső
foku kö?.i~;tzgat:\s1 li:llóságnál. (főszolgabiró1 
polQ,úrn1~slcr 1 Budapeslcn :l kerülc-li clö1já

róságn:tl) kell bcnyujl.ani. 

Synth1?iih1u-, ocsfrogen hatásu. hészilrnény., 
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2.220-1941. i\·I. E. sz. 

:ü. kit'. ininiszlCrhnni rt'ndelet a z;;idók kózCleli é:-: 
gazdas;:ígi térfoglahisúnak korliitoz<isiiróI ~zólú 
1939:1'\'. ti)l'Yénycikk egyes rendelkezéseinek a 
,-isszacsatc1lt kFlP!i Cs erdélyi tt•riileten való aL 

kahnazrí.sa f<Írgyúban, 

(Kivonat.) 

A m. kir. minisztérium az 1940:XXVI. 
le. 3. §-ának ús az 1939:IV. le. 2„ 2 ! és 29. 
§-ában foglalt felh:blnnzás alapján a kö
vetkezökel rendel!: 

1. §. 
Az 1939:IV. törvénycikk [az aláb~iak

ban röviden: T.) és a végreh:ijtása lárgyú
ban a m. kir. minisztérium állal 7.300-1939. 
M. E. (a továbbiakan röviden: R.), 9.460-
1939. M. E., 11.610-1939. M. E„ 3.610--· 
1940. M. E„ 5.760-1941. M. E. szá:n alal' 
kibocsátott rendeletckcl, val.1n1ínl ::i.z ezclc
Hek alapján kiadott Ininiszerí rendeletckel a 
visszacsaoll kekli és erdélyi területen az 
dál:bi §-okban foglalt elléré3ekkel kell a1-
k:dn11zni. 

2. § 
(A R. 1. §-ához.) 

' 'b . l'l t"'.rnzl1ny1 en az 1zra.'2 1 a h il [e\ c\ezcthő 1 
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keresztény hítfelekezetre állérés az 1928. áp-
1ilis hó 22. napja után történt, az áttérést az 
1928. évi 54. szún1u román törvény ·15. §-a 
alapján kia;:\ott anyakönyvvezetői bizonyít
vánnyal kell igazolni. 

3. § 

[A T. 1. és . §-úhoz, a R. 6. §-ához.) 
A miniszterelnök a jelen rendelet ha

lálybalépó.ssétöl számított harminc nap alatt 
a T. 1. §-ának utolsó bekezdésében megha
tározott hatállyal mentesíthet olyan szemé
lyeket, akik a viszacsatolt kelzti és erdélyi 
országrészeh.en :iz elszakilás ideje alatt a 
cirn.gyarság létérdekeiért folytatott küzdelem
ben sulyos kockázatot vállalva tartósan köz-
1 en1üködlek. és 2záltal kin1agasló érde1nekel 
.szereztek. Ez a rnenlesség :dterjed 1 ine:nti;
sitett szc1nélynek keresztény lütfelckezethez 
tartozó házastársára {özvegyére) és gyerme
keire is, feltéve, hogy azok. magatartása az 
~dszakilfo..s ideje 1alatt a magyarsághoz valD 
hüség szempontjából kifogástalan volt. 

_A. miniszterelnök a jelen rendelzt hJ.
tálybalépéséLöl szi~n1itoll kilencven nap alatt 
a T. 2. §-ában és '· jelen rendelet 4. és S. §
úban n1eghalúrozo~t hatállyal n1cntesíthet 
nlyan személyek.et, akik az országhoz vissza~ 
cs~lolt keleti és erdélyi területen az elszaki. 

-~ 



~v1 

lús ideje J.laLL :1 1na!ivarsá6hoz hü n1a•;alar-l ,.,,,J e> M 

lásu . .:: iníalt szab:iclsú(.:íu1~al vaöv testi épsé~ 
giikct kockázlc.lják y~~y hoss;~bb tarlan1u 
~·zabadsúgve~zt§:~l vagy lcstí bá11LJ.ln1azást 
szenvedlek, ava.~y J. n1agyarsághoz való t.::i.r· 
i.ozásukat etz 2lsza1::ilás i::lejc al:tlt l:.tnusilott 
n1aga tar lás u1tkal kél s2ghe1 en ül 111egval1 o-tták. 
Ez a ITtCnLcs.-;2g kiterjed a n1cnl12silell sze
n1ély házastár~ára (özveg·y~re) és gycrrneke-
1re, va1an1int annak özveovére és overn1e~-\C
ire, aki a vi-;::;z:tcsatolt kekti és ercf'élyí terü
Jelen az elszakiLús ideje alall. a n1anyarsáö .. 
hoz hü n1ag:-tlartá:'OJ. 111i;:1tt életét v:"'cszletl~. 
.i\ n1enles"::ég azonban a házaslftrsra (özvegy
re.) és "' gverrnekre csak akkor lcrjecl ki, ha 
n11gatarlásu.k az c1sz:tkíl:~s ideje a1all a n11-

g::irsú;Jhoz va16 hü~é.Q szcn1pontjúb6l kifo
gaslalan vclL 

P..~ n1iniszlcrclnöl;: az előző bekezdésc\_
bcn rnc~i~löll 1:1c:1lcsi~ésc~;:~l a ielcn §. u1ap-
1an felal!1tnndo vé\en1(:nvczö bízollsf>:i indo
kolt ja\·a.slat:t alapján adja n1eg. 1\ ;élc:11::

nyezö bizoll;.úg clr1ö'.d:ő1 és nyolc l:tgból áll; 
f1z elnököt és a lagokal ::iz erdélyi n~agvar
,ságnak az clsza1.;:it:':s ideje alall volt- v2z.cl<)i 
Lözül :l 111iníszlcrclnök nevezi ki. 

1\. bizollsúg a jelen §. érleln18b2n hiv:i.
t{1,lb0l hozza }'-lV~lslalbJ. az arra <~rden1.esek(:~~ 

!5:5 

l\~enlcsilés ír.int a bizolsághoz kéreln1cl elö~ 
lerjcszlcni nen1 lehet. 

f\ bizollsf~g 111üködésl2re von:i.:kozó sza-
bálvck~lL a szi.Ű;::;éghcz ~'épcsL a h:zollsá~ ál 
1ap{tja n1eg és a n1inisztcrelnök ha~vja jóvá. 
A bizottság csellcges szcn1elyi és dologi szük_· 
ségleteinck. fedezéséről a n1iniszler21nök gon

clcskoclik. 
7. §. 

A T. 17-19. §-ának rendelkezéseit a 
':Ísszacsalolt k.eleli és erdélyi lerületck.en is 
a 17. §. negscdík bchezdésébzn n1egszabol

1

: 

iclö alalt kell végrehajlaní. 
A T. 1 í. §-a h:tlodík. bekezdésének 

rendelkezéseit nrra a n11111k:i.aclóé!.1 ak.inck la
;.;:óhelye (s~~'.i:helyc. telephelye) a vissz:i.csa
Lolt keleti és crd6lvi lcrülclcn ,,-;:i.n1 akkénl 
i\cll al11:ali11azni

1 
hegy a zsidó alkaln1rtzollak 

szán1án:tl.;;. és ill.cln1énvt:incJ: az összes al'-~:ll
a1az0Llak szún1áho1. é~ ilicltnényt.:inek 5:-.szc
ciéhcz viszonviloll, az 19-10. é.vi ncv2111bcr hó 
~ • • 1• 

26. napján fc;1~1ál1oll ar:u1yszán1ál a zsino 
a1kaln1az0Llak javára 111cgváltozlatni ncn1 

~;zabad. 
8. §. 

(A T. 17-19. §·ához.) 
:.\ T. 17-19. -ánal-: korlálozó rcndelkc~ 

zésci a jelen rcnclelcl 3. §-ának n1ásodik be-



kezdése szerint mentesilett személyre tien\ 
vonatkoznak. Az ilyen személyt és illetmé
nyeit a nen1zsidók arányának (~~zárnának) és 
illetményeik arányának megállapításában nem 
lehet figyelembe vl'nni. 

9. §. 
[A R. 40. §.hoz.) 

A R. 40. §-a helyett a visszacsatolt terü· 
le tekintetében a következő rendelkezéseket 
kell alkalmazni: 

A T. 5. §-a alá nem eső minde!1 munka
adó, aki üzletében, üzen1lben, bárminő egyéb 
Ioglalk.ozásában érteln·liségi n1unlraköríi al
]<almazottat (alkalmazottakat) foó]alkoztat 
köteles az 19-10. évi november hó Z6. napját; 
szolgábtábaa állott ilyen alkalmazoltait és 
,,zolmak illetményeit (pénzben, természetben 
vagy egyébként adott mindennemű juttatása_ 
l<at] az 1941. évi április hó 30. napjáig a R.
hez me1lékelt V. számu minta szerint beje
lenteni. 

Az olyan munkaadónak, aki üzletet, üze· 
n1et, vagy egyéb kereső foglalltozást az 1940. 
évi novcn1ber hó 26. napja után kezel vagy 
értcln1iségí n1unkakörü al1\aln1azottn. csak az 
1940. év november hó 26. napját követő idő
től kezdve foglalkoztat, ugyancsak az 1941. 
évi április hó 30. napjáig, illetőleg az üzlet, 
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üzen1 vagy cgy'·~b k.eresöfoglalkozás 111egkez
désélől számított tizenöt nap alatt ugyancsak 
az előbbi bekezdésnek megfelelő bejelentés.\ 
l ... E-11 meölcnni s az üz.em vagy a k.eresötogla:
l\.ozás ~eö1\ezdésénelt időpontjára vonatkoz
tatva kcl(bejelentení és ezt az időpontot q 

bejelentésben fel kell tüntetni. 
· Ha a munkaadó egves kifizetett össze-

gel<el bizalmas kiadásokként jelöl meg, a. be· 
jelentésben a vállalat évi bruttó forgalmanak 
összegét ís [el kell tüntetni. 

A bejelenl.őnek bejelentésén fel kell t~~
tetní a válla.lat nevét (cégét], munkakorzt 
(üzletkörél]. A vállalat tulajdonosának, ille
tö]e<l annak aki egyéb keresöfoglalkozást 
folytat, ha természetes személy, az i11etmé
riyekre vonatk')ZÓ rovato1t hvCte:léve1 :i kimu
tatást saját személyét illetően is ki kell töl· 

leni e. 

10. §. 
(A R. 41. §-hoz.) 

A R 41. §·ában meglrntározoll bejelen
tést a visszacsatolt 'területi munkaadóknak 
elsőizben az 1940. évi november hó 26. nap. 
iálól az 1941. évi junius hó 30. napjáig ter
jedő időre vonatkozóan az 1941. évi julius 
hó 31. napjáig kell megtenniök. 



l 1. §, 

(A R. '15. §-hoz.] 
:1\. R. 45. §-án:i.l·: clsö bekezdése a kövel

kezö rendelkezéssel cgtszítl~tík l::í: 
.A. b~jelentések sorün elkülönilve kell 

bcjc:lcnlcni a jelen rendelet 3. §-ának ináso
dík hekezclése szerinl 1n2nlesitctt szen1élye
kct is. 

12. §. 1 

(A R. 50. §-úhoz.) 
A R. 50. -{un'.; második bekezdése a kö

vclkczö rendelk22éssel egészittztík ki: 
. A. nen1zsidók és a zsidók arányának 

{szán1itnak) és i1leln1ényeínek arányának 
:nc,~állapitá~~úb:1n ;L jelen re:nde1et 3. §_ánnk 
n1.:í.sccEk bckezdl~Sc szerint n1enlesitett sze
:11élyl figyclrncn kívül kell hagyni. 

13. §. 
(A R. 52. §-hoz.) 

A R. 52. §-a helyett a visszacsatolt le
riilcl le'.dntetében a következőket kcíl alkal
n1azni. 

::\z oly·an -,ráll:tlal, arn:~lynél a zsidó al-
1·:2l:nazollak ~~1án1ánnk és illetinényeik össz.2~ 
:lének a?: C'''.':?:"2", :dk:t1111alotlak sz{unúhoz és 
i!leln181ryeiknc1:. -ös:::.?e:géhC:;;: viszony.Holt arány. 
:.'75J1a ~l T. J?. §-ún:d.;, első bekezdésében 
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inegcngeclctt legn1:~gasnbb arányszá1nol cl 
nem f.ri, zsi:!ót c:-:ak a1·~~:or alkahn'1zhal, ha 
enn2k :.::övclkczléhen il n21nzsicló és :i. ?sidó 
rdkalin:1zollcck s1~ünának és illelrnényeik ösz · 
szegének ~1z 10·10. évi noven1ber hó 26. nap
ján fennállott :iránya a zsidó alkal111azollak. 
javára nen1 v:'dlozik n1eg 1 ay:i.gy nz illető 
s2.en1é!y a j 2len rcndclel 3. "3-únak n1ásodik 
bekezdése alá esik. Ezl a rendelkc?é::t azok
ban az eselckb2n :s n12gtclelöen al1:;:a]n11zni 

kell, amelyekb211 a 111unka.-vá1lalók szá111a ti
zenötnél kevesebb. 

14. § . 
(A R. 56. §-hoz.) 

J1. R 56. ']-<inak rendclkszéscil a vissz::i
csaloll t2rülcl ~ekinlC:l~ben :tz 1940. noven1-
bcr hó 26. n:pja ulán kclcLkczcll vú1lalalok
ra1 illclöl2g cgycslilcl·2krc kell alkaLnnzni. „„ s 

_,_), 0· 

A (T. l. §_oilwc és o R. 64. §-úhoz.) 
/\.z olyan 1 u::~yncv;:::zl'lt crclC!yi szo1nbalos 

és ivadéka rCszCrc, :1'.·:i szúrn1:izásúnál fogva 
ncn1zsidór hc\·yc. van a R. 6-1. §-a első vagy 
inásodik bekc:zdós.E:h:;n 111eghatúrozotl tanusil
v;lny ki.-.z0!g[tll:ii:t:::;ú11ak 1 fcllévc, hJgy a kére. 
le111 elé~lcrjeszt..:.::;ek,d· nc1n lagja ::i.z ízr:iciiL1 
hilfc!eke;•elnek. 

J\z ilyen lanuslv;ínyon fel kell lünlctni: 



60 
l1ogy azt a jelen §. alapján ugynevezelt e1'
délyí szombatos vagy ivadéka részére álli~ 
·i(Jl.fák ki. 

A jelen 
lép hatályba. 

25. §. 
rer,delet kihírdelésének napján 

Az 1939:1V. lörvényciklrnek, valamint a 
Dl. kir. n1inisztériun1 álla] kibocsátott és a 
jelen rendelet L §-ában felsorolt rendeletek
nek, továbbá a pénzü~yminiszler 14.600-
1939. P. M. számu rendeletének szövegét a 
jelen rendelet melléklete tartalntazza. 

Budapest, 1941. évi március hó 21. nap
ján. 

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

_:\. ni. kir. ininisztériu1nnak 2.880-19·!1. l\I. E. sz. 
rí·ndeletc a közegészségügyi, Yalan1int- a gyógyszrr
!ári szolgálat ellátiís;i.nnk hiztositiisa cálj:íb6I hon_ 

-rédehni szolgáltaüi.sok igényhevétl'le t:írgyában. 

-~ 1n, k.ir. n1inisztéríunn1 a honvédelen1-
röl szóló 1939:11. t._c, 82., 93., 124. és 235. 
§-aiban, továbbá az alábbi 7. §-ra vonatko
zóan az idézett törvénycildt 141. §-a (2) be
l<czdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
1~óve~kezöket rendeli: 

L §. 
( 1) Ha a knzegészs2gügyi szolgálat el

Lil:ísának, luvéibbá a nyilvános jellegü vagy 
h<lzi .ryrigyszrrtárak nziihöd<iséneh bizlosiiásu 
céljából (1939:!!. t.-c. 82. §. (2) bek.) hon
.._,édeln1i szolgáltatások igénybevétele szüksé
ges, ,ennt>k elrendelése iránt a honvédelmi n1i. 
nisztcrre1 egyeli..;rtöleg a belügyn1iníszler in·· 
t(·zkedik. 

(2) A.z elóbbi bekezdésben megjelölt 
ho:iv~;de!ini szolgáltatások igénybevételére g, 

9.300--1 G39. l'vl. E. számu rendeletet és a 
vLgrehaj lása tárgyiban kiadott rendeleteket 
az alábbi §-okbnn fog!oll ellérésckkel kell 
n.lka1n1a7.ni. 

2. §. 
{!) Az l. 3. alapján honvédelmi mun

bkölclezettet a belügyminiszter határozatbl 
ves1.i ig2nyb2 a honvédelmi n1t1nltu leljesilé
·'ére (1939:Il. L-c. 12'5. -ánlak (7) bek.) A 
hatiirozalnnk l~1rt:1ln11znia kell a 1tölelezelt 
sze1nély 3.dalain felül a ml!.nka helyének es 
lern1észeténelt, a n1unkáérl járó térítésnek, 
valanlint annal( a n1cgjclölését, hogy a hon
védeln1i n1un!\akötelezett J11unkájUnak telje
~ilése végett n1ikor és hol köteles jelcntkeznt. 
A határornlban utalni kell a honv2delmi 
11.unliakölelezeltséghcz füzödö büntetöjogi 



G2 
következményekre is (9.300--1939. 111. E. sz. 
r cndclet 29. §.). 

(2) /:J,_z ecl.öbbi b2kezclésben en1lílelt ha
tározalol· a köziga1t5:1t .. lsí 1E1lósá15ok hivata
los iratain~1k kézlv:;ítésér2 irá1;yadó szaba~ 
:vok szerinl véliv mclletl - kell kézbe„ 
E,Íleni. 

3. §. 
/:t 2. §. alapján ig1~11yb2 vcll szen1élynck 

hn:1v,?cll:lnú n1unkából való elbocsúlása iránt 
a bc1i.igynliai~>zter halárazE:.llal ínlézkcdik; 
a határozatnak 1 szernélyi adatokon felül tar
L2.!n1aznia kell a tcljcsilclt honvédelmi n1un
ka 1ninöségét és larlal111úl1 v:dan1inl az elbo
csátás okát is. ~4... haLároz:1lol 2 hon\'Cdelnü 
n1unkakölcdezellnck a 2. §-b:;n !ncghaiúrozot.t 
n1ódon kell kézbzsilcni. 

4. §. 
( l) _ú_ honvéd·2Lni n1unkúérl júró térítés 

ö.::szegének 111cgállapílC1::;~t tL'~dn!clében a 
9.300-1939. l\\. E súmu renclelel 12. §_ 
c:'n1;::k és 14. §-:t (2) bc'.·:c:zdésénck a rcndcl
ke16sci azzal az clt0rCssel irányadók, hogy 
a lérilés összc 1iél n. bchivás~:d c;:ríyidcjülcci 

··1 ·"„ ... :~ ;', ~ 
esctcn!·:tn~ :t b·.;;\ugy:11tn1szler allap1lFl n1eg. 

(2) /\ hon1.·éd,~ln1i n111nkúra behívott szc-
111élY, ha k1jclö]L n1ttnk:d12lyc lnkóhelyétő! 
tb:cnöt kílon1élcrl 1neghaladó lávolságra van

1 
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a 111ti:-d·;:,hclvérc v:dó utaz:.i.ssai, illelölc.g a 
ho:1\·é::l::In1i 111unkából való clbocsúlás~t cse· 
té:n a lakóhely2re visszaulazú:::sa1 fchncrüit 
köl lségcinck n1egté:rilésél ígé:nyelheli. Ul:i.zá
si költségek ciP."'cén ·v:isulon ut::izásnúl a tl:nyM 
leg n1cglclt ulnak n1egfrdclö Ill. oszlályu vi
te!dii, lnjnn c!lazúsnúl a 11. oszlályu vitcldij, 
v:isnt vagy hajéközleL:edés hiánya 111íatt 
i~énvhcvelt n1ás közleJ:cdésí vúl1alatnk ine
ncf rendszerüen kö:r.1ckcdö társnskocsij án (au~ 
tóbu'\zonJ val'S ulazás.nál a magy. királyi ál
l011nvasulak hivatalos nlencfrendkö1ry•;ében 
felli!nlelelt viteldíj szf..milhaló fel. Th a vasu. 
lat, h.:i.jól va~v társJ.skocsil (autóbuszt) 11en1 
lehet h::t:-;:::nidoi, a lengc1'.'8n n1eglclt ut tizcn
lit ki1nn1élcrcn ft"lül lávo1ságra 1d101nólc_ 
l'C'nkint 54 fillér sz{1~11ithv.tó fc1. 

s. §. 
( l) J\. -L §_ érlelinében járó lér1l6st-. az 

a h:1lóság, '.~lclölef~ inlZzcL viseli, an1e1ynél a 
bchí\·oll ;1 honv6c1c1n1í rnnni~út le1íesilí. 

(2} A 4. I]. ( l) bekezdése szerint járó 
c.lij:lz::.i.s havon1d.nl előre esedékes és e1sőiz
Ccn <:tlli)1 a n:1plót kr.:ll :11egúll:tpilani, an1c-
1:'Bn a behivoll szolgúlallCl.clrc iclentfrezett. 

6. §. 
.!-\ hoavódcl1nl ;11unkakölc1ezclts-2i; fenn

idlás:11 lcrjcdelinc, val:1n1int az igénybcv0Lel 
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tekintetében felmeri.íll vilákr ugyszintén az. 
igénybevétellel lrnpcsílatos panaszok tekí~le
tében. - továbbá az 1939:11. tc. 129. §-a (6) 
bekezdésének 1negfelelő a1kaln1azásával a té
rítésre és !~;:ártéritésre vonJ.lko?.Ó kövctelés2k 
t5rgyában is - n belügymíni:::zter határoz. 

7: §. 
(1) A jelen rendelet alapján honvédel. 

111i munkára behivott szen1élvek - a dvÓóy_ 
' .:;.. 0 

szerészek kivételéve/ - a szolgálat megkez-
dése elölt lo.~adalmat kötelesek tenni, ha ah
hoz a szolgaiathoz, amelvre köteleztettek, hi
vatal; eskii (fo1adalom) letétele szükséges. 

(2) A jckn rendelet alapján honvédel
n1i n!un1\{l:-H bchivoll orvost ugyanaz a jog· 
kör tlleti mc1i, 1ninl azt az alkalin:izoll:.tt, 
akinek n1nnk~körében és beosztásába'l szol
i'.álolot teljesít. A behívott orvos hatósági or
vosként is alkaln1:i.zhaló. 

(3) A jelen rendelet :ihpján hnovédcl
n1i n1unkára behivolt gyó!fyszerész a ható~·l
~í kezelő (1876:XIV. tc. !25. §-a) jogköré
ben i ir el. 

s §. 
.:\ 1elen rE:ndelet a kihirdetésének nap

j.1n lép hatályba. 
Budapest, 194 !. évi április hó 15.én. 

Bdrrlossv !.r-d:(ó s!:. 
n1. kir. n1iniszlcr elnök. 
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2980-1941. M. E .sza:m, 

I\I. kir. iuinisztériunli renh~let. az iparhan (kt•reske· 
delen1ben), valanünt a b<in:r<i.szatban és kohüszat
ban a inunkabérck ujahh szabályozúsa türgyúban. 

.A. m. kir. minísztériun1 a honvédelemröl 
;zóló 1939:H. tc. 112. §-ában kopott felln
ta!mazás alapján a következőket rendeli: 

1. §. 
Az iparban( kereskedelemben). valamint 

a bányászatban és kohúszatban a n1unk:ib6-
rek sz.abályozásáról szóló 7290-1940. M. E. 
S'l.ámu rencle!el 3. §-únak első bekezdése :ik
l\ént n1ódosíttatik 1 hogy a bérpótlék n1érL~kc 
tizenöt. százalCk. 

Az előző bekezdésben foglalt rondclb
z&.st a IV1agyar Sz2nt I(oronúhoz v1::::szacs:\
tolt keleti és erdélyi országrészre :1zz:li az 

eltf:ré . .;:~el kell :11k:i.1n1'1zni, ho,~y a 7290-
10-10 M. E. számu rendeld 3. §.;\nak első 
beke1désében n1c!lhatározotl bérpóllék n1ór
léke nyolc százalék. A 4'100-194.1. [ p. M. 
~:ámn rendelet 3. §-ának Pllöl 8llérö !·2ndcl_ 
ke?.ései hatilyukat vesztik. 

1 2. §. 
Azt az összeget 1 atne11yc1 a Inur:k:1:tdó 

a 7290-1940. M. E. számu rendelet hatc\lya 
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alá tartozó alkalrn:tzolijának egysCgbérét az 
1940. évi október hó 5. mpb ulán történt el„ 
be.tározás folytán az 1940. évi október hó 5. 
n:::.pjá11 érvényben volt 111cgállapoclás vagy 
szokás (gyakorlat) alapján járó egységbér 
összegét meghaladóan felemelte, a bérpóllék. 
ba be lehet számítani. 

3. §. 
A jelen rendelet az 1941. évi május hó 

1. napján lép hatályba. 
Budapest, l 9•11. évi április hó 19-én. 

. ·\ ;n. kir. n1inisztérinn111ali: 3"!30-19-11. l\I. E. sz. 
rendplete a kl'reskl'dehni közigazgatásra vonatkozú 
t.•gye_:.; jog:-znhiilyok haliilyúnak a !\Ia~yar Szl•nt 
I~oron:ihoz Yi::<szacsatnlt. kelPti és t•rclélyi teriiletre 

kiterjeszt.(>se t<lrg:r<í.ban. 

[Kivonat.) 

~\ 111. kir". nlinísztériun1 a felszabadull 
kc1ctí és crd(~lyí orsz:lgrésznek a l'Vlagy1r 
S zen l I(0ronához víssz::i.cs:itolásáról és az or
szággal cgyc.:iLCs'.·n·i fzó1ó 1940:XI\T. törvény
cikk 3. §-áb.ln fo~lall fe1hataln11zci.s :dn.pján 
n köveikczó~.::el r211cleli: 

1. §. 
.:-\. 1Ví.-igy.'.Lr Szent I{oronához visszacsa~ 

.·. ' " 67 
iolt kekti és erdélyi terül~ten hatályba lép
nek 

·a gyógyszerek és gyógyszerfélék keres 
hdelmi forgalmára vonatkozó jogszabályok 

2. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba; végrehajtásáról a m. kir. ke_ 
íeskcdele111- és közle\·edésügyi 1niniszter gon
doskodik. 

Budapest, 19,11. május hó 8-án. 
Rárdossy László sk. 
ni. kir. 1niniszterelnök . 

..:\ n1, kir. 1niniszti'•riu1nnak 3.íi20-J!\.l,1. l\.'L E. sz. 
rendeletr a fize:tésck és a 111unkahérl'k szahiilyü'l.ású
rúl sz.óló Pgyes rendeletek 1nódosit;i~n és kiegé.r;;zi_ 

té.se tiírgyúban. 

1\ 111 kir. n1ínisztériurn a honvédelernről 
szóló 19J9: [l, tc. 112. §-ában, valan1ínL a zsi
dók közéleti ~s gazdasági Lárfoglo.lzlsánal: 
~torláloz~tsr'1ról sz.óló 1939:1\í, tc. 29. §-ában 
kapott felhalaln1azáE alnpján a következöket 
rendeli· 

2 § 
A r<.. 3. §-iinak c!sö hckczdésc akként 

n1ódosillalik 1 hogy az 1941. évi ináju.s hó :~ 



n:Jpj:i ut.in lelie~!lett szo1ga1atert Járó fize~ 
tési póllék nyolc (S) százalékkal, ílletöleg 
az évi 6000 P és évi 12 ezer P közé esö fi
zetések. után évi 480 pengővel felen1eltetik; 
lizctési pótlékban részesülnek a R. hatálya 
aJ á lar lryz.ó 3.zok az n.lkahrlazottak is, ak.ii-.nek 
fizetése az évi 1 L: ezer pen~öt meghaladja, 
de az évi 12.480 pengőt nem éri el Ehhez 
képest a fizetési pótlok a R. hatálya alá tar
toió annál az alk;.lrnazotlná.1, akinek 

a) fizetése az évi 6000 pengőt nen1 ·ha_ 
ladia ineg a f1zelési (bére1sz3.mo1ásí) idő· 
szokra járó fücléerészlel) tizenöt ( 15) szá
"aléka; a tizeclfillérekel felfelé kell kikere
l•itcn1, 

b) fizetése évi 6000 pengönél több, de az 
t:ví 8500 pengőt nc111 haladja 111eg: évi 900 P 1 

e) fizetése évi 8500 pengőnél több, de 
nz évi 892C pr·:ngőt nen1 haladja n1cg: olyan 
összeg, a1ncly ~.i fizetésél éYi 9400 pengőre 
egészíti Jd, 

cl) fizetése cvi 8920 pengőnél több, de az 
l:vi 12.000 pc!lgöL ncn1 haladja n1eg; évi 480 
pengő. 

A 4400 -· l 941. lp. M. számu rendelet 
3. §·árutk az előző bekezdéstől eltérő rende1-
kcz8sci hatályukal vesztik. 

3. §. 
A R. 3. §-ának utolsó bekezdése helyébe 

a kövelkezö rendelkezés lép:· 
i\zt az összeget, an1cllyel a r11unk.:t1dó 

a rendelet hatálya alá tartozó alkalm>Zottjá· 
nak fizetését az 1940. évi október hó 5. nap
i a után történt elhatározás folytán az 1940. 
Évi október hó 5. napján érvényben volt meg
i<llapodás vagy szokás [gyakorlat) alapján 
járó fiteté~ összegét n1eghah1~~9an felen1ei
te, - a következö bekezdésben foglalt kivé
tellel --- a fizetési pótlékba be lehet számitaní. 
Ennek a rendelkezésnek a szempontjából 
csak az 1941. évi április hó 30. nopja után 
esedékessé vált többletet lehel beszámítani. 

Nen1 lehet azonb:tn bcszán1itani azl az 
összeget, amellyel a munkaadó az a1ka1ina
zottja fíz.2tését ann1k 111a.~as2.bb n1unkakörbe 
helyezése vagy n1eghatározott szolgúlali idj 
eltöltése alapjár. vagy mús alapon törénl elő
léptclzse címén emelte fel. 

4. § . 
. A. R. 4. §-a ól'.~ként inódositlatik, hogy a 

fizetési pótlék mértéke az 1941. évi április 
hó 30. napja ulán teljesitelt szolgálat clijazá
::a tekinleté:bc:n tizenöt (15) százalék. 

6. §. 
A jelen rendelettel módositotl R., '.o· 
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;-ábbbá az iparban (kereskedelemben), il 

::nunkabérek szabályozásáról szóló és a 2980 
-1941. M. E. számu rcncleletlel módosított 
és kle2cszilell 7290-1940 . .M. E. szúmu 
Jcndel2t r2ndclkez&sci nen1 gátolják: az 1939: 
lV. le. 17. §-2 harmadik és negyedik bekcz· 
désének végrehaj lását. Ehhez képest az 
1939:IV. le. 17. §-ána\: végrehajtása céoljábó1 
zsidó alkalmazoll.nok a fizetését az emlílclt 
1 cnd2lelek rcndel11'.:ezéseíre t~k.intet nélkü~· 
lehet n1egálL1piiani. 

7. §. 
A jelen rendelet a kihirdetés~ napján 

lép h:!lályba; lrnlálybalépéséve] a 9470-
i940. l\1.. E. szá111u rendelet hatál·yát ve.'1zli. 

Budapzsln 19-:11. é.vi 111ájus hó 13-án. 
Rrirc!ossv László sk. 

111. kir. 1;1íniszicrelnök. 

~\ !ll. kir. 1nini:.:ztériu1n SS!l0-19.!1. l\-I. E. szúntu 
rFnd'.>lefp a \"i:":-:zafoglalt- d{•lvidéki tPriileten ;tz or
\o:-:i l\umar:1i iag;-;;ig ki!rdé~éIH.'k {>;-; egy('S klizi•gés?:_ 

,.:(.gti.!.!"yi kl•rdésí'knek rendezése t;:írgyáhan, 

(Kivonat.) 

Ill. Gvórh1s,,.erós,,.ef á -10. §. - . . 
Gyúgy.szerlúri jogosilyány adornúnyoz.~ 

hf<ló ol'yan gyö_;;ysz:.;ró.szi1ek ís, illetve .sze-
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1nélyjo.~u gyógyszcrlári jor~osilvúny úlruház
h:iló oly.::in _gyó.~yszcrészrc ís 1 végii! a gyógy
szeréi:;zel kör~he vá,gó s a jogsz:1bc'ilyokban 
n1cö.hatirn?.r.tt lcvék:::nységel fcjlhe~ ki az G 

lel í e~!ioP.u ~vó0v.s zerész, gyóQyszeré~zi elöl!; 
é2- Pvó_Qvszc:r.:!:sz~"vakornok is, aki az 1041. évi 
április hó 11. narió.n a visszafogT2lt délvidé
ki területen h:i.lál 1/ban volt jo_gszahá1yo~d)1n 
a QyóQvszerészet körébe vá~ó 1negf2lclö te
vél~~nv-sé!Z folvl:i.!úsához n1egi(ívfic1 cln1éleli 
é~ (~vako.r1atí kéo221J;;ég~~e1 rendc1.k~zik, fe1_ 
tév.;.' ho·Jy a . jopszabályokban n1e_c"~\:ivá11t 
cúyéb kCvetelmén;.reknrk IneQfelcl és s;:en1'~~ 
11~~ nen1zetí sze111nor:tból v:tfZy a hi.val;\s li::;z~ 

- 1„b.l '·r -· 1· ·s·i-tes.segc szen1pon.pt "'O 1{1.oga~~ a :i. nern .:: L\.. 

11. §. 

{1) ;\ vissz:ifs~~1a1t dé1vid8l;j lcrül::lcn 
lakó val:1~ninl ;i volt ju:~ 1Jszláv 1drólyság te
rületéről 1941. évi április hó 1 t. n:i.p j~l ,_Ilán 
l\1agyarorszá_g t2rülelére kö1tüzötl szcn1l'.:lYck 
gyóg·y-.s:zerészi lcvé'.-:cnysé.gé L cs a\.: a bcl i„l:~y
~11inísz le:· engcdélvrft.v2l fol• . .-i:1!hal:1E'lk. /\z cn_ 
6edélvezés iránti 1-:r"rc.1111~1-'.:>f 1941. évi o~·:t'.)
ber hÓ 16. n::i.pjál.tJ 1;2lJ :1 b;-líiQvrniirrs:--:tcrhcz 
cin1ezve a törvC:1;,;L:~lós:l!J r:lsö tis~~lv„is~löj:§-
nól bzlcrje.szteni. , , 

(2) ~4.z c1járá~: részL:!es szab:dy:dt a 
b21i-1gyn1inisztcr rc11:1elctte1 úil:i.pilia n1eg. 
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12. §. 

( 1 J A 11. §. hatálya alá eső személy, 
ha az ebben a §-ba<1 megálbpitott határidőn 
belül gyódyszerészi gyakorlatának engedé~ 
!yezését n~n1 kéri.· Vaian1int az, akinek gyógy· 
Ezerészi n1üköclését a belügyminiszter nen1 
engedélyezi, 1942. évi április hó 16. napja 
után a gyógyc;zerészet körébe vágó tevé'.ieny-
ségd nem folytathat. , 

(2) Ha olyan személynek, aki az előző 
tckezdés értelmében gyógyszerészi tevékeny
séget nem folytathat, személyes gyógyszer
tári jogosítványo. van, az (1) bekezdésben 
!ne~~í!!apit.ott határidő ulán a c5yóöyszertár 
vez~lésér~sagí kezclöl kell 

0Jdr~ndeh1i. 
13. §. 

. (1) .A. be!ü,gyminiszter az icle~en meg
sza!Ias tde1e alall enQedélyezctt gyógyszer
lárak elhelyezését ujólag n1egá!Iapithatja. 

. (2) A <!vógyszedár tubjdonosa köteles 
~yog~'sz2rhirát a beliigyminíszf.er ált.al 111eg_ 
aJbp1tolt határidő alatt az általa kijelölt 
helyre áthelyezni; ha a gyögyszertir tulaj~ 
don0s·J ennek a rendelkezésnek nem {esz 
e}Qget, a gyógyszertár részére hatósáOi keze-
iől frell kirendelni. e 

Az 5590·-19·11. M. E. szúmu rendel~! 

1f:3 
JJ. §-ának (2) bekezdésében foglaléak alap-
1án a következőket rendelem: 

1. § 
Az 5590-1941. M. E. számu rendelet 

11. §-ának (11 bekezdése szerint a vissza
foglalt délvidéki teriileten lakó, valamint 
a volt jugoszláv királyság terüleléröi 1941. évi 
április hó 11. napja után Matiyarorszá<r terü
letére költözött személyek g;ógyszeré~zi te
vékenységet csak a beiiir5yn1íniszter eng·edé. ' I ~ ~yéve folytathatnak. Az en~edélyezCs iránti 
kérelmet 1941. évi október hó 16. napjáig 
kell a beliigyn1íniszterhez cín1ezve a törvény
hatóság elsö tisztviselöjénél beterjeszlcni. 

2. §. 
( !) A kérelemhez a következő okiralo_ 

kat k:e]l eredetben és ha az nen1 1nagy:1r
nydvü, hiteles magy,lr lorditásban mellékel. 
ni: 

a) teljes jogu gyógyszerésznek és az ol:
!evelcs gyógyszerésznek a gyógyszerCszi ok
levelet, a gy.ógyszerészjelöltcknek a 6vakor
nok.i vizsgáról szóló bizonyítványt, a ~~yógy
~zerész gyaknrnokEak az ér2ttségi bizonyil* 
ványt. 

' b) a szükséges Ieszárn1azási okiralok:t: 
a nagysziilöfrig bezárólag, 

e) az eddi~i müködést és 
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dJ nngohrlisl (5590-1941. .M. E. ren· 

cL~~lcl 10. §-J) lanusító bizonyritványokat, to
váb'::iá1 ha a ké.reln1ező :t gyógyszertárnak tu~ 
ia j clonosa, 

e) a gyógyszertár ~don1ányozására, ille
l(;leg átruházására vonTlkozó eredeti okira
lol is. 

(2) Azok a szzm~lyek, akik személyjo
~u gyógyszerl;ír haszonélvezüi, abban az 
c·selben, ha h.1szonélvezeti jogukat a 1ugo
:'.izli\· 1ncgszáliits ídcjP :i.lail i::::n1erlék el, a?. 
alí.bb felsorolt o:dr:1lokat eredetben és ha 
azok nzrn 111':!.j·yarnyelvüek, hiteles 111agyar· 
riy;:lv·:i IorJil{tsbJ.n is b~n1utaln! kötelesel.:.:: 

a) a haszon2lvezcl clis1ncrésére vonal
kn1.ö okiratot. 

b) ha a h:tszonél·vczö özv~gy, férjének 
szlilelCsí :Lnyakönyvi kivonatát (születési bi
zonyiLvúnyál) r ház:tsságlevelCl és végi.ii fér·· 
jt'.·nck halclli anyakönyví kivonatát, 

e) ha kiskoruGk :1 haszonélvezők, atyjuk 
gyógyszerészi ok12v2lél 1 v:ilaniirit az (1) be
kezdés b) ponljában elöirl okíralokaL 

(3) ).,_ lörv~nyhalósúg clsö liszlviselőíe 
a kérchncl a n1. kír. tiszli ·főorvos vélen1C-
1:;.'l-\·el ::g::ült .1 bclügynliniszlcrhcz nynlc 
n:ipon belül ft.:llcrj::szl~ni kölclzs. 

7:3 

3. §. 
A jelen rendelet az 19-'tl. évi auguszlu.:; 

hó 16. napjú;o lép halidyba. 

.. A ln. kir. nlinisztériun1 S.777-1~·11. }L E. szán1u 
l"endelete a lak;isok és egyéh hdyis{•gek bfi'let{>;·~~ 

vonatkozó eg~·c1s kfrdések sz<lh<ilyo:zú:-;n t:irg;y:íban. 

(Kivonal.1 

.A. m. k.ir. n1inisztérÍtt'11 a honvóclc1ernröl 
f.Zóló 1939:II. le. 159. és 212. 8-úkn fo!;l-tll 
vala111inl a g:i.zdasági Cs hilelél2l rend i6.nck. 
·lovábbá nz áJ1a1nházlarl6c; cci'vensulv6.n"1.k 
hizto:;ifúsáró1 szólA lG.31 :XXVI. .... i.c. 2. 'és .~. 
§-~bt!.n f.:)[ilaU és 1c5Zul0bb nz 1941 :XT. LJr
vényclkk.zl inc.Qhos~z::ibhiloll fclh:i.!:dra:i.zÚ:·: 
alariún a liövclkczőkel rcn-::lclí: 

I. Fciez'>l 
!-~ bérernrJ!iis horlci!ozására uonalho:L·, cil!olá ... 

nos renclr:lhczis. 
Lakás és egyéb he1-yís6g bé:rél ncin lch•,~L 

n1aJ,?:asabbra en1clni ·annúl a bérnéL :u11r::lyel 
az 1939. évi szcplc,;11ber hó 1. napján k::llc:tt 
fizelní. Ha a bérlel az e:nlíletl idöoonl ul:.'tn 
kclelkczcll., 1 b~r ne:n lehel n1::i.~:tsab 1 ""1 a 
bérL::n1ényrc von:i.kozóan az 1939. évi szcp
l1~-1nbcr hó 1. nnp1an érv:~n-,„1:2n 1,.-oll b·'.~rl~ti 
~zcrzödé:sbeí.1 n1egúl1t1piloli hérnél 1 ha pcdi~ 
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a Iakás vagy egyéb helyiség ebben az időben 
rnom vall bórbeadva, annál a bérnél, amelyet 
o.z említett időben az illető heíyen (város
részbn) hasonló lakásért vagv egyéb helyí
,,.,;érl fizellck. A bérremelés tilalma fennáll 
fe1<lntet nélkül a bér összegére, a bérlet tar_ 
l1mára, a bérfizetési időszakokra, a bérlet 
fö- vaQv albérleti minőségére, valamint arra, 
hogy ;·bér pénzben va_gy 1nás szolgáltatás
ban álbpiltatott meg. 

Hatálytalanok az 1939. évi augusztus hó 
3L nopja után kötött bérl2ti sz2rzödésbe.n 
foglalt megállapodások annyiban, amenny1-
bcn a lakás vagy egyéb helyiség bérét az 
1939. évi szeptember hó L napján fízelell 
l~ 5rnél nlagasó1 bb:1n állapítják n1eg. 

.!\z előző l:.ckezdésckb~n 111e,~halározolt 
horlútozó rendelkezést n2n1 l<?:het alkaln1:tz
·11 h::i ~ lakás va6y eóyéb helyiség béréi. a 
~·;.·er;öclö felek cs~lá<li.::. kapcsolatára, szemé· 
lv2s viszo:1y:1Íra va!i;y egyéb különleges kö· 
rülmónyeírc lekinlellcl a lakás vagy egyéb 
hclvís&:o rendes forgalmi bérénél alacsonyab
b:H; áll~pÍlollák n1eg és eze~\ a körüln1ényck 
időközben n1egszünte'.i: vagy lényegesen nlÓ·· 

dosuil:tk. Ilyen esetC2n se1n lehet azonban a 
l:1kús vagy egyéb helyiség bérét a különleger. 
köriiln1ények megszűnése vagy megválto?;á.Sa, 
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Esetében vagy uj bérlővel szen1ben n1agas:1bb 
összegben megállapitani: n1int ainilyen össze_ 
6et az illető helyen (városrészben) hasonló 
fEJkásérL illetőleg egyéb helyiségért az 1939. 
évi szeptember hó L napján általában fizet
tek. 

I-Ia a bérbeadó a. lakást vagy egyéb h.z
lvisáOct átalak.ittatja, fülöbercnclezéssel, víz_ 
y.ezei°ékkel, világítás v~i.gy gáz b2vezelés~Yel 
vagy egy~éb felszerelé.;sel látja el 8s ez a la-
1\ás illetöleo az e(5yéb helyiséo h:isznaYelH>· 
löségzt jel~;iékeny'""' mérlé\ben r~·övclí, az :Isö 
bekezdés érlelmébci1 járó bért :t lakás, illc
iöle.!i az egyéb ht:lyiség haszri<1vehclösé.~ének 
E"mellic3désével arányban álló n12rlékben 
emelheti, a felen1cll bér sen1 haiadhzitja rne~ 
azonbótn azt a bórt, an1elyel az ilyen lakc°ts 
va.t!y egyéb hclyisé,Q bóre ícjébe1; az illelö 
helyen {vúrosrészb2n} az 1939. évi szepten1-
bcr hó 1. napján fizettek. 

Kii/ö„ dija!1 és mel!éhszolgál!atcisol1 emelése. 
neh !wrlátozása. 

2. §. 
r\ bér2n12!Csnck. a jelen rcnd!.'.lctben 

n1egállapitott korlútozá::::a . azo:d·a a kül_ör: 
díjakra (fclvl1nó 1 központi lül'2s, rne1egvi7:
'- ~. oltia' Ital ás porszivóhasznál a l1 ü ·vegbiztos1-~·'· :::> ! -

(ás] és e~yéb mellékszolgállalásokra is vo-
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natkozik, amelyeket a bérló a bérösszegen 
le1ül tartozik fizetni. 

Kivélelek a béremelést fwrlátazó rendelke. 
zések alól. 

3. §. 

A jekn rendelet 1. és 2. §-aiban foglalt 
rendelkezések ne111 vonafli:oznak: 

1. az 1940. évi január hó 23. napja után. 
u vissz2csalolt keleli és erdélyi országrészen 
pedig az 1941. é'~ február hó 23. napja után 
épül l h.:izakban vagy épületrészekben h~sz
nálaLba velt lakások és e_gyéb helyiségek bér
lef<l.rc. vaL111~i11t az en1lilett határidő lttán át_ 
alakitoll és has?nálalba vell lakások és 
egyéb hc1yis8gck bérletére, ha az átalakitás 
a fcnnöllü jogszabályok értcln1éhen adók:ed
ve;..n1Ct1yre jogosít; 

tére; 
2. nvctrniás céljára bérelt lakásot: bérlc-

A bérlő visszakövetelési joga. 
'1. §. 

„~ Lérlö azli nrnít bér, kiilön díj vafiy 
n1el1ékszol.~~dlo.lás fejében a jelen rendel;t_ 
bc:1 111cgci.l1ap1tolt n1CrlCken fc1ü1 fizetelt. tör
v2nyes k8111alával e~yüll visszakövetelheti. 
Ez a kö\·cU.::l•~s ~i hCrlel incgszünésének nap
jútúl :;zfunitolt egy Cv alatt elévül. 

H. Fejezet. 

A felmondás korlátozása. 

6. §. 
Lakás és laltás céljaira használt egyéb 

helyiség bérletét a bérbeadó rendes felmon
dással csak a következő esetekben szüntet
heti n1eg: 

1. ha a la\:ásra n1agának a bérb~tdónak 
vagy leszár1nazójának: van lakás céljára n1él~ 
tánylást érclen1lö okból szüksége; 

4. ha a bérb'2adó a k.incslár 1 lör·vénylia
.tóság, község (város) vagy a Fővárosi l(öz_ 
111unkák fanácsa 1 illetőleg a kezel6sében álló 
Fővárosi Pénz.:i.lap és az épület lcbont:ísa 
közcélu épülel lélcsilésc. uj ul nyilúsa vagy 
kiszé1esífése1 v::1gy 11uí.s közérdekü Inunká
lat. végrehajtása céljából szükséges; 

üzlethelyiség bérletének feímonclása. 
9. §. 

üzlet vagy üzeni cél·jára s·lolgáló helyi
seg b~rletét - ideértve gyógyszertár berletél 
is - a bérbeadó nemzsidó (1939:IV. lör
v211'yci_:'-k) bérlővel szen1ben rendes fcln1on
dással csak a 6. §. első és negyedik bekezdC
s2ben foglall 1cnd8lkczések n1eglclclő alkal
~11azásával szüalelheli ineg. Ez a korlátozás 
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a jelen rendelet hatálybalépése előtt közölt 
fclmondúsra is kiterjed, h:c a felmondási idő 
a jelen ren.:!elel hatálybalépésekor rnég nen1 
~árt le és a bérlő a bérlet fenntarltlsára irá· 
;1vtiló szándékát a bérbeadóval a jelen ren
d~let hatálybalépésétől számított nyolc nap 
nlalt irásbctn közli.. , 

A nomzsidó bérlő által határozott idő
hrlamra kötött bérleti szerződés az időtar
tan1 lejárlával határozatlan időre meghosz
szabbodik, s enn2k folytán az előbbi bekez
dés rendcE\ezései alá esik, feltéve, hogy a 
bérlő a szerződés további fenntartására irá-
1'vuló szándékáról a bérbeadót legalább há
r~m hónappal a szerződés lejárta e]ött -
an1e11nyíben a szerződés a jelen rendelet 
lialálybalépésélöl szúrnitolt e.~Y hónapon 
bdül jár le, a jelen rendelet halálybalépé
,f[ó] sz:\milolé nyolc nap alatt ajánlott 
levélben érlesili. 

Rendkivüli és rögtöni hatályu felmondás. 

12. §. 

r\ fehnondás korlátozására vonatkozó 
rendelkezésí:k nen1 érinlik a fennálló jogsza
bályok érleln1éb2n a bérbeadót n1cgilletö 
rendkívüli vagy rögtöni (azonnali) hatályu 
felinondásí jogol. i 
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Fel mondást lwrlátozó rendelkezések hatálya. 

14. §. 

A jelen rendeletnek a felmondást korlá
tozó rendelkezései nen1 vonatkoznak: 

1. az olyan lakás bérletére, amelyben 
négy szobánál több lakószoba ;an, kivéve,„ln 
a lakásban egynél több csalad vagy tobb 
önálló keresettel bíró nagykorn személy la
kik s egyikükre sem esik négy szobánál tö~b; 
az ugynevezelt előcsarnokot (halt), ngyszcn~ 
lén a bérlönzk vagy csalácltagj4nak orvosi 
rendelöszobájál, irodáját, mütermét vagy a 
hivatás gyairnrlásihoz szükséges más helyL 
séö"ct, ennek. a rendelkezésnek a szen1pont
jából nem lLc!hel szá111ításba venni; 

IV. Fejezel. 

Nem hivatásos katonai szolgálatot teliesilö 
személyek bérleti jog1Jiszonyaira vonafk.Jzó 

rendelhezéseil. 

16. §. 

Tartaiéki vagy pótarial~ki szolgálati kö
le.lezettség alapjan tényleges katonai szolgá
latra bevonult szen1éiynck az által:t

1 
vala

mint a vele közös házl:1rtásban élö hozzátar
tozójáva! együtt közösen bérelt lakás, lakás
rész, iizlct vagy üzern céljára szolgáló helyi-
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ség bérletét a bérbeadó bér nemíízetése 
miatt rögtöni hatállyal vagy l'Cnclldvüli fel
mondással nem szüntetheti n1eg; a bér nem
fizetése miatt - habár a bérlet időtartamát a 
felek szerződésben 1neghntározták - rendes 
felmondásnak helye van. 

A bérbeadó o brlalóki vagy póttartaléki 
szolgálati kö!elezellsége alapján Lénylege!i 
kalonoi swlgillatra bevonult személy által, 
valamint a ,de közös hiztartásban élő hozzá
tartozójával együtt közös~a bér2lt lak;L; 
vagy cgy·éb hE'lyiség b2rlelét, ha az éví bér a 
járuJékok figyelembevélele nélkül Budapes
ten ezerötszáz (1.500) p3ngőt, huszczernél 
nagyobb la1msu helységben ezer ( LOOO) pen, 
göl 1 ennél kísebb helysé[fben pedig hétszüz 
{700) pengőt n1eg :1en1 halad, rendes fcln1on
dással setn szünlc>theli n1eQ, ha a bZrlö szol .. 
gilali vagy a!kaln1azási vis-zonyából kifolyóan 
1 endszeres járandóságban vagy legalább la
káspénzben vagy családi segélyben részesül 
és a la~<::áspénz -vagy a családi segély egyötöd_ 
részét, iIIetőleg járanclóságaíból .'.l lakásp2nz
nek rendszerint n1e,gfelelő összcg2l' a bértar 
iozás teljesítésére fordítja. Hn a bérlő el is 
111ulaszlja a Leljesíléstt a bérbe::i.dó nen1 élh<::!l 
a feln1ond6s jogával, ha Inódjában ál1 1 hogy 
}ultatotl 1nús járandóságot a bérlarlozás [e-

s~~ 

jében lefoglalja, vagy annak közvellenül a 
kezéhez ktfizelésél kérje. 
. . .:A.ki tarl~léki vagy póttartaléki szolgála· 
11 kolelezettsege alapján kato1rni szolgálatra 
vonult be, a határozott időre szóló bérleti 
szerződést meg3zünlelheti a határozatlan idő
re kölölt bérleti szerződésekre megszabott fel
n~ondás utján, h:t üzlete var>v üzen1e meö
szünt. Ez a szabály megfelel~~n az olyan ];
kás bérletére is áll, amelyet a bérlő e6yuttal 
keresetszerü foglalkozásának cl?ljára i; hasz-
nál. · 

A jelen §. rendelkezései e•;yebekben 
nein érínHlc a bérb2adól 1nás alapo~ meoillP.
l? .rendkívüli vagy rögtöni halályu feln1;ndá-
s1 Jogot. 1 

V. Fejezet. 

Üzlethelyiségek bérletére vorzalkozó kii/ön/e
ges szabályok. 

21. §. 
A bérbeadó a felmondás közlését követő 

hónap első napjától számitoll negyedévi fel
n1ondással 111egszüntethcti az üzlet vagy 
üze111 céljúra szolgáló helyiség bérletére fenn
jlJó bérleti szerződést, ha a bérlőnek, illető_ 
leg annak a szen1élynek1 aki a bérelt helyi
s&gben ipart (k:ereskedésl} vagy egyéb kere
söfoglalkozá.st folytatoltr iparjogosi.ványa, íl„ 
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Ietölecr mcis hatósági jogo3ítványa vagy enge
délye 

0 

megszűnt, vagy ha az en1litett tevé
kenységét bármi okból három hónapon á! 
nem gyakorolja. ' 

A bérlő a bérlet ídőelötti megszünielése 
n1iatt kártérilésl nen1 1~övetelhet. 

23. §. 
Az 1939:IV. törvénycikk értelmében 

"sidónak lekeintendő személy csak az első„ 
ioku iparhatóság engedélyével. vehet bérbe1 
ille!öleö használatba üzlet vagy üzem céljá
ra szolgáló olyan helyiséget, amelyet a jelen 
'endelet hatálybalépésekor nem bérelt vagy 
nem hasz:aált. · 1 

VL Fejezel_ 

A berleti jogviszony körebe tartozó vegyes 
ronde/ kezések. 

Bérfi:e!és ideje. 
24. §. 

Lakás, üzlet, mühely, iroda és egyéb 
i1elyiség berletet, ha az előre jür, havi egyen-
1ö részletekben lehet n1egfizetní. /\. részlcl
fízclésí kedveztnény kiterjed a bérösszegen 
felül járó l.;ülöndij vag:y n1ellékszolgállatá
suk fizetésére is. A h:i.vi részlet'2kct m~nde:~ 
hóna;:. S. nhpjaig kell kifizetni. 

Lakáscs2re. 

25. § 

Lakás va6y lakás céljaira szolgáló he
lyisé~ bérlői bérelt lakásukat _kölcsö~ö: m~g,
egyezés alapján a bérb2,1do hozza1.arulasa 
nélkül is e!cserélhetik, ha a csere kovetkez-
1.ében a bérbeadó hátrányosabb helyzetbe 
nem kerül. Ilyen csere esetében a bérleti jog_ 
viszonyba a korábbi bérlő hel".ébe az .uj_ bér
lő lép. ~A. lakáscserére irányulo szerzodes al
t.ól a naptól lép hatályba, ame~y. ~apon , a 
bérlő a lakáscseréröl szóló érles1tcset a ber
beadó címére ajánlv:i. postára. adta. 

A jelen §-ban foglall rendelkezés alkal
mazás1 körél::en a bérb2aclóra nézve nein le·· 
het hátninyosabb helyzetnek LekiPteni, ha a 
lakásba az eddigi bérlönél több gyermekkel 
biró bérlő, hivalásos katonai állotnányu sze_ 
mély vagy más közszolgálati alkalmazott 
köllözik. 

lép 

51. §. 

!\ jelen rencl,det kihirdetésének napján 
hatálybo. 
BudapesL 1941. évi julius hó 29. napján. 

Bcirclossv László ~le 
1 . . • . [ 1 ··1 n1. qr, m.1n1sz .zrc nQ~\. 
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,·\ tn. kir. niinü;ztériu1nnak H.O:i0-19-11. :.\í, E. sz, 
rl'nclclefe a „Futura", .,Nostra'' va;y „I·Io1n~ 

bár" kereskecll'lnd cégek ht'jegyzésének korhitozrisa 
t<irgyában. 

_A_ nL ;\ir. 1niniszlériun1 a honv8delen1röl 
szóló 1930: ll. le. 159. §-iban foglalt felln
talmazás ahpjcin a kövelkezökel rendeli: 

1. §. 
Ujonnan alakuló kereskedeln1i 

nek szövegébe ne1n veh::tí fel a 
11Noslra" vagy a 11 I~Ion1bár" jelzöL 

2. § 

j Ú!1 

~A_ jelen rendelet a kihirclet~::Znek 
lép halályb. 
Buclape;l, 141. évi an(usztus hó 12_én. 

Bcird;ssy László sk. 
n1. kir. 1niniszlerelnök. 

~\ n1, kir. tninbz!i~riu1n :l.290-19·U. ~L E. ~-l:Í.1nu 

rendcle!e a hadfd~zerelé:::i adóról. 

fK1vonal.) 

. A. 111. kír inini3zlériu111 a gazdasági és 
hitelélet rencljé1,ek, lcvábbá a-.: áliamhúzlar
tás egyensulyának bizlosilásáról szóló 1931: 
XXVI. tc. -1. §-áhan foglalt éo lcgulöbb n 
1941 :Xl. törvénycikkel meghosezabbitoll fel· 

halalmazás al:tpján a következőket rendeli: 

1. Fejezel. 

Adóköie/ezeltség és adóalap. 

1. §. 
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Hadfelsz•.erelési adót tartoznak fizetni 
a Jöldadó, házadó, kereseti adó, társulatiA és 
tantíen1adó, a társulati vJ.gyonadó, valanünt 
a jövedelc1n_ es vagyonadó fizetésére köte
kzett személyek. 

2. §. 
Az adó alapja a föld-, ház-, kereseti, 

lársulali és lanliernacló. n lársuln.ti vagyon
adó és az ezen a:lók vagy azo~c alapjai ttlán 
járó állan1i póll'2kok és járulékok együlte~ 
lisszege. 

3. §. 
A had f cbzerelési adófizetési kötelezell

ség :1 2. S-b:1n íe!sorolt adóncn1ekre inegálla
pitoll fizetCsi li:ötelezellséggel egyídcjüle~ 
kezdődik és ugyanazzal végződik. 

4. § . 
( 1 l Az acló<dapra bizlositoll állandó adó

•ncntci::.séti a hadfelszerelési adóra is kílerjed. 
(2) Az idt:iglcnes adón1enlesség a hacl

rl:~lsierclésí :ctdC.· alól nem n1cntcsít. 



II. Fejezel. 
Adókulcs. 

6, §. 
Az adó kulcsa a kivetés alapjául szoL 

gáló adók összegének 10 százaléka. 
IV. Fejezet. 
Adólevonás. 

9. §. 
[1) Az dkaimnottak keresel.i adója és 

ennek áll:imi pótlékai és járulékaí, valamint 
az alkalmazottak és bntiemélvezök külön
adója után járó hadfelszerelési adót a mun
kaadó köteles a ltifize!etl szolgálai illet
ményből (munbb.Zrből) vagy tantiemböl sza
\·atosság meUclt levonni és ~z á1lan1kincstár
ba beszolgáltatni. 

14. §. 
Ez a rendelet az 1941. évi január hó 1. 

napjával, a 7. §. (2), továbbá a 9. §. (1) é' 
(2) bekezdése alá eső adózókra nézve pedig 
.:i. pénz1\gyn1tn1szt2r által n1eghalározandó 
időben kezdődő hatállyal, kihirdetése napján 
lép életbe, s nt a pénzügyminiszter hajtja 
végre. 

fl uda rest, l ~1~11 é\'i augusztus hó 18-án. 
Bdrdossy László sk. 

n1. kir. ~iníszterelnök. 

8D 
7.560-1941. i'v1. E. sz. 

~\ n1. kir. ndni.~rr.tCriu1n rendelete az Országos Tiszt._ 
viscliii .Bt.•.fE•gsegélyczési .. :\.lap szolg:.íltatoísaira ...-o 

natkozó Jogszab;ílyoknak a visszafoglalt. délvidéki 
teriileteken való hattílybalépése türgyában. 

A nl. ltlir. n1íniszlérÍuff1. a visszafoglalt 
délvidéki területeken az Országos Tisztvise
lői Pcteg>egelyezési Alap szolgáltatásaira vo_ 
natkozó1a'4 a törvényhozás rendelkezéséig ;:i. 

következőket rendeli. 

1. §. (1) Az Országos Tisztviselői Beteg
'egélvc?ési Alap [alábbiakban: OTBA) szol
Qáltaiásaíra vonatkozó jogszabályok hatálya 
.::_ a jelen rendele.ttef megállapított cl!:érés: 
,e] - e rendelet életeelépésénck ·napjától 
kezdődően ~1 ,,ísszafo~1alt délvidéki l(!rületek-
re is kiterjed. "" 

(2) A visszafo14lalt délvidéki területeken 
riz OTB.A.. szol,g<'.ilt.alásaíra igényjogosultak 
·:cleiglenes igényjo~osultságának i~azolisá
ra, - a n1agyar 1i:özszolgálatban való alkal
n1azásukig, jJJ:~tvc ellátásuknak n1egállapítá
sáig a számfcjtöhivatal áltol kiküldendő szá
n1ozott és névre szóló ideiglenes igényjogo~ 
sul tsági igazolólap szolgál. 

2. §. A jelen rendelet 1941. évi novcm-
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ber hó lsö napjan lép hatályba: végrehajtá
sáról a pénzi.igyn1in,isztcr gondoskodik:. 

Budapest, 1941. évi október hó 21-én. 
Bárdossy László s. k. 
m. k.ír. miniszterelnök. 

91 

l\IAGY. KIR. BELÜGYlllINISZTERffM. 

Leiriisi hiba tniatt sziiliSégessé vtilt kCizlés. 

A Népegészségügy 1940. évi október hó 
1-én nicgjelent 19. számában a 1029. oldalon 
n 7~0-1 'HO. B. AL számu rendelet L számu 
mellékleteként leközölt „Gyógyszertár vízs .. 
gálo.li iegyt.ököny,/' 6. pontja 11lá.n a 7. pont 
kimaradt. A 7. pont szövege a következö: 

;· 7 .··: i\z előírt ~zakkönyvek n1egvan_ 
n,tk-e?'' 

223.506-1940-XV. 

B·Pliigy1niníszteri rendelet az OTI terhére készitett 
és kiszolgáltatott gyúgyszerek e'lleniírzése 

túr·gyiibau. 

Fe:ntí tárgyu és sz{unu felterjesztésére 
felhatalinazom az Intézetet, hogy - núkénl a 
235.289-1995. B. Ivl. sz. leíratom alapján a 
lri:1noni ]Vlagyn.rországon n1üködö gyóg}rszer
lárak által kiszolgáltatoll gyógyszere!;:et -
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a Magyar Szent Iforonához visszacsatolt fel
vidéki és k:árpátaljai területeken működő 
gyógyszertárak által az Intézet terhére ki
ózolgáltatott gyógyszereket is ellenőrzés 
alatt tartsa, ill2tőleg, hogy azokat a m. kir. 
Országos I(özegészségügyi Intézetben meg
i.1zsf5állassa. Eriyben értesiten1 az Intézetet 
arról is, hogy r~""'ntíeket - jelen leiratommal 
etividejüleö - közöltem a n1. kir. Országos 
Közegészségügyi Intézettel, a f\1agyarországi 
Gyógysz2rész Egyesülettel, valamint a Bu
dapesti Gyógvszerész Testühttel. 

Budapest, 1940. évi október hó 12-én. 

A miniszter rendeletébö!: 
dr Sajó Lajos s. k. 

m. kit. tisztiorvos, h. osztályvezető. 

/1.. In. kir. helügyndniszter 800-19·10. R. ?ü. szá~uu 

rendelete a gyó;crs:1.(•r! árakban és ez-Pkkcl f)sszefüg
gií iize1nekhen foglalkl)ztatott ;wgéds:f.l..'tnélyzet xuun

l;:nidejének, legkisPbb 1nuukab:!rének és fizetéseö 
szahadságidejénck szabályozúsa tárgy{tban. 

A n1unkaviszony egyes k.érdéseinek sza_ 
bálvozásáról szóló 1937:XXI. tc. 3., 4., 7., 
12. ·és 18. §-ában foglalt felhatalmazás alap
ján a következőket rendelem: 
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Altalános rendelkezések. 

1. §, 
( 1) A jelen renddel hatálya alá lorlozó 

alkalmazottnak kell tekinteni a nyilvános és 
házigyógyszertárakban, valamint az ezek.1\el 
összefüggő üzem2kben alkalmazott p2nztári 
és irodai tisztviselőt, n1Üszald, segéderőt 
rak lá rí .:i.lk.il n1azof.ta t, cso!11agoló t, laboránst, 
takarítót és kííut6i.. 

A jelen rendelet hatálya nem terjed ki 
az állan1kincstúr1 Budapest székesföváros köz* 
kórházai, vabmmt az Országos Társadalom
bizLositó Intézet1 a Magánalkaln1azotta'.{ Biz
tosító Intézete és a Jvlagyar Hajózási Beleg_ 
ségi Bízlositó Intéz2l hé.izigyógyszertáraínak 
alkn lrna ~oltalra. 

Kihirdellelelt a Budapesti Közlöny 
1940. évi október hó 18-án megjelent 238. 
szii.n1áb:1n. 

A munkaidő. 

2. §. 
( 1) Az 1. §. hatálya alá tartozó alkal-

111azottak v:désáQo~ n1unkaid2je és irodai 
tisztvisel'.,rBl, r~l\fúri alkaln1azoltnál és 
csornJgclónúl n2n1 haladhatja n1eg a heti 
öl\·cnl~a l órtlt n1t:sz:iki segéderőnél a heti 
ölvennvolc órál és !aboránsnál, t:iknríló
nál1 vaÍa1nint kifutónál a heti hatvan órát. 



(2) A munkaadó az a!kalmazott rendes 
munkaidejét legfeljebb heti tizenkét órával 
meghosszabbíthatja, ha a törvényhalósáó el
~.ö f:is~tv~~elöj e a gyógyszertár rendes na;pali 
u.zenudeiet a 160-1939. B. M. számu ren· 
delet 2 .. §·ának (2) bek;zdé~e alapján meg
hosszabb1lolta. _A., mUIL\a1do 1neghosszabbi
tásának terjedelme nem haladhatja meo a 
gyógysze:t~s, rendes rapalí üzentl ideje n~eg_ 
hosszabb1tasanak iarlalmál. 

(3) A gyógyszertár Üöyeletes szolóá]alá
nak ideje alatt az alkal~azottak murtlrníde. 
jét a (2) bekezdésben meghatározott me<L 
hosszabbításon felül további heti hat óráv,;'1, 
h~. pe?ig a gy~.gyszertár törvényes n1unka · 
szuneh n~pon ugyeletes szolgálat leljesitésé
re van kotelezve1 az €Zen a napon i6ényb2-
vehető további tizeneóy órával n1e75 lehet 
hosszabbitani. ::.- :::; 

( 4) Ha a gyógyszertár több, a jelen rcn. 
delet hatalya alá tartozó alkalmazottat [oö. 
l~lkozt.atr. a gyógyszerLár ügyeletes szolgál~· 
tanak 1de1e alatt az ugyan::i.ban a oyórlyszer
tárban, nríiködö, a jelen rendelet h~táfya alj 
tartozo alkaln1azotlak egyikének 111unk.J.ide
jél a (2) és. (3) bekezdésekben megálbpítoll 
n1eghosszabb1láson felül lov·ábbi napi egy árú
val meg lehel hosszabbítani. 

(5) A (2)-(4) bekezdésekben meghab. 
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rnzott meghosszabbítást tulmunkának kell le-
1dnleni. 4A.. lulmunkii.t a n1unkaadó a rendes 
munkaidőre eső óradijnál legalább 25 száza
lékkal magasabban koleles díjazni. A rende' 
n1unkaidöre eső óradijnak az egy hónaprd 
bárn1ely citnen járó illetn1ény száznyolcva
nad részét kell tekinteni. 

(6) Az alkalmazott munkaidejét azokon 
a napokon, amikor a gyógyszertár nem tel
jesit ügyeletes szolgálatot, a befejező 1nun
kák elvégzése céljából a rendes nappali üze
mi időn tul legfeljebb tizenöt perccel meg 
szabad hosszabbítani, amely meghosszabbi· 
tásért külön dijazás nem jár. 

(7) Az alkalmazottat naponta egy óra 
ebédidő illeti meg, aminek tartama alatt a 
1nunkahelyét elhagyhatja„ 

3. §, 

(1) A munkaadó az alkalmazottnak a 
2. §-~an megh.alil.rozott n1unkaiclejét a gyógy
s~:erlarnalt a 7elen rendelet hatálya alá tar
tozó személyzetében beálló, előre nem látha_ 
ló és azonnal - nern pótolható kiesése eseté
ben a szükséghez képest, de naptári évenként 
legfeljebb tizen~1égy 111unkan1pcn és naptári 
évenként legfeljebb' százhusz n1unkaórával 
n1eghosszabbithatja. Ezl a n1eghoszabbitást 
.tuln1un'..;ának kell tck.inlenL amelynek díja~ 
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zasara nézve a 2. §. {5) b:;kezdésének ren
delkezés-ei ir;ínyadók. 

(2) A munkaadó az (1) bekezdés alap
ján történt meghosszabbítást az illetékes 
tiszti orvosnak huszonnégy órán belül beje
lenteni köteles. 

4. §. 
Az 1. §. hatálya alá tartozó alkalmazot

!akat heti egy pihenőnop illeti meg, 

A leghisebb munkabér (fizetés). 
5. §. 

Ha a munkabér (fizetés) indokolatlanul 
alacsony, az alkalmazotlak részére fizetendő 
le.~kisebb munkabér (fizetés) hivatalos meg· 
álhpitás!tnak van helye. ( 1937 •XXI. t.-c. 6. 
§.] 

6. §. 
(1) A legkisebb munkabéreket meg lehet 

állapitani az ország egész területére, vagy 
onnak csak meghatározo! t r~szére. (1937: 
XXI. t.-c. 6. §.) 

(2) A legkisebb munkabérek megállapí
tásra hivatott bizottságot a belügyn1iníszte!' 
állítja fel. 

(3) A le~kisebb munkabért megállapító 
hizoltScí.g kilenc tagból €s ugyanannyi póttag_ 
b:ll áll. A la.•iobt és pótlagok1t a belügymi
niszter nevezi ki. A kinevezés ba.tálya addig 

l 

• 
>~ 
1 
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iart, ameddig a belügy-miniszter az egyes ta· 
gokat, póttngok?.t vagy az egész bizottságot 
iel nen1 n1.enli. /~- hizottsági l1gok és pólla .. 
gok egyhar1na.dát .a inunkandól, egyhar1nadát 
a munkavállalói erdekeltség n1cghallg:iiú.:;á~ 
Yal a munko.adók. illetőleg a munk:tvúllJlóii'. 
közül, egyh:i.rmaéftt pedig cilyan sz~k,;n1b2~ 
rek: ltözül kell kinevezni 1 aki1-: sem a 111unk:1-
adók, sem a. munkavállalók csoportjáb2. ncn1 
tartoznak 

(4) _A._ legkisebb n1unkab~rt n1c,~áll:i.pitó 
5izottság elnökét ·2s alclnöhét a bsliiiiyini· 
nísztei: a bizrJttsá_~rr:tl:·. oly~1.:1 ta~~j:i.i kü:EI ne
vezi Jií, akik s.2n1. -:l r::.1unk~~:tclól:, s2m :1. inun
kavalla1ó1r csoportjál:a n-::m l:trto::::n::.l~, /\. bi~ 
zotlság clnö};én~k. ifelnök0Dsk r~s t.:q.'.j:i.in:J.k 
(póttagjaín::i.kl n1c~~bi:-:::~túsa tiszt~.lc~_h:;]i, J-\ 
n1un1~:tbért ntegáilapító bizoltsú~ j sgy:ö j ét 
az elnök D. n1un1~:lacló1:, 1l1clö1r.~r! r:Ju11~·::1v::'J
l:dók csoporljáb:l nem tartozó L::.gok közül 
jelöli ki. 

(5) _!.\ munkabért rncQállo_pitó bizottsú_g 
tagjait fp6!l:i_gjai1.) a t,;szt3:::r' alól i'::l kell 
menteni, ha 

1. a tag lpótta_~) kötel.:ssógér!::k l<::lsz6-
lílás dacára scrn tesz '.:lc_~ic:L 

2. 2. n1nnkEi.2.dóí 1 illetőleg n1nn\:;.<_v:llla1ói 
érdekeltségben helyet Ío,glaló tago\: nHtnkt~-
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adói 1 illetöle0 n1unkav-:'.dlalói ~:rclckclls<:?.~c lar
túsan n1e1szünik. 

f6) Feln1cnlé-s va2y elhalálozás _;<:.etén a 
b:?lügv1nini-;zt..:r uj tagot (póltagot) neyez ki. 

7. §, 
(1) _A_ n1unlc.tb0rt n1:;g~llL1.pi-tó bizoltstig 

lagjaít (póllagj::'.il) ;1. bizolisú~~ e1nöl;.:e hivja· 
rneg az filésre 6s az iilés helyéről Cs idejéről 
a belügyminisztert ís értesíti. 

{~) .4. bizotlsár_z lanácskozúsán:lk helyét 
és idejét az elnök a1lapilja n12g és vezetí a 
Lízntlsúö" tC:tnúcsk•Jzás:i.it. J\z clnö'.,öt akadá
lvnztat~~a e;5r~lén az alelnök helyettesiti. 

. [") /: - ,,j,,„1:1 ,·;i0,:"n .,,,.c!·up[ ·1z clqo"1-.::i • \...<, - , ,.„ . --- - .. ' " . ' - J ~ ' • ' .\. 

vezel. az alelnöL r11ín! :~ bízoltsúg tagja vesz 
Jé.szL 

( 4} l-!~1 valan1elyik l:1g (pól.iag) az üté
sen nc:n1 jelenhetik 1ne(J.: '.'rrői :"l..z elnököt o 
JTJf?~hiv~:s kézh2zvételc ul:in, 1l!clő1c~ :t n1cg· 
lelcnés·ót ak1dálvozó kör~lLnény fc1n12rülé
;f.! után azonno.1 1.{rl2síieni köteles. ;\z elnök 
;:i t.:tli helyettesítésére 111B~fe1c1ő c~,oportb:i 
i~tI l~~ó oóita~ot hív be. , 

{5) -;.\ b~zottság a n12[,5.jclcnt tago'.-: szá
:11{1rn tckí:1tct n~!ldil h:::tárcz:1tl:épcs, J-\ hatá_ 
rozatot szótöbbsé~üzel hozza. · 

(6) }\.z elnöl1: uLoljór:t sz:1v2z. Szavazat
r><.yenlő:::é1i cseté1:cn az ·a h1tározal válik h'..\· 
-~ . . ~ --
lilly0ssú! .:-u11elyíhhcz az elnök hozzájárul. 
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(7) !-\. n111nkaGr~rt n1egá11apitó bizottság 
ülései ncn1 nyil-.rúnosak s azon csak a bizott
ság t:igj ai vehetnek részt. J~ munkabért n1cg · 
/\!lapító bízotlságnak a legkisebb 1nun.kabi:
rt~k -1ne~állapí1ás6.núl Iigyc)en1n1;;l keil lennio: 
Ú hasonló i11U!11·:ú(:r1 f:z::'.":tt l>2rckr2 1 az első
rendÜ él.ztszliksé,glctí cikl~ck árúr~; ct hcly~.i éf 
úitalános t2lC:.:l\·~sJ.on·\·o!~ra. :: ~ycgys~:ert:u·1!>: 
:'Jlalános gazdasági hr::Jy:r:elér2 és az a1k.al-
111J.z~:::ll~i1: élel::.;:i11vo;1a!a biztosításának szük
sénlo'oire /~ bi-1otto.::'tti 2rd2képviseletekct é.s 
sz~k~é~~lŐk~t- - is ~ :;1~gl~allgalhat. A .sz:iké:·tök 
díjazást nen1 igényelhetnek. 

8. § . 
(1) _!:,.,_ n1unkab,~r!. n1c[4::'dlap1Ló bizottság 

hat.ározaL:tit a bizoLlsáQ e1n5l:c :1z érdekel! 
lln1nkaadé-kknl és n1unk:t\'állJ.lók 1~-:al ·irdcl:elf
~~('.gcik uljún ·1.·:1gy nL':s rnódon L:tiadékt<J.lanul 
közli. 

(2) .il.. hnlúrozJ.t ellen a bí::ollsá!l 1111:11-

kaadó, -iilc:lőlc<i n111nka\':'dlL.dO tagjai, valan111il 
a 11111nkaadók'"' és n1unL1\·:JL1lók érclel:;:ellsé
geí :L h:1t:irozal közlósértől sz:'trnito~l nyolc 
n~l() ~d-.lli !c\szól:i.l:\~;s:d élhetnek. _::.,__ fclszóla
lá;t a b::lü;iv:11ini:::zlcrhez kell chn:~zni és a 
bizotts<Í.'.i e:1:1ÖL2hcz kell l:~'nyuil:1ni. vagy az 
elnök c.iinére aj;inloil lcv6lben postára adni. 

(3) .4. n1unkJhért n1e'.]úilapit'1 bi'.'.oli.sú.Q 
t inök1:; a lelszóLdásr:c nyilva úlió iclö elt:.:1-
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lével a bizottság határozalát három példany
ban, az esetleg beadott felszó~alá~sal együtt 
v bclüriv111íniszlerhe:z hal:tdéklalanul felter~ 
j.eszli. }\ bclügyn1inisztcr a határozatot v=:~Y 
merin-rősiH vaóy a n1coerősilést megtagad1a1 
e-~cll~g azt uja

1

°"l)h iárgy;lás és hJtarozathoza
tal vé~gett a bizottsághoz visszaküldi. 

f4) A bizallsá~ k3lcles a k2rdé3l -vJsz
~zaJ:í.Üdé.s esetén ujból azonnal tárgyalás alá 
yenni. }la a bizottság o.. hqtároz1tot fcnnlart
ja azt a be:lü~•.:n1ín1sz~crhcz közYellenül fel
lc~ísszti1 ha p;~ltg uj ]-:2.l:'.ü-ozatol hoz, az (1) 
--(3) bckczdé::1:cn fot~hdta.kna1\. tnegfe1elözn 
jár cl: . . , , _ 

(:.) :!:\.. b1z1)t.Lsag n1eQerösiteLl határozatát 
:1 1.::2lür.~y1ni!"lÍ'"'.zler a r=Jnd:-~pcsti J(özlönyben 
li.ózzécszi C:: 2rről :t bizolts~\:JoL érlesili. 

(6) +~\. h:1táro;·:,ll. a k-Jzzélétell ~t5vei0 
ry11lc:.tdik n:1pn:1 lép h:\.~:llyba. 

9. §. 
/\. 1ntu1k:lbórl ;negúll:i.pitó bizottságnak 

a 8. §. érlcL:J..'.:b::n l:f.:~:~;:L-:tl h·1lúro:~atáva.l 
l12·piLot.L l::·~ü·:i:::b'J n1unk:Lb'érck a hatá~ 

l1~ '),\:1~\1~1 ';;~,i~;'~;,\L l;~~';':l~Jl~~;, ":01~~1~2 ~~ ~1~~~~ 
l.-·n-1l10n br-[':,: Ptu:-i1:::iváll:d6i:-:n:t\:. :l incQ:álla~ 
~1-~ l·~·L L~~;'.~ i ~~~Í->i l ~"chb ~1: tE1lc.:b6r l ncn1 fiz;·lh et ~ 
i:ck. _~\. L:p1lett !s:~l-;is~b'J inunk:ibérck.et 
;~ h2.t::lrcze,1t h :~áiyi1•1.12k te:.rl:.~rn:i. alatt az ér-

10i 
dekelt munkaadók és munkavá1lalók sem 
egyéni megállapodással, sem munkaszabály
szerződéssel le nem szállilhatják. 

A közzétett határozat, fia ne111 n1eghalá
rozott időre szól, mindaCldig hatályban nn
rad, 

: 1. amíg a munkabért megállapító bizott
ság a belügyminiszter felhívására ujabb hatá
rozatot nem hoz és éz a határozat a belügy
miniszter megerősítése és a közététel után 
hatályba nein lép, illetőleg 

2. amig a belügyminiszter a határozatot 
hatályon kivlü nem helyezi. A határozat ha_ 
tályonldvül helyezésére vonatkozó rendelke
zését a bciügyrniniszler :t Budapesti I(özlönv
ben közzéteszi. 

' 10. §. 
(1) Ha a munkaadó a megállapított leg

kisebb munkabérből bármilverc cin1en valan1H 
icvon, kötel.?.~ a 1nunkabé1: es2dél.;cs-.ége ~tl. 
kalmával a munkavállalóknok írásbeli elszú
molást adni, amelyben a megállapított és 
inegszolgált rnunkahfr rnel lct t a levonásti va
lamint annak jogcimét részletesen lel koli 
tüntetni. 

(2) A társadalombiztosítási júrul•lk v:igy 
köztartozás cin1én eszközölt levonás esetében 
a munkaadó n2n1 k.öteles irásbeli elszán10!1:::~ 
údní. Ebben az esetben a 1nunka..adó köleles 
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a munkavállalónak kifizetett összegről az él6-
2.Ő mondatban emlilett címen eszk.özöl t ievo
nások feltüntetésével jegyzéket vezetni és azr 
a munkavállalóval a kifizetéskor aláíratni. 

! 11. §. 
lll A munkavállaló a munkaadótól a 

valóban kifizetett és a jelen rendekt alapján 
megállapított legki,ebb munkabér· (Eizetés) 
];özötti különbözet megfizetését és a kése
delmes fizetésből szwmazó kárának megtérí
tését követelheti. 

(2) Az (1) bekezdésen alapuló követe_ 
lést attól a n"ptól számilott egy év alatt le
het érvényesíteni, amcIY napon a munkavál
laló a megkárositásról tudomást szerzett, 
an1ennyiben az igény é:rvé.nycs1tése időköz_ 
ten el nen1 Cvü1l. i\z alacsonyabb 111unkabér 
átvételétől számitott három év elteltfrel a 
];ülönbözclrc vonqlJrnzó igény elévül. ( 1937: 
XXI. t.-c. 9. §.) 

Az évenkénti hzetéses szabadság. 
12. §. 

( 1) A nyilvános és házigyógyszertára!t
ban foglalkoztatott és a jelen rendelet hali
lya alá tartozó ::iJkn1m:!zottaknak ugyanannál 
a munkaadénál eltöltött egy évi folytonos 
szolgálat ulán évenkénti fizetéses szabadságot 
kell adni. Nen1 rögtöni lut;.ályu .íe~mondásnál 
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ez 1 szabadság megilleti az alkalmazoltat ak
kor is, ha az egy éivÍ szolgál:it a felmondási 
idő betöllésév?l telik el. · 

(2) Az évenkinti fizetéses szabadság leg
rövidebb időtartama hat nap. 

(3) A raktári alkalmazottat, csoma<lo]ót, 
l21boranst 1 takaritót és kifutót ugy'l:ian;ál a 
munkaadónál eltöltött öt évi folvtonos szoL 
gála! után legaláb6 nyolc napi s~abadság il
leti meg. Ez az időtartam a tizenötödik szol
!tál:iti .:2v betólté~éí~ háron1 évenl.;:ént egy-egy 
nappal növekszik. Ehhez képest a tizenötödik 
swlgálatí év betöl'ése után - folytonos szol· 
.~álat eseh~b2n - évenkénti fizelés2s sz::tb:icl .. 
.:-águk legrövidebb idötartan1a tizen2gy nap. 

{4} ~\ n1tisz.:iki se_gédc>röt ugyanann.:11 a 
munkaacloná! oltöl(iitt öt évi folytonos szol
~:ílot után legalább nyolc napi swbadság il-
1-cti meg. Ez :i.z idötartan1 a tizenötödik ;zol
~álnti év b'2töltés"6ig kétévenként egy_egy 
nappal nönkszik. Ehhez képest a tizenötö
dik szolgálati év bctöltése után folytonos 
szolgálat e.setlbe:1 - évenkínti fizetéses sza
b:idságuk legrövidebb időtartama tizenh.irorn 
nap. 

(5) A pénztári ée irodai Liszh•isolöneli 
otz ugyanaz~'n rr1unkaadónúl eltöltött háro1T1 

·évi folytonos szolgálat után legalább tizenkét 
riótpi szabo.dságoi ke:ll adni. Ez az ídőtartan1 
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a tizenölöldik szolgalati év betöl.téséig két
évenként egy-egy nappal növekszlk. ~h~2z 
lrépest a tizenötödik szolgálati és bet~ltes-e 
ulón :.__ folytonos szolgálat esetébe~ - e".e'.'.
kintí fizetése.s ;zabadságuk legrövidebb 1do
tartama tizennyolc nap. 

(9) Ha a nm'1kaadó a (3). illetve (4) be
kezdésben ernlitell alkalmazottat a ( 4). illet
ve rsr bekezdésbon említett alkalmazottak 
közé osztja he, az alkalmazott a hosslabh 
szabadsági<löt csak akkor követelheti, ha 
ujabb beosztásában már egy éven át teljesi
telt szolga!atol. 

13. §. 
(1) Az cvrnkinti fizetéses szabadság leg_ 

rövidebb [aelam:iba nem lehet beszámítani 
'-:em a tőrvénves inunkasztineti napot, sem 
;tzokat a n:tpt;kJt. an1elvekrn :l? alkalmazott 
betegség, b:dc~i:t 1 1cbele-~edes, vagy katonai 
szol~:\l;! 111iótll 112 n1teljesit2tt szolgilatot, l:t
véve, ha a bctegscg, a baleset, lebetegedes, 
V<Hiv k::i.lon;i.í szolgálat a sz1b;;1dság megltez
dé.S~é után kövel\;;ezett be. 

14. §. 
r 1] A fizetés os szabadsághoz való i.gény 

clöfe!'.éldekónt mcgkivánt szolgálati idő foly
tnnos.sú,Q~d. nE>n1 érínti a n1unká.nak évenltént.i 
1<?1_íf1:ljehb hi:nn1 hónapot meg nem ha!adJ 
n1y.:u1 DH~0:-;z:tkít{1_so:tr a1nely betegsé~, baleseti 
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kato::rni szo.lgálat va!ly lcbelege~és folytán 
következett b~, ugyszíntén a munkana:\. hzen
négy n1unkanapot meg nen1 halnclo olya~1 
1negszaidlása sen1, an1elyre az alkaln1azolt 
az egyéni vagy család~ éle.~éb~n . .f:Iine~ü.~t 
egyéb körülmény folytan onlubaian luvul 
kényszerült. 

(2) Az dsö esztendőn tul !olytato'.t szol
~álatot a fizeteses szabadság legr6vid2bb ídö
tartamának novekedése szempontjából abban 
az esetben is folytonosnak kell tekinteni, h1 
J.:özben a n1unk1adó a munkaviszonyt egy 
évet meg nem haladó időre megszokitolta, 
vagy ha a munk.irviszony katonai szolgálat 
következtében szakadt meg. 

(3) A gyóg]őZertár tulajdonában (ha
szonélv2zetéb21~J 1 vagy vezetésében bckö;;et
kezett változás a szolgálat Iolylonosság~i.l 
Een1 érinti még abban az eselbcn sc1n1 ha a 
n1unkavállalót uj szerződéssel :i.lkahnazzák 
tovább 

15. §. 

(1) A rendelet alapján fizetéses szabad· 
:::ágot elsöizben anak a munkavállalónak k;:;ll 
adni, aki az 1941. évi január hü 1. napjáig 
egy évi folytonos szolgábtol betöl 1.öll. 

(2) ~A. fizeté3es sz:ib:tdság legrövidebb 
tartamának növekedése szemponljából a·-: 
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1939. cv1 1anuár hó 1. napjától eltelt szoL 
gálati idő-t kell számilasba venni. . 

(3) A fizetéses szabadságot az erre JO
got adó szolgá1ati év letelte elölt is meg le
het adni, de legkésőbb a szabadságra jogot 
adó szolgálati év elteltétől számított tiz hó
napon belül meg kell adni. 

16. §. 
(1) A munkaadó köteles a jelen rendelet 

hatálya alá tartozó alkalmazottjának rendes 
illetményeit a törvény és a jelen rendelet 
rendelkeúsei alapján igénybevelt szabadság 
egész tart1n1ára, 1'2gkésöbb azonban a sza
badság megkezdését 1negelözö napon megfi
zetni. 

(2) A szabadság idejére járó illetményt 
az alk_almazottnal{: a .szabadság rnegkezclése 
időpontjában élvezett mértékében kell meg
adni. Változó iLle!ményeic esetében a szabad
ságot megelőző évben elért iííetmények átla
gát kell alapul venni. 

17. §. 
(1) A szabadságot rendszerint osztatla

nul .kell meg<:dní 1 hacsak a n1unkaadó és az 
alkal:n1azolt a n1egDsztásban kifejezetten rni;g 
nem egyezett. 

(2) JVlegegyczhs J1;6J1yában a n1unkaadó 
a szabadságot csak akkor adhatja 1negoszlva, 
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La a n1egoszlásl c1 gyógyszerlár helyzete el
h8 ríthatatlanu1 szükségessé teszi. 

(3) A szabad,ágot 1egfeljebb kél részre le. 
het t:t.~olni 

(4) A szabadságot az évnek dprilis hó 
1-töl október hó végéig lerje<lő időszakáb:tn 
kell megadni. 

(5) A munkaadó köteles az alkalmazol· 
~at a megadott szabadságról annak kezdete 
előtt le,galabb Uzenöl nappal értcsi!eni. 

(6) A szabadság időtartama és a szabad. 
ságidőre járó illetmények tekinletében tá
masztott igényeket - mint a Jnunk1acló és ~l 
vele szerződése;;; víszonvban 1évö tnunk.:ivaI
laló közötti szclgálaH. jogviszonyból eredő 
követel6sekct az erre irányadó jog:5zabá
lyo1< szerint khel bírói ufon érvényes!leni. 

18. §. 
!\.z alkaln1n.z Jtlnak nen1 szabJ.d Jizelés~s 

r-zabadsig:íJ11k tarló1n1a nhtll cllenszolgállatás
~:d jár6 munkát \·állalnia, kivéve azt a n1un· 
J.;;ít, an1e1yel J. szabadság alapjául .szolgáló 
alkaln1J.záson felül rendszeresen ellát. fla az 
alli:alni-:)zott ezt a tilaln1at m12g:5zegi vagy ki~ 
játssza, elveszti arra a dijazásra ya]ó igé_ 
nyét, ainely ::zólbadsá.!:i,ának t:irta.n1a ~dat~ :1 
törvénv és a je]~n rendelel szerini megí1-
I~tné- :c\rnennyíben az a1kaln1azotl 1nunkaadó~ 
jónál válla.IL szab:i.dságn tartama alatt n1t~n-: 
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kát, a s:.ab11clságot nl'~g nen1 adottnak l~en 
tekinteni. 

19. §. 
Ha a munkaadó a szolgálati viszonyt 

olv nkbé>l bontja fel, amely nem jogosit rög
töni hatályu feln1ondásra és ebben az ídöben 
az alkJ.lm~1zott a s·zabadság ;negadását kiván
lntn't, a munkaadó liüfoles a szabadságot 
lcgké3őbb a iclmond!tsi idő tartama alatt 
n1cQ::~1 rii és az annak egész tartamára járó 
illet1nénvck2t az :ilkalmázottnak abban az 
esetben .is ktfizetnir h:t a szabadságidö a fel
mondási idő brlamát meghaladja. Ez eset
ben az alkalmazott a szabadságidőt a 17. §. 
f4l i:ckezdé:>ében n1eghatározott időn kivül 

is ig·~nyelheli. ! 

\i !lgyes 7'endelkezések. 
20. §. 

:-\ gyógysz2rl:lr lul:i.jdcnosa (haszonélve_ 
VEz6jc) \agy felelős vezelőj-2 nyilvántartást 
kölc] es ve?.elní: 

!. a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
a] k ;\; rnazotlak szen1élyi ad:ltairól (né:v, szü
lelé~i h::-ly és idö, v1llás 1 szolgálatbalépés 
ideje, [é\", hó, nap); 

2. az .1lk:dn11zotlak n1unkabzoszlásáról 
( p1he:1őnap, étkczé,;i idő); 

3. a munkaidö meghosszabbításáról, meg_ 
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jE101ve .:l n1cghosszabbítás jogc~::1él; a n1eg: 
hosszabbitás kezclö és végponl1al ugy keL 
feltüntetni, hogy a. tényleges 1nunkaidö lu!t· 
,séDet kízáróaü n1egállapith:i.ló legyen; 

~ . 1 r• ' ' • "! 4. az alkaln1azotla.;: nz'2tc:~,C'.ro ; 
:l. az alkaltnazotla\: fizetéses szab1d:,ú~ 

Dának időtartamáról (a szabadság kczdcl · · 
~ek és végének naplári n1egj<2Iölésévcl). 

21, s. 
(1) Se1n-n1is n1lnden nly2n n12.~áll.:ipocl:ls1 

a.melyben a mur:Luválla1ó a jc1cn rcn:l•:-1cl
ben bizlositott jogúról lcn10:1d va_~y a:11ely 
ezeknél a rendclkcz6.::.chnél ;:. n1unk:i.vfdlalóra 
hálrányos:i.bb (1937. év·! ){XI. tc. Í 'L §-:-t). 

(2) r\ jelen rendelet rcndclk<::-·::6s·.::i ::n;r 
nviban nem éri11tlk a tőlük c·Jl,:·rö r:tús 10.1Z-
s~abúl vnnk, szoLú~.;n:ll:, ':a:JY 
ni,?gúll~podó.sn:tk l:o.tCdy{1J, ~, '1 .• al_ 
k:tl;11azottn:1:>:: a 1cL:n 
1{eclv~zőbb helyz2t.;L biztosi.!:. 

22. § . 
. 4.n1cnnyibc11 ::i. c2elekn16ny su1-./•):.:i.bb 

büP..lető r02nrle!1.:ez 1l~'. :112 n'2n1 c:;ik, a:,:: 1937 
évi XJCI. tc. 16. ütl:.özLí l\.il!:\~:{i:-! 
el cs az oi~ :11.eriltalúro:.:>.)Lt bünle:
iendö n:: ~'- 1r::t:nl1··.11:.dó, íll('tüle(i fc!clös vcz·.:lö, 
aki a jC'leT: r':i!cl~1c.~nC"k. hatály::. :~'.ú L::rtu::ó 
(l.lk.aln1azo n.1unkaidcjBrc 1 l.cgl-:is·2bb n1un„ 
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kabérérc (fizE:·tésére} és az évenkinli fizetéses 
5'.zal::adságára vcn,:;.tl-.ozó rendelkezését n1eg
szegi, vagy k~játs?-a 1 •.ra1Jy 0z alk:ilrnazoltat 
azért, n1erl ::i.~-: en11itell rencL::lkezé.seken ala
puló jogát ér\·ényesit('.ní !negkísérli

1 
clbocsál.

Í a vagy e! bllcsá lássa 1 fenyegeti. 
23, §, 

Amen01yiben a cselekmény sulyosabh 
büntető rendelkeziis alú nen1 esi1~, ldhágásl 
követ el és a jelen ren:lelet alapján pénz .. 
büntetéssel bünle.l2ndő az a inttnkaadó. ílle· 
töleg felelős vezető, nki · 

1. <:! 3. §. (2) bckczdósSbcn n1e_ghatáro
zotl ie!cnlés rneg~élc!ét e1n1ulasztjc:1.

1 
vagy azl 

elkésve lc.;zi m2,~2, 
2. a 1cvon:isr6! (10. §.), elszá1no]á3t 

r:1~n1 :tcl, vagy az elszün1olásba ,.,,.alótlant fog_ 
laí, 

3. :1 20. S-ban el'1irt szen1,2lyzclí nyilván
tartás vczcl 1~sél clrnul:t::.:ztj<t, :lzl ncin az clő
irl rnódon vezeti. va_gy <:.tbha --:alótlan a.dalo
ka l vezet be. 

2~1 §, 

22. és 23. §-okban I!l'·'~'.ielöll: kihúgások 
n1íatl :1z eliúr:t2 :'. kö::::ifZnzg:i.L:isi h.'.llósú.gnak, 
:11inl rc:1döri bi!nt2Uihírl'1sci~n~1J~ hatú~:lcörébe 
lartozil-:. I-Jarn1aclfokon a bclí.i(h/n1iniszter hi-
1„;""'I-0cJ1'l,- '""'· 

<: • ..::.\ ""' -··· 
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25, §, 
:-\ jeJen rendclel a k~birdeléséL kövclö 

nvolcadik H"lDOll lép h:ttályb:L 
, Budapesl, 19·'10~ évi október hó 17-én. 

Dt. Johan Béla s. k 
állan1Litkár. 

223,750-1940, B_ Jvt sz, 

Bcliigynliniszteri n!nclelí.'t- a ncinus olaj á!lal·gy6„ 
r;yú:,::.:::i.li célokr<! Y<\!ó i'clhn~•znái{tsának eltiltú:-:a 

túrgyában. 

fa_ nehezen besz,,:;rczh8lő ricinus olaj 
!Üleuin i~icini) elrcvezésü gyógyszernek enr 
berorvoslásí c21okra vzdó bizlosilúsa céljából 
a közcQészsóQü~iv rcnclcz 1~séről szóló 1876; 
)Cl\T. t;, 137.~ i;;·' 167. §-~1. al:Lpjan a földrnive
lCsiigy·í rniníszfcrI·cl c~,:yeLérlvc, :1 kö;;elkczö_ 
ket renclclcn1: 

l. §. i-Zícinus olaj~1l (\!icun1 Ricini} :i 

6-.:;o' ti·F::.::'7,"rl-:í 1·:1 ;, ú 1 l~i lor·vosí r..-:r:dcl vén-)rre lo-
~1""1~-~.-~~-····~- ' . 
-,;ábbi rendelkezésig r:2n1 szol:~~dlalhalnak ki. 

2. §. (1J J-\íllQ:nnyibcn a c-::elckrnéGy su
lyasabb bünLctő renci~lkezé-s_ <:tlá aea1 esik1 
ídhá(lúst köv(~L .:1 6s µéJ1zbünlt::l6ss::i bünlc
tendÖ ::1z a. gyó1~yszcrlúrtulajdonos (f~lelős 
v2zetö), aki a jcic:1 r2ndcictb-2n foglalt ren

. delkczés 1Ecgszcgó.sóve1 vagy kijátsz:ísáv:d 
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az L §-ban emlitett gyógyszert kiszolgáltat. 
(2) A pénzbLhietés tekintetében az 

l 928:X. iörvénycild\ renclel~;:czései irányadók. 
(3) _!\. ldhitgits n1í:tll nz e]jár"ás a közígJ.z

gatási hatóságnak! rninL rendőri bi.iütetö bíró
"ilgn:ik hat'1.skörébe tartozik. 

3. § .. A.. rendelet kihirdetése napján lép 
hatályb.1. 

Budapest, 1940. évi október hó 19-én. 

189.G28--1939. B. M. 

A miniszter helvett: 
Dr. j oharz Béla, s. k. 

államtitkár. 

Bclüµy1ninisz'.eri lril'.il kiilffildi gybgy~zPrkészit1u.2-
nyt•k ké!n i~.;_-h,tl~llPk álruh~izása iúrgyúhan. 

,A J\i;:~,(;y:H·e;rsz<:~gi Gyógyszerész Egyesü~ 
lel L Elnüks8gónck. 

_ . Fenti lúrg~·t1 'és szán1u fellprjeszlésére 
érL:sHi:.:n1 a t Eh1ök.ségcti hogy a nL kir. l(·2_ 
resi~cdcie111· és ;~(;zlckc.:l0sügyi n1iniszter lo
vú~:;r:1 i.s vátlozal1.ci,11il fenntarlja azon állás
po;1tj:il, hegy gy6gyszcrLirak külföldi gyó_gy
szcrk:::szi l n.1 ~;1-)'8k ( Qvó!lyszcrkülön l e1'5 c:sséóek) 

~- ~. b b 

kCpY1::;2leL::rc a jö„--öb~'il jogol ne111 nyerhct
rek. 

/\ ne\·cz-::::Lt n1ir:.iszier ur álláspontja sze-
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dn! ugyanis a 21.000-1936. K. K. M. sz. ren
delet 6. §-a kifejezelten kimondja, hogy 
11Gyógyszer és gvógyszerféle anyag aclásvéte„ 
lének közvctilésével csak kereskedő foglaL 
kozhatik , , , " továbbá a rendelet 26. §-:t 
hangsulyozza, hogy „Gyógyszertár tulajdono
sa, felelős ve,etője, alkalmazottja egyidejű
leg . , . gyógyszer és gyógyszerléle anyag 
adás-vételének közvetítésére irányuló tevé
kenységet nem folytathat , . , " Csak a szer
zett jog elismeréseképpen hagyía meg a ren
delet ezt a viszonteladási jogot azoknak a 
gyógyszerészeknek, akik ily tevékenységet 
a rendelet kibocsátása elöli is folytattak. 

Kétségtelen hogy a gyógyszerek és a 
gyógyszerfélék adúsvételével való fogblko
zás kifejezelten kereskcdeln1i tevékenység, 
an1elvet a gyógyszerészi n1üköclésscl szerves 
összefüggésbe hozr!i nen1 lehet. _A..nnak idején 
a 21.000-1•J36. K K. M. rendelet kibocsáta· 
~a alkalmáv~d éppen a kereskedő~\: jugos 
érdekeinek n1e,góvása vfgelt voltan1 ]~énytelen 
a kereskedclcn1 és közlekedésügyi miniszter 
ur fenti álláspontjának jogosságát elisn1erni 
és hozzájárulni ahhoz, hogy a gyógyszertá
rak a jövőben ily tevékenységet ne folytassa_ 
nak. 

/-\ k2rc.sliedelem- és közlekedésügyi mi· 
niszter ur e kCrdésnek a t. Elnökség bead-
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<ánvávol kapcsolatban való tárgyalása alkal-
1nával arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a 90.000-!QOJ. B. M. sz. rendelet 4. §-a csu
pán a gyógyszerkülönlegességek behozatalára 
biztosit a gyógyszcrló.rak részére jogot. Ezzel 
szemben ezen készílmé:nyek árusitására vo~ 
natkozó kérdéseket a 21.000--1936. K. K . .M. 
sz. rendelet szabályozza. 

Ezen álláspontját a kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter ur változatlanul 
fenntartja és ez az állUspont - véle1nénye111. 
szerint is - megf 1~lrl az érvényben lévö jog· 
rz::i.hályok szószednti értcJn1ezésének .. 

Budapest, 1940. évi november hó 5-én. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Saió Lains s. k. 
n1. kir. tisztíorvos 1 h. c_Jszlidyyezclö. 

„A In. kir. beliigy1niniszt·Pr 9ti0-1 !J.!o. B. }1. szúnu\ 
rPIHll'lt~te a viss:zac:;atolt keleti é~ erdélyi ieriilett'n 

a gyógyszerészi tey(-kl'll)'Sl;I-\ Pnged:~lyezés~~ 

túrgyú!;an. 

A 7.900-1940. M. E. sziunu rendelet 14. 
§_ának (2) bekezdésében kapolt ldhalalma
zás alapján a követkczökel rcnclelc·n1: 

1. §, 
/\ VÍ.-Jszacsalolt lerí.ilelen l:i.kó azok a 

teljes jogu gyógyszerészek 1 okleveles gyógy~ 
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sz·srészck, gyógyszerészjelöltek és gyógy
szerészgyakornokok, akik ezen a területen 
gyO~y;:;zerészi lev·Ckcnységet óhajtanak foly
lalm, a 7.990-1940. M. E. szému rendelet 
l 4. §-iban foglalt rendelkezés értelmében a 
hivalkozotl rendelet hatálybalépését követő 
ha.rn1inc nap alatt erre a belügyn1inisztertöl 
engedélyt kérni kötelesek. 

2. §. 

( l) A kérelemhez a következő okirato
i< al k.ell eredetben és hJ az ne1n n1agyarnyel
vü, 111teles magyar forditásban n1ellékelní: 

a) a teljes jogu gyógyszerész és az okle
veles .~yógyszerész a .~yógyszerészi oklevelet, 
a ;g,:ó~1:'szer~szjelölt a gyakornoki vizsgáról 
szolo bizonyitv:lnyt, a gyó.~yszerészgyakorna~ 
kok az Cretls.~gi bizonyítványt, 

b) a szükséges leszárn1azásí okiratokat a 
nagvszlilö'.:::iö 'bezá:r:Sfaó 

. e) El?. eddigi 1niikö
0

dÉsl és 

d) magolarlást [7.900-194Q M. E. sza_ 
mu rendelet 13. §-a) tanusitó bizonyítványo
kat eredetben, továbbá 1 ha a kéreln1czö a 
gyógyszertárnak tuiaj::1onosa 

er a gyógyszcrtfir adornányozására ii
le~ó~eg átruházásár:t vonatkozó eredeti o1dra
tor. i.s .. 
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(2) Azok a személyek, akik személyjo. 

úu öyóóyszertár haszonélvezői, abban az eset
ben~, h; haszonél,·ez~-:'.ti jogukat a román n1cg. 
szállós ideje alatt ismerték el, az alább felso
rolt okiratokat eredetben ·és ha azok nem 
Hl agyarn yel vüek, hiteles n1ai;1·yarnyelvü fordi
tásban is bemulalni kötelesek: 

a) a ha~zoné.lvezct elisn1erésére vonat
kozó okiratot, e;,enfelül 

b) ha a haszonékező özvegy, lérjéne:< 
gyógyszorészi 0klevelét, saját és férjének 
születési anyakönyvi kivonntát (születési bi_ 
zonyitványát) 1 ház.:i.5saglevelét és végül férjC
nek halotlí anyakönyvi kivonatát. 

e) ha kiskoruak a haszonélvezők, atyjul( 
gyógyszerészi okl1'velé.t, valamint az ( 1) be~ 
kezdés b) pontjában előírt okirato1'2l. 

(3) ;\ lörvényhatóság első lisztviselője 
a kércl-meket a n1. kir. tiszti főörvos vélen1é
nyével együtt a belügyn1inisztcrhez nyolc na
pon belül felterjeszleni köteles. 

3. §, 
.16... jelen rendtdel az 1940. évi noven1bcr 

itó 26. mpján lép halályba. 
Budapest 1 1940. évi ncve:n1ber hó 21-én. 

/\ n1íniszter hel-yclt: 
Dr . .! oha11 Béla s. k. 

államlilkár. 
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Beliigynliniszteri rendelet a Digitalis purpurea tö_ 
leveleinek és a Digitalis Ianata leYeleinek a gyógy. 
.szerek készitéséneI vahi felhasznáJás;i tárgyában, 

való felvétele t;.írgyában. 

A közegészségügy rendozésúől sz&ló 
1876:XIV. tc. 136. és 167. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján a következőket rendelem· 

1. §, 
A 215.000-1933. B. Jv1. számu rendelet. 

!el kiadott IV. Magvar Gyógyszerkönyvnek a 
cEgitalis foliumru előírt rendelkezése akként 
módoeul, hogy a gyógyszerek elkészítéséhez 
további rendelltezé.sig a Digitalís purpurea 
!őleveleinek, illetve a Digitalis lanata levelei
nek nz Ürt:zú~os I(özegészségügyí Intézet 
által előzetesen standardizált és törzsköny~ 
vezelt pora is felhasználható. 

2. §. 
Azt, hogv a levélpor Digifalis lanatáb61 

készül, a késziln16ny csomago1ásaín jól lát~ 
hatóan lel kell tüntelni 

3. §. 
A Digitalis purpurea tőlevelei és a Di

gi talis L:nab::t iev8lei porának eltartására é;; 
fclh:i.sználására vonatkozólag a IV. Magyar 
Gyógyszerkönyvnek a Dígitalis folíumra elö
irl rendelkezéoei irányadók, 
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A jelen rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba. 

Budapest, 19•10. évi december hó 4·én. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Tomcsik József s. JL 

mini8zleri tanácsos. 

224.662-194l\. XV. l:l. M. 

Beliif!Ylniniszteri rendelet a gyógyszt•részi n1unka. 
d1iakra vonatJ,ot.ó r~nd:!lkczt!sck hcly>.;s értclinezése 

ttirg) 6.ban. 

A Budapesti Gyógyszerész Testület El· 
nöksége közvetlenül hozzá:n íntéz2tt felter
jesztésében a ]'vlagyar Gyógyszerárszab:'.°l:J 
rendelkezé.-seinek érleln1ez6set kérte oly eset
ben, ha a Yényen a gyógyszerek összn1ennyi
s6ge az árszab:i:na~\: valan1ely n1u;\kálutr:t 
felvett alapmennyiségét lulhaladLl. Pld. h'.t 
1·alamely ÍÖ7et rendelésénél 300 gr. főzethez 
n1ég valaint!ly old:indó gyógyszer és szirup 
rí::ndeltetett, avagy, ha egy n1ásik gyógyszcl
ben pl. 100 gr. linimenlumhoz 10-20 gr. a 
linimenlun1ban egyenletesen eloszl.:indó por 
vall .rend.zlve. 

Tudo1nás végett érlcsílen1 a l. E1nöks2_ 
get, hogy 3.Z Or3zágos J(ijzegészsé,~ü_gyi Ta
nács n1::"igan1éva tett - yéleménye alap-

1ÚJ 
ján a széb:inlevö kérdésben álláspontonJ. a 
következő: 

A GyogyszP.rúrszabás J eóvzet rovatánal\ 
a) pontja érteln1ében nbárn1el~, gyógyszer el
készítéséerl csJ.k egy, és peclic5 az illető 
gyógy5zeralaknak inegfelelö n1unl;adij számit
ható fel", ennélfogva a különféle gyógyszer
alakok minösitése és a felszá1nitható munka
díjak n1egállapiti:.sa szE:n1pontjáb0J a végzel;: 
munkálatok fjgyelembevélelóvd mindenkor a 
kész gyógyszer összn1ennyisége az irányadó. 

Tehát, ha vala111ely gyógyszer felírt össz
mcnr..yisége n1egh:dad j :i. g_z ársz:i.básban vala
mely lnunkálalra előírt alap1nenn)·-iséget, ugy 
az illető gyógyszer munkadíja gyanánt a 
gyógyszer összn1r::!1nyiség2nek n1cg[elelö n1a. 
gasabb 111unkadij szún1ithaló r~l. 

Budapest, 1941. január hó 28-án. 

A miniszter rendeletéből: 
dr. Siegler s. k. 

n1iniszleri osztálytanácsos. 

0%©Ü!íilÜo és [~éllii'~lillm@!iiJM©fl: ! 
l\'gjohh ,;nncbéghen 1 

Bndape,t, V.. Vi„>grúdi-otea L'll\ 1 
Telefon: 11-!-2;);). . ü 

~~=--···· - -

l 
1 
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333.409-1941. xv. 

Beliigyntiniszteri rcndelc.~i a IV. !\!agyar Gyógysz~·r_ 
kiinyvnek az illóolajok rakt:irozás:.ira és e1tart<isúr:i 
Yo1H1tkoz1í rendclket;ésé1n•k haUilyon kivül helyezéBO 

tárgyában. 

Fenti tárgyu és számu felterj eszlésére 
ütesitem a L elnökséget, hogy az abban elő
terjesztett kérelmet, nevez2lesen a IV. Jvb
gyar Gyógyszeraönyv vonatkozó rendelkezé· 
.sének. hatályon kívül helyezését az Országos 
Közegészségügyi Tanács véleménye alapján 
nem :íll módomban teljesíteni. Az illóolajok 
lC:'.~többje ugyanis a világo-sságon és féligtelt 
uve!!ekben hosszabb ideig állva lényegesen 
elváltozik, elgy::.intásodik. Ennek. kapcsán 
azonban iudomásira hozon1 a t. ElnökségnL:.k, 
hogy a Gyógyszerkön·y-vnek az illóoiajok el~ 
1artására vonatkozó rend2lkezését akként 
Értelmezem, hogy a7 csakis a raktári készlet
re vonatkozik, nem pedíg a gyógyszertári ki_ 
ozolgáilató ldyiségbcn (officinában) tartott 
illó olajokra. A gyógyszertári kiszolgáltató 
helyiségben larlotl illó olajoknak a forgalon:
hoz szaboit apró, lteskcny, kis álinéröjür v1·· 
hígosságtól védett edénye~{ben való el tartása 
kifogás tárgyát akkor sem képezheti, ha az 
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üvegek nincsenek teljesen megtöltve. 

Budape,t, 1941. évi február hó 2-án. 
A miniszter rendeletéből: 

dr. Siegler János s. k. 
miniszteri osztálytanácsos. 

333.774-1941. B. M. 

Belügyn1iniszteri rendelet a Yaselinum albumnak és 
n Yaselinum flavumnak unguentum paraffinivel he

lyet tesitése tárgyiil1nn. 

A közegészségügy rendezéséről szóló 
1876:XIV. te 136. és 167. §-ában kapott feJ • 
hatalmazás alapján a következőket rende_ 
1.emc 

1. §. 
A. gyégyszertárakbJ.n a vaselinum album 

és a vaselinum flavum helyett további ren
delkezésíg az ezekre a gyó_~yszerekre nézve 
IV .. ilJ elve a IIT kiadásu Ma~yar Gyógyszer
kö~vvben előírt tisztaság( követelményeknek 
megfelelő unguentum paraffinit lehet hasz
mílni és kiszolgáltatni. 

2 . .§. 
.A..z unguentum paraffini kénsavas próbá

ját 70 százalékos kémavval kell végezni. 
3. §. 

Valamely gyógyszerben a vaselinnek 



ungn~ntun1 paraffin.ivel való hel yettesitését 
:t gyógyszerész a vényen Iellüntelni köteles. 

4, §. 
· A jelen rendelet kíhírdetese napján lép 

hatálvba. 
Éudape3L, 1941. évi február hó 11-én. 

A miniszter rendeletéből: 
clr. Tomcsik J ózsel s. k. 

miniszteri tanácsos. 

333.99?-1941. XV. B. M. 

Bcliigy1nhliszteri ~endelei az uuguentun1 sin1ple;..:, 
vnguentun1 cerussae és ungul'ntuin zinci ~)x,·d<t.ti 

gy6it"yszerkészit.n1ényck készítési eliiinís:ínak ~neg. 
v1iltoztat6.sa t<Írgy;ihan. 

J-\. köz,egés?:ségügy renclezésér"ól szóló 
1876:XIV. e. 163. és 167. §-ábn kaooll fd- · 
hataln1azás aL:ipján a kövelkczöke.l rende 
!cm: 

1. §. 
A' IV. kíadástf Magyar Gyógyszer könyv

be felvett ,ungu2ntu111 sin1plex ·elheveié:sü ké
szítményt, további rendelkezésig a III. kb
dásu · Magyar Gyógyszcrköny' clőirá'3 sze
rint is clö lehel állítani. 

2. ·§. 
,!\ I\F. kiadásq !°\'lagyar Gyógy:;z~rkönyy-
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be felvett ungueniü.n1 t.crussae elneVezéSü ké_ 
:::zitn1ény~k előírásában a ;.raselinun1 album, 
továbbá az unguenlun1 zinci oxydati elneve
zésű készítménynek előírásában a vaselinum 
flavun1 és az adeµ~ !anae anhydrícus további 
rendelkezésig a III. kiadásu Magyar Gyógy. 
szerkönyv elöirilSf!: szerint készített unguerr 
tum simplexszel helyettesíthető. 

3. §. 
A ielen rendelet kihirdetése napján lép 

halálvba. 
Budapest, 1941. évi február hó 11-én. 

A miniszter rendeletéből: 
clr. Tomcsik József s .. k. 

n1iniszterí tanácsos. 

225.991-194') XV. B. M. 

Dt:liigyndni>;zteri leirat a gyógyszC'rkiszolgú.ltatási 
dij felszrírnihísa túrgY<íbiln. 

_1-\ JV1agyarorszagi GyógysZerész E.gyesülel 
Elnökség8nek. 

l'udon1ás végett rnegküldö111. 
Budapest, !'Hl. febru:ír hó 24-én. 

A miniszter rencleleléböl: 
dr. Siegler s. k. 

n1iniszteri osztálytanácsos, 



A vármegye Al1spanjának 
Budapest. 

Szász S3.ndor gyógyszerész, bátyai lakós 1 

a „Szent László" -hoz cimzett gyógyszertár 
tulajdonosa. közvetlenül hozzám intézett bead_ 
ványában döntésemet kérte arranczve: 

jogosított-e a gyógyszerész a gyári ki
szerelt, löbl> ampullát tartalmazó csomago_ 
lásu vegyileg egységes gyógyszernek, vagy 
gyógyszerkülönlegességnek minősülő injek
cióknak - orvosi rendelés esetén - egyes 
~mpuHánként történő kiszolgáltatásakor a 
260.500-1934. B. M. sz. rendelet V. pontjá
n,~k elsfi bekezdZsében n1egá1lapltott kiszolgál_ 
tatási dijal felszámilaní. -

F elhivo:m Alispán Urat, értesítse fentne
vezett gyógyszerészt, hogy -· az Orszélgos 
}(öze6észségüovi Tanács v;}le1nény-ét maga. 
mévt téve -"-a felvetett kérdésben álláspon· 
tom a következő: 

A gyógyszerész a- fentemlitett esetben a 
kibontott ampul!ázott gyógyszerkészilmény
nek egy ampúl!ara ·eső árán kívül jogosaa 
számítja fel a 260.500-1934. B. Jv\. sz. ren
delet V. pontjának első bekezdésében megál
lapitott kiszolgáltatási dijat. Az idézett re1L 
dddnek „a vénykés7.itésnél előforduló mun· 
kálatok árszabása'' cimü fejezet „jegyzet" 

i2b 
rOvalclnal{ m) p•JntJa ugyanis csupán a kisze
relt és Í15v változatlan formában kiszolgálta-,, l H tolt gvógyszerkészitmény<~kre vonatkozí e - a 
pedig a gyógyszl:'rész - orvosi rendeletre --
a több ampullát tartalmaz.:) . késziményből 
egy-két ampullát szolgáltatott ki, ugy annak 
gyárilag kiszerelt jellege megszünik, kiszol
gáltatásához külön csomago,Jó anyagot hasz
:1ál fol, s emellelt azt a kockázatot is viseli, 
hogy a felbontott, illetve megkezdett gyogy
szer1<ülönlegességef esetleg egyáltalán nem, 
vagy pedig annak csak kisebb részét tudja 
értékesiteni. 

A kiszolgáltatási díj felszámítása termé
szetesen nem jogosult a 189.549__:139. B. M. 
számu rendelet mellékletét képező sz~bvá
nyos vény:mintákban felvett olyan injekciós 
készil111ényeknél, arnelyeknek ára már an1pul
lánként lett megállapitva. 

Budapest, 1941. február hó 24-én. 

A miniszter rencldetéből: 
dr. Siegler János s. k. 

miniszteri osztálytanácsos. 
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180~1941. B. M. sz. 
Beliigyn1iniszteri rendelet a gyógyszert{trukb<Hl al
kalmazott legkisebh tnunl.tabérekre vonatkozó ren · 
delkezéseknek a visszacsatolt keleti és erdólyi nr-

szágrészt>kt•n alkaln1azása lárgyúban. 

Az 580-1941. M. E. számu rendelet 3. 
s-ának második bekezdésében foglalt felha
talmazás alapján a következöket rendelem: 

!. § 

A visszacsatolt keleti és erdélyi orszag· 
részen az 1941. évi n1árcius hó 1. napiától 
li::~dödŐe!?-. alka!n1azni _kell a gyógy.sie~tári 
nlka.hnazoUak 1 e.gkísr:bb n1unkabérét megidla. 
pitó, a belügyminiszter állal rnegerösílet.t 
azok.at a határozatokal 1 an1elvek az ország
nak az 1940. évi augusztus hó '30, napja dötl 
volt teriilet.én h•1lályban varrnak. 

2. §. 

A- jelen rendelet az 191!1. évi 1n~rcius hó 
l. napján lép hatályba. 

Budllpest, 1941. évi iebruár hó 26_án. 

/J..~ ininísLter helyett: 

Dr. Johan Béla s. k. 
állan1titkár. 
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.A 111. kir. beli.igyntiniszler lSO-lH-11. B. ,;\L ::;z:ín1u 
rí'!HlPlete a gyÖgyszert..írakban alkalxnazottak h•g. 
Jj:-;ehh n1unkabérére vonatkoz6 rendelkezéseknek a 

visszacsatolt. kele!i é~ (•rdélyi or:-::zágré<..;z'!:n 
alkal1naz1lsa t;\rgyáhan. 

Az 580-1941. M. E. számu rendelet 3. 
§-ának második bekezdésében foglalt felha
talmazás alapján a kövelkezöket rendelem. 

1. §. 
A vísszacsalolt keleti és erdélyi ország

részen az 1941 évi március hó 1. napjától 
kezdödöen alkalmazni kell a gyógyszertári 
alkalmazottak legkisebb munkabérét megál
]apitó, a beliigynüniszf.er állal 1negerösitell 
azc:1<al a határozatok:it. an1elvek az ország
nak az l040. évi augusztus hó 30. napja előtt 
voll icrtilelen hatályban vannak. 

2. §. 

A jelBn rendelet az 1941. évi március hó 
1. napján lép hatályba. 

Budapest, 1941. évi február hó 26_án. 

Kihirdeltetelt 
19111. évi február hó 
111úban. 

A n1iniszter helyett. 
dr. J olran Béla ·s. k. 

államtitkár. 

a Budapesti Közlönv 
27 -én n1egj e lent 48. szá-
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334.230-1941. XV. B. M. 

Belügynünbztel'i rendclt!t a szinthetikus camphor é:3 
I'lenthol árának az e.rryesitett gyógys1e1ár~zabás'.J..t 

valú felvétele tárgy::iban, 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
Elnökségének. 

A mai napon kell rendeletemmel megen
gedem a gyógyszertárakban a természetes 
kámphor és a természetes menlholnak mes
terség·es r synlhetikus 1 készítménnyel való he
lyettesítését. Ennek kapcsán szükségessé váll 
a fenti készltn1ények gyógyszerárszabási árá· 
nak megállapi·tása. 

F ellüvom a t. Elnökséget, hogy az Egye
sület „Hivatalos I(özleményei"-ben az et:iye_ 
silelt ,gvógy3zerárszabás kieg~szítésekép az 
en·11itett késziln1ények. árát a következő szöc 
ve_~gel te~vc közzé: 

dr. Siegler s. k. 
Camphor synthetica 10 gr 28 f. 
Menthoí svnlhetica 1 gr 15 f. 
Menthol synthetica 10 gr 120 f. 

Bucbpest, 1941. évi febmár hó 27-én. 
_2\_ miniszter rendeletéből: 

dr. Tomcsik József s. k. 
miniszteri tanácsos, 
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334.230-1941. B. M. 

Belügyminiszteri rendelet a mesterséges kántfornak 
és a mestersCges nH·ntholnak a gyógyszerek kCszi. 

tésénél Yaló fclhasznáhísa tárgyáhan. 

A közegészségügy rendezéséről szóló 
1876:XIV. k 136., és 167. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján a következőket rende
lem: 

1. §. 
A IV. kiadásu Magyar Gyógv'2erkönyv

nek .a camphora (közönséges kámfor) és a 
mentholumra (Menthol, Menlakárnfor) előírt 
rendelkezései akként módosulnak, hogy a 
kyógrzerek ké>Zitéséhez további rendelkezé
sig a természetes készHménvekre elöirt tu~ 
lajdonságoknak, vabminl a felen rendelet 2. 
§-ában megadott vizsgálati próbáknak meg
felelő mesterséges (synthetikus) készilmény 
is felhasználható. 

2. §. 
A VI. kiadá>u Magyar Gyógyszerkönyv. 

nek a kámfor vizsgálatára vonatkozó próbáit 
a m-e:ste~séges ká111forra a következöfú~ppe11 
kell alkalmazni: 

~4. mesters8ges kán1for szeszes oldat1 ~ 
poláros fény síkját nen1, vagy csak igen kis 
mértékben forgatja el, 



Olvadás ponlí'J 170 é~ 174 fok e. közölt 
van. ChloridtarL1lmn szerve:s anyagot nem 
tarblmaz. Az esetleges chlorszcuayezést a 
kövlkezőLépeJ. kell kin1ula-tni: 

Oldj 0.1 gr. mesterséges. kámfort 1 kcm. 
]c<ltöményebb szeszben. Az oldatot öntsd ník
k;l !Melyben hóvö 0.5 gr. eldörzsöll chloríd
menteS' kíszáritott széns::i.vas nátriumra. A 
légely tartalmát gyujlsd meg, s az ~set!eges 
szénrészecskékct tartalmJ.zÓ n1aradékot 1eg~ 
felj·ebb enyhe vörös ízzáson ízzítsd a szénré
szecskék ellünéséig. _A..z izzítási n1araJ.ék.ol 
oldd fel 2- 3kcn1. vizbiz:i, s kén1csöben sa
lélron1savval óva:0san savn.nyitsd n1cg. ~A.. sa
vn1ryu old:i.l néhán);. c:;epp ezüstnitrfi.t oldat 
hozzúadá:;a ulin l~gfeljcbb gyengén opalizál

hat. 
3. §. 

A jelen rendelet kihirdetése napján lép 
btályba. 

Buclapcsl, 10·'.!l. évi február hó 27-én. 
.A.. nlini.~zter rendeletéből.: 

dr. Tomcsih J ózsel s. k. 
n1i:1iszteri- lanácsos. 

334.925-14i. B. M. sz. 
Bt•lügynüniszteri rendelet a l:ak~ó-vaj Bulyru1n 
Cacao) elnevezésii gyógyszerkészitrnéuynek helyet_ 

tcsitt'.•::;e tárgyában, 

A közegészségügy ·rcndezéséröl szo10 
1876:X!V. le. 136. és 167. §-ában kapott fel
lrntalmazás alapján a következőket rende_ 
tern: 

1. s. 
~ IV. kiadasu Magyar Gyógyszerkönyv· 

ben luvatalos kakaó-vaj (Butyrnm Cacao) el· 
nevezés al_~1.~~. ft:lve!t .~yógyszerkészíln1'2ny 
helyett a g\·og·ysz2rlarakban további rendel
kezésig ?lyan. kakaó-vaj pótló (pótszer) is 
felhasznalhE1to cs k1szolgáltath:::.tó1 an1elyet a 
1.;.akaó·vaj helyell való felhasználásra a nL 

kir. 0
1
rszágos l(özegészségügyi Intézel alkal-

1nasna { n1inősilett. 

2. §. 

A '.el~iasználható kakaó-vaj pótló (pót
szer) kesz1tn1ények úllandóit a in. kir. Orsz:'t_ 
~os I(özegészségügyi Intézel e.::elenkinl álla 'Ji~-
1a n1cg és irja elő. · ' 

3. §. 

A jelen rendelet kílúrdetése napján lép 



hatályba. 
Budapest, 1941. évi március hó_i9-ért. 

A miniszter rendeletéből: 
dr. Tomcsík József s. k 

miniszteri tanácsos. 

. A n1. kir. belügyntiniszter 389001-19,il. B. !\i. Hz. 

rendelete az or,·osi és gyógyszeré:iizi oldevCllel biró 
szen1élyek egyszeri ellenőrző és Yáltoz<isi bejelentése 

tárgyában. 

(Kivonat.) 

A 10.390-1939. M. E. számu rendelet 1. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján a hon
védelmi miniszterrel egyetértve a k:övetkezö~ 
l<et rendelem: 

Egyszeri ellenőrző bejelentés. 
1. §. 

(1) Egyszeri ellenőrző bejelentési köte
lezettség alá esik minden magyar honos fér· 
fi és nő, aki hazai vagv külföldi orvosi, illet
ve gyógyszeréöLi oklwéllel rendelkezik és 
hetvenedik életévét az 141. évi január hó !. 
napjáig még be nem töltötte. 

(2) Az a személy, kinek állampolgársága 
nem állapítható meJ1, a bejelentés szempont
jából a magyar honosoklrnl azonos elbírálás 
rilá Bsik. 
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2. §. 

. ~ előbbi §_ban előírt bejelentést orvosi 
okl_evellel _re~de!kező személyek az 1. számu, 
gyo,gyszeresz1 oklevéllel rendelkező szemé
lyek pedig a 2. száma mellékletnek megfele
ló b.~ielenlö_ iven az 1941. évi április hó 10 . 
napi~n 0. „ orakor f;nnálló állapotnak meg. 
feleloen kotelesek lutölteni. 

3. §. 

(~) A Magyarországi Gyógyszerész 
E~yesulet, v~lamint az Okleveles Gyógysze
~esze_k Orszagos Egyesülete a 2. §-ban elöirt 
e~ ?l);alamtl rendelkezésre bocsátott bejelen
to ive,\~l tagjaik részére posta utjün az (l) 
bekez.:Iesb~n 1ncgjelölt iclöpontig kötelesek 
n1egku!dcni. 

(3) .Azok az orvosi, illetőleg gyógyszerészi 
oklevel/el ,;e,;1delkező személyek, akik nem 
esne!'. az elozo bekezdések hatálya alá to· 
'-'~:bbf; azok, ~kík a bejelentő ível az érdek· 
ltepv1selet _ u~1~n az ( 1) bekezdésben meghatá-
1 ozoi! hatar1don belül nen1 kapták n1e6 ~tzl 
a lal;óh~ly szerint illetékes m. kir. tiszti' ~r_ 
vosn~l, <?rv~nyhatésági jogu városokban a 
m .. I;1r .. hszh ~öorvosnál, Budapesten pedig a 
keruleh ·szolgalatra beosztott ti<Zl't 0 ·1 
cl

.. . rvosna 
11rnentesen szerezhetik be. 
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4. §. " 
A bejehnlö ívet a va~óságnal~ megfelelo 

adatok szolgá1la~ásával, tisztan es o.lvash~~ 
tóan kell kilöllení. A bejelentést a beielento· 
nek alá kell ir:1Ía és a bejelentésben büntető
jogi fele!össégére utalással ki ~cell jelE.nte~íe, 
hogy a bejelentett adatok legiobb tudomasa 
szerint a valóságnak 1negfelelne1c 

5. §. 
A kitöltött bejelentő ivet a csatolt vá

lasz1:oriték felhasználásával ajánlva, B_uda-

I
"C"'l B~!iíclv111in~szlérium, Uri-u. 49. c1mre 
) "" f ''='' l 5 .. ':S 

rosta ulján az 1941. évi április ió 1 . nap1a1g 
kell beküldrni. 

6. §. 
_L\.zo\: 3. E21' clentési kötelezettség alá esó 

szetnél,ck
1 

okil;: a 2. §-ban n1egjclölt időd 
pontbaT; kültöidön tarlózkodtak 1 valan1int 
azok. akik az oi.t n1egjc1ölt időpont után sze_ 
1 eztck orvosi, illetőleg gyógvszeré.szi ok.leve„ 
lct. 1\ötclesek az előző §-o!Cban foglalt ren
d::Jkczésel;nck rncgfelelöcn, visszatér.Zsüktöl, 
íllctölcQ az o1-:\cvél n1egszcrzésélöl szán1-1tott 
!Y\"ti!c 1~ap :d:tlL :L b8.j clcnlést n1e.gtenni. 

' 1/álfo:ásol' bejelentése. 

7. s. 
( 1) 1\n1cnayib:..:n az criyszerí ellenőrző 

bsjch1lésrc kölelozellnél a
0 

bejelentés lelje-

---------, 
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sitése ufán az 1.i ill.etölcg a 2. szán1u ine1-
léklet 2„ 4„ 5., 8., 9., 11., 13„ 15., !7„ 19-
23., 26--34: és 37. ponijaibon megie1ölt 5ze-
n1élyí köríiln1Inyekre nézve vúlCozás állott 
be, köteles a változást a 3. számu melléklet 
r1efr megTelelö vtl-lozási bejelentő lapon a 
változás. bekö\retkeztélöl szán1itolt nvolc n~1-
pon belül az 5. §-ban megjelölt mód~n beje-
lenteni. 

(2) A változási bejelentölapot a lakó_ 
hely (lakás) szerhl illetékes tiszti orvoo.nil. 
lörvényhatósá~i jogu városban a m. kir. tis?.ti 
főorvosnál dijn1en~<?sen lehet beszerezni. 

8. §. 
_A. bejelentő ívben, valamlnl a vúltozási 

bejelentő lapban foglalt :idalokat a bcWgymi
niszter felhívásárd él fclhivásban rnc:o;;,·;::tholt 
határidő alatt hitelt érdemlő okíralolib 1 kell 
a bejelentőnek e~etenkénl íg:iznlnía. 
Biintető és ha!á/yba/eptelő rcncldkezéseh. 

9. §. 
-(1) J\1nennyibcn a cse1ckn1é1r1' sulvosJb'b 

biintető re:idelk<:'zés ci.15 11cn1 e~i1~ 1 kihíH~<ist 
~·övet el és tizenöt napitJ lerjcdl1elö ::-Jz:;rfis. 
s:il kell btfnle11li azt,. akí az 1-8. §-okl:::i.n 
foglalt r~ndelfrezésck: n1c~szegésével a b::je-
1entési l:öt.elezetlségének e~yá1ta1á~a'1 nr.rr~ 
vagy nem kellő módon tesz cle,get. 
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(2) A kihágások miatt az eljárás a köz· 

iQaz<)atási hatóságna1i:1 a rendőrség működési 
t~rüfetén a m. k1r. rendőrségnek, nlint rendő
ri büntetöbíróságnak hatáskörébe tartozik. 

10. §. 
Ez a rendelet kihirdetése naoján 1ép h"-

tályba 

0 

Budapest, 1941. évi március hó 31-én. 
A miniszter helyett! 
dr. Johan Béla s. k. 

allamtitkár. 

( J e~yzct: Gyógyszerészek a bejelentést a 
rcmdelethez csahlt 2 szá!:1U minta szerinti 
bejelenlöiven eszközlik) 

317.335-1941. B. l'vL sz. 

Belilgy1nini5-<zteri rendelet a ~yógyszertúrak beren
dezése és felszerelése tiirgyiihan kiadott 260.520-

1.9:~-L B. }I. szá1nu rendelet n1údositás;i.ró1. 

Az 1876:XIV. le. 137. §-ában kapott [el
hatalmaziis alapjan, a 260.520-1934. B. M. 
szá1ntt rendelet 6. §_ának n1ódositásak.épen a 
'következőket rendelem: 

L §. 
( 1) A jelen rendelet hatálybalépése idő

pontjában n1ár nli.iködö gyógyszertárakban az 

1t·. 

iiveg- és porcellánedénvek tartalmát · 
260.520--::1931. B. M. számu rendelet 6. § 
,,nak elso bekezdésében előirt módon va6\ 
pedig csak acetonban oldódó, zománcszerü~;, 
i&pacló celluloze festékkel iclokó) szabad 
megjelölni. 

(2) A 260.520-1934. B. M. számu ren
delet 6: §·a. első bekezdésének az üveg- és 
porcellanedenyek megjelolésére vonatkozó 
elöirásait. .a jelen. rendelet hatálybalépése 
ulan felalhtott gyogyszertáraknál továbbra 
is alkalmazni kell. 

A jelen rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba. 

Budapest, 1941. évi április hó 7-én. 
A miniszter helyett! 

dr. J oharz Béla s. k. 
államtitkár. 

389.180-194\. XIII. Om. o. B. M. 

Bt·lügynüniszt-erf rendelet a változási bejclentöla
pok szCtkiildéséröl az orvosi és gyögyszerészi be. 

jelentésekhez. 

:A. .~la~·y_aror.szági Gyógyszerész Egyesü„ 
lel Elnoksegenek az Okleveles Gyógyszeré
&zek Országos Egyesülete Elnökségének. 

~A.7.. orvusok és gyógyszerészek egyszeri 

,1· 

~ . 



l::ejcle:llésére \"Ol'O.tkozó 289.001-1941. '.X:tli. 
0111. 3z. rendcl2111hez nyo111datechník.ai ok.okw 
bál a Vállozásl bejelenlölapokat nem lehetett 
csaloini. 

Erlesitem a t. Elnökséget, hogy a m. kir. 
álhmi nyon,ch ezek ldnyomásával elkészült 
és jelen rendel elemmel egyidejüleg ci)Tlednelc 
2000 db-ot m•oglcüldök. 

F clhivom továbbá a t. Elnökséget, hogy 
hivatalos szakbpjáaak legközelebbi számá· 
hoz 1-1 db. Változási bejelentólapot csa· 
toln: :,zí-.eskedjék, hogy az elöfizetö gyógy. 
s1.ereszeknek ~zen be::;zerzését megk.önnyil
hessük. 

f clhivon:. cgyb·cn a t. Elnökséget, hogy 
Ez·i!d:1pjúno1k 111i71den további szán1ában fel~ 
lthö helyen és fcllünö szedéssel hívja fel az 
elölizelö gyó_:~yszcrészek Iigye\111él arra, hogy 
a Vá!iozási bcjclcnlöbpok gyDrs beküldése 
nc111cs:1k a 3S9.0Q1.-~1941. XIII. Ünl. sz. ren
dclelb2n n:cg:.;z;:,.boll 1 dc hazafias kötelesség 
is, és ~1 gyógysz::részek érdekében is végre 
hell n1indcnkor hajtani. 

Elhatúrczl:1n1, hogy ugyancsak a n1eg_ 
szerzés 111cgkönyilése céljából Cin1edet arra. 
kCrje1n fcL lL)f~Y szaklapjúhoz a továbbiak
ban kb. negy~dévenkénl ujabb 11Vállozásí be
jclcnlólapok'··at csatoljon. 

1 •'.1(' .,,,J 

Közlöm végli\, hogy a változá::i bej,~lcn
tészk teljesítése .senkit sen1 menlesil egyéb 
kötelező be- 2s kijelentések lel jcsilése 1lél. 

Budapest, 1941. április hó 17.-cn. 
_A,. miniszter renclc1cléböl: 

Dr. Váradv illihlós 
mính:zteri oszlálylanác3QS. 

250.1941. B. Gy. T. 

A. m. kir. heHigyrniniszteriun1 22-1.6ti-!-19·11. X\T. 
.s1ámu leira.tu a gyógyszerárszab:'is helyes n1agya„ 

riízata trírgyáhan. 

A Budapesti Gyógyszerész Testület (. Elnök
ségének 

Brzclapcst. 

Fenti t:'.trgyu és szá111u b::adványúr.1 a 
szóban levt," : . . :'.:ben elfoglalt {11\áspontornról 
- az Orszá,gc..; I(özegész.ségürJyi Tanács sz:1k
véle111énye alapjin - a kövclkezökrö1 érLcsi
ten1 a t. Elnökséget: 

J\mennyib2n va1.:une1y cgys6::cs összclé_ 
te1ü gyógyszer vagy gyó,gysz::rkülönlc_gcsség
böl az credcli gyári cso;nagolásb:1n for:1:don1-
br'"n levő mennyiséget tulhalacló adag rendel· 
tetik, n magisztr:'.disJ.n rendcll gyógyszer árá
p~k k:iszámitá.$inúl a gyógyszerárszabásban, 

l 
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felvett árat és nem a kiszerelt csomagolás 
úrát kell alapul venni. rr errnészctescn az ek
ként kiszánútolt ár a 260.500-1934. B. M. 
sz. rendelet L A. Altalános szabályok 6. pont
ja értelmében nem haladhatja meg a rendelt 
111ennvisé~hcz legközelebb eső nagyobb meny~ 
nyíséget tartaln1azó1 eredeti gyári csoma6o~ 
lást1 készítmény árát. 

0 

Ily módon tehát a magisztrális vényre: 
felirt 30 vagy 40 gramm Magnozonnak a len
tiek alapján kíszámítult ára nem lehet maga_ 
sahb1 ;nJnt az 50 gr-os cso111a60lásu eredeti 
gyári készitmény ára. '~ 

Budapest, 1941. juníus hó 7-én. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Sieg/er János s. k 

n1iniszt2ri osztálytanácsos. 

333.482-1941. XV. B. M. 

9eliigyininiszteri rendelt•f.. 

.4.. IVlagyarországi Üyó,~yszerész Eg1resülcl 
t. Elnökségének. 

Több ízben felmerült az a kérdés, hogy a 
IV: ,Magyar Gyógyszerkönyvnek az egyes 
gyogyszerek UJ elnevezésére vonatozó clnc-

„,~, , "'""""" '1\ú'"'""'"' :,;~ 
ókok feliratain keresztül ke!Lc vinni. illető-
leg uj feliratlal ellátandók-e. 

Erre vonal!~ozólag fell{érem a l. Elnöksé
get, értesilse tagajit, hogy ebbcr~ a tekintet
ben álláspontom a következő: 

. Csak azokat a feliratokat kell megujíta
n1, amelyek teljesen uj elncvezCst l{aptak, 
illetőleg amelyeknél lényeges változás van az 
uj elnevezésben. Azokat a feliratokat nem 
kell megváltoztatni, amelyek a IV. Magyar 
Gyógyszerkönyvben alcímként (synonyrn) eL 
nevezésssel) vannak mcgcmlttve, pl. tinct. 
malatis ferri (főcíme: tinct. pomi ferrata), 
vagy tinct. nucís vomicae (főcime: tinct. 
strychni) slb. 

_A._ drog.')lt állYányedénycinek cím1{éjén 
teljesen mindegy1 hogy pl. sennac folium yagy 
foL sennae van [eltüntetve. 

Bndape5t, 1941. évi jnnius hó 24-én. 

A miniszter helyeií: 

Johan s. k. 
allamtitkár. 
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:\ ill. kir. helii_!!,yn1ini.:-:ztt•r 298.800-19-tl. B. i\1. :-:;z. 
r~·nrlelt·te az Or!":r.itg:ns 'f<irsadalonibiztositó Intézel_ 
nél Í'!' a :\Iaq:;'inalkalinazottak BiztosiUi lútézeténél 
heteg~égi, vala1nint: (ireg.ségi, rokkants<i.gi özvegy· 
ségi P.,; :írva:~úg:i biztosihísra lditelezctt javadaln1U·· 
z;i~~i (bér-) ha(<.ir alá esíi, havi 300 peng{)t inegha
lnJ{, jaYadal111a:r.ási n1unkaY.:illalók általános bejelen. 

té3e t:.\rgy:.ihan. 

(Kivonat.) 

_!:\ betegségi, illetőleg az öregségi, rol{
kantságí, özve~ységi és trvnsáQi biztositási 
l\ötelezelség szen1pontjából ir{1nyadó java
dalmazási halúr felemeléséről szóló 8.610--
1940. M. E. számu rendelet 2. §-itban kapolt 
felhal:llinazá:; :i!apján - ui.:Jással az 1927; 
XXL le. 134. §-áb:in, valamint az 1928:XL 
le. 122. §_áb:in l~apolt fclhal2.lrn:izásr::t is -
az alábbi1kat rcnclelern: 

L §. 
llT A munkaadó köteles az 1941. évi má

jus hó ·1. napj1 Cs az 1941. évi lulius hó 15. 
napja közli iclőb'3n az alk:il:nazásában álló 
vagy állolt javadaln1a2·:si rl:::r~l h:itár alá 
G~Ö bízlo.sításr?l köLclez::tl n1unkavál1a1ói 

· fó.580-1935. M. E. sz. rendelet 1. és 33. 
~,--a, a 7.800-1937. M. E. 33ámu rc'1clelet 1-
§-a) közül azokal, nkíknel-: ínvadaln1azása '1 

havi 300 P-l mcghabdja, de havi 600 P-nél 

1~iB 

nem több, az illetékes biztositó intézetnél (L 
§. (4) bc\ezdés) bejelenteni. 

(2) E bejelentés tcljcsilése alól nem 
ntentesíil a 1nunkaadó akkur :.;cn1, h 1 az érde
kelt munkavállalóját a jele:1 rcndelellel me6-
szabott általános bejclent0stöl függcllenül ·~, 
munkábalépése alkalmával az illetékes bizto
sitó intézetnél már bejelentette. 

(4) Az (1) bekezdésben elrendelt bejc_ 
lcntést a llhgánalkalmazoltak Biztositó Inté
zetének a betegségi bizlositás szen1ponljából 
megállapított illetékességi terüldén (Buda
pesten, Budafokon, Csepelen, J(ispzste:n, 
Pcstszenterzsébelcn, Ríkcs1nlolitn és Ujpes
ltn) ennél :1L Intézetnél, egyebütt pedig az 
Országos Túrsadal01nbiztosíló Intézel illelé
~-;~s frerüJ,cli pénzlárúnál (i;Jrenclcllségénél) 1 

legkésőbben az 1941. évi julius hó 20. nap
jáig kell teljesíteni. A bcjelentási kötelczdt
ség teljesítésére a jelen rcnclolct mclléklelé
nek megfelelő „Allalános bejelentő lap" ür
lapot kell használni. 

4. §. 

(3) Az általános bej c!cnclés cél júra 
~:zolgáló ürlapnak előállilásarói :tz Orszó.gq:; 
Társada101nbízl.ositó lnlézc::l 1 illelöieg a 1Yla
gánalkaln1nzotlak Bizlositó Intézet~ tiondos·· 
l\odík. :::> 
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6. §. 
Ha a cselekmény sulyosabb bünlelö ren

delkezés ab nem esik, az 1927 :XXI. tc. 205. 
§-a első bekezdésének 1. pontja, illetőleg az 
1928:XL. tc. 182. §-a (1) bekezdésének 1. 
pontja alapján kell eljárni azzal a munka
adóval szemben, aki elfogadható menlőok 
nélkül a jelen rendeJ.ettel me«határozolt be
jelentést nem a megszabott határidőben, 
vagy nem szabályszerűen teljesíti. 

7. §, 
Ez a reodelct az 1941. évi május hó 1. 

napjától kezdödö hatállyal, kihirdetésének 
napján lép életbe. 

Budapest, 1941. évi julius hó S-én. 

A miniszter helyett: 
dr. Kádár Leven/e s, k. 

államtitkár. 

Bcliigynl iniszl eri renrie!t:t a közkárházi gyógyszer_ 
rendelési utasitiis n1ódosit<isa tárgyúhan, 

.A. közegészségügy rendez3séröl szóló 
1876:XIV. tc. 167. §-ában foglalt felhatalma
zás alapján a ~.;óvetkezökel rendcle111: 

1. §.Az 1300-1932. N. M. M. számn 
rendelethez msl!r.kelt gyógyszerrcndel6:!1 
utasitns 7. pontja akként módosul 1 hogy 

·--~ 

azoknak a külföldi övó«yszerkülönlegessé- 1 

gekne1\. éc:. egységes 
0

Öss~etélelü gyógysze_ 
reknek jegyzék.él, rnelyeket a közkórház év
rö1-évre külön engedély ·nilkül ís beszerezhet 
a belügyminiszter időnkint teszi közzé. 

2. §. A jelen rendelethoz mellékelt jegy
zékben meg1elölt külföldi készimónyeket ' 
közkórházak külön engedély nélkül is besze-
rezhebík. 

3, §. A jelen rendelet kihirdetésénel< 
napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 
808--1940. B. M. számu rendelet hatályát 
veszti. 

Budapest, ! 941. évi október hó 22-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Johan Béla s, k. 
államtitkár. 

M elléklei a 860-1941. B. M. szánw ren
delethez. 

E.Cizkórházhan ktiHin engedély nélkiil besz~·rczhetö 
kiilfiildi gyógyszerkészihnényeli: jcgyzél1c: 

Bayer" Leverkusen a. Rh. 
" B . ( 1. Atebrin - tabló. és inj. 2. etaxm a 

hasonló macivar készitményckkel egyező 
'""v olcsóbb. ár esetén). 3. Campolon, 4. 
De~egan, 5. Dolanlin - tabi. és inj„ 6. El\-

1 
1 

1 
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lyran - tabi. é.< · inj„ 7. En:lojodin S. Evi
pan - Natri11n1 száraz an1pulla. 9: Evipan 
·- laul. 10. Gono - Yalren. 11. lnsulin 
100 E., _200 E., 3001;: .•. 12. Lacarnol - :lnj. és 
c.Jclat. 13. Manetol lllJ., 14. Miti6a] oldat 15 
N . I t· 0 

' • 1 . al1v - nsu m 200 E., 400 E. törzskönyve-
zés ~rlán, 16. Nova.lg;n - ini., 17. Novocain 

SoprarE:nin éJ No\.ro:::.J.in · Corbasin tahl ús 
inj., 1~. Padttiin ini: oldat ·~: dro.g~z:;,- .19. 
PantoC?tJ!l - por, tabi. olcl:tt e.s .sz.~raz a~11-
pulla, 20. Per - Abrodil und Per - Abro· 
dil forte, 21. Plasmochin, 22. Pronlooíl rub
run1, tabl.r solubilc inj. és old1t inhalác:óra 
és C':sr.tclé:;re, 2.3. Rr:v1nol, 24. S1lyr~an -
Dragées, 25. Sionon pu1vis, 26. So!u -
S:ilvarsan, 27. ToranLll inj. száraz a1npul
la és dragécs, 28. Trypaflavin tabl. és ínj„ 
?S. Ulcatrcn inj., 30. UL-o:i é" Ne" Uliro•1 
tabi. 

E. Merch. Darmstadl. 
3:. l:ebi1)11 -- inj. (n hasonló inagyar 

k•.':szit.n1ényekkcl c~~'~zfji v:i.gy olcsób~ ár 
esctén}i 32. Eukodal 1 száza1Cko3 és 2 sz:i
znlék0s ~nj., 33. fJral- és Jodlelragnost. 

.,Bnyi)r" -- !~Jrrch Doppelpri:iparate 
34. Phanodoro1n é3 Calciun11 35. Víoa.n. 

tol ~ olaj .;:s dr::i.gé2s 1 36. \logan ola] C:;; 
clragees. 

Schering A. G. Berlin 
37. Petcín, 3S. Pro,\Jy:10:1 B - 1:1j. forl'2, 

39. Sc:ganaL 40. Uro~2lcct1n. 
C. ll. Boehringr:n" lngelheirn 

41. Lobelin, 42. Symp>to!. ~ 
Knoll A. G. Luclwi,1shafen a. Rh. 

43. Dicodíd, 44. Dl~ípurabm - líquíd 
és inj., 45. Okli11un1 - inj. 1 46. Veriazo1 -

inj. 
C. F. Boehringer, iliannheim - Waidhoí 

47. Kombctín, 48. iv\yokombín. 
Luitpoldwerh. Miinchen. 

49. Clouckn 
Séichsisclies - Seriu1uverh _4. G. Dresr]en 

50. Ponndorf-féle l:u!(u1 oltó:n~ya~~ .Á... 

a 111. kir. hl'liig-y1nini:~z!t:r :~:HLS7S-19·11. B. :.\L <:<Z, 
rendete a sebt~~zt'ti kiitözii~zerPk :ír{n1at 1nödo.-:it:'!:-i"

túrg-yühan. 

A 1 ·· e · · ~? e' 01··,,; 1·cn:l.e.· .. éséro"l f'l. .i.'JZ ge ... ~; b b y 
1876:XIV. te 136. és 167. §-áb:rn 
felh:tlalrna·z;ls a1apiá~1 a követkrz5'.-:el 
le:!11 '. 

1. §. 

szóló 
k:i.poll 
rend e~ 

A j-.;l.en rcnde:lel n1ell6klel&ben fe1soroll 
'"bészeti kötözőszcrekérl a 250.500---l93c!, 
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B. M. sz. rendelel 2. számu mel!ekletében 
megálhritnlt árak helyett a jelen rendelet. 
me!lékletéccu felvett áralrnt lehel fclszámi-
tani. 

2. §. 
A jcle11 r.::nde:lct kihirdzlésénck napján 

lép hatályba 
-~ 1wíniszter helyett: 

Johan Béla s. k. 
államtitkár. 

...-\. m. kir. heliig-yn1iniszternek 340.913-19·11. sz~i1uu 
körrendelete az Insulin „Bayer'' elnevezésii gyógy~ 

szerkCszitn1énynek a kiizgyógyszerl'llátá:; terhére 
rendeléEe tárgy:iban. 

Vala1nennyi törvényhalóság első 
liszluiselőjének. · 

A ,J(özgyógyszerellátás" tárgyában k.i. 
adott 400-1932 N. !VL M. szimu körrende
let 4. §-ánnk 2. ponljában foglalt rendelke .. 
zésekre való ulalással tudomás és megfelel(. 
djárás végett érlesilem Alispán (Polgármes
i:cr) Urat, hogy az Országos l(özegészségügyí 
Tanács véleménye alapján megengeden1 1 

hogv a 11Bayer" l,.zverkusen a Rh. cég által 
gyúrlolt Ins.u!in el:i.evezésü gyógyszerkészit-
1n~ny tOO cgy;éget hlrtalrr1az1) c:;o·n1agolás-

1-lH 
ban 2 pengő 35 filléres, 200 egységet !arlal
mazó csomagolásban 4 pengő 15 filléres, 301) 
egvséget t~rlalmazó cso1nagolásban 6 pengő 
18 fil!éres ezidöszerinti oyóc:iv::;~ertárt eladá-.:::.. .:::> J 

si áron ezen körrendelelcm kihirclctésétöl 
kezdödöleg a rrt(özgyógyszerellátá;;" terh2re 
a fenn::illó törvényes rendelkezé::,ek betartása 
és a 256 550·-J 938. B. M. számu rendelet
ben előírt feHélele'.' m2llelt további mtézke
désemig rendelhető legyen. 

Budapest, 1941. é•vi október hó 2q-én. 
A miniszter rendeletéböl: 
dr. Tomcsik József s. k. 

n1iniszteri tanácsos. 

F.I 
~\, 

10, ·! és 1 darabos eredeti cson1agolúsban. 
.·\. 220.000/1H38 . .3.Z. bl'lilg-y.n. rt :1d:::lc:: 0:teln1úh.11 

CSAK EREDETI CSln!AGOLASBAN 
ARUSITHATó. 

E.öz\·ctlen rende:IC:.:::vknél előny:'n·ak. 

~ lil il f,~ l!ll L ~v®íiivs11!lrne!l11®s&etn l!Dv1:1r tm. 
ílfil~lo~es!, il!lí., !hm~áüia !1ii1~11 114. 



l\L~GYAU KllUJ,YI PÉ0/ZüGY· 
l\IINISZTÉRIUl\I. 

.A. n1. kir. p~nr.iigytuiniszternek 19·11. évi 128.847. 
sz<in1u rendl'letp az iskolába vagy egyete1nre felvé • 
tel irrint, vala1nin1 lanulúk (hallgaL5k) <iltal tanul~ 

ntrín;:i iigyhell a:1. iskolai hafósúgokhoz vagy a 1n, 

Jdr valhís é;; lüizoktat<ísiig"yi tniniszterhcz benyu1-
. - ioU headYúny illt·tekériH 

Az 192J:XXX!l. l.-c. 7. § b) pontjában 
foQla!l felha.l:drnazás alapján a kövztkezőket 
re~dclen1: 

Iskolába (iclcérlve a fő-, közép-, közép
foku és sz:d;;iskolál is) és c.~yelemre felvélel 
iránt, továbbá a tanul0k (hallgató1-:) állal ta
nulmányi ü_Qyheri az iskolai · ( egyelen1i) haló
sátíhoz v:1öy a ni. kir. vallás- és közoktatás
ü.rz'Yi n1in1;zlcrhr:z bcnyujtott beadvány vagy 
a beadványt helyettesítő jegyzőkönyv 50 fi!. 
lór illeték ''Iá e01k. 

Budapest, 1941. évi julius hó 31-én. 
.A.: miniszter helyeti: 
Dr. Szász Lajos s. k. 

államlitká" 
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_A_ nt. kir. p6nziigyniinisz!ernek 1911. évi ,1.Hi.ti:32. 
sziinn1 rendell'te a rendkiviili illetl·lqiótléknak é:::; 
egyes illetéli:cknek ujahb n1egüllapitásúval kapc_,_.;1.1!a-

tos átmeneti iniézkcdé::;Pkriíl. 

( lí.iuonal.) 

A rendkívüli i!letékpótléknak és egyes 
illetékeknek ujabb megállapításáról szóló 
5.730-1941. !VL E. számu rendelet végrehaJ
iása tárgyában, az álmenetre vonatkozóan a 
következőket rendelem: 

1. §. 

Váliói/leték 11iegészilése. 

(1) A váltóra járó rendkívüli illeiékpót
lék tíóbblelel, ha a váltó alapilletéke és annak 
20 s7izn!Ckos rendkívüli illelé~\pOlléka sza· 
bál)rszerüen le van r6va 1 1941. évi noven1bcr 
hó 15-ig - de legfeljebb az aláírástól szárni. 
tott 15 nap alatt - a váltó aláírása ulán is le 
lehet róni, é3 pedig l~kintel nélkül ::t Lbbb
let összegér2, akár b'2lycggel 1 akár közveLlen 
fizetéssel. 

(2) Az illelékpólléknak 50 százalékra 
kieöésziiése céljáb61 felragaszlotl bélyegek 
felÜlbélyegzését akár a pnst::i.hiYalalo'..;, ak:ii 
a n1. kir. :i.d6hivat:i.1ok (Budap2slen a 111. k1r 
illetékkiszabási hivdtal) le]jesilhclik. A pénz-
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in:ézetek és hitelszövetkezetek azonban az 
olyan váltókat, amelyeht tárcájukban tarta
nak, vagy letétbe vettek, vaoyis an1ely vál tök 
könyvelésükön bárn1ily mÓdon mar keresz
tüln1enfl::k {ídeérlve az incasso ·váltókat is) 
saját maguk is felülbélyegezhctik. /\ pénzin~ 
tézetek és hitelszövetkezetek ezt a felülbá· 
]yegzést a felülbélyegzés napjának keltét is 
tartalmazó pecsétjükkel olyl<ént kötelesek 
cllátnj, ~ogy a pecsét fele a bélyeg alsó szi
nes rcszere, fele pedig a vállóürlap p:tpirosá· 
ra essék, ha pedig alkalmas keletpecsél reu
d~lkez~sükre ~em áll, akkor a bélyeget a ke. 
lcclel es szabalyszerü cé6bélye6zővel keresz-
tülirják. --::. /;""! 

2. §. 

üzleti könyv és hönyve/ési szabadiv il/etéhé
nek hiegésziiése. 

(1) Az olyan üzleti könyv (könyvelési 
s~abadiv). illet~kél, amelybe az első bejegy
ze~ az„19?1. cv1 augusztus hó 15.-én vagy az~ 
;1t~n todenl, de amelynek illetékét az 1941. 
e:1 ~ugusz.tus hó 15. előtt szabályszerűen Ie
rottak, ln kell egészíteni, ha az 1941. évi 
5?30_. M., E. :zámu rendelet 8. §·a alapján 
szamüott illetek a már lerótt i!letékr.él f"bb 

(?) A.z ·11 t"] 1" ·' • · 1 . 
0 

' ""' .. - 1 e e \::.,.1egesz1tes 1aL1ridcje az 
1941. ev1 augusztus hó 15.-e óta nlár haszná~ 
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latba vett könyvre (könyvelési szabadivre) 
1941. évi szeptember hó 15.; a később hasz
nálatba kerülő könyvre (könyvelési szabad
ivre) pedig az első bejegyzést megelőző nap. 

(3) Az illetékkiegészitést általában ugvan_ 
olyan módon kd\ teljesíteni, mint ahogy az 
üzleti könyv [könyvelési szabacliv) ulán az 
előző jogszabály szerint járó illetéket lerót
ták, n1ég,t:; azzril az eltéréssel, hogy az ílle~ 
lékkülönbözetet h~lyeggel a fél maa is leró
hatja ugy, bogy az ílletékkiilönbözellel egyen_ 
iő üt0kii okirati illetékbélyeget az üzlelí 
l~ijnyvbe (kön~·velési szabadivre) ragaszt és 
azt keltes bélyegzőjével [e!ülbélyegzi, illető
leg ilyen hiánvaban a bélyeget cégbélyegző
jével íelülbélye,gzí és a kelettel keresztül
irja. 

4. §. 
Egyéb vkiraloh illetékéneh hiegészifése. 
(1) U!!yancsak ki :dl e:Jésziteni az i!leté

kel nii11<len 01-y2,n okiratnál is, tunely már az 
1941. évi 5.730 --M. E. számu rendelettel 
megállapított nagyobb illeté'.< alá esik, de 
runely után csak az előző jogszabály alapján 
járó kiseblJ i!letél<et rólL11, le. 

(2) J\z illctéld~iegészítés akar közvetlen 
fizetéssel, akár olürati illetékbélyeggel lelje
sithetö. 

1. 

1 



1':5.J 

.. (lJ Az okirolol bélyeggel történt kiegé
szites esetébeJJ is bz kell rnutalni a m. kir. 
adóhivatalhoz (Budapesten a m. kir. illeték
kiszabási hival;tlhoz) abból a célból, ho~y a 
bélyeget lelülbélyegezzc. 

(4) Az illelékkie.gészités halaridcje: 1941, 
é'~ szeptember hó 15. 

5. §. 
Felemelt il/etéh mellőzése. 

Abban az cselh?n, ha az illetékkíegészi
lés az ebben a rendeletben megállapitott ha-
táridőkben és módo;i n1egLörtén1k, felemelt 
illetéket követel ni nem lehet. · 

6. §. 
H afályba/épés . 

. Ez a rendelsl a kihirdetése napján lép ha_ 
lalyba. 

Budapest, 1941. évi augusztus hó 19-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Csizik Béla o. k. 
államtilkát'. 

.\ HL kir. pénziigyn:Iiniszt.ernek ] !J.11. {>~·i lGH.532 sz. 
rendelete uj vültóilletékbélyegek forga10n,habocsá~ 

túsüróJ, 

Az 1941. ~V' október hó 10. napjával uj · 
3 15, 30, 45, és 60 l-es, 1 P 50 f, 3 P, 7 P 

i!):J 

5ö fi is P és 30 P-s váltóilletékbélyegeket 
boc5ilok. forgalon1ba. 

Az 1934. évi 186.400. számu rendelettel 
lorgalom\:abocsátott 2, 12, 24, 36, 48 6s 6D 
l.-es, 1 P 20 f, 2 P 40 f, 6 P és 12 P-s valto
illetékbélyegel«et add.ig, amíg a ké'2let brt, 
továbbra is érvényesen fel lehel hasznalm. 

Az nj kiadásu vállóilleléli&élyegek mü
szaki leírását ehhez a rendelethez csotolt 
melléklet tartalmazza. 

Budapest, 1941. évi október hó 8·án. 

1n .•... @ ~ '.;z:J 

A miniszter helyett: 
Dr. Szász La;os s. k. 

állan1titkár. 

;nagyar gyárlntóny 

A Közgyógyszercllá!ás, a MABI OTI és az 
összes közkórházak részére szabadon meg· 

rendelhető. 

!Ell@.öE:'i~S@@!<l !lil!Lll[9} ~ffi1Sl'\Jc 
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l\L KIR. VALLAS· ÉS KöZOK'l'A'l'AS· 
üG YI l\UNISZTl~RIUl\I. 

40.296-1941. szám. IV. 

A gyógyszerészgaykornoki gyakorlati idii kitöltésére 
feljogosított gyógyszertiiraJ;: Jdjelölése. 

Valamennyi törvényhafósá.~ első liszlvise[ö 
jének. • 

. . Az . egyetemi gyógyszerészhallgatók 
gyogyszereszgyakornoki gyah:orlati idő kitöl
t;~e tárgyábon a budapesti kir. m. Pázmány 
.l .. e.ter tudornanye~yelemi illetve a szegedi m. 
l.n .. Hor.thy M1klos tudományegyetem taná
csa1h_oz t~téz:tt Ieiraton1ólt, vala111int annak 
~ne.l~ekJetet. Cune.dnek _ tudon:'1s ,;5 az érdekel! 
oyo,,,,ysz~.rtctrtula1dono.::01\, illetve gyogyszer
tarvezetokkel leendő közlés véóetl mellekel· 
t7n ~e.~~i:üldön1 azzal a kéréssel, hogy a ni. 
lur. tiszti orvost (Budapesten a kerületi tiszti 
o~ .vo~t) 11l~sitani sziveskedjé1\ 1 hogy az egyes 
k;1el;>lt iiy;>!iyszertárakban jelentkezö jelöltek 
1 eszere kiall1tott bizonyítványokat hivatalosan 

15'1 
lá!tan\ozni és esetleges észrevételeiket Címed 
utján hozzám jelenteni sz~veskedjenek. 

Budapest, 1941. julius 4. 
A miniszter helyett: 

Dr. Szily Kálmán s, k. 
államtitkár. 

40.296-1941. IV. 2. szám. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter, egyetértve a m. kir. belügyminiszter 
urrali --- az egyetemi gyógyszerészképzésröl. 
szóló és a 32.900-1940. Vkm. sz. rendelet
tel kiadott szabálvzat 6. §. alapján a gyógy· 
szerészgyak.ornol\:i · gyakorlati idő ldtöltésére 
az alább [el;crolt gvógyszert:\rtulajdr.noso
kat, illetve gyógyszertárvezetöket jogosilotta 
fel, ·- egyelőre 1942. évi szeptember hó 1-ig 
terjedő idóre, - gyakornoktartásra. 

Budapest Székesfőváros: 

i3. Orosz F crenc Mária Magdolna gyógy
szertára, L, Hegyalja ul 23. 

A.z Irgalmas Rend Gránátalma gyógy. 
szertúra, II., Zsigmond ucca 17. 

Jani!sáry Iván Szent János gyógy· 
szertára. II., S7-éna tér 1. 

Kerpel Pál Szent István gyógyszertára, 
· II„ Margit köcat 27, 



Dobos Gábor Krisztus király gy6gyszet
táfa, III„ Vö1ösvári ut 150. 

Szentlörinc..1 Béla J\rany Oroszlán gyógy~ 
s-;crt~ra, III., Lajos ucca 28. 

IJr. Nagel István Nagy Kristóf gyógy
sze:rtára, IV., Váci ucca 1. 

Dr. Nagy Béláné Belvárosi gyógyszertá
ra, IV., Szervíla. tér 5. 

Fekete Zoltán Arany kereszt gyógyszer
tára, V., Nádor ucca 24. 

Dr. Zoltán György Sztiz Mária Isten 
Anyja gyógyszertára, V„ Wekerle Sándor 
ucca 21. 

Dr. Bayer AHtal Magyar kereszt gyógy
szertára, VI., Andrássy ut 84. 

Koritsánszky Ottó Arany kalász gyó,gr 
szertára1 VI., Vörösn1arly ucca 36. 

Dr. Zahoránszky Ervin Kárpátalja 
gyógyszertára, VI., Lehel ucca 6. 

Fejér Emil Antal Hargita gyógyszcrtá~ 
rn, VII., Madách Imre tér 1. 

Czukor László .1\.po.:;lol gyógyszertára, 
Vlll., J ózscf körut 64. 

Filó János Szenl Kereszt ily gyógyszer
tára, VIII., Mátyás tér 3 

Lázár Jenö l(orona gyógyszertára VIIT., 
Muzeum körut 18. 

Dr. Maurer Kornél Tckki gyógyszertá
rn, VIII., Teleki tér 3. 

150 
Weber Dezső Szent Család gyógyszer

tára, VIII., Práter ucca 45. 
Fülöp Er>clre Nádasdy gyógyszertára. 

JX„ Gróf Haller ucca 16-18. . . 
Löcherer Tantis ~A.ngyal gyogyszertara, 

IX„ üllői ut 39. . 
K. Péter Margit Madonna gyógyszerla· 

ra IX„ Mester ucca 38. . .. 
' Ternesváry István Jézus Sz1ve gyogy-

szertára, IX„ üllői ut 124. . . 
Fahritius 1-Ienri~i:né Szeretet gyogyszer_ 

túra, X„ Horthy Miklós ut 128. . . 
Teve1y Béla Szent l(lii.r:i. gyogys'Zertara, 

Xl. Horthy Miklós ut 51. 
' Dr. Bekénó Tombor Valéri; Sz8"t An-

i.n.l 6yót5yszerlára, XI.r LenJ\.e ler -~· ,, 
Szt.Üs Ernő Remény. gy?gyszertara, AlI., 

Gvőri ul 8. 
· N. Wolff Lajos Szent Agnes gyógyszer-

tára, XII. 1 Nén1e!völgyi ut 56. , . , 
Janilsáry László Phönix gyogyszertara, 

Xlll., Viici ul 87. . . . ... 
Cserenyey GC:za Jó Ren1enyse_g gyogy-

=-'zerlára,. XV. 1 Erzsébet királyné ut 100. 
Dr. IZasztreincr Pólcr 1-[un~ária g1/ógy

szerlúra, XJV . Thököly-Hl 87. 
~~b.aaj-Torna uárn1e1tye: . , 
Mét1ay .i\rpád .A.rany Oroszlan gyógy

:::zertár, ~I(ass:.... 
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Dr. Vondra Antal Szent Mór gyógyszer-

tár, Pécs. · 

Baranya vármegye 

Friedrich Sándor Petőfi gyógyszertár, 
Pécs. 

Irgalmasrend !art. főn. Gránátalma 
fyógyszer!ár, Pécs. 

Keresztény Béla Örangyal gyógyszertár, 
Pécs. 

Bars és Hont k. e. e. vármegyák: 
K;ó~a Károly Megváltó gyógyszertár, 

Verebély. 

Békés várn1egye: 

Ragettlv János Isteni Gondviselés 
gyógyszertá~, Bék€:s. 

Dolesch József Szent Antal gyógyszer· 
tár. Békéscsaba. 

Réthv Béla Sas gyógyszertár, B\?.kés· 
csr.ba. · 

Kertész Józsd Isteni Gondviselés gyógy_ 
szertár, Orosháza. 

Dr. Telkessy Gábor Orosháza gyógyszer
tii r, Orosháza. 

Géczy Dezső Megváltó gyógyszertár, 
Szarvas. · 

Oertzcn Mariano Szent M1r~~it gyógy
sz"rtár1 Szarvas. 

Bihar vármegye: 
P. Péchy Tamás Olajág gyógyszertár, 

:~„SÖ;-:nlŐ, 

Pártos Andor Sarkad gyógyszertár, 
S:irkad. 

Irgaln1asre;1d. tart. főn, Gránátalrnn 
gyógy~z.erlar. l\Jagyvárad. 

Borsod vármegye: 
]Vlenner Ödön i\ngy:i.l gyógyszertári Diós~ 

ovőr-Vascivár 
o. Orosz

0

.János Isteni Gondviselés gyógy. 
~zcrtúr 1 fvLezőc;;;áL 

Dr. I(írálcly János Oroszlán gyógyszer
tár, fl\iskolc 

Ivlolnár J(álrnán Szent István gyógyszer
i.ár, Ivlískolc. 

Csanád, J.lrad. Torontál k. e. e. vár·· 
1ncgyék: 

Szöl.lö~y Jenő Városház gyógyszeL lát. 
Makó. 

C'songrcid vcir1negye: 
Görnöry János Szent l~ókus gyógyszer· 

lár1 Csongrád. 
Dr. l(Cky l\'liklós Zrinyi gyógyszerlár, 

Hócln1ezővú.sárhJ?lv, 
Phíl.ípp Islvá~1 lslcní Gondv.istlés gyógy„ 

~?.ertár 1 r:1ódn1czővúsárh1'l y. 
J'.\pró Jenö Sz!3nt László gyógyszertár. 

SzegeCl. 
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Károly 
Szeged. 
J ézsef 

Islení Goridviseies 

Remény gyógyszertári 

Barcsay 
gyógy~zerlár, 

Barbély 
SzCQcd. 

~ • J\li' - • Szenthúrom:;ág T. Leinz1nger lY.Lar1a 

~yótiyszerlár, Szeged. 
::.Takáts István l(igyó gyógyszerlár1 Sze ... 

ged. Temesváry József .Megváltó gyógyszer
tár, Szeged. 

Csapó Zoltán Szentháromság gyógyszer„ 
tár, Szentes. 

I-Iavas József Iviag~1ar király _gyógysze11

„ 

tár Szcnt~s. 
' ihász N 8ndor Megváltó gyógyszerlál', 

Szentes. . ~ , . 
Illz .Jozsef l-lajnal gyógyszerlar, .'.)zenteS. 

Es:iergonz várnzegye:_ 
J(crschbaurnaycr l\..ároly Ivíegváltá 

gyóg~'szerlár, EszlergonL 
l(aprinay János Szent János gyógyszer·„ 

tár, i\'lagyarszögyán. 
Fejér várrnegye: 
J_,ugosi Btla Szenlháro1nság gyógyszct'· 

tár 1 Ercsi. 
Túlh F crenc 

tar, 1~rd. 

Szenlh.iron1sig gyógyszer· 

Dr. Takácsi Nag~'. f~óránd Szent 
tyén gyógyszertári Székesfehérvár. 

Sebes· 
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Győr, il1 oson és Pozsony k. e, e. várme· 

gy ék: 
Sal János ]\'1agyar l(oronu gyógyszerlár, 

Győr. 
Tom1(a I(ároly Megváltó gyó~yszertár, 

]Vlagyaróvár. 
Hajdu vármegye: 
Káposztássy Géza .Magyar Korona gyógy· 

szertár, Dzbrecen. 
Dr. Mihalovits Jenő I(í.~yó gyógyszertár, 

Debrecen. 
Németh Lé!szló N iclor gyógyszertár, 

Debrecen. 
Toivav Imre 1'Tap gyóyyszcrfár, Dcbre_ 

CPTI. 

Lőrincz .T ános Ren16nység gyó~~ysz:erlár, 
Püspö1daclány. 

H enes várn1e.~ye, 
Ir.galn1asrc1:.c1 larL főn. Grúnátaln1a 

f'yó.évszerlás, Eger. 
Dr. Gala1nhos János Szenf István gyógy~ 

,s;:,ertár, Eger. 
Sperlágh Zol fán 1\1egvá1 ló gyógysletlár1 

B.1f\rJn . 

. Tász-N aQykun-Szolnok vátme{!ve. 
tlerczegh T rnre Ren1énység ~~Yó.~yszertár, 

l . . . "asztenvszaru. 
I(álla·y J(áln1án lVlagyar IZoron'1. gyógy„ 

i;zertár, Jászh.isBr. 
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Elek .. Jenő rvtagyar I(orona gyógyszertár1 

i\1ezötur. S 1 l(oczka Pál l(igyó gyógysz~rtíir, zo -

nok. l Végh László .A.ng;.ral gyógyszertár, Szo -

nok .. 
Kolozs vrirmegye: 
Dr. ·Hinlz György Szent György gyógy-

$7.erlir, Kolozsvár. 
KomároP1 vármegye: 
Királyi Miklós Fehér Kereszt gyógyszer-

tár, l(on1áron1. 
T(ov:'tch 1'ihan1ér Isler.,: Gondv!;;c1és 

Ó)'óó·l··szerlár 1 l(o1náron1. 
:e. ::;:, 

Máraninros vdrmc-gyc: 
l(c1nény J cnő Fekete Sas E~yógyszcrlár i 

l-luszt. 
ilI aros-Torda uárn1egye: 
Gyulay Pál gyógyszertára, Ivlaros.vásár-

helv. 
Nvitra és Pozsonv k. e. e. vúrrnegyék: 
Dittert Bél;t Sal~'alor gyógyszertári \~:r-

::ckujv::í.r. 
Pest-.Pilis-Sol l-l{ is hun várn1 egye: 
Jákó János lsleni Gondviselés gyogy-

szcrlár, Ccg)éd. ' 
Dr. Zc~l1l l(ároly P„ernény gyógyszertár: 

Cegléd. 

Hoffmann Gézzi Isteni 
~yógyszerlár 1 Dunaharas.ztí. 

Ligeti Ernö örangyal gyógyszi~ilár, l(a-
locsa. 

Ürögdy József Petö[i Sri.ndor gyógyszer-
l:lr1 I(is1;:örös. 

Thury Andor Páduai Szent Anbl gyngy-
szerlár, l(iskunfélegyháza. 

Lamboy László Szent László gyógyszcr
iár, Kispest. 

Dr. Zalay Dezső M. kir. All. Gyógyszer_ 
tár, Kispest, Wekerle-telep. 

Balo.g;h Sándor !vlagyar l(orona gyógy
szcrló.r, I(isujszállás. 

Zöldy Dezső örangyal gyógyszertúr1 l(is-
11jszállás, 

Dr. Lévo1L 1slv:'tn \ril;;.tóría gyóg:.'szcrLar 1 

Pcstszcn i.cr z c:,2bet. 
So1fúry Gyula Segítő Rzüz Mária gy6gy

s:terla r Pi [isvörösvár. 
Dr. lVíadcr;pnch Endre Nen1zeti Z'.í.::;zló 

gyógyszerlúr 1 Rúkoslígel. 
K. Kropp llorn /\'\eóvi>lló óyó«yszertár 

Rákospalola. - - ö - ;::i "" 

1 

Tan1ás ]Vlihály Szent I\'Íargil gy6gyszer
l!tr, Solymár. 

Dósa Béla Szent. Jvlagclolna gyógyszer
lúr 1 Tápiógyörgye. 
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BartoHy Jenő Szent Lélek gyógyszertár, 

Tápiószele: 
Straub Antal Isteni GonclYiselés gyógy-

szertár, Tököl. . . . . .. 
Kurtz ndre Bold. Szitz Mana gyogyszer-

lár Törökbálint. „ 
' Özv. dr. Elek Pálné Magyar h.orona 

g)•ógyszertár Ujpest. 
d t t f .. Gránátalma Iróalmasren ar · on. 

gyóöys;ertár, Vác. 
ÖKaufman ·'Ernő Megváltó gyógyszertár, 

Veresegyháza. 
Somogy várniegye: 
Lieber Bó.1a _A.rany l(zreszt gyógyszertár 

l{aposvár. , 
V. 11.lí"nva· ]"a' .-<yól1\_1szerlar, Losonczy mce " 1'& ' ' ~ -

J(aposvár. 
Strenge Agost Ren1ény ~yógvszz:rtár, 

Marcz:tli. 
J obst I(áztnér Zrinyi gyógysz2rlár, Szi-

getvár. 
Sopron vármí:~ye: 
Bhder Ottó Magyar Király gyógyszer-

t{ir1 Snnron. 
Gróhmann Viln1os Rákóczi Ferenc 

Qv1\Qv~zerlár 1 Soµr·J!l. . , 
· Nikolics Milivoi Oroszlán gyogyszerta1 · 

Soproni 

·:=-·-.. - .. ,......,.,,..,.,...----

i67 
Szabolcs vál'medyc· · 0 . 

Ter emy Menyhért Gondviselés gyógy
.szert:ir, Den1ecser. 

Pfeifer József Szent Antal gyógyszertár. 
Gelse 

Rab József Szarvas gyógyszertár, Tisza
lök. 

Szatmár vármegye: 
Szilágyi Traeger Lajos Megváltó gyógy. 

szertár, Szilágycseh. 
Tolna vármegye: , 
Téry Aurél Szentháromság gyógyszertár', 

Hőgyész. 

Vass várnzegye: 
Dr. Bisiczky András Bold. Szűz Iv\árin 

gyógyszerlár, Czelldömölk. 
Eőry Vilrnos Ivleváltó gyógyszertár, Sár

vár. 
. Dvorsky Etelka Szentlélek gyógyszertár, 

Szombathely. 
Szígetváry Zoltán Megváltó gyógyszerlár 

Szombathely. 

Veszprém várn1egye: 
Dvorsky József Isteni Gondviselés 

gyógysezerl"ár, Hajn1áskér. 
Irgalmasrend tart. főn. Gránátaln1a 

gyógyszertár, Pápa. 
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Zala v'ármegye: . . , 
Cs. Kovács Béla Oroszlán gyogyszertat' 

Babtonlüred. „ . . . 
Dr Ivani\s Károly Orangyal gyogyszer-

l„ .1 I ·1 
tfir, \..eSZi!lCl y. ' 

Szalay Gyula Oroszlán gyógyszertá~·, 
Tapolcza. 

Zemplén vármegye: . . 
Kádár Andor üdvözitö gyogyszertar, 

Sátorai ianjhely. 
Budapest, 1941. julius hó 4-én. 

41.839-1941-IV. 2. sz. 

„\ gyógysZl'részgyakornold gyal;:orlati idi) kit~Itli
~l,rcrP é:,; gyakornoktart;lsra fe1jogositott. gyog:;.~
szcrtúrlnlajdoao:'ili:, illetve gyúgy;:;zt>rtúrvez~.hik ki. 

egészitő n~vji•gyzéke. 

A 111. kir. vall.- és közokt. miniszlerlől. 

J\ 111 • kir. vallás- és l;:özoktaLásügyi_ n1i-
11jszler egyetértve . a 111. 1-dr: b~lü~n1i::1s~~:r 
1.lrral az egycten1i g)'·ógyszcreszkepzcsrol ;::,.t.O· 
Jó és a 32.900-1941. VKM. sz{u;;u ren.ddct
lel idEtcloll szabályzal 6. §-a alap1~n1 ~ „gY?~y
s:,:crészgyal<..ornoki gyakorl;ili ~d? kitolles 1~r0 
a ·40.296--19-±L IV. 2. sz{unu Vh.M. rc:1d_elct 
lücgészilése~.;Cpcn az alii.bb fclsoroll gyogy-

lfö) 

szértúrlulajdonosoknt illetve civóöyszertárve
zetöket jogosilotla feÍ egyelőre ~{9~f2. évi szep. 
lcmbcr hó l-ig terjedő időre gyakornoklartús~ 
ra: 

Budapest Székesfőváros: 
Lang Jozsef Szent Kereszt gyógyszerlá

ra, III. Vörösváry tL 80. 
Csernus L11kács L1jo3 N;:i.gybolclogasz

f'zony gyó~ysz:zrlára, VIII. József 1lrt. 80. 
SzLtlla Lászl6 Szent J ózsd gyógyszcr

láro, VIIL Mária Terézia tér 10. 
Torn1a Dániel Baross gyógyszertárai 

Vlll. Baross u. 111. 
I-Iorváth Zollán Jó Szív gyógyszertára. 

IX. F crenc tér 1. 
Rin1ay Róla Sz.2nl ErzsébDl gyógyszertá·· 

r:l, X. I-IunLlária körul 16. 
dr. fö§;'.ay Anclo1' .Magyarorszúg Védü

asszony{111oz gyógyszertára 1 XII. Gö1nöri ut 
16 . 

. Bihar trcírn1egye: 
Csanda. Endre 11. Rákóczi Ferenc gyógy

szcrtiira, Nag:,„„._,.úrad. 
Csongrád vá.t'n1eg!)H?: 
F ::trkas J ózs~f JY1egvú1 ló :~yógy~~erlára, 

Sitndorf::i.lva, 
1Vlára111aros .:iárniegye: 
B. I<:ová.ssy Islván Isteni gondviscl2:s 

~!yógylára, F elsövisó. 
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T d 'rmeóye: 

Maros- or a va .. b 1 f!yóg·yszerhíra, 
Osválh Károly Orangya ~ 

Marosvásárhely. 
Szabolcs vármegye: · g·yógyszer-
Grynaeus Dezső Bessenyei 

t • a Nyire0 yháza. ar 1 s -, . 
Szatmár varmegye. , , 6 er 
Molnár Mihály Szent Istvan gyooysz -

tára, Szatn1árném;ti. . 
Udvarhely varmegye. . . 

. s· Remény <yoóyszertara, Tamas uno_n s .:::. 
Homoródszen tmárton. . b „

1
. 

A miniszter rendelete o, . 
dr. Molnár Andor s. "· 
miniszteri tanácsos. 

(J oóyzel: Mellőzni vagyunk kényte~enek 
00 

• 'bbl · ; 5 1-özponli b1zolt-f'·uo· fi''~zerész1 tova cepz"' ·"' , . 
a ., -·- l L't Gyooys7e-• ~. • : 1·. -7"rv•·zcti szabá yza a ' a b -e.·· (l'lt1 ' \ •.• - ~ • 1 . ' ·y 
~'_-""'·1·. _. 1.· arl·;..;zí Bizollságaina t a gyog ~ 
~~~~~~~~]~]~e~' uj~~ndszerü e~yelemi, h~llgat~< 
:,-,o. 6\ro:ze n.~sz nv:1k•Jl n0kul a 1'.trrl1nazasa~·~ tv : 
~ /".',. • .::.-. · - · t · . eo-y e em1 -;an<.ozó felhívásokat, ug1:sz1? en a~ ·bl· k"z~ 
L " tl oza' so'<ra vonatkczo hircletmenye' o cen a e ' ' - I 
ll-sét.) 

i71 

l\I. KIR. lPAHüGY! lllINISZ'.l'ERil'i\I. 

.A. n1. Jdr iparügyi ndniszternek 5·!.700-19.11. Jp. 

.lH. szán1u rendelete az iparban (kereskedelen1ben), 
valan1int a bi:lnyászatban és a koh<i.szatban alkalina_ 
zoitak legkisebb n1nukabérére Yonatkozó rendelke
zéseknek a visszafoglalt délYidéki teriileten alkal-

n1azása túrgy;í.ban, 

(J.:.'z a rendelet a gyógyszerészehre is vonal~ 
koziil,) 

Az 5.440-1941. M. E. számu rendelet 
26. §-ának ('l) bekezdésében foglolt !elhatal
n1azá3 alapján - ugyis 1 n1inl a kereskedc~ 
len1~ és k.özlekedésügyi niiniszt<3riun1 vez~
iésével megbizott ininiszter _a kövelkezökel: 
rcndelom: 

1. §. 
A 660/1941. M. E. sz. rendelettel hatály

balépletett 5540/ 1941. .M. E. sz. rendelet 2ó. 
§-ának (1) bekezdésében foglalt rendel:<t:zé3 
ütelmében az 1941. évi augusztus hó 16. nap
jától kezdődöer. a visszafo~lalt délvidéki te. 
rületen is alkalmazni kell az 1937 :XXI. tör-
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vénycikk alapján az Íparligyi, valamint a ke-
1eskedelem· es közlekedésügyi miniszter ál
tal ine~erö~ilel\ azokat a legkisebb m.unlcabé
rc:ket n1egállapiló hatirozalo1".at, továbbá az 
iparügyi n1iniszlernek. legkisebb n1unkab6re .. 
kt:t w.egá1lapíló azo1;:.at a rendel·;;leit 1 an1elyek. 
a jelen rendelet. hatálybalópésének napján az 
ország területén hatályban vanna1c 

Nen1 vonalko.z:nJ.k az előző bekezdésb2n 
{ogla1lak azo1i:ra a határozatokra és rendele· 
tekre

1 
an1elyck az országnJ.1:( csal;:_ val~unely 

n1eghalározotl részére állapitollá1;:;. n1eg a 
l·ogkiscbb rnunlubérelre\. 

2. § 
}\ Yi~s1afogl'.llt délvidéki területen levő 

;.;árosokat é:; közséóel;:_el a leökisebb n1unka·
l,érekcl n1c~~dlapifó ·11atáro;alukban Cs ren
deletekben 111cghalározoll lerüleli c·;oporlok
ba a kövel'.i.czök szerint k.cll beoszlani: 

a) ha :~L o:-szúg lerüi~ts a hal·áro:'.::.1L :;ze_ 
1inl (i\ lcrülli csoporlra os:dik, a 11. tcrliJeli 
csoportba larloz1k Szabadka és Ujvidék; a 
111. lerüleli csoporlb~1 f\palin, ivlagyarka
nízs:11 Zenln_ és Zon1bor; a IV. tcrí.ileti cso
portba .L\lsr'Jlcndva, Ivluraszo111b1l, Óbecse, 
Pé11nonoslor és Ujverbász; az V. területi cso
portba pedig a löbbi községi 

b) ha az ország Lerülelc a halároz:1l s,-:C·· 
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rmt négy területi csooortr·a os7]i]- -lI ~ ·· 1 • · - ' .... · \_' a • 1.e· 
ru el1 csoportb~ tarto7ik Sz•ib,dl- . u· . 
l 

·1-. · _ · .. . - · " ,a es JV!-
c e.„ .'' ll l. lerulel1 csoportba Alsólendva 
J\pattn; 1\'lagyarkanízs:t, .!Vluraszornb:i.L óbe~ 
;~e, Pe~n1cnos~sr, Ujvcrbász, Zenta és' Zo -
oor; _a_ lV. lcrüleli csoportba pedig a töhl;i 
l\OZSE.'O' 

. e)' ha ~z ország területe a határozat (ren. 
delet) szcnnt_. hilrom területi csoportra usz
Lk, _a IJ: .Lerulel1 csoportba tartozik Szabad
ka.'." !J1~idék, a III. tr:rüleli csoportba pedio 
a tobb1 varos Cs közséö 

0 

cl) ha. ~z- ország le;Úlete a határozat (ren
ileJet) szennl két területi csoportra oszlik 
;;alan1ennyi vúrcs /,s l·özs,.;ö a IT \o -- 1· l" ' 

b 
' ~ .\_ ...... ,,, -· vrll e 1 cso 

FOr l a tartozik:. -

' . 3. §. 
_ . j\ vissz:rfoglalt délvidéki területen :iz 
iparban (korcskccldem1wn) . 1 · l b-.. ,/ _ ib . "'y 1 Vcl an11n a - a· 
t.yasz:i.:llan. cs a kohúszatb;;u1 alkal111a„ott 
n1unava alokna1.- ·i7 19„1 1 , .· _ - _.._. 
1 

i- • . • , • -~ .._-: • ·- · ev1 augusztus hó 
.::>. 11apJd uu1n lel1es!lclt --olö:'i\al· .. t • 1 1 · (" .:ii. <=>'· · d1er J'·'rü 
:.nun i:a.Jcr l17E:lé:o::) [olc: 11 te' .b ,.,.. . ~-, . : . ~ , „ ~~u te en ~1 .t-. 980-· 
19-11: Jll. .E. szamu rcncleletlel rnódosilotl és 
k1eg1~.sz1tctt 7.290--140 /y'i E 19l1 /\'í ~.. • · - i.. • és a 3.620-· 

I~. ±_: 1.~· L. szan1tt rcndclcltel rnódosítolt ~
„1egeszu:ett 9 150-1 C"t.O -\·\- E . -"' 
· ,,L'1-b„, -1 • • ;:;-.. • l • • sza1nu rende.-
!c :'I. .... n ío,)ialr re11clo!J·e·e·sel·et 1-·· U 
• • • :,.. . • 0 ~ ''"" \_ L. - .\ a .\.QYC \:CZŐ 
elleie:..e!J,d ke!l alkalmazni: 
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1. a 7.290--1940. és a 9.150-1940. M. 

E. szán1u rendelctE'k 2. §.áb;in meghatározott 
határnap 1941. évi április hó 30. napja; 

2. a 7.290-1940. 11-L E. számu rendelet
nek a 2.980_:_19,Jl. M. E. számu rendelet 1. §_ 

ával módosított 3. §-a első bekezdésébe" 
meghalározoll bérpólék mértéke nyoic (8) 
S?~Zótlf:'.:k; .. 

3. a 9 150-1940. M. E. számu rendelet
nek a 3.620-1941. M. E. súmu rendelet 2. 
§-ávol móclositotl 3. §.első bekezdésében em
litetl lizetéú pútlék a 9.150-1940. M. E. 
szárnu rendelet halálva alá tartozó annál az 
a1Jc1ln1azoltnál 1 akinsÍc 

:i) lizctése az évi 6.000 P-t nem haladja 
:ineg1 a fizetési (lérclszán1olási} időszakra 
jar6 fizetés ([izetésrészlel) nyolc (8) százalé
kai o: tizcdfill0r2krt felfelé kclT kikerekíteni. 

b) fizctó'1 ,'·vi 6.000 P-nél több, de a 
12.000 P-t nem haladja meg: évi 480 P. 

e) fizdé>e évi 12.000 P-nél több, de a«: 
évi 12.~180 P .t nen1 <?xí cl: olyan össz.:!g, 
amely a iizetésél évi 12.480 P-re egészili ki. 

4. §, 
_L\ _i:-l8n rendelet kihirdelése napján lép 

hn.lúlyl::t. 
Budapest1 194i. évi szepten1ber hó 2-án. 

dr. Varga József s. k. 
111. ldr. iparügy-i n1iniszter. 
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67.100-1941. lp. M. sz. 

Jparii7vj 1ninL-.zter rendelete "' z·'ir al·í vett 
g.yógyszcr;.irucikkek for!!.·alotnhnh:1'.: •• ,1J.· •. :,J .• t • ,,·.:. fc'J 0 -z ,_. ,, •• }t!:"l ·-

lt<'il<ísa t:.írgy;.lhan. 

.A..z !Ípari nyer:3-anyagok és lern1ékc'..: elő
állításának, forgaln1ún:1k és felhasz11álúsón1.k 
szabályozásáról szóló 12.1 l2-1939. ]Vi. E. 
~zán1u rendeletben. és az egy::s an;ra_gk2szle
tek zár alá vételéről szóló 4.570 --1940. M. 
E. szán1u rendelet 2. §-ába:1 kn.-rolt fclhatal-
n1azús alapján a következöl::eí rcr!dt:L~rn: 

1. §. A 330-141. M. E. sz:ínltl rendelet 
VIII. számu mdléldclében [el 0 ornll z:ír alá 
vett gyógyszcráru c~ld~ct b::lföldí ~yó~>'szcr
vegyészeti gyár. bel- va_~-y kül f51::1i gyó~·(ysz12r
vcgyészeti gy:ir l·;épYL,eleL:~ 1 1:::dan1í'.1 l n:t'.iv1-:c:
reskedö vagy e k::rcsk12dés rncghatúrozol.t' ré
szére jognsitYr.Í.n\·l nverl k~rc:::k.~d·5 csak 
a gyógyszeriparí bizollsá,rz cn51edél-vévcl :zol
gáltathJl ki vagy h'.lsználhal f~l. -

A 330-1941. M.. E. számu rctdcl ct 
\TIII. szá1nu 1nclléldelében Ic!snrnlt cikkek 
zár alá esnek bár1nily~n ;1Ltl·:b:1n (lab!cllák, 
kc·1nprin1:tlák. r11u1ók. ke-;·1{icsö 1

.:., injc]-:·..::iók, 
stb.) legyenek is. 
• • ~- §_. Az 1. §-ban cmlitolt et1geclély 
~r<J.nb. kerehnc.kel -a kcrcs.;~cdelrní é3 iparka„ 

:;1 
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n1aráknál

1 
vala1nínt a gyóg·yszeripaPi bízott~ 

ságnál k.8.pható ii:.-lapon- annak kell benyu.jLa
ni, alti a zár alú vcll sik1-.cl át kívánja venni, 
vagy fel kívánja has-;:;nální. 

3. §. Az 1. § ban emJ.ilctl engedély abp-
1an kiszolgálh:lol l, i11etőlcg felhasznűlt cik_ 
keh:ről a 1negrencl~lö, illclöle_g a fclh~sználó 
nevének! valan1inl <1 1dszolg2.llalolt1 íllelölc!~ 
felhasznált cikk rnegn(;vezé3ének és me:nnyí~ 
ségének felti.ínleté::.-ével havo1:.ta h:ét példány
ban ciklcek szerint ö.sszesílell kín1utalást lcell 
készílcni és 111inclkét pél.cl{u1yl :i. kövclkczö 
hónap 5. n:ipiúig a gyógysz::rip:i.ri bizottság
hoz (Budapest, \ 1„ Szc:n1éiynö1" lt. 27. s?:.) 
kell fclterjeszterni. · 

4. §, J..\111enP.viben a c5'.cle-k1nény su\yo
sabb bünleléí ren.dclkczé:s alá n'2n1 csik 1 ki
hágás1. '..:0vcl ;:l és kél hón:1.pig, hiboru csclén 
hal hónapig Leríedhclő elzúráss:tl bü:1lelen
dö1 aki a jelen rcnd~lcthen fo~lnlt rendelkczé
sGk valamc1~.rikél 111cgszc~~1Í, vagy kij{ttssz:1. 

_:..\ pénzbi.intc!é.::re az 1928. évi ~'{. tör
vénycikk renc12l\tc7(:se::í irányadók. -~ pénz
büntetés Jeg111a!_io.-::1.bb n1érl:ikc nyolczcr pe:i
gő, o]y;:tn csctb2n pcd·;[~. zunikor n1~á11:1pil
ható annak a nvcr:.:sé!lnek a 1ncnnvis:'.~lic. 
runelyel a kihúgú; c:lkö~,·clöj<;; ri.. csclek.n1é~)'
nyel illetéktelenü~ clért1 ::. nyolcezer pengö 
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nek a n1egállapi.t0li nyereség kétszeresével 
fe1en1e1t 0ssz.zge. 

A pénzbüntetés álváltozlalisára1 vala-
1riínt a kihó.gás elévlllésére az 1939:11. le. 
212 §-ánok f4! é; (5) bekezdésében, a be
folyt pénzbüi:lelés hovafordilására nézve 
pedig oz 1939:!1. ;_e. 218. §-ámk (1) bekez· 
dés,óhen foglalt rcn:lelkeúseket ke\1 alkal
niazni 

Az eh/\ bekezdésben meghatározotl ki-
hágás n1í::i.ll az eljárás a közig1zgalási ható
ságnak, a n1. li:!ir. rendőrség n1üködési terüle
tén a n1 kir. renclörsépnek, 1nint rendőri bün
lctöbiróságnak. hatáskörébe tarlozik. .A.:z. 
'l929:XXX. le 5r..,. §-a (1) be1;;e.~désének 3. 
pontjában fogl~1ll rendelkezés alka1mazás:i 
szempontjából szakrniniszlernc1-: az ip:i.rligyi 
n1iniszterl kel! tcki;1lcrni. 

5. §. _/:!.,._ jelen rcude!l ldhirdetés..'.!nek nap
F"' lép halályba; cgyide1üleg a 41\.908-
1939. Ip. M. sz. rendelel halályúl ve,.zli. 

Budapesl, 1941. évi oklobor ho 23-án. 
dr. Farga JOzstJf s. k. 

111. kir. iparügyi n1iniszl!:!r. 

.Ertágitú és vc?rrz:von1ásf csöhhenlő s:zerhi!·onat 

1 

41 

':I 
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l\I. KIR. KERESKEDELE:l\I ÉS 
KöZLEKEDícSf'G Yl i\IIl':IS7/l'ÉRIUi\I. 

.. A n1. hit•. kereskedelen1_ és ldizh·kedésiigyi n1inisz
tern~k 1911, éYi 3-1.36!i, IL Ii. 3-I. szún1u rendelete 

a heresó!lak (oxalsav) n1éreggé nyilv<initri.sa 
tárgyúban. 

Az 1922:X!I. tc. 58. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján a belügyt11iniszlcrrel 
egyetértően a hcresól (oxalsav) a 111.005-; 
1894. B. JvL ~zárnu rendelet (l\'lagy:irorszá,~1 
Rendeletek Tárn 1895. évf., !. kötet 20. oldal) 
\T. láblúz:llábi - iarlozó, szoro:; lirlelcn1ben 
\'E::tt rnérgek közé sorolon1. Az e1111ilelt anyag 
órusilása1 vásárlása és tartása lcldntctéb:en te
hát a c;zorosn'."". vE'tl 111Crgckre n.2zv2 n1cgá1la
pilotl rendelkcz~sek irányadók. 

Ez a re'.1de!cle111 ._ kíh1rdet6sét követJ:i 
nyolcadik napon lép hatályba. 

Bud:i.pe3t1 1941. évi ju11ius hó 28-án. 
dr \:art1a József s. k. 

a n1. kir. 1·:crcskecfclern- és '.\özlckedésügyí 
n1iniszlériun1 vez~tésével tnegbizott 

711. kir. ip:i.rügyi miniszter. 

1'19 
./1„ Il1. kir. };:ereskedeletn~ és közlekedésiigyi n1inisz~ 

ter 22.698-19.tl. !(, .IC .!.\L szá1nu r.ende-lete. 
·a gyógyszerek és gyógyszerfélék kereskedehni fo•
galnuinak szabúlyozásárúl szól6 21.000-1936. 1(. 
l\. l\l. szií.tnu rendell'lht'Z tartozó fiihlúzatok ntódo-

sitása tárgyában. 

A gyógyszerek és gyó.~ysze1:fé.lé~{ ker:s: 
kedeltni (or0alin{1nak szabalyczasarol szolo 
21.000-1936. K. K. M. számu Nndelethe;: 
1artozó táblázatok módosítása tárgyában a 
rn kir belügyminiszterrel egyetétőleg a kő
vetl{eJ.öket rendelem: 

1. §. 
A 21.000-1936. K. K. M. sz. rendelet

hez tartozó L és II. jegyzé'.~et akk:ént n1ód0-
sitom1 hogy a l(aliun1 n1etabisu1ftu~al_umot az 
I. jeg:·;.:ékbtl lörlön~ és elnevc~ese~~:c he
lvesbilés.S.vel nlinl 11 I<...aHun1 n1elab1sulhl -ot a 
IÍ. jegyzék .\. csoporljába sorolon1. 

2. § 
A jcd0n rendel.2t kihirdetésének napján 

léµ hatályba. 
Budapest, 1941. óvi j;i\ius hó 5-én. 

c/r. Varga J ózse/ s. k. 
a n1. kir. kcreskzdelen1- és közlekedésügyi 

n1inisztLriLu11 vezclé2ével 1n'2!1bízott 
ni. kir. iparügy'i rniniszler. 

fi 
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'-II. KIR. FÜL!HllYELtSüGYI 
illINJSZ'rii;RIUi\I. 

(Csak kisebb jelentőségü renclelele]rnt 
adott ki.) 

181 

ill. KIB. l10:\Vl::DEL3ií i\IINISZTÉRIU?II. 

(Mull évi naptárunk megjelenése óta 
1noslanig bennünkC't közelebbről érd81(lő ren~ 
clelelcl nem adott ki.) 

'I 



J\I. KIR. EÖZELLATASI TIIINISZT.ERIUilí. 

/~ n1. kir. közelláb.'isi n1iniszternek 201.000-1911. 
It. I\I. F;zán1u rendelete a fogyasztói vásárlrisi könyv 

l"('Udszeresitésc tárgyában, 

(Ki vonal.) 

A közszük;églcti cikkek kiszolgáltalásá· 
nak korlátozása tárgyában kiadott 3.150-
1941. .M. E. számu rendelet 2. és 3. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat 
rend ele1t1 '. 

1/cisdrldsi lzönyvre bes;er2zhető közszükségleit 
cikkek. 

1. §. 
( 1) A j eb1 rendelet függelékében felso

ro1 t közszükségleli cik:.:.et az iparos (kereske~ 
dOJ fogyaszló~1rtk csak a fogyasztó vásárlási 
könyvébe bejegyzés mellcll szolgállolh~t ki. 

2. §. 
fi) Az 1. ~. (11 bekezdésében meohatá

~-ozott bejegyzé.sb2 1i' f~l :;;eil tüntetni a vá~árlás 
idöponlj ál, az eladó nevét ( cCg2t), telepéeck 
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(üzletének) helyét, a vásárolt .cíld< m0 gneve-
7ésé.l a vn.„·1rL;~; ös:s"::eget. é~ ·vegul - a 1neg
fcJe1f5 ínv.1th:tn - ~1 vásárolt cik.k n1ennyisé
gét. 

3. §. 
A jelen rendelet függelél~é~en felsoro~t 

közszlikséleti cikk~k valamely1kenek renclkL 
viili S<iibéglet fennforgását hitellérdemlö0 n 
'>.~zoln' kell. 

4. §. 
(2) Az 1.-3. §-ban foglalt rendelkezé

seket nem kell alkalmazni a ruházati cikkek 
Ja\iitására, valan1int a hnsznált ruházati cik
ke.k ki('zul.~áltatására. 

Vásárlási hönyv. 
5. §. 

(1) A vásárlási könyvet a fogyaszlö la
kóhelye szerint illelé'.~es polgárn1estcr, illető
leg lrözsé~i elö!fáróság állitía ki. 

(2) A férj jel közös háztartásban élő fe
lesé.~, valan1int az apávnl vagy eltarlójával 
közös háztEtrlásban élő kiskoru gyern1ek. ré:
~zére a háztartás fejének (férL apa, eltartó 
slb.J nevére közös vásárlási könyvet kell kí
idlit;in'. 

(3) Vásárlási könyv céljára csak a köz
ellitlási 1niníszlt;t ált.al rend81kezésrc bocsá_ 
tolt nyc,mtatványt szabad hasznáfni. A vásái;-

~ 1 

"I 
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lási köny·vben fel kell lünlclni a könyv ki:il
lilúsának. hz1yét, a vásárlási könyv tulajdo
nosán~k. {a házlarláS fejének) c~:tládi és ul6-
ncvét1 vallását, fogl:tlkozását és l:i.kóhelyét. 
lovabbá a (2) bekezdésben emlílelt esetben a 
férjjel közös házl,1rtásban élő feleség leány· 
kori nevel. v."lia1ninl a :-.iskoru gyer111ekek n~
vét és élethorát. A kiskoru gyern1ck r6~z·2"t·C 
ki<illitntt visárló."i könyvben fel kell lünlelni '1 

vásárlási köny tulajdonosának 'JZ életkorftt 
is. /\. vásárlási könyvel a kiálliló hatóság b2-
lyegzöjével és a ldállitó aláírásával kell ellát
ni. ;\ vásárl{lsi könvvct a tulajdonos (hC1z
tarlás feje) kötele:- az erre szú,1l h2lye11 alá-
ír ni. 

(4) Ha a vósárlásí könvv bciell. az uj 
vásárlási könyvzt a betelt vús:·ir:ási könyvhJ„_ 
clvúla2zth<ll:ttlanul hozzá kell füzni. 

(5) Lf:/Yé111azon fc._gyasz~ó részére uj ·v{1-· 
sárlrísi könvvet cs:1k a korábbi vásárlási köny': 
kiúllitását köv~tö háron1 hónap e1lcllévc1 
~zaad kíá!!itani. I-Ia a foQvasztó, a részere 
korúbbn kíúlliloll vá>árLi;[' könyvel felmu
lalni n:.::111 tudjJ., részére uj vásrlási könyvet 
csak 2. :\orabhi v{\súrlási klínvv kiállítását kö
vető hal hónap elleltévc! sz~bad kíállílani. 

(6J .J\ viis~írlási könyv kíállitásáért negy. 
ycn fillér kiállítási clijat l;:ell él kiCd\ilö ható~ 
$ilgnah fizetni. 

18b 
8. §. 

i;. iel2:1 rendelet kihirdetésének napján 
\ep 1--.~lál xha 

Budapest, 1941. évi május hó 12-én. 
Dr. Lahy Dezső s. k. 

111. kir. közellátási miriszler. 

Függelék a 201.000-1941. J(. 111. száma ren
delethez. 

Azok a közszükségleti cikkek, amelyek 
csak a fogyasztó vásárlási l~önyvébe bejegy-
2.é.s n1ellelt szolgáltathatók ki, a következők: 

a) Vegyes háztartási cihheh. 
1. fvloószappan. 
2. Pipereszappan, ideértve a borotva~ 

szoppanl is. 
3. Konzerv, a gyümölcsből készült kon_ 

zcrv kivételével. 
4. Rizs. 
5. Tüzelőanyag. 

b) Rulzázali cikheh. 
6. Szöv~l, selycn1 1 vászon és egyéb textil 

11:6lerúru, a rö·vidáru kivételevel. 
7 l(ész. fehérnernü, ágy~ és aszlalne111ü. 
8. Kész felsőruha. 

~l 



9. Kötöttáru. 
10. Cérna, varró és kézimu!lltafonal. 
11. Utalványmentesen beszerezhető láb

beli. 
12. Hozott anyagból készített fehérnemü 

vagy ruha. 

Hatásos e/a/faló és álaltató sz"r. 

GYóGYSZERÉSZEK ORSZAGOS · 
,J(JL1~TI ALAP.JA. 
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I\.ik lettek a Gyója intézőbizoits<i.i;anak tagjai? 

A m. kir. belügyminiszter az 1935:Ill. 
törvénycikkel létesített Gyógysz2részek Or · 
szágos Jóléti 1\lapja Intéző Bizottsá,géinak 
la.~jaiul 1941. évi január hó 1-lől 1942. évi 
december líó 31-ig terjedő időbrlamrn 1. dr. 
Wéber Dezső gyógysz. bpesti, 2. dr. vitéz 
Várady László orsz. gv. 1\:épviselö, m. kir. 
korm főtan., 3. Budanov1ts Tibor gyógysz. 
ujpesti, 4. némelprónaí Wo!H Lajos gyógysz. 
bpesti, 5. Löcherer Ta1nas gyógysz. bpesH, G. 
Urszinyi l(ároly gyógysz. felügyelő, bpesl1. 7. 
Gróff Gyula gyógysz. bpestí, 8. Czeglédy Bé
la gyógysz. bpestí, 9. Szentmihályi Géza 
gyógvsz. bpesti, 10. Lázár Ern6 gyó2ysz. boe;sti 
11. dr. Mozsonyi Sándor min. tan., egy. tan. 
Gyógysz. Int. igazs!·· 12. dr. Schulc\ Elen18r 
E"gy. 111. tan., Orsz. l(özegé:szségügyi Int. oszt. 
vezetője, budapesti hkosolrnt kinevezte. 
(197.675-1940. XII. B. M. szám). 
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„A Gyógyszerészek Or:-.z;ígos .Jóléti Bizotts<igún:1k" 
fellrln.ísa a gyógyszerész~khcz. 

\ '· . -
„ F:lhivom a Gyógyszerész urak szives [í
gy:lmet arra, hogy a poslai•iazdatósúo a 
~1:o·~:Y~:eészi bejelcntő-ellenörzü lap~kat n~en1 
mi.nosrll nyomtatványoknak, hane1n azokat a 
1 ~'.1des ~evélkfüdeményeknek megfelelő postai 
d11szabas hzeteséro kötelezi. 
cl Felké.rE!m tehát a oyóoyszerlárak lulaj
e ono~.ait_ és felelős vezetŐit, \agy a beje]entö-
llenorzn ldpokat a beküldés alkalmával a 
~~7~es p~stai külden1én·ycknck 111egfelelöen 
~ yegez2e fel, n1ert a n1eofelelőcn fel ne1n 

belyegzet_t külden1ényeket _'.:. a be nern ér
kezel beielentőlapok mhttí [elelősséöel a 
fel_adó_ra ~háritv,::t - az Inlézel anyagi ,.„ érde
l1.121nel\. vedelmcben az .<\lap nen1 fogadja eL 

Az Intéző Bizottság elnöke helycll: 

dr. Siegler János s. k. 
n1iníszieri osztálytanúcso3. 

ös . .;zes coccu'>-ferlőzéseh 
fherapeulicuma, 

chen:.o-
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llí K1H. ORSZ. KüZEGJtSZSi-;GüGYI 
l~~TJDZET. 

e. 1363----1941. szám. 

1'L l\.ir. Orsziígos J\.özt'gészségiigyi Intézet leirata 
n 1n:írka-ft>hi.rnak a kiszerelt gyógyszerkCszihné

nyek úrúhoz y:1lú felszú1nitása t;i.rgyában. 

_4 Magyaror5'.zági Gyógyszerész Egyesület 
Elnökségének. 

Ertesitem a tekintetes Elnökséget, misze
rint a Belügyn1iniszler Ur önagyméltósága a 
333.413-1941. B. M. számu rendeletben hoz· 
zájárult ahhoz, hogy a kiszerelt gyógyszerké
szitrnénvek árához - azon esctekben 1 ame· 
iyekbcn- a n1árka-fe\árnak a gyógyárunagy
kc.reskedöi úrhoz va1ó fclszárnitásához az 
~4.rcllenörze.~ Or3zágos I(ormánybízlosa elö
zelcsC!n hozzújúrult, - ezen felár-kiilönbözet 
8 ~yógysz2rtári 2ladá~i f1rhoz felszámittas
sék, azzal a kifrOtéssel, hogy a feíár különbö
~:etel a felelős forga10:11bahozó a készitmé~ 
n~·en ~:i.jAl fe1.1~1ö_sségér!3 feltünLetni tartozik. 

Budapest, 1941. február 10-én. 
1 gazgató 1ne.gbizásq.ból: 

Dr. Schulek Elemér s, le 
egyelenü m. tanár, 

osztályvezető. 
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e. 11235-1941. szám. 

I\-1. kir. Orsziigos I\.iizt•g.ész.s6gügyi Intézet leirata. 

~t\. Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
Elnökségének. 

(Kivonat.) 

.A Spolarich és Társa Spolio gyógyszer~ 
üz0 m budapesti (XIV„ Bosnyák utca 20.} 
cé.:~nek a „Butyrol" elnevezésií készitn1énye a 
rnegejtett vizsgálat eredménye kövelkeztében 
a 334.925-1941. XV. B. M. számu rel'.de\et 
C!lapján gyógyszerek elöállitására kakaóvaj 
hei·yett visszavonásig használható. 

Igazgató 1negbizásából: 

e. 4268-1941. s?nm. 

Dr. Schulek Elemér s. k. 
egyetemi n1. tanári 

osztályvezető. 

I\1. kir. OrszÚJ;OS I\.fjzegészségügyi Intézet leirata. 

A l'vlagyarországi Gyó,gyszerész Egyesület 
Elnökségének. 

(Kivonat.) 

A Salvalor gyógyszerüzem budapesti 
11Supon" elnevezésü készltménye a meg-

l 
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e)tcit vizsgálat eredménye következtében 
a 334.925-1941. XV. B. M. számu rendeiet 
alapján gyógyszere'< e]öállilására kakaóvaj 
helyelt visszavonásig felhasználható. 

M 

Igazgató megbízásából: 

15r. Sclwlek Elemér s. k. 
egyetemi m. tanár,· 
osztályvezető. 

Ki 'íJ' ~ !§ ~ !1ViÍ!íli1Sil!l~llifüiHJ~€l!íl!lSSéIDJ®IH:l~ 
§f,!i[,~b3.C:li§.> drazsé és ampulla 
@fHl.!Q~©frr.!,'ü' drazsé és ampulla 
@U.tLll'll'SPSlt°\1 iablelia 
CE,Jlii©i11llli!!SVio pilulo 
&~©io©i"!JJliim grnnulo 

világszerte rer.delik Kézi eladási szerek 

ü~l§:li tl-ll.-'í. ~ruaílill!iJ®tl~, 'il'!l:liln 
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l\IUN'KABERi\IEGALLAPI'l'ö BIZO'í"f:':L\.G. 

1\ helügy1niníszter 31t3.'.!l-1-19-11. B. l\I. sz(unu ha_ 
tározat.ával ldncvc1.ett n1unkabér1uegállapitó hizott~ 

ság 19-11. niiijus 28-ln tartott iilésében az alábbi 
határozatot hozta: 

A gyógyszertárak és ezekk:el össze-függő 
üzemekben folalkoztatolt sogédszemélyzet 
legkisebb munkabérét megállapító bizottság 
a m. kir. Belügymiriszter Ur 800-1940. B. 
1\1. számu rendeJelének. 11 5, 61 71 8, 9 1 10. és 
11. §-ai érteltnébcn az ország egész területén 
a rendelet halillva alá tartozó nyilvános és 
házigyógyszcrtára1cban, valarnint az ezekkel 
összefüggő tíze1nekben 'foglalkoztatott ne1n 
gyógyst::erész alkalmazottnak fizetendő leg_ 
kísebb n1unkabérekre vonatkozóan az alábbi 
haf ározatot hozta: 

1. _A_ jel0n határozat alkaln1azása. szen1-
pontjáböi az ország húron1 területi 
csoportra o;;zlik. J\_ terüleli csoporto1;;: 
a kövekezök: 

AJ Teriileli csoport: Budapest és a tör-
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vényhatósági jogu városok, tovább~ 
Budafok, Kispest, Peslszenterzsébet, 
Pestszentlőrinc, Rákospalota, Ujpest. 

B) Területi csoport: A többi megyei vá· 
rosok. · 

C) Területi csoport: az ország nagy é!; 
k:isli:özségei. 

Az AJ és B) csoportba tartozó helységek 
belterületétől távollekvő települések és tanyá
kon levő gyógyszertárak alkalmazottaira a e. 
csoportra megállapított legkisebb munkabér 
az iránvadó. 

2. ·A fizetendő munkabérek a követke
zők: 

Pénztárosnő és más irodai tisztviselő. 

A B e 
1. Első évben 80 75 65 
2. Második és barma-

dik évben 100 90 80 
3. Harmadik év titán 120 110 100 

Mliszaki segéderök (technikák) : 

A B e 
1. Első évhon 80 75 70 
2. Második és barma-

dik évben 90 85 80 
3. Harmadik év után 100 95 90 

Csomagolók, lahor:.ltórh,imi qiun1t,:\sok.: r~l;tári 



· 11 1 ttal· .\,·1·f,1t·o·I·. (!1c(ibér) férfi a .. -i:n n1azo . ·'- „, -... mun~ 

1~6.snk · 

L 18 évnél fiatalabb 
2. 18 .•vesnól idősebb, 

A 
18 

B C 
14.50 12 

dc 24 éven aluliak 20 18 13 
3. 24 éven !elül 22 20 18 

A nöi n1unkaerök a férfi munk.ások részére 
;negálhpilott heti béreknél heti 2.- pengőv~l 
E•.lacsonyaban javadaln1azandók. · 
Szakképzelt [tanfolyamot végzett) laborán_ 
sok: (Heti bér) 

A 
1. Az első évben 20 
II. A másodík évben 25 
3. I-Tarn1adik évben 30 
4. I-Iarrnadll~ é':en tul 3(1 

'_.'.:'akn.rlló.nő (hctii~ér) 
A 

!. Első évben 16 
2. Második és harma· 

dik hben 18 
3. Harmadik éven lul 20 

B e 
18 16 
22 20 
27 24 
32 28 

B C 
14 12 

16 H 
18 ló 

3. /\ n11~ast1hh n1unk:ibércsoportba való 
t:u·lozú::r:t ig~nyl nyujló szűlgálali idöbe azt 
n gy2.korhtívl is be kell szán1itani1 a111elyet 
az nlkahnazctt n1ás n1unkaadónál azonos 
'.'1ucibkörbe1; betöltött. · Ezt a gyakorlatot a 

Jnun1Cűbalépésekor hiteltérdem1öen ígazc1u..ta 
kell. 

4. i\n1ennvíben az alkaln1azott olyan 
inunkakörbe!l dolgozik 1 an1ely a bér sz2n1-
pontjából n1aga3&bb bércsoporljába tartozik, 
ezalatt az idö alatt a n1agasabb bércroport
ban 111egállapitott fizetésre van igénye. 

5. A napi két órai fo1lalkozlatásra fel
vett segé.-dmunk.ásoknn.!\, cso1nagolónak

1 
taka

rilónönek a megállapított heti bérnek 30 szá
zaléka fizetendő. Az ilven alkalmazottnal< 
foglalkoztatási ideje csak, egyhuza111ban tör
ténhetik. és a reggeli órá\i:r:t eshetik. 

6. _A,_ félnapi n1unkaidöre alk:tl111azott 
pénztárosnönek, n1üszaki scgéclerönch: •2s l'é:•· 
karitünőn8k az egész napi :1lkaln1azó.sra rne:g
állapi.loll legkisebb n1unkabér 65 százalé1·;:2:. 
jár. _„\ Iélnüpos alkaln1azásnnk cgyhuznrnb,:·.'~ 
é.s pedig vagy cléle1ött vaqy a cL?lutún Íolya .. 
n1án kell történni, E rendelkezés szc1nponijá· 
ból délelőttnek a napnak legíeljebb [él-2 órú
jái.~ terjedő, a délutánnnk 1 a nnpnap lc::gko
rábban fél 2 órakor kczclődö idösza1~át lehet 
tekinteni. 

7. J\n1ennyibcn valainelyik ~dk:dnca;~ott 
napi 28 Orai foglalkozlalósnál hosszabb idön 
8.J 1 de félnapnú! r;::videbh :ideig v::n iogl:dkoz~ 
i<:tlva, félnapi n1unk::i.clijra van lgénye. 1•'él
napon Lul szolgúlatoL lcljesilö cdkaln1:izoilnak 
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az egész napi idöre jiró munkadíj tizetenclö. 

8. Elöre meghatározott időre felvett, a 
jelen rendelet hatálya alá tartozó kisegítö 
tisztviseJC. vagy segédmunkás legkisebb napi
bére 10 százalékkal több, mint a megfelelő 
bércsoportba megállapított legkisebb munka· 
bé:r egv munkanapjára eső része, 

9. Azok a se.~édmunkások és kíiutók, 
akik a munkaadó kifejezett kivánságára ke· 
rékpáron látják el szolgálatukat és a kerék
pár tulájdonukat képezi, a részükre megá!la. 
pitoll hetibéren felül területi csoportok sze· 
rint 3, 2, illetve 1 1> pótdíjat kapnak. 

10. A gyógyszertár ügyeletes szolgálatá· 
ban a rendelet szerint megállapított heti mun· 
l<aórán tul szolgálatot teljesítő alkalmazottak 
lulmunkáját a rendes munkaidőre eső dijnál 
25 százalékkal magasabban kell díjazni. 

11. A renddel hatálya alá eső alkalma
zottaknak esetleg nyuj tolt természetbeni 
juttatások ellen(· rtékét a Jvlagánalkalinazot.
tak Biztosító Intézete, illetve az Országos 
Tó.rsaclalombiztosító Intézel által időről-időre 
megá!lapitott léi ités összegében lehet beszá
mitani. 

12. Abban az esetben, ha a munkaadó az 
<clkalmazotlal terhelő alkalm:izotti kereseti 
adót vagy a MABI és OTI járuléknak az al
kalmazotl~l terhelő felerészét is magára vál-

Hl'i' 

~alja, Jogositotl ezen összeget a haví, illetve 
heti bérnél arányos összegben figyelen1Ü~ 
venni. 

13. A lenli lrntározalban meöállaoilolt 
l:avíi illetve hetibGrekhez a miniszt~ri réndc_ 
lelek alapján esetenként megá!Iapitolt b1ór
pótlékot hozzá kell számilani. 

14. Jelen határozat rendelkez:\soi 
nem . érinlik a fölük eltérő n1is jog_ 
szabalyok, szokások, szerzödés2k vagy meg. 
allapodások haláiyát, amennyiben a mun
kavállalón<A ked;·ezöbb helyzetet bizlosila
nak. 

Budapest, 1941. május 29. 
Dr. Vámossy Zoltán s. h. 

egyel. ny. r. tanár 1 

a bizottság elnöke. 
Dr. il1 ozonyi Sándor s. h. 

egyEl. ny. r. tanár1 

a bizollsúg je~yzöje. 

líristályos liiszőlzormon, 
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.:\Z A~\Y 11._C4G.:\„ZD:\.IJI-:{}D.:\„S Cf 1:.ó-GY
SZElíSZEI~Il'.} .A.liI BIZ011'I1S1l.G.::\, 

9755--1940. sz. 

::f:rtesitt•s 11;.1.raffi110Jaj gy:íriúsa tiir~y;.íhan. 

{1V1agyarországi Gyógyszerész Egyesületnek.} 
ErlesiLen1 L Cin1et, hogy a Vacuun1 oil 

conip. rt. gyógyászati célokra is inegieleló 
rninöségü Para[fín olajal gyárl. r\ Paraffin 
cL:ij:i.l a nL kir. Páz111ány Péler 1\1clon1á11y
E·~~yetcn1 Gyügyszerlani Intézete megvizsgál
la és a I\í. kinclúsu JViagyar Gyógyszerkönyv 
l' Ö'i etclrnényei sze: E1ponl j ábú1 111egi C'le lönck 
talúlia. 

Fclli'Cr8n1 a ( Cín1et1 szíveskedjék a fen_ 
Liek•::l a gyó,gyszerl(u- tulajdonosi kar ludo~ 
:n1ásáro. a.dni. 

Dr. I(oG'ács István, 
a bizottság elnöke. 

19(1 

Érl1'stli>::: Y<l~·f'lin pótn11ya1; lrírgyühan. 

!]Vl:t·jV~tror.s·.i::írii Gy66yszerész Eoyesülotneli:) 
'1\ 1\'l. kir:~ Orsz .. ~Í(öze:~8sz:;é'gü~yi inlé~~t 

é\ dr. _\Té~vitry Oleochc1nia kfL keDöcs alap~ 
HnYa,~:í.nak gyógyászati célra való fclh:1sznú
J;ís:i. t:~r.Qyúhan az J.lábbi értesilést küldte a 
Gyö,~ysz(rÍpétri Bizottságához: 

. A~ dr. \íégváry Oleochen1ia 'i/egyipari 
Hl ('.elcphdy; Budopest, IX., Soro'<sári ut 
4~. sz.) :-i.z últala elö:dlitott hárornL:ijta ke
Iiocs ~l~1panyng (semiviscosurn vaselint he
l·ycttesítö pót:1nvat?ok) v1z::~5álal<íl l'ér[e '.\„ra 

1 
1 ·' ' • 1 'd ~ ( 

va ö le:dnlellcl 1 hogy az cn1-iletl késziln1én1rek 
. • 1 b ; a ~.Yü~ysz.2ré:3zel en pótanyagkénl fclhasz-

11álhalük-e, v;1.~y sen1. - , 
i\z InL~;;;et :t vizsgfiI:tlokal, az 61„1-ényben 

l.évö, .~'alainin~ a 1 IL 1::.iaclá~u 1\lo.gy:tr Gyógy .. 
~.zerkonyvnek o vas":lin2kre von:1.lkozó I·;öve_ 
lelinénycinek figyc1c1nbevétc.I6vcl e!vC1io-;l0 s 
a C.·! 1177-70--lSJclil. sz. és a j~ler:. útir:~tl~j;oz 
;ne1lékeJt viL:.:ri'á1ctli crcd111énv '\l'tpí·in 't'T~ a 
n1e'.Já1lap2dús~~ jul0tl, hogy' ;)~~ „ o'lc(~c~htc;~~l;t 
.2.1. h:.I e!őál l i tolt hú ro111f aj la kcnöcsa1a p:1nyag 
ko?1d az .,/\'' jc-lünek t~-,:ó:5vsz::rké.~zilnv~
nyckbcn v.oló felh.tsoc•1ülüs;. oll~n jóllehet 
a ~ty:i.rt1nány a Gyó,gyszcrkönyv kövcteln16-
nyeinek n~m n1~ndenbcn fe1e1 n1e.~ _ tekin
t~!lel a n1íncUnkább fokozódó nvcrsanvar1h:~-, ' ..... 
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;::zerzés ne1-,ézsé_geir~. netn fog ész:rGvéte1t 
tenn-í. ~A. 

0
B" és nC" jelü készibnények·c'.t 

a2.onb1n a vizsgálati ercdrnény alapján az 
Intézel az előbb emlitett célra való felhasz
r~t1lás:ira nen1 larlj"l 1nc_gfele1önek." 

Felkéreo1 t. Címet, h·)~V a fent 
kel a gvOiiY~zerlár tuTajdo1~~si kar 
sár2 hÖzni szivesked jék. 

idézclle
tudomá-

Dr. Kovács István 
a bizottság elnöke. 

9822-19cJO„ S?.„ 

Ujabbo.n ann helvtelen eljárás kezd láb.„ 
r:1 i~ ·10ni. hr~~v ~Qy·?S, pyógyszerlárnk a m:ii 
~u1yos hel·y:i:elet flgvclrilen kivül hagyva, a 
.dvó~·;,;szcrcllólás terén 111ulalkozó egyes zök~ 
l:r::nf1.:: vaQY kP.::;·.~d::!1ne<:; s;::'dlíl:"tsni.-: e.;;et.;~1 
1nlni:1 i ir! · ~ h~lU2vn1íníszter urhoz fordulnak, 
nern. eléQpé inc!oholl, sől leliesen alaptalan 
panaszokkal ' 

Tcl·:inL:ttel nrr:i, hogy az ilyen nanaszo1< 
khríz:;~á1ása so\: fp1cslc;Jes n1unkJt · okoz a 
Gvér„vs..-:2ripa1~i BizolfsúQ iro:1ó.ján:ik1 amely 
végcrccltnénybcn n panaszok 1dvizsgálásfd. 
·Jérlzi. a Jöv6bcn a bizottsáQ a ncn1 elégQé ín
,1cl-:n1t vnc•v ·:·pDcn alapta.lan panns?,t-tevé) fe~ 
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lelősségre vonását fogja illetékes hdyen ja·· 
vaslalba hozni. 

Panasszal csak. olyan eseL~'..;ben lehel él~ 
ni, an1idön a 1ncgrendelés L2ljcsitCs2nek a 
:negtagadása beb1zoE)rithaLózi.n ros3zhi2zen1ü 
é.s szándékos &s ennek következtében rl 
gyógyszertári üzemek, illetve a bele<iek ellá-
tása valóban veszélyeztetve van. ;:::. 

A gyógyár11nagykereskedöket ulasilot-
t~~l,. hogy a n1egre11delés n'2m tcljesíléseneh: 
oJrnrol a mog·r·e11d l"l . !· ·1 „ 
, • ,' 

1
- • e_o va anu yen iormaban 

ertes1ts;k. L•gysz1nten arról is, hogyha vaiJ.
,11~:Iy cil~kben n1ulatkozó pillanatnyi készle[-_ 
~i'.1a1ry n~1_a:t _a rcn_c~2lésl egy későbbi időponl
b~tn lud1a1" es fog1ak eszközölni. Ezen érlesi
les alapján .a gyógyszertárnak a rne<i!évö és 
re111élhe!ö készletével ugy kell gazdŰlkudni 1 
hogy a 1cézí eladással sze1nben elsősorban ~t 
recep_tura ellátása biztosilva legyen. :\ gyógy
s,zerlara~n1J.k b:::: kell ílleszkedniök a óy6r>\'
arunagyke~·c~kedöknek általan1 jóváh~tg)~o-lt 
azon eladas1 rendszerébe is, hogy egy2s ne
hezen ?es2er2zhe-lö cikkekből bárn1ilycn kis 
n1enny1sCgetr dE: n1inclen ké~ h<'.~lben kiadja
nak. !el:áL teljesen lehelellen, hogy a -~yógy
szerta~ ilyen szer rendelCsit 3-4 all-::dorn
n1:i.l elr1111L:tszh.'c1 1 az így n1utalkozó h:ányl 
e.~~'szerre akarja pótolni. 

Tekint9tlel arar1 hogy a gyOgy:.\runagy-
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keresltedök készlete nen1 egyfornta nagy, 
szükségesne~~ lálszik1 hogy azon a n1egkölött_ 
~;éQcn 1 - :=:tn1clv szerint tnínden gyógyáru· 
llélg'/kereske<lő ~sak a régi ve·vöil szolgálhal· 
jn. ki

1 
külön anyagig·Ónylés benynjtása nélkül, 

- a bsszerzési
1 

illetőlec? bizonyos rn5dositá
rokal eszközöljek. 1'Teve.z2l~sen 1 n1ódot kiv8.~ 
uok nyujts.ni arra, hogy ininclen :~yógyszer
tár revicleálhassa üzlclí össz<Zköltel0scit és 
a1ncnnyibE:.·.1 anaak szükségét látja, bízonyo::: 
cl11.:',~ekel - esztleg az összes zárolt cii<l\.eke:t 
- n1úslól szerezhesse b:;, 1941. ja::uár clsej2-
LöL Ebbill a célb::.l kérdő-ívet kükihk szélr 
<unclyen a gyógyszc;rlúral-: nyih1.lkoznak 1nin
den zúrolL cikkre nézve, ho;~y czidei~ 1\.ilöi 
sz2rezléh be és :1 jö,:öl.~2:1 '.·::ít6! ó'.1ajtják bé!
~zcrczrü. l~incs akadú.lya :1nn;i1·:, hc,'.2Y vJ.la_ 
1nely gyó:Jyszcrlárlulajclonn~:. ha jelenleg 
cs:ik egy cé.ggcl ú11 üzleti össze:-:liLlclé.:;ben1 a 
jövöben az cgy2s cikkekre nézve n1ás beszer
zési forr{i.st Ee vú!:1sz!hasson 1 lehál az össz
bcszerz:i:sciL kl:l-hárorn variv akár több keres
kedő közölt szétosztva i;· végezhcli, dc elv 
gy:in:í.n!. szolgáljon, ho_gy ugyanazon cik.k 
löbb cé.Q!.ö\ ,oen< \·~1-;:\rclhaLó. -rckintcttel :lrrJ.· 
hogy a -bt:::zcrzl'.~i forrás váilozl<:llásúnúl az 
8-nyagi sze1nponlo~;;_1l is figyclen1bc kcJl vcnn1, 
PZ 11jo11nan válaszioli cég hozzájirulús:l 
elengedhetetlen elöíellétcl, _A.. cég·1úllozlat8.s 

~O:J 

érvény·e 3 hónap. Ezen idő eltelte utún, tehát 
n1índen év január, áprilís, julíus és oklóbsr 
1 • 1 •• l' •• b . 1 .10 e.so 1z nap1a ~an :111ncazo1".. gyógyszertár·· 
tulajdonosok_, a\ik a n1osl választott bevúsár
l~si f?rrás 111elletl nem óhJj l:i.nak !ne_gmarad
IlJ, u1abb cégváltozbtlási kérés:::e! fordulhat
nak a bizollsú6hoz. 

!ekinlve, ~110,~}' a kérclö_ívcn b2szolgá1ta~ 
Lando anya,ggazdalkodás szernponljai11 tnl, ;;t 

gyógyszerlltrak an·ya1~ellálásún:1k bizlosilás{tt 
c.é:lozzák1 leháL az adatai~ pontos és óyors be
szolgitllatásiva1 n1in:icn gyógyszertű""'r Ön!n<l
.Qa érdekeit szolgálja, fontos, hogy o.z ivc:ket 
S nap alatl beJ;Lildiékr n1crt azon~ -~yó_gyszer
tár~k esclleges késöhbi panasz~dt, an1elyck 
é z ivek beküldését e1n11ilaszt1nál:, v:i.g~r a 
i:órclő-ivekcn fc'.lür1L2lelL 1-:érclé.:::i:J~·t._; nc11!0.;; r , -

yálaszl nen1 adnak, ne111 vc\.;;lcrn 111~1jd fí~Y'~-
12n1be · 

J\ bes7.:2rzés n1ódja toY:í.bbra ís uri;:·1 "~' 7 

n1arac1. '~: · .„ ·~ 
Budapesi 1 1940. Cvi de:rc111Ler hö 1 L 

Dr. f{ováfs lsfuán s. 1~ 

r:i. kir. I. oszt. fölörzsorvosr ' 
az \nyag,~azdú!kodas Gy~)v:<-;Cn:Jari 

Bizollsá.~a elnöke.' · 
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KCLöYBÜZÖ H.A'fúSAGOK :l'S 
· Ii'iTÉZiiIENYEIL 

lejárathoz :;ötött hirdetményeinek közlését 
mellőzzük. 

Encrridzus anlirh2un1aliciun és anlipyrelicuni, 
.~ (", 

20ií 

i\IAGYARORSZAGI GY6GYSZERI~SZ 
EGYESÜLET. 

2161-1940. szám. 

Érte.sités a Forn1ulae Norn1nlf's vénymintáinak ~ 

I\1agyar J{irtí.lyi l'ó'sta Betegségi Biztosító Intézet 
terhére vn.ló i·cndelér;e tárgyában, 

A Magyar Királyi Pósta Betegségi Biz
tosító Intézete 14.187-1940. számu átiratá
ban arról érlesilelte egyesületünket, hogy az 
1940. évi február hó 14-én kell 189.549-
1939. B. M. számu rendelettel a közgyógy
>zerelliitás, illetöleg az államkincstár terhére 
engedélyezett Formulae Normales vénymin
tak az Intézet terhére is szabadon rendelhe
iók .. A..z Intézet erről összes orvos:rit külön 
körlevélben értesi!Blte. 

Budapest, 1940. október 10. 

Koritsánszky Otló Löcherer Tamás 
ü~yv. igazgató, ;<!elnök 

/1 
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2160-1940. szám. 

F;rtesités a f;ZappankCszletek bejelentése hirgyába'l. 

A m. kir. minisztériumnak 6890-1910. 
iVL E. számu rendelete alapján a m. kir. ke
rcskedelern- és közlekedésügyi mitúszlcr 
96.000-1940. K. K. J'vl. számu rendeletével 
i11lézkec1ík a szappankészletek bejelentéséről 
és forgalombahozalaláról. A. belügy_ é-$ lw 
1 eskeclelen1ügy-i n1inísztérium illetékes osztá
lváról rövid uton nyert értesülés alapján kö
z,öl jük, hogy a megjelent rendeletek hatálya 
a gyógyszcrtárakrr, ncn1 terjed ki és így az 
abban fo.~lall bejelenlési kötelezettség a 
6vór5yszertár:JkrJ ncn1 vonatkozik .. A. belügy· 
:';'inÍ~zlériun1 hatáskörébe tartozó intézmé:. 
nyek kötelesek szükségletüket bejelenlleni. 

/\zok a gyógyszertárak azonban, a1n~lyek 
ip~1rszerüen és nag·yban hoznak pipereszap
pant forgalomba, a rendeletnek megfelelő be
f .::lcnlésc.kcl üzen1ükrc von~lkozóan tegyék 
111(>~. 

Bucbesl, 1940. október 10. 
Pr2\'r-t [Jczső 

Í-ltkár, 
I.öcherer Tan1ás 

alelnök. 
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· 2159-1940. szám. 

Felhi\'<ÍS a gyógy::;zertiiri jogosif.vúnyoknL p:.íJy,_.tt:1) 
kart[irsakhoz. 

A m. kir. Belügyminiszter 240.620-19,!0. 
XIII. számu pályázati hirdelményével lelál- . 
litandó szen1élyjogu gyógyszerlárak szen1ó
lyes üzleti jogosítványának elnyerés6re kürt 

=.pályázatban részlvevö gyógyszerészek és 
gyógyszertártulajdonosok kötelesek a 111agy:cr 
á1lan1polgársár>ol íriazoló halósá!lí bizonyiL
ványt is beLe;jeszte

0

ni. /.\. belügyn~iniszleriu111 
i_lletékes osztályának rövid uton l:Srlónt ít

·gyeln1eztelése szerint az álla1npo!gársúi'. iga.
zolására illetőségi bizonyíl•,rány nern ele
gendő. 

.i\'liután az ál1an1polgársági bízony'>::iny 
. 1negszerzése hosszr..bb idöl vesz ig~nybc:, a 
: 111ínisztériun1 n1egelégszik ideiglenes á!J.:un
polgársági bizonyitvánnyal is. L\znk <:~ iolya· 
Jnodók1 akiknek álla111pul,gúrságí bizonyi Lv:i
nyul_( nincsen, kérjenek ideiglcne$ ú.llan1pol
gárságí bizonyilványL ErrC;vonalkozó !u.'.:rv,~:

. nvüket a szí.ik:3i?.ties ok.111án-y-okkal fc!szcrc[.,-e 
· é~ li:it pengős ol~1ánybélyeggcl ellátva a bci
ügynúnisztériLun közjogi· osztályán dr. l-Ior· 

·.váth Gy·ula rendörf ötanácsos urnúl (Buda_ 
·pest; IV.,.Fer-enc József rakpart 2:1.J nyujl-

11 

1 

11: 
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sák be. Az ioy kapott ideiglenes áiiampoi. 
gársági bizonyll\·ányé mellékeljék a pál~áz~t~ 
kérvényükhöz. Az ideiglenes állampolgarsag1 
bizonyítványt kérő 10 pengős okmánybélyeget 
is vigyen magával. Az ideiglenes államp?l
gársági bizonyilványl, núhelyt lehetővé válik, 
\•égérvényes állampolgársági bi.rnnyitvánnyal 
kell kicserélni. 

Budapest, 1940. 
Prever Dezső 

Íitkár. 

2246--1940. szám. 

október 10. 
löcherer Tamás 

alelnök. 

i!:rt<.'sités a púlyúi.:li.l'a kiirt gyógyszertári jogositR 
; oínyok elnyerése ir~í.nti kérvények bélyegilletéke 

tárgyában. 

trtesíl.jük a gyógyszertári jogositványé.ri 
folyamodó pályázókat, hogy kérvényükre 3 

67.293--1936. P. M. számu rendelet, illetve 
HZ illetékkiszabási hivatal 190. 759-1936. sz. 
rendelkezése szerint, a lakosság számarányá~ 
nak megfelelő okmánybB!yeget kell tenni. 
'Azoífat a fervényeket, melyekben a folyamo
dó legfeljebb 5000 lakossal bíró községbe, vá
rosba 1i·iir! jogosiLvány elnyerését kérelmezi

1 
5 

P., 100.000 lakásig tiz P., ha a lakosság szá. 
:i1a ennél is több 15 P. okmánybélyeggel kell 
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diátni. Bpesfi jogosilvány iránti kérvények 
bélyegilleléke 20 P. .Abban az ese'tben, ha a 
folyamodványban több község, vagy város 
van megen1lilve 1 a legtöbb lakóssal bíró köz
ség1 vagy vár0s veendő figyelen1be és annak 
InegfeleTö bélyeget kell a kérvényre Lenni. PI. 
Budapestre is folyamodókna'.c 20 pengős ok
mánybélyeget kell kérvényükre lenni az eset
ben is 1 11a n1ás község és város területére ki
irt gyógyszerlari jog elnyerését ugyanakkor 
kérelmezik. A mellékletek bélyeg1lleléke JU 
fillér. 

Buaapest, 1940. 
Korilsánszhy Ottó 
ügy·v. ígazgai.ó, 

2355-1940. szám. 

október 21. 

Löcherer Tamás 
alelnök 

t~rtesités a IV. }!agyar Gyúgy:::zerk(inyv krclvczrnf. 
Jtye~ lJ>~>.;.;zerz0;,e ttirgyühan, :1 l~~'!l'linagy<:rGr::;zúgi 
i!~; erd0lyi vii;~;zati~rt. V'rlik'tl 1: gyó;.c;:-;zrrt:·~rainL!Jt 

t. tulajdo::.10:_.aihoz és fck'.ö:-; Ye:::cl:,ilit:::r., 

i\lásodik 3zá111u körl-vclünkben n1ár je
Ieztük1 hogy egye.sülelünk a belli,gy·niiniszle;· 
urat n1egkercste, ho,gy az anyaországhoz 
mosl vissz1csaloll területek gyógyszertár:tí 

. részére a n1agyc.r s2övcgü 1'\/, l\'i:qJ'yv.r Gyógy· 

1• 
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szerkönyv he.szerz-ését kedvezményes arori 
legye lehetővé. 

A belügyminiszter ur október 28-án kelt 
6317-1940. eln. szó.nm leiratában értesítette 
egyesületünket, hogy előterjeszlésfüúel ma· 
gáégáévá tette és annak alapján a 40 P be
s~e~zési ár helyett, méltányossági okokból 
kivetelesen 2ó pengőben állapitotta meo a 
Kartárs Urak által beszerzendő IV. Jvlaoyar 
Gyógyszerkönyv árát. ~ 

A belügymini'Zleri leirat szószerinti szö
vege a Magyar Gyógyszerész Egyesület Köz
leményeinek !lovernber hó 1 ~én n1egjelent S. 
szán1áhan található. · 

~A..n1idön erről értesítjük, közöljük azt js 1 

h?gy a. il\a~v~r Gyógyszerkönyv a belügymL 
n~.sztermm alta! __ megbizotl Kókai Lajos 
konyvkereskedő .;_, könyvkiadó vállalattól 
(Budapest, IV. ker. Kammermayer Károly-u. 
3.) szerezhető be. 

. A miniszteri leirat értelmében felhívjuk 
a figyelmet arra, hgoy a megállapított ked
vezményes árért kizárólag csak a saját szüle~ 
ségletükre szabad a Gyógyszerkönyvet be
szerezc.i. 

Budapest, 1940. november hó 2. 

Koriisánszhy Ottó 
ügy:v. igazgató. 

Löclwrer Tamás 
alelnök. 
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2399-1940. szám. 

Értesítés a Gyúgyszerészi tiirv·ények- és rendeletek 
gyüjten1énye, valan1int a G.'•óg-ysZl'rkiilönJeg:sségeJ; 

árszab<i:::,i11ak \'II. kötetéhez kiadott pótlás 
n1egjelenéséröl. 

A visszacsatolt keleti és erdélyi orszag
része1c gyógyszertárai részére összeállítottuk 
fl gyó_gyszerészi törvények és alapvetö ren· 
cleletek gyüjteményét és azt tarlalomjegy
?ékkel ellátva, füzet alakjában kiadtuk. A 
Gyógyszerkülönlegességek VII. kötetéhez 
pótlást készítettünk, amely tartalmazza az 
1938. évi julius hó 15-töl 1940. évi október 
hó 1-éÍd történt időközi árválloz:isokal és uion
nan tö;:,rzsköny-vezetl gyógyszerk.ülönlzgessé-
gek árait. 

Az anyaországi és visszacsatolt felvídé1d 
és I(árpátaljai gyógvszerlárak részére is ren_ 
delkezésre bocsátjuk e füzeteket, a Gyógy· 
szerészi törvénvek és rendeletek gyüjtemó
rryét tagok részére 2.50 P ., nen1 tagok részé· 
re 5 pengős, a Gyógyszerkülönlegességek ár
szabásán:i.k pótlfts:í! tagok nészére 3 P. 1 ne111 
tagok rf:.szCre 6 pengős árbn.n. 

Felhívjuk az e füzotre igényt tartó t. tu. 
lajdonos és felelős vezető kartársakat, hogy 
p, kívánt füzet árát a 33.779. szám11 csekk-
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számlán az egyesülethez mielőbb küldjék be, 
tekintettel arrar hogy az.ok: csak korlátolt 
rr1enny-iségben állanak: rendelkezésre. 

Budapest, .1940. uovember 9. 

E orilsánszhy 01/ó 
ti~'"·· ígaLgaló. 

2462-i 940. czá1n. 

Löcherer Tamás 
alelnök. 

Ért.t•sité:s 3 k;íbitéi.3'~erPket tarialtnazó vények kiszoL 
g;i.ltatü.sa t<irgyábau. 

Genfben 1295. év február 19·én kötölk 
,,Den1zetközi ópiun1c~~1e2n1eny'' bccikkelvezé-
i.:éröl S7 o'lo' 1030··v,rv-\!.TI ' ' ' ' ' "' · ~ „ ·.f'~A.f'I.. - . tc. cs a kab1tosze-
rek gyárl3.sának l{orlátozása és foröalon1ba
l1oz::tlr,L1 sz2bályozása tárgyában ::>Genfben 
1931. é·vi ju!ius hó 13_ún kelt nen1zetközi 
c~yez1nény bccikkc1;'ezéséről szóló 1933: 

\
1 lII. tc. végrehajtása lflrrryában kiadott 
2222-19~4. 1\1. r.::. szúmu re1~delel 7. §~ának 
2._ ~ekez.cfése szerinl a gyógyszcr·2sznek a ká
bi tosz:::rl L~u·iain1azó gyógyszerek kiszolóúI
'lp tás;:ír:1 vo:·1:1H~uzó i:tlt:dános rendelkezÓse
ken felül a legnagyobb körliltekiníésl és óon~ 
ciossá:zot k~}l !.anusiln.nia &s nlinden ofyan 
esetb'2n, an1tkor a rendell kábítószer rendel
tclés:z~rli, vagy gyé~~yitó cClra való felhasz-
11álása tekinlelcben kctely merül fel, lájékqz, 

213 
ialás céljából a legrövidebb uton a rendelö
orvoshoz kell fordulni. Eppen ezen oknál 
fogva szü~;;s::?.g1::snek láljuk 1 hogy a kábítósze
rek kíszolgá\latásával kapcsolatosan a gyógy
szerbíral~ t. tuL1 j donos::iina\ és felelős vez<:.!
tőínck ujból nyonntékbl figyelemébe ajánl
iuk az alábbiakban a vonatkozó jogszabó. · 
Íyokat: 

A gyógyszerészi müködés és e1járás sz'.1.
bályozása tárgyában kiadott 260.510. B. 
M. számu rendelet G. §-a szerint az egy 
és kétkereszles Si'.er2~;;et tartaln1azó or\'OSÍ 
rcnclelvén~1 t n1inden esetben olyan vCnypapi
ron kel! ki:i.llílaní, an1elyen a rendelőorvo3 
neve és lakMa [loldon száma) fel van tüntet
ve. ·JV1índen orYosí Tcndelvényt szabálysze~ 
TÜen, n1índen kétséget kizáró 111ódonr jól ol
vaslntó irússal kell kiállítani. A rendelvé
n·yen az orvos a rendelés hclyél és keltét fcl
iegyezní és a :1evét olvashalóan aláirni tarto
zik. Az e~y vagy kélk2reszttel n1cgjelölt 
svóovszcrck rendelés-2 seelé·,1 ugy az orvos, 
~~ln't' az állatorvos köteles ann~k n1cnnyísé
ségét betüvcl és szún1n1':ll klirnL I-Ia pedig az 
JrYn~ a kCLkeresztt~l inegjelöll. ,gyógyszerek. 
re nézv:: n1egá1lapiloit 1egn:1~yobb egyes, il
lc lrl1c~ napi ad::tfJnál többel kíván rendelni, 
tartozik a rcnd~ll 1n12nnvis·égcl 1112-g nCv:1lú
irásával vagy kézjegyével külön is n;egerösi_~ 
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kni. Nem vona!kozík azonban ez utóbbi ren
delkezés a külső használatra szánt kenőcsök
r: és. ~ldato]q;a. Az egy és kétkereszltel je
lo1t gyogvszerek rendelesek.or 11gy az orvos, 
mi~t az állatorvos köteles a rendelvényen a 
gyogys.zcr használati ulasitását lüzetcser. 
:;11e.~jelö1ní, tehát hasznilali utasításul ren-
d 1 t 

. " „ 
1

„e ,e ~zer1nt., :a~y 11utasitás szerint" megje~ 
.olesel,et hasznalm nem szabad. A lnsználali 
utasítás pontos feltüntetése abból a szem_ 
pontból is nagy j elentöséggel bir, hogy azo· 
kat a kétkeresztes szert tartalmazó rendel
vényekeL an1clyek a használati utasításból 
Jnegállapíth'lV\an a legnaQyobb egyszeri, il
letve napi acl9.got n1eghaladják, vissza kell 
tarb.ini és a tnérE:gkönvvbe bevezetni. 

I\.étkeresztes szerl tartalrnazó gyógyszer 
ismételt elkészítését az orvos ugyanazon a 
vényen csak ugy rendelheti el, ha a rendel
vényt ujahl-- keleltel és alálrásúv~d ellúti~L 
Kétkeresztes szert larlalmazó rendelvé~yt 
„Semper repclelur" jelzéssel ellátni, illetve 
ilyen vényre gyógyzcrl kiszol.gállalni nen1 
sz1bad. l(étk.creszttel rnegjelölt c5yóc5yszerl 
por alakban osztatl.::E11d rcnclczlní és .ltiszol
gáltatni nen1 sz;ibad. 

Ketkeresztlel megjelölt szer\ tarl:dmnó 
gyógysz.er oly helyiségben, ahol gyógyszertár 
van1 csak a rendelés napjii.111 vagy következő 

2i5 

nap cin~ oly hely·ségben 1a1tók. részére pedi~, 
ahol gyógysz2:rtár nincse~, csak a rendeles 
n:1pján

1 
vagy köi:vetlenlil_ ritkövetkczö hár~ni 

nepon belül adható ki. Kél keresztte'. ~'.'g1e· 
löll s·,ert Lartaltnazó rívóciyszert - l{abitosze
rek kiv.étsiCvel - uj;bb borvosi aláirás nélkül 
c~;:tk ahh:tn az e::;·::.tbt:!n szab1d · isn1élellen kt_ 
2.dni

1 

ha a két kereszttel jelölt szernek az 
egész gvógyszcrbcn [og1alt n1c~nyis~ge., nen1 
haladja n1eg a szernek, a 111egallap1tott egy
~;7eri legnag:·ohb adagját. Hn. azonban a ren
del\ gyógyszer menuyiségc a .l~gnagyobb ~d~
got n1eghaladia ·vagy az káb1Lcszernel( m1n~
::-ül, a\:kor a vén:.' csak abban az ~~etbe:i h:e
~:;~ithstő el is1nétel Len, ha a rcndelo o~~os -~z 
is1r

1
éllést \!repclelnr" vagy 0reiterelur szol\:

kal elrendeli és a rendelvényt ujabb kelettel 
és uiabb néYa1úirássa1 ellátja. . 

Oly kél kereszttel megjdolt szert, brlat; 

111
azó vényl, :1n1elyen a fc1trt szer d1l~n.~o 

haszná1ala ntlkülözhetctlen és ezen ko:ul
n1ényl a h-:1L62{qii Liszliorvos a vény_:.::n „ 1 g~~ 
Folía

1 

ujabb orvosi aláirás_ és. k.elet nelk1~1 1;:; 

1
11eö lehel isn1ó.lclni 1 a h1lós1g1 orvos alt~l 

1~1 cgjelöll idöpo;1Ug, de legfelj('.bb egy napla-

ri Zvíri . 
. 1..\ legnagyobb egyes vagy napi. ad1got 

l u\habdó és elso használatra rendeli kétlrn
r(szlcs szerről kiálliloll orvosi rendelvénye-

,,, 
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kel a hivatkozott rendelet szerint vissza kell 
brtani és a méregkönyvbe be kell vezetni. A 
méregkönyvbe bevezelendó vények elbírálása 
és a maxin1:ílís adagnak érteln1ezése tárgyá
ban az Országos Egészs.égügyi Tanács T. 501 
-1934. szám alatt o következő álláspontot 
foglalta el: 

11 1. Az a tény, hogy az orvos a 1n0tximá
lis adagot lulléple, meg:\!lapilotln:tk tekin
te11dő, ha akár az egyes adag elöirásában, 
is történt meg az. Mindkét esetben fennáll 
teh?it a bevezetési kötelezettség. 

2. Nem kívánatos azonban ezt a rendel .. 
1i:ezést általúnosságb:.tn a külsőleg használatos 
szerekre is ldtcrjesztenit n1erl pl. a kenőcsök 
ne111 vcszcdcln1esek. J„\ külsőleg használt sze
rek közül csak 2. fertőllenilőszerként ho..sz
nftll hyclraq;,~yrun1 bichloralu1nra és a cyana
tun1ra vagy ·Jsycy1u1alun1ra véljük kitei-
jcszleni a bejegyzési kötelezettségBl, 
ezekre ;s c.sak abban az esetbcn

1 
ha 

aznk in substantia vagy 0.2 százalékosnál 
löménvebb oldatban rendel telnek. Félreértés 
c1kerüÍésc végelt példakép ilt en1liljlik, hegy 
E.zck szerinl ne111 larljuk bevezelendönek a 
í0-20 gr. összn1ennyiségü 1.-2 száz:tli:kos 
n1orphinolclaiot vagy cocJ.Ínoldatol sen1 1 ha 
bevételre 3--5-szor naponla 10 vagy 20 csep
pet rendelnek belőle 1 noha az orvosság ös.3~-
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::nennyiségében elelveszedclrnes n1éregadag 
fo:Ilaltatik. ts ugyanígy nen1 volna b~vezc
te~dö az 1 száznlzkos atropin-oldat 10 gr._ 
ja sem, ha abból naponb 1-2 cseppel r:n
dclnek szc111b2rseppentésre, noha eges~ 
n1ennvisér5e íl.10 1ir. atropint 1artaln1az, n11 
<'6ysz8'rre"' bevéve ;,é6zeies lehelne. _A._ Tanác3 

<:::> <:::> " 

r.2?.el1.3 szerint a bevezBtés és a recept megor-
?<'!se ncn1 a közönség megvedelm~zé~~ érde~ 
ki?ben lörténik, hanen1 1 hoJ%Y a n1ax1n1ahs adag 
tudatos !ullépése esetén az orvos, illetve ":z 
ily rende!ése1-:. vagy mérgek szabál_yta!~n !t~
~zo1gá1tal.rí.s{térl a gy~::,ryszerész" te1eiossege 
b:i j esetén n1egállapii.ható leg·1/cn. . 

/~„z a körüln1ény 1 ho~y ctz orvost szeine-
1 ycsen is111c n :i. gyógyszert kiszo 1gál ta tó 
gyógyszerész, üc:n1 Inenleslt az úl ta1ános sza
bály alól. an1Fly szerint kábítószert ~nég az 
orvos sJiál ha:iznúlalára ís cs8:k szabó.ly.sz2-
rüen kii.lllitott és pontos használati utasitiis_ 
sal ellátol.t v8nyre szabad kiszolgáltatni. 

A kábitószerck jegyzéke a kábítószer
n1eörcndelésí füzet 1. olcLdún n1egtalálható. 

""Felhiviuk a gyógvsz2rlárak L tulajdona· 
·t c'.s t felelős vezelöíl 1 hogy a fentisn1erte-

.s 11 1 1 1 
tell szohlvok!ioz saját jól felfo~ott érc e di,<-
hcn a lcg~zigorubban a1kal111az\:odj;tna1c 
Nvcmaté:kosan felhivjuk tovftbbá a gyógysze.r
tá~ak felelős vezetőinek figyelmét arra rn, 

fi 
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hogy a kábítószereket tartalmazó orvosi vé· 
!1yek elkészilésénél a lc.1Jn.1~yobb ~~ondclal és 
körultd<inféssel járjanak el. A vény hiteles_ 
;;égét és valódiságát illető legkisebb kétely 
vagy gyanu esetén i~~yckezzenek n1agálói a 
v8nyürlapon n1cgnevezelt orvoslól a vény 
vc:dódisága 1 vagy az adag helyessége felől 
meggyőződést sze.~ezni és az esetleg hamis
nak bizonyult vény bemutatóját a legközeleb
bi rendörörszemmel i!lazoltnssák. 

Budapest, 1940. ~ovember 19 
Koritsánszky OÚó Löch.erer Tamás 

ü~yv~ igazgató. alelnök. 

2579-1940. ;zám, 

trtesités a hézieladásban khizolgáltatott hígított {>::> 

Hin1ény szesz pótclij{irúl. 

i\ 111 kir. pénzügyn1iniszter 1940. C\'t 

173 200 szán1u .rendel2tével a szesz cc5yed
á1 nsúgí ~ladJ.si árát ujból 1negálh1pítotla~ En
llek követke:ztéb12.71 a gyógyszcrL:íra:;: a szesz 
literjét kb. 2 pengővel drágábban szerzik be. 
A belügyn1iniszteríu1nhoz elölerjeszlésl le~ 
:.?ünk a .I\1• :i\lagyar Gyógyszerkönyvben hi
va~alos szeszes készitn1ényck árpótlékának 
ujbóJi n.1eg;;lllapilásár1. ;'.\z inlézkeclós meri
törléntéíg a kézicladási úr3zabásban felvel1 

2Hl 
splrituosák és linclurák az ölt megadott ára.. 
.kan szolgáltatnndók ki. A higilott és a \ö· 
mény szesz (Lekinlellcl arra, hogy azt kézi
eladásbaa a gyógyszelárak a 260.500-1934. 
B. M. számu rondelelben megállapílott árnál 
olcsóbban szoigúltatlák ki) a fenti áren1elés 
l-:.övlkeztében annak összegével egyezően 100 
grammonként 20 fillérrel magasabb áron szol
gáltatható ki, a k?lieladási árszabásbm meg
állaoitott árnal. 

-Budapest, 1940. 
f{ori/sánszhy Ouó 

ügyv. ígazgat6. 

2729--1940. szám 

november 26. 
Löcherer Tamás 

alelnök. 

Értesítés a Paraa:ninohL•nzolsulfa1nid és sztlr1nazé_ 
!;:ainak kiszolgiíltat{tsáról. 

Illetékes helyről nyert felvilágosítás alap
ján Iigyel!nczteljük vaL1mennyi gyógyszer
tár L Tulajdonosát és felelős Vezetöjél, hogy 
·:1 Paraa1ninobenzolsulfa1nid és annak -núnden 
szárn1azéka1 így pL :\.n1besid1 Dcseplyl, Pa
naflu, Ronin, Ullrnseptyl, stb, egy kereszll·d 
~elzelt gyógyszer ös így csak orvosi rendel-
\·ény alapján szolgáltatható ki. 

Budapest, 1940, december 13, 
líorilsánszhy Olló Löc/zerer Tamás 

iigyv. iga.zgató. alelnök. 
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2730-1.940. száni. 

Figyehncztctés egyes gyógyszervényck kiszoig:Utá· 
tása tárgyüban. 

Jelentések érkeztek arról, hogy egyes 
gyógyszertárak nem tüntetik fel az áltah;k 
elkészitett 'rényeken a pilula rnassza sulyat 
és nem alkalmazzák a nem ismételhető vé
nyekcn 11 lsn1étlés escl2n az orvos állal ujból 
aláírandó" felirásu bélyegzőt. 

Felhívjuk ennélfogva valamennyi-gyógy. 
szertár t. tulajclonosát és felelős vezetőjét, 
hogy a m. lm. b01ügyminisztcr 260.500-· 
1934. B. M. súmu rendeletnek 5-ik pontja 
szerínt a gyógyszerész úllal i2lhc1sználl n1eny. 
nyiséget a vényen ponlosan jelöljék 111cg Cs 
a 11 tota n1:issa" sulyál a vényeken n1inden al_ 
l1,:alon1111al tüntessék fe1 1 hog;.r a gyógyszer is· 
:11ólc1t elkészif.ése esetén a pirulák azono:: 
culyban legyenek elkészíthetők. Kérjük továb
bá, hogy :1.zokon a vényekenr a1nclyek ujabb 
orvosi :J.lúirás nélkül meg ncn1 is111élelhelök, 
E~Z erre ut:iló fi;;yeln1czlelő bélyegzőt 111inde:u 
esetben alkal1nazzák. 

Bud,,pcsi, 19,10. 
J(nrilsá11szl2y Oltó 

t•gyv. igazgató, 

decen1ber 13. 
Löcherer Tamás 

alelnök, 

2787-1940. sz. 

Ért,esitt>s a 9150-19-10. }I. E. szúntu rendl'h•l 3.lap
ji!n kiitclezij 7 sziizahíkos fizl•té:'ii pótlék bejelentés~'. 

~iirgyiihan. 

/\. i11agúnalk.:i.ln1azoltak Iízelésének sza
b:tlyozása tárgyában kiadott 9150-19,10. M. 
E. szán1u korn1ányrendelel arra kötelezi a 
gyó~vs?.c1 és? n1unk;L~1.dó:.;at 1 hogy az alkaln1a~ 
zásukbzin álló gyógyszerésze'..; 1 _gyógyszerész
j elöltek, gyógyszerész gy:tl~ornokok, pénztúr-
11ok-nök1 gépirónök, yagy n1ás tisztviselőknek. 
n1ínösi.ilö -alka! niazotlai-knak 19,10. 11oven1ber 
1-sö napjától külön 7 százalékos fizetési ;ióL 
lékol adjanak. E rendelet alapjú:;1 történt il
lelményviiltoztatú'Z n OTI-~ak, illetve 
1\1ABI-nak akkor kr:ll bcjelc11leni 1 ha a bér
osztál"";-' 111egvúl tozik. i\. bCroszlúlyok havi 300 
pcn\íús il1cl111ényig bcz:'trólag )l! pengönkénl 
en1elkcdnek, illetve vúlloznak. 300 pcngön 
felül a bétoszLll'{;ok 1 (1(! pcn,~őnként en1el~ 
kec!nek . .:\.n1cnnyi.bcn a 7 szúzalé;;;os póllék 
f!gy-clen1hcvéle!Cvc! a bé!:oszlá1y ucn1 vállo~ 
zik, u~y fízetéspótlékol b2jc\c;1Leni ncrn kell. 
J\?nlo1ál az ::dk::dn1ct~oll:d.;.núÍ 1 akik csak öreg~ 
ségi bizlosilás szcn1ponqából vannak bejc_ 
lcnlvc 1 a vá!Lozús bt?j~:l:.:nlósl ugy:incsak n1cg 
kell lenni abb~u1 ~l~ cseLben 1 ha a béroszlál·y 
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megvaltozott. A bérosztltly változásnál a H
zetési pótlékot az e célra szolgáló 11 változást
jelent1.i iven" kell bejelenteni. Fel_ ~<ell lüntel
ni a pótlé1( össze.~ét és n1eg kell jelölni, hogy 
ezt a fenti szán1u rendelet intézkedése alap
ján 1940. nn\··cmhC'T 1 étöl élvezi a n1unk2.~ 
vállaló. A fizetésviltozás bejelentésére szol
gáló nyomtatvány minden trafikban és pósta
hivatalb1n kaoható. 

Az alkal;,,,azotti keresetiadó lerovásánál 
a fizetési pollékLlt be kell jelenteni annak ősz_ 
szegére való tekintet nélkül. 

P.. mu.akaació a fizetési. pótlékot mind n 
fizetési jegyzé~i:ben (bér jegyzékben) r n1índ ll.Z 

alkalmazotlakknl va!ó elszámolásban külö11 
köteles kin1ulatni. 

Ruclare,l, 19•1') december 23. 
Korilsánszhy Ottó Löcherer Tamás 

ügyv. igazgató. alelnök. 

127-1941. sz. 

Ért,esités az .állatgyógyászati készitinéuyeknél iithá
hiiritható fázisndó különbözetről. 

A Magyar Vegyészeti Gyárosok Orszi
gos Egyesülete 265-1941. számu átirata 
alapján értesitjúk a gyógysz2rtárak l. tulaj
donosail és felelős vezei:őit 1 hogy a n1agyar 

í 
1 

223 
gyárak által elöií.llitott állatgyógyászati ké
sziln1ények és állatgyógyászati l(ülönlegessé
gek után a .~yógyszertárak által áthárítható 
fázisadókülönbözet a delail eladási árak 0.7 
szá1aléh:i 

Budapest, 1041. 
Korihánszily Olló 

ügyv. igazgató. 

ad. 132-1941. 

A 

j~nuár 20. 

Löcherer Tamás 
alelnök. 

"Gyógyszerészi Hetilap" 
tekinb~tt's Szerkesztőségének, 

Budapest. 

A gyógyszerészi közvélemény tájékozta
tására dr. T3ufler Gábor egyesületi elnölme1< 
Löcherer Tamás alelnökhöz intézett levelét 
másolatban idemellékelve közlés céljából 
megküldjük. 

„Igen tisztelt Barátom! Az egyesületi el
lenzéknek ·politikai pártálláson1 .iniatt eilenen1 
intézett támadásai folytán, kénytelen vagyok 
ét Jv1:tgy:1 rnrszági Gyógyszerész Egyesületnél 
vÍs!J t elnöki liszts6gen1röl len1ondani, n1ielöt t 
az uj &yógyszerészi törvénytervezet, melyet 
életcélomnalc tekintettem és nagy nmnkával 
előkészítettem, törvénnyé vált volna, 



_A.z a lörckv8se111
1 

hogy a politikát az 
EgyE:sületbö1 kizárjam, nen1 sikerült, n1ár is 
elérte az ellenzék, hogy a Gyója ügyben po~ 
litikai jelenségek észlclhelök. Ha a politizá„ 
lás az Eávesűletbn tovább folytatódna, az 
EQvcsülcl" tönkre nlenne és n gyógyszerészei 
ü~Ve helvrchozhata!lan kárt szenvedne. 

- _A.rra' kérle:i, hogy az alapszab·rílyok ér~ 
telmében vedd át az Eg1{esi.íiet ügyeinek ve„ 
zetését, hívd ös;;ze a választn1ányl, ahol sze· 
ruélyesen kivánon1 lemondáson1at bejelenteni 
és indokolni, a v{dasztinány eddigi bizaln1át 
n1egköszönvc, bucsut venni. 

Szívélyesen üdvözöl tisztelő barátod: 
dr. Tauffer Gábor s. k. 

Budapest, 1941. jam•ár 20. 

J{nrifsáns:hy Ottó 
,gV>'. igaz_gató. 

Löcherer Ta111ás 
ale1nök. 

.A. Tvlagyarors~ágí Gyógyszerész: Egyesü
kl eJr,i;kc dr. l 1uffor Gábor eddig viselt el
nüld li;;:7[séri~röl, hozzán1 intCzell levelében, 
be i e1e1~-lettc . .,, lc1nondásút. .A.. n1u1 L év november 
~~íl.án 1~1cf~t:irtrdl Yálaszlmányi ülésen dr. vi
téz \i áradv Lds:::ló alelnök, decen1ber 22-én 
pedig Ten.z2.~:·:í1·y .József tarse1nök jeleniet~ 

' . 
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ték be tisztségeikról való lemondásukat. A 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesüle_t Bu
dapesten tartandó rendes közgyűlése luvatva 
lesz az egyesület uj elnök:ségét n1egválasztan11 
mert a kartársak bizalmából eddig viselt al
elnöki tisztségemet ugyancsa1c a közgyülés 
r1~ncÍelkezésére fogom bocsájtani. 

A közdyülésig hátr~lévö hónapok alatt, 
mint az egyetlen hivatalban maradó elnök· 
ségi tag _ a lemondott elnök felkérésére is 
- az alapszai:iályok . rendelkezéseinek meg
felelően tovább vezetem az egyesület ügyeit 
és i(or>doskodni foga\ a kari érdekvéd<;_lerr; 
zökkenőmentes t0vábbviteléröl, a keruleh 
közgytiléselc e~tybehívásáról és a . közgyi.il~s 
előkészitésérö1. Egyídejü1eg összeh1von1 a va
lasztmányt január 31-re e tárgyban 111egtar
landó rendk.i.vü1i ülésre. 

Az ii.tn1eneti idő alatt továbbra is egye
dül a kar j~1vának szolgá1atába á1liton1 n1un
ká~ságon1at és 1elkiismeretesen 1dvánom .'.l. 

1"5;11 haruló nehéz feladatot cllitni. Gondos. 
kndás tárgyát fogja képezni a v:.ilságból val~ 
i:ibontakozás 11tj1na1r megkeresész és íl kar 
összes tényezöiv8l ösnzhanr~ban a kibonlako·· 
z5s si1na 1efolvá$án::t1{ bizlositás<t. 

_A.z eredménve~ munka érde1.:ében kéretr 
az ors7-iLit?vülés l~ét házában he1yelfog1aló kar
társGtím1"; l~erületi e1nö1\ök1 o,z igaz.gató~a,-: 
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nács és a v'ála!=iztmány ta~jainak, az egyesü
let minden tagjának, valamint a szaksajtónak 
témogat:\sát. hogy az 'átmeneti időben ren· 
diink érdekébea a szükséges teljes nyugalom 
biztosítható legyen. 

iluctapest, 1941. január 20. 

Löcherer Tamás 

100-1941. sz. 

Ért>l'"sités a magyar gyógyszer;irszab:.isnak a vis;;za„ 
csatolt keleti és erdélyi országrészen való 

érYénycssége túrgyában. 

Ihatalos helvröl történt !elhívásra ér· 
tesitjük a visszacs~tolt keleti és erdélyrészi 
területen levő gyógyszertárak t. tulajdono
sai! !?::: felelős vez•zlöít, hogy a polgári köz
Íf::izgatás~1~k n1uff év november 26-án való 
bevezetésével az összes magyar közígazgatá_ 
ói jogszabálvok életbeléptek. Ennek követ· 
keztében a gyógysz.zrek árszárnitását {taks<i
lását) a . m. kir. belügyminiszter 260.500-
1934. B. Nl.. számu rendeletével kiadott 
Gyógyszerár::zabás alapján kell végezni, fi· 
~yc!embe véve a 220.100-1940. B. M. számu 
rendelelet, amely egyes gyógyszereknek a 
Gyó.gyszer.árszabásban megállapított ára után 
folszámilandú pótdíj, valamint a 221.389-
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i 941. B. iv1. ,zfuv.u s az általános !orgalmi
o.dó (adóvál!ság) és a fényűzési forgalmíadó 
kulcsának folemelesével kapcsolatban felszá-
1nitancl6 3 százalékos egységes felár tárgyá
ban intézkedik. 

Egyesületünk a visszacsatolt országré
szeken müködö gyógyszertáraknak annakide
jén megküldötte a hivatkozott miniszteri reIL 
<leleteket és árszabási tételeket lartalm;czo 
Egyesített Gyógyszerárszabásl, s az ahhoz 
kiadott !. Pótfüzetet. 

Budapest, 1941. január 20. 
Koritsánszky Ottó Löcherer Tamás 
ügyv. igazgató. alelnök. 

i;,„z elnökségi tan<icsndó bizottság első ülése. 

/\ i'vLt.~v;i..rsrszági Gyógyszerész Egyesü
let válaszbnánya egyhangu határozat alapján 
az uj elnö~\ség n1egválaszlásáig az ügyek vi
te!ere Löclzeter Tamás aldnöknek adott meg
haíaltnazást. Ugyancsak egyhangu határozat 
alapiéin elnökségi tanácsadói bizottságot vá
laszloll, melynek tagjai: vilé= Kouáts Aladár, 
1Uo/11ár Antal, Réthelyi József és Szentgali 
Dániel. Az elnökségi tanácsadói bizottság lo 
lyó ho 5-én tadoll::l első ülését. 

.A„z illés jóváhagyólag tudo1násulvette az 
alelnök. bejelentését, an1ely szerint a válsag 
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mielőbbi megoldása érdekében L hó 3-Üd Í<e
lellel a belügy_, valamint a kereskedelem· 
ügyi miniszterhez felterjesztést intézett 
a:.; elnö1\ségel választó 1941. évi rendes 
1~.~·l~~y~dCs március hó 16-án történő egybehi
vathatása érc1el~éb~n .. A bizottság megállapi
lolla, hogy korabb1 időpontra a közgyülést 
egychivni nem lehet. Amennyiben a minisz
teri felterjesztések nem nyernének kedvező 
elint~zést, akkor a közgyülé3 időpontját az 
orszagos kedvezményes utazásra is tekintet. 
te! március 30-ra tűzte ki a tanácsadó bL 
zottsá~. 

Bemubtásra került a kerületi elnökök
höz a kerületek egybehivása tárgyában inté
z~ndö körlevél terveze_tc, amelyet a bizoltság 
1111ndenhen hclycse1l. .A. közgyülés adniiniszt_ 
raliv részét előkészítő s a kerületi elnökök~ 
nek szóló egyesületi érlesites l. hó 6-án ke
rül póstára. 

Réthelyi József javaslatira a bizottság 
minden üléséről hilfablos közlést ad a szak
.sajtónak. 

A továbbiakban jóváhagyólag tudomá
sulvelle a bizoltság a január 31. óta történt 
e~~vesüleli intézkcdé3,2kröl és pénzügyi k.iadá
sohól szóló jelentést. Alelnök bejelentette, 
h8~Y a be1ügyn1inisztériun1 illelBkes {ényezöi
nél f. hó 3.án tísztelgö látogatást telt és íe-

-~~~ 
lenlelle az egyesület vezetésében beálloll. 1 

v:'titu~<isl, illetvc 1 hogy az egyesülel a lehető 
lc&:rövidebb időn belül eg:ybehivancló közgyü-
lése uj elnökséget választ. 1 

/\z elnökségi tanácsadó bizollség az G1-
e.1n0k által elö!~erjeszlelt ad111íniszlrativ 
ügyekre nézve hozott a továbbiakban határo
zatot. 
Löcherer s. k. ügvv. alelnök, vitéz Kováts s. k. 
Molnár s. k. Réthelyi s. k. Szentgáli s. k. 

_.\ :.: cln<ikot:gi tu11á(·s1dó bizottsú;; n1~l:-:;odik i.ilé~t>. 

.A. tanácsadó l:!izottság n1.'.lsodik ülését 
február hó 14-én h1rlolla. Löcl:ercr Ta111as 
l;gyv. alelnö!<: bcjelcnlelte 1 hogv a belügyn1·1-
11iszler az alapszab~\lyok 13. §-ának 4. és .t 

32. §-ának 1 q éi 23 bekezdésében fo.~lall 
rencle\kczis2k•2t a választó köz_::;yiílésrc kiYé
lsle.scn feifüggesztcllc, illetve 01yk2p n1ódo
::.itolta, hogy a közQyülés n1'..:t2hirdc:lC,~!,1:·:k_ 
ln1láriclejét s a kerületi ülése\: n1eglarL:-\:::á
nak iclőpont1al kél hétben állaioiloll:t m::g. 
Ennek kövelk(;zlében ~1 választó közgyüló~; 
időpontját n1ftrcin-; 16-ában lehel ni.egáil:l
pitani. Jelentetlc1 hogy a kereskcdclen1ügyi 
rniníszlcr a k.0lgvülésre ui:a;;.ó tagok ré.sz·~:c··..: 
dr. vitéz Várady László közbenjárásár:t 50 
.száz~lékos n1cnclclijkedvezn1ényl C!1gedé\<:·~·
zett. Beszán1oll a belügyn1iniszlcrhez inté:;::.:it 
elötcrjesztésröl, an1elyben a gyógyszerk8szi · 
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iéshez szL\kséges disznózsir és növCnyi olajait 
kontingensének megállapítását és gyapjuzsi:
helyelt vasel1nu1n chnlesterínalum li:íszolgál~ 
fatásának engedélyezését kérte. Az OKI-hoz 
jelentette azokai a gvógyszereket, amelyek a 
IV. gyógyszrkönyv álbl előirt minőséghcn 
nem kaph1lók. Az illó_olajok eltartásáról, a 
vaselin helye!!e~:ilé~éröL egyes li:.enöcsö1i: elö
úratainak n1egváltrizta!ásáról 1 a n1úrka.feLir 
úfhárításórol !eiral érkezett, amelyek .:?.Z 

egyesület iltal el6terjesztett kori kivánságo
ka !eljesit1k. Beszámolt az iparügyi miniszte
I ium lörvenytervezetéröL amely a mérnökökR 
nek fenntartott munkaterületeket olymér\ék
ben bövili ki, ho2y az a g;.•ó.gyszerészi kar 
szempontjiból sérelmes. Ez ügyben bead
vány készül a törvi::nytervezct séreln1es ren
delkezéseinek tnodosilás:1 érdckéb~n. Tájé
:i..ozl:illa a bíz1)l~s.q,?; í 1g~ail a vid~ki gyógy
~:zertárak petr6l2'un1 ellátása és a n1orphiun1, 
codein, acthy1n1orphin árának uj n1egallapi
rf1sára tett egyesületi lépésekről. Végül bz
jelentelte hogy a belügyn1~íniszler :1 kass9.i 
közgyülésnek az uj kerületi beosztásra vo
natkozó határozatát jóyáhagyta. 

Ezntán az előterjesztett adminisztratív 
üóvek:rc nézve hozott a bizottság halározalot. 
L~Clir21·er s1c Ü\'. elnök. vitéz J(ovács sk. 111ol-
11ár sk. S;:énlgcilz sk. 
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„A.z clr.ökségi tanácsadóbizottság har1nadik ülés'}, 

A TanácsadóbizoÜság harmadik ülési, 
február hó 21-én larlotla. Löcherer Tamás 
iiQvv. alelnök isn1erlelle a Szabványos Vény. 
1TJ-íÍ!ták visszavon;i~a érdekében az érdekelt 
vcgy·észeli gyárak részéről indított 1nozgalonl 
állását és az ez ügyben folytatott lárgyalá-
srk eredméiry;~l. - BC'jel.entetle. hogy a ne111-
biYatalos gyóöyszereknek gyári cso1nagolás · ~ 
ban az off.íci;aban való raktározása érdeké- f.:~~) 
hen a b2lüoyn1íniszterhez felterjesztést intéz- ?.': 
iE:'.k. Beszá~olt az Országos l(özeg€szségügyi :. 
lntézet áliratáról, amelyben az Intézel ludo· 
másulveszi

1 
hogy egyes hivalalos gyógysze-

rek a IV. i'v\agyer Gyógyszerkönyv előirásaí-
nak megL."!l elő minőségben nern szer~zhelök 
be és kijelr;.~1ti, hogy a ~yógyszertárak anyag-
' izsgálalánál a közölt adalo!rnl figyelembe 
fogj a venni. 

Ben1utatta dr. Müller Viln1os kir. laná
csns. föorvo3 kiadásában n1egjelenö ,JClíni
ka í Thcrápía" ma.~isztrális és galenlkus vény_ 
gvüjtcn1ényél

1 
arnelyek a n1ull év nov•..'111lY21· 

3Ö·ún rnzgta.rlott igazgatótanácsi ülés htl.lá~ 
ri:·zalán::il'- meQfelcltien v:da111ennyi orvosnak 
és gyógyszer.~;znek a Nostra alap terhére 
d1imenl~:;en történő szétküldése folyan1atb:i.n 

van~ 
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Bsjelenlelle, hogy az· iparügyi n1iníszté .. 
! iun1 ci n1érnökí n1unkate-rületne1\: kiszélesíté
se érdekében b2ler jesztctl törvényle.rvezelö
Ye1 szc·rnben a társegyesül~tek1.:el karöltve a 
belügy, az iparügy, az ígazscigügy és a hon
védeJn1i n1iniszterekhez emlékiratot nyujta
nal~ bz, a1nelyb8n a gyógyszerészetre nézve 
~(:re!n•es tr~ndelkezések n1ódositását kérelme
zik. 

V~gül íelenlette, hogy a Székesfővárosi 
alka1n1azoll:i.k SecrítCalapjának iüaz6atósági
v:i.l nie!Jállapodott.-:> arranézver h~gy"' a vidéki 
.!lvógysze:rc~zek szún1láíból történö l 2vonáso
kal az eQvesület inegbizoltaí felülvizsgiilhat
j{;J~. Továbbá uj, 1\Önnycn áttekinthető gyógy· 
~zerrendc1esi ul.111ul.aló kibocsáftását kérte. 

Ez2l(ulán az elóterjesztett ad1nínisztrativ 
ii.~:yc1o·e nézve hozott a bízof.lság határozatot 
Löcherer s. k. vitéz Kováts s. k. 
íigyv. alelnök. iVi olnár s. k. 

Réthelyi s. k. 
Szentgáli s. k 

.!>.,_ tetnácsaclóbi~ltsá~ negyedik ülését feb· 
1 uúr 28-~n l::i.rtolta. Löchercr 1·amás ügyv. 
alelnök beid<nlelle, hogy a gyógyszertári se, 

~édmunkások munkabérn}_egállapil0 bizotlsa
gáriak pOttagj aiként a belügynüníszlériun1tól 
rövicluton nyerl felhivás alapján dr. VVeber 
Dezső -és Réthelyi Józs2f karlár3akat ter~ 

jeszletle clö a január 31-én lartoll válaszl
n1ányi ülés. azon elvi határozaLUnak f1gy0le111-
bevétel_éyeli hogy .1 n1unkabér111egálln.pit6 
bizottságba a gyógy3zerárszabás k.iclolgozásá
vrd f1 .. g!aiku.~ö kart·-írsak kerül jenek. J eletL. 
tette, hogy a IVieningococcus széru111 és .::t 
vaccinák. gyógyszertári haszonkulcsának híva· 
-falos megállapítását kérte. Bcszá111oll a bu
.dapestí Gyógyszerészgyakorno:;:í Taniol ya1n 
lnegszi.ínCse kövelkeztében [elC:slegcssé vál.o 
bcrenclezésí és felsz2relésí tárgyak ért~k:.:~,L.2-
slre n1eginclult tárgyalásokról. ;.\_ fcl:,,~~r·::l:~:;l 
(.s berendezést álvevővcl a veglcg2s 111~.iúl
lapodást tern1észcles2n az uj eln'.:ll~ség lesz 
hivatva 111egkölní. - BejBlcnletlc, hogy a 
belügy111inisztériu111 az okl gyógyszcrész~l~ 
ill12tn1énycíni.~k n1egillapilására hozolll és úl
lala jQ;;áhagyotl 1nunkabérn1egállapitó bizoll
sfq~i h1túroza\ot n1árcius 1-t_öl a vtsszacsalolt 
ke1clÍ·· és cr(lélyi országrészeken rnüködci 
gyógyszertárak. ~1l~.;:aln1azottaira is kilcr j 2sz
telte - Ben1utalLl a be1ügyrnínisztcr leir:1Lál. 
1nelyben a ki~zolgállatási dij Iclszúrnilúsi,.l 
engedélyezi dbb~n az escben1 ha a gyógyszer_ 
küli:inlege:;ségi!l urvosi rendeletre a gyógysz~-



1 é-,.z felbontani és kisebb mennyiségben ki
.:,zolgáltatní kénytelen. 

Bt>j?lt>11teta!, !;0gy az ó.rviz a.Ital körül
:·.árt gyó2yszerlárak gyógvszer utánpótlásá
nak nizlositására megállapodott a Magyar 
Vöröslu~reszt Egylet m2netöszolgálatával, 
hogy a nélkülözhetetlen gyógysz·•reket repülő
gépen ejtőernyő segllsé1(ével juttassák el az 
árvíz által körülzirt községek gyógyszertárai
hc;z. Lrről a gyógyárunagykereskedőket is 
érlesilctte. 

Ezulá•1 az előterjesztett adminiszlrativ 
ügyehre nézve hozott a bizo~tság határozatot. 
Locherer s. k. vitéz J( ováls s. k. 
ügyv .. alelnök. Molnár s, k. 

Réthelyi s. ii. 
Szentgáli s. k. 

360-1941. 

Értesités a gyógyszertárak pctroleu1n szükségleté

nek biztositása tárgyában. 

Eovesülctünk a petróleum fogyasztásá
n;i_k k~~·lálozásiról szóló rendelet megjclené~ 
f,ekor -felterjesztést iqJézett a k.ereskedehní 
és ltözlekedésüóvi, valamint a belügy-rninisz
terhezr a gyógYSzertárak petróleum szükség· 
lelének bizlcsilása üclekébon. A kereskecle· 

lern- és k0zlkedésliQvi· n1irászler a petrolsu\n 
fnrgalmáTiak és IogY~sztásának uj abb szabá · 
]vozása táróvában ki:idott rendelet végr(;:~ 
h'ajlását a 9g,200-1940. I. b. K. K. M. szám 
rtlatt szabályozta. Ennek ellenére olyan jelen
é'stk. érk.eznE:'.\, hogy e.~yc-s közsZgek elöljú
róságai nem elégitih. ki a gyógyszerlárak 
petról2um szük<;égletét. Szül(ségzs ezért, 
hogy a fenti számu végrehajtási utasításnak 
a gyé~ysz,ectárakat érdeklö részét az alib ... 
biakban közöljük: 

"A fogyasztói igények helyes szán1bavé
lele cél iából a hatóság köteles megállapilani, 
hogy a hatóság területén 

a) melyek azok a ilözinlézmények (köz
hivatalok, állandó1n elhelyezett honvédségi! 
csendőrségi, rendörségi és pénzügyőrségi ala. 
kulatok, pósla, 1-iórház, gyógyszertúr, slb.), 
nrnelyek n1ükö,désük: folytatásához a pclro
!eumot nem nélkülözhetik. 

A fogyasztóknak közvetlenül kiszolgál
tatható pelrólcun1 inennyiség feloszlása !ckin_ 
telében az alábbi elveket kell szcmelötl lar_ 
tani: 

e!sOsnrban ke11 gondoskod11i arról, hogy 
a h:itóság te1 íiletén levő hözintézn1J?nye!2 
(második bokezclés n) pont roncklkezésére 
álljon az a mennyísé~, an1ely az illető köz-
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'nlézménv közérdekii müködéséhez feltétle· 
l ' '· 

nül szükséges. 
A 99.200-1940. K. K. M. sz. rendeletet 

a kcrcskdclem- a kereskedelem· és közle
kedésügyi n1í11iszler valan1ennyi város pol
(,Úrn1e::lrénck és vala111ennyi község elöljáró
~ó.gána~\: 1negkü1dötte:, 

Fclhivjuli valamennyi vídéki gyógyszer_ 
lár t. fele1ös vezetöjéti hogy amennyiben n 
gyógyszertár üzembentartásához szükséges 
pdroleum beszerzése körül nehézségek forog
nán:ik fenn, az itt idézett rendeletre hivatko
z{1ssa1 {ordu1jnn;:;.k. a község e]öljáróságához 
és kérjék a gyógyszertár1 inint közintézmény 
részére szük-:.éges pelroleun1 mennyísZ.~ ha1a
dé'.l:tril:ln kinl:iló.só.L 

Btdapcsl, 19,11. február 15. 

Kori/sánszhy Olló 
üQyv. i.gazgató, 

Figychueztetés 

Löcherer Tamás 
ügyv. alelnö~c 

A vaselín hia1'-y pótlására több gyár ung. 
pai affinit vasclin néven hoz for~alon1b~. 
l:-clhivj11k '.l gyégyszertárak L tula1c1onosa1-
rtJ\: és fele1ős vezetőinek H.gyeln1et arr~t1 
hn~y a >tascHn és az ung. i;a~~ffini clneveze
s<::k kél különböző anyagot ielolnek. A 21.000 

-1936. K. K. /11. számu rendelet értelmébm 
.::1z ung, paraffininek vaselin néven való forga
lombahÖzatala tilos.· Amennyiben tehát a 
t~vóovszertár ré::;zérc vaselint rendelnek, ugy a 
;aóykereskeJök e helyett ung. paraH\nit 
cs;k a gyógyszerész tudtával és beleegyezé
<;ével szállithatnak. A gyógyszerész is köteles 
a 333.774-1941. B. /11. számu rendelet alap
ján .a v1!nven. feltüntetni, ha vaseli.n 11el)rell 
ung. paraifínít szolgáltatott ki. 

Budapest, 1941. február 17. 
Korilsrinszky Ottó Löcheret Tamás 
ügyv. igazgató. ügyv. alelnök. 

435-1941. sz. 

Értrsitfs 
egyes Nostra készitinények cso111agolásáról. 

érdeké
részére 

A csomag0lások olcsóbbálétele 
ben az alabbi Noslr::i. co1nprin1áták 
k-Brtondobozol\:at készíttettünk: 

20x0.10 ~ 
20x0.10 g 

30x0.015 g 

Comorimata .l\midazopheni 
Com~rimah Barbi!. 
Comprímata Barbileth 
Comprimata Cardiotoníca 
Comprimata Codcini 
Comprim-1•:t Codeini 

A kartonok ára 10 darabonként 

20x0.01 g 
20x0.02 g 

36 íillé\'· 
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Felhívjuk a gyógyszertárak t. felelős ve· 
zetöinek figy2lmét arra, hogy a 0.01 és a 0.03 
Coc1ein <:nmprímáták is a Formnlae Norma
le>ben fch ett 42. sz. vényminta előirata alap
;án -- n hatóanyn.g su1yá.nak értelen1szerü 
válioztatás{ival - az ott megadott sulyb:in ké
ozitendők. A Nostra előiratgyüjteményben 
megadott előállítási mód és suly az 1940. 
május [f1_án közzétett érlesitésünk alapján 
hatályát vesztette. A comprimáták egyöntetii 
sulya érdekében kérjük, hogy ehhez a gyógy
szertárak szigoruan alkalmazkodjamJ<. 

Budapest, 1941. február 24. 
Kordsánszky Ottó Löcherer Tamás 
ügyv. ígaz.~ató. ügyv. alelnök. 

3'15-19-11. sz. 

Pályá7'~fi hirdetn1ény. 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesü· 
lct alapszabályainak 22. §_a alapján pályá
zatot hirdetünk a lemondás folytán megürn
;:;c„lett ügyvezető igazg1tói állásra. 

Pályázhatnak az 1939. évi IV. tc. hatá
lya alá eső magyar állampolgár, okleveles 
gyógyszerészek. /\ P.ályázatí kérvényt az 
egyesület ügyvezetői irodájáoan (Budapest, 
VI., Hegecliis Sándor utca 17. I. emelet). kel! 

280. 

benyujfani. A beérkezési határidő 1941; már: 
cius 27-én ·délelőtt 10 óra. Elkésetten erkezo 
pályázatokat nem vesszük figyelmbe. 

A pályázati kérvény a következő okmá
nyokkal szerelendő fel: 

1) gyógyszereszi oklevél. 
2] magyar állampolgárságot tanusitó bi

zonyítvány, 
3) rövid életleirás ,az eddigi gyógysze_ 

részi müködés leftüntetésével, 
4) a leszármazás igazolása. 
A kérv·ényhez nem szükséges eredeti ok: 

mányokat csatolni, de fenntartjuk azt a jo · 
got, hogy a megválasztandót az alkahnazt~
tási szerződés n1egkötése elölt eredeti okma
nyainak és szolgálati bizonyítványainak be
mutatAsára kötelezzük. 

Az áJlús javadalmazását a szolgálati 
szerzöd-és fogja n1cgállapítanir de lájékozta
tás11l közöljük, hogy a fizetés mérve a lemon
,dott ügyvezető igazgató eddig élvezett java
dalmazásával les?. egyenlő. Részletes felvilá
gositást a M. Gy. E. ügyvezető irodája nyujt. 

Kelt Budapesten, 1941. március l 7_én. 
A választmány halározalából: 

Preyer Dezső sk. Dr. uiiéz Várady László sk. 
ügyv, igazgató h. a Magyarországi Gyógy~ 

szerész Egyesület elnöke, 
országgyülési képviselő. 
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759-1941. sz. 

Értesités a n1cslerségt•s édesitiíszerek ujabO csonut· 
gohisa tárgyában. 

Folyó hó 6· all érvénybe lépett a 85.801) 
-1941. P. Jvl. számu rendelet, amely a mes

·terséges édesilőszerek forgalmát és árát ujab
ban szabályozza. A rendelet szerint változás 
csak annyiban történt, hogy üveghiány miatt 
az 50, 100 i'< 300 darabot tartalmazó Saccha
rin !ablelták pap!l"csomagolásban kerülnek 
forgalomba abcsonvahb beszerzési és eladási 
áron .. ; T 1 hclvelt ·a papircsomagolásu T5, a 
T2 helydl ugyancsak a papircsomagolásu T6 
és a T3 helyetl a T7 j elzésü csomagolás ke
J ii 1 czcr:tul forgalomba. 

A T5 beszerzési arn 31 f, eladási ára 35 f. 
A T6 beszerzési ára 62 f, eladási ára 70 L 
A T7 be,z . . 1n 1.86 P, elad. ára 2.10 P. 

_A._ rendclkezP.s iulajdonltépen átn1eneti 
jelleQgel Cir, rnert an1inl üvegfiolák és üveg
\:sék bcszcrezhclök, isn1ét kapható lesz a T1, 
a T2 és T3-ai jelzdt Saccharin lablelta. 

J-\ széke3fővárosi pénzügyigazgatóság a. 
gvói5yszerl.irak rnesterséoes édesítőszer en
g~dé'l1;·eil a 111. kir. p.inzüg;öri szakaszo1i: utjitn 
fogja kiterjesclcni. a T5, T6 és T7 jelzésü 
Saccharin beszerzésére és eladási jogosultsá-
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gára. A budapesti . és környéki gyógyszeré
szek azonban sürgősen kérjék az illetékes 
IJÓnzÜQyigazgatóság utján a T5, T6 és T7 jel
zésü Saccharinra engedélyük kiterjesztését. 
A kilerj esztés megtörléntéig a gyógyszertá. 
rak az illetékes gyógyárunagylmeskedőjük 
utján már beszerezhetik az uj csomagolásu 
rr1eslerséges édesitőszere1i:et. 

Budape.<t, 19-!1 április 9. 
Gróff Gy11la sk. dr. vitéz Várady László sk. 
'igvv igazgató. elnök 

.Arváltozás !degészités. 

A havi árválto?.ásokba kérjük kiegészíté
sül [.:,]venni: 1662. Progynon B oleosum inj. 
3x1 kcm. P 5.06 P. 7.90 á lo.ooo !. B. E. 

Budapest, 1941. április 7. 
Preycr Dezső 
főtitkár. 

i\Iagyanízat a g:tzdas;.igi cseléd~ég gyógssztrellábí">J 

titrgyáb:iu. 

-'\ „ l(i)ztclek" cimü n1ezögazdasági idő· 
t'zaki l1p f évi ó.prilis hó 27-én a ,,Vegyesek" 
rovatában foghlkozik a gazdasági cselédek 
gvógyszer'Zámláhak felühizsgálásánl. Hi
Vú lkozik az 1907 :XLV. tc. 28. §.ára, amely 
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szerint: . . . „A gazda terhére a cseléd €s 
csal id ja r~szére szükséges gyógyszereket 
olyan módon kell rendelni és kiszolgáltatni, 
mint az országos betegápolási alap terhére.·· 

A rövid közlemény olymódon értelmezi 
a törvényt. hogy a gazdasági cselédség részé~ 
re csak azokat a gyógyszereket szabad az or
vosnak rendelni, illetve a gyógyszerésznek a 
gyógyszereket kiszolgáltatni, amelyek köz
gyógyszerellátás terhére is rendelhetők, azaz 
kiszo.Jgáltathat6k. A törvénynek, a fenti mó
don ti\rlénő magyarázata, sok felreértés és 
még több helyt nem álló megállapításra al
kalmas. A belligvminisztérium a közgyógy
szerellátás, illetőleg az államkincstár terhére 
rendelhető nem hivatalos gyógvszereket és 
gyógvszerkülönlegességeket előírja. Minden
kor utal arra a vonatkozó rendeletben, hogy 
a: 1,liözgyógy.szcreJlátás 1 illetőleg az állam
i;incstár terhére rendelhetö" gyógyszerekről 
van szó. A rendeletben sohasem terjed ki a 
n1inisztériwn arra, 11ogy ugyanez a gyógy
szerrendelési korlátozás a gazdasági cseléd_ 
ség részére is kötelező. A lent hivatkozott 
lÖJvénycikk világosan kiírja, hogy ugyanugy 
kell rendelni és kiszolgáltatni a gyógyszere
ket, mint a szegényalap terhére rendelteket, 
de ebből nem következik, hogy a gyógysze
rész reá kötelező más jogszabályt hagyjon 
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figyelmen kívül. A 260.510-1934. B. M. szá
m. rendelettel kiadott (,,Gyógyszerészi mü. 
ködés és eljárás szabályozása tárgyában") 
EZabályrendelet 7. §. (1) bekezdése a követ
k~zö_- , A gyógyszert ugy mennyiségileg, mint 
m_1nosegre. nézv<.:! szigoruan az orvosi rendel· 
venv szerint kell elkészíteni. A rendelvénv
ben e~őírt gyógyszerek közül bármit is 1;;_ 
hagyni, vagy azt, amennyiben ellenkező tör
vényes rendelkezés nincs, n1ással helyettesi
teni ~zigoruan ti!os." _A._ törvényt és a sza
bá,lyrendeletet a gyógyszerész köteles ponlo· 
san betartani. A 400-1932. N. M. M. sz. 
renclelel 11lal az engedélyezett gyógyszerekre. 
s ezáltal .a gyógyszerésznek módjáhan áll az 
a!ap terhére nem engedélyezett gyógyszerek 
Ioszolgáltatását L~lutasitani. Nem azonositható 
a gazdasági cselédség gyógyszerellátásával, a 
gyógyszerek re!ldelése a közgyógyszerellátás, 
vagy az á!Ian1kincslár terhére történő gyógy
szerendeléssel, a korlátozás szempont1ábó1. 
Gyakorlatilag sem vihető keresztül, mert a 
gazdaságok, uradalmak orvosai magánorvo
sok ís lehetnek, akik a közgvógyszerellátásra 
vonntknzó rendeleteket nen1 ísn1erik. /\z ura_ 
dahn1k. gótLdasúgnk az orvossal íörlént clC
zeles megállapodás alapján kiköthetik, ho6y 
milyen gyó~yszcreket engedélyeznek sz~
láju1~ terhére, s az 1:1radalmí orvos a rendE;„ 
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lésnél az ilyen kikötéseknek eleget lehet. A 
gyógy::;zerész azonban - az elöbb hívatkozott 
jogszabály alapján - csak azt a gyógyszert 
~zolgáltathalja k1, an1it az orvos rendel. Nem 
irhn.tó a gyógvszerész terhére 1 illetve nerr' 
vonható le a gyógyszerész számlájából azon 
a címen .sen1rr1iféle {étel, hogy a gazdaság 
vagy uradal?_m terhére az egvils, vagy másik 
rendelt gyógyszert a gazdasági intézmény 
nem engedélyezte. Fenti megállapllást meg. 
erösiti még a belügyminiszt,2r által kiadott 
260.500-1934. B. M. számu rendelet „Alta-
1ár.os scahálvok" 7. pontja, amelyben a vény
készitésné l előforduló munkadijakra nézve 
kü!iin rendelkezik a közgy6gyszerel1átás, s 
kiilön az 1907:XLV. tc. 28. §-ában foglaltak 
szerinti gazdasági cselédség részére rendelt 
gvógyszerekre vonatkozóan. Amennyiben a 
hivatkozott lön·ény magától értelödöeQ érte]. 
n1ezhetó lenne a r5azdasáói cseléclséöre is uc5y 
oz u. n. .A..rszabás rendeletben szÜkség'tel~n 
lett vr.lna külön utalni erre is. 

Budapest, 1941. április 30. 
freyer Dezsií s le dr. vitéz Várady László s.k. 

főhtkúr. elnök. 

1339--1911' sz. 

P: f. é-d május hó 1-en megjelent Gyógy
szerknlonlegességek árváltozása és kietiészi
léséhen - - ,;ajtó hiba folytán - a kövell<ező
kel kell helyesbbileni: 

Ervényes 1941. május hó 1-töl ;április 
1. helyeit. ' 

Prcgynoi; C clragee törlendő, helyette: 
Old. Besz. ár /\_ készitmény neve Elad. á. 
315 6.40 Prolnton C. dragee 10x5 mg 10.

Tk. szám: 2335. 
16.20 Pr0luton C dragec 25x5 mg 21.

Tk. szám: 2335. 
Budapest, 1941. Május hó 13. 

1428---1941. sz. 

Preyer Dezső 
!ötitká;-. 

Felhivá::; az össz,e-:, gyógyszertárak frlel\}s vezct(ji. 
hei és :llkaln1azotiíl.ihoz. 

.A. Jvlagyarors·-'.:ági Gyógy6zcrész Egyesü_ 
ll'tnek tudon13.sára jutott, hogy főképen a kö
zeln1ultban visszac-:;atolt keleti- és erdélyi or
szá~r~szeken az Orszú~on I(özegészsé~ü~yi 
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Intézet és a Kábítószereket El!enörzö Köz
ponti Szerv rnegbizását színlelve, vala.ki el
ienőrző vizsgálot címén igyekszik kábitósze_ 
rekhez j utní. 

'. Felhívjuk az Összes érdekeltek figyel
met arra, hogy az e1lenörzö vizs6álatra ~e
l<;n!kezöl;töl m_ín~len alkalommal k&'rjék m~g
b1zasuk igazolasat. .A..bban az esetben, ha ;z 
iilető nem tudja magát megnyugtatóan i<la
zolní, kérjük, hogy forduljon azonnal a te;(i. 
l«lileg _íHetél~'" hatósághoz (rendőrség, fő. 
szolga51ro1 hivatal, n1. kir. tisztiorvos és n1. 
kír, csendőrség), s ilyen esetben ís minden 
alkalommal részletesen tájékoztassák a Ma
gyarországi Gyógyszerész Egyesületet, 

Budapest, 1941, május 14. 
Gróff Gyula Dr. vitéz Várady László 
ügyv. igazgató. elnök. 

1437-1941, SZ, 

Felhiv<ís n méregkönyv helyes vezetése t<i.rgy;:í.ban. 

A Kábítószerek Központi Ellenőrző 
Szerve felhivására közöljük a gyógyszertárak 
frt1elő3 vezetőivel, hogy a n1ércgkönyvben, a 
260510-1934. B. M. rendelet 5, §. dJ pont. 
ja értelmében a vevő nevét és foglalkozását, 
továbbá lakását tudakoló rovatot mindazok-

2,17 
ban az esetekbon kí kell tölteni, amikor a 
venyt a inére.gkönyvbe be kell jegyezni. Az 
uj méregkönyv nyomtatvány már ennek fL 
~ye!embovélelével fng elkészülni. Felkérjük a 
gvógvszertárak !. vezetőit, hogy a megfelelő 
rovatból 11ha nem orvosi vényre vBlelett a 
ezer" kitételt a használatban kvő könyvek-
ben is huzzák kL 1 

Budapest, 1941. május 14. 
Grófi Gyula Dr. vitéz Várady László 
iigyv, igazgató. elnök.' 

1517-1941, SZ, 

Felhivüs a gyógysllerkiilönlegességekct gyártó, 
illt•t ve forgalon1bahozó t. Gyárak és t. kiilfö1di 

J(épviseletekhez. 

Felkérjük a t, Gyárosokat és Képvísel-z_ 
tek.et, hogy csak.is az engedélyezett és törzs
könyvezett készítményeiket tartsák forgalom
ban. A törzskönyvezett készítményekből 
csakis az zngedélyezelt cson1agolások hozha
tók és tarthatók forgalomban. Nem engedé. 
ivezett, az engedélytől eltérő cson1a.golásut, 
pL 25-100 db, vagy amp„ forgalomba hozni 
nem szabad. 

E.gyesületünk elnöksége isn1ét ki ~zán· 
dékozik adni a gyógyszerkülönlegesség1 ár
szabást. Az úrszabásba való beiktatás cél já-
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ból kérjük az érdekelt eÍőillitólrnt, hogy 
sürgősen közöljék az esetleges uj készítmé
nyeik.et, valarnint az uj zárószalagos ké.szit
rnényeket is. A vitan1intáblázat ki2gészilésé
hez kérjük ;.:;özölni, u készítmény milyen vita
n1in, milyen adagolásban és n1ennyi egysé
get tartalinazó csornagolásban kerül forga
lomba l(érjillt továbbá a b2szerzési1 eladási 
i1r, külön a felár és külön az ~s2tlegcs bélye~ 
itrát közölni. 

Az egyesület minden hónap l-én közzé· 
le52j a hónap közben megjelent uj árakat, 
ugyanugy felveszi az u. n. á::változásba a:;: 
időközben cngedélyezcll ujabb készítménye
ket. !(érjük a gyógyszer1~ülönlegességeket 
gyártó cége1i:cl, hogy hónap közben enge_ 
dl'-]yezett gy.5gy3z~rkülönlc~cssé,gekröl csak az 
árvállozás 111egjelenéc:ével •.:g\idejüleg adja
nak ilirl, ugya!1ugy a szüksé:,ges eg}öntetüség 
l~cdvéérl ne közdljék az ídőközh2n eng2dé~ 
lyezelt árváltozásokat. 

. !\.z eddigi 15 P-ös beszerzési értékhatár 
hr:lyett czentul 20 P-ös eladási ár lesz az ér· 
Wdntár. Kérjük a külföldi képviseleteket, 
ho.fiy ennek figyelembevételével szán1itsák. ki 
a kés,~illnények árait. 

Budapest, 1941. május 20. 
Preyer Dezső 

fötilkár. 
: ·.> 
,. ,:,. 

::::::~·i:ti:'.t> 

1697-1941. sz. 

. Értesitl>s ha1nis1't,·>tt 1>1·1·c>s1' 1·e··11,· t · ·1 argya Hln. 

Dr. Szidon Henrik ujpestí orvos ur kö
zölte Egyesületünkkel, hogy Í3merellen 
e~yén, nevéve! ellátott „Eukodal" vényeket 
valtott be egyik budapesti gyógyszertárban. 
A rendelés nem tole származik, nevével visz
szaélé.s történt. ·Felhívjuk a gyógyszertárak 
t. felelős vezetőit, hogy a fentnevezett orvos 
nevével ellátott vénnyel a gyógyszert, csak 
kellő igazoltatás után - az orvossal való 
előzetes megbeszélés alapján - szolgállas_ 
sák ki. 

Budapect, 
Preyer Dezső 

föl1tkár. 

1941. j unius 3. 

1779.-.1941. szám. 

dr .. uilez Várady 
elnök. 

László 

Értesités u Neo-Ho1nbreol készitnu.';nyt•k <írh\:;ziillL 
tásn i'tírgyáhan . 

256. old. 2001 TK sz. Neo-Hombreol 5 
mgr. 4x 1 hom. ebdásí ár 11.25 P, 

257. old. 2083. TK. sz. Neo-Hombreol 10 
n1gr. 4x1 hont. eladási úra 15.- P. 

2084. TK. sz. Neo·Hombreol 25 mgr, 
5x1 hom. eladási ára 18.- P. 
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Ezen készi tmi\ny eiadási ára Iol yó évi 
julius hó 1-fo lép érvénybe. A hó végéig a 
megnevezett készitn1ény ré_gi ára van érvény
ben. Egyébként a 24-es számu árváltozásban 
közölt adatok helytállóak. 

Budapest, 1941. junius 4. 
Preyer Dezső dr. vitéz Várady László 

főtitkár. elnök. 

2057-1941. szám. 

FelhiYás a gyógyszerszámhík iUetékezé:-ie tárgyában. 

A betegségi bizlositó intézmények részé_ 
ről többször merül fel kifogás, hogy a gyógy
szerszámlákat a benyujtók nem jól lál1ák el 
számlabélyeggel. Szaklapjaínkban löbb eset· 
ban közöltiík a gyógyszerszámlá1< helyes b2-
lyegzését1 minthogy azonban is1nételten tör· 
tént felszólalás a betegségi biztosító íntézn1é
nyek részéről, szül.;:sgesne~.;: tartjuk ujból is
mertetni a számlák helyes bélyegzésél. Fel
hiviuk n gyégyszertirak t. felelős vezetőíi1 
hogy pont0san alkaln11zzák a számlabélyc
ge.ket, n1ert a hiányosan bélyegzett számlákat 
érvényesítés nélkül visszaküldik a !3. B. L
nek. A zámlák bélyegílletéke a következő: 

200 pengőig 2 fillér 
201-500 pengőig 5 fillér 

25i 
.-"~ 

5ói-1óOó pzngöig ÍO fillér 
1001-2000 pengöig 20 fillér 
2001-5000 pzngöig 50 fillér 
A. számlabélyegeket mindenkor a számla 

bruttó összegének és ivterjedelmének megfe_ 
lolöen kell feragasztani. Ha a számla brutto 
végösszege pl. 51.10 P. és két ívből áll, ugy 
kétszer 5-5 iillérl, vagyis 10 filléres szám
iabélycget kell a számlára tenni. A belyeget 
a számla első lapján kell elhelyezni. 

Budapest, 194 l. junius 23. 
Preyer Dezső dr. vitéz Várady László 

fötitkir. elnök. 

2101-1941. szám. 

Értesités a vendégszobák árúnak ujahb rendezé<;Cröl. 

Az Egyesület vezetősége kénytelen a 
vendégszobák árál julius 1-i halállval mérsé
kelten felemelni. A vendégszobák· fenntartá
sának költsége jelenlősen emelkedBtt, olv
ann)rira, ho.~y n1a már az ágynen1ü pótlásá
nak költsége lelemeszti a vendégszobák telje> 
bevételét. Ebben a helyzetben vagy arra ke
rült volna a sor, hogy a vendégszobák szá
;nát az ágyne1nü fogyásával arányosan csök
kentepi kellett volna, vagy em:elni kellett 
volna a vendégszobák díját. Az Egyesület 
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"Vezetös·ége ezt az ut6hbi n1egoldást válasz_ 
tolla, mert a mérsékelten emelt díjak mé" 
findig r.sak egyhányadát jelentik annak a~ 
összegnek, amit szállodában kell fizetni. 

A julius 1-ével életbelépő uj árak a kö
vetkezők: i 

egyágyas szoba 3.50 P 
kétigyas szoba 5.50 P 

Minden további személy után 3.- P. 
Budapest, 1941. junius 24. 

Gróf Gyula sk. dr. vitéz Várady László sk. 
ügyv. igazgató. elnök. 

2519-1941. szám. 
1'..:rtesités a gyógyszerészi oklevéllel bir6k viiltozii_ 

sainak bejelentése tárgyiiban. 

A 389001-1941. B. Jv\. számu rendelet 
7. §-a érleln1ében a gyógvszerészel~ kötelesek 
<:z időközi változásokat bejelenteni. Az eddig 
használt nyomtatványok már kifogytak, de a 
változások be1elenthetök egyszerU levclezö
bpon is. A levelezőlapra felül rá kell irni: 
„Változást bejelentő lap". A levelczölapo\, 
Budapesti Belü~yn1inisztéríun1, I., Uri-utca 
19. száin alá küldendők. 

Budapest, 1941. julius 8. 
Preyer Dezső dr. vitéz Várady László 

fötitkár. elnök. 
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2519-1941. szam. 

Felhivás a gyógyszeréS·r.j ok1evCll.t:l bir6 szen1élyek 
köriihnéll)'t•iben bP:°ílló viiltozások bejelent~sére. 

A 389001-1941. B. M. számu rendelet 
7. §-a értelmében a gyógyszerészek kötelesek 
a személyi körülményúkben esetleg beálló 
,·ál:ozáso1tat a belügyminisztérium OM. osz
túlvának (Bpest, I., UrLu. 49.) nyolc napon 
belüi bejelenteni; a bejelentést ajánlva kell 
megküldeni. 

A változás bejelentésére szolgáló nyom· 
lalvúnyok kifogytak, de a változásokat en
nek cll.~nQrr: is késedeli~m :aélkül ajánlott l::!w 
ve!e7öhpcn be kell jelenteni. A levelezölap
ro felii! rá kell írni „változást bejelentő lap"; 
a szövt:fiből mindenesetre tűnjék ki, hogy 
gyógyszerész küldi a bejelentést. 

A fentemlítetl rendelet megszabja azt is, 
ho1;v m,lv vcllnzásokal kell bejelenteni. Az 
ere \'1.n:·tlkoto rendelkezéseket a következölt· 
ben közöljúk: 

iJe kell jelenteni: 
a néuuállozfatásf engedélyező belügymi

niszteri h::ilút:ozat keltél és számát vagy az 
örökbefogadásról szóló igazságügyminiszterí 
határozat li:eltét Cs szán1át; 

vallásváltoztatás esetében az elözö és az 

i 
1 
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uj vallást, továbbá a vallásváitozta!ás ídö
p<mtját: 

az azonossági szán1of, 
a bejelentő állampolgárságában beálló, 

iletve községi illetőségének megváltoztatását, 
ez állandó lakhely é.s lakás változását a pon_ 
ios cím megj elölés~v·el, 

abban a tekintetben beálló esetleges vál
tozásokat, hogy a bejelentö zsidónak tekin
tendő-e és hogy az 1939:IV. tc. 2. §-ábau 
megállapított mentességek valamelyike megil · 
leli-e és ha igen, milyen alapon; 

a bejelentő házassága tekintetében be
,;!ló esetleges változásokat, nevezetesen a há
zasság felbontását vagv a házasfelek ágytói. 
asztaltól jogerős birói ítélettel történt eluá. 
laszfását, a biróság megnevezésével és az 
ítélet számának i<özlésével; 

1 a kii/földi gyogyszerészi oklevél nosztri
fikálásál; ez a rendelkezés azonban nem vo
natkozik a visszacsatolt területekkel vissza
tért gyógyszerészekre, akik oklevelüket neE1 
kötelesek. honosittatní; 

a bejelentő szakképzettségében beálló 
változásokat; 

egyéb tudományos képzettség (oklevál, 
képes i-t és) megszerzését í 
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állásában (fö kereseti foglalkozásában) 

beálló, 

mellékfogla/kozásában bekövetkező, 
foglalkozási viszonyában (önálló alkal

mazott, nyugdíjas) bekövetkező változásokat. 
Budapest, 1941. julius 15. 

„Gróff. Gyula dr. vitéz Várady László 
11gyv. igazgató. elnök. 

2902-1941. szám. 

Értesités a rnegsz;.íJlott terüiet.röI Slárnlazó gyógy~ 
szerészi oklevelek érvényesitése tárgyúban, 

A jelenleg még megszállott területről 
Cs?nka Magyarországra jövő kartársaink 
gy_og~szer.éslzí ok!evelének érvényességére az 
alabb1ak 1ra11yadok: 

, . akik a megsz~llás ideje alatt .a iwlozs
Vi111 egyetemen végezték tanulmányaikat és 
sz~rezték meg gyógyszerészi oklevelüket · to
vábbá kitöltötték a szabályszerű tlyako,rlati 
(segédi) idöl es ezt diplomájulrnn a'; arra il
le~é'.<es~k. igazdták, azoknak a m. kir. belügy
nnmsztermmtol kell kérciök igazolásukat, 
amennyiben ill óha,jtanak letelepedni. Ugyan
ilyen l~örül_mények között szerzett es még 
"em zaradekolt gvógyszerészi o\levél tulaj .. 



donosainak a vallás· és közoktatásügyi mi
nisztériun1tól kell kérniök az érvényesítést, 
umenyiben okmányilag i.~azolni tudják a sza
bályszerü gyakorlati idő kitöltését. 

Budapest, 1941. julius 29. 

Grófi Gyula dr. vitéz Várady László 
ügyv. igazgató. elnök. 

2903-1941. szám. 

l!:rtesités a növényvédcln1i szereknek rakUirontar
tása és árusítása hírgyában. 

Konkrét esetből kifolyólag felmerült az 
a. kérdés, hogy gyógyszertáraknak szabad-e 
fogla11toznio~t növé:iyvéd2lmi szerelt árusitii
sáva1 és ral;:tárontarlásával. Az ügyben a be1-
iígyminisztérium határozott 337.451--1941. 
szám alatt s megállapította. hogy a gyógy
szertári jog birtokában levő gyógyszerészek
nek, illetve gyógyszertárak felelős vezetőinek 
kiilönleges növényvédelmi, vala mint k.Urté
kcnv állatok (egér, patkány) irtására szoL 
gálÓ hivatalosan engedélyezett szereknek rak
tárontartására külön engedélyre nincs szük
ségii1t .. A. belügyn1iníszterí határozattal az ed
clí~i bizonytalansag e téren "elintezést nyert s 
flmennyiben az erre jogosult kartársak foglal.., 

l\n2ni kivánncik ilyen szerei{ kjszolgáltatásá· 
va.l, ugy ennek - az egyébként fennálló jog
szab:ílyok betc.rlá;o mcllcll - semmi akadá
lv1 nincs. 

Bu~apcsl, 1941. 
(;; óff Gyula 

iigy1v. igazgató. 

3181--1941. szám. 

julius 29. 
clr. viléz Várady 

elnök. 
László 

Értcsitt'.>s :1 <:1.C',:zps gyÍlgyszcrek kézieladúHi tírsza
biisának ldegészitése ti.lrgyi~ban. 

/-\ szcsZ ~gyeclárusági árának a 1n. klr. 
pénzügyn1iniszter 32.7 t0-1_941. X. b. sz{unu 
rcnclclclévcl lörlénl ujabb megállapitása foly_ 
tún n J(ézieladási Ársz:ibús kövelkcző tételei 
n1cQváltoztak: 

-· 100 kcm. Spir. conc. 96 százolék 1.50 f. 
1000 kcm. Spir. conc. 96 százalék. 1400 i. 

100 l{cn1. Spir. salicylalus 2 szúz. 1.30 f. 
10 kcnL Spir. n1eclican1. v::i.rii 2ó f. 

Budape,st1 1941. augusztus 27. 
Freyer Dezső dr. viltiz Várady László 

főtitkár, elnök, 



Érte.:oit 1~s :l :Hagynr I-Iajóz6si Dl't"gsti:.;i Biz.lo<:itó 
Tnt!~:rct tcrhért' rPnde:Jt ,i;:rríg-y.-;z::.'rpk uiúni ho;:z<ijú. 

ruhísi k(iltsi'~g- f;Írgy:iban. 
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betegségu és azt u.Qyanolt aláírásával kell 
iga2.olnia. 

J\zok utáil a gyógyszerek ulán 1 n1elyck-
11E:i: ,'1 rn. 20 fiii.érné! k12vcscbb, hozzájúrttlús 
cirr1én a g;,,.flg~rszcr árút Hzeli a beteg. 

L~udape.::;t 1 19t.ll. s;:;eplembcr 24. 
Prcycr Dezső dr. vifriz \lárady

0 

László 
íölitkár. elnök. 

3764-1941. szam. 

I~elhiyi\:; stalbztikai adatok heje,ll'nl[;sérr. . 

. A..z cgyesülcl eli~öksé~~c az ~dúbbi köi·le
vc;\el küldlc szét - kérdöiv csatolúsával -
vi:•.1 ~t n1en n yi rnagyarorszúgi gy6g)' szcrló.rnak: 

j<,J-!!1 ti::;ztelt f(Citlcits Uri 
i~:: c_Q';/.:;sü!ci vczclöségr; róg\~bb idő ót:i 

érzi c0"v ú°llalúno=; riyó6vszcr:~sz-6t:tlisztika hi_ 
ánYúl.·-·· Enn:::k szitks .:=.' n1:;.sl iohozolLal:.h:1n 

jel~nlkczik, lckin"..r:llel a nvu~clíjinézel, kor
póllékos p0nzlá!· C::: ~~yógyszcr6szi }Gtn1n.ra 

~lökC::,zilö n1unLa!alaíra. 
l\1ei.ncsa~.;. úlla!únos gyógyszcrészérdcl-: 1 dc 

sz2n1Clv sz8:rÍnl is nündcn cgYcs k:irlárs ér~ 
dci-:c, 1;0(1v rcndclk·?zésére úlljon a i:nagyaror
::.:-:ó.f.i'Í riv;sávszr::rl6.r:d\: és gy6g;,rszcr6szc\ rnin~ 
d·::n..., \,'~~vc~ics slatisziíkai - adaln, rnert n1ind-· 
~-,cldí<i, 1~lÍ;í ezzel ncrn ~·cnclclkezünk1 küiön-
~ ~ ~ -
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bözéi kivánsá.rJaínkat helytálló adato1<lcal nerrl 
i.udjuk alátán1rrsztani. 

Arn kérj ük tehát Kartárs Urat: legye" 
szíves a Ineliékelt gyógyszerész-statisztikai 
kérdőíve! kílölleni és Egyesületünk címé
re három napon belül elküldeni. Jvlegcimzel.t 
válaszhorílékot mellékelünk. 

Kérésünk fontosságának hangsulyozúsa 
Jliel!ell vagyunk, 

Budapest. 1941. október 7. 
kartársi tisztelettel; 

Gróff Gyula dr. vitéz Várady László 
fgyv. igazgató. elnök. 

C.767-1941. szám . 

.f-IadikölcsCin kiHYén:rek letétbe helyezése a. délvidPJd 
teriile!en, 

A Budapes"li Közlöny folyó évi szcptem. 
ber hó 30-án n1egjelent 221-ik szárnúban köz· 
li a m. kir. miniszternek 67Q ... _J 9,J1. lYi. E. 
szúmu rendeletét a délvidéki területek visz
.szaíogialásúval kapcsolatban a n1:i.gyar ál
lan1polgársági cín1Ielek ]el.élbe helyezéséről 

J-\ rendelet szerint a háborus n1agyar ál
Lunadósságí cin1Ieleket (hadikölcsön kötvé~ 
nyckel) 19'11. évi október hó 31-ik r,apjáig 
lelélbe kell klyerni. A rendelet pontosan 

26i 
faedjelöli a m. kir. központi állampénztáron 
kívŰI - 1nely kii·ályi adóhivatalok.nál, a Mü.
gyar Nemzeti BanTrnak a. d~lvidél~i t;rül?to~ 
Len n1üködö kírendellsege1nel, tovabba penz 
intézeteknél _ lehel a hadikölcsön kötvenye-

. kel letétbe helyezni. 

A hadikölcsön kötvény tulajdonosai ér .. 
deklődjenek a hozzájuk legközd~bb .~sö ~.én~
intézetnél [bankoknal) a had1kolcson kotv<
nyek letétbe helyezése iránt, ahol az arra vo· 
uathozó szi.ikséges tájékczl;itást megadják:. 

Budapest, 1941. október 7. 
Preyer Dezső dr. vitéz Várady László 

főtitkár. elnök. 

3763-1941. szám. 

Felhivú::> a kötsz,erigénylés bejelentése lúrgyúhan. 

'z ·' 11y·a6öazdálkoclás Gyóciyszeripari .~ .1-i ~ 01::> "" ' • 1 
Bizottsága folyó évi augusztus hó 28-ilt\ _;;.e
iettel felhívta vala1ne11nyí gyógyszertár :e_le-
10„~ vezetö1'ét hoöy 1'elöljék n1cg azt a c_cgi.:lr 

e ' b l • 1 • '! f honnan kötszcrszükséglelü cet ieaczn1 o 1;t J ~-
ják. A felhíváshoz levelezőlali'ot cs·il~lt a b1· 
zottság 1 a111elyea az egyes ,gy_ogyszc:·l~~rak be
jelentésüket eszközöl,hellék. I_~rlesülcsun!: sz:
rínt n1ég kb. 400 gyogyszcrtar nen1 tet.t. el.~" 
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get a felhivásnaÍt és a jelentést még Ii.éti:i 
küldte be. 

A kötszerek elosztiisa rendezés alatt áll, 
s az a gyógyszertár, an1ely jelentését nem 
küldte be s cégét nem jelölte meg, a !egkö
,elebbi rendezési~ - körülbelül egynegyed 
évig - kimarad az igénylők névjegyzékéből. 

Felhivjuk azoknak a gyógyszertáraknak 
felelős vezetőit, kik még a lenti bejeleotést 
az Anyaggazdálkodás Gyógyszeripari Bízott· 
sá.gához nem terj esz lelték be (Budapest, V„ 
Személynök ulca 27.), hogy haladéktalanul 
pótolják muloszlásukat. Miután a nyomtat
ványok n1ár elfogyta1\:, a bejelentés egyszer~i 
levelczölap0n i~ n1egtehelö. 

Budapest, 1941. október 7. 
Preyer Dezső dr. vitéz Várady László 

főtitkár. elnök. 

3946-1941. szám. 

Értesités az egye:; kézicladási cikkek árának ujJ.hl, 
rncgúllapít<í::;a és ldcgl>!;zitése tál'gyáhan. 

A szeszadó lelárának ujabb megállapi
timíval kapcsc!alban 339.880-1941. B. ;M. 
.szú1nu rendelet alapján a ltövetkc~ö ~zesz~s 
P.yó~tyszerkCszil1nények és a szesz a!'a1 a ke
~iel;dásban az alabbiak szerint módosulnak: 

10 g .. A.:qua .Carminaliva regia 
10 g. Solut. Jodi spir. 

100 g. Spir. Sn:licylatus 
. 10 g. Spir. Coloniensis 
100 g. Spir. concenlr. 96 százalék. 
l 00 g. Spir. dilitus 70 százaléko, 
10 .g. Spir. n1edicament. varii 

10 g. Tinct. Benzoes 
10 g. Tinct. odontalgica 
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24 fillér. 
50 fillér. 

1.70 fillér 
30 fillér, 

1.80 !illér 
1 50 fil!ér 

30 fillér 
40 fillér. 
40 fillér. 

A kézielaclásba pótlólag 
10 g. Tinct. amara 

fel veendők: 

10 g. Ti~ct. Aurant. corl. 
10.g. Tic!. <mnamomi 
1 O.g. Tinct. Chinae comp. 

Budapest, 1941. október 16. 

38 fillér. 
36 fillér. 
44 fillér. 
32 fillér. 

Gróff Gyula clr. vitéz Várady László 
Ugyv. igazgató. elnök. 

.·\ l\lagyarorsz<ir;i Gyóg-y.szp1·é::;;r. EgyP~iilct azonkiYiil 
a következi) Crtesitf>.'3t'kt't adta ki: 

1940. október 21-én: Ertesilést a Nostm 
l-:észitn1énye~t csomagolásáról. 

1940. november 4-én: Púlyúznli hirdet-
1nényl a 11dr.Gaál Endre" alapítványra. 

1941. jttnítts 20-án: Értesítést a .buda
pesti és szegedi gyógyszerés~gyakornok1 ta~-: 
!olvn•nról. 
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1941. február 14-én; 
{•vlilésrc. 
,,, 1941. február 17-én; 
lovszk}• Géza" en1lé1i:érem 
gyf1ban. 

Me,>hivót a köz-
~ 

Felhívást a „Kar
adományozása tár-

1941. február 17-én: Felhívást az 50 év 
óla a pályán miiködö kartársakhoz. 

1941. április 9-én: Felhívást a jelentke
zési lapok beküldésére. 

Kelet nélküli kivooatot az ügyvezető a!. 
eh1ök és ügyvezető 1~azgaló ért~sitéséböl. 
Kelet nélküli jeleElést a Rozsnyay Mátyás 
cn1lékvers<::ny credrnén;.Téröl. 

1941. n1á jus 16-án: Pályázati hirdetést 
a „I(:irlovszkv Geyza" ösztönclíjra és a I(ar
lo~1szky s2.~élyalapi.tvány jövedeln1ére

1 
vala

n1ínl :1 !,dr. Than I(áro1y" ösztöndíjra is. 

1941. junius 24_én: Felhívást hamisított 
orvosi Yérry tár.~yában. 

;:l digilalis lctnala gluhosicláit tar!alniazó 
hészilmény. 

265 

.A. Budapesti Gyúgyszerész Testiilet Gyíig,r.;,;zei"„·iz~
g1Hó Szer,ezete Ilözpouti Laboratóriurnának jelen

tése 19-!0. év október hó l-én, 

(Kivonat.] 

A 260.510-1934. és a 260.520-193,l. 
szán111 rendeletek pontosan elöirják a gyógy
~zertárak be:rendczését, szn.bályozzá'..;. a fele· 
lös vezető és az alkaln1azolt gyógyszerésze!;: 
r:níiködésél és ezzel együil n1eghalúrozzák :t 
fsdelösségel is, E rendcleL2k n1índen kart{~r·· 
t:unk előtt isn1ertek és 1gy ncn1 kell külön ki_ 
en1elnünk. azt1 hogy a rendeielck célja bizto .. 
i;;jfani azl hoc:iv a 6yóc5yszerlárakban elöálli· 
... 1 :::. } ;::-, ;!:> • 1 • 

t0tt és otl raktáron larlott gvogyszere,~ 111111-
<len tekinte:lben n1egfeleljcnek a köv<3lc:!n1é-
11yeknek. I-Iogy a gyógyszerész ezért a lele
iössé6et nyugodtan vállalhassa 1 a beérkezelt 
és a~.,, elkészült árukat állandóan ellcnöi ízniE: 
kell. _A..zc,nban a sok ad111linszlrác:iós 111unka, 
a n1eonehezült b2szcrzésscl jú1ó Len1érdek 
tennil~dó stb. szinte lehetetlenné teszi azl1 
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hogy a receptnrázó gyqgyszerész nyugalmat 
és időt kövelelö analitikai munkát is végez
zen. Ezért szervezte meg a Testület elnöksé
ge a Központi Gyógyszen~zsgálatot, amely 
immár harmadik éve dolgozik a taggyógyszer
tárnkban ebben a mgy felelősséggel járó 
munkakörben. Ha a .~yógyszertár vezetője 
minden beérkező és minden otthon készült 
gyógyszert átad ellenőrzés végett a vizsgáló 
gyógyszerésznek, ugy meg lesz az a biztos
ság.::., ho.~y gyó.~yszerkészlete megfelel a 
gyógyszerkönyvi követehnényeknek. Most, 
hogy megjelonl a 750--1940. B. M. számu 
rendelet, a gyógyszertárak vizsgálata még 
te:lje&cbbé és szigorubbá lesz. l(ivánalos te. 
hál, hogy a Testület n11nden tagja .belépjen a 
Szervezel ta_~gyógyszertárai közé. 

Október 1 ·töl az alábbi budapesti gyógy
i:zerlára'.\ léplek be a Vizsgáló Szervezetbe: 
Apostol gyógyszcrlár, Szent I-Ierniina gyógy
szerlár, Garay gyógyszcrlár, Glória gyógy
szertár, 1V1uzcun1 gyógyszcrlúr, J\.rany Sas 
gyó~yszcrl:"tr 

r\ övóríyszervizsriálók · közül kílépett 
Jv1arlon S{1ndor gyógy~zerész. 

Uj vizsgálókul fe!vélelell Saskó Jenő 
gyógyszcrész 1 

Gya/10r/ali rész. 

lnfusum ipecacuanhae megkéláilése. 

8G7 

Több oiclalról jelentik gyógyszervizs· 
gálóínk, hogy az Ipec. forráz11tok nuír a ·ké
szítés alaf\. de rövid állás ulán a legtöbb 
eselben n1. í·:ülne1c Ezt a jclenségel kizá· 
rólag a. F oN készitn1énynél tapasztal lúk

1 
de 

csak abban az esetben1 ha a. ké.szilinény 
Kalium vagy Natrium joclid-ot tartalmaz. A 
.szinezödésnek az a 111agyarázatat hogy a Jócl
>óból mindenkor felszb2clul löbb·kevesebb 
Jód; a Kalium jodid lassabban, a Natrium 
jodid gyorsabban bon1lik. I-Ia n1ár n1ost az 
Infusumot nem 60 fokon, hanem melegebb 
v.izzel készitellék, ugy az I pec. ~vökér 11:cn1é
nyitöfe elcsirízesedík 1 oldalba 111egy1 an1i 2~ 
szaCacl jóddal 1negkéki.íl. _/\ kék jóclkcrné_ 
nyitö, a1nely csak E'avany11 olcL1 tban ~áll elő, 
lu.~os oldatban clbon1lik. Ezérl a FoNo sósa
v,ts oldatában ez mindi_g észlelhclő 1 h:-t az In
f;.1sun1 nem szabály szerinl készült. Ez a szín 
legtöbbször egy idő Inulva elli.ínik 1 an1~ az 
üveg Iugossá~ára n1utat 1 mert ez a kcvcs só· 
savat közön1bösiti 1 sőt az oldal n1::i.ga is lugos
sá v:ilik, a111ivel cgyüll a jód-kcn1érr\·ltö is el
bomlik. Réd(~er Béla. 
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Manna. 

_G_yó?y:szerl~önyYünk a Manna cannelata 
l.:i.1~t~sat 1.1:1a el?.' an112ly hengeres vagy lapos, 
leglo.bbszor . u11nyi vastag, ujjnyi hosszu 
k~·1sl~tlyos, sargúsfehér. _A,_ vizsgált n1inta ne~ 
:•argasfchér, hanem fehér volt. Felülete egé
~zen_,sírn:-i.: 2 ,.:r.-ja,, ha a Ph. Hg. IV.-ben le-
1~~ 1\lann1_l tarl:dn11 n1eghatározást elvégez_ 
zu'.<,. 1.7 gramm maradékot ad. 100 fokon ki
szarilv1 sulyából 9.8 százalékot veszít. Ha
~:.ut:~·.taI:na:_. 1 szá~alék. Tehát a gyógyszer
I~on~·1·1 ::1zs~al_atn1k megfeleli csupán a szí
ne es kul~l·11qa eltérő. 

. \T7Icmé1ryür.k szerint n~estersegesen tísz
!it,olf. aru~·aI állunk szt:n1ben. Tehát t~kíntel
~l~: ~1 . nchc:.: b~szerzésí viszonyokra, a fentebb 
;;;n1ert;tclt. v1zsgálatí eredmény folytán az 
11ycn arut 1s elfogadhatónak kell n11nösiteni. 

·voselin flavun1 s911uv1scosun1, 

J ódbrom-számo: 6.9. 
SürüséDe: 0.864 
Kdstólyosochis ~ontja: 38 fok. 
Olvf).d:íspont: ·"10 fok. 
Savszún1~: 0. 

Csécsiné. 

Tekinlcílcl arra, hori\r a Ph I-Ig. IV.-nek 
~ökéletesen n1egfelelö V~selínun~ fl:i.vun1 egy-
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ú1 t.alában nern VJ.!~V cc.;ak e~e:-zen j elenlék_ 
telen menuyiségben kaphaló 1 addig rnig 
Gyógyszel.;,öuyves iru beszerezhelö 1BSZ1 e1-
f ogaclh.:ttó11ak kel! •ni11ösitení. 

Vaselin, cholest. 
Siirüsége: 0.865. 
Obadási pont: 51 fok. 
Kristályosodás pontja: 49 fok. 
,f odb101nszán1: 3.2. 
Savszó.m: 0.15. 
Ezen acl::1tok nem egészen egy?znek a 

Ph. Hg. IV. adalníva1 1 a111í a JO Vaselin hi
{1.nyának tuclh1ló b2. /\_ 111ai viszonyok mellett 
n-iégís cl kell [0~:1dnunk annál is inkábbr n1er! 
vi;;felvevő hépessége a Gyógyszcrhönyv kö· 
t'etelrnényeineh töluiletesen rne,gfelel. 

Do/owschiáh Teréz. 

Glycerin. 
Gyógyszerk.önyvi ininőség csak igen kor

látozott monnyiségben kapható. A forgalom
bn kcrlilö kercskedeln1i áru kivétel nélkül 
y;:s acrolein és vajzsir szennyezést {nrtaln1az 
nvon10kban, tehát belsöl('gcs h1sználalrri. 
ncn1 s?.n10últathal6 kí. f\ n16g beszerezhető 
Levés 1112~1icl·::1ö árul 1:.;izárólag belsőleges k6-
~ziln1énvek 1~észil2séhez t1rtalekoljuk. ~A. 111ai 
kórüln1~ny-?k között 1zonban annak sen1n1'Í 
komolyabb ab(!étlyál nem ló.tjuk, hogy a fen-
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tebb ísn1crlelctt áruval teíkrén1et készitsünk. 
Tcrn1{",zelcsen han.gsulyozva a:;~t 1 hogy m1-
~1elyt elegendő n1ennyis 1Sgü n1e.~fel::dö áru 
Jesz kzq1h:1ió1 a ~zennyezeit ácu i::i.rlás:i 6.s fel_ 
haszn:~.Lás::~ ::."?:onn:-11 bes:zlí;1l'.:lcri:Iö. . 

Paraffin. liquid. Tarnasha Sári. 

.r 
• 
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1és me.gjelenésétO! kezelve a részükre :·cnclelt 
oyóc1vszer kíszolfiállalá2akor a gyogyszi::r ö ::;_,) ,..,, 

árának 50 százalékát és ez2n kívül vénye'..1-
kénl 20 fíl12rl L:u·toznilk n1egiizclni. f\. léri
iés összege a szánd{lból le,•onandó. - _!\. 
szán1lák:at az EQY lct n1inden szerdán cl. e. 9 
11-ig fizeti ki

1 
°VIIL 1 _L\kácfa-utca 22. szá:i1 

alatt lévő hivabli helyissgébe:i. 
Budape~t, 1940. 11ove111ber 12. 

Eovács őc/ön rz. Wolfi Laios 
ü.v. igazgaló. 2lnök. 

_.\. nudape::;ti (~yti~·yszpr:~.'-'Z Te~iiilet Gyó.2.·y.-;z','rYiZS

gül,j SzcrY.:,:ete l~(izponti Lahoratóriun1ú11;:l\ jeleiL 

té::<e: 19-11. inúrdu;,; hó 1~0n. 

J{ctrlcirs Uri 

J"anuár 1. óla. Budapeslen 3 gyógys:er
iór, l(ecskcrnéien i)(':di_g $z2kely Sándor '..::ar
iársunk Ui.n1ogalásáv:ü 11 gyógyszcrL:."u- ll'
pcll be a Sz.crvczct lagja.i kbzé. 

Cya!10rlcúi rész. 

BeflGdonrzGe ;:oliizn1 pulv • 
. !> n·1<iy Bell:i.cionna hiú.:1v lolyián forga

lornb-~~ k~ria oly~;n. clrogpor i~~ a111ciynek al
l,éJoidil tarlalina 0.08 szúzalék. Ez az alk1-

1 



loicla tartalom messze elmarad a Ph. Hg. IV. 
k3vetehnénvétöl, n1ely szcrinl a drocínn_k 0.3 . • ö 

~zaz::ilék alkaloidát kell l:-:.rtaln1aznia. Ha a 
drnQ'ot az ez!ractu111 kész!tés clcill ne111 vizs
gú 1 j~1\: n1eg, ugy a készibnény előállításánál 
r,a~~von kelen1f;tlcn 111cglepetés ér, n1ert a 
ké:sz száraz kivonat 0.28 százalék alkaloídó.t 
fog tartalmazni 1 százalék helyd!. Miután 
tóbb alkalommal is előfordult a lenti eset, 
ezért felhivjuk t:iggyógy.szertáraink szíves fí
gyeln1ét a Beiladonna porok vizsgál1tára. 

Butlingerné. 

Eztraclum Belladonnae siccum. 

Öt gyó,~yszertarban lalúllunk olyan kö
sziln1ényt1 111ely a n12ge.ngcdcll 1 százal8;\. 
össz-alkaloid:1 helyell 1.72 száznlékol l3rtal
rnazotl. ~L\ készilrnény z;;yárlüsi sz:u11ál sürgö
~cn :\özöltük a forgalo111ba hozó cóggel, kér_ 
vc, azonn:d tegyen ínlézkedést .Cl jelzelt ké„ 
.sziln1ény visszavo:1ására 1 jifclve ldcscrélósére. 
Ez, an1inl rneggyözödtünk rólar 111eg is tör·· 
!ént. 

f\z igen n1a~ns alkaloida :arlalon1 azzal 
n1a,~yarázh~tLór hogy an1inl érdeklődésünkre 
kiderült, a készíl1nény nén1elorszügi eredetű. 

.:'\. .rF~n1et Gyógyszerkönyv 1.48-1.52 
szdz:dék a!ka!oid-.t ~arialn1at ir clö I·[ío:;cia111ln-
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bon kifejezve. A még ennél is magasabb al
kaloida toi-talom valószinü oka az, hogy a 
készitmé!1V k1vi1.eirc készült, tehát nem álli
tották be .n1eghalározott taralmra, rábiz.ván a 
forgalomba hozó cégre, hogy az ott érvény· 
bcn lévő Gyógyszerkönyv követelményeinek 
;negfelelően ál1itsa be. Klein Ilona. 

Sennae Ind. folium. 

Ez a drog a kereskedeie111ben n1a már 
alig kapható, a1ni n1ég van, az is igen gyenge 
:ininőségü ·áru. Végerechnényben n1eg ·kell 
elégednünk. azzal, ha az áru a Borntriige:« 
teakcíót adj a. .!\. forgalo1nba kerülő Senna
levél sokszor 20 százalék idegen anyagot is 
l.c.rt3.I1naz. Ilyenek; :1a~y n1ennyiségi.i levé!
riyél, ler1nés_törn1clék, Inegbarnult, sót n1eg_ 
fe'.\:etedelt levelek, a szár forgácsai. Ezt a 
clrogol legfeljebb depurálni lehel, de jobb 
úrura kicserélni neni. Tan1aska Sarolta. 

Exlracii11n lrquiJ'ifiae depurafum. 

E\.lracttun Jaquiritiae venal. a kereskedelem_ 
l::en már nem lrnphaló. Ezért néhány hónap
ja az exlraclun1 liquirilne clcpuraiun1 is 
n:igy hiány van. ~A..ln1enetílegi ugy látszik 
:t!!Ya.~kín1élés Céljriból; 45 százalék szár:iz
anyagtartalrnu e:xtractun1ok jöllek Iorgalo1n. 
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ba. melyek :1en1 mipösithetök gyógyszerköny~ 
vi árunak és azok::tl nen1 i.s fogadhaltuk eL 
/\ hiánv póliására azonba!1 ujból forgalornb::t · 
kerüld, a Jl l. Ph. Hg. szcr·:nli Rodix liquirl 
liaeböl ké.szüll exlractuinok, n1clyck bár dr.:~
gák1 de n1inöségileg kifogastalanok. l(ivAn:t
tos vnlnót az egyönlelüség kedvéért az útn1e
neti i:lő ~dalt e;zí: a készilrnényt eiőallitani, 
illetöleó azzal ;e borelcmmel fordulni az illc_ 
tékes l;:iló.sághoz, hogy ezt a készit111ényt en
gedélyezze. Ez kiti.ínö pél7la nrra, hogy .a~t 
a1ni belföldi clro!}ból elöúllithalór n::igyon lt~H· 
külföldi nvers:1n;:1Qbol ké:szitcni. /\.z anyag
hiány so:\Szor -h~iásLalan pótkésziln1ény2k 
1!loállitas.d1n,:; vez<;theL I,gy cgyi'.\ vizsg:ilaLi 
n1intát, an1clynek szúraz~ui-yag tartalrn3. n1eg
felelt ugyan, glycirhyzin tarlaln1a n1ialt kel
lett kifogásolr;unk. _'-\ kl:sziln1énv E~~lr:tclun1 
!iquiriliae vcnale-böl készült 1t~yan, de ::n
nak egy részét cukorral póiolláK. Igy "\ sz1p
re szatira izr::; Cs szárnz.:tnyagtarla1on1ra 
n1Índenber; incgf2lelö készitn1én·y n~Cgi~ ér_-
tékte1cn 111arn:::1t. [J.ovafsr112. 

Tiliae ilc.s 

/\ ~.'izsgáll n1inlák n1inr] n1cgfeleltck. az 
~tzonosságí követeln1énye'.-:nek. J\zonban v1z~
t~áltunk kél n1inlát, 111elyekben a 111urvalevcl 
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é;: Q virágzat, illetve 4ocsány és a tern1és 
aránva lelje::;.;n más volt n1ínt rendes 'körül-
1n.Pnyc];. kfiziHt ~1 v5logatotl drognál lenni 
szokolL l\lakroszkópil:us vizsőálaf'ra is fel
tünt1 hogy a virágzat lulsulyban van és 
aránytalanul kevés a braclea. Ennek n1egál
Iapiiása céljábol m'?ghalározluk a hársfavi
rág br:iclea és viráqzat <;;uly-arfinyát, hogy 
eldönthessük azli hogy vajjoa a kérdéses 
n1inla elfogadható-e. 

.Az egész dro.1b.:tn a következü arányo
kat találtuk: 

bracfea 42 sz:lzalek. 
virágz1ti kacsán 8 száz:ilék. 
vírcig plusz ler111és 50 százalék. 
Ezen arányokban ·v1nnak eitolócL:í.sok

1 
de 

azo\ ncn1 sze111bclünöen nagyok. 

.:-\ viz.s_Qált ininlúban l:i!ált arányok: 
braclea 10 százolók. 
vir·-:i_1zali kncs:'tn 12 szúzalék 
virág plusz ter1n6s 78 százalék, 

J..\. várrott dro~Jok ilven iránvu clle-nörzé
~r nen1 rn,~llözhet6'1 n1crl az n1«.í1;yok erős eI
tnl.ódása igen nagv n1ínőségí kiilönbségekel 
130::f:cl e]{) Enn~k Lc.r:11Qsí:ctescn oll van jc
l1:nti"i.~.c':'.e, .ihol [t P.h. rf!j. I\i ne111 ir elő hatóH 
anvai_> !llL1 0h~1t:'1.; r12ást. Igy .:i. F~::tlanhi.1 fa és ké_ 
:eg. ~'lenlha\cy,:I é.-; szárrész~k, Chamon1_.ilhl; 

fi 
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viráfj7a t é~ szár-rés·Gek stb. arányaitól függ a 
Jn1noseg és hatóanyágtartalom. Bár a Ph. 
Hg. IV. ebben a lekintteben nem rendelkezik, 
n1égis -''•1agyaro!·sz3.gon 1 ahol 1gen sok drogot 
termelnek. és dolgoznak. feL ez a szen1pont 
figyelembe vehető a vágol t drogok minőségé
nek megállapilásánál. Neme s Sarolta. 

Syrupus simplex. 

_ !\ magyar Gyógyszerkönyv a cukor-3ZÍ
"CDp tisztaságút olyk.épen ellenőrizteti, ho~y 
a szörp az elöírt módon vízzel hígítva a lu
gas cuprísulf.1t oldatot egy percnyi íorralás 
után se redukálja. Ez a re.1kcié elsősorban a 
1·.run1rli·:nkf1rr:t! v::dó han1isitás kizárösál c?
lozza~ de &per:. t1gy ellenőrizhető czz:?:! n re. 
akcióval a helyes készítés is. Miután löbh 
oldalról azt hallolluk, hogy ez egyszerü ké
szitménnyel szen1ben is kifogások n1crültek 
fe], szilksége~nek tartjuk lapaszlalatainkat 
Kartársainklrnl l;özölní. 

A cuprisulfat redukciója csak akkor áll.. 
hat elö, ha a;o oldatban valamely redukáló 
any3.g vanr va.Qy az elöáliílás alatt ílyen kép· 
zödík. Kockac•1korból készült szörp, ha az 
csak a felo1d6cLí.:::íg volt nlelegilve, nen1 re~ 
dukál, ha azonban tovább 111ele:gítjük

1 
íllelve 

forraljuk, ugy ez a készítmény már frissen 
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1s kissé rcdukálódni fog. Ez a reakció vilá
gosan rnut2.tja, hogy a forralás alatt a saccha
rose hasadása megindul. A redukció erőssé~ 
ge sze1nn1el !áthatóan en1elkedik akkor, ha 
pld. n készitn1ényhez a cukrot és a vizet ősz~ 
szeméqük és csak egy fél nap mulva mele
-~ilve oldjuk. Ez ler1nészetes is, mert a le
párolt vízben, ha az nem volt jól elzárva és 
eltartva, penészgomba élhet, amely a hí.~ 
cttltoroldatot gyorsan bontja. A bomíástermé
kE>k. között organikus savak is vannak, an1e _ 
lyek a mel·zgitéskor invertálják a cukrot. 

Ugyanez az oka a ne1n sterilen eltartot~ 
ké~ziln1ény erős redukáló lulajdonscígának is. 
Í>:..z .:-i. k.:'·szitmény, 1.n12lvet kockacukorból az 
C:sszen1érés után azonnál 90 fokiö n1ele6ilve 

ö ö 
oldoltunk, me,gfeLl a gyógyszerkönyvnek, 
1
11crL a cuprísulfj"llut nem redukálja. l\ készít· 
!·1ény sterilezés ulán nu1r rövid ídö mulva 
gyengén redukálni kezd. Doloiuschiák Teréz. 

Ung. paraffin; alb. el. flav. 

Mind a kél készitmény megfelelt a mi
niszteri rendeletben előírt 70 százalékos kén_ 
~avas tisztasági vizsgálatnak, de tnig a fla·va 
készitménv clvaditspontja 42 fok e volt, ad
dig az aiba olvadáspontját a gyógys?::erkönyv 
vizsgálati n1ódszeréveI meghatározva 9i ~ql~ 
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C-nak találtuk. Bár a készilmény 47 fok C
nül 1núr ...:sa\ alig ésr::re:vehiitöcn volt zavarcs, 
u!Jy, ho~y a tökÓleles tisztulás 48-"19 fok C
nál várh:lló volt, ez csak Jgen hosszu idő é::; 
továl:bi hcvílés ulán :1 m{1r fentebb ís en1li
lell 91 fnk C-·>ál ál!oll be, anélkül, hogy a 
köiheesö hossL..u vízsdá11li idő és tclen1es 
hörnérst\lsl erne1kedé; alatt a legcsekélyeb
bet is Yáltozott vc.1:ia az 1!1yag 47 fok C-nril 
észlelt k_on1ic:ztencí6ia és :iz éc;zleli o1v'.1dús· 
pont n1í11dcn ál!ne'.1'2l né:lkül hirtelen állott 
be. 

\Té!en1énvünk 8zerint ez a késziln1énv 
nen1 Para.ffinun1 ~olí::lu1nn1::.1, hanen1 .'1 n1ár 
ismertetett n1oslar1~1 h:tn forgalomba kerülö 
u. n. „T~:·dfinúll. ozo1.:-2ritlel" ké:::zlill, 1nelyne1~ 
olvadáspontja jóval n1:i.5~:1sabb a Ceresin-nél. 

!Vlivel az ernlilcll n1íniszlcri rendelet al 

olv:i.d{1sp .. 'IJ! n12J1h::ltúrozúsát nern irí:i e1ö1 J.Z 
ár11 ped1Q iz elöirl lisztJsJgii k;i·1ctelnH'.:n·yck. 
nek !ö1-:élctc.:;en ·:11;~:.~fclel, kenöcs·óllap::lnyag
n:d.: j.:d h:i.~:;z,F'tllr1l.ó. Bulfinger. 

Compr. Thcol>ron1ini jor1ali 

j2lzés~21 c:llúLoll száz dar:1b íableltút t:1rlal
n1nzó üve!Jben 0.50 Qr-os .1-\cicl. ac.el. salicyl. 
c.01norimóll-al lalállur;k. 

· l\ kiszereL.?sre r~ndclt lctbleltákat i~hút, 
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.a kiszereles előtt mhdig adjtJ, oda vizsgá
latra, ann.il i~ inkább, n1ert a kiszerelt 
gyógyszerekért (Nostra) a gyógyszerlir veze
tője [elelős. J(oválsné. 

RuJapest, 194!. március hó J. 

Spergely Be/a 
a Sz-?r'fe:zet ve1.:etö főgyógyszerésze. 

Eovács Ödön n. Wolff Laios 
ügyv. iga:-!gató. elnök. 

A következókben az elmull évben kifo
gasolt készitn1énytk jegyzékét állítottuk: ösz~ 
sze é3 nagy vonásokban ·vázoljuk a talált hi
bc"tkat. 

i:::.,_ je~yzél.:.be .:sak nzokal a késziln1énye_ 
kel vellük lel, amelyeknél az cmlilelt hibák 
sorozalc1~;a 1·1 többször fordullak. elő. Ez az 
összealhtas egysz13rsn1inl felhívja a figyel
n1et azokra :tz árukra, Jnldyekcl n1inden al~ 
kalommal elknörizni kell. 

r\. g:deEusí késziln1ény .:.'knél a lalált leg, 
aiacsonyab1:: és lejmag::1::.abb értékckel vet
tük fel. fI·1 ezen érlékek ellérése a jövőben 
Jtisebb lesz, ugy ez azt n1ulatja

1 
hogy a k&

szitmények elöállitása n1indi6 natiyobb öon-
düssággal történik. 

0 

"" 
0 



Kémiai készlmények: 

I. csoport. 

Acidum borícum. Calcium, sullat és vas_ 
szennvez,;:::;. 

Acidum cítricum helyett borkősavat ta
lállunk. 

1 Acidum tannicuni magas nedvességtarta
lom. 

Aother aceticus wk kereskedelmi áru 
•avanyu. 

Alumen llSfum megfoklö oldódó áru 
nincs a piacon. 

Ammonium bron111tum magas nedvesség
i.art1lc•n1. 

Amn1onium cCirbon. pulv. teljesen nn1111ó
nium cn.rbam.inattá alakulva. 

Amrnoniunz chloraiunz vas szennyezés. 
Bisnmthum oxyiodogallicum íódtarb· 

lom: 11-21 százalék Í<őzött. 
Calcíum carb. precíp. kivétel nélkül 

Víls-szennyezés 1 csak a pro analysi rnegfelelö. 
Con1pr. iVilro-glycerini a hosszu raktá

rozás míatl igen sok a bomlott, hatástalan 
készítmény. 

Cuprum sulfuricurn vas szennyezés. 
Ferrun1 alburnincd. 16.5-20.5 százal6k 

Fe. Találtunk eőscn e11yvszagu készílrnényl 
is. 
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Formaldehyd so/. 24 százaléktól 34.9 

.::zázalékí~. 

· " . Hydrargyrum chlor. mite s11bl. par. 
uyogyszerkönyví ké<>zltmény nen1 k.apható. 

Kalium, stib. tart. Slllfat, vas. 
Natrizzm hydrocarbonicum igen sok a 

~esquícarbona.ttal szennyezett k:észítn18ny. 
Liquor ammoniae igen sok a pyr.idinne! 

~s. ~c~trányos anyagokkal szennyezett gáz 
gyar1 aru. 

Magnesium hyperoxydalum. A 15 szá
zalékos 13.4-16.5 százalék közölt, a 25 szá_ 
zalékos 22-26 százalék közölt váJtakozotl. 

M agncsium axydatzzm helytelen cltartá' 
miatt carbonatos. Egyes készítmények vassal 
fertőzöttek 

Nafrhzm chlorafllm p11rum vas :§3 sulfat
~zennvezés. 

l'Vatrium citricunz vas-szennyezés. 
1Vatrhzn1 sulfuricun1 .;;;iccum vas-szennye· 

z{~s. 

Zincum clzloralun1 vízben kevésbb2 oldó
dó hasisos zink ch1orid-szennvezés. 

Zinc oxyd. Tulhcvitett készitn1ény. Vas~ 
szennyezés. 

Zinc. sulfur. Szabad kénsav-szennyezés. 

.Egyéb hészUmények: 
Benzin Ph. Hg. IV-es nem kapható. 
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Camplzor mesterséges. . 
Cera alba el flaua faggyu_szennyezes. 
Ceresin olvodáspontja 52-76 fok közölt 

vállak:ozík. Forgalon1ba kcríi1 1nestersegesen 
elóállilott készitmény 112 fok olvadáspon!
tal. 

G11mmi arabicLun ujabban egészen silány 
harmadrendü áru is van nn.gyobb n1ennyíség~ 
en forgalomban, melynek tekintélyes része 
vizben csak duzzad, do nem oldódik. 

Gelalina alba. Minden esetben kénessav-
sz.ennyezé~-;. 

Glvrr!rin. Megfelelő áru alig 
csakne;~ kiv·~ie! nélkül vaj.sav és 
szennyezés. 

kap haló, 
acroleic 

11'1 r:ntizol urn IV1e::i t crséges készihnények, 
olvad·áspont: 36-3B fok. 

Paraffinurn liuicl11n1. I(b. 5-6 mínöséglí 
árn van forgalomban. Sürüség: 0.820-0.881 
közölt változik, egyrészük pelroleun1 szagu, 
concen trá 1 t kéns:i vva1 sárgnl, i ll elve barnul. 
Jódbrómszám: 1.20-1.80 közölt. 

Pepsin. 2h30'--3h30' között oldják a !.e
hérjét. Az utóbbi időben fo'.·gal.omba krull 
erŐSC''J ui1d.1ritó czagu kesz1bncny, melyet 
sikerült a forgalon1ból 1dvonatni. 

Sarchan1m album. Tulsok ultramarinnal 
fehérite\(, 
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s·accharurn uvae. Tömény kénsavas pró

bánál megba:nuL 
S pit. concen!raliss. Borból pD.rolt recli · 

!kalt. 
Stearin. Sárga 1 erősen faggyuszagu. 

Vaselirz alb. et flav. Cs1.k semiviscosun1 
kapható, ez 1s többféle minőségben. Csak sav
és petróleumszagmenles árul fogadhatunk el. 

Drógok. 
Absint/111 herba Dohos, törmelékes. 
_4/thae radix. Penész2s 1 szürk~. 
Angelicae tadix. Igen sok a rovarrágott 

drog. 
Chamomi//ae flos. Részben sok a gazos 

áru, löbb esclbcn pedig JVlalricária ínodora 
tával szennyezve, 

Chinae corlex. Alkoloida tartalma: 3.5 
.százalé1\1 6 százalékos nen1 kapható. 

Leun11ri lanaia herba. Nem kapható. 
l~hi!z rl;i:nnia. J(inz,i áru nern kapható, 

~A. vizsi5ált 111inlák. naciyrésze ausztriai volt. 
Se~ale cornulrzrn~ ;.\ helytelen eltartás 

toFy-Lán SélVSzán1úl Lipták szerint n11ga3nak 
találtuk. 

Tiliae flos. Több esdbcn czüsthárssai 
szennyezett 
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Balsamlirri péruvianum.. Sok n1eslersCges 

áru van forgalomban. .. 
Teák: Aprítása nem meglelelo. 

Szirupoh: 

Syrupus ferri jodali: Talált ferrojodiJ 
tartalom .3.98-5.01. 

Syrupus hypophosphor, comp. Sürüség 
J.28-1.33. Kél helyről kapott syrupban bo
séöes fehér emulsioszerü csapadéko.t észlel·· 
tii~k. Vizsgálabinknál kitünt, hogy ':1tromsa~ 
helyett borkősavval készült, mely a ielenl~vo 
calcium sóvol oldhatatlan Calcium tartaratot 
képezett. 

Syrupus Ka/ii sulloguajac. Siirüsége: 1.27 
-1.3~ . 

Svrupu.; R11bi ldflei. Feslett aru. 
Syntpus simplex. Siirüsége 1.25-1.3·2· 

Igen sok syrup 8 z állás. közbt;n, v.alo, m~~~d-
vanyodás iniatt részben 1nvertalod1k es igy ~1 
Tromn1er-próba pozítiv. 

[{enőcsöh: 

·d· b · · Rórsa·r tarlal· U nguenlwn acz z orzcz. 
ma: 4.2-5 száLalék. ?

4 
f 

Unguentum hyclrargyri. ~g-larta~~rn ~ · J 

31 'zale''· To''bb esetben talaltunk igen ma
sz~5 5"o· sza· 7 , lék Hö-tartalmu kenőcsöt, gns; ~1 - ~ " :» 

2SfJ 
:nely igen ragacsos ,„oJt. Ennek magyarázatát 
obban. tnlál_iuk, hogy a Hg.t először there
benthina con1n1uTJissai dolgozták el és azu
tán adlálc hozzá a lanolint. 

Unguentun1 Zinci oxydali. l(CszHés2hez 
nen1 használható az u. n. „pro Unguento", 
n1erl vas-szennyezéses. 

Zsiros o/ajoh: 

Oleum amygdalae. Savszám 2.60-5.08. 
Oleum J ecoris iVI orrlzuae. Gaduin reak

ciónál nen1 1b0Iya 1 hanen1 lték, majd zóldes
barna lesz. Olvadó jégben hiilve szilárd re„ 
szelt válnak 1'i. Jódbrómszám: 1.25-1.35. 
Gyógyszerkünyvi Ú! u1 alig kapható. 

Olezzm Rapae ra/f. Savszima leglöbb
f.zör Jnagasabb háron1náI. 

Oleum ricini. Az idei magokból prése!L 
olaj halványzöld szinü. Jódbromszó.m: 79·81. 

Oleunz sescuni. Sötétsárga szinü
1 

pörkölt 
szagu. Savszán1a: 1.4--1.6. J ódbron1szán1a: 
103-106. 

Egyéb galenihiznzoh: 

Aqua anzygdalar, an1ar. Igen sok késziL~ 
;nény romloll, pelyhes alacsony cyan!tydrid 
tar la! 0:111nal. 

Aqzza desfi/lata. Kél esetben találtunk 
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ecetsav szennyéz2st, több esetben kén és or
g::inikus szcn~1y2zésl. 

Aquae aromaticae. Többnyire nem le
párlása! készüinek, ezért égető, csipös izüclc 

Liquor letTi alb. sacchar. SolvasíccunL 
bál készült, nen1 lugos 1 alacsonyabb vastar-
1almu. 

Sal. Arsen. Fowleri. Ar.senbrhlom sok
szor alacsony. L.ugosak. 

Supp. Ilaemorrhoidalia. Elbomlott vörö-
sessárga. 1 

Budapest, 1940. december 31. 
Spergely Béla 

a Szervezel vezető főgyügyszerCsze. 
KoPács ödön 11. Wolff Lajos 
i.igyv. igazgató. elnök. 

40-1941. sz'nn. 

Saccharin heszerzesi ki:inyvck hitelesitése. 

· l~rtesiljük a Testi.ilel t. lagjaíl hogy a 
s:::ék~~fóvác·osi n1. kir. pénzügyigazgatóság a 
'feslület clnók~égének íelterjc-;zlésérc ul:tsi
lülla ;-~ kcrülclóben lévő pén:züg~,,öri bizlosi kc-
1ülclvezetöket1 ho.~y a 62 .. 100-1912. P. f'i~. 

·sz. rende\2! 3. S-innk III. 1. ponlja értclrnc.;
ben vezclendö n1cslersóges édcsHöszr besze!r· 
;::ési könYvek hitelesítése végctl hozzájuk ior-

'J.87 
dt:ló ~yógyszerészCk kivánságához képest e:íy 
(i.l.{alon1n1al, de }oöfnl1'oblo e"\" r·1· . f ~ · . -""~- . - ~, e ev1 orga-
v:in1n:ik n1eötel0lö ,.2 .t,11.1 b"~- .. l „ „ 
·1· ., J „ j·~ - - '. ~ ~ . .::.,.-_CrZ':!Sl \:OTIVV2l 
i!le.c~ttscne .;:, · 

Buchpest, 19·1J f b · -··- · e ruor 17. 
J{ovács Ödön 
Üv. igazgatö. 

n. Wolff Lajos 
elnök. 

348-1941. szám. 

frh'sités a gyakornokinríúsi ('ngt>délyek tiírgyüban. 

., l~rf::s·itjük a Teslül-2t t. t:t.gí:ti '.\özül azo
Jidt, akik a .Qyó~~rs:zerészképzésbc Ö)'ako··lat'i-
laó bo!--1, - 1. 1 . 1 . • 1 ·' ' ' , . .,._ - \:, c::.o ?e n1 .nvanna.cr de annn~ddején 
"\~1~11:12ly oknal fogva ~yakornoktartásí enöe
cI:Iycrl_ nern folvan1odtak, hagv ih~en e·~~e-
•lcb· pol]'l · · 1 · 1 · · ' "~ 
... _. '. - 0 -~.~ is 1~r 1clO. !\ kér1,·ónyt dr. Szé-
t1 Tibor cov lT"" 1- ! 1.'. ·l G .. , 

1
_. .; ,...,,_. · 1· : ~! ~~-. u.11oz a yogyszG-

r.c_sz.~cpz~~ J\.ll:i.ndo I\.::1rköz1 Bizotlsáóa elnö
kchez (lV. Muzcum-körnl 8-10 "7) ''1·"11 . · 

l .. bl J ] ' o.„ '" fül• e o ) ::eac Ill. 
_ Dudf~pest 10.-Jl. julius hó 14. 

R ovács Odön ]U t"f' L · - n, r o r a1os 
Ü\·. igazgató. elnök. 

595-1941. 

A Székesfővárosi Alkalmazottak Se<iítő ,-;-, . 
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_Alapjának ez idő szerint i:.égy f~le vén~·
li.:önyve van forgalomban. Tobb gyogyszerlar 
részéröl törté.nt é:rde1dödés folytán a Segitó 
Alaptól kapott értesülés a!•apján k:izöljük, 
hog)r a forgalomban levő y;?nykönyvek. bár
melyikében [elírt gyógyszert ki lehel szol
gáltatni az Abp terhére. 

Budapest 1941. nov. 3. 
Kovács Ödön 
frv. igazgató. 

ad. 44:>-1941. 

„.\z uj.;;ágirrlk :::zan:lf{lriutni 

rC;:;z•]rc rr~nde!t gyégyszpr{'k 

n. Wolff Lajos 
elnök. 

egyesiileténck tagjai 
kedvez1nénye;-; áron 

való kiszolg<Íltatá::-:a . 

. 4.. 1'eslLilel l1gjai ezideig a ci111bcn :112~> 
nevezett Egyesitlzt tagjai részére n12g1sztráH1. 
ran rendelt gyógyszereket 30~~ 1 a gyógy1Jzer
különlegességekel é-: kötszereket 10 százalék 
engedménnyel c;zol.giltalták ki. .A. 1negvállo_ 
zott gazdasági he1yz2lrc való Lcki:1lellcl az 
Egyesület elr.ök>égével uj megállapoclúsl 
kötötliink. Eszerint Jz Egyesület tagjai a i. 
év noven1ber hó l-től kezelve l\!lszolg:lllatoll 
i11atíisztrális öyóoyszerek árüból 10 százalék, 
a g

0

yógyszerkÍílü~l2ge3s2_~ek árúból 5 szúz::i
lék engedményb8n részesülnek. .:\ kötszerek 

1 

5~8U 

<:Í1:{iból nincs enge.clmény. .A. Testület elnök
s~ge az. uj IJ1egállapochis n1cgkötésé11él ki.Pö· 

. nos tek1nlcttel vol~ Jr: LtJ'sáöirói ,·:·,··~::ia'alo l • • 1 T ,.,,. . 1 ::>~· n1 
~g1_a1na e .c~zé,rdcklí rnunk{1sságó.t 1ncgiilctö 

kiveleles n1cltanyo.ssági .szen1pontokra, 
Budapest, 1941. nove1nbcr 9, 

l{ovács ődön n. ~Volfl Lajos 
üv. íg:i.zgató. elnök. 

..:\. Budapesti GyÓl!)'SZerc'~-z. '[' ' l ~· esdi ct ezen1dvii1 a 
kCivetkcz{) {>d('sitést>k0L adta ki: 

19~10. cL~c'3mber 9-én: Púlyáz;;tlí hitdel--
11~ényt1 a "1?'. Pocskny Béla :J n"..:JC alE!.pÍt-
vany !i-an1ata1ra, 

1°-'11. ianuár 31-én: Érlcsít,~st r::br2t.;zett 
orvosi bCl};("gzőröL 
1941. n1árcius 31-én: Pályáz:lti felhívást '.r!:t,s· 
gúló gyógysz~részi állásokra. 



'.290· 
1941. áprili< 22-·én: Pályázati hir~et· 

ményt a „Zoltán Béla" alapitv_á~y kamat.a1;a. 
J941. májns 5-én: Ertesitest .az. U.Js'.'g. 

írók. Szanatórium Egyesületének UJ c1merol. 
1941. ju\ius 15 .. én: Ertesités.t .a .Kereske. 

delmi Segélyegylet névváltoztatasarol. 

Láz- ds fdjdalomcsi//apiláshot. 

l\U.GY.AHORSZAGI GYÓGYSZERÉSZ 
EGYES(iJ,ET ÉS BUDAPESTI 
GYoGYSZERÉSZ TESTűI,E'l' 

2193-1940. 

„:\ gyógyszertári segédnntnluisok intt.nkabérc. 

Értesitjük valarnennyí gy6gysz8rlár fele· 
lős vezetőjét, hogy a munkabérek szabálya· 
zá3a tárgyában kiadott 7290-1940. M. E sz. 
rendelet hatálya kiterjed a nyilvános és házi 
gyógyszertárakbai1 es az ezekkel Ö3szefüg_~ő 
üzc1nekben alkal:nazatt n1íisza1~i segéderökrc 
(techníli:a), raktári alkalmazottci kra 1 c~on1ago_ 
lókra, laboránsokra 1 ta\:arílókra és kifutókra 
is. A rendelet 2. §. és 3. §-áb:tn fo.~ld!ak ér
teln1ében az ilyen 111unkrrvál1al6kr:ak az 1940. 
lvi október hó 5. napja ulíln b:'ljesilett 1nun~ 
kájúüt fizetett e.~ységbére (órabére, napibé· 
1 e, hetibére, havibérc) nem lehel kevesebb, 
:nint az 1940. évi október hó 5. nnpiún ·~r
vf:nyben volt megállapodás. szokás (.~y.1kor
lat) alapján járó egységbér. I-Ia a 111unkaadó 
ez 1940. évi október hó 5. napján nlamcly 
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1nunkakörhcn 1111111'.:a\·állalót. nen1 foglalkvz
taíolt, az ílletö n111111;:akörbcn k&söbb2n alka1-
111r~zolt n1unk2váll1ló egvsé.(~bére nern iehe!: 
kC've<:r.:bb, n1inl :i.z il1e!ö 111unkakörbe tarln.zó 
n1unl-::'~ért. :17. 1 '?40 évi oklóber hó 5. napiat 
n1c6:·lö?.őcn nto1júrP- fizetett ertységbér. /\.z 
19"i0. é':i oklúb~r hó 5. rinpja nb:in teljes1tett 
!1n1nkáóri: a n111nhn:idó '.d.i1ön bérpótlékot is 
köl!'.l2s fir:c!nl :iz ;:dka1111azollnJ.k .. A. bérpót
lék :1.1: összk·2rcset íidr: érlvc a tulórodljakat 
1s) 7 fhéU s:;;{lzal,i·1;::1. /\ tizcdfillérekct fe1-
i'c:ló l:c11 l\ik2rchilei1i. 

1 · '] " • 1 · '\' 0 '0- (1'a'1·an !-, lr:rn:lf/,z;zc;_ "'l('r'; JDTO St:O l!.~1 ""' l,.:, ~ ' "". 

dós:lr.'.l 111:'111 _ :1n1en~?ihcn etzf 8 n1unkaadó 
n1-:'1J, h:-c_nc:n1 ,_,alóba;1 tcrrnószelhen 

1:cn1 1ar. /.\. bé!rpötJ,::l;:ol. a 
HL:t··:e 2 n1nn1>:ti/61L11f:ld-:a1 va

k1'!1ö•.1 ki:;\l 1dn1ul:atni. 
/:... c:(I.".-'Chkénl nlindcn te~ 
Linl;:,th'~'r: rnttnk:lh'.:.rnck 57.Ún1ít. 

.~\ --~-j;;\1:>!~ -::r;·7f)c1ro-:•v::-1~ (1ncd'álL1po-
d {! „n-~'.1: l ~i-~· 'j~:; l ·~;1' i~~-1~~1~ l ;·l-~ !~~~clc 1};_czé~ci U)1 a 

·;.:~1~~~-~~~\-;~~~l!}.1:1 l~:H.r5·11yára c1\.r'.:rö kí\Jlóscí ér-

P.u-'!:1 i'"!l:':t '] l):\C, 
n. \~7 o!fF fr;jos 

B. . ~r. ::inöl:.c. 

B. T. U':. 

old.6h2r ·14_ 
Tauffer Gábor 

l\'\ GY. E. elnöke 
J(~ri!s,áns:hv Ottó 

Ivl. Gy. E. üv. i.~azg. 
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2194-1940. 571-19'10. 

Gyú-gyszerli:iilönlegrss:~gek rendelésenek en getlélyl'

;.:{:se a ni. kir. posta bctl\gt:égi biztosiió intézet ícr~ 

hé1e. 

A cin1bcn megnevezett intézet i~o.zgató-
8ága a rnagyar_né1net gyógy:;;zeregyezn1ény 
alapján az intézet terhére országos föorvo~i 
engedéllyel 8 kbvctkező gyógyszerek re11~le .. 
Lsét engedélyezte: 

,Baver" Leuerkusen a. Rh. Atebrin-T :tb1 

és I~j., Ca1npolnn, D.eveg.;in, Dolantin· Endo
jodin, .Ev•ipan-T,:lbl., Gono-Yatren 1 lVliligaL 
Padulin-lnj. Sol. é:; Dr:tgée, Pantacain 11 Pec
Abrodil és Per Abrodil.forle, Plasmochín, 
Prontasil rubrtEn 6.s 3olubíle, So1u-Sa1v:ir-;a11 1 

Trypafbvin lnj. cs Tab!., Uliron és Neo--Uli-
. ' ron. 1 

H. !Vlerck, Darmsladl. Ond- és Jod'el. 
ragnost. 

Schering A. G. Berlin. PrcgynowB-Inj. 
forle, Uro2e]ek len. 

C. H. Behringer, lngelheirn, Lobelin, 
SympatoL 

Knoll A. G. Ludwigsíwfen a. Rh. Dico
did, 



C. F. Boehrin.~er, Jl1annheim-Wa1cllwl, 
l(ombztin, Nlyoko111biE. 

B>.1dap2st, 1940. oklóbcr 15. 
n. Wollf Lajos Tauffer Gábor 

B. Gy. T. elnöke. M. Gy. E. elnök·' 
[(ovri,·s Ör[ön l{orilsánszhy Ottú 

B. Gy. T. üv. igazg. JvL Gy. E. üv.· igazg. 

2228-1940. sz. 618-1940. SZ, 

i~rtesités a gyÓ!!yszrrt;'iri alkaltnazotlJk szcnu-;lyí 
adatait, szol;:(1lati hf'oszl<isá( és illetn1ényjegyz~kCt 

tadaln1azti nyilv<Íntart;,í:;i ivek vczctt.í~ériil. 

;\ n1 ldr. Pehi.gyn1lniszter 800-1940. 
B. Jvl. sz:ln1u renJclelf~ben n gyó!tvazerlárak
ban és ezckke1 összcfü~~Qő üzsrnc1~ben fogl:tl~ 
kozlaloll se!.!·ids7.cn16lyzel 1nunhaidc iCl, 1 eg 
!~isebb 111unkabérél és H:;; E: téses szabadsó.g.ir~c~ 
ilit szabályoztn. f\ rc:1delet 20. 8-a el~1.r1a, 
ho9,y a gyó.~yszerlár tulaido.nosa, l;as~one!v~c.
zöje_ va_gy felelős vezel.öp:: ny1lv:1;1tarla:,l 
k0te1\"s ve·r,elní a rendelet halály.;i _ala l:trl_~~ 
zó a1kaln1azotl.::i.k sze111élyi adal:11r_o_l,. s:olga·· 
J<-, lb::i. 1 ?pésc idei ~rö 1, 111 u rik :.1 bef~"7. t:l sa ro 1. a 
nl-,,,,i;, .. -!ö csci\eocs 1nc!ihosszah'.JÍLl-:.áró1. fí-

··'" ~ ,.., ' - 1 1 
7.<?:lés.éröl é~ fiz2lé:;2s sz:d~··_Ld:=í.~{1•H·~-~ ,~,()l. ~1~-
hmii;·r>l. .'\ 150-1939. ,;,, lfi0-190„ B._ i·!. 
r:·z. re~1c1cl-;tr~l1: 1 n1elyck az a!kaln1:i.z0Ll gyogy_ 

2fH5 
szer.észek: szolgálati viszonyait szab:ílyozUtk, 
kotelezi'.-: a Qyógyszertár tulajdonosát 1 illclv...: 
fslclős vezetöjCt, hog~.r az :dkaln1:1zoll gyóL~-1-·
szerésznck szen1élyí adalaít és ;;;1~q:1~'nyét 
nvilvánlariásb~: foglalja. E rendclclek figy>::-
1~~n1hevétclével a Iv1agyarorszá,0,i Gyó.~\yszC'.r2sz 
Egyesület és a Buclapcsli Gyógyszerész Tc<>
:ület eikész1ttelte a 1negfelelö nyílvúnlarlú 
lapokat, amelyek a 260.520-1934. B. iVI. sz. 
rendelet 16 ~.a érleln1ci:ben vezelelt szcrn~ly· 
:;:eli nyilvántartási n~1pló adalait is tnrtalrnaz_ 
zó.k, tehút annak t0vábbi vezetését felesleges
sé tették .. A. inost n1egjclcnl fennhiv:itkozott 
rendelet halá--nz~1lai alapján vezetendő nyil_ 
vánlarlá:;; céljftr2 :iz 1939-b2n kibocsáloll ivek 
111e!}[clelnE:k és ezCrt ielhivjuk vala111cnnyi 
vi:6:6vszerl<ir l. lulaidoEosáL Cs t. f'~lC;lő:; vc·:;e_ ..._, ~-

föíél, h0g~' ~1?: :i.l!~1!11111zoll gycJgy::.zcrCsz 1...!~\ 
lokL 1 nein okl. és ~vakornok) adalc:Jin kivül a 
gyóg·ysz~ rl.:"t:·akL~1n alk;;tlinazo ll seg~dszcn1'~1 y
z(?t 111inde~iv1kr: részere évcnkénl egy-egy nyil
vúntartó.s(.fapol úll~lson ki és ezt 1.Z clóírús
nak n1cQ.feb::löen veze:;s2. />i._ nyil.,,·ánlarló íve_ 
ket n1eri kel! ótizni es czérl célszcrü :tzo1\at 
G!:,szehaJlvn e_gy irallarlób:in elhelyezni1 vagy 
pedig n ,?.vógyszertcir szüks2glcléhcz nL::rt 
rnc.~felelő sz{unu nyilvúnlarló L'<pol '.;öny;: -
"1 okba boköltelni. 

/.\ nyilvánlarlisi ívek clarabonldnt 10 
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fillérért az Egy~sület, illetve 'testület Ügyvi
teli irodájában kaphatók. 

A nyilvúnarlási lapok kil.JltCse és vez·'."!
lése az 1939. n1ti::cius hó 29-én kiadott ,,Ivia_ 
gyaráznt" .ban foglaltaknak megfelelően lbr: 
iénik. _A.. 11 ]\'l~gyarázat" a Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesül el 11 IZ.özleményeí"-nBk 
1039. évfolyama 3.ik szamibau jelent meg a 
öyOrivs:-:erészi szaklGpokon 1dvül. 
0 

~Budapest, J "40. október 17. 
Kovács Ödön Koritsánszky Olló 

B. Gy. T. úv. igazg. JvL Gy. E. üv. igazg. 

2362--1940 633-194U. 

f:.rtesités a 332, sz{unn vényhélyegzönek a forgalo1n
hól való 1;,h·oniisiiró1. 

1:rlcsiljuk :1 gyógyszerlára1~ t. lnlajdono
s::iíl és felelős v2.zctöit 1 hogy 1 Iv1agánalk::il
n1aznllak R12lu::-;iLC Intézete dr. I(ovúcs Islviln 
körzeti orvos 332. sz. vénybélyegzőjd 1940. 
c1klóhcí hú 26-ávil k.ivo11La a forga10111ból Cs 
a 39 1! sz. bélyegzőt a cl la helyette. A 332. szá
n1u vénybélyegzővel elL:ilolt vCnyeken rendelt 
g·yó~~yszercket cz(.::n köz1Cs 1negj elené.sélőJ 
ke2r1:.1e n8n1 kell kiszolgá1Lalni, n1ert az il·yc11 
vCnye:-: ár{1t az Intézet nen1 lizcti ki. 

B!~Japesl, 19Lí0. noven1ber 4. 
J{r-nrirs bdön Koritsánszky Olló 
ügyv. igazgató. ügyv. igazgató. 

2698-1940. S?. 
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68·1-1940. sz. 

Gyógy~zerkiiliinlegc;,:sCgek !'l'ndelést'-nek en <re dél ye. " . 
zése a Posta Bete~ségi Biztositú Intézl't terhérl'. 

_A.. címben inegnevezett intézet íOazcialó
&úgá.nak közlése szerint az Elovaletta -:.tabielL:i 
és Secoin forle sol., lotbl. gyógyszcrkülön1c
gességeknck az 1nt8zel terhére valo áliulcinus 
rendelési!. lováhlni az Etoval Labl., inj., soL 
lmp, estrophen inj„ tabl. és Vitopbx „D„ 
forte inj.-nak az intézet terhére szakorvosok 
által való r<?r1ddésél engedélyez/e. 

.A. felsorolt gyó_gyszerkülönle:~es~Cgek 
az ernh!c!t rnódon törlénö rendelés eselén,·· az 
Intézet terhére kiszolgaltalhRlók. 

~udapesl, 1940. decemiocr hó 1 O. 
Ko1•ars Odön Korilscins:hy 0!16 
i.igyv. iQ:1zgató. ügyv. igaz:,;aló. 

2.701-1940. GSS-l %0. 

Erft'sités a vil:ígitiis korlátoz3::;:ira kiadott reill!elí.·i 
túrgy<lhan, 

Érlesitíük a gyógyszerlúra.k L felelős Yl!

zetöil, hogy a vild.Qilfts '.;orlalo3ás'1 túr,1v.-ib:1:1 
kiadott 8.700-1940. M. E. számu rencj;;lcl 2. 
§-ábJ.n foglalt itlalorn ncn1 von0.lkozl\ :.i. 

gyógyszertáral< jelzőtábláira. Ennélfogva a 



patika vn.gy gyógyszertár felirásu táblá.k, 
J.1nel;.,ek a kGzOnség utbaigazitásií.ra szolga1-
n:tk1 a rendelet ~lelbe1Cpése, vagyis L hó 12. 
után is n1egvíló~ithalók. ~A.mikor a gyógyszer· 
tár nem L::i.rl éjjeli ügyeletes szolgálatot, zá
rás nlúr ezelt11cli.. a táblák.nak a kivtlágilás:il 
is n1eg ·Kell szüntelni. 1\ vo.l~n1ely gyógyszert 
hirdető iáblakal. a rendeicl helyrs érle1mezz
se szerint a gyógyszertáralt sem tartl1:1.tják .. ki
világilva, n1é~ <.t.k.kor sen1 1 h::i. azo:1 pal1lr:1 
variv ri\·óó·vszerh.r 1neöjelblés is szerei:<:>L 
Eg~;éb1;Ónt"" ~ rE'ndi~let ~1le~ciólnak, .n1c.~l~~e-
l ;~„,'ll ,., tiYO•ivszertárak ciyo6yszerlar1 li:1ra:'.3.-

,..,_ -- !::-, '::>. ' ~ ~ l l) 
tok slb. kivilúgítúsál a legszükségesebbre cc. 

1 
· 1 · 1 " „ "I --10· cselle«es ~.;or '-i.lozn1

1 
10'.ly ~l lalosagga \·j · :::i 

ös:::zeülközésl élkerüljük. 
13'1clopc,l, 1940. Xll. 

n. Wo/11 Laios 
elnök 

[{ovács ödön 
ügyv igazg~ló. 

2726--1940. 

10. 
Tauffer Gcíbor 

elnök. 
l{orilsánszhy Otió 

ügyv. igazga ló. 

723-1910 

i7::ril'3it{·~ a zsidók kiizéh~ti é~ ::;azdaság:i i0rfog1a12-
;-;[:na1~ korlútoz.isáról szólci 10:-19:1'·~. t.-é'. végreh.1.j
J.-,i:.;'• t·íri:;v·i.h·nt ki:1dott 7i20-t9:Hl. ::\f. E. sz.í.1nu 
···"'~·en«k:l~; ~zerinti bejelentési kiitelezel tsé!~ról, 

Az 1939 :lV. le. végre haj lása tárgy ~1ba;1 

29D-j 
kiadott 7720-1939. M. E. sz. rendelet sze- I 
r1nt rnu1clen 111unkaadó köteles az érleln1is2c5i ·. 
munk:ikorben fn,;Jalkozt·1lott ,l]coj tl ~ · i . 1 . ;:::. " "" -e• i11azo n t-
na.I'... sze1T121_ycbcn 1 n1unkc.körében és illclrné
nye1~~n ~C~l!l:Jll 1:állozasok„1l1 a ren<lelei.h.::::: 
ITt~l!e,\elt Y. szá.mu ndnla szerint, félévenként 
b_eiclenlem. A második félévről szóló bc'elcn
lest, amely az 1940. é-c julius hó 1-ső 1;apjá
tol ~ecembe;· hó 31-ik napjáig terjedő iélcv
:·e to;Lenl_ valt?zásr:ikat kell kin1ut9.lni 1 19~11. 
ian.uar ho_ 31-Ig kell meglenni. Ha vállozús 
~1Z 1lleto. ldevben nem volt, azt szinten be kell 
Jelentem. 

J.\ rendeletben en1lilztl kin1utalásl belij_ 
renclbe foglalva, elkülön~ilvc ha ezt az al
~taln1azotlak szan1a indokol llá teszi, kulun 
1v,eken , . k<:ll készíteni egyfelől a szolgálal
bol a lclcv aloll kilépdlekröl, más!zlöl az 
11jon•1an :llka\1nat:ollakról és vC.oül az ob.,-an 

l ~ ' 
fog alkozlalolU:króC akik a szitniad~ts1 t;;;i.~v 
alatt érlel.niis&gi n1unk;:ikörböl egyCb n1unk:i.
körl:e, \cagy cgyeb 111unkakörböl az érlcin1l~ 
ségi n1unk]körbe lCplek. 

i\. bej :~L~nléshez szüksé·:;cs V. szán1u 
nyomlalvány Budapesten a k;',·ülcli elöljáró
ságon, vúro:3okl:.an a polgárn1esLernéC kózs~. 
gekben az clöljárósúgokon szerezhelö be. 

_A.. visszac.sr1tolt l(clcti- és Erclélyrés.:1 1 



3oó ! 
területen lévö gyógyszeresz munkaadókra 
111ég nen1 történt korn1'1.nyintézkedés s ig;· az 

Ott levő 6yéov.s7.ertárak felelös vezelöi, u1abb 
o, 1::-• 

kl)rntúnyint..:.zkedésíg a fent közölt bejelentCsi 
kblelezcttse_guek, ezidöszerinl n1ég nen1 Uu-_ 
iozn.'.lk eleget lPnni. 

Budap,esl, 1940. december hó 16. 

J{olJócs ödön 
ügyv. igazg:i.tó. 

123-1941. sz. 

Koritsánszky Ottó 
üg·yv. igazgató. 

27-194í. sz. 

:f~rtesités a Bucl;qiesti Ileiyiérdekii \'asutak R. T. 

D. B. I. terhére kiszolgúltatolt gyögyszerck sz:ítn

hiin,.ik benyujt:í.~a t{tri;y:í.ban, 

_L\ Budapesti I-Iclyierclckü Vasula'.;: F'~t. 
B. B. I. lcrhérc rendelt gyógyszerekröl kiitili
tolt sziunlábt Budapest V111. Fiumei nl 65. 
szún1 nl:tll kell bcnyuJlani .. -\zoknak a gyögy
szersza!11lúkn2k l\iíiz.et.:!sc, n1::!.lyekel a gyógy
~zcrl.úre1.k l. leielös vezclöí nein az ilt ineg
adoll cimhcz küldik, vagy nynjtják be, lényo-
1~es Láscd:::l;:!n1n1el törlénhcli:;: csak. 

Buclap·~3l, 19t!l. január 10. 
Kovács Ödön Korilscinszky Olíó 
BGyT. üv. igazgató. i\'lGyE. üv. igazgató. 

HO!. 

_A. r:í1nben n1eguevez8Lt .Egyi~!. jogeröre 
ernelkedcl t közgyül~si halúrcizatla 1. 111üködésc
nek _ 1negszüntetését határozta cl, Eniiélfogva 
az EgylcUeJ ~-;ze1nb1.:1~ fc:Júlió küv•..:Lclé;;c\;:cl 
a ~feslulcb1el \{:vÖ óvaclékboi fogjuk h:ifi·!::2L1i. 
Felhívjuk t.ehát a székesiövarusi (:s pc;:::;Lk,jr
nyéki gyógy.;zerláralr. felei,J:s ve::zetöil, sürt'Ü
sen jeientsék b8 lev,;lczöiap<.;n a ·TesÚtleL 'lü
i1:ári hivalalának (\T1ll. *:·::J~L,~lcki ulc<:t S.): 
hogy n1ílyen idöröi 1 1nilycn össz~.~Lt Íi:01·~ts-

. !ésük van :1 nev2zeLt EtívleLL'21 sze.n~b~n. 
Budape.st, 1tJ.t1. 1~1'r. 10, 

f(or·cics Ödön f{orfis(iJi,'J;:;hy ()iió 
i.iv, iQazQaló. „ · · · • ~ _ u.v. 1ga:c:g:.llo. 

733-1941, 

~övényvédehni :-;zerd;: forgalo1nh;:hoL~üal<inak ellen
tírzé::;e 

~/J.,_ HL kir fiildrnivclt:sii.~yi n1.Hl!f~zv~·.r L!I'~ 
nak ::t bclü~ty111iniszlc1· urhoz inlézcll úLi,·.tl.;:, 
szerint cgyf3S gyógyszcrára~: 1r1~:::ei 
csa!~lkeket és ni.J-..·Cn\'v6ds1n1i sze:rcd-:.._::l 
tenek. é.::; árusiL:.in:tl:. · 

l'v1inthogy a növ<'.·nyvéclGlnü 3L;2rc:k ~t 
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47.000-1932. F. M. számu rendelet érlch;12-
bt:n csakis a rn. kir. föld1nivelésügyí miniszter 
ur engedélyév•'l hozhatók forgalomba, a m. 
]dr. beliigvmimszler ur 205.839-1940.--XIII. 
súmu rcn:ldete folytán felhivju'.c a gyógy
szertárak fl~lelös vezetőit, hogy ily szerek 
készílésétöl és árusilásától larlózkodjanak. 
Tern1észetesen ez a rendelk.ezés nem érinti a 
gyogyszcrés2eknek az e célra is szoloélló 
gyó_~vszreknek orvoai rendeletre, illelöleg 
méregengedély alapján való kiszolgáltatáa<i jo
gát, illetőleg kötelezettségét. 

.A. liszl~o·-·vo!:=ok gyógyszerlárvizsgálatok 
alkaliná\''11 e rendzlkezés betartását ellenőriz .. 
ni fogjá1~, .1111cnnyiben pedig e rendelkez~s 
rnegszegéséről győzödnének: meg, a 47.000-
J'l32. F. il\. rcl'deict 19. §_a alapján lórlenö 
n1egl1)1 l~l~ról hnladéklalanul gondoskodni fo~
nak. 

Budaposl, 1941. április hó 8-án. 
Gtoi! Gvula Ková·"-' Ödön 

1VL Gy. E. üv. iiazgs.tó. B. Gy. T. üv. igazgató. 

787-1941. sz. 

!~rü:sit(•$ a gyÚ!!yszertárakban a gyfigy:=:;zerek eH>· 
úlliUisúhoz sziikséges cukor fogyasztási adója tiir ~ 

gy:'tban. 

A pénzü~yminiszter a 866-1941. P. M. 
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szún1u .rencleletéYel az ipari Ü%e.n1ek részé.-e 
szük.•ég.~s cukor fogyasztási achJjűl kilogra1n
n1nnlc~nt öO fillérre! e1nelte. _A_ I\'l:igyarorsz8-
~1 GYóo:5v:;1erZ:sz Egyesület elnöks6ge a cukor 
1e1e1nelL fcH„'.YaF?.l.ási adója ügyC"len a pénzü~~Y
minisztériuinhoz: fcrdult, hoPy '-~. r5yóoyszi:>:rch 
feldolgozásához és elöállilásúh;z s~ü~ts2g:::s 
l ufror fogynszlási n<lóJál ne en1e1jék, illetve 
a pénzügyn1iniszter ur állapit~a m.eg, hogy a 
gyógyszertárak nem .sorozl12tló\\ cukorfogyasz
tásuJ.;: szempontjából se1n az ipari üzem~!( 
közé. _A_ most k.íadott pénzügym1n. rendelet 
végleg liszl<!zla a kérdést, s ennek alap j:í;1 a 
gyr~',-szertárak t. tulajdonosa; és felelős y8-

zctöi a rendeletre hivalkuzássJJ közöli1ch.k :-i.z 
illeté.k•z.s hai:óságok1\a1. hogy a gyógyszcrlf:rJl) 
!"i?szcre k1ut:'!.lt cukor fog)'&.Eztási adója nP.tn 
viilt•J7.GCt. 

Budapest, 1941. április hó 16. 
n. W o/11 Laios s. k. dr. v. Várady László s. k. 
a B(;yt elnök2. a JVlGyE. elnöke. 

Kovács Ödön s. k. Gróil Gyula s. k. 
UGy·r. üv. ígazgató. JVlGyE. üv. igazgató. 

:1 
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852-1941. 120~1941. 

~\ !ll. kir. Pn5l:tt:1knrélq)()1ztá.r hetrgség;i bizfositú 
intézet tngj:1i <!Hnl fize(end() járulék. 

É;:tesíljük valan1e11nyi gyógyszertár fel<:!
lös ··vezelöjét, ho.~y a cín11:-:cn n1c~nev-e:zelt 
bcLc~~biztr:síló int,S:~cl ia.~jrri í. évi 111ájus hó 
1-1:31 kczd-/e a .!2Yó.Q-/S?:cr úr:inak csak 20 sz{1_ 
?t:ilékiil ~~öl.elesek Lifízelni a rzyégyszer kiszol
giillatúsakor. 1\. gyó.:Iysz2r jrának 80 száza_ 
]ékál GZ intézet visi:dL 

:!:\. s?::'t:11.láz:-í.s eddír,~í n1ódjút a fenli ren~ 
delkczés !1Ci11. 6rinlí. 

BudapcsL 10~1L 
}(r,z~cíc> ()cliJn s. k, 
'BGy"T. Ü1/. i;iaz.'·~aló. 

151~1-194L S7 .. 

~\pri1is 22. 

Gróff G·v1rla s. k. 
lVIGyE. iiv. ·ígazgai.:). 
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<lelethez fiizőtl felsorolás ebből a szempont
ból közsziikség:Ieti o!kknek minősíti a pipere_ 
szappant, ideértve a borotvaszappanl ÍSi más, 
a ~yógyszertárb8n kiszolgcíltat3.sra keriilö 
~gyéh cikk - igy a ,(fyógyszappnnok -- ne111 
szerepel :i felsorolásban. /\ gyógyszerészt 
tehát az ernlile[( rendeldek csupán a pipere
~zappon kiszol <iáltatása te!<inlelében érintik 

_A. kisz.Jlgaltatott 1fözszií1\seP:Iet-i cikket a 
foóyasztó vllsárlási kön,rvébe be kell jegyezni: 
a ·~yógvszerész n. saí:lt céljára felhaszn:íl~. 
íJ,;en ~íl~ket saját könyvé-b2n- uQy:tncs1k beie
~),ezni ladozik. A bejeéyzésben fel kell tün
lelní a vásárlás idöponliáf, a gyógyszertár 
r:evét és he11réí, a vásárolt cikk me_grevczését, 
a v:ísárlásí össze~et Cs ,;.éQlil a vásárolt cik.k 
rnennvi~édé!. I-ia - .:i kivCtnt cik1.; akár azért, 
n1ivel n-c1~~ szerezh~lö be, akár n1ert a vásárl6 
inl sá~os nagy n1cnnvíséQben kíván i a beszerez. 
ni, r~m volnil. ld~zolRáltathn.tó 1 a kiszolgálta
tás n1erifagad{tsát a „:ev6 kívánságára ugyan
cst1k h~ k·Cn jegyezni a v6sárlüsi könyvb'.! 
JVHndt2n bs1cQv~ést linláv:d, v:qJy Ent1lrónn:d 
kell ver5ezni . 

/\. ,--, r~ndclkezések 1negsze,~ése kihá,gási 
un1il két hón:1pig, háboru idelén hat hónapirJ 
lerjedhe~_9 elzár{1.ssal büntetnek. , 

~A.. vásárlási könyv a ,gyógyszertarak:it 
~11.int fogyasztókat is érinti. igy, textilnemüe~ 
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ket {törlőruha, sth) c_,,·d'k a vásárlási frónyvb~ 
való bejegyzés mellett lehet bcsz<;reznL t\ 
közellátási n1'inisztériun1tól nyert f·zlvilágos1ia:; 
t.;zcrinl ezeket :t beszerzéseket a gyógyszertár 
f.11laiclnno:;~'u1:i.k, löbb tulajdonos eseléCen pe
dig felelős vez8löfén2k fogyaszlói vásárlási 
könvvébe kell bejegyezni. _A.z üzen1í célra ·-
a g)rógy:-zertár fülés2re - beszerzett tüzelö
e.nyaúol nen1 kell a fogyasztási könyvbe be
írni. Í(éSöbb Ciellr:.~ intéz~~edés történik a.„~ 
ilyen bl:szcrz,~sck és a jogi szen1élyek yásár · 
lf:s:ii ·.:éljából lililönle,ges beszerzés1könyv 
1 endszeresitésére de ezidöszcrint - a fentif~k 

' 1 . értelrnében - ezeket a beszerzéseket a lu ::q-
donos illetöie,g a Íelelös vczetö vó.sárlúsi 
kiJnyvéb~ ].;c!i beic.~yezni. 

Buclar·esl, 1941. május 19. 
J(or.ric5 tJclön s. k. Gróff Gyufa s. k. 
íiv. igazgató. üv. 1gazgaf.6. 

1884-1941 22G-!941. 

.Érlesités a 111. kir. Po::,ta Dett>;!S[·~i Bizto:-;it6 Tnlt>zt•t 
taf,qai ,íltal fizetendii júrulékokr61, 

A Posla Beteobizlositó InLézet ért.csités~ 
~ ' 

szerint coy-es éyórívszerúr<lkbaP az Inlezet ~ :::> ~. ~' 

tagjaitól a gyr1.~yszer !d:;zol~'.általásJkor nenl. 
a rh.tódvszer árának 33 eciyh::ir1nacl százalékát, 
jia~c~ ·csak 20 szúzalékXt szedik be, s a vé-

nveke.t ennek megfelelően számlázzák. Fi
&yelmeztetjük az érdekelteket, hogy a Poslo 
Betegbiztosító tagjaitól a gyógyszer . árának 
33 egyharmad százalékát kell beszedni,. ellen~. 
ben a pos/atalzarékpénztári Beiegb1zlos1io 
Intézet ta6jai f. évi május hó l-től kezdve a 
gyógyszere árának c:sak 20 százalékát kötel-e
sek megfizetni. 

Budapest, 1941. junius 10. 
Crr\ff Gyula Kovács Odön 

üv, igazgató. üv. í2azgaló. 

1895-1941. sz. 227-1941. sz. 

„A. v:isúrlási könyvycl kapcsolatos tudnivalók. 

A m. kir. közollálúsi miniszler 202 777-
141. sz. 11'.:örrendele:te részletes ulasilást lartal-
111az a vasárlási könyvvel kapcsolalos eljárás
ról. 

./\ körrendelet szerint a vásárlási könyv_ 
be be kell i:·ni az ugyne.vezelt gyógyszappano
kat abban az esetben, ha ncn1 orvosi vényre 
rendelték. /\. píp:~r(;!;:;z:app:in - ideértve a 
horotv.'.l:>zappant is -- be;rását n1ár egy ko
rábhi rendelet elrendelte. /\. vényre kiszolgál
tatott gvégys..::app:i.nokat nem kell a vásárlási 
könyvl11.:! be 1 egye·.::ni. 

/\. körr 1.::ndelet szerint nen1 esik a vásár-

! 
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lásí könyvbe bejegyz&s kötelezettsége alá étz 
iizen1j célra kiszolgáltatott tüzelőanyag. 
Ligyanig~1 nem k·~ll :i~ üzen1í célra beszerzeti 
eg~1éb .:ikkcket1 n1int pl. a gyógyszerlári sz~~ 
mélvzel rendelkez8sére bocsa jtott niunk1kö
pen)reket, a gyégyszerlárban szükséges lörlö
ruháka.t és hasonló~~1l a könyvbe beiralni. J~Ia 
az c?eket eladó ker8sk~dö netalán ragaszkod
nék a vásárlási k.önyvbe való beir<ishoz, az 
érdekeltek hivatkozzanak a 202.777-1941. 
,z. közellátási rea.delet Ill. szakaszára, amely 
az ilyen cikk.ek eladását n1entesiti a vásárlási 
könyvbe való beírás alól. 

Budapest, 1941. junius 10. 
11. Wolfi {.ajr•s s. k. dr. v. Várady Lászlo s. k. 
a BGyt. elnö;rn, a j'l'\GyE. elnöke. 
Jfovács ödöq s. k. Gróf/ Gy11la s. k. 
BG·y-T. üv. igazgaló. MGyE. üv. igazgató. 

2012-194[. sz.. 261-1941. sz. 

f:rtesit.Cs az érteliniségi ntunkalü)rhen foglalkoztatott 
alkaltnazottak bcjeleutési kötclezt:ttsége Lírgy:ihan. 

Az 1939JV. le. végrehajtása lárgvábatc 
kiadott 7720-1939. M. E. számu renclc[ei. 
szerint: 1ninden 111unkaadó köteles az 0rteln1l~ 
ségi munkakörben foglalkoztatott alkalma
zottainak szen1ély~ben, n1unkakörébe.11 és !IL 
lelményeiben beállott változásokat, a rende-
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lethez mellékelt V. sz. minta szerint, féléven
kéni beJe!C"n~eni. /.\z e:lsö félévről szóló beje
lentését, amelyben az 1941. év január hó 1-ső 
napjától 1unius hó 30-ik napjáig terjedő idő
ben félévre lörl2nl változásokat kell kinllilat-
111, 1941. julius hó 31-i~ kell megtenni. Ha 
vúl tozis az illető félévben nem volt, azt szin
tén be kell je!enleni. 

GyOgysz~részgyetkornokot a gyakornoki 
ídö J.l::i.tl1 de iegfeljebb két évig a gyakorlat 
ineg_kezdé:Jétöl szán1itva, gyógysz~részsegédet 
~'ed1g n gyakorhti segédidö alatt, de leg!el-
1ebb hé.ron1 évig a gyógyszerészn1esteri okle
\·él megszerzésétől szá111itva1 bej elenV:!nÍ nen1 
kell. 

_!\ be_ielenll,.::hez szüksige3 V. szán1u 
nyorntatvány Bud:ipesten :i kerlileli elöljáró·· 
ság0n, v:í.rosnkGan a polgárn1esernél, közsé~ 
i'.ekben az elöljáróságokon szerezhető be. 

A visszac.ntoll délvidéki területen lévő 
gyógysz,erész n111nk~1-.1dólH·a még ne1n történt 
korn1ányíntézkedés, s így az olt levő gyógy
.szertúrnk felelCs V8zelőí, ujabb kor111ányin
lé:drndésig. a fent közölt bejelentési köleb 
zeltségnek, e.zidő.szerint még nem larl.oznak 
eleget tenni. 

R11dapesl, 1941. juníus 10. 
Grólf Gy11/a Kovács bdón 

iiv. igazgató üv. igazgató, 
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i.91'i-!941. ·SZ. 251--194[ sz. 

i~rtcsités az AHahinos Bi:dositó és St>gél:rzú E;SYC
siilet tagjai <iltal fizetendií júrulúkról. 

.t\z .4.Jt~dános Bizlosiló és Segél.Yzö Egyl~
sület közölte, hogy a szabad orvosválasztás 
rendszerére lé;: ái. Uj alapszabály érlelm6-
ben a tagok kötelesek a c5yóöyszer árának 
25 száza~lékál a civó~ívszer ftivé'tele alkaln1:í.
vnl készpénzben ~·egf{zetni. I(éri czull.al a 
fenti e,gyesülel, hogy a folyó évi junius hó 
30_ig ~dszolgállalotl gyógyszerekről a szá111-
lél legkésőbb julius hó 5-ig nyujlsák be kifi~ 
zclés Yéficll a fenti egyesülethez (Budapesl, 
\rII. 1 Csengery utca 30.). ~\ )1,yógyslerszin1lá-
1~al az _i\llalános Bizlositó és Segélyzó E_~ye~ 
sület - az uj 111cgitllapodásnak r11egf2lclücn 

a benytl)lá>liJl «zámilott 8 napon belül 
111índenkor kifizeti. 

;\z e:Jdig h;1::;znált tégla alaku orvosi bó
lyegzök folyó '2YÍ julius hó 1-ével 1ncgszün
nck és .'l~- orvosi n1üködésí s~J.Gályzal szerinti 
az orvosok ezeutul a sajál névb2lyeg:.:::~·jjüket 
íogjék has.zn:ilni. 

Rncl:ipc,l, 1'i4l. junius 18. 

c;ri1if Gyula 
:V\GyE. üv. igazgató. 

[{ovcics üdün 
BGyT. üv. igazgató. 
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2132-1941. 273-1941. 

.Ertesitt;:- a nt. kir. Doh<inyj()yecJCJ\ Bt•ft·.!!~{,e;i Bizio~ 

:;itó Intézet. tagjai :Utal fizetend(i júrulék túrgyúhan. 

„ Értesí~jük val9.n1ennyi gyógyszertcir h:le
los vezetö1ét, hog:y a cín1ber. ine'.gnevezelt 
~e~eg:.égi Rizl'.Jsitó Intézet tagjai fŰlyó évi 
pd1us hó 1-étöl ·i.:ezdve a gyógyszer úrán1!~ 
cs~k 15 százalékát kötelesek kifízclni :t 

.~yfig)'.~7.erk.íszolgáltatás alk:dnl.iva1. }1..,, gyógy_ 
szerkollség 85 százalékát az Intézel viseli. 

_A, szán1lázás eddigi ;nédíúl a fenti ren
delkezés ilem érinti. 

Budapest, 1.9'!1. 
Prever Dez.e;(} 

l\1GyE föttkára 

2517-1941. 

jtmíus 25. 

/(ovdcs ör/on 
BGyT. üv. igazgatój:: 

287-1941. 

ÉríesitCs a fogyasz!úi v<i~:;:írhisi ki_inyvek ügyélH'll, 

"A. m. kir. közellátási .ininisztcr a iogyasz
lóí vásárlá~i kön~'V rcndszcresité~é.v2! kap-::so
lnlban feln1erült egy2s '.·;érclésck szal:ályrizús~1 
tárgyúb;1E kiadnU. 204.600 1941. I(. Al. sz1-
n1u rcnc!elc-!.81::.:!n u.!JY rench>:lkezctl 1 ho;fY a fo
gyasztói vásárlási könvv rendszc-rcsilésc Uí r
gyában kiadolt 201.000-i 941. K. M. számu 

:li 
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rendelet 1-3. §-ában foglalt rendelkeúseket 
nem kell :dkalmdzni a hivaÚ<ozoll rendelet 
Ííif!.~eli:k<Öcer !elsorolt közszükségleti cikkek
nek a n1ezö9,azclo.~ágí vagy egyéb üzern 
(qyógvszertir) folvtalása céljából törtznö 
hiszo lgál t:itására. 

Az iparos (hreskedö) fogyasztónak tü
zelőanyagot egy méter_n1ázsát meg nem hala~ 
dó tételekben, továbbá központi vagy etázs
fütés, vabrninl melegvizszolgál\ah\s c2ljár;i 
- a lakások és m,:,, helyiségek füté;e cöl1aból 
történő liizelöanyagbeszerLés korlátozúsa tár
gyában kiadott rendelet keretei között - vá
sárlási könyvbe bejegyzés nélliiil is kiszolgál
tathat. 

~A. vevő hitelt érclen1lően igazolni köleles1 
ho~y ldvélelezelt uzen1 tulajdonosa. Igazolni 
kell lovabbi azt ís, hogy a beszerzés az üzem 
folytatásához feltétlenül szükséges, illetöle~ 

G . 
. 

tabletta (0. l chlorogenium) és pulvis 
erélyes, a szervezetre ártalntaflan 

il'®l?ü©~ie;;ul~©:;;zeli' 

10 és 5Q tuhletta. 

áz ilzeni rende~ szükségletét nem haladja 
1neg. 

Budapest, 1911. julius hó S. 
G-911 Gyula Kovács ()dán 

MGyE. üv. igazgatója. BGyT üv. igazgatója. 

2518-1941. 288-1941. 

ÉrtesitCs a havi 300 pengőt n1eghaladó javadahnn. 
7.ásu nu1nkavtíllnlók :lltalános bejelentése tárgyában. 

A m. kir. beíügyminiszter a 298.800-

1941. BM. szám alatt kelt rendeletével akként 
rendelkezett, hogy a munkaadó köteles az 
1941. évi május hó 1. napja és az 1941. évi 
julíus hó 15. napja közti időben alkalmazásá
ban álló vagv állott biztosításra kötelezett 
n1unkavállalói közül azo\.;:at. akiknelt -javadal
mazása a havi 300 P _t meglialadja, de havi 
600 P-nél nen1 több, az illetékes b.íztositó 
intézetnél bejelenteni. 

E bejelentés teljesilése alól nem mente
sül a n1u01kaadó akkor se111. ha az érdekelt 
inunka váll ::tló j át a jelen fenclelettel meg
sznbnl! il talános bejelentéstől függellenül a 
mnnkáhalépése alkalmával az illetékes bizto
~:jt6 intézetnél n1ár bejelei1letLe. _A..z elrendelt 
bejelentést a Jvlagánelkalrnazotlak Biztosító 
intézetének a betegségi biztosítás szen1pont-

ll 
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jahól megállapilotl illetékességi lerületéri 
Budapeslen, Bud::tfokon, Csepelen, l(isp~slcn, 
Pestszenterzsébel.1..:n, l~ákosp:i.lotán és U1pes
icn) enné! az ínlé::etnél, e,q,yebütt ped_ig az 
Orszéóns Tároad'llombizositó Intézet illeté
kes J~~~~itleti pénztáránál legkésőbb az 1941. 
évi julius hó 20. napjáig kell teljesilni. A be
jcJenté."1 kötelezettség teljesítésére a 1negfe_ 
lelő „ AJ ta !:inas bejelentő lap" ürlapot kell 
használni. 

Az „Altalános bejelentő hp"·on egyide
jüleg jelenteni kell a rendelet halálya ali 
tartozó munk.lvit! talók javadaln1azásáb1n be
üllolt azt a válb.„ ... zá.st is, an1elv az 1941 1 éví 
n1ájus hó 1. napi~: és az 1941.' julius hó 15. 
napja közli időben következett be, felt~ve, 
l106v az áltaLi.no·; bejelenlést a n1unkaadó 
Ie6l~ésőbbcn oz 19·11. évi ju!ius hó 20. napjáig 
teljesíti. 

r\ javadahnazás vállozást ·vagy a n1un'.-:á
ból kilépCst és annak Ídöponlját az u.A.Italá·· 
nos bejelontö lap" megfelelő rovatában kell 
feltüntetni. 

}!a a rnunka:i.dó az általános bejelentes 
tclje,ilését az 1941. évi julius hó 20. napjáig 
chnul.:t.::ztotb1 1 vagv a rnunkavúllalója belépé
sének, kilépésének vagy javaclalrnazása vál
tozásának időpontja az előbb emlilett időpon
tot kövelöen következik be, a 111unkaacló íl 
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jelen!ést az eddig érvényes rendelkezésel\i 
:i.!L::i.l!l1a2:isáv:d köteles telje.~ilení. 

.A. n1unkaJ_cló az .t\llalá11os hej'2lcntö h1p" 
~irlap n1inclcn rovatát a legnagyobb .lfonáo.s
ságg::il, tíszlán .'·-:. 0Ivashalóan

1 
linlávdl. c.s·.:-t. 

leg tinlairónno] köteles kilölleni. Az „Ailalá
nos bejelentő lap"-nak azo;rat a rovatai!:, 
ál1il..'l-y<:!khe bejeg'/ezni ·való aclal esell~ níncs

1 

YÍ;~;;;z;nl.·~c; vonallal át kell huzní. 

/\ n1unk.aadó az nÁllalános bejelentő 
lap" -11kat kitöites után s'1ját köllségén akár 
pnsl:'tn, ak:ir :n:'is :iton az il1eLé:11?s inl&zethez 
íkertr1cli rv2nzl{trlioz, kir.zndelt.5:Bghczl n1cg_ 
kül"."le11i köte1cs. 

_Az általános beje1entCs céljára szo1gúl'5 
ürlapn:ik e:lőfí!lilásiról az Orszi":•j;.15 TtírsJda
J.-~n1bíztosiló Int~zel. i1l2UJe.:I a lv1;:Lgf1n:ilkal
r.1;1znttak Biztosító lnil>zcle 1Inndoskodik. 

_A.z állaláno::; b?-jch.:nlés lel iesil.!s~re 
.szolg.:ll0 iirl:1pn!·:J.l :t n1unk:11dó t.Jlr:'L::s b::szc
rezni !\1 i!lelékes IntC:::el azo:1ban 11nndos
kodni köteles arról, hogy az lirl::i..po\: n1c2-

f{C'nöcs, injectio, soh..zfio. 
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~zerzése a munka.3.dók részére n1cgkönnyittes
sék. Az „Altalános bejelentő lap" ürlapért, 
,-alaminl annak kézbesítéséért a munkaadó 
terhére cl.íjat felszámitani nem lehet. 

Az illetékes intézet a munkaadót a jelen 
rendeletben megállapított bejelentési kötele_ 
zettségéröl, valamint a bejelentéshez szüksé
ges tirbpok megszerzésének módjáról meg
felelően tájékoztatni köteles. 

Biin1elö eljárás indul azzal a munkaadó
v.al szemben, oki elfogadható menlőok nélkül 
a jelen rendelettel meghatározott bejelen•ésl 
nem a me.~szabott határidőben vagy nen1 
s2ahci.l·y.szertit>n teljesíti. 

Budapest, 19•!1. julius hó 8. 
Gróff Gy!lla Kovács öciön 

MGyE. üv. igazgatója. BGyT. üv. igazg:ttójJ. 

2710-1941. sz. -1941. sz. 

Felhiv:is a Sero.bakterologiai l;:fszihnCnyek eltartÚS<\ 
Llrgyi:íban. 

lllPtékes helyről érkezett figyehneztetés 
2.lapjin felkCrjük a .gyógysz2rt_ár1l:. t; fe_lel.ös 
vezetőit, hogy a Ser0-bakter1olog1:n :teszil
m.ényekct m2p"fclelö 1nódon raktározzak, ~e
l1át száraz és hüvös hclyen 1 de ne1n nedves _p11>
cében, •\ helytelen rakl~rozás '.;övelkez,lebBr, 
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11.~yanis· a cl0bu:::nk és üvegek soksz~1:· pené
szedvC kerülnek a gyártóhoz kicserélesre, a 
C:várak viszont az ilyen penészes késziln1énye~ 
k~t nem l~ötelesek kícsrélni. 

Grófi Gvula Kovács Ödön 
MGyE. iiv. igazgatója. BGyT üv. igazgatója. 

3631-1941. sz. 423-1941. sz. 
'.ÉriPsités 
siile(.tel 

az jJtaLín<is Biztosifó és Segél;rzéi Egye. 
a gyógy~zerszi1n1l<ik kifizetése tárgy;.lban 

kötiit.t. niegállapodásról. 

Az Allalúnos Biztosító és Segélyzö Egye
sülettel (ezelőtt Allaiános Önsegélyző Egye
sdlel) me,ge~yczés jö'il létre, hogy a mínden 
hó 7- Ífi ben~,ru1"lolt ö1r6ö1rszerszá1nlákat még 
ugyana=-zon l~ó 15. ig I~{n;'~ik. .A. j2lzett idö
p.)nt utün beér;\ezctl szán1lák kifizetése a kö_ 
vetkező hónapra 1naradna 1 de a következő 
hónapban is n1egclözi ezeknek kifizet\2sét 
v.znhnak :i. szá111lákn::i.k klfizetese, a111elyek a 

e ~ITilDINl©Dlf~ 

I(ristá.1 yos B1-vita1nin kész-ilm8ny. 
Amp.: 3 és 15x2 mg, 3 és 15x10 mg, Sx50 
Tab/.: 20x1 mg, 20x3 mg. 
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fonl elöirt időben érkeznek be az lnfözethez. 

Tagjai11k érdekeit 1üvúntu1~ szo1gciln~ ~ 
fenti meoállapodással, mert ezáltal lehelove 
l('ll téve"" a n1i:1den hó 'J~i9, benyuj tolt gyógy
szersz?.m láknak uyolc nap alatt történő kifi
zetése. 

Buc!J.ne:::t, 1041. szepember 23. 
Gró/f Gyula J( ovács Ödön 

l\'1GyE. üv. igazgatója. BGyT. üv. igazgatója. 

'.i567-1941. sz. 421-1941. sz. 

Érh!sitt's a f<i.zisadó tárgy<i.han. 

A fekmell fázísaclól a legutóbbi körleY21-
ben hglaltaktól eltéröle.~ ujabb íllelókec 
közlés szerint a követk2zökben részletezett 
n1ódon lehel úthárilani: 

1. A gyógyszerhülönlegességeh áriihoz az 
ecld1g felszámított 2.5 százalék helyclt 

3.49 P. eladási árig 5.82 százalék, 7.20 
P. e1adási árlg 6,:25 száza.lé:;;, ezcnfe1üi G.07 
~zaz.:tlQkot kell hozzászán1ietani. 

~A..zoknál a gyógyszerkülönlegess2.~cknél, 
a1nelyeke:i a ké;;zitö n1ár f8lárat jelez, ezen 
h:lár k2l lé~el'Jöl tevödliel~U: össze, ugyntint 
:uw:1gpótdijból és 2.5 százalékos fúzisaclóbóL 
Eze!l fclúrból levo1;juk a 2.5 százalékos ré~i 
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Jázis:idótr a n1ega1araclt összeget. pedig hozzá
é:~djuk az eredL•tí eladási alapirhoz s él.Z igy 

. nyc:rt :.:Jss.r.c~ ul:111 ,:;zán1iljuk az uj 111agasabb 
fázisadól. Pl. jelezve van 120 fillér ebclásí ár 
plusz 14 fillér [e 1'tr. A 2.5 százalékos [ázís
aclóból = 3 fillér és (14-3=) 11 fillér anyag
póldijbfil levl~döll 0ssze. Az uj kiszán1ilát-:nál 
tehát 120+1l=!31 után számítjuk ki a ma_ 
gasahb fázísacl0t, ami a jelen esetben. (5.82 
százalék) = 8 fillér. Ezen készítmény nj el 
adási ára~ 120 alapár 

11 ocnyagpótdij 
8 llj fázisadó (131 fillérnek 

5.82 százaléka 8 fi!L) 
Öss2escn '. l39 fill2r. 

2. A Széru1nok eladá~i árához fázísadó
li:ibhl et cin1én szú:nitancló felárat épp ugy kell 
kisz/ln1ilani, rnínt a gyógyszerkülönlegess~
gekn&l. 

A ielszún1iU1J.ló felár összege a 1negkül
drilt érlesilés 5.82 százalék - 6.25 szúzalék 

FÉRTONICUM 
!wríflgési gyeflgeség iceze16sév© : 

lnjeclio és Sohzlio, 



82ó 
- 6.67 siáz.dék rovatában részletesen lel 
van tüntetve. 

Ismételjük, hogy az uj - teljes - Iá· 
7,ísad6t magában foglaló felárat j elzö címké
ket a gyárak a velünk való megállapodás 
alapján a jövőben cgysegesen kékszinü cím
kére nyomva fa~ják jelezni a készítményeken. 
Amint az egyes árjegyzékek megjeiennek. 
illetve a kékszínü címkéket alkalmazzák, az 
árjegyzékekben, illetve a kék címkéken jelzett 
felár az irányadó. 

Megjegyezzük, hogy a MGyE. Közlemé· 
nyei szeptember 13-i számában közölt árváJ
toósok még cnk a 2.5 százalékos adófelárat 
tartalmazzák. A Knoll cég most sz2lküldiilt 
árie~yzékéhen sz·~replő uj árak. már az 11j fá~ 
zi.sa<l0t tJ..rt::l1mazz3.k, de ezek. az árak csak 
:1kkcr ]épnek h7tl<ilyba 1 arnikor a lVíGyE I(öz
leménveiben meqjelennek. 

3. A tápszereknél - az azokon esellc:g 
már jelzett felárat figyelmen kívül hagyva, -
az eredeti elad.isi árhoz 8 szúzalékol kell 
hoz.zá szán1ita:ni. 

4. Az állatgyógyászati szereimél 
3.49 P. eladási árig 12 százalék, 3.50-

7.19 P. eladási árig 12.4 százalék és 7.20 P. 
eladasi ártól 13 százalék számitr,ndó az ela
dasi alapárhoz, a Distol kívélelévcl, amelynek 
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e!adúsi · al.i ;:-árúhoz 13.5 százalék számítandó. 

5 A kozrneUhai cikheh kicsinybeni ela
··3ási á!át a JVlagyarországi Gyógyszeresz 
E,~yesiilet Közleményei lovabbra is közölni 
fogják 

7. A fázisadó_többletet 1941. augusztus 
16-tó/ kezdődő!?!! jogosult felszámítani a 
gyógyszetész tnind a gyógyszerkülönlegessé
.~ekné11 szérumoknál és tápszereknélr niínd a 
Il18~iszlrálís vényel\-nél. Az eddig rnég nen1 
~=zárnláz.ofl vl!nyek:2n az cirszabás ennek n1eg
f elelöen módo!-'Ítandó. 

Budapest, 1941. szeptember hó 19. 
n. Wolff Laios s. k. dr. v. Várady László s.''· 
a l3Gyt. elnöke. a MGyE. elnöke. 

Kovács ődiin Grófi Gyula 
BGyt. üv. í;_.~az~ató. l'v\GyE. üv. igazgaló. 

445-1941. 3387-1941. 

Értt•sitCs az ~iltahinos forgaltniadók jog:-:zabiilyaiu:oik 

ntódositúsúröl és kiegl~Szitéséről. 
rr·· 

J\ széki:~sfűvárosi rn. kir. Pénzügyigazga
ló;;á~ 58 675.-.J 941. l L a. szám nlall kelt fel
hiváso folylán érlesitjÜ:\ az érdekelleket, 
hogy a 3.700-1941. M. E. és a 11G.000_::1941. 
P. M. S<ámu rendeletek értelmében ftll~láqcs 



forg>:!ln1iadó alá esik vaLuneiy vállalatnak 
t<:.Ijcs egészében törlénö visszl~rhc;;; _iit_ruh2-
zjsa fii!!Qetlenül attól, ho~y az alruhazas al
kn1n1áv;l árukc':;z!et :í.b1cL:isa t0rlén·ilc-c és az: 
.:.Í?:l.!~.á:,zlr~t a f.;:.zrc:;kecle11ni foreaion1ban far~ 
<ia lmi adóköteles, va.é'v sen1 .. L\.z álta1ftnos for
;alrni adó.l a le]jes ellenértCk után - a vál
i~dat vaQyonös:::zes::8Qéhez tartozó áruraktár. 
bercnde.~és. fr:lsz':'re1és, kö·.·cfr.>lé:;:.;e1~€n l.:ivi.il 
n1é_g a cég üzleth1:!lyisé_g, Lizlrli lili(ok, v6dieQy1 
niint1ha.i:::zn~í.l1f1 é~: a v:íllnl:iln:lk eset1ege::; 
ec;~„éb kizáróiaQos icgosltványaíbó1 szár1nazó 
c11enérlék 1.1li1;· k·~lI n1eöfizetni. fslrlntct n·Zl
k:il arra. ho~v a? r.r_h,.-z2bk1~nl cilta1ános Jor!:!a1-
1ní ac!óköle1e." üz1elútruház.:í.s ulán eselleg 
okir'1!.i i1lclé].;: is itt:-. 

;.\z ·lií'.lefülruház:.ls ellenérté~ke után az 
c'tH:i.l::"1110s iorg·1l1ni ndr1t akk~)r 1:

1 
.. 111e.~ 1~~11 

fizetni, ha :i. v::il1alal for(:i.ln11 aclo:i:oleles uz
Ielc>ld-:el 1F~1.i1 is foglalkozik. Nen1 lehet levo-

í{ülönhző coccusfertőzések nagyha!ékony
sf.iqu ehPmofhr--rAn0ulicurr:a: 

c~u~U~~(QJV~~ 

lniec!io. Tabletln, Suppor.itrrium 
Pulvis pro recepl1l!1;1 

üásba hnzní az cílenértékböl azOk~ak az áruk
nak .:iz értékét, an1clyE:k esetleg valan1"ci1 
t·állsáörendclel hatálva alá lartuznak, :-\ :ur·· 
galn-ll ~dó kulcs~1 2 s~áz~dék. 

· .:-\z íp::tri és ke:reslc~d.-::l1ni v:íllalatokn:d :.~ 
jogositványok, a véd1cgy, a kizúrólngos n1lir 
tal1as?nalali J·)·~' .1 tcrn!Ciési jog értékcsilé~s 
1-:üzbl?n illetvz a jor,osilványok lúl.szn~iL.tL3.nak 
len1ondüsá~rt és az üzeinszlinelciéssel elért 
lt:vél~lek, vala111int a iahdn1án;..'i szabadcd
n1a.k hasznosilásából szárn1azó bevólelckr ál
tal{u1os forga\mi:tdókölelezetlségéL _;\z álLdá-
11os fort.[a!~ni adókulcsa 5 százalék. 

./'!\,,,.z ... által.:í.11os iorgaln1i ::i.clókötclczcttek a 
;s0.100-1921. P. JIL sz. renddel óS. §_:i 

alapján larloz11ak az illelék2c keri.Ueli Ior·· 
galn1i acióoszlályn."d a r2ndclcl 5lztbelépésó_ 
tlil szánlitott 30 napoP belüL vagy v.z úitala
nos Iorgahni k1)lclezeil.s6g beúllloitó! szárni
to~t )U nr.pon belül irásba11 bejclenlésl Lenni. 
.i\ki ezen bejelení,Cs1 köiclczeltségenck eleg~l 
nén1 t~~nné és cscle'.~rnényc sulyosabb cibirálá:; 
alá nt'.nt 2.sikr J. nL kir. P~nzügy:ígazgalóság a 
116.000--1941. P 1'1. sz. rendelet 18. §_,, 
alapján 20.000 P-ig lerjedhelö szabalyblan
c:{t(;i birsáci.sal foo1·a su1'tani. 
~ ::::, ""'°" :::. 

Budapest 1941. október hó 1.7. . 
I<ouács i:idön Grail Gyula 

BGyl. üv, igazgató. 1VíGyE. üv. igazgató, 
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111 agyarországi Gyógyszerész E'gyesii[ef. 

3941--1941 szám. 
Budapesti Gyógyszerész Testület, 
_ 558-1941. szám. 

ftrtesités ui J\.IJ.BI körzetek létesitésríil. 

A Magánalkalmazottak Biztosító foLéze
lének Igazgatósága közli, hogy az lnL~z~t a 
következő intézeti orvosoknak adott UJ veny_ 
bélyegzőt: 408. dr. Fritsch Feren;. 409. dr. 
Jajczay Imre 410. dr. Gorl'.a _T1vacl~r, tlll. 
dr. Féder Ferenc, 412. dr. Rakoczy G,za. 

Bndapest, 1941. októeer 22._ . 
Kovács Ödön Gro// Gyufo_ . 

Bp. Gy. T. üv. igazgató. M. Gy. E. uv. igazg. 

Ul lRISf Pl'fl„UREI ~eblliíliőpm· 
A szövetek<?t neni izgatja, ne1n n1<irgezői 

ellenjavallata nincs! 
12 és 75 g-os eredeti üvegek. 

Cl-l1NOIN 

l'\I ,t\ (~ )~ _..\J~ O!~SZ}„ ({f fr'{ (}(~ "'VSZI~!.1.E;:;;z 
I~fi1~IijS'CI11'~rr l~~S OI~R1ID\TEI.iES C+YóG~~~~ 
SZERI~SZlD]t: on:·:Vi-:,\fi<):·) !DflYESl~1~TIYrE. 

Ohleveles Gyógyszerészeh Orsz. Egyesülete. 
1368-1941. szi1m. 

J}j agyarországi Gyóg_vs:erész E'gyesiilet. 
1515-1941. szüm. 

Itrte:-:ité.-: a gyóg·y:-7\Té.c./.;d!'.alninzoiiak OTf 11a11ih6r. 

oszt<ilyhn ;:;oro::á~;:~ iú1·gy:íi1a11. 

:\ ,~yógyszerés;-- :: ! )~a l n1 :1zo l L:l~ l0n )'i C?.ges 
javad:dn1azúsa áll:tl::'tb:iil asz::.:rin1 vúllo:-::ik

1 

hoQy- a <i)'Űövszerlár, illeU)lt:-:6 a ri\'(1ri-);Sz·::ré:s~-
..... <:'> "'J ':> ·'"'. ' _„ 

alkaln1azotl :iz egyes héna.pokhan tcljcsii-e 
ügyeletes szolgálatot. Ivl.-iulún a yonalkozó 
szahéí lyok sze~·ín~ n1inde11kc;r :1 Lénylc,~cf: kC'
reset szerint kell az alkaln1azollat bejelente
ni, illetve a kereselbenben lörlé:nö 1··úlíozúso
kat 1nindenkor j-:de:nlclli keil az OTI-nak1 
szüksé~esnek 111uln.l1.;:ozoll! ho,Q;.r ez Li gyalcori 
változásjelentés kiküszóbölle~:3ék, .1..\z OTI 
hozzájárult ahhoz 1 ho,Qy a vúitozússok isn1é
tcll bejelenlés6nek cíkcrülésc céljából ~l 
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gyógyszerészalkalmazottak átlagos ke:'resetill<l 
cdapján jelenlessenek: be az Intézethez. 

A bei ele:tl2s aloipjául szolg.áló átlagos ke
resetet a ténylegesen élvezett fizetés és n1Bl_ 
lékjárandósá,Qok, rnint az ügyeletes d-i.jak, a 
·vasárnapi külön n1unkaclijak 1 stb. fígyelémbe~ 
vételével kell megáliapibni. Amíg a tényle
ges javadaln1:1_zás esetleges további vallozása 
nen1 ér el na.~yoCL rné-rté:ket, azaz ne1r. na
gyobb 25 százaléknál, ujabS bejclenlést nem 
l<ell tenni; cn:1él nagyot:b eltérés esetén azon
ban ujabb rnegál1npodást kell 1\ölni, s ezzel 
együtt ezt :t vállozást -is bé i~ell jeleú.t_eni. .. 

Az OTT az átbgos keresel alappn to1·
ténő bejcle11lésl csak akkor veszi tuclon1ásul, 
hCl a munkaadó és n1unkavá11a1ó errenézve 
megállapodást köt. A megállapodás szövege 
a következő: 

"···························rnunkaadó és az Oszú~ 
gos Tirsadalombizlosiló Intézet budapesti ke
rületi pénz Lara az 1927 :XXL le. 16. §-a és az 
1928:XL. tc. 3. §_a, valamint az Intézet alap
szabálvaínak 10. §_a érteln1ében n1egállapod
nak abbanr hogy a 1nunkaadó 
o1.-: leycl e'S gyógyszeró.:;z n1unkav :í.llalój ánJk: 
0:1 ll:uios kercsetél havi „„„ ... p ...... fillér, azi.1Z 

~ „P-re értékcíi. 
f\1nennyibcn az okleveles gyógyszerész 

j :l v:i.daln1azásó bcu1 olyan csökkenés, vagy 
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emelküdés 1nutatkozn.ék1 amely a 111egAllapodás 
Inódos!lását teszi szükségessé, ezt a körül -
rnényt a munkaadó 8 napon belül a nap1bér
oszlályozá!>ra irálvu1ó uiabb n1egá11apoc1ás 
létesítésére von:tt1{ozó javaslatával együtt 
bejelenteni köteles. 

„„„., 1941. évi „ .. „. hó „.-n. 
Orszá!(os Társadalombiztosi!ó Intézet 

budapesti keríileti pénztára részéről: 

a megállanodás elfoQadásával 
megbizott ~isztviselö. munkaadó. 

1 •••••••••• „..... f!VÓ(ivszerész tn1o· 
n1ás11J v2s7Í huQy átlarioS keresete J. tár~a
c1::don1bizt0sílás sze1nponti;ihö1 h::rvi P, 
az:tz P_bcn ;l1Iapilbi.lott 
n1e:g. 

Tudomásul veszi, hoQy n111n'.i:1;-irlóiet az 
Orszáfios Társad~Jon1hizlo.:-:itn Tnt5zel h11rL1-
nesti kerületi pCnzlfirához :i f2nt n1e[i;íll.1ni
tott összeQií iavac1aln1az;íssa1 i0lcn[í l~e és ez 
rt iavadalmazús sznlciá1 a i6ru16kkirr·v:i.s, v8.
l0111int az esetleges ses~e1vezés, stb. '1L1.n]ií111. 
fov:.lbbá azt, ho~v a meé'állapndúsn1fr :: 1n:!rÜ
le-ti pénztárntil felmondását iav0tdal111a~(1sá
nctk változására ul11ássa1 bárn1ikor 1~érhcti . 
.Tavaclulmazás változásra utal~ssal kért uj 
napi bércszl'.1.ly a betcgsé!.!i hiztosítá~i kész
pén2.segélyelt mérYén~k megá1!npitásünál 04í 
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()rsz{uJos Tűrsad~do1nhizlo:~H0 Intézet alap
szabáÍ:;'""""'' 3n, §-o (2) - (5) bckczcl2sé
nek n1e,gfelelön csa~:.: az uj n1egil1apodás 
n1eQ!-:rjtésc naptári n1pját 1~övetö hónap azo~ 
nos~ naplúri napjó..tól irányadó. 

Budapest, 194.„ évi „.„„.„„ hó ----n, 

okl. gyógyszerész." 

Ismételten az érdekellek figyelmébe 
2,júnljnk, ho~~y csak 8 Incgú1Iapodássali illet
ve ~~ ':Ikah:1azot.t ke.r:s:te átL1gának 1negUl
L1;„n:i~av:1! es b21c'l'?nV'<-'2':el lch::l a yon::i.lko
?Ú szabü1;.roknak e1c.Qcl lenni, n1ivel enélkül 
:-nindcn olyan hón~1pb:in 1 .:nnlkor a gyógysze. 
rc::~:z ~1lk2ln1~~1nll j:'tr::r1dós2.(:t az clfJzö hetví 
j{1rand0s2..Ql01 c1lérr :1 vftllozásl be kellene 
j,::í:::ntcni. 

Bud~pest, 19.:11. junius 3. 
()ki. Gyó.riysz:zrészck 

Orsz. E.r~ycsüleLe: 
Urszirrvi ](á.rol"•) sk. 

.;!nők · 
Czeglédy Béla s. k. 

ügyv. titkrir, 

l\'Ll,Q·y:1rorsz. Gyógy_ 
:-:zerész Egyesület: ' 

Dr. v. \fáraclv Lciszló sk. 
elnÖk . 

Grólf Gyula s, k 
ügyv, igazgató. 

N~\..t~·~'V /~11„\D:;" Crl(J'.{}"J{SZER.ESZ 
SZ(f\'BJE1Sf:(-t. 

„A NagyYáradi (;yó~y.-;;zcrész $zövelség beadványa a 
be l iigy1niniszterhez, 

23-1941. szam, 

Nagy111éltóságu 

ill. J(it. Belügyrniniszter Urnah 
Budapest. 

I(egyel111es Urunk! 
Bihar vár1ncr~ye es l\J agyvúrad v~i.rus 

gyógyszerészei llsztclcllel és is1nCtellen kéril;;: 
Nagy1néllé.sá~odal, hogy a ,,-ísszacsaLolt Er · 
dély lerülelén lévő OTI gyó.~yszcrL'tr~1kn:ik 
n1üködési engedl:lyl továbbra ne n1Cl1.ózl::t2-
sék ~.dni és az OTI-11:1.k ilyen irányu kérésCl 
kegyeskedjék clulasilaní. 

~~Z Erdély területén n1üködő o~rr gyógy
Ezcrlárak ;-i. lörv6n:.··e:.s Iornt:i.k n1c:llőz.Ssével 
lélcsülteh. halároznllan azzal n céllal, hogy 
czeknclt a 111üködés~ ú1lal az ítl élő legna-
gyobhrészl n1agynr gyógyszerészek gyógyszer-
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i'itrait tönkrelegy~k '53 így a kisebbségi eliert~ 
állást lehetetlenné tegyék. Ennek a rendszer
nek a sikerét a n1í telies leszegényedésünk." iga_ 
z.olj" és most Nagyméltóságodnak a bölcs 
n1egfontolásában és re1nélhető intézlcedéséb2n 
bizunkr hogy a törvényes állapot és rend 
\;isszaálliLi.:;ával a n1i életlehelőségünk is elé
ri azt a színvcnai1t, an1~t a képcsítésünk, 1nun
kánk és a rnull szenvedései után 1 joggal el
váru.n1\_ é:s n1egérJemlünk. 

Igazságtalan volna a felszabadult rész'2-
kcn élő gyógyszerészekkel szemben, hogy 
ezek a leszegényedett és jobb sorsra érden1es 
einberek 22 é-,_,i szenvedés után, hátrányosabb 
helyzetben lcgvcnek, 1nint az anyaországi 
k:1rl6.rsaik. n~crl hi:.:;zen közludon1ásu, horiv . o. 
az anyaorsz:á.ghan, Bud:i.pest kivéleléveC neni 
niük0clnck :tz OTI kcrclébeu ilyen házi gyógy
s2erlár:ik1 igy az OTI házigyógyszcrló.rak to
vúbbi fenni:trL.ísa, nagy elkeseredést szülne a 
fclsz:ibaduit rCszek gyögy,szcrészei között. 

Ajtay G. Gyula 
főtitkár. 

Mély Uszlclettel: 
Barla Dezső 
alelnök. 
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1894. évi 111.005 Bl\L 

1894. évi 11.005 Dl\1. 

1::/J3. frt.·l 90.00D Iti\'I. 

1907:\T. i·c. 

.íDOS :XJ_,I. li'. 

1910, é\·i S!J.000 Bl\I. 

1910. é\·i J.!,GJ;) I~:\f. 

1912. éi·i 1 nG.Gfl7 1,r l(;\L 

·-----·---

S;;;abályTeT<lelet a gyógyszerek, gyúgyszt•r.f·Ylék. &..., 

' ] ' • t l !' C.'::> m..:.l'ge e es n1ereg ·aTta mu anyagokkal ...-a. o ke_ t·:.i 

re:-:kcd{::.:::rii1, I. kötet 'i2. o1da1. 

Uj gy(ip:;,'.=;:.·rck ~1:;; I. túblúzatba t:u•íozók:a:1ik tc

kint,'1Hln1: lL 1dilct, 50 old:'.! 

Sz::b:'tlyr•'J1dt·lef <~ gyúgy·:;-:cr1di1öni':.'.!,·c· . .:::·.·(g2k és 

titJ.:o . .::: i.i;-.:z:'l--:t·dU i;y1így·.:;;:1·r1•krő], J. kiiL, F:S. o. 

.:\ 1nl·i'l"C.k(·!,:·i'=l, c;.:ek haszn:'i1:1Li1·ól :,.~ .~1Je:1;iTZ0-

:.;1'>rúi':'. l:>:.. Ltili.:t, 14G. oldal. 

.:\_ !-":Y•íg·::: ·,:,·rLí.l' ?Jerc11llr;:t·,:.e é:; 1nu11l:•:i.:.;"'.('fl'i stb. 

Té;,;Tr·haji(i.' :dt'1l 1d \·:~nn:;k ...-6ve. I. kfit.:·t, :JG. o. 
S;:~1i1úlyn~11dc:!et: ;i kl«·:i ~'2,·ylíg·yszert:'u·~iki«'il, L 

;:.:iiL:l, .l:.'.:!, uld·a.l. 

_,-\_ l;iizí'11:-y.u!(':nli::1: ht1:-:znúlalh:1n lt'!\'-'i 1111''.rl.2l;:<~k 

0:; 1110ri'1:-:z,·n:k cJi!eG{i1·zé:oc'1-. IX. k., 2S. oldal; 

Gyúgy.~:-J•J'(:~:~gyako1·noki kifü0pzós [,; :::og-édi({i)'< 

J. k<i!l't, U\'.1. ,J]d:tl. 

.,,_!·) Ug;yanereól szóló l't'lHklk1'z•!st !:'1:-:d e Ltj~:ti:o1:1 n1:.'ts hely~n :s. 

1913. éYi 1•18.378 \ilGVI. 
f''lf' • ..,,·.-;.:· -~·'· l\tfil 

lf~J4. é\ri 11:?..745 \ilCi\1. 

lDl!J. é:\".Í lSAZO NiYI. 

'1922. {yí ·10.414, Ni\Ii\'I. 

19~3. ~yi G/.330 . Pl\L 

192·1. Ó\'i 3~1.l (\G 1-.Tl\Ii\L 

Ul2·! é\·i J -1 ! .OOO NTvii\L 

192.f.i. é;,·j 38~8 :o'l., 

J!l2;). é\·i Ni\I:'II. 

192G. Ú\'i 9:- :''l'.} ,...,,_,),_,,_, ICJ.\L 
J.92(). éyi S0.20G _P:.\I. 

(}y(igj.'3zerészgy'.:lko111okok é::; segédek k-6tclc-\zi.i 

hcjl"h~ntéso, \í, kötet, 215. oldal. 
C~yór~.r:;zct\~~,zek ~:;yctr:mi }ciképz~sc I. k.1 192. 1). 

Gyógy.szL•rtúrriJ1\l nyilvúntal'lá:;:~ és váltott ügy0-
'h·t.i :o:/olg-úlat:.~, IIL kötet 9G. oldal<. 
l'lal i-;,:i lüh·e)yek és }PnlCí,ei;: helyet.te::;ité~e, VII. 

J:;iib•t. 8;i t>ldal. 
c;yóµ;yszel'lár.i p{nztúri kön)n'ek yezeté~~, I. köt., 
l í-1. oldal 
OldeV1':les '..ryf,gysz1:részsngédek :[elelő:o::.:Cge, Il. 

kiitet, ~D. ohlal. 
Sze1né\yjoµ;u ;~·yUgyszcTl{~rak bé.rhead':isa és ke_ 

Zl'IL•!l':''l'1 ]\í. kött•t, 170, olda1. 
l\l. l:lr k1.i1.1„rnti 1nér1ékiigyi inll•;:ct dönté,:;c, 

! l !. kütet, 93. ol<l;1..l. 
Drog'l~l'iúk {'.;:, 1illab-::z.2Tlúrak n1!2·g\·iz:.;g-[dú:.;a, TI. 

ktiH·!, 1.1:~. oldal. 
l~öt~-;zt·n1e·::d<.'ll't, 1IL i·:ötct, :HJ. oldal, 
(;y<i~·y.~zeTú:-:zi !!cpárolú készüli:k ÜZ(;1n.1J(:·atartú„ c.>::i 

:~a, "{ 1 I. kljtet 15G. oldal g 



l!J27:XXI. te 

IH27. l·vi 9·1.:!~J() T\._l\L 

;:'.?F'"" 

UJ2S :XfX. tc. 

!!J2S:X.L. tc. 

:u12s. t':\·:i Cí.OOí TCl\I. 

1!120. i'•\·i !2ií.::J !·! I\:i\L 

l!i:;(). {yi ;-};J .. !S7 NJL\L 

! !1:J!J. l·\'i :!O.r;:O l !\i ~\I l\L 

·u1;>,1J. é,·j .J:L~l-t'; Nl\Li\L 

1930. é·;i 121.0'.21 E:l\L 

1930. évi 120.sso IG\I. 

19:_~1. é\·i 127.·lüü Pi\I. 

1!1:;2, é,„i ,!(10 Nl\E\T. 

1 fl:J2. évl 230.300 13i\l. 

lfl:J:2. é-i:i 1:::uo N"JI::\1. 

1H:J2. éyi 2Sl_íiii\I Jl'l\I. 

DeL·g2ég-_i és ilale2eti kötelczö biztositás, 
kötet, :!:2'. old:11. 

I\í . .:·~ 
C;.:i 
I~ 

Cyú_Liy~zeré;;;zs-k Jpark:nn3.ra-i illeték :11ó1i :.i1e11. 
ll-::."-,:;_g·e, l'\1• 1;ötct., SG. o1drt1. 

An:,ti·g{·~z;-;égiigyi 1iirvf:ny, "íl. ki:il:et, 33. o1d11. 

ün .. ~·:,l>_g-, rok!:-:nnt;;:ig, ö:-;vc_gy.ség-, úrvaság escté
rP ,,;:úlú klit<::lczlí Jiiztositús, \T. kötet, 3,1. oldal. 

_..-\ l:ii1_fog·ya.c:zí-:"tsr~1 sz:h1t szikyiz e1i):_"1llit:ásn. és 

'l. köh:t, J.GO. Jldal. 

_.\ ~,;ii:-:fng·y:1szt:·~c.:r:-~ sz(tat szik\iz c.1Ö<i1l1tisa és 
fürg:do111b:1hnz:1tala, "í/I, kötet, 55. oldal. 

l~i'- ·.iv.r,·1y:y:;:'.r>rt ,·1!·:1k szigoru e:l!0nó1·zé;:;e, VI. kö_ 
-;;,1' ~-!. (ll 1J:ll, 

]<',Tr(;:.i;ii h:'!L'.!.!·:-:l•g-(;f'.>1 yiz:-:g-ú1a!:i ~rnyagftnak céL 
jail':t !--'1.ulg'tl/1 tartályok kötelezi> tart-ftsa

1 
VIÍ. 

J.:(i!Pt. 8.J, old:tl. 

~\:-: O'l'l„n:ik r.yuj1:111d(J kcdrezn1ény
1 

\rrr. köt(;t: 
!')!J, uldal. 

Nyitott fdJ:;ií:.;01'11emyö.; tnér1cgck 
rÜ'!, ·v 1-1. ki.iteL, 41. oldal. 

11itr:lesitésC-

~\. :nl:rlúk·:.k (.s 1néröcszközök hi~clesltésCröl, 

\í! !. !.::1.-iiei-„ .:2. 01!aL 
:\i"t·:-lFr:·l·,-_;·:;.; l·dP;,:itli;:;7;21· (:::acch:11·li1) forg;:iln;n. 

h:th••?:t!:ila (:,; eladási úra, VIII. kötet, 73, old. 

l\.ii;'.L~:y!·~y."-Zl'n .\ 1_:1t{~s ( s;:cgénybct·cgc k gyógy_ 

s:~•'l'•·llict:''·':t.l, JX. kóLct, 'iD. oldal. 

t:y;1_!.!.·y;-:;,:e1·t:'tri ]•igfclyan1odúsok í:-:1nét n11'g(•ngc

dl>. l' !":\. kij1.pl, G:J. oldul. 

J({1rh:'t:1.r01H!L'~ct {;.:: gyógy.„zexre1Hle1ési utasitús, 

IX. ki_i\:r:t., :10:3. ·.1ida1. 
A. J'QL,li·liiintl:1t:l:tl~ ré.szé.ről való gyúgy:c:zel"ld

~;:,: •• !~:·{ci!al{t,- ;;1.;'.t:[i~yo,:{1:C.'.a, IX. 1~iitct. G'.l. oldal. 
::\I.-\ \. - \"t ! ki;L~t t ;_~y!igyszerszúllitúsi cgyc-z1né11y, 

11 L :~;_ Ll'r j ';"e_.'. nhl::l, 
.( J'I' [_\·~ti k1„.(~t t g-\·úr;y:::z,'.'.l';::z.{t.Jl i.1 úsi egy·:'t..'.ltt.'.ny, 

\'111 klití'L ~..::). ol·l:t! 
h,_;J '.;..óY·"µ·y:'z~·n 11:'..ttc~ (úl\;1111kincc;!:'tr) 

- -- --·~--....__ 

..:.·.:.-
1.l'l"hére C'!. ::1 



1·e1ule11H•! {) gyG !~vsz:e1:különlegességek, nen1 hl-
YL•t:llos g:yóg?sz,:-,-;ck, u. n. Jnc.:>tel'ségcs tápsze_ 
rek é::; szérun1ok jegyzéke, IX. kötet, 50. o1da.L 
l'IIE~l'lékhitelesité,:l'k ügy~ (összr;-_foglalús), lX.; 

ki.ilPÍ
1 

205, old:Ll. 

O'l'f torh61·0. 1'{'1Hlélt b"YÚgyszereL kiszolgá1tn.tá· 
~:t, .lX __ kotet, '..:11. oldal. 

Inní'n kezdye nz 19a.f. éYi Zsl·hnapl<Í.rhnn tahilhatók a kjjyefkc.r.i; 
reurlt>!t.·t1:k: 

jH3fl. éYi 280.72,! Bi\L 

J !J:~:L ['.\·i 227.S7:5 131\f. 

:JD:.l:.L fy_! 2J2.400 B:i\I. 

J!l3:::, é-.;:i 771i B!\-I, 

"'7;,;;;;;;,:;;-~:;:;;. 

1!l33. (:.\·i 21.0.78~ Bl\í. 

1933. é''i 200 BAL 

l!l'3'3. évi 210 Bi\T. 
1!J:J3. évi 220.000 B'i\f. 

~A hú:~i 6·: kézi ·_~y."gy.:::ze~ túrak lHLló~[u;-i viz.:;gá
l;d a. !.1. n:.d:d 

.·\ :11u11~;:at::1·.-· nélk1~d n1ükiidil falusi gyógyst,"?.ré
··::uk \':tc::'ir11.qii n1unka;:;zUnt•le, {i:1. olda:. 

~--\ nyil\";°d!t ·"' 6~ h{tl.Í ~Ytib:.r:::zert:ira.k nen1 g--;rógy
:;:-:(·r(•::z alk·tln1:iz,1ltairól szúló rcndclkczé::;

1 
fi'L r.. 

„·\:-: crii::hnt:'t:-:n gyó~yszerekre vonatk·:izö-' 
Hru'.:d!e.~1 t·~yezn1ény, 80. oldal. 

.i~'l-..:•-1t 

A .. l;:ülörd'élc tipu.~u gyógySzert(i..rak reí;sil:óltsé
;g(>n• Yon~V_(•/Ú e!!:rc5ü1eti felterje.szté.:;, 48. old. 
_i\z C![ység;.>::i ÜS!:'zeté'Lcli.i gyógyszerek és gyógy':"" 
sz0rkliliinlco.;.:.--eo~:>ég2:k eliienőrzése, 50. oldal. 
__ <\, gyógy;:zerészi 1ka1narúik lé1esit:é.Sl\ 47. o!da1. 
1\z uj gy.'ig-ys;:-Prúrszabús 10·1. oldal. 

Innen ke?.dve az 19a5. évi Zs1~h11aptúrJ:.a11 i.ahilhatók a következi) 
rend1_•lell•k: 

1933. évi 215.000 Bl\L 

1ll:34. é,·1 2G2 B1\L 

1H!{.t. éYi 2.222. TuI. J!:. 

1934-. é\·i 25,1.000 E1Vf. 

„A .rv·. -1.ciadúsu i\Iag-ya1· Gy!.lhYSze-;·kÖli)": úl,-·the-
](•p!ctóse, :3::i. •)idaL 

.!i. !!•Jir"~ ·1n.:;re.~-:-éh·e·-:0Lre a.lk:d-ina:.:. kúbitószere1t 
ji>g-yzckl>nPk kiizzél:ételc, 'Hi. oldal. 

1~endelPt ~~ liC::Hl'l'ctközi ópiun1_cgyez.1nény ügyé
hFH, H~I. ,,Jd~d . 

• .\. i\I:igyat·or:.zúgtHl forga10111bahozhalú egy'"Sé. 
g-cs ii'.:iSZl'b!u.·Jü ;syógysz.erck és icütönlegessé
gekriíl szóló U!as;t::i.'3', 57, o1da1 

.~~~~~-·;,.~ 

•.),J . 
·.:.1.::i 

'"" 

g;: 
-1-
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XIV. Bi\I. 

:J.937. évi 243l004 Ba\I. 

1937. évi 237 .250 B1\I. 
1a3G. évi 70.000 r /A. 2. 

Ffif. 

1936. évi 55.702 II/A .. 

1!)37. é'ri 44. GylZB. 

1Hl3'7. éYi 811. 

kórházakban é:; iiJlanU gyógyintézeL1kh~n 

hasznf1h1ta. 3-1. ol<la.1. 

v:t.>.'i .:.-j 

}i..z cgységC::;::. össze:tételü gyógyszerek és gyti;.;::

s.z:eTkülönlegességek eHenörzésc. 40. o~da:l. 
l\. ziildk1·1't·."zt v{:dPln1e. 48. oldal. 
_!\_ b<'r cliiúllitú.súna•k. kcveréséndk (•_; forgaln1a. 

n:lk :~zahályozá:--1. 32. oldal. 

.A... koz-:11etikai \'tkkek f,n·galn1i aclóvúlt-s(tga alap
júul szolgáló ker»skedc-hni értékí!k nj:ihh InB,~

.:-dlapitú~:a. GG oldal 

.4- g-yúg"y:;zen~;o::i ii:íly{~ra lépés. 7(J. olt'.~d 

Uta~it:'ts a gyú.synfl\·ónygyüjtők. beY(iltú~.\: ;!:; 

11agy!~erc:-'kcdiik Tt~:::z6re. go_ oldal. 

""" 0 

Jnut~n kt•zdvc az 19:J9, évi Zs<:hnaptúrb~n1 tahHhalúk a liiiY('ikezii 
rl'.nch~letck: 

-1n2s. é.Yi 11.r. tc. 

~1937. évi 2,17.138 XV. 

Bi\I. 
1936. évi 2-10.974. XIV. 

Blli. 
1937. é1-i 247.152 Bm. 

1937. éYi 246.GOO B1\:í. 

-1937. évi 247 .681 Bi\L 

-1938. évi 30 I. Bi\!. 

1938. évi ·Z..12.9G2 BM. 

-1938. -e,-i 2·13'.221 X\t. 
Bll!. 

..--\z 1!)1-!~lDl-S. ~Yi y\lúghúboru tli::h:t.l'L'•_i;: úrdl•-
1nt•;n,_-k 0li~'.l'l:·(·: e.n'.il 

_A,.z _<\.mbesid tn.hlettának a k0zgyógy.:;zerc1látús 
tc,rhére rendelése tárgyában .. 
Cslidbe jutott gyú.gy5ze.Tt:ir !személyes jogosit
ványa tulajdonv.5'Ú.nak kezelési joga tá.rgyában. 

}_,.z Oriza és Rizo111~1tan elnevezé.sü túpszed\·é
szibnényeknek u közgyógyszerell:::í.tás terhére 
rendelése túrgyában_ 
_A,_ diphte-rL1 ellenes védőoltásd.t kötelezőyé té.. 
tele t;irgyúbnn 

A Desep1yl ta:hl·elta elnevezésü gyógyszerké-
5z:iJ1nény 10 tn.bl·~itis cso1nago1ás-ún.!l.k a köz
szyágyszerell-átás te.rhérc rendelése tárgyában. 

Buti~1pe-st székesföv:ircr.sba11 az e1sö:folo1 köz
c.g·é~zségügyi hrd{u:;kö-rnok a polgármester &s a 
ke-rlileti eltiljh:-6 közt va.ló 1111_~goszli!.sáról. 

l\_ Deseptyl injecb611nk a közgyógyszerclhítús 
tt~rh&re rPn.<lelése túrgyiban. 

A Vidca-olajn:tk a közgyógyszerellátás terhé:1·~ co 
rende.Jr~se tirgyúban. t 



1938. évi 23ü.159 xrv. 
:Ul08. évi 242.110 BlVI. 

J~~:ri, évi21:1.;;;J1XI. H:;\l. 

J !JaS. é\·i :2'1G.G4G Bl\L 

:í.!l:Js. é\-i 2-lií.fi;;:i Tl:i\I. 

1 !J;\8. ú\·i :!.1.fi.O.JS D1I. 

J.!1:.:s. L'\'i 2.t:i.::;00 11:;'1!. 

.r:i:J.'1 l•\·i '.2fi!l.ií;)O H.i\L 

.l!J;JS. é\·i J O.úllO Pi\L 

1038. évi 2000 Pl\I. 

1938. évi 78. Gylill. 

'I'iszlt~sségtclen verseny abbnnhagyása tá:rgyábu.n. c.>.:i 
"-

Szuhlin1útkészibnény<1k11e-k a 

cltílt:"is~1. túTgyában. 

bábagyako1·kühan l'V · 

Gyúgy2zc,1-re11üc1.l:~i ut-;nutató tfrrgyúba~1. 

_.\.z ,,.--\r:;o!ct.ta ü~blettrí1!ak n. közgyógy.:;ze-r•!llL 
tú~ tc!rhén• re\1l'.elt:2e tárgyába11. 

_.\ \:ilar:<u1 elncv„zé:;ii arZCJi.Obensol gyógyfzer"• 
kés:dtinónynck a közJ,,ryÓgyszerc11útás terhére 
re:1Hlel6,c:e t:'u·g:y:"tban . 

.:-\ S::ua1ní<l Lahli:tLi!i:tk a kö::gybg-y~;zcrel1;'tt:'1s. 

terlil:n• i·uuJcJL·;:oe t{trgyúban . 
.:-\z c1nh:-ror~·.,;:;Jú:.;ban ha.sznúhito:; bairtero1úgin.i'. 
tcnní:::ze1 ii YÓ{li;oltú-, gyúg-yitú- és kórjelző-ke..... 

s:dl:nl·nyek lt~1·nH:L\si>, forg-<1lo1nbaho1,ataln. és el

k;"J1(írz,~;~0 tfrrgyúba11. 
lnsulinn:1;k a kJzsyógysze-n•11útús íerhél'e TC-n<lt~

}~:e til'gy[Lh'.tn . 
. A. j(;,·edele1n- é;;:; v:tgyonadú 1H38 . .Sv·i kh·0té'ie 
1 ún.ryúban. 

_,;_ sze:.:;:1.c-g-ycdúrusá~réil szóló 1938, XXX. t. C
Yégn•hajtCtsa tárgyába11. 
}linletinény a gyúgysze:Tész;i pfrlyára lépés tár
r;yúhan. 

Innen l;:czde az 19.10 éYi Zschnapl<irlJan találhatók a kövctket.ö 
rendeletek: 

19!J9_ évi II. tc. 
1939, évi IV. tc. 

1938. évi J\1. E. 

1939. évi 52110. 111. :E' 

1939. évi 5~,10. l\-I. E. 

1939. évi 7720. 1\L E. 

.:-\. hoavéd1,lc-111rül. 
_.\. z::idlifk1 k_iizéleti é3 gazcl::ts:'"tgi térfogla1:.ís[tn:ik 
kodúlozfrsirrúl 
.:\. Yi:;_;zac.~;dolt fch,i<léki területek pén~Ug-yi köz_ 
ig·rc;r,p;atú2úról, stb . 
.:-\ Yi:;:;zac~atolt fC!~v1d.éki területen a .gyúgy.;ze
Té:::zi gyako;·!'at n•-ude:ó.é~.;c- tú:rgyúbao . 
.:\ Yi.::;;.;zac.s:_:1olt fclYidéki te1·ük!!r0 a n1agya~· 

itnagú11,!c'g hatúJy;l!1rd.;: kitcrjs.:;ztésP túrgyáJian. 
_.\_ z:;idók kin;élctí és gazdaságl térfuglalú~•:inak 

korlátozá.:.,Urúl szóüi törYény ·végrchajtúsa t-:'i.r_ 
gyában. 

Cij· 

"o,:i_:,. 



1~.12J. évi 78l0, l\1. E. 

lD39. évi 8&1'0. i\L E. 

1n:~!). é\·i B. M. 

19:JD. évi 150. Bl\.f. 

1H39. é\'i 11GO. BJ.\iL 

1!l39·. évii 176.572. B\r.t1. 

lD;JD. évi 153.115 /XI. 
BM. 

1 1)~3n. éví 23G.230/XIV. 
B. Ml. 

JD::D. {•\•i 'i-1 :! . Ill\l. 

1938. évi Pénzügyigazg. 
végzés. 

1D39. évi 30.000 Pl\1. 
1939. évi 200. P. M. 

1939. évi 148.600 P. 111. 

1H39 ~Yi <1-9 • .QQO F. i\l. 

1939. évi 2G.2íl .l /I\·. 

v és !Ci:izokl l\l 

1939. évi I. 1VL 

1939. évi Gyógyszerész 
l\Iunkabérinegúlla pit6 

.Biz. 
1939. é. 10/4829. i\1ABI 

Jl vi:_;;'szaté.rt kii.rpitaljai tcTületcrr a gyógy3reré- c.i.:;. 

~;d g.ra:kor!at stb. rendezése tfil•gyábn.n. t_ 
A lapo1'i: tacrjedeln1ének kor1á.tozá.su tárgyában. 

_,\_z O'fI br.tcgsé;:d biz.to:::it isi segélyek nu~gté1;I„ 

tése tfrrg:yúhan„ 

_,\_ gyóg;,-s;;o-ré.:;zallcalnutzottnik ~tu11!1midej6neki-

1egki;ehb n111nkahérének és fizeté::~~s szabad3á.. 
g·[:na.k S7.'abúlyczásáról. 

Il. gyógysz.ert:'.irak iíze1ni idcjé11ek és ügyeletes 
!;zt1l)!úlat{n1a.k s.:rt:bályozúsáról. 
A. J.\"YÓgy::>z2;résza:likahnazot tu:k Jegkis::ibb fizetó
~:értil. 

A. K_crlilt>ti BcteJ;biztositó Intézet gyógysz.er~ 

~:z{un!úi11ak kifizet6:;e tá.rgyába.n. 
A. gy<ig-ys;:erfé.le a~1yagdk1at {n·u:dtó kereskedők. 

f okozoti abh ellenőrz.CsérOl. 

liaüirGkkant, vitez és ttizharco3 gyógyszerés~k 
(!li:11~·bc•_: J"é.:.::z.e:;ité:.:él'iil jogr.don1únyozúskot· ós 

;i !l::dn1az.tatú~11úl. 

_A_ vegyipn.1·i íorgaln1i adóvált.ság tárgyában. 

1\. jöveüelem_ és vagyonadó kivetéséről. 

ICárpát:1.ljúll az O'fD_A.. egészségügyi szolgálata, 
mt•ste:r:sép-l'S écIEsitös1.1e<rQk 'e.gyedáTu.sá.ga, stO. 

t{n·gyábnn. 
JVL~ster.;;éges édesir()szerek {n11sitási erijgcdélyei
nr;k feliilrvízsgúl~'l'5ÚTÓL 

.\llatnrvo.:;Já;;b:i_n ~Htsználatios gyógys?.ei·kü1Dri
·1cgességek, túpporok, fluidumok stb. tárgyúhan. 
Gyúgyszeré~z.gyrJl.i1,rnokok pályára 1épé';;:,e és a. 
JYYfll{ornoki tanfolya.:n részvétele tárgyában, a 
Yif'szncsatolt: FP"tviciék'2n . 
. .\. polg.:'tri iak:::is:ság 1&go1tnlmi cgé.szsé-gügJ-i ci1'i: 
,l~Pkkt>l cllát{tsa t:irgyábun. 
1\ g-y!•p;y::zerész munk~társak dijazúsáról. 

..\.z Iniét.ct 
tz,rgyúb~1n. 

t:tgj<lina.k vldéki gyógyszerellútúsa ~ 

""' '" 



Innen kezdve az 19-11. l·vi Zsehnaptúrban találhatók a következő 
rendeletek: 

~'!> 
f!::.. 
C> 

·1 :i.10. VI. tc. 

l~.líí-1939. M. E. 
. 1'.ií0-1940. M. E. 
.:\,~00 ---! !l·!O. 1\1. E, 

J :S(l.l-\lJ-.lD3D. B . .l\I. 

SO.~(i~l-!H3~l. B. 1\:L 

189.5-Ul-J!l39. B. l\1. 
rn,;o. V. n. M. 
2'.20. PJO-J !l·!O . .13. :\i. 

2:2J.:j8~l-1D40. :X.\1. BM. 

222.55ú-1D·10. B . .i\I. 

537-10.10. I\:. E. 1\:. Sz. 

222.35-t-lfl·!O. Bl\I. 
2:20„105-1940. B1\í. 

~ :i!>---.1 !l-lO. Bi\L 

20-l.íiZO-J !J.!O. X1II. Bl\L 

l'.lJiOO---j!l-10. Pl\L 

r..t -!'.2í-1~1.10. P. I. 

:i~ti.J l;0-1 D-lil. Pl\·I, 
37 .:J-18-1 !);3S. -v. I\.. 1\T. 

~2.flOO-·lD-10. \T, 1\.. l\I. 
fi,1.D00-1fl:3H. Ip. iVl. 

9G.3Gl-l.U:3!l. 1\.1(1\I. 

_!\. yenereús ii.lrvény é5 a köze.gészségi.igyi tör
Yények eigyPs rrl:ide.1fü!ezés·e.inek Jnúdosit-tisu. 
I!"jabb i!YÓgyúszati l'ikkck zúr alá vétele. 
Uj:1bh g'yé.p-y:'r::.·z<:i.Ji cikkek zrír alá vétele . 
.i\ fo1·galnü é3 :fé1"!yi.izési adó kulcs{;na:k :fele111Q~ 

1~se. 

Nóhúny ~~yrígyszc-r fei.'\"ételC'fliZ egyesitctt gyúgy
szccrúr::zabúsba. 
In.sul:i"n he~·-ze:1·zése az OR.B_i\. Tészérc. 

llc.ndelct a For:nu1ae Non11r~}es-TGl, stb. 
O'l'I vr'.inynk árszabása. 
·!~gyes gyógy.~-zerck és vényircinták ú1·aihoz pót
d.ijak 1'c1sz~intitásá-ról. 

~\z últal:'n1os forgal~ni adó C-s a fényll·u~:;i fal'.; 
·.t_';'abnir:.dú kull'.3áPak fc1en1elésé-;-cl 'k1apcsolat:o.:; 

cgy;;:éges Jclúr cng-edély.::zése. 
SL~bé~zeti ;k.öt:::zen·k (kicserélésé11ck uj rendje_ · 

_r:..,_ gyó1ryszcré~ti 1nüködés tárgyába:n itiaclott: 
1D34. ~vi r<:JH.le:et végrehajtási utasitása. 
1l11sulin 1tf::.zo1igált·at:ásának kor1r1toz:í.sa„ 
N(·hezen pótolható gyógys1.·crek ú.llnl"gyógyászat

han ,-a:1ó el!.iltása. 
-~\.z 1940. é\'i \T[. t. cikk gyógy.szeré:o.1.i ;;onat
kozúsu TC'!Hh•1(k~zésci:ne1c. vCgrehajtás<1 .. 

Orsz;'t~os pá1yú1,at 
vúnyra . 

43 gyógyszertári :iogosit-

. :-\. jli\Ttlele1n- e:: vag-yo11•:-,dú 1!1·10, évi lld\'et(~."1•. 

T:'l1'~:1s ,o;zcnlé·1yjngu gyót:,ryszerl{tr<.tk kcrcseLL .~s 

jih·cdehni adója . 
.i\lf';.;tcrsé,ges i!iJi:::itilsz1!re"!~ :forgahna .~::; :'ira. 
(;yi_"µ;y.:.:zcreszl ToYúbhképzés I\:.özponti l1lz„.tt~ 
_c:{qrú11:1k ;.;1.er•:e;:ésc. 
Szau:"1i ·, ;:~il a1, eg:rel<•nü gr(igy.szcrés;;képzi~::>rli~. 
G-yúgyszt•ri1Jttri a11yaggazdálkodás szakbi·-:ottsá

gún;ik fclúllitúsa. 
i\Iag;yar tea készitése és forga101nbn. ho;:;atrd:,. 

,.,.,-

c.i.:;. 
!~
-1: 



218.500-1940. Fl\f. 
41.701/19,!0.-19'!0. KRM 

3-7.192-1939. FM. 
15:~.800-194-1. FfvI. 

1:i.J. 1 • ll, tc. 

l\fagyar tea készitése és forgaloonba hozatala. 
Lugkő é..'1' \rokonanyagolc forga1márra1c korlátQ
zúsn., 
Egérirtó sr.e1-uk forgalomba hoz:ata1'1. 
~4. cukor forgalmánnk és fogyasztásának szab{!„. 
lyozása. 
Végrehajtási uta:sitás a honvédehni törvényhez 
n gyógyszerészeket érdeltlö vonat11ooz::iGban. 
J e1entés a Gyója mük-ödéséröl. 
~4. l)obbival ·k0tött gyógyszer.szá11it:J.si cgy.ezmény~ 

Innen kezdve az 19,!2. é1..'i z,,;ehnavt.árhan találhatók a kijvetkezö 
rendehitek. 

7~00-l!LiO. l\f. E. Stll, 

7'.lDO-l!l·10 • .i\1. E. stb, 

!JIGU-.l!J.!O Al. l·:. 

lí00-!!111 i\I. E. 

2880-·I !141. 1\L 1~. 

07í"i-~Ul-!1. l\L l~. 

n~uo-IH-11. nr. J~. 

'~2:~.50,li--·J.!J.!O. XV. Di\I. 

SOO-IH·10. B l\f. 

22lliÍl~::_.l D-10. B. ?d 

JS!l.li~B--lD:JD, B. 1\L 

!HiO-J~l40. B. 1\L 

22·!.Gfi2-lfl.JO. X.\r. B . .i\i 

st.b. 

;3s:~.ta;1-1!1.11. 1;, 1\'I.stb 

317.a:.HJ-llJ-11. I.L i\l. ;.;tb. 

1\Iunkr~hérck szabúlyozúsa 33, Gfi, ()7, 12G. ol<la}~ 
G·yógyszerészet rendezése a vi~~.3zaesato!L keleti-, 
<~·r·dlclyi é:::; délvitlé1tii teTiil'eten 3G, 70, oldal, 
Fizcté_:.;e,k szabály0z{Lsu. ~n:.1gú11alkaln1azottak·-

ll'il 89. oldal. 

ün:'tll-Jsitú;.;i .Ahip GO. olda1. 

c;yóg~~.-::~erlúri s:~11lgúla!. a honvédehni szolg(dta. 
!.úsoknúl GO, o!da.l. 
L:1kúsre-i1d1 1!ei 7fi. oldal. 

J-I:uJ1f'e!szen•iési adó SG. oldal. 

C~·úg·y.''<1.t•rek ellt'nliL";:ése O'l'I szfrtnláj:in fíl. old

Gy<'>iry;o.zerlúri seµ·édszcn1ólyzPt 1nunkaidcje és 
anui1kabér;:;, !JS. oldal. 

J{icil!u~;olaj eltiltása ú!lutgyógyúst.atban ] 11 old. 

Gyiigy::zcré~:.; ncn1 k.élJYisPlhet külföldi gyógy 
szerkc:~t.it,'.11ényr, 112. oldal. 

Gyúgy:-;zc:1·6::7,[ tc\·é:kPnysl•g a yi:;s1.:.rfoglalt rész•'~ 

1n::q ! 14. oldal. 

lIPlye:-: t:ixúlú~, J JS,, 123„ 139„ 147. oldal. 

Oklr\·eles ig-yflp;y.s1.erészd'.~1 t•lleniirzii bejPlentés!'i, 
132., l:J,'i, oldi!. 

l:y1·1r;y-::~2rt!irak hcr(!ndezése, I3G„ 1-10. oldal. 

00· ..... 
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298,800-1941, Jl. ill. 

128.8,17---1\}!l. P. i\I. 

1·!5~1H41, P. f.I. 

40.2!JG-1D"11. IV. VI(fl.I 

5·Lí00-Jfl41, IP. i\I. 

GU 110-10.Jl. lp. i\L 

3·1.:~GG-1D41, 1(1(1\l. 

2:!Jl!JS--1!l·1 !. l\.I\:i\L 

,201.fHJU-l!l,!l. K_K.i\I. 

OTl és l\IABI 
1-12. oldal. 

al!ka'hntaz:ottak. betegbiztositú.sa 1 c.i:J· 

I\.özkór.házi. g:y6!:,•:,rsze.r1~e[ldelés 1 144. old2l 

Eg·yetcini fel vételi kéo1~,,r&ny hélyegilletéke, 150. o. 

111etékkiszabás 151. o1da1. 

G)t:ik•-1rnoktartásra kijelölt gyógyszertú.Tnk, 15:6., 
l(i~~. oldal. 

i\Tun-knbérclki a visszafoglalt teriUeteken 171, old. 

Z{tr alti. vett gyógys:ierek forgalo1nbahoz·atala .. 

176. old. 

1-I.ore.só ( nxálsax) 1nér!'.ggé nyihránitúsa 178, old .. 

l(aliu1n -~nP!:abiisulfitn'[tk a. tabeilákba-n ittétdla 
[!Z L ~;;oportból a 11.~be. 179. oldal 

Fog-ya"Sztúi -vú:::úrlúsi könyv, 182. o1<lal. 

l\Iunkab6nnegú.11a.pi.tú bizoLt.;:;úg hatúroz:1ta ::i:. 

110111 µ:yóg-y:>t.~n:sz. gy(igyszertári alka.ltnazottak. 
111u11kahét·;~riíl, 192. oldal . 

.,-_{ 

]({:r\·1;nyek hély"gi1\etéke ~yógyszcrtúri jogositH 

YÚuyokért, ~US, oldal. 
E:úbilú~z1•rek kiszo1gú1t-r~..! ~l:::a gyót:,')"Szert~trban, 

2J :?.. oldaL 
Gyúgyszer.szún1Júik illetékczése, 250. oldai. 

<)> 

C> 
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@V@@ 1f ~lllHlJJ i\!I~ @'lr&U!!lH!! ~ I{ fi<!§>~ íi 
Megbizh€llÓ minőségü drógok és gale · 
ni!:us készitmények - Versenyképes 
árnk - Pontos, előzékeny kiszolgálás 

lllillllf!ll'EST, \/„ GI!. MLEl!ElSllHl!l ii. 8. 

Sürgönycim : Phormo· 
chemia B u d a p e s i 
Telefonok: 127-374, 

127-375 és 127-376 

, 
t; 

! 
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AZ OIRV'OSLAS l.JJABB MALAl!)ÁSA 
GYÖGYSZEIRIÉS:ZI SZIEMPONTBOl 

lria: Dr. Haas Miklós orvos-gyógy,;zerész. 

Ezen kis ismertefésemmel, mint a mu!L 
ban, ezuttal is az e!mult esztendő :iéhánv 
ujabb forgalomba került gyógyszerét és a•;. 
riak hatásmechan!zn1usát kiváno1n tárgyalni. 
fvlivel azonban n rendelkezésünkre á11ó anv&d 
még a szokás szerinti szerénv keretek kitöltif~ 
sérc sem e1eg~ndö, módját ejlc1n, hogy a hö
zeln1ult kbzérdcklödésrc szá1not tarló orvo.s
i11dománvi n1egi3111eréseiböl né.húnyal isrncr
tessek. J\zon régi 2'lgondoláso1nnak Leszek i(5v • e. 
ele,get. an1t:ly szerint a gyógyszerCszn~k nen1 
szabad csak az áll1Q laikus érde!dödésével és 
felkészült:;égéve1 sz8'111bcn állania az orvosi 
problémákkal, hiszen a két tudon1ányáz szer
vesen ősszefiigg és csak az ily syni.hclikus 
E:zem1é1etü gyógyszerész tartja 1neg igJz:1ak 
a régi 1negáI-lapitásl: 0 Pharmacia 1nechcín:1P. 
fOror 1 nun anci118.." ' 

VesytHr tehát először sC?rra a .~yógy·.;ze!·<! 

,, .. ~.· 
1 
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l~f.szil1nénVekct, 1nelycl-:nek :.;zárn:t, 1ninl cn1ii_ 
tetle111, az. áL12gcs é\·i lern1éslöl n1cssze cln1a
rnd. N8111 :i. l.:uLtlJ 8z2llc1n hanyatliszi oka e 
visszaesésnek, h:inen1 v:-il(~,::-z1nüe:n a háborus 
1;Íszonyo1.;: kövelkcztébcn ·U ld.1-lönbözö orszá
riok. tudósai Cs intézclei közötti cgyülttnükö .. 
dés n1egaLadályozása, un1elynek ler1né1~cnv 
'"olta pedi_g az clinu1l évtizedekben sokszor 
be bizonyul l. . 

Elvi szen1ponlból ui keszít.n1ény csak egy 
került píacrL1 és ez is111él u Yil:-i.!11Í 11ok 1drncril
lil?lcllen birodalinából: a ,J(" vil:i.n1in, (vagy 
coagnlaliüs vilan1in), n1.ely·.::l :;;él éve ·már 
n1cgc111Htetlen1, de akkor rnég :;cn1 chen1iúja, 
se1n halút:n1'2ch:t11isn1usa 111?.n1 volt liszlázolt és 
a gyakorl~l sz~11nút a a1kci.l~~~(s készib1~~;1yl.;:C1'.t 
r.-en1 Yolt 1or.J::tlornban. _:...\ V1l::tplc::s ,J\ Ch1-
r:oin hatóany:-i~a 2-n1cthy1-1, ·J-n1phtho
chinon-n::ilriun1bisulii!, fehér krístúlyos ve
gyület, 111ely :\ tcrrnészc[e;-"; vila1nínnál cgysze_ 
rlibb szcrkczc:lü s alinúl :néQ h~lékor:yabb. 
I-Ia Lús:1 bizonvos faj tú j u v8rz'ékenységckné 1, 
e.flycclülúllóan kivúló; azonban anna1;;, n1c~ér
léséhez1 hogy n1elyck ezek az cselek és ezek
ben hoQy h"J.t, rö·:iden v6zol11cHn 1;;,cll rt ;;éral
·vitdúsrÓl :dknlolL lcgujabb tc\fogúsL !.'>.. vér 
lcmczkékből [lhrombocytúk) és egyéb szövei
szétesésbő1 kisz:tbé1Guló Lhro1nbokinase a vé1 
calciu111ionjúYJ.l a prolhro1nhinl thro1nbiqn;:l 

activál)a, inajd ez utóbbi hatására a fö:idno-
fien (a véríehérjék legdurvább disp_ers~t6.s11 
1agja) fibdnné szilárdul és a vérlepenyt al
kotja. r\. ,J\." vilan1ín apr0Lhro111hin képz1ldésCl 
~cQ'iLi eUí, c?6rt lcrn1úszelszcrücn olv vérzé
ke-~1ysCge\b2n h;J.L, incl:rekben ennek 'Lern12lé·_ 
se gátolL _L\ prol!1ron1bínképzés helye a 111á.j, 
ha ennek ú11on1ó.nya búrn1cly okból n1egsérfiL 
előáll :i··fcnli c:scl. Ivl:~gci.t a "T(" vitan1ínt iúp
lúlé1~unk bőven l:trla1n1jzza (keL paraj}, i.gy 
r:tvít2.n1inosis csak akkor áll elő, ha felszivó
dfts.J. za 1/ílrl

1 
111sl-y ulóbbit ~i. bélben az epe a_z 

E'pesava1;;, révón le.szí l(~hclövér lefolyásának 
gálo1lsága íeh<:i.l v8rzék'2nysé.~re vezet. Igy 
tehál :t 

1
,1(" vilan1i:1 indic:i.liós lcrülctc kettős; 

sulyos n1újúrlalo111 (h,.::vc11·y ~~{1.rg:t inú1sorva
di1s) csclébcn ;.i_ csSk 1-;cnl prnLhr•;n1binki~pzós 
jaYilúsa és :tz cpcl~:foiyús ak::•,dúl-yozoilságá
nak (elzáród~lsos- sárgasú.~) folylj;1 hc:\Uö „1('' 
vitanün hiánv p6llás:L Ez uLóbbi1~~tk n:tgy jc
lcniöségi.;:l be,iúlh:1ljul~ 1 h:t n1(_'~:~.'~t"11d~•liuk, ho,\j.y 
ezic1'2i d '· e l;i.ú ró-:1 i'i sos s:lr!Ja~;{t :i;b:;_n (epe:: kövek) 
szüks-6gcssé v:\!Ó 1nülé1' z:lclvcszélyes voltát 
{'ppen a bclcg v,,';rz0k;:;.nység<: okozLa s ez n1a 
néh<inv 

11
1(1> viianiin injcclió,;:ll te! jcscn ineg

szünt;lhető. l\"ie:-icn1:ilhcljül-: rnl:g, hogy az uj
szülöllcl·~ ::;árgr~~:'t!J,J., 1nely -..-:t'lószir::ücn az 
rúryaleí hiányos „l('· yjl;:unin _Larl~_ln1ún és e:. 
bCl be.lső n1Uizniencl,: inCg 111-.:~g1clldocn ki n(~n1 
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alakull vollán alapszik, szintén jól 1i;egszün· 
Lehelő 1,I(" vitan1in:ial, akár oly kepen is1 
ho:~Y n. sz~lés. elö~t néhány .órával az anyán~k. 
adn:i.k 

11
J( v!La1n1nt. Tern1eszetesen nem var

ha Lunk ered1nényl e készitrné.nytöl oly vérzé~. 
kenységeknél, hol airnek alapját nem proth
ron1bin hiány vagy nl(" vitamin felszivödási 
zavar adja, h:i.nen1 v'1gy a vérerek. fokozott 
f:.lereszlő képcss2ge és sérülékenysége (Schőn~ 
lein-Hennoch-féle purpura rheumatica, C a_ 
vitan1in0.;is: scorbul1 sepsis allogia)1 vagy a 
vérlemozkék számának csökkenése (Werlhol
féle thro1nbopei1iás purpura, ovariun1 hypo
Iunctio csonlvelöpusztulás: Röntgen árlalom, 
pann1y~l~phlhisis), avagy végül az alv~d.ást 
okozó fer111entun1ok hiánya (haemoph1ha). 
l'Jr-.ijc1i"'.'zésü\: ,,l<.." vitan1iul tarlalinaznalt 
JnéfI ,,_-'f{akolan „Richizr" 1.;11 an "fvíerck". . 

Tavaly részL::tesen ísmerlelten1 a tüszó„ 
Lor111on készilinények uj k.ríslályos alakjait, 
n1cl \rek slancl:trcl hEttisuak. azonban rövid 
ideig halnak és így cs:ik rendszeres injectiós 
kezelés vezethet célra. Mivel kitünt, hoi!Y a 
tüszö horn1onnak m:i.gasrendü zsirsaval{kal 
alkotott eslerei.l r~ szervezet csak lassan bontw 
ja és használja fel, ily lermészetü vegyüle
tekkel 1neg;;~úósilhal6 a tüszöhorn1on depo~„ 
kezelés. E célt swlgitlj,1 a Depofollan_Clu· 
i;oin, melynek 1 kcm-ében 15 mg. 3.17 oeslra-
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'díoÍ 1'"i stearat van; 3menórrhoea, climax, 
111üléti caslratio1 n1e<ldöség, eseteiben hatásos 
havonta egy ampulla. Ezáítal a gyár - mint 
a készitn1ény ismerleLésébeu írja - megvalów 
sitotta a Butenandt felállitotta kö·relelmenyt 

11
a vegyi pelefészk~t". 

Az elmul esztendőben emlitettem a col
lapsns leküzclé,ében magának az adrenalin
nak gyakran célszerüllen voltát; ez évben két 
uj készilin2nyt bocsajtanak hazai gyáraink. az 
orvos _rend~lkez8sére a collapsus theritpiájá~ 
ban. Erthelö, hogv e kérdés állandóaa lelszi_ 
nen marad; a keringési gyengeség, az u. n. 
minus-decompensatió fertőző betegségekben, 
serülés, n1ülé! 1 égés 1 an1phyJaxia okozt:i. 
shcckban az orvos sürgős és hatásos beavat
kozását teszi sztiksCgessé, n1elyne~"i: 3ikerétöl 
igen sokszor a beteg élete függ . . l\. Chinoin gyár 
Pulsolon nevü szere (n1-oxy-B-a1nino-prcpyl
bcnzolhydrochloríd1) belsőleg vagy parent0ra· 
lisan alkaln1azva kiüríti a szervezet vérrak_ 
tárail é3 ezci.llal sz:iporitja a k.eringö ver 
n1ennyiségét, a sziv fegr.övekedett verötér
fogallal dolgczik, a nszivlökesek száma nen~ 
.:zaporoclikr a lesülyedt vérnyon1ás a nor1naF.s 
szintre emelkedik, tehát a collapsus oki lhe
rnpió jának lekinthelő (ifj. lsoekulz Béla). A 
Wander gyár Cenlroton nevü készítménye 
centralis analepticwn1 azaz a vasomotor és 



képzöközpo:d. bL·ntdiisa felé háj ló állapolok:
núl aclh::i.ló sikcrr?\ ( íetüzö bcicgs'2gek, inér-
gez·Ssek). i 

_L\ \Van:::lcr t'.vár Te1nic~ol nevü kE-szíl!nC
nve1 n1elv cö"v 1;;z;:11. (ivógynövény a vére
h~tlló fcc~L:efü, chclid~~;i1.1:n n1:tiusl

1 

:dk:doidú
jál, a ch:dicloninl l<:lrl:~ln1az;,:a 1 löbb szernponl
ból is sz!iinoL lnrlhal ércL?.klödésünkre. Jvlínt 
Frilz Guszlclv prnfc.sszor kirnul:,_tla, c~yrészt 
,\ltalá:1os hözpoc1lí iájc1a!o1ncsi1lapiló (n1or
phiun1szr:rü halás) é.s .sin1a izo1nlonus cs;)k_ 
Lenlő (p::tp:1.vcrín szerü} h:tlásu, n1úsrészt a~ 
epehóh::tgnn &s epevezel8kckcn h::ilúsa clcc
li\·:;n nJgy (g·~rc-;oldó} és 21neUctt kífcjczel
l2n cpcsc:.::retiól [okozó (cholcr:;licus). Ezért 
epckCivl·;.. bcl2,1~ckn{:\ - ldk;·1::k sz:.í.111a pcdít~ 
'~ppcn nc111 e:!li::lnyo:c;:o1h~:l,_:; ·- sikerrel adh:1l6 
:1 rohan1b;\11 gLn„'::cd_cl(csrLt, r•. 1 h:i111:n:::nlc.:; .:-,.,:::.L·· 
b:in pcdi~) :i:: cpcLivc:daszt:ls n1·::gtl~nkil6.::érc 1 
ho~~v czj 1 lal a;.: epeuln.'.c :i l:1rarnoll:1túsá ':al a 
köké-9z(irh~s vcszély2 csökL:cnthclö lc.~ycn, 
.~Jtal::1'.0S spasn1olylicu.s és \-;özponti l:~.ida
i .1n1c~:n\.; k <:n lö ha L;í_„,,:·tná1 f O,'; '/ :t rn:,~~ lcrrn2szc lü 
'5örcsök olcLi.s:'lr<:t is alk:tln1:lzhalo. l1nc c,~Y 
~,1jabb pC!d:1. arr:1. 1 hogy a n:.'.:-pics 0ryosiús 
gyakran !llC!1!1\ÍríÓ'. .~ h~·l·;;::S l!lC!l júr :~.::, i:l f·ú
ba!l, fiiben 1 l:.di11: orvossz,2rckci a rncgfclclő 
b2lcgseg2l-:b(~'1l :dki1Ln:t::z:t:; 1

-· gyó;,\y .. 
szerlan r"':;i\ ~ '..:;:~bl'1 ija:o..olja l~Ljogo.suHsú-

8:3;) 
guk~tL l(t~zludoniúsu ugyanís 1 hogy a vérc
bulló fecskefünek boros kivonatát hazánkb:u1 
1 égi idő óta issz:~k c:z epcbánt:tlmakban szc;1-
vdök 

J\ Bayrr-_rtyár a bacilláris infccliók ::;ero
lo,Qiai pr(_)phyJa.:-.„is:i és ~herúpiáj~ terén hoz 
néhány érlékc:s uiiLúsL 

r\clysfox né1:~n clysenler-=..i. ellenes olló~ 
an·ya_Qot hoz for.?.alo1nba 1 1ncly a \-érhaskór
okozó!i: sokfC.lcségé;1ek ln~gfelelö::n polyv:t_ 
lens es :;. Sh:pa-, Fie:xner-, Schnlilz

1 
J és E 

b8k!.ériun10\ szi.irletél vaL:uninl Shiga-1\.:ouse
loxínnak forn1011a1 nagyrnértókbcn ~ 1110.re\llc
lcnitell és li.c.::zlilott l\even~Lél tart:1lrnazz:_;·:· _L\ 
vaccin:t h::t lékony :ui ti,Qcn j ei a] un1ini tnnh vd
rnx;,..cl hoz vanii-t'.~ absorbe{Jlya a dl2polha,lú3 
cl~résc célj:iból. .4- vCrlias thsr:\piúí:'tb:tn pe
dig :i b:1\:i„~:rioph:í.~~ol:. fcl11asznúhi..súv:J készült 
"Dysen lcr ia-Pnlví <.'gin" r.cYÜ 1.;_észi ln1énv~nck 
,dl-:aln1a7{:.::·út a1~lnlja a gyár; a lyphus é,-s p:\_ 
ralyphus kczc'lé-sébcn pedig ~l h<l.snnlr) c[v 
alapján késziilt uTyphns-Pnralyphus-Po!yf:t
~in I-el". i\liv~l olv:isóhn le.~löbbjc clöil ncrn 
lesz isn1cre:{c:; a 1:ciclcriophag iogaln1::1

1 
u~iv 

hiszen1, hcl:.'es lesz ~tzl n:~há1;·y s;éban YázÜ-c'i'~ 
110111. 

l\-'1.indcn l::acle:riur11nal-: rnegvan a n~-ld 
n1c!-'.fc1e!n b:icleríophúgja, n1cly egy filtrúlha
ió1 lovúbbulclhalO .1gens. El3öti] T1Norl Cszlel-
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le hímlönyírok majd D'Herclle dyscntcrh. 
tt>nyé>-;:.té~éné,J; a bacterium coloniáí elnyál.
tásodnak, majd lyukak kéozödnel< bennük -
taches viér~zs -, vé2ül feloldódmk a telepek 
Ezek az aQen8ek: tehát a bacteriumok nusztiw 
tói; .kntvizek tisztitúsára már régen felhasz
nálták ökel s 1nost egyes b:icilláris infectió'..:: 
thcr1níájában is paTgárjogol rryerlek. 

E1z~l q_· számottevő uj 1\2szítményck fel
sorolását ki is meriletlcin és 1nost röviden 
eleget kívánok t\.'~1ni a bev~zetö;nhcn ielzett 
orvosi kérdé.sck i .... merlelésének. Rendszeres 
istnertetését az 0Ivasó11ak v.irn•i:1 nen1 sz:i.bad, 
hh.:zen az anyaQ annvíra szerteágazó és arnel. 
Je.lt scn1 P _-:úrok írói:i.. ~Rn1 azok, ;iki1.:nek azo
kat szrínia, netn kutatók i.'a!Jv eln1éleli sz:i.k-. 
cn1herek. h1nen1 rsak o1v:uiok. ;ik1k n1inden
napi fn)dlnlkozást11_.:.: kapcsán lal;ílkozna\ 1ép
fc11-nyo111on :i.zokkn.1 8 viv1n'1nvo1\ka1, o.o.111ely2_ 
1tet n. laboralőrinn1ok tnd-~.-.::1t!1ak tnunkúia 
nyuif a szenvedő en1hereknck. 

}T~ a J,qvr1nk6nli lísz!.íorvo.si iclenlése.ket 
·á.tfnljuk a halálozási sbtisztika e1sö kél he
l)'1H megíngatbalallanul larljáit .a szivbai és 
a da(analos n1c0_brle.gecíés2k. Er!.hetn tehát, 
hoQv 111indkettn terén uiabb és uiahb eröie~ 
~zitéi::P.1t történnek a kóris1nc É:3 a ~iyóQv1cezc · 
l2s tökóleleshilésére, illelöle,; fcileszlés~re, 
fJ:nnál ~s inkabb, n1ert ?- nagyközönseg nap 
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riap után ujabb idevonatkozó eredmenyek 
publik.:'ilásál kivúa.1a az orvosoktól, hiszen 
részben sokan szenvednek e betegségekben, 
de talán még többen félnek tőlük. il[elöleg 
i1iszik azl, hogy rnár áldozatu-~i.ul is estek: 
n1indaw.nyían 1sn1erünk. kepzelt szívbetegeket 
és ugynevezelt cancerophobokat. 

A szívbetegségek közül a billenlyllbánlal
mali: a physic~t11s díagaosticaval már réo'óta 
iíszlázoltak, a szive[,,gtelenség keze!é;e a 
Wilhering által már több minl 150 év2 a 
gyógyszerkincsbe bevezetett digilalissal szin
tén sok szen1ponlból ehnlézetlnek tekinlhető 
hiszen h::i. n1a részben Inás növényeli: haló~ 
anyagaival, v;igy nen1 n1agukkal a drogokJ\alr 
hanem tisztán kristályosiloll glycosidákka! 
dolgozik is az orvos, hogy egyes részlelhalá_ 
sokban n1ínt szívizon1hoz való kölödés cun1ü
lalió slb. kedvezőbb eredményt érje1; cl, az 
ösvény, a1nelyen halad, csak a régi jól kipró
bált és bevált marad. A sziv rhytmus zava
rainak n.nas]ysisc, különösképen azok erede
lf.Lnek tiszlázása1 továbbá a szivizo1n n1e1?
betegedésCnek - legyenek azolc altár elsöeí
legesek1 akúr a szivkoszorue1 :·:;·1gé-s1 

elégtelenségének következményei - ponlos 
kórisn1ézése .:.i.z Einthoven által 1903-ban be
v~zelelL eleclrccardiograph használatba véle_ 
léig csak nehezen és tökéletlenül volt lehelsé-



gcs. IVí.a n1ár alig 111uiik el nap 1 ho~y ~ rcccpL. 
lét c::;ináltató szivbcle.Q elö ne venne egy <5on. 
cl...::san őrzött fi.ln1sz:ilar~::i::;l·:{.i. 1112[,,-e; tUok
::aLos fehér vagy teL:Ld cild,:-~:::kkol~ sor:i.~1:02-
11:11~ ctJyrn{ts n1c1li é~ n106 qo l·,;rc1n-né nlÍ! 
J' . t 1- „ l l i - ~"" . '; .\ ·.;. (!,,.;.{, ! • 

tdl un,·. ::iz o .. ,e e.tLro1nos sz1v-vizs(úlatának" 
erc::hnényérÖJ. _L\ vélcn1ény ii1Di1dás,_ lerinésze
iesen 1:.crn leh~l ri. nli fel:~clalunk, his...-~ ez gon_ 
das c:1ola.~1uli11anyo~~at lesz szüks0Qzss2, n1égís 
tudnunk kel~, n1in alapszik e vizs'gá1at" és I~1í
~·e v·Jn_:i.tkozo1a~ a:lhal fel~:ilúgosiló.sL l"1inden 
1zoin, 1gy a szivizon1 is :T\i_\l-:i\dósc kö1.ben ára-
111ol lcrn1cll, an1ct-l' rcciislráll1·1l'' i~ fi·t],,0,10· 
i:12terrcl. /-\. szivnck b:-d '~s jobiJ ~Iclé1~Í.)l ·""~~y~~gv 

~j[föJf ~i~~~:;;:;~~;:,;: :;~;,:,;,{i!'.~l~f ~ 
indul é.s h:unnrább Ór vé;~~t - ;:~ !:~l cll~-nl.2:tes 

~l~t1~1~~!~~~:~ .;1\if t~~--f;i~:'~l~j-~l~~ö :!~ t:1:1;i~·~ ;1 l (\;~ ~f ~ ~~~~~;, 
.~örbc kclc:lL.c;(~L, 111'2lyn:::-: ~~l:ikj~l ós iclöbeli-

!E~~~ ~~:: ;,í :[~:;~~. 1 :.: ~~ ~'.~ ,"!::~:~ ~- .',: ::·~ r ;~: '.\~~:~~; 
galvrtnoinclerrel Y:1gy 1u:i.lhódc::..8ves kBszülék
kel papir~:z~d:i.Qun. E görbe első hnl1ún1a fel_ 
iclé irányul 1:.s P-\·el jclzcll1 n1cgi2lel a pitva-

rok öszehuzódásána1~; ellöl egy ví:::szintcsen 
futó rövid Von a L-;zakasz vezet a kicsiny lcfcié
irányuló Q-va! jelzett csipk8hc::z, 1111::ly :i. kan1-
ra ingerületbe kerülésének kczd2Lét jelzi; 
eb.bö1 n1agas, kesk.eny lefelé fordilolL V bc
lühöz hasonló l~iugró csipke indul felfelé: l\._ 

rcl jclzetl; ez lt:fel~ iran)uló kic..,iny c_.,1p
kébc vczclr a:„\1.:1. {eltel~ forc11lull -,i jclczzuk 
S-sel; innen is1nél viz:;zinlcscn f1.tló von:tl_ 
;::zak<tsz yczel. ::·Qv íclfc[é ír.ánvuló sze111be3lló 
hnllúrn.:;:;:crú hi;n,1c:lk1~cléshcz: 'T-vel jcizl.".ll; 
ennek clinullával bsküvclkezík a szív elernye
dése. J\ rcgi:olrál0 filinszal:i.g vonalkúzoll és 
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egy-egy vonalköz 0.05 másodpercet jelené, 
így az ídövíszonvo1i: a görbén 1iönn·yen leol-
nsha~ók .. A P-hullám 0.10 másodpercnél, 

a P-Q távnlság 0.13-0.20 másodpercnél, a 
Q R S complexu3 0.07-0.10 másodpercnél 
ép szívnél nem lehet több. Mindezeket rövi
'den összefoglalva: A pilvar müködését jelzi 
a P hullám, az ingerület áiterjcdését a kamrá
ra a P-Q távolsáQ, a kamrák actlvá1C·::lását 'l 

Q-R-S cúmplexus, összehuzódásukat az 
S-T szakasz és T hullám. A fent felsorolt 
;döviszoriyoli: 1neghosszabbodása az in;J.ervezc
tés megnehezitellségét lelenli és így szivizoin
bán!alomra utal: lassubb lehet a pitvaro71 
belül fP nagvc.bh 0.10 mp-nzl). a pilvar-kam· 
rái (P-Q nagyobb 0.20 mp.-nél) rngy a kam_ 
1án belüli (0-R -S na<!yobb 0.10 mp-nél) 
ingervezctés. Su1vos esetben lel je.:;en n1et~sza-
1,~dhat a pilvar-k:unrai vezetés, ilyen1(or a 
felvételen cgvmáslól füg•Jelleniil látunk pit· 
''ari hullán1~kat és lcarnrai co1nplexun1okal, 
mely utóbbiak lelj escn rendszerlckniil köve
ti~{ eQvn1ást (arhylh1ní~1 absoluta 1 pitva.r-~;n1r-
rai bl~ck.). ' 

111' esetekben gyakran pitvar hullá11101é 
1neQ sem kiilönböztethelök, azok sz.2balyl:ilan 
és -~légtelen összehuzóclá;a folyté.n: pitvarre
megés. A sziv rhythmusát megzavarhatják 
11gyneve4~~l exlr3: összeht,1:zódások, ni.elye.l\. 

„„.-:--i 
h~ az ini!erkép.~é.:; norn1á:íís helyéről indulnak: 1 

ln, c~a!.' azillal. ti!nnek fel, hogy megbontják 
~ ~ szp;osszehuzodasok szabályos egymásutá11R 
pit, ~D. azonbri:1 ::.Iacsonyabb renclü ínger~~ép
z? k_ozpontokbol erednek, !eljcsc~ alipusos, 
k1szele.secielt1 n1agas görbét mutatnak az eiec
trocordiogrammon, mely élosen elkülönithatő 
a sza.b~lyos összehuzódásgk nyujtotta rajztól. 
A sz1vizom egyéb tern1észetü E.érülóseire az 
'i-T szakasz helyzele és a T hullám milyen· 
.c:ége nd fe1vi1ágoslt5.st. Norn16.1isan - n1int 
említettem - a lefelé irányuló kis S csinké-
töl a T hnllámig vozető S T szakasz eóyenes 
vonal, n1ely nz u. n. isoelectron1os vo~.alban 
fek$zik, n1eiy utóbbi alatt érti lik azon e_gye. 
nest, melytöl az egyes hultán1ok kiindulnak. 
Ha az S-T szakasz ez alatt fekszik: clepri· 
mált s a1ncl!ell ha különösen felfelé irúnVnló 
- positiv - T hullám ellapul va6v lefelé 
irányulóvá - ne_galivvá - válik1 .a -~~ivizon1 
1negbctegedésc, elfajulása fel•:chetö. I(oszo_ 
111s ér e1záródásnéi.1 szintén az S .. T szakZ!sz 
és a T hullám mutat i.~en jellemző elváltozá· 
sokat Ezekben így1zkezte1n a legrövidebben 
és természetesen c.sak hozúvelölcrí'es tájéko-
zódás c&ljáb')l vúzolni az e1eclrt)c'71rdíogr:imnt 
jelentöséJ!él é;; '1 szívbetegségek diagnoslicá-
jáhan való fclh1sznitlhatóságának n1ikénljét. 

/,~ss„k mosl milyen érclekcsobb uí mon-

' j ! 
í ! 
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clanivaló akad a d21g<:1na.tlí.Crdés lCrén. li.„ ku-· 
tnlás itl két ir ;\nyb;tn halad; e;gyrészl1 n1ívcl 
0kí Qy0.~ykez('_lés ne111 képz~llrö!tő cl ané1hliL 
ho~y nC' le~1nc L~n1erl a daganalu~r.. kcletkezé:
sénc1~ és f~l~lcl-.;n burj<:lnzás1 haj1a1na1nal~ tu-_ 
lajdonképcn!i ir!ditéka, éppen ez képezi a 
1ne?;!ondol/ts0k c.~_~yík tcirgy{tl; n1ásrészl, mi
vel él jelen1e~n ll~eril.pÍús eszközök csal< a· 
:11cgbctegeclés l·:oraí kórisrnéz6se esetén igér_
nek eredményt, arr:l löre1~szcneh 1 hogy a da~ 
gnnatok 1::,boralóriurni dí1gnoslicáját az elér
hr::lö legnagyobb tökélyre fejle~szék .. A. daga
natok palhogen:·:::ise (kórok t:i.na) a tisztázás
hoz sajnos :1'1.n1 ja!olt 16nyegcsen közelebb 
Sikerült i~~en haUtsos c:1ncero.gcr~ (rúkkellő 
~111--va6nkat elö:.il!ih.tniok :tnlol kutatOkc;i.k· 
ÍI(

1

e:n;cv,cay
1 

Cook
1 

f)urrO\VS, I-Iíc~~cr). 1nclyek. 
az első 1::o.rnol\~ hnl:1cl[!::.l jcl<..:ntcilCk a japáni 
Jan1a~~hvrt é::; Íchi1~:t\V<l azon al:ipvClő 1\tsér
ietei Ól:i

1 
rnr2l:.'cld:-2n húlrán-:cccsetelés;:;el nyü-· 

l:1k f!ilén r:ikol !ucital: pro~1ul:~drii. E.z a:rya
-~ok is 1.::útrú;:1y lcpá'.·lú:~i lcrn1l:kck Cs benz
anthr:ic2n gyürüt larfal1naz11ak; belőlük né~ 
hány iu (e~t:z.:d ;i1,~.) ís cL?.~~cndö rák kelté'sére .. 
Erdckcs~-.ó~lik abb·1!, '/an 1 ho,~y veg>~ileg köze~ 
1: r0Lo11:1i a ~:::~·:~r-,,·czcL olv fnnlo::: anvagaín:tk, 
r:.1inl a ncn1ihorn10!1ok, az' cne?a;;al:. a b vit~1 -
n1ín és n1ilsok (Butcnandl, Dodds 1 Lundgrzn): 
'.-6t egyes rákk1iitclö anyagok épp ugy oeslro-

,_,[•"' 
• J ,_1 1 

~en haf:ísnak1 1n111l a 111,.;J!clelb ncni. l1nr1no_ 
· nok (Loeb), I~Ia tlg) anef~kür rncggo11doljuk

1 

·hogv a prn~~csle.rnn és üo;.·111011lúr,:,aí sejlbur--
jit!1zó..~t ídCznek c!ö a nöi szeryczclben éiel
tnni vis-zonyok közölL {pL lcrhességgcl kap-

. csol~tban is) és a daga1Ellnak iegjellen1zőbb 
tula1donsága Cppen a féklel2n scjlburjúnzüs, 
roppan[ lá•;lniok nyíinz-J-c n1c_g 1 rnclyck lísztú-

. zú.sa. ;1zonhan n1ég ~i jövő L::·lrldala. l\1ás oldal

. ról fogja tneg 3. kBrdésl \\iarburg, a dag:1n<:l
. tos szövetnek a nnrn1:liislól eltérő sajálsága1f. 
annak különleges anyagcseréjCvcl igyekszik 
rna.~yarázni. ."-\z cgószs2ge:s :;::ö·1,-cl :i:: -::ncrL~i~1. 
.szükséglelénck fedezésére szúnt cukrol rész
ben oxigén je1enl6tében széndioxiddá és viz~ 
zé é.tZeti cC ré2zbcn anaerob uton, i'-.:rrn~nia
live tcís:1vig bnnlja 1 rnajd a tejsav cgyötö::lCt 
oxy-gcn jelenléLC:b·..:n <2légeLvc ::1 íöbbil az eb_ 
böl. felszabaduló cncrgictv:J.1 rc;.s~„nthcliz::ilja 
cui.:nrrti \\1 arb11<,~ ldrnul:tlla, hogy a lejsavas 1 

crjedéscs
1 

an:t(;rob cukorho;ltús a daganat
sz6vr·then ~·(1ks.-::\)r•·1s,1 ,1z eg1~szséges szö-vel ez
irúny-u n1üküdésC;1ek 1 11iíg az oxvdat1v lolya
n1rttok lc:glcljebb ~1 nonn:.dís szö\·Lt s:::ínijél 
érlk cl, tehát a daflD..n:~L l'ü energi:tfo1rásút u:..: 
ciöbbi :tr-lja; ez Y:•ln:t J. 111~thg1:us pro11fcralio 
{burjánzás) föck . .:t. \Xialcrn1an czi kói.sGgbe: 
vonja és legfeljebb annyiL cnge.cl n1eg 1 hog·y i.t 

íenl leirl tejsavas erjecl~snél kclelkezö sav 
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n1int sejtosztásra k.észt~tö inger ha!; ismert 
tény ugyanis, hogy pl. a zsírsavakkal a sejtek 
szaporodása n1eginditható. ~A.. magunk szá· 
mára tehát leszürhetünk mindezekből annyit, 
hogy a daganatok. pathogenesisének kérdése 
mindezideig nem jutott lényegesen közelebb 
a megoldáshoz és bár ligyelemre méltó kísér
letek. történtek, s ezekre messzemenő theoriá
kal építettek, ez utóbbiak gyakran nem egye. 
bek. mint - és itt Jlfac Callum SBVait iclé?.· 
zük - uj kifejezései a régi homályos fogal
rnaknak. 

Most pecli.~ rcviden összefoglalom - Put
nok? n1agá!1lanárnak az Orvosi I-Ietilapban 
meg1elent cikke nyomán - n1ik a kilátások 
a rák lab0ralc'.-riun1í diagnostíkáját illetően, 
én11í lehetővé lenné a betegség korai kórisn1e~ 
zé~él, ez pecl.'.g ludjuk 1 az operabililás szen1-
pontjából vitális fontosságu. Aron lvhx sze
rint a rákos bcte.~ek vizelete olyan anyagot 
iarlnlin1z1 n1cly nyulakba oltva azok n1e1lék
vesé J ének jellegzetes elvá1 lozásá t okozza; 
hazci.nkban I(álló _A,nta.l kípróbálla, de kétséó
~-e, _;nn !a _ ~i r~actió . _faj }agosságát. Pulnoi~y 
..:dJdt v1zsgalala1 alap1an 1s arra hivja fel a Ii
gye!n1_c~, h?;ry a_ rosszindulatu daganatok Ia
b·.Jratonunu kCrJelzésc csíl.k serologiai mód~ 
szc~rel~kel lesz lehetséges 1 n1Ívcl a r~kos szö
vet rn1nt anligen szerepel, melynek hatására 
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a szervezetben ellenanyagok tern1eÍödnek és 
ezek kimublásárn. kell tör2kedni Ezen scro
logiai n1ódszerek közül a Frt::und~I(a1niner
félc cytolysíses w..ódszer 1éuyege az, hogy ál_ 
lali rákokból készült s2jt-suspencio legna
~yobb részét egészséges egyének vérsavója 
feloldja1 n1ig a rák.cs beteg serun1a erre nen1 
képes. Ez eljárásnál lökélelesebb cs nap· 
jdnkbrn legjobban használható a Fuchs-[élc 
reaclió, melynek alapja az a megállapítás, 
mely szerint a normális vérsavó specificus 
lermentumok segítségével lebontani képes a 
rákos fibrínt vagy vérsavó anyagot, de nem 
támadja nleg a norm,iJis fibrínt vagy vérsa
vó anyagot; ezzel szemben a rákos beteg vér
ser1tn1a éppen 1negforditva1 lebontja a nor
inálís fibrint

1 
vagy az egészséges Yérsa-,.:ci

ból készitclt any,1got, ellenben érintetlenül 
ha.~yja a rákos fihrinl, vag~v a rúko::. vérsavó 
anyagait. Végül inegcn1litendő a Leh1nann_ 
Faciuféféle praecipilálíos eljárúsr n1ely ki
viló és elve az 1 hogy e1nberi cL1.~anatokb(1l 
készitclt kivon2lokkal a vizsgálandó vérsavó, 
amen:i.yibcn r~1kos betegtől sz{u·n13.zó 1 pra2~ 
cipitoliót (kicsapódást) ad. Putnoky tanár 
lnindezék-bül azt a kövelkczletés~ vonja le, 
ha.gy a rák L1.boratéoriu1ní serologtaí börjel
zése a kór ""·zövellaai vizsgalatok számara 
hozzá[érhclellen esetekben az utóbbi két el-
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járással' nlár :1:tgy segílséöére lehetne a k1í. 
níktts orvosokri :tl\, ehhez az~nban szükséges -· 
1~li11l n1ár sok ku!földi álla111ban történt - e 
kPl vizsg:ll0n:~1dsz2c rendszeres alk1lmazás3.
hoz 111egfelelő bcrencl~zés, n1egiclelő és állan
dó gyakorlat, különböző íntCzn1ények szoros 
e,~yüttmüködéoe. l:. kérdésben lehal halúro· 
zott és lé;weges haladás lürlénl, mely jogosat' 
helt reményeket a jövőre. 

Ezzel be is !eiezem rövid eszrne_futlatá
somat. Kiílönöscn, ami második részel illeti 
teljes képet az anyag szerteágazó vollár~ 
''aló tekintettel nen1 nyujthalian1i inkább 
c:sak kiragadtam a számos uj crcdn1ény közül 
két olyan von:~lkozúsul, aJnelyeh. 1núr tár· 

· gyuknál fogva is közórclck1ödesrc lctrlh~1tn:1k 
szán10. Egész összefoglaláson1ban peclig 1 rninL 
Jnás alk:dn11kl·:nr is, az a sz2n1ponl ve:-:2lcll, 
ho~y egyrés;:l gyógysz2rkincsü11k ujabb lié
szitményeil h;:ilá~t:\nilag is1nerlcssc1n Cs ezz:...:l 
a táiékozOclá!it n1cgkönnyits<:111. 111'.i.:.részt J. 

:zaJ-:fo_lyótrJ.lnk és könvvc:\: Lözlcr11Cnvc1böl 
l{ivonatosan közöljek ::i;~nvit, a1J12nnvi. e: kir·· 
dés-c.0111plcxutnmi.d specii{iisan nen~ \ooial-
hozó szún1ára is érdekes lehel. /;:> 
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M!:MTSÜK M~G A wZIÉ!llElADÁSn 
lrta: LOSONCZ OEZSÓ somlósxö~lő:;i gyógyszór6sz 

Ahog,y leirom a szól: kézieladás, régi, 
boldog ic\ök szép emlékei futnak át lelke-
1neu1 eszen-:.be jutnak a pályakezdésem gond
talr1n évei

1 
amikor még a kézíelaclás számot~ 

levő napi bevételt biztositolt a patika kasz
szá1ának, s nen1 ugy, mint n1ostanában. ami
kor erö.sen k.ivesző félben van e ténykedési 
lehetőség 1 nemcsa1~ a városi, de bizony a vi
déki, sőt a falusi patikában is! Üres óráim
ban1 - n<ert bőven 3.kadnak ilyenek n1anap
,,ág! - elgnndnllrnznm a kérdés felelt: hogy 
;niérl van ez? . . . És talán nen1 lesz érde1:
telen, h:·l :l kérdésről ny"iltan, ősz1ntén 1 át
hatva p~dyán1 fanalíkus szeretclétöl, néhány 
tárOvilaoos szól szó!o\\, n1inclazoknak, akiket 
ill?l' -- ,,,és u~yan kit nen1 illet? - ősi, szer
zett jogu:1kr6!: a kézieladásról és hany:i.llá

sáróL 
El kell isrnernünk és be kell látnunk 1 

bogy az 11jjászülető világ vajudó koreszn1éi 
hatással vannalc és lesznc1c a gyógyszerészet-



re Í5 é~ „ e koresz1nék követelményei elől 
unott ko::onnye! 1 vagy kényelmes nen1lörö
dömséggel, vétkes ~\Önnyelrnliséö mereven 
elzárkózni, ho.~v ezAl1al a bennü;k:et érdek
lő és„ s_le;ve3en hozzánk tartozó gazdasági 
Iehc!o~cget :::sak ugy, belenyugodva a változ
lnlhalalbnnak vélt helyzetbe, minden továb-· 
bi n~lkiil kien~edjük kezeink közüL A kézi_ 
el:id2~L mint olyant, nem szabad engednünk, 
nem szabad hagyni, ho,~y ~\Ís!ljútitsák töliink 
a magukat elő'Zerele!lel szakmabeli vülbla
íoknak n1ondoll dr0gériák, i11alszertá1ak és 
sz~lóf.'.s b01tclc, hiszen szerzett joöunkról vau 
S7.0 é: n11;nkatcrülelünknek eme t:>biztositásút 
-- ll!{Y .• v~lcni -- incgl1rl:1ni, lovibb építeni, 
a ,(eh;losegek határain belül, mulhatallanul 
~z.ukseges. 

. , Szint~ un?tt közhely n1ár a gyógyszer
iarali: forgalrnan::tk csökkenés2röl beszélni 
cJ: ~:ilán idöszerü lesz e kérdés rneovíláoitá~ 
~,anaL . ha öszintén szólunk kézie

1

i'acLí;unk 
JC!e:1le,~1 helyze{Óről ÍS, a111i vCgered1nényben 
n1c:g1s cs1k a forgalom, illelve jövedeien1 több 
lelet jelent. -

l\.z en1ber föl:li életének fizi\:ai értelem
ben .ya]ó, bi~lositasúl szolgálía az élcl:)idye.. 
Az elelpoly:tl az egyén klöltheli, rninl hivo
talt, dc betölheti, minl hivatási is; és az az 
~rzésen1 1 hogy n~í gyógyszerészek pályánk~~ 
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lrivatá~szeriien töltjük: be és, n1ínt ilyenek, 
n1egelhetésünk. lehetöségeinek bizlo.;itásár3. 
íudunk, akarunk és Szeretünk kihasz'lálni, 
Hletve biztositani n1inden anyagi l.zhetöség.et. 1 

r1mely szorosan, mondhalnám, szerves~n 
összetartozil( közegészsé.~ügyi lénykcd2sünk
hcl, hogy annak. n1uíatkozó 1nyagi hasz11a 
által gondokbl tdl életünket kissé gondl,1-
lanitsuk. 

Az u. n. ,szakn1abeli vál1alato1i:, 111int 
1\özismert té.T1y1 a leghatalmasabb versen~1 tár„ 
9ai a patika kézieI~~dásának és ma már 
körülbelül az a helyzet, hogy a kero,kec\e
len1 erös föiénvben áll velünk szcinben i~ lé4 
ren, szinte naPr01-n:i.pra saj<ililja ki eg~'es 
J,ézieh1dási cik1(c;nket, n1elye~.;: által e1sö ~or
b:in anyagi, '."le ugyan::i.kli:or sulyos erk·11csi 
károli:al is ok•)? a pati!;:úknsk· azzal a bizn· 
nyos olcsóbb jelleggel. l'.:s 111i e1n6zziik! 
clttirji.ik! ... r hogy n16g a szalócs is zavar 4 

·talanul és nyilta.n árusitson kin1érve 1 v1gy 
eredeti adj u . .:;ztálásban: tej krémet, ha iola j at, 
kölnivizet, aspirinl, c\armolt, purgót1 kahno
pvrint . hogy ne is en1Elsem: o IZúroly
sól, kes~rüvL:et 1 kiili-inféle teák1t, ká1nfort, 
sód:inr::::zeszl ~s több 1;1ás ki111ondotlan p:tli-
l:::ti cikk1::t. De elnézzük, . . . eltürjük 1 ••• 

és hagyjuk, hogy egyes gyógynövényeket, -
\~ta!ok itt ktil0nö.sen ~z a,nyarozsr0:1 - n.i,n.~ 
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denki, akárcsak val~1111i óc:-:ks. rongyról vu!n2' 
~z(\ bu3ás anya.0;i h1szon tudaL;í.bsi.n elölünk 
fcl\';.lsárn]ja. hr).~'/ az a1:1hól e1ö:dliloll n:i.gy
fontosságu gy0gysz2r 1 miután végi.~ júrla :1. 

kereskedel111í lúncsoroz:tl 1nind~n f{::o:i.::::'d, 
drúria pénLéil i\8rüljön vissz:1 hozzánk! Ivl:t 
n1:1; a·l a h':'lvzel. !J;i~y ~l l:o1Lban :t falu::.:í <:>r:•. 
bf~r anyaroz.,érl vesz- sól, gyufát. cl:::ihúnyt :::.:. 
a loiús 1nc1lett érlé~·:es v:llul:i. letl :1z a n2n12s 
dré~! I-T0zz:í. ncn1 értö, kufúr kc:zel;:, snk·.:.zor 
111inden engedély nélkül vásárolják fel az 
ftnyarozsot és rni csa3;: nézzük ... nézzük ... 
figvelji1k C/L az ·~!<lallan állapnlol, dohu,:~11n\: 
rrl;;.gun~b:i.n, aL::.zunk rá cúyci é::; h:t.~4;.'
jnk .... tí!rji:k lri'.rúbb ís ezt az idl:1p,)lot! 

E lc5rdés n2n1 larlozi~\ u,gyan ~z0ro,,:.1n 
bele lé1nakörö111b2, de 1ne~~cn1l:lctL~n1 ezt L; 
és szerelné:n\ ha fc1fí:~ye1nCuck crn."2 kürlil
n1énvre · ís 1 1111.~rt lelc111es haszon tó! 111.:lr::
dunk el, ha nc1!1löröclön1~óggel nózzi.'1.:\ ezl :t 

Ioly-an1alol és nen1 állunl~ cll'.bc, ki kí szü-
1.-ebb otlhonáb:i11 1 cselle_g e,~yes~í felünk lckín
lölvé:1c\ Ialb 0tv':l:Ssév:::l c.~yönlcilíen az illeté
kes fórun1ol.::. elv~!. Szerinlcrn· 111int ah\ éve:\: 
óta foglalkozorn az anyarozs \'.yüjtó:lscl

1 

IJincs2n .zb1:\?n scnuní ös~:zc'C>rh'::lct!cns~;~ k.Jz· 
E:g~.szsé.gü_gyi lérrykcclésünkkc-1, ha íl·fcn rne!_ 
lékfc~L-Llli,)Zási lehetéi:;;égel;:el ldhasználunk é3 
élünh vcl~. Tudc1n azl, !~a.gy v2lün'.\ sokk:.1! i 
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szivcsebbzn állnak szóba a gyógynövénynagy
kere.sh edöl:.1 n1inl a l::ollosokkal és az aikai
n1i üz8rekkcl és ;:; ksreseli lehelöséget n1a.-
~~ankn::1k bizl.osilat1i 1 ha eg·yöntelüen ak:1rjuk. 
és kérjük, lalci.n nc!n is lesz nehéz! 

:\ kézicl:1,dás hó1lékonvabb bizlosíláGára 
is kell vaL1n1i n1c~o1dúsl keresni, mert n1a 
n1inr!c:~ '.iliC:r, a111i jogosan hozzánk jöhelne 
és nern jön hozzánk, nagyoa hiányzik és ta
lán a legn1c,~~fele!Cbb volna, ha a 12..Jzegészség
iigyi s:e1nléh olhaln!áual. an1il a l\:.örorvos és 
;1 jár:lsorv.:is v:>gez idöszakonkénl, a 
gyó,gyszerész i.s i ,fen lenne hiva!albU!, aki 
fclhir·nú a h~tlós;.i~,i 01vosok fig·yehnól 1118.r a 
heh,:~~zín:.;;n :t :,e:,·cskedö esellege3 közegész
se,~i.~~yi 1~cnl{•.rl~nd.:isáf:t, }~ercscli lehetö~9-
t,ir:l!:L ]cskis:::~~b t1~rLtleléröl scn1 sz:ibad 1 1:!~ 
;;10:1cL::nt~nk Cs n1i csak sajdl cikkeinket kö
Yclcl jük 1/íssz:1, anlil:::.cl hosszu évek alatt ki
~=d:':titnUah lölünk jo,~la!:1nuL 

\/t'~.r~.~>:ó11·.ll~ rnó.~ csak a 1-Iaz:t Bölcse sza
\':Üt idóze111: 1 .a1níl az crösz~tk vesz el tőlünk, 
~:z!. 111!ndenkor vissz:1v~hcljük, de an1iröl ön
'.;énl )c1nondl1nk 1 azl nen1 kaphaljuk vissza 
~oha !" 



'l'ÁJÉKOZfA'l'Ó A GYÓGVSZ~RÉSZ
GVAKORNOKOT TARTÓ fELELÖS 

VEZHÖIOH:K 
lrla: dr. Webor Dezső, 

a MagyaTorsz.igi Gyógyszerész Egy~süiet 
tanügyi bizottságának elnüke. 

.A.z egyévi gy~kornoki ídőnek az a célja
1 

hogy ~ gyakornült: a tcrn16szclludc1ná:1\·i 
alapisn12relek hirtcküban 1112gis111erje a nyíi
\'á;io:; gyóg}'szertárl::in folyó n1unkút

1 
az éle

tet, gvo.korlali uton el.s:qálilsa azokal az is
mereteket, an12ly..:k a gyogyszerek szabály
s:i·erü elkésziléséhcz, eltartásához, kiszolöálh1-
lásához .szükséges2k 1 rnegisn1erje a gyóg)1sze 
reket, alap.1nyagokat 1 (vegyszerek, drogoK, 
.slb.) inegl:i.r1ulp1 a rendszer~s 1 sz~lJ;.:ilo3 
gyO~yszerészr n1un~\át, me_g~zokja a rendel.. 
lísztasúgot, fegyeli:1czett gondolkodúsL 

F rélhól a lan1lófőnök vagy helyettese 
n1inél többet fog!alkozzék a gyakornoLk~l.! 1 
Jnin21 .~}akr:i.bbf.tn oktassa, lanitsa a gyakor
;ali .szaiüsn1erelekre. 
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Különösen fontos, hogy mindeni po11to
san a fenncilló szabcilvok11ak és a szak. 
tudományok minde~lwri haladásának 

meglelelően o/1fassunk. 

Ha va1arnit nem tud a la.nilófönök va.~y 
bclvettesc, elöbb nézzen utána, hog~r n1ik2:nt 
áll a kérdés, vagy ha annak va1a1ni akadá
lva van, inkább ne tegyen róla emlilésl. Ne 
felejtsük ol. hűQy helytelen dolgok lanítisi
vaI so1rat ártunk :i gyakornokn::ik, a 1na~unk. 
tckintel·yének és az eJ_-!ész gyógyszerészi kar 
~.zínvon~tlának. A Qyakornokk.'11 való helyes, 
c('lí1úny0s íoQ\alko~ás J. 10vö tnagyar gyógy
s:terészet alapjait rakja le. Ezért tartsa n1in
denki nobile officí1un11'1k, kilünteté~nek és 
leúfonlosabb kntE.lesséQének a pya!,ornokok 
helyes kiképzését. A lanilófőnök helyezze<' 
i::ulvl arra, hoQy a f!vohornohban a hivalás
s:e~elel és pálva rne_gbecsiilését felhe!tse és 
ezekben nieflerösi!se. 

Az alább következő ve7.érfonal szolgil
jon irú1P/adóul arra, inil kell a Qvnkorno1··> 
Il:tk a gyógyszertárban rneQtanulnii illetve 
e\ 11 É::i<?,ZI1Í. 

· .\z o1dal6.st 1ninden es~tben azzal l;ezd
iiílc hnJy n1C.i5ic-n1erleliiik u f~yakornokot a 
riyógyszcrlár heJyiséQCÍV8l, berep.'.,]9zésével, 
felszerelésével. karbantartásával, a gyógy _ 
$7.('tek elhe1vezé::H~\-·el! elttlrtásávnl, a gyógy-
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szerészelr~ vonatkozó legfontosabb jogsz:i.
bály0kkaL a közönséggel szernbení helyes 
viselkedó„,e] stb. 

Ezután a gyokornok már bei!lcszlhelö '.\ 
gyó!~y.szertár Inunkarendjébe ugy 1 hogy 
előbb a 1ab0ral.óriun1ban folyü gyógyszcrké_ 
szítés egyszerlibb alap111üvclcteíl gya1.;:oroljc~ 
alkalo1nszerüen 1 amilyen 111un'..;a éppen adó
dik, de az8rt bizonyos rendszer szerint. -~ 
recsplurához csak később osszuk be a gy'.\
kornokot, akkor, nn1ikor bízonyos kézügycs:;é .. 
get elgajátitott. és az egyszerübb alap:nun
kákkal tisztab«n von. 

_A.. vc7é·t lorú··Iban n:egaclott sorrend bc
fartás2 nem Iénve.c,zes~ ncn1 okvetlenül ~>zül:
sé.~zs, nern is !chE:t egy gyó.~yszertárb:tn azl 
Le.larL1ni. f\ g, ó~:•/-:zc-1 tárnak n1egvannaL.: G 
r;api folyó rnt1nkid ':1;~~1 a l0boratóriu~:..~l.'.l.J.íL 
rnint a receplnr::n:'d. Í:'..z(kbc rnégis ug~· kt.:.1 
a .~vakornokot hl·!-~:1pcsoi11i 1 hogy clö!)J a 1: 

cgyszerübbekel, azulún fokozatosan a 1:örü1· 
1nényese~1bekcL v.é,gezle:;sük vele. I(ülönös:Jn 
arra kell sulyl helyezni 1 hogy ::i.z e.szközük 
és készülékek hasznúlalúb:u1 Cs a külbnfC'l·~ 
galenn.:>1 és rcccplur:t'._ n1üvelelek ve~reh\ljlú 
sában kellő ügvcssÓ.Q8[ es J arla~ságol 'iZ<:rez~ 
::.en. Isn1eríe n1e:J. lehetőlcQ az összes !.!yó,gy
~2.erekel. Ez<i:rl ,tnin,~i gy;tkrabb:1:1 né'.Zcgesse 
különösi::n betöltéskor az ~,gyes f~yó~~::~:~2;-~~ -

~3'1~J 

kel és s~ab:td ícL:.jeben olv9.sgassn c1zok lei.rá
sál ~t _L;yl:i~~v;ze.:rkönyvbcn és egyéb sza'.~köny
vckbe.n. f(öteíez:::iih a gya/zornohot arra, 
horJ.v o ha!lotlnhról, tanultakrol feljegyzést. 
na/;löt 1J<!.:essen. a::l né.z.:iih dl ós az esetle
g.;.-,' h~bn/.:([f jauifsuh: fú. 

\T e.zérfonal. 

l, l·~Orsét:t a g·yó1~yszerlárban. /\. gyJgy
<:"·~1·• ·,,. ]·o]„,is'"'('.>:118t- ber·enclezésénck és fel-~Lc .e 1~ J .. ..,,,,-1 •'t 

~'Zcreléséni.::l~ be;nLdatri.sn :t 2Ci0.520-19.14. B. M. 
renclclci :!lapján, 

? "· ,,,-vQ:Jv;;:zcrl:.'tr hel·)1i.scoci11e\: (s be~ -'· .4.. ,,,, . .,,,„ ~ 

rend:::zcsér:_;;;l\ l~arb::n '2::; LiszLánlartúsa. 
3. _-\. cí\·ó<>vsz:::rtúr nnv~1gkCszicl.z1 :t 

g ">' r: .. •J ~·· .~, ,~ r ck .. ·~· · l \1'c~~'~.;~2r~.~~ 1_,„;l~·c1.~?l~: _ :-~~~~.~;-
'· :' ·· 1·:·-c 1-\·t l 1·-;11; ll' kc:.;;:Jl!l1C1l \· .... :\ r,olOLü:.:-.<.'-1 t..:.\, 
" •• ~ - "' ·' :_..," • ~ • •• " • 1 

.5„ó-r,-c.:,'".. . .'-Lilönl'·cScs.;érick t';s veQvíleg cgysó· 
~~3 -··-.-';;~.c~r~~l~:-. ~:i:.:ru~~-• .._,f'ta1n1'·1-, l;~rniÜnké~zlt--
1110nycl_~, ,~Y ?~y·~í.~~~a-.~i s c~é_c; cs_;k~-~01~1 ... c;~~s~ ~ 
~0!l:"tpcló, iC.ri.ot!cn!lo szerek, ots\,tl1}·\t1 ........ c::i 
!ii;·d(~:/ik. pip::rc cikkek.) 

~- .i\. si;og\--:::re~ ic\o~zLasa crös vag;.: 
111..: 111 erb-. h.1l;1sul;: :::zcr1nt. Ellarl:isu:..:. ll(ö·· 
?.Önthösha l:\ s u

1 
egy ~..:eresz tes 1 ür2skeresz les, 

kélkcresz.Les szcrck 1 kabilószer2k.) 
5 ,,\ ovó•iv~c;.~erck clt:1rlása, tárolása. (.~

gyógy·s~~r8l..: ~jóságát l:;cfoiyúso1ó körüln1c-

: 
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nyek, fény
1 

nedvesség, hideg, meieg, Szárá:G~ 
ság stb.) 

6. _!:\. gyógyszerek nevei, synonyrn8.k. 
7. A gyógyszere'.< betöltése. A kósziclek 

pótlása (defekluskonyv). (Az impleálás sza
bályai.) 1 

8. A gyógyszerek kiszerelese, csomago-
iásao 

9. A gyógyszerkönyv. (Mit tartalmaz a 
gyógyszerkönyv.) _!:\. hivatalos gyógyszerek. 

10. Méré>. A gyógyszertan mérleJel< 
l tára-, kézi-, tizedes- és analytikai inérleg). 

11. A gyógyszerkészítés alapmüvelele:: 
aprítás (concísió), ázlaiás (maceralio), <lerí_ 
tés ( clar:ificatio J, dörzsölés ( lri lura tio), er
jesztés (fermentalio), forrázás (ínfusió), [ö
zés (decoctio), hígítás (dilutio), kc;eás 
(mixtio], leöntés (decanlalio), lecsapis 
(praecipitatio), lepárlás destilbtio), oldás 
(solulio), olvasztás (liquicialio), pallitás (di
gcstio), perkolálás [pcrkobtio), porili; 
(pulveri3atio) 1 préselés, sajtolás, szárilá.:i 
( siccatio), szitálás ( scribratio), steril ezé s 
tstedlízalío), tabletta készítés ( comprimo tio J. 

12, .A. gyógyszeres (galenikus) készi-11112-
riyek: 

Aquoe aromalicae, Collemplaslra, Comp
rin1ata, Emplaslra, Eleosacchara, Extracla. 
Oiea n1cclicamenlosa, Pilulae, Pulverc.sr Sapo-

38t 
ii,;s, ·Species, Spirilus S . . 
Tincturaei Unguenla ' . uppos1t~r1a, Syrupii 

Mindeó ·1- f ·' .' Vrna med1comentosa. 
l bYI' 81.cJ CSOj'O tb ·1 j . 
1ivatalosakat n1.1·.1 , ll· l, r o . ehclöleg a 

j · 1 a a 1.a on1szerúen ]' · en1, vaoy 1.?c>aI 'bb , e l{;?SZ1-
közül) 0~ föbb '[ a 

1
!b5 

.
1 

(pl. az extraclumok 
13 . A. yp.iso' o C)~yel-egyet. 

· - recept kelW·oj · 
vények. ell·e«z•t · T ·-'"' az orvosi rendel-1. - 1 ese. axa. 

14. A kézieladás. 
15. A g·yóóy·s e ' 11 , o - z re11: e ·; - · · . . 

gallatása körül ; . ·~· . 1.esz1.tese es !oszol_ 
260.510-1934. s J3' v~?'" JO_gszabályok :'! 

16 A. I t z. bb. . rendelet alapján. 
. - on asa rece , . . a lakol\; PLUra1 .~f)togyszer-

.Mixlurák, 0 ;dalok S , . 1 Satura tiok, ken E:-tei- ·. '. . tk Jl)_ens10:{1 E .. ..ruulsiok, 
.. 1 ..._, 1 azo -,,_everel·e'- 1 „ cso { pr.rok ·1 l' r . 1. ·~1 ieno-

' - • ! n1 ll a.< ura•1td-'l· b 1 
posíioriun1ok ~lob l '~ 1.' :... d ~' o us, sup· 

. ) ' ,.,,, u ll:::.On .boug1e l' l. ·1 , r1un1 
1 

pasztill:ik. ' - , e ectuc~ 

17. Gyóóyszervizsó · 1 t A. . 
phy::;íkaí álla71dók 1112~;h·~l ·. -_ .2 egys.~e~ü_bb 
o]\· poi· t l. _. • , ..... - ato.c.asa: surusc6 

· -' • :d 1st. ponL ')tb.). b' 
18. ...-\ ov \rhr'ze1·1' ... l .. ' 
19 

· "":' ~·~.;::. art i:onyye~.;: vezetése 
. A oyofivs L. l . 

nl
.S?j· o(' • ,., - ,.,,., .z:er ar ;:ereskedel1111 adrr:i

~· r„ 101a. 

ii 
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A l/1LÁGHÁBORU HATÁSA A GYÓGYÁRU. 
~4A G YKERESKEDl!LEMRE.") 

(Ill. közlemény.) 

lrta: dr. Rex Ferenc. ' 

A harmadik háborus év elején ismfa 
idöszerü azon hatás birálala és n1érlegel~sc 1 
melyet a háboru a gyógyárunagykereskede
lemre gyakorolt. 

A háborn mAsodik évének folyamán na
gyobb 1negrázkódtatásna.k a gyógyszeráru p1ac 
nen1 lett kitéve, sőt bátran leszögezhetjük, 
hogy eltekintve a korlátolt kereskedelmi le
hetöségeklől, az áruellátás különösebb ki
' :inni valót nc1n hagyott hátra. 

.li,., n1:i.gv3.r gyó'..~yszerárunagykereskcdc·· 
lem a vitllozoll yiszonvok következtében, el. 
lenlélben az 12!sö hál::oi·us év•.rel 1 is111él lcljes 
n1érlékben i:i nC:·1ncL pi.::tr:r::t volt ul:dv'1. .. !:.,., kc-· 
tcskcdehní k8.pcsolatok és forgalo1n 111eg„ 

1. köz1c1nény nLi;!Ji::h•nt. a Z.sebnri.ptúr l\1-l!I. ll. 
ki.izlt'In0ny a Z;;ebnapt~·~1· l!l,11, 6\-fo]yanui.ban. 

38:-J 

élénkülése lehelöv~ tette a tökezrös nagy céw 
geknek a piac áruval való ellátását. Igen te· 
Hnlélyes · mennyiségben sikerül~ beszerezni 
nemcs:ik nén1et eredetű kemikaliákat és a 
kontinensen gyüj tölt droguákal és vegetabi
liákat, hanem a tengerentuli droguá1cli::al és 
„ egetabíliákkal ís elég kiadós kereskedelem 
alakult ki a nén1et és magyar cégek között. 

A háboru kiterjedésével kapcsolatban 
mind nagyobb és nagyobb területek kerültek 
nérnet fennha lós:i.g alá és a kit ünő német 
szervező erö eredöjekénlt az ideiglenesen 
inegsza1<adt keresk.cdelmi szálak isn1ét össze
fonódlak. Bizonyos áruknál az olasz kereske
clelen1 is verseny!~épessé vált, habár ár te
kintetében n1ég mindig sok kívánnivalót hagy 
n1a~a után. 

Az áruellátás tehát, tekintetbe véve a 
háboru;; időket, zavart:i.lannak itélhelő meg. 
:\z :Íróik .:i.lakuiás:1 azonb~1n nern birü1h1ló el 
il~·::n keJvezöen . .:\ háboru 1112\sodik évében 
~:gye:; cikkek. rcndkivül na~y áre111elkedése·-1 
1nenlek kcreszlül. EzP,n irc1112lkcclések leg_ 
íöbh ok~l a suk kcz, a1nelyen az áru kercs~
tül1ncgy, arnig exportképes cég raklirába ke .. 
riil. A felmerülő kölls2gek, az előre való lí
:;,c-l~-:;: folvlún beálloll karnalveszlcsén, rencl
kivü! n1~;öas biztosítási díjak és ncr~ utolsó 
sorban a; 2r11elkedö fázísadók és az ezzel 
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1aro egyéb költségek. egyes cikkeknél egesz 
fanlat;zfiku" c1rkalkulácíól erccln1ényeztek, 

A fentiek előrebocsátása mellell l(ény
telenek vae,vunk foglalkozni behalóbban az 
óralakulással, mert hiszen ez is háborus be
lrntásoknak van kitéve. Mindjárt az elején 
n1egállapíthatjuk 1 hogy ugy a gyógyszeráru~ 
nagykereskedelen1, rn.int a vele szerves össze
függésben működő gyógyszerészet eléggé ne
héz viszonyok kiizé került. Az utánpótlási 
árak a nagykereskedelemnél, ha lassu tem
póban is, de érvényesülnek, azonban a gyógy
~zerészi faxa árainak lassu idon1ulása a 
gyógyáru piac áraihoz, a gyógyszertárak 
rentabilitásának érezhető csökhenésére '!C

zetteh. A forgalom és árubeszerzés rógebbi. 
hosszu időn keresztül stabilizá1óclolí számok
kal kifejezett viszonya, komoly eltolódást 
.szenvedett az .:írubeszerzés knl~sának növe
kedése felé. lVí~.lZ ehhez hozzászámítva a 
:-egic tételek. en1elkedését, továbbá a forga
lnffi igen fekinlélyC's részéne1( - fázisadó
hozarnnélkülíségél1 könnyen belirtjuk, hogy 
a gyógyszerláralc anyagi he:lyzele a forga_ 
lomemcH-:-edés ellenére folytonosan ron11ik. 

litóbbi 1clöb2n n gyógyszertárak isn1ét 
any:i.gi nehézségekkel kiizdenekr ugy horfY ez 
a jelensé,g a nagykereskedelemben is kezdi 
treztetni hatását, Az a teljesítő képesség, 

. 1. 
1 
1 3S~ ----1 

amely a gyógyszertár anyagi Felkészi\llségó- 1 

nek a mértéke és an1elv a háboru k.itörésc 
e!ötl iirvendele>en javult, utóbbi időben is-
1nét c:~öJ.:kenö i!'ányzatot mutat. 

Sajnálat0snc1k kell minősítenünk ·'2zen 
körülményt, n1erl hiszen az Országos I(öz
egészségügyi Inl&zet 1nüködése óta a gyögy
szerlárak felólerelését illetőleg, továbbá a 
közcj1észségügyi inléz111ény m~gfele1ö szint~ 
jét tekintve, örvendetes javulás állott he. Ha 
a gyógyszeráraknak nen1 lesz n1cg a kelU5 
hozama anva~i vonatkozásban, ugy terrné
szetesen reÍ1dszere,:, inveszticíóra sem fog sor 
kcrülni 1 an1í annál is inkább sajnálatos, n1ert 
ttJncnnyiben nen1 történik elörejutás, uP,y a 
stagnúlá_s. is e vonatkozásb:i.n visszafcí1ödés
nck n1inősitl11ztő. 

_!\. nagykere.-;heclelrni árah és a gyógy
szerészi 'taxa árainak öss:efiid!!ése annvira 
h:izenf Phuő. hogy az árah n1~C~[fvdltozásdnah 
t,gy sihbnn és eg;1 időpontban hellene n'H!g _ 
!örténnie. : · 

.1\ brutlO hoi.~zonkulcs u_gy a gyógyszer
úrunagykereskcdclen1hcn, n1ínt gyógyszerészi 
; onatkozásban n1e~ v:tn iillqpitva és éppen 
ezért nen1 n1í11Ds.ifll2lő k.ivihetel12Enek a 
problé1na m:zgoldás~. J-\ két haszonkulcs vi-
szonyána!i: a n1ai helyzetnek n1egfcleíő ösz
szehangolás1 a leggyorsabban kereszti~H v1-

i 1 
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endö leladalol kell, hogy képezze. 1\zon ér
dekl(épviseletelmek, amelyek ezen összehan
óolással foglalkoznak, mindenkor szem előtt 
kell tartaniok, hogy amennyire káros a köz. 
5zemrontjáhól az ~nk lelldísmere!len eme· 
lése, éppen annyira elkerülendő a haszon
kulcs csökkenése folytán a me!(lévö értékek 
csökkenése, avagy megsemmisülése. 

1941. év utolsó ne~yedében, sajnos, a 
gyógyszerdlál:ás terén, különösképpen azon 
cikkeknél, amelyek import tárgyát képezik, 
váratlan nehézséiiek körvonalai bontakoznak 
ki. · Coflein, Th>;bbromín, Chínin és ezeknek 
sói míndínld.bb kezdenek kifogyn.i a piacról 
és az utánpótlás ·rendkívül csökkenő mérték
ben vihető keresztü. A nagykereskedők
höz jönnek ugyan ajánlatok, - különöskép· 
pen sd jci eredetüek - ezen készilmények· 
re, :i.zcnban a szállitás 11gy N1~metországon1 
mint Olaszországon kereszlül engedélyhez 
van k.ötve ts ~zen engedélyek. 1negszerzése 
lc2töhb esell,en sikertelen. 

- Jvlínden valószinüség szerint, ha a víszo~ 
nyak nem változnak, ugy e fontos gyógysze. 
.-ek belföldi kereskedelme rendkívül szigoru 
korlátok közé lesz szoritvA.. Nehézségek me-
1 ülnek fel az Opíum behozatalán~! is, itt a va_ 
Jutáris követelményeknek nem igen !ud i1 

\;ereskedelem elege\ \enni. A .. z an\ipiretikák 
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behozatala iS csökkenő irányzatot n1utat

1 
ugy 

hogy elöreláhatólag itt is korlátozásokra van 
kilátás. A lenge,en\uli vegetabilíák közül 
mind több és több logy ki a nagykereskede
lem raktáraiból és az utánpótlás leoilöbbször 
kilátástalan, vagy ha Iehefsé~es az 

0 

üzietkQ_ 
tés, fantasztikus árak mellett törtéPJk. Mind
eze!c ell_enére - a gyógyszertárak nagy ál
ialanossagban kiadós készletekkel rendelkez
ve, ;---- meg van a remény reá, hogy ó.tmeneti 
nehezscgek lesznel{ ugyan, azonban sikerü! 
ezeket _áthidalni, mielőtt a közönség gyógy
F?.erellatásában valamilyen fennakadás tör
ténnék. _/:\. gvógyszertárak áruraktárai meri~ 
itél·ésünk szerint. bizonyos brtalékokk~l re;
delkeznek, amelyeket az idők folyamán oko3 
takarékMsággal képeztek. Bizonyára e tar_ 
talékokrn a közeljövőben sor fog kerülni és 
nem lehetetlen hogy egyes kifogyó gyógy
;zerck helyelt.esitcse, i!letöleg annalc lehetősé
ge akiualíbst nyer. 

;\1mden rendszabályt, amely a talraré
lrnsságot cél<izza, lelkiismeretesen kell végre
hajtani, komo!pn kell venni, mert helytelen 
vofoa annak fel nem ismerése, hogy a gyógy
szerárll-p1ac k0n1oly időknek néz elébe, A 
hiányok szaporulata a gyógyszerárn nagyke
reskedelem tdjesí!öképességét csökkenti, pe
dig n1ár ls vann'lk bizonyos árucsoportok 1 

1 

1 

1 
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.::ui1clycknek ·korlátozott forga.11n.:i. 1 so'.i. csel_ 
b~n kic~.~:il~, erőszn érezhető. l(ülönösképpcn 
f1gyelen1be jönnek itt a koz1netikai cikkek, 
p,umJniáruk és kötözőszerck, arnelyek csai;: 
.lwrlálolt mennyiségben álhnak rendelke
zésre . 

. A.. takarékosság még a gyógyszerkülön
legességek for.~ahuában is éri!zteti halását. 
A gyárak bssan kezdik kivonni a forgalom
ból az ugynevczett nagy, vagy kórházi cso~ 
n1:tgol:ís11 készitn1ényeil\.et. I(ülönösk:éppen 
azokat, amelyek Coffeint, Theobromint, vagy 
antipirelikákat tartalmaznak. 

~A..z áru nünósége szempcnljából lénye
r;csen enyhíteni kellett a kritikát. A 6yógy
szerkönyv kövc:teln1énye igen sok e~etben 
nem víhelö keresztül cQyes készílnH~nyeknél, 
ugy hogy 11I-Ig. lV.'' jcfzés a naovkereskedói 
~zignalurákról n1incl több és löbb!:>·esetben le
l1uzásra kerlil. l'-I~tgycbb hn.í e vonatkozásban 
rnég nincs és a n1ínös8gi ielz8sek változat
lan szigorusággal való alkalrn.::zása azon célt 
.3Zül~i.álja, hogy .:i. gyógys1crész lúíékozódúst 
k:i.pjon n1ár eleve az áru 111inőségéröl, köny ~ 
nyebben téve elege: azon kötelességének, 
arnely a Ltboratóríumi könyv analitikai ered. 
inCnyének v2zclésé.Vel reá hárul. 

Összefoglalva a 111ásodik háborus év pi
a:i csen1ény~it 1 a harn1adik: év ltezdetén megR 

állapithátjuk, hogy különös panaszra 
takat tekitrtv~, nincsen ok . 
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a rnul-

A jövőt illetőleg azonban kénytelenek 
va.~yunk n1egállapitani, hogy .:i legnagyob 1; 

!alrarékosságro., l\.örültekintésree van szül~
f.ég, ha a gyógyszerellátás kontínuilasát za
vartalanul fenn akarjul' tartani 

magyar pen tan1ethylenlelrazo l~késziln1én'I 

Analepiicum, Excilons, Expecloron., 
Inj. Sal. Tab!. Pulvis. 
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megbizható áruk 

versenyképes círrak 

mellel! készséggel 

állunk a magyaror· 

szági gyógyszer!Óo 

1·alúendelkezésére 

YHlllMI És SE~Yl iu 
GYdGYBRUNRGYUERESIE~~S 

••••ofü'.Ji~'.~::::::s:•::. • I 

HATÓStÍ.GOK, EGYESÜLETEI<, 
TESTÜLETEK. 

J\1 kir. Bt:!ligyn1iniszteriu1n 

Telefon: 160-020. 
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Miniszter; dr. vill:z 1\.eresztcs-F!L.;cher 
F <.renc. 

Államtitkárok: dr. 'iléz Bonczos Mik
lós, a miniszter állandó helycllese, dr. Jo
han Béla, dr. To1ncsrin~'i l\.áln1án, dr. c:sa
táry Bél1 :ry. dr. 1 dr. 1(:'1:1ár I.,:iszló Levente:, 
dr. Horváth Béla oszlúl~rfönö'..;:. 

J(ö:egPszségiigyi csoport: 
Csoportvezclő: dr. Johan Béb állam

titkár. 
XIII. Állalcinos eg1?szsé.~i(gyi osztály: 
Osztályvezeiő: dr. Grosch Károly min. 

osztályfőnök 
Xllla. E_[,fészs2/,tiig·yi re11dés::eli és 

gyógyszerészeti alosztály. 
Alosztályvezető: dr. Alzél Elemér mi-

niszteri tanácsos. 1 



_A.. gyógyszerész és droguista ügyek. 
Gyögyszcrészek társadalmi alakulata)n~lk 
ügyei. 

_A.. gyógyszertári jog adornányozásával . 
és álrnházásáv:i.l kapcsol:i.lo.s ügyek. Gyógy
~zcrtára1\: és az azokb:in alkaltnazott gyógy
szerészek országos n'yilvántartása. 

Vé1ctnénynyilvánilús gyógy&zerészek visz
szah0nosilá:;a ügy·~ben. 

Alll/h . .1-\ltaldnos egészségiigyi és fiírdőii_gyi 
' alosztály. 

Aloszlályvezclö: 
níszteri tanácsos. 

f\z Ür3zúgo
1

s 
ügyei. 

dr. Pöllzel János mi· 

I(özegészségügyj Tanács 

j\ íúr~·adalornbizlosilás e.~ész~sgügyi vo~ 
11 :1 I kozás:1·ib1 n vé 1 e n1 1.':ny1r~rtÍváni lás. 

.'"\ gyógyfiirclökröl, az éghajlati .~yógyin
lézele~.;ről, :1 gyógyhc1yc-krö1 1 az üdülőhe
lyekről, és 0:tz úsvúny- &s gyógyforrásokról 
szóló tbrYény, vaLunint az ennek életbelép
tetése cs v0~r~h0_jlása tárgy:tban kío.dott ren
dclclekbt:.'n továbDi :i gvógyhclyckről és 
Lidülöhelyckról, '.'2gül a b:i.lo.toni !~yógvhc
]yc-kröl és üdülöhclvckröl 3zú1ó rendeletek 
,;égreh:1 i tásáva kap~soln tos tecndő1\. e1 inté
;lése, stb. 
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XIV. Egészségiigyi igazgatási osztály. 
Osztályvezető: Sze.n1erj ai l(ovács Dénes 

lniniszlzri tanácsos. I-Iely2ltcs osztályvezető: 
Pads László miuiszleri titkár. 

_A..z egészségüggyel kapcsolatos lörvény
~3 rendelettervezetek anyagán~1k gyüj lé se. 

.A. n1. ldr. Orszúgos l(özcgészségügyi In
tézel, a budapesti, szegedi és kassai rn. kir. 
állami ápolónő és védőnöképző inlézet 1 az 
orYosi lnternitlus, vala111inl általában a köz_ 
egészségügyi célok.at szolgáló inlézn1ények1 

!intézetek és túrsac1aliní egyesületek. igazga
tási ügyei. 

_A_z egészségügyi vonalkozásu véghaláro
zalok felsöfoku elbírálása, slb, 

){\!. Egészségvéde!nii és jcírványiigyi 
osztály. 

Oszlály\·ezelő: dr. Ton1csik József 1111.-

nisztcri tanácsos. I-Ielvetles oszlálvvezetó: 
dr. Sajó Lajos 111, kir. -liszti iőorvos: 

~A.. gyógyszerek ellenörzcsév;::l &s Jclül
vtizsgálásáv~ü kap( solalos ügyek. _A_ gy·ó.~y~ 
szcrek

1 
gyógyszerkülön~gessé:gck és gyógyá-

5:Z.:tli segédeszközök forgaL:>1nb:lhoz.1Lala, en .. 
gedélyezésén2k 1 továbbá ellenörzt:sének 
ügyei. ;\ gyógysz,crek árának n1egállapitása. 
.A.. gyóg~1 szcrek behozatalával, c1ván1olásával 
kapc~ol:d<1s ügyek. ~A.. hivatalos gyógyszer-
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könyv elké'2Ítésével járó teendők. A gyógy-· . 
szerek és laboralóriu111ok ügyei. Gyógynöv-2-. 
nyekre, szérun1okra és ba\:tcriológiai készit-
1nényekre1 n1érgckre, orvosi müszerek.re, sc
bt~sze.fí kQtüzGszerekre vonatkozó ügyek. 
2\1eslerstg·cs tápszerek gyártása, forgalo1nba
hotatala -=-~ 'ZllenCrzése. 

Al Országos I(özegészségügyú Intéz2l 
viz~gáló 3.l!•.,n18.s;::t·i és az ungvár! egészségü1yí 
óllo1nás igaz,gatása és müködése, stb. 

XVI. Betegellátási osztály. 
Oszlilyv\?zetö; dr. Dávid Jvlihaly m1-

nisz!-eri tan~~csris. }lelyelhes oszOilyvezetö: 
dr. Ncn1es 1'lbur n1in!iszleri osztálytanácsos. 

Orvosi n1Llszerek és Ielsz<~relések kül_ 
'öldröl cvaló behozablának e~gedélyezése. 

I(0rhúz~k és gyógyínlézete:\. gyógyszer
be:szerzésí ü~yct, ideérlve a betegségbiztositó 
ínlézelc1.::. ciVÓ!5yszerellálásí ügyeit is. 

I(özgY°6g~~Szerellátás, slb. 

\;ffi\'5~ 
!)~~ . Q li:R"A!lfti@W·.J 

l(rislúlyos D-vitan1ínkészihn2ny 
Angolkór megelőzésóre, kezelésére. 

Olaj: 10 kcrn üvegben (Ül- anlirach licum) 
Dragée: 25 és 50 db (Cornpr. antirachilica) 

8H5 

Szán1vevöség I\T/ 1. oszbil~,1·: \i en1;:ey 
LásZ"ló gyóg-yszer~sz, n1i?l. sL.:í.nF:•llcnör és 
Czárán György g-yórivszcrész száinfi,,a]·o„101-""'. ·~. ~ \ -. ' 

J\I. kir. fgaz.;;;;it;iigyininb.:ztloriun1 

Szá1nvevöség _ XI. o.:;zlálya: Gy5gysz·,;. 
1ész-tísztív~elö: Nagy Pti.L 

Sz:~n1ve\·C:.k:":é~ 11/. oszlálv. Gere G2zc1 
gyó_~yszeré3z. szú1.nlanácsos. ' 

.A.. tanács híi.„at:i]os helyís6:ic: }3ud:tnest
1 

I. ker., Vúr, l..Tri-ulcJ. -'19. I. e111. 67. · 
Telefon_ J-GOJ-20. .i\lc:l !:ikál10:11ás · 

380. 

l fivalalos órák: cl, 
0-2-íg. 

hélki:JznJ.pokon 

F.lnök; Scholtz I<:ornél :lr. 111. kir. tílkq:~ 
l:inácsoG, nyug. :í.1lan1lílkúr 

.iVlásod,2lnö\: Bakay L:i jos dr. -2gy2te1ni 
ny. r. tanár. 

'filkár; fctri~3 .Í\nlal rnin. scgé.::ltitk.ár: 



Kineve:etf tagok: 
Dr. ~4..ngyán János egy. ny. r. tanár, dr. 

Balogh Ernő egyet. ny. r. tanár, dr. Barla. 
Szabó József in. ldr. egészségügyi főtanácsos, 
egyet. n1. tanár, az Országa? Társadalo1nbiz
tositó Intézet főorvos-igazgatója1 dr. Baló 
József egyet. ny. r. tanár, dr. Belák Sándor 
egyet. ny. r. tanár, dr. Benedek László egyet. 
ny. r. tanár, dr. vtltéz Berde l(ároly egyet. 
ny. r. tanár, dr. Bólrny Zoltán egyet. ny. r. 
tc.u1ár, dr. Boros .József egyet. ny. r. tanár, 
dr. Bosányi i\ndor egyet. n1agántanár, Buda
pesl sz2kesfőváros közkórházi főorvosi dr. 
Burger l(ároly egyet. ny. r. tanárt dr. Csil
lérv _4..ndrás v. miniszter, országgyüiési k&p_ 
Yis~lő, dr. Darányi Gyula c~~vct. ny. r. L2.nár, 
dr. Engel Rudolf egyet. e. rk. tanár 1 a kas
s::.l nL kir. úllarni kórház főorvosa, dr. Feny·· 
~'essy Béla egyet. ny. r. tanár 1 dr. Frigycssy 
József egyet. ny. r. tanár, dy. Gerlner István 
e.gyct. n1agánlanár, I-I:1ídu vúrn1egy::: és Deb
recen sz. kir. város 111. k~ír. tisztifőorvosa, dr. 
Gorlv-ay György m. !dr. cg6sz.ségi.igyi főtaná
csos1 egy. 111. lanár1 az Orsz~í.gos Társada
len1biztosiló Intézel :i.litJ;:i.zgalöja. Grencz\:r 
Béla kísérletügyi föig:1zJ~ató, az Országos n1. 

kir. Cherniaí Intézel igazgatója, dr. Grósz 
EmH nyug. egyet. ny. r. tanár, dr. Cruszmann 
.T ózseÍ !TI. kir. egészségügyi fötanácsos, egyet. 
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e. rk. tanár~ Bndapest székesfővárosi közkór-
11úzi főorvos 1 dr. I-Iainí:;s Elz1nér egy2L ny. 
r. ta.nó.r

1 
c1r. I-Ierczog Ferenc egyet. iTy. r. ta

nár, dr. Illnts Elek egyel. n1. tanár.1 ~cerüle.~i 
::..zülész_főqrvos, az Országos SLcfan1:1. Szo·· 
vets&d kőbánvai anyavédeln1i intézetének 
i6azó~tó-föorv~sa 1 Hunkár Béla 1 a ·székesfö
v'é.ro~ti vcgy- ~~ élelmiszervizsgáló intéz2l 
jóozóalója dr Hültl Tivaclor egyet. ny. r. 
t~~á~·, d1'.. I11~·és Géza egyet. ny. r. tanári 
dr. Imre Józse.f egyet. ny. _r. tanár, dr. Is;~
kut.z Béla egyet ny. r. lanar,_ dr. l(elen ~:-a 
(:Qyet. ny. r. tan~ir, J(ellcr La1os1 az Orszag'.)B 
Slefúnin Szövetség igazgatóia1 dr. 1(0p1Ls 
J cnő m. kir. egészsé'JÜQ'.yi fötanácsos1 .?gycL 
e. rk. tanár, dr. l{otsís lván építészi n1tH!g·y8"'" 

lemi nv. r. t<::.nár 1 dr. l(ováts Ferenc e~ycl. 
e. r~L t'anúr

1 
Bnclapesl székesfővárosi közl::~r

l:{izi föor\·oc. dr. i{ran1ár Jenő 11y. r. lanar, 
clr .. I.énárt Zoltán egyet. ny. r. tanúr ... d,r. 
LovrC'kovich István, a Budapes.l széli:cstQva
rr.~·-i közegészségügyi és bn1tleriológiai _inlézei 
iéaz6alójcl, Löc:herer Ta111ás gyógyszcrcsz, dr. 
T.őri~cz Ferenc egyet. ny. rk. tn.nár, dr. IY\n.!1-
nirH.~er Rezső cgy.z:L ny. r. tanár, a :1:. ''":r· 
Országos .4...11l:tegészségi.igyi Inl2~et .:ga::~
tóia, dr. fvíanninger '\lí11nos _111. kir. c_gcs.z::ic~
iióvi főtan„ e<:iyel. e. rk. l:i.nar, dr. l\'~ath~. Dc-
1.,;~ e~,yet. nY. r. la.nár1 dr. 1\1\elly ,\qzset. 

i 
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egyet, magántanár, Budapest székesfővárosi 

tiszti orvos, dr. Mészáros Gábor e6vet. mo-
~. 

gántanár, a kassaü állami kórház iöazi5.ató-
lőorvos2, dr. Mihalkovics Elemér ~ m.~ kir. 
E:-gészs2~ügyi főtanácsos, Budapest szék·esfö
;·~ros! közkórházi igazgató-főorvos, dr. MiL 
.rn Vilmos egyet. e. rk. tanár, Budapest szé
l<esfövárosi közkórházi főorvos, dr. Mozsonyi 
t:)ánd0r rni:ií~ztcri tan:lc..sos, egyet. r. tanár, 
az Egyetemi Gyó.uyszerészeti Intézet és 
E;>vctemi Gyógyszertár ÍQazgatóia, dr. Mutl· 
schenbacher Tivadar m. kir. e~észségügyi fö~ 
tanácsos, a m. kir. Posb Betégségi Biztosító 
Intézet főorvosa, dr. Na!!y Géza egyet. e. rk. 
tanári a a kupo.:::várí közkórház Uöazóafó-fö
orvosa, dr. Nék~1n Lajos .nyug. cQ~10t~ nv. r. 
tanár, dr. Nyir6 Gyula egyet. e. rk. tanár, a 
Budnpest-maedolnavárosí m. kir állan1i 
Ebne- é$ Ide:ggyógyíntézet igazgatója, dr. 
Or~ós Ferenc ej!ye(. ny. r. tanár, ·dr. Pauko_ 
l.av-Niedermayer Gel!órt m. ](ir. egészségügyi 
főhnácsos, a szombathelyi m. kir. álhmú 
gyermekmenhely !igazgató-főorvosa, dr. Pa
rassin József m. k,ir. egészsé~ügyi fötanác:sos, 
a Budac0st székcsfövárosi közoonti tüdöbe
lefQnnclozó intézet i~azgalója, dr. bilkci Pap 
L8 jos e.~vet magántanár 1 a Budapest székes· 
fö·\·árvsi ,gyó.f.iyfürdök iRazgató_föorvosa, dr. 
í'etr~s 110?;$ef az (>rszá,gos Társadalnmbízto--
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sitó Intézet alelnöke, dr. Petz Aladár m. bir. 
eóésZségüP.)·i f;)tnácsos, a győri Szenihárom
sá'g-közkó~ház. ígazg~tó-ffo:rv~sa'.. dr; Rejtu 
Sándor m. kir. egeszsegugy1 fotanacsos, e. 
e. rk. tanár, l:'udapest székesfővárosi közkór_ 
házi főorvos, dr. Sarbó Artur m. kir. egész
ségügyi fötan~csos, egyet. e, rk: tanár, dr. 
Schulek Elemér rk. egyet. bnar, az Or
szág:05 KQzegészségügyi Intézet oszlály:ezc
löíe~ dr. Soós Aladár egyet. e. rk. ta.na;, a 
budaocsti m. kir. Pázmany Péter Tudoma'.'y
egvelem dialektikai intézetének igazg;tlop, 
a;. Szo.ller Miklós, J ász-Nagvkun-Szv.lnd~ 
vármegye m. kir. tiszti főorvos~, d~. ~zck1 
Tibor egyet. ny. r. tanár. dr. Szmnycu Jozsel 
n1. kir. egészségügyi főtanácsos, BuclaI?esl 
~-zékesfőváros~ közkórházi főorvos, dr. T?th
falussy lni.re egyet. magántanár, az Orszagos 
Társadalomhizlosiló Intézet főorvosa, d'.. 
Vámossy Zollan ny. egyet. r. tanár, dr:.We
ber Dezsii gvógyszerész és dr. Wolff Karoly 
egyel. n1ag~ntf!nár, a B17d~pest ~~ékesfövá~ 
r asi közkórházak központi 1gazgato;,,1:;;a,;,. === 

~ o~lfiltiilc3@fi~"i] 
v©Js©tm1iernm, oini·ic;slhm@ticrnm 

Tabletta. Ampulla. Pulvis. 

1. 



2\I. l~ir. Orszilgos !\.özegészségiigyi IntCzet 
Lincbpe,t, JX, Gyáli ut 4. Tel.: 145-455. 

lga,z.galó: dr. Ton1csik. József egyet. la
nir, n11n. LLtn:i.csos. Parazilológíai osztály: 
!Jsztalyvezelő: az intézel igazgatója. A he~ 
lyeUesi lcendök ellátásával megbízva: dr. 
Maltara György adjunlctus. Haklcrológiai 
osztály: Osz.tályvezető: Dr. Rausch Károly 
adjunktus. Serológiai osztály: Osztályvezz
tő: dr. Olá.h Gábor adjunktus. üllóanyagter
melő alosztály: vezehl: dr. Fa1:agó fercnc 
adjunktus

1 
egyet. m. ·(anár. ;3crológiai készit-

111énycket ellenőrző alosztály: vezel.ö: dr. 
Erdős László adjunktus. Chemiai oszló.ly:' 
Osztá!vvczetö: dr. Schulek E1cn1ér egy. rlc 
tanár. ·Adjunktusok: dr. Boldizsár Imre, dL 
Gervay Vilma, dr. Hidvégi Gyula, dr M.eny
hárt Pál, dr. Rózsa PáL Szeghö t;ecer1·.;i 

\/"astagh Gábor, Varga Erzsébcl és dr. Zbó-
1ay Berlalnn. Vegyészek: dr. Benczéné dr. 
Halmy J olimJ, Erdős E:Hl, Hlaváts Evelyn, 
dr. Mosonyiné Sal:t Laura és dr. VidJ. 
László. Biológiai aloszlály: Vczctö: dr. Sla
~iak .A..ranka adjunktus. Vizügyi osztály: Ve
zető: dr. Jendrassik .!\.ladár adjunktus. 
1\'1.érnöki alosztály: \T ezctö: \Tass Elen1ér 
fön1érnök. J.-'t:"1ányligyí oc;zlály: Oszlályve 
zetö: dr. IJelrilla .A..l.::1dár egészscgügyi fel
cigyelő. 

--- -···· .. .. . ···-··--··· -·--------·-----------··--···-·--· 
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Orazllgos '1'ársadalon1biztositó L-itézet 

Budapest, VIII„ Fiumei ut 19. 
Telefon: 146--100 és 146-409. 

Elnök: vitéz Huszár Aladár dr. 
Alelnökök: Horváth István dr„ Petress 

József dr. Vezéri~azg.aló: Lengyel Ervin dr. 
Vezérigazgató helyettesek: Szalay Kálmán 
d1. igazgató, Gaál Gyula dr. igazgató, Lutz 
Béla dr. igazgató. Főorvos-igazgató: Barla
Snbó József dr. Főorvos-igazgató helyettes: 
Csépay Károly dr. orvos-igazgató. 

Gyógyszerészeti osztály 
Oszlilyvezetö: Roósz János I. o. gyógy

r zerész-f ö[e\ügyelő. Osztályvczetőhelyettes: 
Sarkadi Nagy Sándor gyógyszcr<isz-felügye
~ö. Elö:tdók.: Izn1inyi István gyógysz~rész
felügyelő, dr. Joó Délia gyógyszerész_fel· 
ügyelö, Eőri Fi:itor J enö főgyógyszerész. 

Az osztály keretében: 

A közp. gyógyszeranyagraklár. 
Vczetöje: Siska László gyógyszerész· 

felügyelő. 
il hö1p. höls::::er és orvosi müszerrahicir 
Vezetője: Németh István II. o. gyógy

'zcrész-f ö[ el ügyelő. 
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Gyógyszerészet; laboratórium. . 
Vezetője: Vágó Jenő gyógyszerész-fel

ügyelő. 
Gyógyszerészi vegyvizsgáló /aboraló· 

llUm. , ' 
Vezetője: Heintz Géza !ögyógyszere·;i.: 
Beosztottak: Kaszaniczky Gyula· fa. 

gyógyszerész, özv. Konkoly Thege _Z<;>llánné 
lögyógyszerésZi, .K1rc~ner Gyula gyogysze
riSsz, Osztián Lenke gyogyszeresz, Kon_cz lsL 
,.án gyógyszerész, Benkő An_drás gyogysz~
rész, dr. Györffy Endréné gyogys~e1:esz,, M.t~ 
1:ó István gyógyszeré:sz, Balassane. Slccz 
I..cvia segéd-gyógyszerész, v.ith Mo;y Ta. 
másné segéd-gyógyszerész, Kad:ir . Klara ~e
óéd-gyógyszerész. Moizer Míklos seged· 
~yógyszerész 1 dr. Szn.rka Istvánné gyaltor
nok.-gyógyszcrész. 

J(özponti házigyógyszerfár. 
Vezető: Botko Elemér gyógysz~rész-

íelügyelő. d II oszt. 
Beosztottak: Szeder E:i re · . 

<1.yógysz lőfelü,gyelo, dr. s.zlávi1.< Is.tván gyogy
~zerész fclügy„ Papp Klara. fogyogy;z., ~oh] 
Józsefné gyógyszerész, M1haly Kalm~nn~ 
gyógvszenész, Liszkay G1zdla seged:gyogy· 
szeré~z, l(:irácson Erzsébet segéd~gyogys~e-
1 ész, dr. Anda Tiborné segéd-gyogysnrcsz, 

>· .!i" LlO;~ 
~. 

Szász J ulia segéd-gyógyszerész, Selmeczy 
László segéd-gyógyszerész, Zágon Istvánné 
gyakornok-gyógyszerész. 

Csengery u~ hdzigyógyszertcír. 
Vezető: Rosszm3.nn Ferenc gyógyszc-

rész"foliigyelő. 
Beosztotbk: Ady Ferenc gyógyszer&;z-

feliigvelő, Snlkav Mária gyógyszorész, 
Ma~skássy GízehÍa segéd.gyógy ;z2rész, 
Hankus Imre segéd-gyógyszerész, Líszl(> 
Anna szakC!tljnok. 

Uzsoki u. házigyógyszerlár. 
Vezető: Schmidt József II. o gyógysze

rész.főfelügyelő. 
Beosztott: Győri Éva Olga gyakornok. 

gyógyszerész. 
Pestujhelyi házi~yógyszerlár. 
Vezető: Papp Károly főgyógyszerész. 

Kolozsvári házigyógyszerlár. 
Ideiglenes vezető: Wach Katalin gyógy

ö>erész-fel ügyelő. 
BeMztollak: Karácsonyi Béla segéd-

gyógyszeré.:;z, l\'lártonffy Zoltán scgéd_gyógy
szerész, 

Nagybányai ház(~yó,qyszerlcír. 
Ide:iglenes vezető: Zavílb Mária fö

gyógyszerész. 
Beosztqtt: Tollas Sán.dor gvó~ysz~rósz,. 



i.\Iag1ínalkaln1azottak Biztosit<i Intézel1'. 

(Ezelőtt Ferenc József Kereskedelmi Kórhü 
B~tcgsegélyzö Pénztár:t.) 

VII., Peterffy Sándor u. 8-12. Telefon: 
427-530. 

Elnök: dr. Zsembery István ny. főispán. 
Alelnök: I<:állay Ubul ny. főispán. Igazgató: 
Hindy Zoltún dr. lgazgaló-hclyeltes: Hanna
thv l(ároly dr. Intézeti föorvos-igazg:iló: K·::.
J.eii József dr. ·;Föorvos-1~azgaló hely2ttc3: 
Petőcz Akos dr. 

Gyógyszerügyi elö1dó: l(örösn1ezci l,a-
JOS .~yóqvsz. főfelügyelő. 

. A.z Intézel házigyóg~1 sz::rtáráb:i.n: 
Osztályvezető: lirszinyi I(áro1y ~yógysz. 

frfelügvclii. Helyettese: Várady B. Lúsz!ú 
gyógysz. föfelüg~1 "lő. Beoszloltak: Turánv1 
Géz.a gyégvsz. főfelügyelő. S::1non Zoltán, ]Vl~
'2<Íros Tihnr, Hadfy Sarnlla, Zsiross Tibor, 
Bartha Tivadar, dr. Berki József gyógysz. 
foliigvclők. Labcrczi Vilmos, Almásy Ernő, 
Veress J inas, Hehs László, Hegyi j\•\iklós, 
Zádrry Gyula, G-áldy Béla íőgyógyszerés:7-ek. 
Bartha Tivadarné, Lén:ird Tibor, I-bdady Fe
renc1 Ferenlzi István, JV1olnJ.r E1emér1 1(rass·y 
J\'Í!iklós gyógyszerészek. Papp László, Jancso
yil, József, Incze Antal, Kov:\cs Pálné, G(.L 
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ler Agoston, báró Kray Erzsébet, Keleti Ró
za se(!éclgyógyszerészek. Sinka Ilona, dr. IG
roly Jánosné, Zih Gizella, Radics Gáborné 
;\1óry Veronika, Pour Rezső, Kóbor FrigyE.s: 
né, Hein-oz Miklósné gyógysz. gyakornokok. 
Papp Ernő, Kepes Erzsébet Kisegitő gyógy
szerészek .. 

Számvevöségi gyógyszerész csoportnál: 
Almássy Andrásné gyógysz. felügyelő, 

1-htldch l'va főgyógyszerész. 

Sz1~k<'sf()vJ.rosi I\.ri:r::kórházak Gyógysz<'rti.írai 
és I\.özponti Gyógyszerraldár 

Igazgatóság és 
Nagyc\iófa-ulca 14. 
223-829. 

központi J'lklár: V!l . 
Telefon: 22J-412 és 

(.~z idetartozó húzigyógyszcrt<irak a 
Sz.enl István, Szent János, .S~?cnt László és 
Szent Rókus Kórházak házigyógyszertárai.) 

Igazgató. Dr. Horváth Jenő gyógysze
rész, helyettese: Szabó Miklós fögyógyszc· 
részJ:i.boralórittm-vezetö: dr. Peres Ernő 
gyógyszerész, beosztott gyógysz.erésze1~: Ba
logh Gusztáv, Ladányi Endre és Zsarnay La
jos .. A.. könyvelést végzi: Bertalan .A.nna ke~ 
zelötiszt. 

Vényárszabványozó osztály vezetője: 
Zordon Gyula gyógyszen;sz. Beosztott ~yó~y· 

1 



.JOr: 
szerészdc Kenderessy Lajos, Dávid Endro 
Nándor és vitéz í.feress BéLíné. T.: 188-208. 

A közkórház~i házi gyógyszertárak. ve-
2.etö gvógy.szerC:-:z::i: Szent Ró'.;;:us l(özkór~ 
h!iz: Halitsz György; Szent István Közkór
ház: Keresztény Béla; Szent László Közkór
ház: Nemeskéry Lajos: Szent János Közkór· 
hi1z: Fejes István. 

Alkalmazott gyó~yszerészek: Ba1.;:o.::; 
S.:indor. B1rlho' Endre, Bertalanffy Valér, 
Dieter Frigvcs, dr. Farkas Sándor, dr. Ifo_ 
szár Zoltán, Jeszenszky Viktor, Nig1inyí Zol
tán. Na~~ypDlngy::i.í Islván, Nagy Zoltán, 
Polsc Janos, dr Sóskuti András, Tahy Ist
v;in és Várady Tan1ás. 

J(iscgitö gvógyszcrészek: Nagy .A.kos és 
P11csay ()LL6. 

/\z intéz!n&ny a sz&:cesfővárosi polgár-
n1esíerii X. :.;:özegészségügyi ügyoszlály alá 
la!lozik Tanácsno'.-:: dr. Sal::unon Géza kor
mányfötanác;,;os 

0 €:6'll i ~a@E ~ 
Hazai di~ilalis lana!Aból készült kristályos 

öiszglycosicla készitmény 
Sobüiq - Ta!-,letb - lnjeclio - Supposi!orium 
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1\i. i\ir . .,,\.lian1va~utak· Betegségi Biztositó Jntézet.e 

VI., Andráosy ut 73-75. Ig. A. IV. Osz. 
Telefon· 220-600. 

Elnök: vitéz mgyb:by:ü Horthy Istv:in 
államtiikár. Alelnök: dr. Dessewífy Auréí 
min. t:i.nácsos 1 JvLA.. V igazgató és Zakariás 

László vegyészmérnök, MÁV igazgatóhe
lyettes. ügyveze!ó: dr. Zagróczky J enö MA. V 
föla.nácsLs, osz!:ilyfőnök. Oszlályfönök-he. 
ly<:ttes · Horváth Aladár MÁV főtanácsos. 
Igazgatósági központi főorvos: viléz dr. Csia 
Sándor egész:ségügyi főtanácsos. Gyógyszeré
szi előadó: Szilágyi Géza okl. gyógyszerész. 

florthv IV!ikló" Mi\. V Kérház_ és Köz
ponti Rendelő igazgató főorvos.a: dr. }Iensz
eln1ann A1adár .i\1L~ V főtanácsos, cgyete.n1i 
n1ag6.nL1nár. I~~azg:i.té-helyeltcs föorvosok: 
dr. i\folnár J áncn MÁV tanácsos és dr. Va
rasdv :Sándor j\·li~-\: tanácsos. 

Í-Iázigyógysze1·lúr: VI., Podn1a.11iczky u. 
111. Telefon: 123-505. Gondnok: Weber 
László ok.level.zs .~yógyszerész. Gyógyszeré· 
szck· Csányi Erzsébet gondnok-helyetks, 
Sillye Sára, Sárkány Györgyné, sz. Hauser 
Margit, Iferner ;.\ndorné1 sz. Balíga Lilly, Lu. 
kácsovits Lóránd, Abod Margit, 1-Iangay 
Dezsó, Takách S:lrolta, Burgetli Istvá111 

Koncz Mátyás. 



Kolozsvári rendelő házi gyógyszertárá
nak vezetöje: Vályi Andor gyógyszerész. 

Székesfővárosi ..:\lkahnazoitak Se.gitö .. Alapja 

Budapest, VII., Madách Imre tér 2. 
Telefon: 227-030. Központi igazgató: Du· 
lácska Jenő. Központi igazgató-helyettes: dr. 
Haury btván. Központi főorvos: dr. Kapo3-
sy Ferenc. Segédgyógyszerészek: Hankfü 
Lajos, Szöllőssy lslván, Sárkány György, dr. 
Csontos ·Mátyás. 

Országos Aiezőgazdasági Biztositó Intézet 

Budapest, V., · Akadémia ucca 3. 
Az orvosi osztály vezetője: dr. Kelel!i 

István kőzp. ellenörző főorvos és dr. Takács 
Pál közp. ellenőrző főorvos. 

fríunkahérn1egállapitó Biwttsci.g. 

Elnök: Dr. Vámossy Zoltán ny. egyet. 
ny. r. tanár. 

Tagok: Dr. Mozsonyi Sándor nún. tan., 
egyel. r. tanár, az Egyetemi Gyógyszerészet; 
Intézel igazgalóía. aldnök. 

A gyógyszertártnlaj do nos ok részéről 
rendes tagok: dr. vitéz Várady László or-
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szággy. lrépv. 1 m. k.ír. korn1ányfötanácsos 1 a 
Magvs.rnrszági Gyógyszerész Egyesület elnö~ 
ke, németprónai Wolff Lajos, a Budapesti 
GvOgyszerész Testület elnö1te, Löcherer Ta-
1nás. 

Pólbgok: Szentgál•.i Dániel, a Magyar
országi Gyógyszerész Ei\yeslilet budaf>est· 
vidéki kerületének elnöke, dr. Wéber Dezsö 
btHhresti gyógyszerész, az Országos Köz
egészségügyi Tanács tagja, Réthelyi József 
bu<l1pcsti gyógyszerész. 

A. gya!iorlatí gyógyszerészeten kivül ál
lók köziil rendes tagok: dr. Széki Tibor egy. 
ny. r. tanár, 1 

Póttagok: Dr. Augusztin Béla egyet. ny. 
dc bnár, Roósz János OTL gyógyszerész· 
löleliigvelö, sorkadi Nagy Sándor OTI gyógy
szeré~z-I e 1 iígyciő. 

.:-\z a 1kalmazott segédszemélyzet közül 
rcnde~ to.gok; Gáspár .~rpád 1 a Magyaror~ 
szág•1 l\1.agántiszíviselők. Szövetségének űt1i:.á· 
rn, Kovács János laboráns, Márky Gabriella 
pfo:nztirosnö. 

Póttagok: Watzinger Antal laboráns, 
E:délvi l;ercnc hiborúns 1 Tisza. István labo
ráns. 



Gyógyszerészek Orsz1i.gos Jblét.i .:\lapja. 

Budapest, V. Alkotmány u. 16. 
Telefon: 123--301. 

Elnök: dr. Atél Elemér mia. tanúcsos. 
Egyetemi r. k. tanár. Elnök he]ye\tes-lifüár: 
dr. Siegler J á1103 min. oszt. tanácsos, egye-
1 cmi m. tanár. Gazdasági főnök: dr. llobay 
Gyraszin László nyug. m-in. számv. ~gazgató. 
S2.ámvevöségi tanácsos: dr. Rostás l'~álmin 
államrendörség:i számv. tanácsos. Intéző Bi
zoltsigi Tagok: dr. Mozsonyi Sándor minisz
.tcri tanácsDS, egyetemi n·y. r. tanár, a Buda
~-·esti Gyógyszerés"?:eti Intéz2t és Egyetem; 
Uyógyszerlár Igazgatój:i.; dr. Schule1t Elemér. 
az Or:::za6os 1-:özcdészséölióvi lntéz2t oszl-ily
vezelö-je, ::.eiyelen1i""n1. la~á;; dr. víiér. \iárac~"/ 
1 .3.szíó _i;rCgyEzerész 1 országgyülési képviselő, 
knrn1 frílan.

1 
:1. l'v\agya.ror:ozúgi Gyógyszer:2sz 

Sgyesü!i:l elnöke; németprónai Wolff Lajos. 
a B11dapcsti Gyógyszerésztestülct elDöke; 
LCicherer ·r an1ás gyogyszerész 1 Budanovits 
Ti.l:or gyógyE"z„ dr. \Y/é.ber Dezső gyógysze„ 
rész, Urszíny1 1(ároly gyógyszerész-felügyelő, 
.i?. Qldevetes GYóri\n::1crészek Országos Egve„ 
.sLllet~nek elnÖk~ 1 ""'C-zeglédy Béla gyógysZe
rész, az Ok1eveles Gyó~ysze-részck Országos 
Egyesületének tilh:ára, Szentmihályi Géza 
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gyógyszer6sz, PogAcs László gyógysz~rész, 
Hajdu Abdár gyógyszerész. 

Gyógyszerész~knük eli)adó egyetenti tanárok. 

!. ·A, 'Judapcsli kir. m. Pázmány Péler Tuclo
n1á11yegyeten1en. 

Bö!rsészetludományi kar: 
„ , Dr. Augusztin Béla e. rk. tanár [gyógy

novenyek ~~i;ieate), dr. Békésy György ny. 
r. lanar ( 11z1ka), dr. FridH Rezső m. tanár 
{törvényszéld chemia), dr. Konek Frigyes e. 
rk. bnár hllrnioiclúk chemiája), dr. Mödlin
ger Gusztáv m. tanár gyógyszerészeti állat
ian),_ d;·:J'aál Árpád ny. r. tanár (növények 
anato1rna1a, stb.), dr. Schulek Elemér e. rk. 
lan:lr (gyógyszerek chemiája), dr. Szabó Zol
tán nv. r !.dnár (rendszeres növénytan), Sze
bellédy László y. r. lrnár (ált. és szervetlen 
clien1i 11, dr Szél\ci Tibor ny. r. tanár {szer~ 
,·es cberni:I és analysis), dr. Sztrókay Kál-
1nán n1. tanár (ásványl:1n), dr. \Xléber Dezsö 
n1egbizott elöadO (hevczetés a gyógyszerészi 
híva túsha). 

Orvosfudon1ánvi har: 
Dr. Andrisb. Viktor e. rk. tanár, megbí

zott előadó (egészségtan], dr. Atzél Elemér 
inin. tan., e. rk. tanár (.gyógyszerészctrc vonat
kozó jogszabályok), dr. Csipke Zoltán e. rk 

1 

1 
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tanar {gyógyszerészeti vizsgálatok), dr: Da_ 
rányi Gyula ny. r. tanár (közegészségtan), 
d1. F ritz Gusztáv e. rk. tanár (kís-érlctcs 
gvógyszerhatástan), dr. Lipták Pál ny'. r. ~a
nár (gyógyszerismeret), dr. Mozsonyi San
dor ny. r. tanár, minlszleri tanácsos (gyógv
szerészet), Zákó András vezérkari alezredes 
(korszer\\ honvédelmi kérdések). 

GyógyszerészháUgatók egyete.mi vizsg1íló 
bizottságai: 

I. éves régú és ujr2ndszerü gyógyszerészhaJl
gatók vizsgálóbizottságai Budapesten: 
Elnök a mindenkori bölcsészetkari, dé-

kán. ' 
Tagjai: dr. Békésy György (fiz~lrn), .~r. 

Paál Arpad {növénytan), dr. Szabo Zolt.an 
(növényton). <ir. Szebellédy László (chemia) 
egyetemi ny. r. tanárok. 
Il. éves 1914. dőtti és 1940. előtti rég~ re_nd
sierü gyógyszerészhallgatók -szigorlati v1zsw 

gálóbízotlságai. 

I. Gyalrnrlatí szigorlat. 

Elnök az orvoskari dékán, elnökhelyd
tes a prodékán. 

Vizsgálótagok: dr. Lipták Pál (gyógy-
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>ierísmeret) dr. Széki Tibor (chemia) egyet. 
:1y. r. tanárok, 

Vizsgálóhelyetlesek: dr. Issekutz Béla 
(.é,yógvszerism.eret), dr. Szebellédy László 
[chemia) egyetemi ny. r. tanárok. 

Kormánvbiztosok: Bayer Antal gyógy
szerész, m: kir. kormányföh1nácsos, dr. 
Grosch Károly miniszteri osztályfőnök, W-. 
i\folnár Andor miniszteri tanácsos. 

SLcóeden. kormánvbiztos Temesváry Jó· 
zsef gyÓgyszerész, el~ök: az orvos1i:ar mln
denlwri dékánja, vizsgáztatók: dr. Jancsó 
MikliJs ny. r. tanár és Kőszeghy Dénes egyet. 
in. tanár, tnint n1egbizott. 

2. Elméleti szigorlat (zárószigorlat). 
Elnök. az orvoskari dékán, elnökhelyet

tes a prodtkán. 
Vizsgálólagok: dr. Darányi Gyula (köz

eg,észségtan). dr. Lipták Pál L~vógyszerisme· 
1 cl), dr. Mozsonyi Sándor (gyógyszerészet) 
egyetemi ny. r. tanárok. . . 

Vizsgálóhelyettesek: dr. Andriska Vik
tor e rk L::tnár lkózegészséglan) r dr, Csipke 
Zoltán e. rk. tanár gyógy.szerésze.t) r dr. Iss~
li:utz Béla ny. r. tanár (gyógyszerismeretJ 1 

dr. Szcbellé:lv László ny. r. tanár (chemía). 
Kormánybfatosok: Bayer Antal gyógy-

szerész, rn. kir. kormányfőtanácsos1 dr. 
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Grosch Karoly miniszléri oszlály!önö1<, dr, 
Molnár Andor miniszteri tanácsos. 

Szegeden kormáeybiztos: dr. Veress Ele
n1ér egyet. ny. r. t:inár e,nö-k: az orvoskar 
nlinclenko:í dékánja, vizsg-áztatók: dr. Jancsó 
Miklós e. ny. r. tanár, dr. Kanyó Béla egyet. 
11y. r. tanár és dr. Köszeghy Dénes egyet. m. 
tdnár, 1nint megbízott. 

3. Fdjogositó (approbációs) vizsga vizsgáió .. 
bizottság Budapesten: 

Elnök: az orvoskani dékán, elnökhelyet
tes a prodékán. 

Víz,gálólagok: dr. Mozsonyi Sándor ny. 
r .tanár, miniszteri tanácsos, dr. Wéber De-
1.ső gyógyszerész. 

Vizsgálóhelyeltes 
és dr. Wéber Dezső 
helyettesítik. 

clr. Mvzsonyi Sándor 
gyógyszerész egymást 

Sze:icden; eniik az orvos1\ar mindeko1!Í. 
dCkánja;.., koín1áaybiztu.s: dr. Jancsó Jvíiklós 
egy. ny. r. tanár, vizsgáztatók: Dávid Lajos 
egye!. rk. tanár és Borbély József gyógysze. 
rés:.:-:. 
4. Gyógyszerészdoktori szigorlat vízsgáló

bzottsága Budapesten: 
Elnök: az orvoskod dékán, elnökhelyet. 

tes: a prodékán. 
Viz3gálótngo:L dr. Darányi Gyula ny. r. 
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tanár (közegészségtan, dr. Lipták Pál ny. r. 
ianár (gyógyszerísmeret), dr. Mozsonyi Sán· 
dor ny. r. tanár, min. tanácsos (gyógyszeré
szet), dr. Paál Arpád ny. r. tanár (növény
tan), dr. Szabó Zoltán ny. r. tanár (növény· 
tan).' dr. Széki Tibor ny. r. tanár (chemia). 

Vizsgálóhelycttesek: dr. AndrJsÍ<a Vík_ 
lür e rk. fanár (ki-jzegészségtan), dr. Sze
bellédy László ny. r. tanár [chemia), dr. 
Paál Árpád és dr. Szabó Zoltán ny. r. laná. 
rol{ (növénytan) egymást helyettesítik. 

11. A Sze1!2di kir. Magyar Horthy 1vliklós 
Tudományegyetemen 

Matematikai és természettudományi kar: 
dr. Kiss Arpád ny. r. tanár [kémia), 'dr. Gre
.lfuss Pál ny. r. tanár (növénytan), dr. Abra
hám Ambrns ny. r. íanár (állattan). dr. 
Szenlpétery Zsfo:moncl ny. r. tanár (ásvány
tan). dr. Frölich József ny. r. ianár (fizika). 
' l)rYnstuclt.imAnyi kar: dr. I(anyó Bé1a ny. 
i'. tanár [közegészségtan), dr. Jancsó Miklós 

A Neríum oleander levelénék q/ycosidája 
fg) H~iiéilOI s Üil ci~&!§IIB <S@relJilll<SlIBliiíil 

Solulio. Tabletta. Suppositorium. 

' 1 

11 

.1 
i 
1 
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e. nv. r. tanár (gyógyszeris.me), dr. 1\.öszeghy 
Dénes egy. m. tanár, mint megbízott (kémia), 
d1. Dávid Lajos e. egv. rk tanár (gyógysze
részet.) 

Az I:,:gyctemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyete,ni 
Gyógyszertt'ir 

Gyógyszerészek: Dr. Mozsonyi Sándor 
orvos~ és gyógyszerészdoktor, egyele1n1 ny. 
r. tanár, igazgató. Dr. Csipke Zoltán okl. 
gyógyszerész és orvosdoklor, fövegvész, e.gy. 
rk. tanár, h. igazgató Dr. Némedy Imre 
gyó.~tyszerészdo'ktor, c_~ycten1i adju11klus 1 dr. 
Haln1i Pál gyógyszerészdoklor, egyetemi ta
nársegéd1 dr. i\igner Dezsőné egyetemi ta
nárseöéd dr. Kedvessy Györ«y «yógysze
részd~kt~r1 ~&ye1 en1.i lanársci'éc1 1 ~i\ndrisli.::a 
József gyó~yszerész, egyetemi gyCLkornok1 

Balogh Bodon Egon gy60:yszcrész, cgy2ten1i 
gyak.ornok:1 dr. Bolla Rezsön2 gyógyszerész, 
egyetemi gyakornok1 Csere Elc1nér gyógysze
rész1 egye-tem11. ·gyakornok, Dósa i\ndrás 
gyógyszer~sz 1 egyele.n1'.Í gyakornok 1 Fürstner 
Béla ~yógyszerész 1 eg)•clc111i gy1kornok, 
1\:hindl Ilona gyégyszcrész 1 egyele1ní gyakor_ 
no1{, I(ísdégi Magda gyógyszerész, egyeten1i 
gyakornok, 1\f emCs Sarolta ~yógyszerész, 
egyetemi gyakornok, Rigó Sára Magdolna 

l 
' 
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gyógyszerészr egyef.e1ni gyakornok1 S:iskó 
J_enö gyógyszerész, egyclen1i rivakornok Sár-
, • '\ '1 ~. i lCany 1v 1.clós gyógyszer~sz, cgyctca1'.; riyakor-
noki Slu1~a Vilma nyónyszcrész e~);ctemi 
gyakornok, \X'éber GŰ1:01~ rJvón;,;;;;

1

crés; enve-
• ::;,, '"'' ! '='' 

ten11 gy~kornok, Zsolc1o3 Eszl:::r gyógyszerész, 
egyetem!! gyakornck. 

l\lagyarorsz;íg:i l.yógyszcre~z Eg-ycs:ilet 

Budapest, VI„ I-Ir-!gl:!düs Sándor ucca 17. 
Megalakult: '1872-bon, áLszcrveztelelt 1921-

. ben. 

Tolefo~: 225-098. 

Elnök: dr. viléz Vúrody László m. kir. 
korn1ányfölanácsos, orsz.:í.ggyü12si képv.iselö, 
szentesi gyógyszerL'u·luL' j clonos. 

Társelnök: nén1elprónní \\/olff Lajos, a 
Budapest!i Gyégyszer8sz Testület elnöke, hu-
dapeslí gyógyszerlárlu1~:jdonos . 

~A..le1nökö1::: Yi!2z l(cváls ;.-\l:tclár huda· 
pesti és Thury ~L\ndor kiskunfélc~vhála.i 
gyógyszerlárlul1jdonos. ~' 

ügyv2zetö igo1zgaló: Gróff Gvula. 
. Pénztúros: dr. Bayer J\ntet1 bud:ipBsti 

gyogyszertárlula j clonos. 
Főtitkár: Preyer V. Dezső. 
Titkár: Császár Antal. 
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Főkö1~yyelő: Sírnonides .Géz.a. 

Ellenőrök: Budanov:ils Tibor ujpesli és 
Dobos Gábor burlapesli gyógyszcrlártul~Lj do_ 
nosok. 

Válaszln1riny: rend2s l2.gok Budapestről: 
Csányi In1rc, dr. I-Ir:1béczy Os2kúr 1 Janilsá
ry László, dr. Fáczúnyi Islvún 1 l(alán Gyula, 
dr. Molnár Alfréd, i[j; Örvényi Bélo, Rélh2-
lyi J ózssf, dr. Schnle'.·o Béla és Szb llo 
László. Rendes bgok vidékről: Ajtay G. 
Gyula Nagyvárad, dr. !'.\.uher László Ivlohács1 
Barla Dezső Na.Qvvár:td, Beck Vi1111os Palán
l~a1 Beniczky J\'1.lÍ-:lós Egzr, Bcr2tzky Péle:· 
Mezőberény, fünder Üllé Sopron. Borbély 
.József Szeg(:d, Breuer }(úl'.11án Z11uh, J)_\ví:\ 
Júnos IVlar~sv:lsárhclv. FejC'.· B::rna Na(v
~zöl1ö.s1 Fördös L:ijo~ I(ecs1~cn1:2l1 I-Iolic~ka 
Dezső I(olozsvúr, T-Tor\•úlh Zoltán Dernye, 
Ilin Dusán Uj\cirlók, I{idar .,:_\ndor Sótorali:t~ 
ujhely, l(a11f1nann El_·uő \Tcrc;:.;elyhúza, I(írá
lvi )'v1iklés I(on1úron1, l(ocz1-:n. Pál Szolno\:, 
1\ovúcs ;-\ndor l\·laros'-r:\súrhc1y 1(ovúc-; I(úl· 
111an l\·lczökövcsd, I(íilte1 llczső l\.öszcfL L{1_ 

possy I(ároly .:\l~:éverecke 1 dr. Jvlészáros 
Zoltán l\Hskolc, dr. l\iihalov!ts J-2nö Dcbre
,_:cn, l\'lohilla R:;zsö Győr, IVlolnár f\ntal 
Peslszentín1re, 1'1a.~y Islvd.n Púr~\úny, Non:1 
János l\Ta_gykároly, Rebtnann Rókus Balas-
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~_agyar1nat 1 Szendrey Sándor Bár3.nd1 Szöl
lösi J enö lvía:\Ó, dr. Takácsy Nagy Lórand 
S?é kesfehérvár. Pciitagok vidékről: Losonczy 
Vinr ., Kaoowár, dr. Mcrkly Belus József 
N:i_Qykani~s:t, Rélhy I(árqly Békéscsab::i, 
\' é0h Lúszl-) Szolnok1 dr. \Tonclra ~A_nta1 
P1'."~s. .Janké Gyn1a Zsáka 1 Csanda Endr~ 
Naf:yvá:rad, \Víeland Gvn1a Sarkad, !(rén1cr 
L1jos Dés, dr. Márlonfy László I(olozsvár, 
Fiuszár Ilona Szováta, Sándor Zoltán Erd!\~ 
czento-yöröy1 Grossinrier l(ároly Ujvidékr dr. 
j:_1finfr'~ Boldizsár Zenta, Szávics Szilárd 
Sz.abdlrn. 

Igazgatót.anács·i lagok; dr. vitéz \íáracly 
László cl~1ök, nBn1clnró11ai \Xi0lff L,ajos t.irs-
12!nök, viléz I(o·1·áts ·.L\laclár _és ·ri}uty i\ndor 
~ilclnö\ö'.1, Gróff Gyul:t Ü!!yv. igazgató, dr. 
Bayer ;\.nlal pónzláros 1 Budanovíts Tibor és 
Dobos Gábor olleEőrök. 

I(crli.lcli elnökök: Szcnlgálí Dá:1ic1 Ui~ 
t•E:st.. dr. Zalai I(úr(llv Cc:~lódi Csit~l.ry G. 
Ü!i\·-~r Székesfchérvúr: Slinner lmr2 Győi-1 
Í\'l.ou<;iczcr J cnő Csorna, dr. Bisíczky _.:.\nd„ 

! ús Cclldön1ölk. Píal::ck Gyula l(aposvár, 
dr. ,J ónús Géza l)~cs, dr. Ivío1krav László Ba· 
ja, Tcrnc:svúry Józs12·f Szeged, if( Szele Béla 
S:~olnok, Tolva;.' In1rc Dc.brccen, Dolesch 
,lózsei Békéscsab:i. 1 Sperlágh Zoltán I-Iat\·an, 
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n. ]V1o1nár }(úlinfi.n 1 ·Miskolc, JVlégay· ~Á.rpád. 
l(assa, F :1r1:as Sún:lor Érsekuj vár, Sn1eríngai 
Lajos lpolynyék, dr. Ferenczy János i\'\un_ 
hcs, dr. !-linlz György Kolozsvár, dr. Jvled
vi~y. F ere ne l'1a1gy~1 {:1«:tcl, „ ~agy J cnő_ Jv~aros.
vasa.rh1~-1~.:, Tao:qch Gyorgy Szalmarnen1cb 1 

clr. I·Aakr:ty Lészló Baja 1 Szmik Gyu1a óbe
c.se, Csányi In1r2 Budapest, Jan!itsáry László 
Bucbpesl, Rólhelyi J ózscf Budapest. 

Szán1;;izsgálóbizottsági elnök: B. Orosz 
Ferenc (Buclapcsl). 

Tanligyibizotlsági elnök: dr. \iy'éber De„ 
zső (Bud:ipcst). 

T. Bti.:laJH'"lí Gyúgysz('rPsz Testiilet. 

-""\l::i.píl::í.~i év· 1809. 
Teldon: 132-223. 

EL1öL: nómdprónai Wolff Lajos. Alel· 
nCk: dr. \\/ éb2r Dezső és Csanyi I1nre. Igaz„ 
gal6: I'~ovúcs Ödön. Pénztáros: Jan~tsáry 
Lús:o:ló. ;:túros: dr. Te111csváry István. 
E.llcnör: Löc~;crcr ·r~nnús. Válaszln15.nyí la# 
:2;cl-:: dr. B·;:.·ad!:\i .Jú:103, dr. B:rycr .:\ntal, 
DC"",'.:o.-; tllö Islván, dr. Fáczányi 
I~L 1.'<:in, F'c\;;.-~:: Zo!Lái1, I-lofE:r J\nlal, dr. I-Ira_ 
b2czy Oszkúr, J uhoi.sz l\iárton, l(:llún Gyula, 
víl:Sz Kovúos Abdár, clr. Molnár Alfricl, B, 
Oro:sz F ercncf ifj. Örvényí Bé:la, Réthely~ 
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József, dr. Schulek Béla. Választmányi pót
t~tgok: vitéz Tord;iy Ferenc1 dr. I!les Ede, dr. 
l~orányí Miklós, Szhlla László, és Zohor{t<l
&zky Ervin. Szán1v,:zsgálúbizotlsúQi rendes 
fagok: E1nánu2l Géz:l, dr. l-Iéray -~1clor, l(o
ráni Zoltán, Slein2r Oszkár 1 FúbriliusnZ bá
rú Synlhinis Ilonoi.. Póll:i_g: ·revely Béla é,:; 
Szentlörinczy Béla. F egyeln1i bizollsági rc:n_ 
des tago)i'.: Betegh l(ároly, Fekele Zoltán, 
dr. I-Ir1béczy Oszkár, Janitsáry László 1 v:iléz 
J(ovács _i:\ladár, Jviajorossy Béla 11 Orosz Fe
r2nc1 ifj. Örvényi Béla, Par~<lula József, Rét
helyi Józsd, Szilvássy Gy. Lászl6, Szücs 
Ernő. Póttagok: CscrC!1ycy Géza, I(:i.ln1in B8-
1a, RinL1y Béla. 

Gyógyszeruizsgáló szervezete: ·(XI\1-. 

Stefánia-ut 2. "fel.: 296-337). \Tezclö: Spcr_ 
gely Bél;i, laboratóriun1 v2zctö: Butting2r 
AnbL 

Budap2s.fi Cy(i.~yszerJs.: 7'esfiil-2t Se,gifő 
E,[fyesiile!e. 

:\lapiiási év: 1885. Székhelye az 
1\g:.:tcleh,i utca 8. szú111u szé;i:h:ízban. Elnök
b&ge ls Líszlík:tra a Budapesti Gyógyszeresl 
1'cslü.1ctC.vel n?.0110::. 
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Ker. e!nok. Sz~ntgáli Daniel (Li1pesl·~. 
Kor. társelnök: Molnár Antal (Pesl

szentitnre). 
Ker. elnökhelyelles: Buclanovils Tibor 

(Ujpest). 
Alelnök: Fáy Ignác (Nagytétény). 
Ker. pénztáros: dr. BerQolák János 

(Pestszentlőrinc). 
Ker. titkár: Preyer Dez,ö. 
Váln.sztrnányí tagok: Borzsovay István 

(Csepel), Czibulka Gyula (Szentendre), 
Cson\a Béla (l<ústarcsa), D,•orák Alfré.cl 
(Fót), Gulyf.s Benjámin (Kispest), lmre.i1 
J enö (U j lurty:\n). Kabay János (Rál:osszen ~
mihály), Kacziún Sarolla (Pesttqlioly), l~a 1-
clacsy Pál Budatélóny), Kaufmann Ernő (lfe
rcscövháza), I\.ersch1::aun11nayer I\.ároly (Esz
ler"~;u), Kóros lsl,1itn (Rákosp:ilot:.), Kör_ 
1ne1~dv Sindor (Bucla!\c:;zi)i Dr. Lévoll Ist· 
ván , (Pcslszenlerzsé.bel) 1 R2b.n1ann. Rókus 
(Balassagyarn1:1l) 1 Szekeres Islvún (Ll jpe~t), 
Sziövárl János (\íác)i Sz.ücsn·é Szücs ,Julli.l 
(Mátyásföld), Tamá.; Mihály (Solymár), !)r 
Vagaszky l(ázmér (Rókoscs:ib1), \:i/1rl~_cr :!.'.l·· 
nos (Rákcskereszlur), Dr. Zalay Dezso (l1_1s
pcst). 
- Választn1úny1 póllagolc Tarnissy Dezső 
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(BuchfokL T,,, Zoltán (Csillaghegy), Lcn
~>yel Endre (Rák0shegy). 

1\ kerül cl -J.dóközösségéne1.;: 1-iszti.lr;i.r:i: 
Elnök: Wirkcr János (Rákoskereszturl. 

elnökhelveltes: Budanovils Tibor (Ujpest), 
Ta~~k: Fáy Ignác (Nagytétény), Gulyás 

Benjamin (Kispest), Borzso-.ray István (Cse-
pel). . 

A fclli~velö bizottság bgjaL 
Elnök: A pénzűgvi hatóság megbízottja. 
Ta!iok: Müller V,ilmos [Rákospalota), 

J{ aufn1~~1n Ernő {Veresegyháza) 1 Szentgáli 
Dániel (Ujpesl). Szi<(etvárl János (Vác). 

Pótlagok: Csonka Béla [Kisbrcsa), Kó
ros István (Rákospalota). 

J[f. ·re-d ,·;inueg:ye déli kerii!Plt'. 

Elnök: dr. Zabi Kúroly. Elnökhelyette>: 
Thury _L\ndor. J\Jelnök: a n1ind2nkori kecs
ken1éli he1·yi csoport e1nöke. Fötitkár és 
pénzt-írno\: FürdCs L:iios. 

· Vúl;iszlrnány: J\n1brózv Tibor, Bachll 
Sándor, Bull•lngcT :\rp:ld 1 Csorba János, I(:i_ 
t011a ?vL1r!}it, Laulhner Lajos, L0vaso;~„ Dezső, 
,z. Tólh .Tózsef. 

Fcgvclnii bí?olt~{uJ: Bulin!Jer Ároúd 
fördös ln.jos, Mester - László, -;riléz s;,<th5 
I .. ászló 1 Tar júnyi János, 
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Elnök: Csit:,rv G. O!;vór [S>ékesfohé•·
Y2r) .~Jelnok: Llt:. Tak(lcsí N:u~y L:lránd 
(Székesfehervár). Társelniók: Vaicb Gyu. 

1o [Adony). TitUtr: E. Lnkáts Béla (Szé
kesfehérvár]. Pénztáros: Gcfferl Dezső fSzó-
kcsfehérvár}. ! 

Választmány: dr. Balo~i Mihály, Czer
rnák L!lnót 1 Gön1bös Zo1tán, Grin1n1 Rudolf. 
JcQ::s B.éla, Far1~as Jáno·s, Beöczv Gábotr 
F·éildes Lajos~ Hajnóczy György, !vl:igyary 
I-Co:s~;1 Súndor, Pásztory Sándor. 

\'. Győl'_yidéld 1~erüle!. 

Elnök: Stiner 
Szc-bzliédy Ferenc 
László Györ} 

Iinre 
(Tél). 

[Gvőr). 
Tilkúr: 

Alelnök: 
D:tliboc 

\Túlaszln1ány. Barna .!J...11lal, 1\1\arko\·ils 
J:iáL Pallovils .L\lajos, To1nka Iván, lVlnh!!l:t 
Rezső. Sol .l únos. 

Fcgyclrní bizolls:'t~i U1gok: Stinner In1re, 
,\\ohil!a Rezső. 

Pótbgo\<: S:tl J ót:10s, Müller Elek. 

YI. Sopron·YÚrtlll'g')'('i hrrifiet. 

E! n:ik: tv\J,pÍncLer J cnö n1. l\ir. korrnány_ 
!anúcsos [CstcrnJ!. Eloökhelyetles: Flóderer 

.i2:í 
J cnő (Csepreg). ügy-vezc..lö elnök: Nikolics 
Milovoj (Sopron). Tiszlelelbcli elnök: Szer
c1.Ethelyi János {Sopron) 'fit!tár: Jéhn ;\niD.l 
(Sopron), 

Választn1ánv: Binder Oltó, Groh1nann 
\.'iln1os

1 
l(reult. \íaldcn1ár, Réhn1an Béla rn. 

idr. kor111.inyfölanácsos. 
F 1 ' b I' - - r ' . C '\\ . sgyc.1n1 ~·rzo ~sag: uc,1ur1na yr1 , 

N'índl János:: I-lu:zák L~ j o::;. Póttagok: Bin
der Clitc, Hc-rvúlh Kálm'tn. 

VII. ·vas-Zala-vúrn<egyei keriil~t-. 

Elnok: dr. Bisíczky ;~nclrás. Társelnök~ 
Jv\crkly-Belus József. Ale!gök: Eöry Vilmos 
Titkú:·~ Lendvay Endre. 

Vfl!::szln1ány; C5>.'.:by Lajos, dr. Dvorszky 
l10Ia, 1-Iodúszy irán, l(üllel D!'.zső, vitéz 
Szalay G~rul1 1 Szigclv:íry ZolLún, dr. Sz1110~ 
6iss Jó?.scL l'orko··: Déne"i, dr. \Vicncr Jenő. 
·-- .L\z 0rs2~1~~os vitl:-.szln1únyba k!~küldöll: 
}(iiltcl Dez';Ő ~:;; Jvlerkly_Belus József. 

YIII, So1nogyyúrn1L•_gyei keriilti. 

C:.'rökös cliszelnök: dr . .:\tzél EL.~111ér egy. 
r~.;:. tanár Cs dr. JVlozsony•i Sándor e,g„,;. nyílv. 
re:id.2s Lan.:í.rr nti~1íszleri l.:11:.ácso;:;o~c Elnök'. 
Piatsek Gyul:t [K21po3vá,-). Alelnök: Súrtory 
Lajos. (BalaloJboglúr). 

,, 
·1 
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Választmány: Fábry ödön: Líeber Bela 
és Losonczy \'incc 

IX. B:1rdnyaviirntl'gyci keriilct. 

Eluök: Tör:ik Júnos [Pécs). Helvettes 
cii;ök: Nékám Aurél (Pécsvárad). Al~lnök: 
dr. Auhr László (Mohács), Tótkár: Weigl 
1Jezsó {Péc:;:). Penztárnok: dr. Jónás Géza 
(Pécs). _A. váJ.;"!.szltnáay tagjai: Geiger }(ál-· 
mán, Mertha Lajos, Friedrich Sándor, dr. 
\lonclra i\nlal, Eöry Isván1 özv. Iiübner Jó
zsefné és clr. IV111róné-Csonka Viln1a. _A_ fe
gyelmi bizottság tagjai: ]\fajtán Kajetán, 
Friedri:h Sá;1clor és dr. Jónás Gé;i:a, Pólla
-~ok: dr .. '-\.ub:::r Lá;;;zló ós Eöry r~tván. 

X. Toluuv:ínneg} l'l herülí.'t, · 

Ek3'.c: Z:t!ay júr,os (Szckszircl). A]el. 
uök. dr. Herczog Elemér (Tulm] T:iszle1cL 
beli elnö~;: Szeghy Sándor (Szekszárd). Til
kár: fvlichcly j\lih~"dy (J3~tl~1szék). Pénztá
ros: Polony Tib.Jr Szzkszúr.:1. 

-\Táb~Ezln1ány: dr. Gciringer János, 
dr. I-Ierczn_~ E!cn1ér, I{orils:ú1szky Dé-
nes, Pracfurl !· cr·~nc, cL·. Páh.rö!Qvin~ SLílv 
1\·l:irl1nn~t. •d' 1. S:•C'nclrnYils \Filn1os.' · · 

Fegyelmi bizoUs:'i.g: dr. I-L~rczog }~i <..~1n·:'.·1 1 
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dr. jVlakrn:y László, Zalav János. Póttagok: 
dr. Gciringer J inos 1 Sz~ndrovíts Viln1os. 

Törvé1ryszéki gyógysz2r2szi szakértő: dr. 
Gcíringer János, Zala~r János. 

:xr. SzegrdvidC!d kerület. 

Tiszteletbeli elnök: Fran]d Antal (Sze
.~zcl). Ker[i]eli elr.ök: Temesváry József. 
ügy1•ezelö elnök: Borb&ly József. Társzluök: 
,,iléz Vúrady Lá1zló dr. orsz. gy. képviselő 
kormányfőbnácsos. Alelnök: Szöllösi J enö 
flrsz. gy. képviselő. Fötilkár: .A.pró Jenő. 
l)énzlúrnok: Fr.:i.nl\ó .A_ndor. 

\lú!aszl:11ányi tagok: Barcsay l({n·oly, 
I.c:inzin,~cr j\lá1:i1 dr. 1 Jvlészúros Imr2. J-Iat~{
lyay e\ nc!o:·, Pósa Balázs (Szeged), !húsz 
!\lán:ior, Szc:nless·y- Iván (SzentesL I(rístó 
l'.Jag~' István, Phiiipp Islván {I·Iédrnezövá:3ár
hc!yL v!l5z I(ir.:ily J\lihály (l\'lakó) és dr. 
i(iss Lajos (l(islelek) _riyógyszC;részclc 

I<.::.crüleli fegycln1i bizottság la.~jai: Rcn-

~ 0 \bti'!l§~IJ@iff'J 
A kiváló bismuth·antilueticum 

O/aios oldat, magos fémbisnazth larla/omrro/ 
~.O an1r;:. 1 12 ós 25 kc111 üve8:. 



des tagok: vilez \Tárady LásZló di·. 1 Szöllös3y 
J euő, PóS'l B :da?s. Pólbgok: Bulcsu Barna 
é:.: Szenl.e.'?sy István, 

:'\I!, Szolnokviinuegyei keriileL 

Elnök: i[j. Szele Bóla (Sz')lnok), elnök_ 
hcly:::ltes: Jánvúry Endre (JászCcrény), titkár: 
U. Kovú!s Zol!ún (Szolnok), pénzlirnok: 
'l é.%h L6sz1ó. 

\Tálaszln1:íny: !\!exanc!er I(álmán, Fe
renc In1rc 1 Józsa Sándor, B:iuer László, Kol
b~.y Rudclf, \'\/éb2r Géz:1, Weiszenbacher 
?úl. 

Elnök: Tolvay !m:c (Debrecen]. Elnök_ 
.h~lyc:ttes; Osgy:iní J.:Jzsef (Nyiregyháza). 
ftlk:i.r: .L'i.rany_i S:í.ndcr {Debr:::c<?n). Pénzl:í.
ros: I(i:poszlá3S)' Géz:i (Debr2cen). 

\í~daszlrn:'u1yi l~tgok: Beke B:1rna {Deb
recen), Be01kő Sóndcr (Dcrecsk2), dr. Bir!ók 
L. S5nd0:· (PiispCldotdánv), FI·illzr Jiinos 
(l·Ljduszoboszló). Hei,'ws Ernő (Tiszaool
.gár), I{ör6n1}Ö I111r~, (B'ü:Iszciiliníhály)i. Il
lés Zsófia (J\fyiregyhúz.:t)i Liplay :\lb2rl (Bc
ic!lyóujfalu), Sz. Szabó ,lenő (Debrecen]. 
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Szendrey Sándor (Bárúncl), Török Gyuh 
(.Nyíregyháza), Wellmann Arpád (T2.~bs). 

P~nztári e~~·::nőrök: L:1ssányi J 6zscf 
(Debrecen), Papp Gyub (Debrrccn). 

Fcgyeln1i bizolls{ig: Jónap ~L\ladúr (De:b-
1ec2n}i dr. !V\ihalovíls J <.>aö (l)e;_.rcccn), 1\1·~

meth László (Debrecen). 

Tb. elnök: dr. Südy Ernii (Bzkó cn
b). Kerül2lí elnök: Dolcseh József (Bé
késcsaba). T·:tkár: Szcber0nyi An:lor (Bék2s
cs:i.b:i.). Pénztáros: Varga .'"\nLtl (B:'.:1-.:ó~::;s:t
ba). 

A kerüle~i válaszltnány lagjaí. .L\:1tal 
Airns (Ujki~yós), Molnár Mihály (Oroskizal, 
R1g2ltly János (B:\é::;), özv. F:tr:.::1s .1\nl~tl. 
Jl .; (C'·~", .. „,-) rv·t:í-l·t\' J::-J...,rl'>" G"n:l1·•) Pcirv 

... ...JL..<1..\ •• C:,'. ··'-<, -""··- . ' ·" 1 - ', 

Zollán (Öcsöci). 
:\ kzrülelí lcgysln1Í bizolls:i.:; l:tOjai: dr. 

Südy Ernő. Dole,;h József, S1:e'beré71yi .-:\n .... 
dor, \Targa .1-\nl?.l. Rélhv I\::írolv. 

e\ l~o·· zpc·i11!i '''tl'1-z!n1·;11··11-· ·• 1·:·11--1--.-- ; ·icl · • ·' • < .:;, ••• „ ~L.l, - Lh,..::, '".<:>• 
Berelzky Piitcr (lVl~zőbcrény} i póllag: Réthy 
E. oiroly (Békéscsaba). 

Elnö'.c: Sperlágh Zoltán (Halvan]. A\, 
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elnök: Beniczky Miklós (Eger). T;tkár: 
Preszler Armin (Eger), Pénztáros: Szabó 
Béla (Eger), 

Választrnúny: Cuppon J\ntal (V ?.rnos
györk), Fajcsek József (Eger), Keszbr Gvu
la (Apcz), Saáry Gábor (Bcser,vőte!ek) Cs.er
ján Imre (Gyöngyös), dr. Gálc.mbos 'János 
(Eger), 

Fegyelmi bizottság: Sperlágh Zolb11 
!Hatvan), Beniczky Miklós és dr. Galamboc; 
János (Eger). 

Póttag: Saáry Gábor (Bcsenyőtel~k) és 
Gál István (Füzesabony), 

Elnöl~: nen1e3 l\'lo1nár 1(á1mán. Társ2l-
11ök: Vámos Imre Tiszlclctbeli elnök: dr. Ki_ 
ráldí János .. L\lc!nök: 0Tozdrovicz'.i Pál. 1'i(·.
kúr: dr. 01ÍÖ:;zi:r0s Zo1 lán. Pénztárnok é.s 
jegyző: lv1cnner Ödön. ügvész: dr. Póta 
László. 

Válaszlmby: Éles Géza, Kovács. !Ctl
;nán, 1 .. olloli: Lú~zló, I(. Rácz J enö 0 dr. Schu-
lek Gyul:i, Sisk:i l\'liklüs Slcpii11 Isl·'-'t11 'Yl . . . r • ~·· _, \ ~ 1 

~· chly Islvan, PcU:1.gok: Bar!1a László. Pe:)ti 
József. 

Fegychni 
nár ( I(áln1án, 

blzolt~.á[~: Elnök: nernes ]Víol · 
Tagok: dr. IVíé3záros Zoltán 
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ó-. KiráHi János, K. Rúcz Jenő. Póttagok: 
Pcsli József, dr. Schulek Gyula. 

Einök: _~\égay Arpácl (Kassa). Elnökhe
lyellcs: Ehlerl Andor (Sáloral1anjhe!y). Tit
kür: ifj. Dér~ únos {l(assa). 

Válaszlmány: Asztalos Gyula ( Olas~
liszka), Kádár Andor (Sátoraljaujhely). 
Kozmáry Zolián (Gönc), Kurucz Tivadar 
fSzi:-;:szó), Ivíiklc lstvin (I-Iernádzsadány), 
Róth[nchs László (Tokaj), 

F eg-ycln1i bizoltság: ]Vlégay 
i:i.vovszky Guszláv. Púll:1gol~: 
(Bódvaszilcts). 

Arpád, Ma
L11kács Im:ca 

.!.\. kcrülelhct. tartozó gyógyszertárak: 
.A..b:tui n1egyéből 17 helyen 29 gyógyszerlát, 
Zcn1plén n1t...~,yéhf':l 22 helyen 29 gyógysz2rt~lr, 
össz'.:sen 39 helye.n 58 gyógvszcrtár. 

Elnök: Farkccs Sándor (Érsekujvár). 
·rárseli1ök: l(irály1 I1·I.ih10s (l(o1nár0n1). }i.lel
nök: Déri _4.léldúr (\í ágsellye} 1 hilkár és pénz-
1.árl~2zclő: 1-íaas .József u·~agysurány). 

Válaszlin:i.ny. l(ovú.cs Tihan16r (1(0111.á~ 
ion1J, Rakusz OLLÓ (PcrbeLe), Púlk~t Je'.-.;Ö 
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(ógyalla), Istenes Fere1ic (Udvard), Németh 
,ifosef (Guta. 

Fegyelin1 bizottság JV1assányi Géz.:t el-
nök, .h!rnbov'l' Dezső, Angyal Anbl. Pótta
gok: Winkler hlvitn és ifj. Abonyi Endre. A 
kerülethez La_rlozn gyót,Jyszertá1·ak: l\Jyitra 
n1egyéböl: 7 helyen 9 gyógvszertár, Pozsony 
n1cgyéböl 13 helyen 14 ~yógyszertár, Eszler
g11111 n1cgyeböl 4 helyen 5 gyógyszertár és 
l(on1áron1 y<1:-n1cgyéböI 10 helyen 14 gyó;~Y
szerlár, összesen 34 helyen 42 gyógyszertár. 

XI.X:. Dalassagy~:r1nat-Yidéki keriileti. 

Elnök. Smcringai Lajos (fpolvnyók). 
Társ::lnök: l{1:l:111acn Rókus (Bal:i.s.:;agv:tr
mal.] Alelnök. Kucscra Imre (Léva). Tilkór: 
J\.iss }';{!:t (Bzilassagyarrnal). Pénzláro3: 
Eli!ch l cr j 2nö (B~1 ];i:::"é!.5-~yar111at). 

\iálaszln1á!1y'. Droopa Ernő (:l\Tagysalló}. 
1\íed vcczky l\·\ ildó:c; ( N :i gyrna ros), I(öhaln1y 
Elek (BalasS'.!'.(yarmal], Csépe István (Fü. 
lck), é>vúry Elemér (Rétság), Gál István 
!Losonc). 

Fc[:y::1111i bizott;;á.~: Smetana .t\Iaclár, 
l{ó:;1 I(úrolv. Csc 1Jc István. 

PótlagcL: l·ic}·clrich Károly, p. Róth Ti
V2.dar. 

:\ L:l)rülelhez Larlozó gyógyszertárak: 
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flars megyéből 6 helyen 8 gyógyszertár, 
Hont megyéböl 5 helyen 6 gyógvszertitr, 
Nógrád megyéböl 29 helyen 35 gyógyszertár, 
összesen: 40 helyen 49 gyógyszertár. 

XX. l\1unk;\cs~Yidéld keriilct: 

Elnök: clr. Ferenczy János (Munkács), 
Elnökhelyettes: Fejer Barna (Nagysz&llös). 
Alelnök'. Vaszccsik Arldrás ( ökörmezö) 
Titkár: Szánthó Géza (Munkács), Pénztáros: 
Tóth István (Mmü:ács l. 

Választmány Árvay György (Nagyszöl
!ős), Rólh fslván (Nagyberczna), Buday Fe
:enc (Vásárosnoménv), Fülev Aladár (Nagy
dobrony), Hal:isz Sándor (Ungvár), Herczeg 
István (lbhó), Róykó János (Tiszaujlak], 
Somogyi I\.ároly (lCörös1nezö} 

1 
Ton1csinyi 

Ödön (Ungvá:). 
F egyelrni l:~zo! Ls:'tg dr. Ferenczy J ánosr 

Tóth István. Gaver János. 
Pó!tagok: F-ekcshiiLV Zoltán és Dancs 

.Miklós. 

,~... kerülethez tartozó g•/ógyszcrLárak: 
Bereg rncgvóhöl 18 holyen 27 gyogyszertár, 
Máran1aro::; n1egyéböl 13 helyen 16 gyógy
szertár1 Ugoc8cl nu~gyéből 4 helyen 5 gyógy
szertár ·5S i_lng n1cgyéböl 8 hel·yen 14 gyógy· 
SLertór. összesen; '±3 helyen 62 gyógyszertár. 

i[ 
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XXL Bihnr-Nagy~-ára.di kertiiet. 

Elnök: dr. Medvigy Ferenc (Nagyvárnd), 
Elnökhelyelle.s. Dobsa Sándor (Almosd), 
Tiikár: ~jlay G. Gyula (Nagyárad). Pénz

)áro.<::· c·~Jnd8_ Endre (Nag~n:árad). 
Vábszlmún)'i lagok: Barla Dezsri (NaQY· 

várad), Beilkö Sánolor (Derecske), Bayer 
György (Biharpüspöki), Csont Lénárd 
(Nagyvárad), Jankó Gyula (Zsáka), Kotsis 
Dezső (tlescl), Pajor Pál (Nagyvár.Hl), dr. 
Penker Sándor (Székelyhid), Szendrey 
Sándor (Báránd), Wiebnd Gyula (Sarbd). 

„A. k-;;rülelhez tartozó ,gyógyszert:í.rak: 
BJhar vúr111cgyéhö! 73 gyógyszertár. 

XXI[. Szatni:ír-Szilúgyi keriilcl. 

Elnök: Tab;ijdi G-yörgy (Szan1árnén1(:_ 
li), Elnökhel;•ellcs: Molnár Mihály (Szal-
1:iílrnétneli.). "filkár: Jakab ~4.rpácl (Sz:i.l;:nár
némeli). Pénztáros: Schlell Géza (Scahnár· 
néineti). 

A. kerülethez Szalrnár és Szílágy vitrn1c
fiyei gyógy·szcrtü.rak larloznak. össz8sen 72 
gyógyszerlár. 

XXIII. Ko!ozsi keriilet. 

Eln0k: dr. Hinlz György (Kolozsvár). 
Elnökhelyellcs: Németh András (Kolozsvúr), 

Titl<ár' Kraus Oltó (Kolczsvár). P.énzláros: 
Görög Lá·:zló (Kolozsvár), 

Vál:isztinányí Tagok: Bróscr Gusztáv (Besz
terce), dr. Cseresnyés Gyula (Kolozsvár), 
Fe!<ete Antal (.!'.sibo), Flóhr .József (Kolozs
vár), Holkska Dezső (Kolozsvár), Litschcl 
Emil (Dés), Lukáts Ferenc (Kolozsvár), 
Nits János (Szamosujvár), Novák Sándor 
[Kolozs), Sebesi Béla (Kolozsvár), 

A kerülethez Kolozs, Szolnok-Doboka, 
Be:.:zlerce-N:iszód várrne.::iveí 6vÓrivszertár1k 
[artoznak, összesen: 38 ~~Yó.~y~ze;lár~ 

XXI'V. Szék~lyföldi kt>riilet. 

Elnök: Na;jy Jenő (Marosvásárhely), 
Enökhclyelles: Löffler Nbrcell (Csikszere
da). Tilkúr: I(ovács _:\ndor (!Vl:i.rosvásár
hely). Pénztáros: lznnel Márton (Maros_ 
vúsárhely). 

-\TálaszLrnányí ta.~ok: Bajnok Jenő (I(éz
dil·ásárhely), Barabás F ere ne (Uzon), Czop
pcll Ernő (Szászrégen), Dávid János (lVlaros
vúsárhely), dr. Debiczky Mihály (Csikszép
y•;z). I·faln1ágyi Ernő (Sz:-'irhcciy) Jlicier 
/•:liklós (Székely~.;cresztur), ,I(on~z' .'\nd.;ás 
(Székelyudvarhely), 

A kerülethez Maros-Torch, Csik-, H!i
roinszék-1 és Udvarhely' ..-úr1ncgye gyógy_ 
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szertáraí tartoznak, összesen: 80 gyógyster
~ar. 

XX\' Délvidéki keriilet. 

Elnök: dr. Makray László (Baja). Társ
elnökök: Szmik Gyula (Óbecse), Michets· 
Gyula ·(Ujv•idék), Samarjay Béla (Zo:nbor), 
Heiszler Gyurgyován;zky Aurél (Zenb), 
Titkárok: Görbe Gyuh (Baja), Pulsay Kál-
1nán, 1Ilin Dusán, Grossinger l(ároly, Lehr 
Jakab, Antícs György, dr. Bánffy Boldizsir 
és Huszágh László. Pénztáros: Görbe Gyula. 

Vábsztmány: Beck V•ilmos (Palánka), 
Domonkos János (Jv1agyarkanlzsa), Hzcskó 
Tamis (Gombos), Horváth Zoltán (Der;iye), 
Jeszenszky Ernő (Bajmok), Krausz Ferenc 
(Hódsáiil, Lét mányi lslv:ín (Szabadka-Nagy
fény) ifj. Lárencz László (Júnoshalma), 
Pradort .József (Búcsalmás), Rátay Dczső 
(Apalín). Schuk Gyula (Ujverbá.sz), Schu: 
macher Zoltán (Cservenka), Szelmger Jeno 
(Titel) és Tichy Béla [Horgos). 

A kerülethez 165 déh-icléki gyógy.;zcr-
t~r tarlozík. 

Kerületi lárselnö'1ö'1: 
Szmik Gyula (óbecse), Michels Gyula 

[llj""d2k), Samarjai Béla, Zombor, Heiszlei; 
Gyu,r~ynvánszky .A..11ré! Zenta: 
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Oldf.'veles GyögyszcrCszek Orszc.'igos Egyesiilet-e, 

Elnök: Urszinyi Károly. Alelnökök: dr. 
Halmai János, Földényi Alajos, a hotrmadik 
ttlelnöki Lisztség b2löltell2n. ügyvezelő lit
kúr: Czegledy Béla, Ig:i.zgatósiigi tagok: 
Hojdu Aladár, Ltborczi Vilmos, Sármásl 
Gyula. Pénztáros: Bar!hó Elemér. Ellenőr: 
Tatorjún Dezső. Föje~yzö: Bal.is Pál, Jegy
ző: Papp László. Szerkesztő: Cze.~lédy Béb. 
ügyész, főorvos és orvosi lnnács:idó liszls~g 
egyelőre belőllcllen. Házna.gy: Papp Károly. 

Válaszftnányí la-Jok: Bened~k Islván, 
Endrényi Ernö, F an tel Sán<lor, Fényes Béb, 
F oky Imre, F o:"Jtos Jenő , Györffy Sindor, 
Jiajnal Béla, I-Iarrnos Tibor, l(alonJ. .A.ladár, 
l\.isdégi Ferenc, I(ov:'tts Sándor, I(unlan1ási 
Gyula 1 dr. f_,elkes György, Jvlarlon Sándor, 
Miklós Zollá'1, p,•rchala Károly, Pogány 
László, Remeley-Fül:pp Tibor, dr. Swlay 
Sándor. 

Válaszfn1ányi póttagok: .!-\ln1ú.si Ernő, 
Gedeon .-\rpi1d, I-Ieh;.; Lúszló, I-Teintz GCz:t. 

Szánrvizsgáló bízotls:ígi tagok: Egcrdy 
Géza 1 I(aszaníczky Gyula, \Tass Endre. 

}fngya.r Gyór4yszl1 rl>.·<zt·k ?\yug:d;jinti:zl'fe. 

Székhelye· Bud:lpest. J\la;Jiltutott 1893-
ban; ujjász::rveztetell 1903-b:.ui. 

Elnök: Bayer A.nt:d korm:inylötanácsos, 

í: 

" 
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ale1nökók: Löcherer T~uni1s és Horváth .J ~-
nö. Pénztáros dr. Bayer Antal. Ellenőr:· Bc
rctzky B6~a. 

Budapesti Gyógyszerl•sz Tcstiilet Nyugdij- t!s 
Segélyzi) Egylete. 

Alpitási év 1885. - Székhelye a lulaj
donál képező .L-\gglzl2ki utca 8. szán1u házban. 
Elnöksége és tisztikara a Budapesti Gyógy _ 
szerCsz 'festületével azonos. 

l\.Iagyaror.sz:ígi Gyó'!'.SYSZ('rt>_:-;z Egyesiilet [>:-; az Okl. 
Gyógyszerészek Orsz. Egyesiiletének kehi1!éhe:1 

alakult Gyógy~Z<•rl•szt~k tentetkezé~í :.;e1~1;lyakciófa. 

Budapest, VI„ Hcgecllis Súndor ulc:i 17. 
'fclcfono 115-266. 

Intézőblzotlsúg: ICorilsánszky Olló, I\:o
vács Ödön, I~áng Oszkár, Löcher::r l:ttn:is, 
Mészáros Dezső, Gróff Gyula és Rólh /lhnó. 

}!agyar Gyúgysze;:észludonuinyi Türsasüg-. 

.L\lakult: 1922-ben, .:i. ·lago1'- szún1a halszázon 
felüli. 

Tiszlcklbcl,l elr1ö'<ök: dr. Mágócsr-Dielz 
$;índor nyug. e, r, tan., dr. Deér Endre kor-
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rnányfőtanácsos, gyogyszerész az Orsz. 
Közeg. Tanács tagja (·/"). ElnÖk: dr. Jakab
i~ázy Zsigmond nyug. egyet. ny. r. tanár . 
. ..\]elnökök: dr. Széki Tibor egyel. ny. r. ta
nár és dr. M.ozsonyi S:ínclor n1in. tan .. egyet. 
ny. r. tanár. Főtitkár: dr. Lipták Pál egyet. 
11y. r. tanár. Tilltár dr. }Ialmai Jáno3 egyet. 
adjunktus. Jegyző: dr. Horváth Jenő, a Szé
l\ esföYárosi közkórházi gyögyszcrláralt Jg:tz
ga tój :i. Pénztáros: dr. Wéber Dezsö gyógy
:: :;:erész, az Országos I(özegé.szség. Tanács 
l:,.gja. Ellenőr: dr. Zalay Dez:-;ő gyógy.sze
rész. Könyvtáros: dr. Csipke Zoltán egyot. 
:h:. tanir. _1..\ vezclö-lesllílel tagjai: dr. /\nd
ris:.;a \liklor gyógyszer.0sz, ker. tisztiorvos

1 

c,~ye. e. rk. Lanár, dr. ~L.\u;.Iusztin B~la ~gycl. 
e. rk. l:tnár, nyug. kis::rletügyí föi~azgató. 
I.~aycr _::.\..nlal ,gyógy.:.zcrész, korn1ányfölaná
c.::os. Ernyey József ny. n1uzctun:i Iöígazgató, 
dr. Groh Gyula egyci. ny, r. lanár1 Györffy 
Gábcr gyógyszerügyi föig:lzgato, dr. Iss12kutz 
B6la egyet. ny. r. lanúr1 I(oritsánszi°'"y Otló 
gyógyszerész sz::lkiró, dr. fvlíkó Gyula egyet. 
e. rk. L:u1{tr (Debrecen), dr. Schulek Elc!11'3r 
egyel. e. rk. tanúr, dr. Sie.~ler János

1 
n1Í!1isz

ler oszL lan.1 ::,QycL rk. lanúr, dr. Sz2b2llCcly 
l~á.::zló egvel. nv. r. Ltnár. 

;\. 1\irsasáci tilkúri hi .<:.Ldának, az tr
lc::·llő szcrk2szlöségének és kiadóhivah1lána.k 
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címe: Budapest, VIII., Üllői ut 26. Tel~fon: 
140-249. 

Budapesti Gyógyszerész I~aszinó 

Alapító örökös díszelnök: dr. Gaál Endre. 
Elnök: Csányi Imre. ügyvezető alelnök: 
Sehubeá Arnold. Alelnökök: nagyiványi Fe_ 
kete Zoltán, .Majorossy Béla. Pénztárnok: 
Hofer Antal. Ellenőr: Neményi Nándor. 
Hámagyok: dr. Temesváry István, Graef[ 
Tibor. 

Választ111ányi l~.gok: Dobos Gábo::, 
Orosz Ferencz, v. I(ovács _l\laclár

1 
Janilsáry 

László, dr. Gaál EnJr2, n. Wolff Lajos, Szil
vássy :.=1y. Ló.·.zló, Ri:n:ry Béla, Zahoránszky 
Ervin, Bozó Géza, dr. Weber Dezső, Cszrc
nyey Géza, 1\'iagny I(ilin:in, dr. Ivlolnár _AJ
fred. Betegh Í(éÍroly 1 Ric_;z i\.rn1in

1 
\~í·i~s11e1 

Lajos, Szücs Ernő, Éllő Islvún, Steiner Osz
kár, Pandula J ózseL 

Pótváhszlmányi tagok: dr. Illés Ede, 
Szenllörinczy Béla. 

Szán1\'izsgá!ó bizollsá,gi lJ.gok: Va jn,1 
Józsof, ifj. Kerpel Pál, dj. Örvény! Beh, 
Kende Ervin. Póttagok: Pikler György, f• e
ke te Andor. 

Gyógyszerészek Turisi'.a T<irsasága, 

Alakult 194Lhcn, m'nt a Magyar Turista 
Egyesület „Gyó,~yszerészeh" csoportja . 

.J eivénye: felu~r,~s sz~nü paizson, a hár
n1:ts halnn1 és ketlös kereszt piros, a 1~chely 
es kígyó kék alapon. A ketlöt összefogja egy. 
szál gv0pór az _i\-\. T. E. betükkel és Gy. T. T. 
·- J cj,11. fclirá;rnJ. Címe: Bp. XI. Szent Imre 
hg. ut 4. IIT 2. Tel.: 257-596. Taglétszám 
kb. 50 fő . .:.\ Társaság rendes tagjainak, egy
ben a M T. T. tagjának is kell lenni, egyéb 
ként csak várloló. t··tri lehet. Célja, a l<:ar1 
társadalmi érinlkc~Ó~ kin1élyitésén kívül a 
ho11isn1ercl és lern1és1eljárás terjesztése, tu
rista lélesiln1é:nyek lán1ogatása és - anyagi 
Erejéhez .'.l1érten - alkaln1azoff gyógyszeré
?zek iiclültelése1 forrás foglaláS és gyógysze_ 
rés?. luríslJ. 111en1?.C1ékház Iéfesilése. 

Jeienl~?.! liszf.ikara· Vezetőség: Czeg
lédy Béla, Mezey Jenő, németprónai Wolff 
l..ajos. Pén:~lár·J;;: dr. Sperlá.~h _l\Iadár. Iga 
70ló bizcll,'lg: dr. Horváth Jenő, dr. Wéber 
Dezsö. Tura bizottsúg: Czíbulka Gyttla. Vá
laszln1{ury: C:::er2nycy Géza, Fényes Biíl.ai 
Győrffv Gábor, Mihályi János, dr. Nagy fa 
Yin, n. Wol!f Lajosné. 



Hadvjselt és 'l'artalékos G'yógyszerfszek Szövet~ége, 

Alakult 1940-ben. 

Célja a katonaviselt gyógyszeré:szek kö
zött a bajársiasság és a katonai szellen1 ápo, 
lása, a k::u~ társ:icl:i.ln1i érintkezZs el5n1ozdi
tása. 

Összejöveteleit időszakonként tartja, lag
jcdnak szán1a több százra ru.g. A n1ozgalon1 
elindítója !vlezey Jenő honvó gyógy-sz. igaz
gató-ale7.redes volt, .. A. jelenegi vezelösé'.:i, 
las;íaí: BucLínovils Tibor, Burgelti Ferenc és 
I.elkes Gvörgy dr lart. _gyógyszcrész-hadna
gyolc li. Szövetség ,::ín1e: Bµ. nGoiray" gyógy
szertár VTT. Gar'.ly tér 19 Tel.: 228-679. 
Burgettú Ferenc gyógyszl. kezelő. 

„,\ budapesti kir. n1agy, P:í.zmúny PCter tudo1nún:r
egyete111 gyi)gyszré;-;zhallg_atúinak iinkiipz(í és 

~egC lyzií-P!!Y lel e. 

1Yluzeun1 körut 6-8. II. udvar, I. e111. 
Alakult 18G3. évben. 

Elnök: nemes Torma A.nlal, alelnök: 
Zo.Iay I(ci.roly, főtitkár: I(oritsánszky Dénes, 
dlkár BertalaF Pál, p&nzláros: I-Irabéczy 'fa_ 
n1ás 1 Jegyzö· BaLis Judil 1 ellcrtűr; Iviarsó 
l\'1etzg€r 1Yííklós 1 könyvtáros: Talár József. 
háznagy: Csíki Eríb, bír. biz. elnök: Csóti 
István, víg. bíz, elnök: vitéz Matolcsy György 
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vftL1szli11ányi Lagok: Issekutz Livía, I(ovác<; 
Pál, Siposss Gyorgy IL éves, Balás Judith, 
1<.ácz Zoltán, Si111on Pál L ·~ves, ]vlozsonyú 
_?v1ariztta, Losonczy \lü1cc uj r. I. éves. Vá
la . ..:zt.n;{u-rvi jl('Jlla.~ok: Losonczy György II. 
éves, Durev Gyula L éves, Tóth Gábor uj r. 
i. éves Bíráló bizottsági tagok: Klembala 
M:írh, Geiirch f•'Cenc IL éves, Csóti István 
L éves. ürr.gdy József uj r. L éves hallgatók 
Száni viz.~ .~~·.:UG biL. tagok~ Betegh Péter 
gyógyszerész doktor-jelölt, Bachi József és 
.!)ósa G~'cir.Qv nj r. I éves hallgató. 

:n. kir. IIorthy .:\Iildcís ·rudo111<.inypgycte111 gyógysz·~
rl>.:-;zhallgatúinak „l{iikc)czi" hajt<irsi l'gyc~iilcte. 

Székhclv: Sz::Q~'.:1. 1~11!'td C!ub, 
Alakult 1921_:_1940. évben. 

Ör0kös 111agistcr: dr. Széki Tibor e, ny. r. 
l:tnúr. :\l:uJísler. dr. Tul~al::; Súndor e. n1. ta_ 
r1ár, föíspi~L v-ezór; f{:ícz Györg?. _'-\lvezér.::1-:: 
'I\1nyogh·y Fer·2ncz, Tólh :'..\clorjá1L I'ládor: 
f~_ttlry .4..rpád, IZincsiáros: Bács -\Taléría. 
l(incst:írör: Znkar György. l)aruféí: I(risló 
N:~gy István, Iródcák: f(áz.só Edilh. Regö:.:;: 
Biró Tibor, Udvarna[{y: Szirák Endre. 

·>=; 
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SZAIU.APOIC 

Gycígyszer{•sr:i lietilap, 

l\Iegindult: 1SG2·bf.•n, uéh::i.i Schécly ;)úndor 
sz2rkc;:;z1éséb~rn, Jelenl1•g tchút 80-ik 1~\-f•)lyan1út 

éli. Sze:rkeszteitc 1SU7-tő! 1024-ig d1'. 'v"nr::;úgh 
Zoltán. Sz2rl;.x.:;zti: R&thr.lyi ,J(jz::cf ;.,_ Budri.p:;:od 
Gyógysz'2rész 1Tt~slület hivatn1o::: h~pja. I~iadja a 
Gyór:,')·.szsrészí lf11tilap kia:iühiva1a.1a. Du•l:i1H:„.;t, 
\'III., HG·:,;k Szilúrd ut.ca :31. Tel.: 131---100. Pdt·lii.-3 
~:-:e:';(\ ::zt\i é:' kiar.lri: dr. Ga:'d Endre. St:erk~:-zt(isé-,g: 

IJuda11csL, ·vnr.. I~i)!~;,: .-::.zilúnl tL :3i. Eii.;Ciz\ u~:;i ára 
czichisze:·i~1t c;_g-y ncgyedé\-rJ 'i'.50 pe11gii, 

Gyúgy::.zl>r~.sz! l\„{~zl(in:r, 

l\Ie;:rindul! 1.)3;;.bt·n, n~h:1i C;,urga;.- }~úhn{u1 

.SZC1:::.'5='.-:l<~S<:•b2n, <iZ 1~1.1:;. é\'bC'n tehár S:.:-ik /~\"fO

]y<:\lnÚt l!i_ S:-:2rkc-:::t<.::li\' 193G-ig E.a:„ln.·."zky G•·yz:1; 
kiadótu!ajd111~ns e~ a kiadá.st':1t .fG-1E,;ú;: (izv. E.~u·

lo\·.~::1-:y Gcyzú1:~. Sz>:rk.:;.::zti: I{.()ri1.sún:.:zky 01i/1. ;\ 
::\.1:1-gy:::n:r;:t:úgi Gyúg·y;.;z,:·.rész Egyi·slih·t hiva1nL"::; 
lapja. lroda: l:udapc:.-;t_ ·v1IL, ·v::L:: utca 12, Tf~l0í.\1n: 

13ü-225. Elúiizet(si ára egy negyedévre S l', 
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Gyógyszerészek Lapja, 

A.z .'-\.lkal111a.::1tt Gyógyszerészei;;: Ors?;ágos 
Egyc2ület.éne~\ ]1iY1.:ralos lapja. l\1egindu1t 190G-ban, 
lf142-b211 teh:'t1 8í _ik é\-.fo1ya·11ába lép. illegje1Pnik 
ha:\·onia ké1szel'. FeleJ()s szc,Tke.sztő: Czf>g1édy Béia 
I\.iadja: az OkleYt'lP.s Gyógyszerészek Egyesülelte: 
Szerkesztősf.r:,ri. és k!:1J.óhh·atal~ iroda: Buda-p-esr:, 
·vIII., Népszinház u. 2'i. Tcie.fon: .340-3'14. _t.,,_ la.po! 
az egye.sület ta~rjai dijtal:rnu1 ·kapják. Egyeslileti 
tagsági J.ij havonta 2AO pengö. 

.:\Iegtnciult 102J3· bao. 19-12-bcn tehát 7-11\: .é.vl'o-
1y::unúha lép. l\[pgjelcnik hetenként, Felelő.s sz<>r
!J:,esztö é:: kin dO: dr. Szász Tilunné.r. E1ö.fizeté.si ára 
nPgyedé\'cnkent i 20 pengö. Sz:.>rke.:::ztőségi é3 

ki:;.dóhiYatali irod~c: ündapest, IX,, üllői ut 21. 

?\-!agyar GyógyszPrésztudon1ányi 'l'<í.rsn.ság 
l~rt~sitöje. 

?IIegindnlt 1D2t.-J,e.n. Dr. l\-Iágocsy-Dic·tz Sán· 
rinr, dr. J::J\·abhúz~„ Zsig111nn<l, dr. Széki Tibor é."> 
dr. Schul(1k Elc!nCr k;jzn'rnüköd2.::(;y~l .s-z1·r1.::e.szli; 
dr. Lii"Jtúk I':'d. ?.Ieg:}.:-l-:nii;: kétha\·onk0nt. Eliifize.. 
té:;i dija: eµ-y éi"l'•: '1 ii pcngó. S7.;•1C12sztö.ség és 
kiD.<tóhh-«tal: Dutlapc·.~r. ·vrII., üllöi ut 2ü. Te1e:fon: 

1·.10--2-!9 
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lö 
Gyégyiln;.~un Eilfl!E~J'k exresfu:e@.é§ 
és; ·vegyéGzelc:ü gyá.K' Re '1r i; 

iBlmla1i@si, V!,, mwsh1 1iir;ir;<J 12. se:, 

Telefon : 225-460'"· 

L e v él e i n1 : Budapest 4. Póstafiók 160. 

S ü r g ön;: e i m ; „ Drog tőrök" BJ<lepcst· 

l1 
' 

:• 

MAGYARORSZÁG EGYNÉL 'llÖBB 
. GYÓGYSZE!HÁRRAL BIRÓ KÖZSIÉGEI 

~\ s,ryOgysz,~rtárak szt'irnának feltüntetésével. 

_:\hauj.szántó 2 Bezd{111 2 
_.\bony 3 Békú s1ncgyer J 
Ada 2 Békés 5 
...-\patin 3 Déké.scsaba 111 
_-\..szód 2 Dicskn :t 
Daja 5 Bonyhúd 2 
Bajn1ok 2 Borg0prtn1d 2 
l!:i Jn,;::;,::agyan11at 3 Budnfuk 3 
I1alatnnfürcd 2 Dudapc;;;!; 18q 
Bal1nazuj;;úros 2 Cc~léd 5 
D::irr .. ::: 2 Celldii1nölk 2 
Drcttonya 0 Csania·.ri:· ~ ., 

B:.ü::sal:11ús ,, 
C20pc·l .j -

Dúc:-:tiipoly,.t ., C~Gl'\"Cl1.k<~ 2 
Dún:ffyhunyad ,, C:,i.kszep•cJa ~~ 

Be:\'f;:-Zúsz .) c:~11n1rrúd ~l 

r:2rct tyl\ujf alu " C:-:11rna :2 
li03ztercc ,, C.'11t~;:, .„ 
Ü«Lhlt::n ~ C.-'un•;, ~ 

1 

1 
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Debrecc>n 22 1-Ialini 2 

2 1-Iat.Yan " ')erecske , 
Dés .[ He:\·;.is 2 

Dévaványa 2 l lúdn1e·~.JyásáThl~l~· 1:3 

Diósgyö: Hó ds ág 2 

[.Jn1bóvár 2 Huszt 3 

Dunu:füldviü' :2 Ipolyság 2 
Dun<i-szcrdahely 2 Izsák 2 
Eger 7 J únos11oln1·;J. 2 

Elek s Jászapáti 2 

Endrőd 2 Jászárok.szállás 2 

Ercsi " Jászber&ny ~ „. 
E::;zl\,rgo111 3 J úszl;ulány 2 

Élesd 2 E.alocsa 2 

1\.istel~k 2 .i\Iúra•.naTossziget fi 
1(isujszá11ás d }.Játésza1kn 2 
I(isvárda -! :'liezöberfny 3 
I\.olozsyúi' 21 l\Iezöcsát 2 
l(on1ádi 2 l\Iczö1köve.sd ., 

0 

I\.on1úron1 5 l\It~ZÖlUr 5 
l\.ondoros 2 ?\Iélykut 2 
I\.ovászna '.:: I\iin<lszent 2 
l\.örn1C::nd 2 :i\Ii::::kolc 13 
l(örösn1ezö 2 l\Iohács .j 
l(öszeg 2 i\Ionor 2 
ICraszna 2 Zl'Iono.storszeg 2 
„nnhegye-s 3 l\Ió: " 1 I\.ula 2 l\Iunkúc:-; 

Érnlihályfal-.·r. 3 J(aposvár G 
Érse!k•uj,·ár 4 1\.apuvár 2 
Fehérgyarrnat 2 1\.arczag 5 
Fcl;;0\·i;.;ú 3 I\.as:::a 11. 

GCdöl!ö 
., I\.ccske:11ét 12 

G)"'<S:rgyósz:ntmiklCs " I\.eczel 2 ., 
Gyon1n 2 J\.eszthPl'y 3 

Cryön:;yö;; " E.éz<livásárhcly 2 
Gy0T 12 i(i rályh•·l1ncc 2 
Gyuhi 5 I\.iskt1rös 2 
flajduböszörinény ;:; l\.i:ikundor0zsn1a 3 

I-Ia_idudorog- -' E.i;.,·kull'.féle1:,•·yháza (; 

Hc1jduhadház 2 E.i:::1n1nha.las 5 

flajdunúnás " l(iskunn1ajsa 2 
" 

fin.jduszoboszló ;J J(ispest 
,, 

" 

I\.unn1adaras " l\Iurnszon1bat 2 
J\.unszi-•nt-n1árton 2 Nagyatád ., 
I\.un:szentnú.kló.s :~ Nagybánya 
1\.iillöd 2 Nagyka,i1iz.::a e 
Lajo.::nlizsc 2 Nagykúlló ., 
Lcira 3 N af,ryl~úroly 
Losonc " .J Xagykúta 2 

" agyarkanizsa 3 Nag-ykörös 1: 
.Jiagyarlápos 2 ::\"r~gy:-:on1kut ' ::\-Iagyart'.i\-ár 2 Nagy.szalonla -! 
71'Iakú 8 Nagy.szöllti~1 2 
)farcali " XagyYúntd :2í1 
i\Iargitt-a 2 Naszúd •.• 
?.Iaroshé,-jz 

u, 

2 ?-;úüud\·a! 
l\ia.rosv[1sú1·he1y 

.. 
9 l\fyárúdszered~i 2 

t' 
j 
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Nyírbátor 2 Sa1gótarj{Ln 3 
Nyire.i;:ryháza 9 Sarkad " " Ornsházu 0 s~1shalo1n 2 
óbecse 4 Súrbogárd 2 
ózd 2 Súrospatak 3 
Púks 2 Sá1Tá1· 2 ~--'>{ipa ,j Sii.tora1.iaujhely 4 
Púrlni.ny " Sepsiszeontgyörgy'· •l " P{i;;:ztó 2 Siklös 3 
Pcstsze11t erzsébet 12 Sicífol:: 2 
Pest3zent1örinc 5 SoityaclkeTt 2 
Pestujhely 2 3•)JH'Oll s P(,," 1-! Soroksár 2 
Péln1onost-0r 2 Szali::dka 17 
P6terréYP 2 3znbad::zúlliis " Pilis\-örösYiú· ,, 

Sz,1n1:);:;u.h·ár 2 
Polúnka 3 SzaT•·ns 5 Polgár ~~ 8r:atn1úrnén1eti 11 Putnok " Sz;íszrég-<~n ij 
Püspöklttdány 2 Sz0ged 25 Rahó 2 S:ze_rd1alon1 n 

" J1áckt:\"C :-~ Szep:\·ár 2 Ráko.scsaba 2 S1c-kszárd 3 Ráko.spalot:a 7 Szr,nte .. ::. s Riko"szen bnihá1y " Szentta1n(ts " .1 Hi111aszon1hat " Sztcl'0l1C:". 2 Hoz.:c·n)-'Ó ' Szt~kdyhid 2. Sajkáss::e11 tiv[tn :3 Székelyl;:eresztur 2 
Sn.jószentpét/'T '.~ Székelyudvarhely 3 

4'.51 
Székesfel1érYá1• 8 rrörökszentn1iklDs 4 Sz.igetvúr " Turke\'C ,, 
Szikszó 2 :.Jjú:hérló ~ i:5zrlágy.so111lyó 2 Ujpest 11 Szinér\·áralja lijverbúsz :~ Szobráncz ~ UjvidéJi 

~· Szolnok ' lingvár 7 Szon1bathely 7 \1{1.'..: -! Ta:polca 2 \í ecsés :~ Tasnúd n 
\'eszpré1n -l Tata 2 \Tésztű 2 'fápiószele :~ Zalaegerszi:;.;; " ., 

Te1nerin 2 Zalaszentgn~i· 2 
Tisza.:föld\·ár 2 Z,:nb~ li 'l'iszafiired ., 

Zi.L111 :; Tokaj 2 Zü1nhor 
'Tolna '2 Z::;abja ., 
Tótko~nlós ~ 

l
~.··=====-l?l=l-=··-=·-·-------···=-==ü=v=o=g=, =n=a=g~y-

EJ kereskedés. 

'-

l:ilgl!!lajrlmrns : S ! e i ll ® r ll l a ~ ~ r 
Iliél1 Emirn·1n. 4(l. 

leiefon, '/40-180' 

! 1 

1 



MAGYARORSZÁG NYILVÁNOS 
GYÓGYSZERTÁRAI 

(.'-\z <.1datok so1-rendje ez: 1. _'1,. helység. 2. } •. 
n1egyc. 3. _'-\. h'.koso;iig .s:o:.ún1a o.;.z 1930. é\"i népszán1-
1{dás szerinT. '.!. _..\.. gyógy;:,zertiu· cüne fu ~1a rciiL 
jogu, vagy fiók, ennek feltünteté.::e. 5. A. gyógyszer
túr aLtpitásáaak éve. G. _.\. tul::i.jcionos és az es2t-
lege:5: bérlő vagy !k·uzelö neve. 
'C'sctlo_•ges é3zrevételek.) 

_:,._ba (Füjé1") l. 406í, örangyal
1 

t n.l (fió:-.kal Súrke1 c:szturon). 
. ..\..baujszántü (.:\.bauj) l -177:3, 

1812. I\:.i.;körE.~ i\Iei.;c'l.:> Irén k. 
Telefon: 1'!. 

7. Zárój;.::lben a.z 

12!13, Scheiler .:'u1-

FPhér 1bigyli (r.), 
l\Ieise!3 l\IikL)süti~ 

.-\llauj3zántó, i\Iadonna, 1~)23. cizv. Sz;dr~y .:\Ii!t:i.lyné, 
k. l\.en::kcs Etelk.1. Te-1.: 31. 

.. :\.bauj.szin::-. (.'-\..bauj-Torn:1) l. l:JlD, l\IcgTúltó, lDJ-L 

Go.sztonyi l\Iór örOk. 

A.bádszaJ&k1 (Szolunk) l. 7,1G3, l\Iagyar l\.ot')\E'-, 
1873. l\.to'rt&.sz Ern(: !St\·ún . 

. Abony (Pest) L lű.()5i, Szt11t: István király, 1.01.n. 
Pe1·ényi Gyula, h. Budaházy Sándor. rl'C<l.: 3-L 
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.Abony, TZern16ny (t·). 182,J. D1". En1ber El€,mér, b. 

Sz~1bó f;yula. '.l.'e1.: :25, 

.-\ h()ny, ?IIt.:gTúltó, J (.1::;(1, C:::~nlil~zk:: Frigye:~. 'i" •!.: 

.-\i::-a 1 Pt:.~t l 

GruLt. 
A„<i::, 1Dú1.:;_:J 

J. 1230, )I•:gráltó 1887. 

S:,.0,~tli~J.rún1~'úg·. :1,,i·idc: nudnlL 

.·\d:lc:; (IL::\·i:.s) I. :!101!, JI<:g1:últó, (i). 1936. , . 

C1;tq111r;H .·\nt~d, k. 0:·n:"z Júnos. ("Ván1o~györk ri. 
''l:.ia 

/„·r;,,!lY (J''vj{-1•) 1. ·1:2GCi, l\Icogv:ílt1), 181'.l. (iz\·, \'~ i
d:c Gyl!lZ:ÍH(', k. dr i'1Iatok·.'_:y116 \'";\jd<t Uona. 'l\'1.: 
1:;, 

F,·:r'il" 
.-\jc::'ic. •.;· 

_-\ 
J),:'::·;.;,·; 

„ (:\I'.;1'<1.tJ!c~o·u·· l !. ! :'./.:::: 

·! .~(10. C::6tü1:j 1,·,:kn:1y .Tnli~1. 

_:\!;:1."' :~1:: 1 lu:1 (::\Iúrzunan1."') 1. -L:7!, S::: ·,H l,'tYú~; 1 
J.:·~S~1. i1Z\". Stc:ue1· J<:nÜn[, 

:\la~- (T'(" t) 1. .S\1·1.1. ]\..in•.::c·1:!. [}1! 1. ij;;\·, di·. (__;c'X
bcrt Oü(1n{•, k. (!,-.'i''':c!·t :\n :,,:· T !.: ~!. 

~-\J~qi (P.:.i~l") 1. :::150. J:n;;. <;·. r'"l·.·J:; 
,J,,;ni;, 

~-\l!Jc~·lf:llv~' (Pe::t) L :J·:J:JL ~\l,,;g.,,-:'tltö. lfllS. I\.f·r, . ..:::
t6ly Júno::, b, p[,:fI0-ri Lujv.s. Tel.: :2GG-01:1. 

# ' 



iM 
j}Ji,rti ( f'(:::L) ! .. t293, l\leftvi't.ltó i9.30. PatOnJ.'i 

(Pt.u:3•::1
'.·:) Pál. 

1.lc:-:1.1t '}\:.1~r) l. 1781, József Nádor, 1882. Gorka 

Arpúd. 
Uµ:y.:í ( r~::l11:grúd), 1. 3859, Istt;'.ili gon.dviselés1 1925. 

I\Iózc2 Ele1n~1·. 

\.ln1:í.~_zalg:(' ( ~z11úgy), 1. 2100, i934. \Vagnet' Klá'"' 

ra. 
•\.lsólc:nch·n. (Zala) 1, 4729. Szcn.tháron1ság. I-Iim~ 

·:-ncl:hi:cch Gyula. 
,\lpúr (1\•ö=:iL E 4802, örnn1gyal 1892. özv. Pfalz 

Kúl:Y:ú1:nö, '.J. C.sc!kö Józs.efné„ 

A..lsócsernátoh tl·Tú1·on1szék), 1. 2000, Púduai Szent 

AJ1t'J.l, 1\tl5. Gy~1·y l\.úln1ú11. 
Ah:ódabr~:.; (P.:.:~t), 1 258,1, Re1nény, 1839. Fónagy 

Sándor. Te-l : •l7. 

;\.1s0nühú1yi (Z1;n1pl.~n) 1 1. 11$1 1 örangy;:i.1, 1897. 
C:::&ri E1r:k, h. E..li::in Sándor. 

/d:iún<'i-•:o;z:1.'.c0 (?l[á1·anH1.1·os): l. 1618_, l\legvúltó. 
1.\!:31. Búlint 11éLt4 

~.\.1.:...(~n,5inedi (.Pe3t), 1. G537 1 1Ia.gyar kll·ály1 1916. 

l1t::dn~:rer Jó:~3Ctf. 

~.\.l.sr';:-.;1.o{io1· (S1:ilúg-y), 1. 1500, örl1ngyD:1, 1893. Pethő 
Erni.i. 

.C..L"\"'·reekc- (Tie1·cg), 1. 2031, Remény 18G5. Lít~ 
1"'"'~Y E„tu·\1ly. (Fibkkül \ 1o1óco:t„) 

.-'\p~•gy (S;:~:bulec;), 1. 2202, Szent Lász:ló, 192,\ 

. A.pati:.1
1 

(Dú<..:~~J l, tl13f.i llg László_, 
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Apatin. P.::tc:.>tt l\.{n·0ly. 

Szent.ivi~nyi Jenő„ 

~A..pahi·l:i (l(o...'1«zs), 1 2100, 1911. I~íivs::dynC Eper_ 
je:::sy 1\Lirgit_ 

A.pátfalya (Csanád), l. 5581., Ish•ni gon<h·iselés, 
183·5. Luk..íc.3 Lász:ló, k. Zsögön A..rpúd. (Fió\:knl 
1'dagyarcS3ná<ll)Il.) 

Apatin. (Bács) 1. 13c36. !lg Lás7.ló. 
Apc (He\·e.;;), l. 29.JJ3, Isteni gl)!Hlvi.S('lé-s, 1896. 

J\.esskll' Gyula. (Fiókk~1l Jobbágyin) 'rel: 19 . 
. •\postag (Pest.), 1, 2G87, J\.o33uth Lajos, 190G. I-Ie

tényi Déne:; örók„ b. Fa:rag0 l\Iúria. 

• .\.ranyo::'ineggye.;; (Szat!núr) 1 I. 3800, -~ngya1, l\JO;), 
\Veinrich OrOk. 

.~szód (Pe.~t), L 5500, l\Iagyar kir!i.ly, (r), 18!3,3. 
Burger Zoltán. Tel.: l'i. 

.'\sz{,<J, J$len1 gor.dv1sclés, 1D22. P61·i Béla, Tel.: 

A va::::felsöfa.lu ( Szat 1nár). 1. -1-!0fJ. ).f eg-\·ált6, 185S. 

Nagy I.:;tvún ürCk. (Id6ny fiók Tiik.~zúdon.) 

Avas1Jjváros (S:-:ac.múr, 1, 2G()0, Csilla;;, 1915. SzG~ 

k( 1ly Julitt. 
i;:.cs (I\.on1ú.ron1), l. 6251, Szo....•ntl&lck. 1872, Ga1an1-

l1os 1\.{thn{ui. (Fiók1~a1 ·Gönyi.in) 
A.dá11d (So1nL';;y), 1. 1932, örangyal, 1.'38::!, l\Iat,)1~ 

csy Istváa. 
_\ko.sfalva (:\Iarn::tvrda), L llfJü, Snnit.C~s, 1S98 . 

Berger Gu~-ztúv. 
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,~1mosrl (I~Hn'J1'), L 2::,:23. I\.igyó, 1807. Doh5~ Sún

tlor. 
Bi.:hó~$a /Scn10;;::), 1. ::!SG5. 

Dl'::tschl;:o·:h:h Gé~z~L 

]~úc;.; (Dúc::), 1, i)::iO(I. C-dYiizitii, 
h~n1t·.: E1·\·in 

1S7-!. 

I;úc:;fc:ketcl1ev.y (Búc~~), 1. 7~, [.J ür::.n;.;ya1. I{~i.u:::z,,;1 

JcJ;:nb 
J:;úc;:::fiil(h·úr. 1n{t:3) 1. SSS'.2 .. .\z 1."tc·11i (;n:Hh·i:·c:lC;.':

lil'Z. )Ir. Ph, JI~tl'li:oYir:.~ .A.nL:d 
J:úc2l~t·1·c;.;ziu1· (_Búc 0·1. L flS·fi:í. }lcc_:!.'\"tc1t(,, Sr:nlonún1r~ 

Poli.\·;i~'n Ilona. 
D<ics·l~o:::"uthfnh·~:. (Búi::'). 1.. !1tn1;. :1It:g·1:{tlt<'.'. _ }.Indr 

sin J:'c110:.:, 
}°{1 c~1iJda..; (Ji,~l>i. 1 (;1:?)'.í ::-:~il\·;;l"!' \\"t.::1°r I\'.·L'c. 

r::·,\'ssz,_·ntiYún (n:·~(·?), l. 7-lllf_ \'i'.1 d<c:1;::1. Sehnüdc 

Jaknh. 

l~;-,e~i"!IL•ly<t. )f(onit;· S:·:c· 1·/~r. 
J'i:'..r::::1 ,:n111y~c. ~::rl1·., !~t•l(i,:;_'.·::~ :'::1>:1'· r(,Sd~-:· n ;zl::·cr. 

L::d:l':'•'n;:t<,:n:\j (/:1 1 :~1. 1. :.;1;;;1:. :\n.r.!·y~d. ~!\!\!. 1-11;. 

,,:,::'u· E.ún•1y. 
T::._):t n::'tc::), l. :.;;_11_~-, 

Thu!'y c;,·,:·::·.i:1'.·. 'f .·l .. 1-SG. 
l::,i:1 L'ti\·i Zil'· {r) l-;'S:::. L1.-,-,-~;-~;: üdi.i'\ ü··i'1k, h. 

\\-"C:-h1;1 Dl'.~11c::. Tel. :t-·;:;. 
T::.jr;,_. Sz01:tl&l1.:ki 1S/ll. :1I<1krny Ill::::d(i dt'. 

1-23. 

'l\;l.: 

1SSi5, 
'J-5n. 

J D.nos dr, 

45'{ 
Tel.: 

:2-1ü-l, :\Ir~gyúltú (r.): 

1H'.'-li!:. l~: :~·1.1:o, ToL.: .1.1. 
L:t!:c~.~:c~y;.cnH:;.i, S; ;:;:t 

'f,_·l.: ~'J. 

Ga;'d Dé:Lc. 

I.:~.Ltttrn:d1n:.'l(ii (_\ ':;.;:'.u~·~nl), 

\\-_.Ji11i.:'' Li; •.»r Tld.: -l. 

!.;~t'.:~;„,,:„_-~dú~· (_;)unc„gy}, i. _:1«'.I 

:\i:.c!'i:: :!C.".'.1! ;-:-:c~·t•.,:·y L-:tju.:::. 

Ln::dü1::.t'\d;::lj::1· (\.<:,-.;:::111é111;. l. '..:!i_lS, l'uni! 1HtrZ. 
i!i;ii« Ti\·::d:.u· t.Fil.;;:k<;i Lc·p: ,»;iyln n, 

j;;dai.un_i:;;1üv:'\1· (:::il•'.n0gy) 1 1. '.J~I. I.:L(:ni goiH.ivi.;;~ies. 

(L) . .!~HJ'.I ii'.1. Ta1Li::.:.-; <_l.y-uh~ (;ri)i;:. 

i<lt:·11ygy1:1gyf.Zt..rLC':.rtt} 
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Bnlatnn:fi.ired-fürd.:'. (Zala), L 3i4Ö, Órosziá.11, (!'.), 

1797 ~ öz\-. Orbún Ignácné és J. ICovics Béla: k. 
J. ICQvác:: D·jL•. 

Jh:dutoniüre<l-l':.tln, 1. 3149, l\Iegváltó, 19.SS. Taktu.:~ 
J-:Juos. 

Balat.onk„ne.;:-(; ("\ie:;zpr61n) 1 1. 2456, Csillag, li)lS, 
.Sz. 'ri'lth I\.:5.ln1ár;né, Nényey \iflm-a. 

B.~datonki.liti _(Son1ogy), l. 3180, Gon<l\•iselés, 192li. 
Sul;.-án~zky Je.nö dr. (Fiól\!kal Balatonujh~lyen); 
b. Bo1its Jenti 

Balatonlelle (SQ1n0gy), 1. 2147, 'Ezeréves 1Ia.gyar~ 
ország, 192.H. I\.ovÚt':O Béla, (Balatonbo~i.ár fiókj3 
Y•)lt 10;3:), évig.) 'l'el.: 51. 

Ba1aion1náda (So1nogy), l. 850 (f.), Segitö l'dái-ia, 

1~J28. Dule:1naun l!;hn ·Lajos. (l\.étlu.:ly fiókja.) 
Balalun::.z:it·sz(,í (S::in1ogy), 1, 1·1-19, (f.), _;\.ngyal, 

lf,!:Jo. Fúhry OcFinn,~, szi.il Csutak .Edit. (Balaton~ 
~='.'.•:nH::; fiókja J. 

Ra!ntnn.~zen1c·.:; (Son10gJ-c), 1. 1011, A.ngy.:i.1
1 

1(122. 
l''úbry ü(Uinncí, szül. k. Csutak Edit; üt. Fábry 
ü 1Vin ( Fi1.·kka1 Balatonszfirszó11). 

Pal::tn11.·:1.·~·11tg·yi1rg-y (Su!nogy), 1. 1-124. örn11gy:Ll, 
1.S:li. S:iúry .T0nö. Tel.: 11. 

13a1:,tf•nu,:li<'ly (So:nnp.-y), l. 3180
1 

f, GondviseléS, 

1:1:::i. 01· Su,iún::::-ky Jenő. (Bala.toTtkiliti fiókja.) 

Hal:ttr·Jlt,::unúr:ii (t.::01n,~gy), 1. 1395. l\Iagynr korona, 
1 ~1'27, FLi!rr )JárL01111~. 

'1'59 
B::i.lavá::>ár (l\Iaro3-Torda), 1, 1100, Go:HlYL ,Jé~, 

lfl03. Szilágyi L::i.jo3 örök. 

HD·lkúny (Szabolcs)i I. G82G, Feh~r kig-~·ó, lSG·!. 
Balkányi I\:ál1nún, 

Baln1azujyáros (I·Iajdu), l. 1-!.894
1 

Sr.1•t1thúTon1 ~ti.g 1 1855. Sallay László Te1: 9, 

Baln1:izui\•úros, örnugyt~l, 1897, Szécsi DC-3Séi. Tel.: 
18. 

Barah{is <B,:rcg-) 1. 15-51, Bethle:1
1 

1927. öz\·. J(o
\·úr;:.: Lr:;ir•::né. 

B<1racs (Fejér), J. 2875, Re1nény, 1928. 1Iio\·<.icz 
1 n1 re. 

P.'.tr:1nyaszenth'írinc (BaTa:nya), 1. 27G:2, Szeni Js1ván 

1'877. ch·. l\Iuró Lá.szlúné, szU1. c.~1•nk,1 \Cibnu. 
Tí'.l,: 24. 

B::irúrka (Eih:i.T), l. 2 700, 1923. Lú:.:zli> Gézc1. 

Ba:rcs (Son1ngy), ]. 7585, Igazság-. 10fi.L !\,,hut Pú.t. 
'l\·L: -!G. 

Fan.:.;:;, l\Icgvúltó, 18;-J~, Szfrnyi Fer-:--ne. '.L't'~l. -17. 

Barót. (I·Iáro1n::.zék) 1. ,1fi00, 1~oron:t. .l.S.~7, Senchea 
Ocbn·ian fel, yez. Yitéz Bán • .\.rIJúd. 

Dattonya (Csanád), 1 12.71Si 7\fagyai: király (rL 
1832. I{auf:-i1:in11 Gyula. Tc1.: 4:?: . 

.Eaitonya, öra:,)!yal, 1no1. Sarkadi l\I:'n·ia. 'f;:l.: i1G. 
I3at tcn:;a, S1:t.:.rL'lt:t, 1 !-12G. J\.ran1111er Fcr~·nc. Te-!.: 

21. 

.!3ác.s~1más (Tlác::), J,, 13.0,15
1 

Szentléki;:', (r), 1835. 



:16() 
Pr[!.eiort .Jó::::ssf ÖTÖl.:., l:. Prru::·lorl·. Ferelnc. '1\'1.: 

90, 
3ác.5..'1.1Tnis. Szen::. I:::tv811, 1 f!JA, Rún:1y })ezső. T<·l.: 

[14. 
P,{icsbokod (Bác3), 1. ,14,1r„ S::(·nt Erz:;éhrt 1 S\"1 l. 

Éc:-y Zsolt. 
Bf.i.rcffyhunya.d (TZ:o1ozs). 1. '7800. Sz8SVé'-S, 1810. 

Zóbel IIenna1l'n, >:o1t ~«!EY í\L örök. 

8ánffyhunyad, 1SSS. Po11 Cyi·ir~y. 

Búnhida (!(on1árorn), 1. D-12.-1, 'fnrnl, l\127. Z<:chúr 

l(ároly, 

Búrti.nd ( Cihat), l. 
S[nulor. 

};{ita (Tolna), 1. 3GS0. St."ni J-Ilhúly .\.riGn1gy~tl, 
·t:iso. "\\'il1;: J(:'~n ly. 

T;:'un;.;:{:1: (T(•ln:-c'i. l. '!:),~!;, S:>::11t11{11·r)n1:::á;!° 1880. 0. 
p 0 r1p.· 1<;\z·:.; T..,:·.jc:· ()r(;k.. 11. ifj. :\fieh(;1i ~\llhály. 

TcL: CS. 

H.i. _,_\J;(·nyi Endr2. 
Bút~·)::: (:.\L,r•.:::·T1"•!·d:1). 1. l ~CO. 

JSS!. r~,·r1:1~t:r }TrJ1nui:. 

F'ricdn1:;1111 l~L'L' .. T.::1 : :1. 

Lc:h'd (Sopn1·1), 1. :2~lG~„ ?.I(·;;;Túltú 1S02. 
Hfd<l Gyu1~~. ~n. klr. 1,:urn1ányt;:;.nácsos. 

Bt~rcel (Nógrád), 1. 2190) 

t161 
~'\ngya1, 1897, Vass 

.Jeni). 

3t·rcdt( Jf úr·:·n1sz&k), 1. 8100, Salvator, 188G. Illyés 
Lajos, 

B0rci1,Tákos (Bereg) i 1. 3169 .. A.ng~ra1,„ 1899. Ehr~n~ 
fold Jenő 

Beregszász (Bereg), 1. 19.007, Tl-Icdve (1•), 181D. 
l\Iór Sii.ndor örök. Tel.: 99. 

I:e1eg5zász, \T~irosi, 1918, Szé1~elr István. Tel.: 
1-30. 

Bt>regsz{tsz, .t\11gysl 1Sí7. Rót111na11n Ignác. Tcl : 

9G. 
ncivg.szitsz, Glória, 1!109. \Veisz Inn·e. Tel.: 1-17. 

Ds-n·kböször1nény (Eihr~r), l. 318S, 1\..oronn., lSSG 
özv. P;,;i::zold J\.úroly116. sziiL iel.;.;ővatta'l \ 1attay 
Giz(,llrt. 1(. Pecz0!,l EC>r i

1.v clr. ,iog és úlln1ntudo· 

1:1únyi doclor. 
E;::rt·n1th1d ((Da.rn.:1ya) ~ 1. 2-J;G3, :i\iagyar J{oron,1, 

1S9G. Tóth I\.úln1 ú11. 
E(:rellyós-,;ép1ak (Bihar), 1. 2G04, 1001. özy, IZé-

ke,sy J,ot·.~á;lné, g111Hln. Grosz Zoltán. 

Fi'!'Ctty6ujia1u (BilLn'), 1. 10.899, gróf Széchenyi 

Isl\-(n1. 133G. Puky TIIi'.dós üzemtárs Lipb:l'i A.l

iw·rt. •.r01.: 54-. 
Berett.\°(Htifalu, :i\Iagyar koron'.l, 1S97. özv. Traj~l

T.ovich i\.Jl.la1n~, 1\1. Vi1111a1 Pál. TEil.: 2H. 

B1•rhid:i (Veszr:rén~L J. 19·18, _l\.ngya11 1882. Bar~i.

nya7 Zsi~n1on<~. 



:J6~ 

1. '!127, Sztiz l\IárHa, lSD;J. 

l\:(1cit1 n Dcz~'J. 

EPsi-ny:·.teh:k (He'.·c;;), 1. 378G, Segitií 1\íárin, 1928. 

Saáry Gúbor. 
J3c::enyszög (Szolnok), 1. 556\\ Isteni gondivse1és, 

1908. Fehórpata1(y Pál. 
Br:::.zterce (Be.o:ziPrce-Naszód), l. 15.000, Fortun~1 , 

l Dl-!:. Broóze:r Gusltáv. 
Ei•:-ztcrce, I\:orünJ., 183-3, Gra.-::f Gu3ztúY, gondnok: 

:Frit:rll'kit \V. J\.:.üp. 
Dc.s;-;tt'rC?, \iárosi. a .Fekete Sao:hoz, l~l;G. l\Ie-11'.7.l'l' 

_:\Jhcri'. 
E1•:::1teri::e. F,,hér l\:et'·2:sz\:. 1020. Seidnitz0rné, gond-

11ok Se:idn3.tze.l' lTui:;ú. 
Et•.sziel'CL 1 ~·2:2. Dr. Sutn Znkariú:::, bé-r1ö B<:'l'i\.OYic:: 

Sá11dor. 
D•·::-ztc-rce, ':'lfinet·\-a (r.). 1773. \Vokalek 1-I, örök. 

g'i>nr.ln:Jk: H2in1(•sr·h Er1-in. 
E0thl2n rSzolnnk_D,1hril;:aL l. 33::;.1, 1Sfl3, .-\Je•i D.u

t!olf örl;\.:. i:;onrln. Eis::ign1n11n l\I. 
Eclh1en. ·111:;;: n;:11úz.s If'erenc. 
I:l~>:.'c::-1111 tr;:c-r (l\:::.;i), \. S-1-!i, Sz:nl ~.\.nk11, l'."1:3-1. C:c::.'t

;:;zár ~·\nt:ü. 'f,,1 : 1G:2-0i0. 
llék'.1:0n1e'...ryi:::· \ C:;il1.ag·~1 ;::_~;s), Sz011t J ózsl'f, lS:!G, 

Tfj_ 'fp_:,:. Zoliún. T(·l.: 1G3-5iL 
E!·kú::: (E·:oi;:6::;). 1. 23.!JU'í, _.\r::-:.nj«.:;:illr-.r.;1 1$09. iit:Y. 

Spitzo:::r i.\Iikl{;~,1~; k. Go1db~r~<:.'r.· Lajo.'. 
Tiókí:;:,, V'chl,,· halt:'J-'U (r.)i JS:21, ~12111~:; Th:ne<Hcty 

. Júzse;f. 'l'cL: 571 

;1 G'l 
Bii-ké.s, Isteni gonch·isé\és, 1870. R2-g-=ttli Jánc.s. 

Tel.: 63 
Hé:1~és, S:.i:::, !DOS, Szi.'.>kt•ly Ft·renc (;rök. T 1:1.: -!.') 
I~éké.s, DL1da1, 1935. I\:o...-úcs István. 

DGkilsc.:::aba (BCkf..s), 1. 49.37,!, 1\legv{tlt.0 1883. 
Siidy Ernő d1·. T<:l,: 2-10. 

Dékescsaba, S:is (r,), a~a.pitúsi éYe is-1ncretlen; 
1825~b::on inár f(tl.1nú1lott. Réthy B61J. ör0k. k. 
I~éthy I~:iroly. Tel.: 1-0S. 

B&::.1E::sc.:;,lbu
1 

Szent lEtvú.11i lSGS, :i.Ie(l\·egy Béla. 
Tel.: 5-21,' 

Béké::;csaba, ~.\.rany1~ei.·eszt„ 1885. ö;;i·. Liírinczy 
Lá,:,z.lóné, k. Paulinyi J Oz:::t-.f. T'el: 2-'!2. 

Déí~C . .:;c::a\1u1 
'l'E~.: '1-31, 

SzenL _.\.tüal, 1U:23. Dulesch Jüz2<:-.L 

liéi.;.é::.c:>nba, 11, HLkóezi Fi.;,n:HC 1 lf.!OG. Jl,tclú .Jliid(i.:, 
b. lt:·ü·J Lá:::zl0. Ti.::L: :2-ill. 

lJC.kC„e.;aL:t, Luthsr ?llúrlv11, 1UfJ:2. Th<.>n..:s:: D1.':.:.:ii. 

Tel.: ·1-10. 
Dékt':.2c;.:ab;;., l\I:.i.gyar korona, 181·1. 1-=.os.:;ut.h L[l:Szl,:1. 

T1.:L: 3-90, 
r:&kC2csabt>., Isteni gvnü\·i.s1...·l~.s, lU:Jü, \í<.trga • .\.nL1L 

Tel.: íL 
Bt'.::~·.·Csc:saba, Reo1nény, 18-38. Szcber[,nyi _;\.ndor. 
BCké:o.sá1nson (13ék~s), l. ,133\l, :\Ü.'g,·{dtú, l\l:21i. \lj_ 

doysz•ky lst.v:.'l1l. 

Bóké.s.::;;,;;ntandnis (B&l:és), 1. ni2:·), .JI12g·:itlt:'J, 1S7H . 

\'ida ödön. 

-
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B&rbaltavár (Vr~s), 1. 761'. Ist.;-ni gondv"isei&:::, 1921. 

Sc1üiffi:.1· _.\.laclár ö1·ök. k. Vajda IC.ároly. 
P~zch~n ( I~úcs), 1 1i'i.PS8. F0hér István. 
I" :'.zclán, Sz'lúvik Sár1dor. 
J:ia (Pe.s~), l. 3í2-!, J\IagyaT koro:.u1, 18:92, Gond:l 

.-\rn1.in. Tt>l.: 19. 
I:icsi;;:(• (Fejér), 1. 7;()9G, örangyal, 1850. Gölln-:;1· 

_;.\urél, 'I'E.fJ.: 20. 
13icske, l\Iegváltó, 19'3'1. IC.ovács László. 
Bihar (Bihar), 1. t3'856, i\Iegvi1tó, 1883. G·::::bhardt 

Zoltán. 
Bihardié"szeg (BU1ar), 1, 7063, 1-Iajnal, 1876. gyula-

f<!:lvi Red·nik Tibor. 

J;iharkr,resztes (Bihar), 1. 4271, Szent Ist.ván ki. 
lúly, 1858. Bánhidi .lenő. 
Biharn:igyb::~Jo111 (Diha.r) i. -!OGO, Sz0nt.h{u·0nlság, 

18·18. k:.cránsPbE•:.;i Hácz György dr. 
Dih~irpü::pöki (B1har), l. -1112, Itcn1ény, 1~!13. La

zarov Tivadar_ 

f:1h<xrtonla (Bihar), 1. 158::í, • .\..rany;:.;:ar\·a.~, 1803. 
l(.Urthy Pál. (Fiókkal Nagyrúbén.) 

Liharugra ( Dihar), 1. 21l2, I.-:-tr:ni g0ndvi.sel6:;, 

18\J-L Ha.ry • .\. Zoi.iú1L 
r;ik.:;zúd (S1.atn1úT.\, 1878. Sz·2n1 A.nna (f.), Na.:;y 

I:ot-vún örö!-.., „:\ ya;::.{e.:·~:S.falu idC:n:.•gyóg_:.·~ ;~e:-rtúr. 

Bilkt• (Dt::reg), l. 5G1:2, F16ra, 1Síi5, 1\:.un J;:;tv:·tnnú. 

b. Ncul1auer Pál. 
Bocsúdapujtö (Núgricd), l. :::1g:i, ?IIegyúJtú, lfl8:.!. 

Lcngst~l Béla, b. ::\Jezei Józse-I. 

4()5 
Dodajk (P<~Jl-T), l. 2130, Szi..i.z i\Iária1 1882. 'fupfer 

Sándor. Tel.: 7. 
Boch"Jgk0.re.s:7-t.Ur (Zen11Jlén), 

19.l'.3, Dalúz;:; :.\Iúri:i. A.1núlia, 

EodrogszPrclahcly (Z0n1pl~n), 

1D28. Gúll Fen.·]tC 

1. 2270, 

1. 2911, Szent r~tvá!l. 

Bod\·aszilvá;; (A.bauj). 1. flSO, ön1ngy<.ll, 1923. Lu-
kúc:':i In1r:. 

Boch:ú::ouj\ak (Z·?.-1npl6n), 1. 115-D, l\íi"g\·:'tltó, lSOG. 

EJein SiLndor. 
Bogúcs (Bor;;od), 1. :2G10, Szen'i A.ntal, 1D09. Traply 

.~l.ijo.s Tel.· '..:l, 

r:;okod (I~otnáro~11) 1 1G.J:2, • .\.ngyal, lSSS, \Veghof. 
fe:r l\Iik!ós. 

I3nldog[:;-;szo11yf:th·a (Dúc s). l. 5()11. Ljuboje\-il..!S 

No\-eJK'. 

r:olt!Ya ( Uu1'.~nd), 1. 1 GlH, >I2g\·últú . .lSflfl. Schr,:iber 
.i\lihúly. 

Bonchid~t (l\.oloz;;/. 1. 2~Jfl0, l;:;t('rd ;;ondYi"1>lC;;, !SUl 
óz\' l[„•rvúth l'.{~rulyné, b. l\agy Jenő. 

Bonyh:'úl (Tuln:t) L 'í·l5fl, .-\.rany srt3, (r.), lS'.211. 

~1c,rbn l~rnil!1~ é-3 Péi..!5i Takarékpéu;-;túr Ht. PCcs1 

k. Stt,rb<l E1niln6.. Tel.: 03. 
E{lnyhád, 1D~0. clr. ÖZ\', \Vajdics 

(;yörgyné, L. Barc/;a In1rc. Tr·l.: 83. 

Borgúprund (Bt-szu·rte NasztHi.l, 
1~7'1. \Vach~n12.n;1 J:Iugú. 

-3'138. őrangyal, 

Dorgúprund, Sz:lr\'a.::;1 1H:31. \'lall Péter. 
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Eorcita (Bá~s), \. 37.)1, 1\legváltó
1 

1931. \'Vandrák 
Józr;.ef. 

B0róc, (Bács) l. 4·030 . .i\Iegváltó, l\Iészároc; Józ.s.::f. 
Eor-2a (Jlá.ra1naro.s), I. 11.230, 1\Jagyar király, 189.J. 

I\.ic.::ler Vil!no.s i:irök. 

Ec>r.sódnád:J.sd (Borsod). 1. 2íí7, Örangyal, 1007. 
ÖZY. Grózer .Lajo.::·né_, J~. Grózer Dez.sö dr. 

Borszék (C:;:;ik), 1. 21661 l\Ie,gvúltó, 1927. :i\[orauó 
J\1anó, 1926~ig fió'k: gyógy.:;ze1tár vo1t. 

Bögöte CVa3), l. 72!;, l\IegvJ.ltó (f.), 1928. Dr. 
Fj:::-cher József: k. Sykó ~.\ndor. (Jáno.5h<tz·a 
fiókja). 

Böhonye (Son1og:,.:), !. 3337, örnngya.l, 1894. n1::t11es 

Ti111árJ· Balog·h Já11o:s. Tel.: 5. 

Bűlcske (1'0111,1), i. ·'1500, Szent161ek, lS-90. Popo~ 
vits bt\-·án. 

I:őnyrétalap (Györ), 1. 29-10, S(·,gitö .i\Iúria, lDlG. 
Lnkafah·i Nagy B~la. 

Dús (Poz~ony), l. 2101) 1Ie.g\-áltó
1 

1SS5. T6rey 
Béla. 

Bósúrkú!:y (Soprc.u), 217·3, Szent.háro1nsúg, lll:2lJ, 
1\.aáli N a;;y Lórúnt. 

1Jucsu.sz.cntlászló (~Zala), l. 515, Szs-:1t L~lszló1 1n:3;;, 
S0n1·.ig:yi La_io;::. Tel.: 3. 

Dnd:rf(ik (Pest), 1. 19.691, l\.igJró
1 

19U3. 
B61a. TEl.: 2G!l--'.J"l5. 

Budafok, .Szentlflt.:k, (r.), 1816. 'l'a1ná_.:;.:;y Flóri:; 
örök., k. Truná.::.sy Dezső. Tel.: 2G9-G4-L 

lludaiok-E:.~:.le11völgy1 örangya1, 1924:. I\.údas Tibor. 

,JG7 
DucLtka1ús:: (Pc.st), l. 2&33, ·viktóda, 19'.32. dr. Zü_ 

lion~/i Géza J. I\.:.""1roly. Tel.: 1G2-03G. n.7.tÜán 17. 
Budakeszi (Pe::t), 1. GOD9, A.ngya\, 188-L h:. I\.ör

lnendy Sándor. T-::!l.: 2. 

Budaör,-, (Pe:ot), 1. 0non. Szctnt Ist-.·án, l871. Gla::::~ 
Józ:.::.r.f. Te1.: :::GS-059 és azután 3_at. 

BUDAPEST (lakós' 1.060.'i20) 

I. kt~rUlet: 

_..\.i.tila u. 20c. Szt'nt Ilona, 1~26, Paczc·.1~ Jcnö, k. 
Zaiir Sándor. Tel.: 152-081. 

}legraija ut 23. .Jfária i\Iagdolna, 19-33. bal:'t.:;fa:l 
Oro.::z ·Ferenc. 'fel : '.Zfri-G20. 

I\.ri,,,.ztina t6r il. S.:.r;itC l\Iúria (r.), 1815. Uadano. 
Yits T0:~tY[!rck. T<'l.: 1'50-82G. 

Ti!rnok utc,1 ~:2-2-t \'áro:;i (t'.L 1-GS'i, f:l\ö r.:::t.\·ún 
1~.:;; ne,1r Tc-1.: 1Cfi-25H. 
II. 1:erliJ~:t: 

Fú utca :27. Fl·kl·te i\Ierh·e, (r.). 1GSS. ijzv, \ieres;., 

~\.rpúdné é::; iúrsai, Felt•1iis vez,: A„kanti:,z ItezsiJ-
11é. Tel.: l5!.--SS0. 

F'ú utca 5-L n:nnat r::_:.á~ zúr (r.). J7~l3. 
é:; d1·. D{:\"id \iikli"Jrné; k. Ec:~nyl> 

351-783 

Be:0nyil I':'d 
Pál. Td,, 

l\fargit kürut 27. Sz(•Jit Istvún (r.), 1í0S. 1\:crr;r·l 
P:'tl, I\.(·l'IJ(ll Púlné. sz. :::ze:rg-(:;1yi G;:;i:ii Rcné;:; é:: 
Dalkú.11yi l,(1szli'1. Te1.. 151-filfJ. 

?IIri:·git kiL·ut ::!-!. Stati~:zti.1::i, 102:~. Szl:il 11 1 111~1 1 ü• 
Schuk,k Bélµ, ÜT. 'fc1.: 352-502 .. 
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01!:!:;;: fa~(;r -18. \T{u···-3lll<tjor, 1929. Csillag 'Púi. Tel.: 

355-9i2. 
I'rt--::aréti ut 100. Pa:::nrét. 1037. Szek~ _.\.!ajo;;. 'l'c1.: 

1fi5-G25. 
S;.éll l{{tln1:.'in tér 11. C~róf S::échenyi l::.:lYán. 190-1. 

Lukú cs FeTc<1c. Tel.: 352-523. 
Széna 1-ér 1. Szent· Jáno,;;, lS:l-3. öz\-. .Tanits[u·y Ist_ 

.-ánné; k. Pois llfaTgit. TE1l.: 151-GOS. 
Zúrda utca 34. Szent .. Alajo;:;, lfl32. Dr. Rog:.'1t:;y 

Guidó. Tel.: 154-252. 
Zsiginond utca lG. Pálffy, 1011. Cs(tll}'Í T!nre. TPL: 

351-580. 

Zsiginnnd tuca 17. Grúnút:i.l-n1a (r.), lSüG. Irgal
·1nasrcnd; ~''· Rac.:::e-k Lajo:::. Tel.: 151-1"17. 

III. keriih.·t. 

Bécs·i ut 80. Szc·nt Lukács, 1929. \·itéz I\.oyf1Ls 
-~ladár. Tel.: 1G2-GS7. 

Flórián tér D. Szent Flórián. 1Sf15, ?i-In:nde1 Pál. 
'1\::1.: 1G2-9~:0. 

J_,ajos utca 28 .. .\.rany vro;;zlán, 1S75. Sze~1tlör;nczi 

B~la. 1'el.: 15,1-089. 

Lajo3 utca 117, _-\.ngy.11, 188:?: Biró I.st\·(u1. T<'L: 
1G3-035, 

.i\Iargitsziget, Szent :\IargiL (f), 1870. 
Gyula örök. (_.\ ITI. kc:r . .i\Iag~~<tt' korc·n~t 

sze:rt.[n· idCayfiókja). Tel.: 1:23-001. 1\:. 
Lajos. 

Z!Joray 

g·yl'Jg\·
Józsa 

l'olgár tér 7 111~4,r;ra.r korono. (r.), 1167. Zboray 

G:rula örök .. , k. Schntör Hugó. (Id-Snyfi.ó'!\.k<il n 

l\IaTgit:::zigeb:n, Tel.: 3G2--!:2:?:. 

Ezenl·:::ndrei ut 19. _'\f!t1incun1, lf1:?:2. 1'~.nYúc::. ödön
r:.6 l\I6::;zú1•0::; }[!Jani(• dl'. Tel.: li>'.2-85 l, 

~-::J'nienrlc;·i ut 23. Sz1·.11t End1·0, 1011. 1\.ill~r z~ig. 

lHO!Hl örök, k, Chi:o.p~'ir Ar1iúd. 1\J.: 3n2-47..J., 
\;örösYúri ut JGO. }'risztus I\.irály, lfl3.L Dobos Gú

boi'. 'ret.: 1G2-G,111. 

\'()r();::yú.ri ut Gü. Szt:11t I\.ere:-2zt, lflU!l. L:1n,;~; .Tóz::;l·.f. 
Tel.: 162-228, 
1\' kerhlet: 

Fc:rt>ncick te.re 0. 1\..ig-v.:1 (gyr.), 

fród clr. és I·Ialápy 02z1~áT, k. 
Tel.: 1 :.:·S.-·'1-17. 

1787 . .:\Ioh1ár _.\L 
.:\Iolnúr )Jfréd dr. 

Ki1Sstith Lnj,1s ntc:.. :?:O, l\Iu1:(:";un1. 19117. LC(h'rer 
E!·\·~n. ·rcl.: 1sn-.:.~~1.L 

Púz1r;i~11y Pl·ti.!r h~r G. 
(T[za. LiZ1"n11úr::; ::\Iu/}2a Gyula :.1. kir. tHh·ari tan 
_f„l;;iili:\zí tag. 'fel: 18-1--/.U;, 

Prnliú~zk:::, Ltt/1k:'ir utea ~. Oro~~zh"i.a (r.J, 17~1 -1 

;-;zt:ntpétc•ry Pálné; };:. St:e:ntp1:tery Púl. 'I·c:L: 

1S:J-:::'.GS. 
• · ]0JJ •· N"'ry T3é\ún{' S:>,•r\-il~\ tér 5. Dc-1\'LUT>Sl, · .,:..:... oz\·. !. ''::-:. 

dr„ ::zlll Bl'.:l'li:Ú l\Iáría. Tel.: '18:2-~'!1:2. 
· · · ) -" l 11r :..;:~1g-,·i \":':ei 111.,:a 1. Nag·y 1\.ri:::roi (l'., 1'1. · · . 

L't\"ún é;:. Riesz ;\1-rl!.in. Td.: l~;l-\)'ll. . :· , 
\'úei ute:: 3,1, ·váro:ei (r.). lüSS ·vaj11:1 ,Jozse-, P:' 

\7a_ju,1 Lúsz.ló. Tc1.: 187-ZGG, 



-170 
v·úci utca 57. -~C3Cllla.p, 1i:11. Súsdl (Söi.ter) Iinre. 

TPL: 185-31 G. 

\"úinhúz körut 1·1. Fehér ken:szt, 1885. Né1net _.\r-
111in. Tel.: 33-1-500. 
·v. kc,ri.íl~t: 

!\J>adén1ia uica 1. _q_kadétnia, 1937. dr. Jakahluízy 

Z:;ign10ncl. 'l'cl.: 111-056. 
J.:úh·{nry utca. 9. Bazilika, lf/23. A.nrhrus Sándor. 

Tol.: 113-SH, 
Bú1hory utea 15. Bút"l1ory1 1912. "\~ún1os Gyula. 

TeL: 122-026. 
Dorottya utca 13. SzGrecst,n, lSSG. Flan1!11 István. 

Tt,1.: 182-722. 
Falk l\Iik.sa utca lG. Or:;;z{ighúz, 1920, I\:ocsis Ilnre. 

'l\'1.: 116-·8,lS. 
Légrády E'.<'u·olv u. '21. 1-Ierceg- Bati:hiány László, 

1D3:l. B:c1·adlai .Túno.s dr Td.: 2f)1-f)GO. 
Sz"11t I.st\":'111 k:J.1·ut 7 Urúnia. 10!l7, Gruber .-\rpád. 

Ttl: 1.t7-3GD. 
E;.z:en.t: István ki·írut :20. \íigszinhií.z, lf!37. Szabó 

\!ilH.'.(', T(:l.: 1:23-:.:159. 
S;.:2!1t lstvú!1 kíirut :28. Fehúr Sas, 18!!0. }\:í•rpel 

\'il!no.:; örOk Tt::l: li-:2-317, 
2zc-11t I::.:t•:[:n Pnr:c '.2fi, Júzssf f(ihcTcPg, 19:)/. \Vollf 

Dv:."-o 1n kit kqn~1{ur;::tanác~;o.~. Tc-1.: 298-J.Otl. 
Kúdor uh.~<-~ 2.i. . .A.rany k0r1:szt. 1888. K·l1gyiványi 

Fc-3o:~·t.c Zc'.lán. 'l':::L: 12G-387. 
I)~11n101iia ut.c~~ 20. Pallo.s _:\tht:l'le, 1H29, I\..::n<lc ~r-: 

vir,. Tel.: ~.~f;-09~. 
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?ot.3011yl ut 2n.. Zila, 1018. ?d-arb0.rge,r c;yuln. örök., 

b. Fi'schelr P<i.1. T('l.: 12:2-800. 
Gróf Tisza István utca 7. Lipót\·úrosi (r.), 1so.1 .. 

Pártos L{L'>zló. Tel.: 181-·3S.2. 

Gróf Tis.Ln. 12tv[u;. utca 2·1. :\Iagyar kirlly (r.), 
l!S07. I\.011110.:; _-\J;i,dál'. Tel.. 180-703. 

'Váci ut 34. Fcrdi-11Ún•l. 1012. Dr. Ny{u:iné I\:öntlöd; 
1-rf-olnár _;\m1n.. TPL: 291-G2G. 

Váci ut 54." Glóbu::., 192G. d1-. F·Ul0p . .\go.ston. Tel.: 
292-100. 

\ 7áci ut 70. Szent Lajos, íSS5. fI&derváry J:Iugó dr. 
örök., k. Fi1ep B~l:i. Tel.: 290-G28. 

\ 7i1n1os császár ut C1G. I~lotild, is-s En11ir:r Béla. 
Tel.: 124-121. 

Visegrádi utca l!J .. Nap, 1D0:). I-t0r\·úth . .\.nt:i.l 1\.<l.: 
2~)2-5~0. 

'\Vekerle Súndor utca '.21. Szü:, ::\I~:xi:t (r.). l.S111"1 

Zoltán Béla örök, k. dr. Zolt:'n1 Gyü1·gy. !) úz.;~·f 

főherceg U{h-ari ;.:zúllib'1ja.) Tel.: 12S-\l.!G. 

·vr. kerUlet: 

~.\1ulrás·::y ut 1. Núclur (i:.·1, 1!'!3.L l\.Pp:';.1..·„~i SútHhil', 

'I'(·•L: 4·27-3-14. 
~4..ndrá;o.2y ut 21). 01:crr'. lSSS. L~i.1n Elcn1i:r \i,·ii>: .. 

'fE.U.: 32íi-13G. 
J\n{h·ú:osy ut 55. Sz<·11l Ucrtal:i11, 18~;~1. L::dá:t;;i _.\11-

citlr. Ti::l.: .!24-733. 
„.\ndr{i.;;~·y ut. 8-L ?iia;-yar kert'..'Zt, lSS2. LLty-er _.\.n-
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ta.l dr., i1ze;i1bir::: id. 'Baye.1' .1\.nta1 korn1{1nyiöta-
11ácsos. '!'el.: 122-·5$5, 

A„ndrús:::y ut 9U. Gl'/)1 .-\nd1·ússy Gyula 1 l\1(!i), \ViL:_ 
1na.illl Eh•i--r;fr. T··L: -!'.20--'.3-!D. 

• -l~rúna ut 1:2-1. 1-Ial!yu, lSDl. Ei.o~lc:· Gyürgyn0 ;-,;.;ül. 
Jtóz5:n·ölgJti L. :.\I:1xgit. T:::L: 291-tl77. 

Dcúk Fcn·11c té:r íi. Deák Fcrt·nc, 1D05. Szüts Púl. 
Tel.: 427-512. 

I\.irály utca 12. Szentlélek, Szetüll~lek Gytlg~.--":>z1·rtú1· 
Rt,, ezelőtt Török 1iatil;:a, (r.), 17SG. FeL yez.: 
Gönczi Sinnuel. Igazg. Sch1n.ikl TI.ezsü. T: 22C:-4íG 

I\.irá!y utca !;~E. 0arita.s, 1910. Ispán Jr;n•i Tci.: 
227-535. 

l(irú.ly utca SS. lsttmi g-oud·\·kelés, 1Sí:2. ::\lajo::: l':tl. 
'fel.: 220-317. 

Lt·lH:l utca •le. l\.úriiúta]ja 1 \r3J, 
Er,~in. 'Tel.: 2fl2-!J50. · 

Lö\·ölde tér 5. F~L~ur, l~JOG. llajdu J'ú1:.;pf. T:.:1.: 

.J;Zü-DGO. · 
Nag-:.-in(:::ő u1ca :JS. Erz::0b(;i kir~~l\-nt~. li1:1.;: D. 

Schulek Déla, b, Dabu:,.!·L Fe.n ·:1e .• T.::i.: .L t11~--:;::1 
Poc:in:.lnh.:zJ.;:~„ utca GU. Pod1nan:czi~y, ll.12::'.. }Lldz.;y 

Endrc.j.; ÜZl'nltú1·2: G2'.t:i G!<~u1~~. Tc·1: 11:1---C:i-L 

Szoudy utca :23. \iórö.,,·111<-'.xty J.IihCJy, l!tfJ'.l. I:au·_,, 

G·ylirgy, Tvl.: 11(1-Sl0. 
St.oncly utc:t 5:2. Turul. UlOl. 1\.Úl'·)iv „\.rn.in i.i:'ii'·:.r 

b. Erdús Istv{n1, Tel.: 123-9S2. 
Tt-rf~z kün1t 3. Oktogon (r.), 1781). Gaál Eudl'0 dr. 

\". úlla111tirkú1·1 b. :\Ieist<ls _;\.ndor, (_<\.z L kerLil.::t 

' 
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.Att-ila körutról helyeztetett ide. 1B:23-han). Tei 
·1:23-1-11. 

T1·1(·:: ki.irut :22. SegiJfi l\.fál'ia, 1SG7. Fenyve.s l\Iik;;a. 

r~-, :. · 1:22-,!G4 . 
'J'c-1{'z 1.:i-irtll' 37. Szent C+yörgy, l8Sfi. E.örny·::-i Pál. 

T•..:L: 12S-G-1-L 

Tfir[z klirut. 5G. Budapl'5t, 11128. 
Tib.-,rn.<2, szi.iL Bc·rg i\Ingdolna, 
TeL: 12.:S-885. 

Dl'. Erdey (~1·u·1, 

b. Töth J ózseor. 

\~iirnos C5Ú.3Z.ir ut 29, vn~no5 csú:::.zár, 1011. Sz.0_ 
Le.ly Súndor. Tel.: 125-474. 

„Viln10:::. c.::ászár ut 65, Nyugati, 1819. Szabó DániPl-
11(>, :::zlil. I\..isabunyi Olgn., üt. I<.ú.hnán BéL~. Tcl : 

11::1-DGG, 

\ 7ii1·ösn1arlv 1l!cr:. 

: án -·:t::;v- \.iktor 

VII. ko.l"i.Uet: 

3G. _.\ra11y k:i~:'L~Z 192\1. 1\.orit

el.: 121-GCn. 

Ji;u·o:c;:: tér 1'1, Keleti, 1922. D.::.Rezna.y 1\.úro1y. T1·l : 

.['.::(j-333. 
l";clhlon utca S. Fe:rc-nc József, 1809. Székc1y Inn·<~. 

Tel.: -1'.:~·1-9-19. 
D:,n1j;-~JlÍ('h uica :;\.lagyarország YédD5SZ0!1ya. 

J .~·SS. 1\.i"irn1~ndy S:'1nd<1l'. 'l'<J.: 425-518. 

n~'111jc:nieh ntca 30 TJa1njaních, 1911. i\Iészöly :;,\lú 

tyús. TP1.: :~:20·-G80. 

T'lnh utca :2-!. l\.at~inczy, l!iSC, Sildú:;! fienri.:-::. Te-1.: 

~123-308. 



])ob utca 80, Fortu-.u.i, l!l02. l(ocsuba Elent&r. 1'~1.: 

222-213. 
Dohány utca SS. A.poiló, · 1807. Grliff\\·alci. Gyula. 

TPl : 223-,105. 
l~n:3éhet körut 6. Cor\-ln, 1922. Fen}'-;,·c~s Zolt:i.L 

örök., k. :Lieb111ann Dez:::ő. Tel.: 222-Gll.' 
Er1~sébet körut 23. \ 7i1\:tória, 1885. <l"r. \.Vil:ln1ann 

Ottó. Tel.: ,121-999. 
Erzséb<~L körut 5G. Hunn1a, lSDf). I~alán Gyula. 

Uzcünt{n·s: dr. Br.11.ó I.,a]os. 'fel.: 228-G04. 
Garay lé1· 10. Gn-ra:r. 11)12. bot.fai IIi..i.vös László, k. 

Dur;;etii F•}l'Pl~C. Tel.: 228-670. 
T-Türnúd -:..1tca 7. Szent J'l'Iik1ó:s, 192~. Böh:n ·Jgnúl!. 

Tel.: "128-353. 
IstYÚ!1 ut 17, J':;h·án kirú1y. JE,00. pacséri Poc.'ikay 

Béla. Te.L: 1125--4375. 
E.úrc•ly E.irúly ní. ii. Diana, 1$95. Erényi László. 

Tel.: 227-0SG. 
}\.irály utca :j'.1 s~c:tt 'I't:'.l'6Zia~ (r.). 183'i. özv. Fa

lucii .Jc-niíTH~, Diró 13tvúnn6 és Spiegel Gyulúnf, 
b. 3farko>-ieh J1·1<) é;:; Gen;l·ly Jcnö. T.: 1128-508. 

I•:I:~uzúl l'~r l~J T~h1nzúl, 1'.J12. Bonthrt Jen5. Tt.•l.: 
227-·~208 

::\Iadú-ch Iinre t~r 1. llarg i,1, 1938. Fejét' Enril. Tel.: 
.227-GSfl. 

)Iurúnyi nlca 3"!. Et•n1, 1!13-!. :\I:igay 1Cúl.:11ú.n üt. 
Dauer l\-Itü:yá.s. rrel.: 221-G-±1. 

Rákúczi ut. 10. l\Iegváltó, (r.), 1828 özv. PeTc.s Er
néíné1 b, dr. Bakay l\Iatilt. Tel.: 223-856. 

' 

4'15 
HUkóczi ut ~{2 .. 4...r~11y .s;zarv<t:i, 192'13. I·Ia.lász Béla. 

Felé:·ni:fü: bár1öje: · Rás6 l\Iikló.s. Te:-1.: 225-8•11. 
R:i.kúczi ut f1,G. rl\1!cli .:\liklós. 1D40. ÖZY. Szilágyi Jú

nosnP, iit:. I\.roh;1• Rezsőné: b. IIorti Ru(loLL Tc1,; 

1:37--Sl.2. 
Rúkbczi ut SS. !\.ereszt, 1832. J-[aas .:.\Ii1dós dr. Tel.: 

4'.?.·l-··120 
Rottenbiller ntr..:a Ga. l\Iinerva 101'1. Böhn1 i\Iiklós. 

Tel.: 428-184. 
'Ihököly ut 21. _,S,.rpád fejedc1Pnt, 1007. Szabó J{[L 

Tol~„. Tel.: 228-621. 
Thököly ut 28. Szent IIerntinJ.. 188.B. Nagy In1rc. 

Tc:l.: 227-Sl'i. 
\Vc;:,.~Plényi utca 30. V\1 e-~·.ocrr<'.::1yi. lDOl. öz..,-, :J\Iodt-:i 

L{~sz1óné, b. I{ostás E1cn1ér. Tel.: ,123-701. 
\V«sselényi utc:i. 60. G1úria, 1910 IIe1\t·r Lúszló. 

TcL: 4·28-5=13. 

Ylll. ke.rl\l<;t 

l:aross tét· G. C~róf _;\pponyi ~\.lbe-rt.t 1923. Bér Súll· 
dor. TEiL: 1.1.1-86;). 

Baross utca 4-!. Szent s·~h- (r.), 17ül. SpPrgely Bé„ 
]Ú'!1é: éc Yitéz Gtiq.;il Tibor dt', k. Reine:eú:.;. :\Iikló:;. 
'fel.; l::liJ--9f)G. (_-\.. huc~:ü -,;árból h1,lycz1etl~tt ide 

Joű5 oe1r) 
Baro;;.s uru:1 1J \.. E:u·o;;s, lD:22. Torn1~J. ])ú1üc!. Tel.: 

J 31-C2T. 
b<J.l'·)S~ .\l(·:::. 1:::~1. ICúl·;ária, 180-1. PrE-1:-;'i<:h !Cúrolyi 
üze!ntú:c.3: Konrád GúzJ. <lt·. 'f(:l.: 181-üZ:L 
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;r._·. 7~.sef kbrut 10. ZriI~yi, 1923. l\.ahuál' István; h 

Ö.'ö~<:rr·d1!h.;•1: .:\_ndor. Tel.: 13D-4B8. 
Józ . .::.e,i korut 10 Jó1s1.1 f.-á1·osi. 1922. TIT<)ldt Béla é:; 

BáL)ri Ft:renc dr. Tel.: 139-302. 
,i 6zsof körul ü-1 .• ·\p,y~t 1•1 1,1S~13. Czuli:o1: Ltu:-1.l·'>. Tel.: 

133-tlS,1. 
;iózsef 1i:örut 80 Nat,")·holdoga2.s:-: 11n~·, 1'.'t2S. C;;;0.rnu2 

Lukltes Lrij0s. Tcl: 143-408 
I\:arpf0nsiein ntcu 5:'.L Nagy :\Iagyarorszá;; 192~. 

."-.ltn1.'.11n1 A.1:itlár ü. L 1\:út[cy Gyn1~. Tr:l. ·. 1.:i;i-Si l. 

l\Iúria Tt•-réz.ia. tér 10. Szvnt Júzse·J, 1S:i4. Sz!(ailu 
Lász1fi. Tel.: 1:-:2-5Gl. 

i\Iátyú.:; tél' 3 ~..zzcnt E:c·n1::zlély. 1882, Fili'1 J{n11J:; 

dr. Tel.: 182---.!í'.2. 
?.TuzE:U!ll körut 2. "'V{n·o.shúza. 1!l22. PLtia1kfnh·y 

S:'uv.lor, üt. Hóthi::.lyi Jr'iz~~t·f. 'Ic-1.: 1:>1-n:J-7. 
:;\Iuzc11n1 ki.iru! li::. I\:ol'ona .. (1·.), Jí00. ÖZ'"· ..-it0z dr. 

i\Iat\lle.oy J\:ár;)\yn5; k. Ta'.~úe.::: lst,:ún. 'J\;l: 

1:1:·-~25. 

Né111et utc.: :32. Szt·nt I't:lPr, 18\J.l, l'ik!er Ci-yörgy. 
Tel.: 3.HJ--032. 

Nép.::czinhfi.z ui..:a 22. Szent Jiarp;ii, li_.:~J3. ifj. Sztin
csik I.::t\'Úll TPl,: 8·1D--G1S. 

Népszinl1áz u. 37. ü<lYözitő, 1922, Ntigelc Géz~1 

rr(•l.: 138-371. 
Prút0r utca •Hl. S;:f~ntc.:>alúd, 1D05. \Véb01· Dezső d1"., 

üt.: I(asztnr·r Súndor. Tel.: 1~30-280. 

n:·dJ1czi ut 23. II. Rákóczi F-ero:nc, 1805. <l1'. E'nore 
Zolt~~nr.6 .:>zül. Elek Li·;ia. T'el.: 137-301. 

4í/7 
ít(ti;:Aczi Ut t;~). C.sUlag:, 1878. I\.erc·;:;ztény Gyulúnó 

szül, Csi!léry flt:d\·ig. 'rcl.: 1:3,1-42·7. 

I~úköczi ut Gl. Szent Rókus, 1910. Brüll ~c\.ndrás. 
T„1.: ~ ·1 O-G3-!. 

HPn1::nelli utva 1:2. Illés próféta. 1S87. Hof•::r ) •. niaL 
Tt-1.: 13,1-322. 

liilkk SzHárci utca 2S. Sz(!nt Lú.::.zló, lSS-1. St;;in:;.L· 
0.:;zkúr. 'l't;l,: 130-1·!3. 

f,zentktrályi utca 22. Szan::i.tóriu1n, 1922. Szendrei 
Béla örök b. C:=;illag Inn· ... ~. Tel.: 133-060. 

Teli··ki rér ;;3, Te1cki1 1918. Lázár J ózsE.{. Te:lafo!1: 
137-316. 

IX. kerület: 

J.\,rE<nc LlJJru.r. 2. SanJtas, 1011. Elnánuel örök., k. 
E1nún1K·l GC:za. Tl(l,: 187-'143. 

Ferenc körut 2:2. Púduai Szent _..\ni-al, 1819. F0ket-.:: 
.·\ndü1'. Tel.: 1S!.i-5GO. 

I•erenc tl·r l. Jtis:.iY. 1.fHla. Den1jánynó, Eih:1ch Ilona 
k.: lllrr\·úth Zoltán. 'l'el.: 139-131. 

Grúf 11alle:i- 1llc~'- 1 G--13. Núdasdy, 10.10. Fiilöp 
.E11<ll'L'. Tel.: 1..10-:GbS. 

(~n)f Jialk~r u•.ca 'l·"L I-Iail01', lDZS. Grac~f TiLor, 
lizc.>ntár.s: Schub~rt _..\rnolll. ·Tel.: 132-űí.L. 

Lúnyay utca 5. D11na, lDlD. I\:a:.·::-a'i _.\.rLur, k.: C.siL 
lag c;yörgy. 'l'el.: 188-3--18. 

~:Iestr:r utca 38. i\Ia.donnu., 1880. J(f:'1n1)1-er.né P6iet 
l\Iargit. rrcl.: 130-810. 
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}~ádai utca 18. j ópAsztor, ts8o. beér öd01~. Tei.: 

186-006. 
;'.:oroksJ.rl ut 70. Szent i\.nna, 1892. P:lndula Józsc·f.. 

Tel.: 131-930, 
i}llői ut 30. A.\J.igyal, (r.) 1 1847. Löcherer Tan1fi·3. 

Tel.: 186-23•1. 
üllói ut 59. Sztínt Ferenc, 1872. Go1nbos Zollán. 

Tel.: 130-GG9. 
iJHői ut 87. Stefánia, 1911. Nen1ényi N{n1dor. ToeL: 

133-832. 
i.Hlői ut 105. Sas, 1888. l\.un Aladár Tel.: 140-186. 
i.i"llöi ut 12l. Gizella, 1922. I-Irabéczy Oszkár dr. 

Tel.; 1-12-276. 

X. kerület; 

Csalúd ut.ca 4-1. l\Iátyús kir:'.dy, 1896. ~Iály Lúsz.I<•. 
Tel.: 149-813. 

G(Orgely utca ,10. Szent I\:a:ialin, 1909, "Vincze Istvún. 
Td.: 1-!S-886. 

Gyö1~1röi ut :H'_ Hc1nCny1 1933. Z. Csá3-zár Ferenc. 
'l'c·l.: 3-18-072. 

I-fungária k1izéDkörut lG. Szent Erz::;ébet, 1J.30. 
Ri:n:i.y Béla. Tel.: 1:1'.!--:11-1-. 

Júszher{:nyi ut 7. Isteni gontlvi.s-clés, 18í0. F:iczányi 
J:;tyán dt'. Tel.: 1-!:S-Súl. 

1\.úpo1na utca 1. A nn;,y sa.s1 

i.izcint{~r.s: Szántó Inn'P1 k. 
1-19-1~\2, 

1888. 1Iann G&za dr., 
dr, .:\Innn Géza. 'fel : 

l\I~q::;lódi ut ú5. llyf;il'nia, 19:2G, dt'. Görög Jenőné 
Buday Tl:Iária. Tel.: 348--167. 
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Orczy ul '17. Orczy, 1911.. ifj. Ör\·ényi Béla; üzenlw 

l<ir.s: Ör\·é11yi BC!a de. ·rel.: 134-505. 
I'ongrúc:;, ut 17. Szent :i\Iihú1y, 1933. Tóth :i\iihú1y. 

Tel.: 1~1S-28G. 
üllői ut 124. Jézu.s sz.i\·e, 1926. dr. Tt•'lnesYúry Isl_ 

vún. '!'cl: 149-003. 

XL kerH.let: 

Bu<lafo!ki u.t 47--1.9. Szent _6,.ntal, í.:129. dr. Beke Gé
záné sziil. Tr~:i1bor \/aléria, ü. t.: dr. Ton1bor J('nii. 
T cl.: 2ü9--730. 

F1•hérYári ut 21h. }iár.;1n király, 1936. Balás ..:-\rpácl 
Tel.: :2G!J-,194. 

l'ehér\·<iri ut 82. Lizöi Szent Tt\réz, 1028. I\..issn5 
H.uff 'l'eréz. Tel.: 260-443. 

Fiorthy l\Iik1ós körtér 8. Szent In1re, 1910. Sz(~gti 

I st\·ún, üzc1ntárs: Szegő Lász1S. T\~l.; 458-702. 
lI()rthy :\Iik.10.s ut 21. s~:enr G::1!0rt, 1888 . .JI;i. 
gyary l~ossa Gn.sztáY. Tel.: 2133-GS'l. 

liort.hy l\Iiklós ut 51. SzE:i:nt EJ:'tr11. 1032. Teí·ely Bé
la. Tel.: 269-517. 

L011ke tér "i. _4_7·anysr.s, 1929. Erdélyi Dezsőné. -'l'cl.: 
259-7-!9. 

J(í•lc-n:i'öld, I-Iort.11y l\f-11dú.s ut 128. 
FabrUiu::n~, búr6 Syntin:is Ilo:1a. 

Szent" Gell·.~rt i(cr J Sze11t I(ci!·e::zt, 
J{,,0::1 ( Tel.· z;;<J-212 

Szer..:-t:st, 1922. 
T.: 45G_:_íl5:2. 

1917. Tern ajg„J 

Szent In11\• hg. ut ::3fJ. Irgahna:; szc.n·ret.1!137, .:\bay 
>r l.'Ines Gyula ~Lr. b. Ferdnczy }1.1·11frd. 



(80 
XII. kerület: 

Böszörményi nt 3Gb. 1028. Ist~n szeme. Dr. Spe.:r-
1ágh „\JD.dárné I:Iabriss B•·Tta. Te-le.fon: 154-567. 

Csab:i. 'Jtcn. 7. Csal.H·~ vdzér, 1035. özv. Túncos ,jó. 
zseJné, i.it. En1ánue1 -~Jll.:il. Fe10hi;; vE,zehi: En:.ú

nuel _;.r.tnl T01 : L52-740. 
Gömb0s Gyúla. ut lb. 1\Ing-ya.1·ot•szág 'lédo..:.::;:;zonya, 

·:: 883. H&ra.y ~4Ju~0r dr. és Dé\~ai Szöllösy T3l \·án 
örök. Tel.: 1'53-8413•. 

Gö-=nbös Gyula ut 34. A.lkotás, l90G, dr. 11lés Edt. 
Tel.: 153-216. 

GyöTi ut 8. Re1nény 1919. k. Szüts Ern'.i. 'fEP.c.fon: 
353-114. 

Hidegkuti ut 2. Szép Ilon:i., 1922. Weörös Gyula. 
Tel1

.: 16,1-253. 
Isti:nhegy, Eötvös nt ~1. 

Schn1idt D0zsé\né, sziiL 
1G5-207. 

?\Iátyás 1.:-iTály, 1885. 
\\r;ic:::n::r l\Iárta. rr : 

Né1n;:lvö1i:ryi ut 56, Sz,.,,1ü _.\g-nEis, 1028. nfonetpTÓ1uü 
'\"''i/o1ff Lajos. Te:l.: 1G-!-87G. 

XITT. kerü1et: 
B&ke tf>.r 11, Dúkc, 1935. 'l'atá:· József. 'Tel.: 

291-1.1.3. 

Stl'tn1sz A.t·nün. Tdl : 2flt-93·L 
Róbe:rt I\.áro1y körut ·10.1. Szabad;:,:;:i.,r.;, 190·7. T...1nrn

hr.q; I. l{áro1y, h. Luk:~cs Déne3. Tel.: 291-910. 
Szent. Lász1ó ut 7"1a. Pctfrfi 192:3. Pethes Béla dr. 

1l'e1.: 291-7:15. 

l 
l 
1 
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0 úci ut 49 Lc·h.:::'.1, 1929. J{orú11i .Zoltán. 'l'c.1!::fon: 
291-990. 

Vúti ut 87. Phö1:.ix, i912 Janits:i.1·y Lúszló. Te1e.fon: 
291-328. 

\T{tci ut 105 n.:tnu1iins, 1910. Il16;;: ~.\ntal örök, T.: 
291-537. 

XJ\t k7.d.ilet: 

Ar0nn. ut 29. A..rén:i, 1901. Poh<tdk Józ3e.:f. Telefon: 
,124-589. 

Bnsnyák utc<• 1, Or::-„ng-yal, 1S92, I-Iar:Jftnyi l{ároly. 
T( 'L: 296-422. 

1:r?,::.&bnt,kir.:!.lyn'~ üt 19. JO.c·l·n16ny::óµ-, 1835. Csere 
nycy G6za. Te1.: ,197-·559. 

Erz:of.ly0-i kirúlyné ut 130. liu1nan\t:í.;::. 1022. Czuko1' 
1--;yula. üzt>n1t'.i1·;.;: :\Ta~n·:::" T~lH'n~l ür, 

'1!)7-550. 

'fc·!e.fon: 

Erz~~bet :kirúl:,-p/~ ut 1or1h. Sv,·nt. \~,·Tonika. 10:32. 

\·. 'rorday F(~rcnc. ·r,·L: 2D7-li25. 
Flir{:.:7 uica 17. Sz•,'11l . .\ntn.1, 1:.132, Br't :g-h 1\{rroly. 

'rcl.: 296-2,10. 
IZ-erep0:.si ut 24. Pannoni:::. J900. Szlh-úsy C+y. I/Lszló. 

'l'c1.: 49G-349. 
}\,{;t'~>.pesi ut 128. ,SZl'ltt \'end1•l, 1888. r-;.:_a(l;:i. J~rzsóbet. 

Tel.: 2ü7-115. 
NürnlJi'l'J! utc~1 S. :\Jdla. 193-L .1z~·01lS7. Géza. Tel.: 

296-051. 
1'hököly ut S7 1-Iung-;'irl.'.~~ 1890. dr, l{r.,szt:·iner Péte1-.. 

Tel.: ·1%-5GS. 
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Thliköly 1.1t 178. 'rhököly, 1fl.2G, J.Ic.joro:2.s;.• B6l:t. 

'I'e1.: -!9G-\171. 
Bnll:,t0itny (Pt· . .:;t'i i. 254ii, Szc·ht Sziv. 103-1. 1H·n1e~ 

E.:1.idat:~Y I'ú1. T„:.: ~GS-'iG9. 
Ft1p:yi (PcJ;.t) l. 311'70. S:~:ell'i· I.::tYii.n ldrúly. lflOl. 

LL;z1G1y fo::tvún ijr0k. 1 11. 
J,;uj (Szaho1cs) 1. J-Hí:3. 

D1•z.'6. 

B()::.:::'tnyi .Tenö. 
J.legY:'dtó, 1SD9. 

Tlustyahúza (?-.Júr:1!1t::t1·0;:; Yn1.), 1. 2796. öranr;~ra1, 

188-3. Dancs :\Iiklós. 
Tli.i1l:~::c-11tnl'ihúly (Szabolc:-:) 1. SG3t), :\Iagya.r király, 

1878. I~Iörö1np/) !111rc Tel.: 1G. 
Hi.1k (Sopro:n) 1. 2552. i\Ic~:T:i1tó, 192(). Kétnt!t.!1 

,Túno2. 
1Hik1.i;::d (Baranya) 

:'.\I<.·::i11a ~\r.;0;.:t·on. 

l. nno. Szent 'Tel'ézk;_>, 1035. 

C\.e1.'. (FrJ:r) i .. 1nrin. l\I·:.~r.-ú1bi. 1S3G. IZáldot· ·vn„ 
'l!•).~. T~'l.: fl. 

,·:v'.:1<',d (fl~:~.i:°f 1. :~7.-!J:\. ll·:,:nt'.,ny. l8S<i. z~iL·.y E.áro!_\· 

r!r. Tel.: ;:;5. 

C'·:0 :..dúd. Sz(·Htl0le:k. (r) 1807. ,l:"ino~i Géza örö'k„ b. 
Ik:t\1/, S:'c11d<Jr. Tel.: 9:3, 

1 •. >.~.!'l0d. .Jleg\-:.\!tt„ 1,~flli. F'ü1rl'2-.::;r:hi Fc1l1H't' László. 

Ccg·l/·d L:L:lti g-(111ci\·i.-;i.J[s. :lfllO. Jú1::ti .János T.: Gl. 
('o::-;.rl(·d. H:°;.k1íczi. ·1 Dl-!. )Ii·::h':·r Lú:<::Jö. TP1.: 2fl. 
Ci-·;.;·l,\dli::n:ul (Pc:;t. -_-.u) 1. 8flC3, Ncp. Sz,·nt Jiinos, 

iDlS- (\z-.;. B\1r.;;otli Latlno,·it.~ Gézúné. k. Bursod.i 
L.'.\li::..J·-.-it.:; üJön 

Celldö1nölk ('\Tas) 1, GlfiO. Bohl0gs{q:;0s S7.ÜZ l\[{u·ía, 

18t:J. Bisitz1~y .'\1Hln't·~ dr, 'l'0l.: 22.. 

CeHdö1nölk, Isteni gvndvis0les, l!!ZD. Bunye:\·ú,~z 

Sándor. 
Cib<tkháza (Szolnok) .1. 5859. Sz0:ntháT01nság, 180-i.. 

?IIolnár Lá:::dó. Tel.: 7. 

Cigánd (Ze1nplén) l. -1-725. ?\It::.g\'áltó, 1924. Kn:r.:::.ay 

László. 
Cinkota (PP.st,l 1. 5SO/i. ?llútyá.-; .\órá1y, 1S9G. h:1-

bocho..i Nagy I./t;;:.h\ Tel.: fi. 

C.::abren(lt•k (Zala; 1. :3.1on. Szenr 
Pozsg-ay .:-\nrl·•l" r·ri"ik (\Sflfl, &Ytiil 
iiókj:i volt). 

Csanúda.púca (C:,:u1úd,1 L 4nn~; 

1SS4. Bono~11i G&za. Tcl: 10. 

László, 
1.~'1111-lp; 

Csan:í.dpalot:1 (C:;:~núd 1 1. G&S:3, i·[~~ttyur 1880. 

Sd111Pid:::1· J/i•t:;::cf. T"1.: 1.·L 
C~ri.nüL\-~r (Bú<:.s). 1. ~1:::20. C.'l .n:ü IUchúrd. 

Csant:tvé.r, Fricd1na11H nudulf. 
C.::011t<:n·ér, ICD::zeghy J (:·::. L·i. 

C:EúnyU::lck (C.so:i;;rúfl \ 1. ·ililP. ~\l(·g,;úllú. 1Sflf). 

DllHlJÚn Géz~. 

Csa11 (Ung) 1. 357:2. li'it ,1i ~,,; d·.-i,.- lés, 1871. Her~. 

nút Súudor. TC'l.: S. 
C:::úJ::áEYÜOl\,;,:;,;J.ú ( ;·.;:, t.:;t l ~< l~ ;.· .. '· :! ;-::· !1;:'1 (\-;t:-; '1 ]. 

lll0-'3. Szent.16101;:, Ull:2. :;z;·. O!t•rl Enlilné. 

Csákbc;.~·ény (Fcoj~r) 1. 11;.!::. Sz'. ·nt :.\i:'1rto11. l !l:.'.il. 

1-I::i.T!.' János. 



Cs{!!;~~igorb0 

Enlil. 

(Szilágy 1. 2ÜÜOi lICthcgy, ií.>76 Sebök 
' . 

Csfrk\-[,1· (Fejór) 1. --1~135. Islcui gonch i.S(.i1és (r) 1821. 
J iroYet~ Lfrszló. 

C.sri.ny (llev~3) 1. 4505. l\Iagyar korona, 189-1. fior
várh ödön (, ti'i(~];:;~al Iiort._011.) 

C:.:á·:~1ly (Gát:;) L 3!1J·L .i\leg;yáltó, 1900. Hal!lósy 
J·:11dl'C 

C:.:eng·:~r (Szai,n1úr) l, '194L, Orc· ·,. (r) 1825. díód-
vúraljal .:\Ii'.~;:;:.t Gyula, 1. E:.:ih.- ""rigyesné. Tt'l.: 
10. 

C.s"-.!1güd (PC!::t) l .BOS3. Púdu.;i.i Szi:·nt _.\.-:atal, 192f{, 
Sz:;);:idy ·v t:ü.01„ 

C:::8pl.:l (P.::.ot) i. 22.0111. örangyal, 1896. Roscnberg 
llci:ri:L. 1\·i.: 1·1'7-SGD. 

Ct:et1Pl, ..-\.ng-yal, l~ll-l. özv. Flerc.z Gáborné. Tel.: 

1·1'i--DG3. 
C:..:•::.Jit:·!, Szcr~t „.\nial, 1H2'i. Borzso·.-~lY István. rl'f:'l.: 

1-17-,107. 

C::v1id, Szent E::z::0.he:t, 1930. Thierr~~ Tibor. Tel : 
:i-17-~)1:2. 

Ciicpr:::g (Sovron) i. :1135. Sz<:ntháron1ság1 lS-1~. 

f<'j,JdL';"t._~!' J•:nQ. 

fH.)7-l. Grt."uling (}rculing F.:.:-

1·,:11e. 

C.~„.:1 \'<:H;~:: trt:'u.:.:.:), Sd1u1nacher Zoltán. 

C::(~:1.lrcg (7.~tl:i) 1. 1211. Segitó Szüz l\'Iáría, 19j:}. 
Donászy ~<\.le.dár. 
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CselCny (\."e3z.pr&n1) l 131,!. Hygienle, 1913. nüll"1 
Púlffy Erz2frb0t. (Fiókkal S:1ron), 

Cs·~ffa (BihJ..~·), l. l'iüO, lü05. ÖZY. JJartlHt Zolt:í:nn~. 

C~ép:.i.. (Sz0ln.1lk) l 3570 . .jr~•n;yal, 1880. Nagy .F2-

ri;;nc. 1'el.: 5. 
C~'ikszcntin:t!'t(.on (C.ci:k) l. ZlOU. A„uila. lSil. E.un· 

rád l\.áln1ú;1 (idl·ny fióiö~a·l Tus11útlfürdü11). 

(\:fr:.3-z.ercd:i (C·?:i:;i:) !. -10UO. F·2l:(ite Sos, 1237. „:\j„ 

YÚSZ Jenl>. 
C:::i1~:.;z1:.r2da, lL~z:\n:;: \' éda.sszonya 1~~01. Löfili.:l' 

:lfarcell. 
Csiz (Gi:in10r) l. 7uf). ~l.), Sere'is Dvzaü (Riin:_i. 

:::i:éc:; !dényfiókj:i.J 
Csolno~·: (Eo::-:tL·rgo:u) l. ~3500. Sz(•nt „.\nn~t, 1935. !)o„ 

lJay Púl. 
C:;vngrúG. (C.sr)n;;r::'i.tl) l. 2U0-1G. Or.;;zág <.:in11Jr, lS:.".t'. 

Barn~t lli:;adl:. T.::L: G6. 
C:.::ongrád, Szc.:>.t Hül-::u:.:, !.~~!;. (1o:nör:,· Já1:0;:;, Td.: 

r·" 
'"· Csongrúd, :\Il'g'\'állG, 1832. Czúji.k r .. i1:ot:ió. Tel.: 78. 

Csougr;"td, S.:t. I::;t'.c(i·-1, íD22. Ih:zzc;__ .. I::otyún. 'l'.: ·l;fi. 

C::011,gTc~cl, Sz2'!ü'léli:'i.;:, l~i'.28. :N':igy Elen1ér. 
C:3()\lü]llya (1--:5„e::;), 1. Ci/:lU. St-gi.iö ::\Iá,·la. l[a:q.r 

J ~~k:.J.) 
C::orn8. (S")]Jl'üll) l. s~!:JS. 1.:.ó2:lS (r.) 1817 . .i.\l<~rin~ 

ezur Jc-nü ~;::c,rn1ányi.::nú:.:sos. 'l'~l: JO. 
C::::orna, :illc-gv:'dtó, lUlO. G'.;rgcJy lstYÍlil„. Te1.: G-1. 
C.sor\"Ú:'i (DCkl::;.'.) L G88U. I.;;tc:iü g'1ndvi::P]é;;1 1SS:3. 

Fo1·gúcs I-=.úroly; b. Szász Lajos. 
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CsöglP (\Tp_szpi·é.nl) L 12G4. Ist.-:ni góndvi.Sel&s. 

1 SS.'3. Brett.:zr D;:z .. ~ö. 
Cs-ö1nnö (B•ihar) 1. 3851. Olajág, 189-L P-&csujialusi 

Péchy Tara{i.3. 
Csü111ör (Pesi.) 1. 3"i27. f.iregváltó, 1900. Lőrinczy 

Lr:jos. Tel.: B1>e.st, Q97-388, azután Csömö1· 10. 
C;:ucsa. (l(olozs), 1, isbo. ICorona, 1893. öz,r. Imre 

J .• né. 
C3urgó (So1nogy), i. 486!"'\. J\IBgváltó1 1847. Gala:n· 

bos IC:.il!<i1án. Tel.: 66. 
Cs1rrgó, Szabadság·, 1919. Bol<~1nann Ehn i\Iihály 

örök„ k. Józs:i. Lr~jo.s l\Iiluí.'ly. Tel.: 73. 
Csurog (Búc;;;), 1. 12.13--1. Davidovics Péter. 
Csuro~, Szn!tykoY 11ilán. 
Csuz (I\.01núrc·n1) 1. 2·129. Szi:ntiuiro1n=:ág (r.), lSOG. 

idb. JEIZoYits l(áb11án. 

Dúrda (Ü'U'<tnya), 1. 53GS. \Vcnh:.:i·ntet' Hudol'f. 
JJ{n·od (Dú cs l l, 323~ _ ( [.), lf'.·.3'5. D ;cl!ct.1ii!y Károly 

k. l\Ióczár Gábor, }:Jerce;;.sz;.í.1ü.O fiókja). 
DebreCE'-11 ( r~Iajdu) 1. 117._~7 5. ..\rany angyal (l'.)' 

1680. Bánó . .\ndor. T~L: li-77. 
Dt~b1·ecen., Nap (r.), 1802, tköpösdi 'I'o1vay hnrP. 

Tel.: 27-78. 
Dt•lnvc(ín, l(o.;sul-h L<:jos, (r.), 1813. Li.lx .'1.rno]J. 

Tel.: 29-56. 
Dl'hr0c~n, l(i~y{. (r .. l, lé:~l:2. ?.Iiha1ovits Js-11ii ()rüli: .. 

k. l\lihalo\'its Jenő dr. 'l'el.: 30-\JJ.. 
Dchi-,:;eí'n, l\-Iagyai· korona (r.), 1St3. ifj. E:áp.i:_~ztó..~. 

sy C~&za. 'I'el.: 16-06. 
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Dcbrec€n, :i\Te~:vúltr, 1343. öz\·, J\Iajor ?.Iihályné. 
Tel.: H-69. 

DL·brecen, C:::i!lag, 1001. Beke Barna. Tel.: 29--32. 

DébrLo<:e11, _;.\.r<:.ny egy:;;zar{:u (r.), 1772. Gró~z Nagy 

Fl'l'('11C. Tdl: 34-96. 

Del1rect?n, l{e1nénysér;, 18GS. Gödény I1oua. 
T.: 14-21. 

l)ebrccP;1, I.stf!ni gvntjv\:-eli·s, 1904. Szé:"k\;ly A.dorján. 

Tel.: 32-81. 
De'lnvcí"D, i\.fátyflS király, 1922. Pap Gyulri... Tel.: 

32-01. 
Debrecen, C.;;ol:onn.i, lfJ09. Batáry Istvún. T.: 10-15. 

llcbr2cen, II. Rákó:::zi Ft.,.renc 1907. -"-ranJi .-\rpúd 

örök. Tel.: 23-4-3. 
Dcbrec,~n, N·;idor, 1913. erd(roenyei N&n;.eth Lúsz1(1

• 

Tel.: 2:5-58. 
Debrecen, Sa,;; 191.3. J\íoindcl Jó1,·,:;ef:né. Tc'1.: 11--30. 
Debrecür., Bo!.!s"..;:ay, 1913. Lassúnyi Józ.s1•.f. 'l\01eio:i: 

29-1<!. 
De:-bre-cen, l\Iuraközy, 1914. Preiser Ernü. Tvl.: 

1'3-30. 
Deh1-ec::11, Tisza, 1923. Jónap ~~lr:.dár. Tt>L: 2.1-52. 

11t·b1t:!c·3n, A..rany Jár1os, 1023. Dozóky Grti.rg·y örök. 
Tel.· 11-73. 

Debl'ece11, Sz,_,nl11úrori1:::ú~. ).027. Sa11~:y Lúszl6 

Tci: 17-09. 
Dt;brecen, ~.\rpád fejt.'i.leloa1 1 1~)32. l\Iike.s Bél~. 
Deb1-.:;cen, }[ungúria1 J 032. Sz. Szabó Jenő, 
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Decs, (Tolna) 1. 4809. l\I::i.~yaT J(orona, 1919. b. Fo„ 

dor Sándor. 
Dt~nf'c3cu.· (Szabolcs). 1. í17'2fl. 

·Terc1ny l\Ifonyhé1·t. TPL: 22. 
Gon{l\~iselés, 1012. 

Dc1nénrhú:~a. ('l\(:iro3_Tordn.) 
1936. Ne1nc:; Sánricr-. 

1900. üdvöziUi, 

DP1-ccs.ke (Biho.~) 1. D98G. Re1nény, 183;1). Beinkö 
S{1ndor. 

D0recsln~. örangyal, 1013. nc1nes Pataky Súndor. 
Fiúkkal I{o-nyá1·on.) 

J)crnyc (B{ocs), 1. ,lfif'.~. IIor\-úth Zolb'tn. 
f1(!:::-;:~.;:, (Toro~1t.á1) :1. 27Gl. P:.íduai Sz<:nt ~.\nt:.·d, 1931. 

SzE\!r1Ty Tibv1-. 
Dc\·c<:sér C\i(\.::zpré-111) 1. 4300. Sz2n!J1{tron1ság (r.), 

1834. Ilrdop;ll 1\Iih~'t1.y. 

T11.: 11 
Fiókkal Son11ó~zőilő:>ön). 

D(}da. (:t\Inro;s-Torda) 1. 27fi8. 180.3. -~11i·a1 S:ihrn. 
f10g- (\1{!.:;zprén1), 1. ~11:is. (~r0f Fc-:::iT.tic::: (f.) 10~8. 

IIclqó Lrrjos, b. Pori;;;: Dezső. (Szilas})alh:\.::; fió1d~:..) 

Dös (Szolnok-Duboka), l. 15.110. i\Iinr·rYa, 1021. 

Sc1nnol1 Je116. 
Dés. Forhn.a, 1790. (r.). Ballai ICrén1Gr Lajos. 
DC.s. Szc·,1t FereT!.C, 1834 .. LitschPl Enri'L 
Dés, Diana, 193G. dr. i\Iischi-nger \'iktor. 
D&·,·.:-..-.-án~-a. (Szo1nr}.;:) 1. 1,LG55. örangyal, 1SG7. 

ii7.Y. SonE':E't Bcrtal~\1111'~. 

Pl·vn\·;:i11y:i.. I~b·n:i ~o'.l(hi:Plé.s. 180G. 1Co1bn.y Rudolf. 

Gió:.:gyór (Bor.sod) 1. 20.85-1. l\Iegvúltó (r.), 1 S72. 
blr:.s Géz:1, (Fi!Jk1.:ia1 IIámoron.) Tc-1.: 18. 

Diúsgyör1 (Percce.sbúnyate:lep) i\1eg\·~tlló 1 lVOD. 
1\Iennc-.t· Zoltán. 

llló.sgyör (Va.:;i;yá~·), .-1.ngya! 1 18V7. :\íEJU10r Uüön. 

Diüsg;yör, ( lijdi6sgyör), Szi·nt Lúszl(\ 101~3. \'ú1no.'; 
Jn1re. 

JJ1ci~jenö (Nógrúd és l{onr) 1. 232·1. (f.), Szeni 
Lúszlci, !V34. óváry Ele.:nér (Rétság fiókja,) 

1J.itr5, (Csik) 1, G'i85. I~orona, 1870. dr. Szr.thrn{Ll'Y 
Jstván öröl-:., goncln. Sza.tlunáry l. 

l)obc.z (Béké.:s) 1. G4-G9. l.st01ü gondvisel~s, 1000. 
I·loldy l\Iag<la. i 

Ilolha (i\lárarnaro3) J. 4-12.G. B . ..:n1lo11y, 1803. ilkovits 
József, 

Do1nbl'gyház (Cs:u1ád) 1 l. 4DJ2. ~.\.ngyal, lSDG. 
~Iaier György örök„ k, I\.ranitz In1rc. 

l)\·lnbó (i\Iára:n:iro.~) 1. 4-118. ::\Iagya~· I\:.·.:fv;1:1. 18S3. 
?i-Iauk.sin.'±zky ~.\.nüü, , 

Do1nbó\·ár (Tolna) 1. SUS·1, ?ll;.cg-ya„r I.Coron~1 1 1Síü. 
Dalth:izúr '11ibor. 'l\i: 2:2. 

l1un11Jú\·ü.r1 örang-yal, 1 ~12:~. C.so1nur 1\:.úlinán. T,: Gl. 
Do1nbrúd (SzabolL"S) l. GUG:::, Jl:zu.s ::0zL-..:·: 1SS:2. 

:Nagy J enö. 

1)01110.szló (1-le\"i?S) L Z.G20. Szent :\11:tal, 1:.12:3. J.IoL 
nú1· J CiiÖné sz. Schultz Frida. 

Dorog (E:::zteo1·gon1) l. 5SG3, Szc~nt J.ü:.r_;it, 12:)0 
P0rl Józ.::ci. (1913-ig Baj!i~: fiókja Yoa.) 'Iel.: 15. 

Döbrököz (Tolna) L ,1202. ör:uJ.;,;:_;al, 1\108. Bródy 
Ernö1 b. Cstn:y Jó;::.;e_L T~:l.: (i. 
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Dön1.söd (P ... t;t), 1. 5018, lVtag~·j;i; 'li:oróna, i81l4. Soó.::; 
István. 

Dragonlirfalyu (l\.Júra:11ar1)S) 1. 3252. i\Iagyar 1\.i
r:Üy 1881. l(r.::itz Gusz.iúv. 

Drúya:fok (So1nogy) 1. 1120, Jézus Szive (f.), 193-L 
Brandtner _.\.ntal. (Lakocsa fiókja.) 

Drég0lyp.::ihi.nk (Iiont) 1, 198·!. Szent Erwéb{!t, 19:2.7. 
Schöuherg _4.tci.."Tl. 

Dunabogdány (Pest) l. 3095. 1I:i.Jonn:1, 1907~ liVal.. 
lePie1d i\Iih2ly. 

Dun:ibök&ny (Bács), 1. 5628. Szent .L\..nr.a1. Reiter 

I.stvún. 
Dun:i.c:::6b <Bács). l. 4572. Szent György, I-Iaug Já-

no~. 

l)una:föhh-ár ( Toh1a), 1. 113-!0. Sz("ntháTtrn1súg, 
1857. S4;ijártO Tibor. Tel.: G6. 

fiun:rföldv;\1· 1~11:11 anyj:~ (r,), 170G. Zlin:~:;ky József 
örök .. k. Pilissy Dél;:., Tt.11.: G7. 

ÜU!l<th:~r:~sz11~ (Pest) L S0-10. Isteni gondvisele,;, 
l~·::;·.ii. ~Toffin•:nn Gt•:..a, üt.: l\Iór Gyula. 1'el.: 2. 

Dunal~c-:;zi (J\::t) 1. G058, Szt·nt l\Iihály, 18!!7 
Bre:icha clúnos. (1\l04-íg Fót íió'..;:ja yc-1t.) 

Dunapataj, (Pest) l. GDG7. l\Ieg~·ú1tó, 1857. 1\.ele
cs.éllyi FtnTnc. 

11unap2ntPle, (F'ejér) 1. 3D05, Szentháron1.ság1 180,!. 
_:\lbPi.·t 11ez.:::0 örök. Tel.: 15. 

1Ju1uL::;.·z«kc:;ő, (Baranya) 1. 5633, 

1883, i\Iül:nár A„ Dániel örök„ 
'1\·l.: 12. 

S1.entháro1nság, 
b. L3jo..; Tibor. 
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J)unaszenigyörgy (Tolna) 1. 2~,14, :i\-lag:raT korona, 

1928. ÖZ\', ·vizsloi.-szky Lá2zlóné. 
Duri:a..s2:<:irdlahe1y. (Pozsony) 1. G2SO. Re1nény ( r.) 1 

1790. G·eTő örök., k. GeiringeT Oszká.T, 
Dunaszercia1icly, örangyal, 1917. V\h1ppC'n.ste.in l\Ia;1·.~ 

cPll. Tel.: 74. 
Dunav.:•cse (Pest) 1. 47&3. 1\'IcgV{lltó, 18;3,L özv. Baw 

ko3 FE!r:=tlcné k. \Tere.s In1re, 

Ecseg (Nógrád) 1. 1760. ~zi.\z lVIáriti, 189'i1. Szal1· 
panos Béla, 

Edel&ny (Borsod) 1. 2035, örangya1, 1873·, dr. Sch11-
lek Gyula. Tcl..: 29. 

F.g<>g (Hont 1. GS-!. l\Tu1Us József. 
Eger (I-Ie\·es), 1, 30A·24, Grá11átal1na (r.), lí28. Ir

galn1r~srend; l:. Tor,onúry Józ;;cf. 
Ep;<T, l(igyó (r.). 1839. J-Iibz.y György clt·. örök„ ~>:. 

Szabó Btila. Tel.: 1-53. 
]~gclr, l\Ingyar király, (r.), lí14. Pr0::;z1r::1• Arnlin. 

Túrsti11. Tauffer Gábor dr. or.:::zgy. kép\·ise16. 
Tel.: 1-16. 

Eg{ t, iirangy:;1, 13f17, Páncz61 _.\rpád. T.: 2-·'.~7. 

Eg(•l', Sv=nt AJu1:'., 1907 özY. \relc.sey l;;;l:;;án.n5. h. 

Slatltéthy Gyula. Tel.: 97. 
Eger. Beniczl"~- r;yúi;ys::"""1tár, 1922. Bell'iczky 'lilik· 

lós. Tel.: 1--:!2. 
Eger, !"i;:(:nt Tst\·.án, 193S. <lr. Galan1bo:> ,J únoa. 

Tél.: ·1·-2G. 
E~ercsehi (I·Ieve:;) 1. 1·!·14. l'ihtg-yac király, ~911. 

~~öhl Nánd0r: 
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I~g:erc.s (I\:(i1oz:i), 1. lSSfl. Srgitlí l\Iá1·ia, 1895, \ie~sQi 

Nagy Dnz:;ő. 
I:;.;y('k (lfajdu), L 7038. Isteni gonclYis·::lés, 1892. 

Tóth D(·zsö örök. (1Sfl5_ig Tiszacsege fiókjn Yolt. 

E!!yhúzas1·;,í.dóc (\Tas), 1. 873. Pá1yúzat a.1att. ? ~ 
I~lek (A.rad), 1. S44,G, Se!!itö Sziiz 1\'Iária 1856 I\'.e-

~nény In1rr:. Te1.: 21. ~ ' . 

E1e1t, Jézus .sz-iYe, 102G. I-I::nnT.10.r Ri.1dolf. Tol.- 29. 
I~léipatak (If{1,,ro·inszék), 1.-729. (f.) Csergi Pop .\Ti'·

tor :.-~f'p;:;iszentgyörgyi id&ny pat.FltJája. 

Einiid (Bors1,d), 1 3Gi2. 1\IegYúltó, 189G. \Vattay 
J{ornél örök. li:. Biro.::súk Gyula. 

Enc:; (A.bauj), 1. 1G'l7, l\Ingyar kii-ály, 1025. T.:i.~ 
Y:.i.szy F•'l'-':''llC, k. Tai;a.szy L{iszllÍ. TeL: 27. 

EiH1riid (Bék&s) l. 13.!!2$. l\Ieg-·•áltó, lSíG. _4.lavy 

;\ndor. Tel.: 1 G, 
J~ndc:úd. Púd11:>..i S·:.011! Antal. 1fH13, Pat.akfal\-y Sún-

clor 
Enying· ( 1lP.::zpr61Y~) l. GOS:2_ ~Icp.-·,-{tlt{1, 1S52 .• "-dlcr 

11nrc öriik., k. Oh:;i-n1~\yt•r Giz<::lla. 'I'el.: 37 

T:'rc.:::i (Fej61·), L 7G-Fí. Szf:.1thúro1ns{L~. 1SG'í .Lnrr-o:::i 
D(la. Tel.: 20. . - · '" , 

F>c:~i. :'ILHlonna. J n:~:i. }!affn0r P"rdll~!H!, Tcl . -
Y.1;llihé-nyc (Zf·n1plón), l. 2'.":t:)O (_[ ), J:;icni gn·1~d~·ise 

v.:::. 1030. sz.:Hl:t; A.:~zta1n.::: Gy()rgy. {Übl.::;:;:1i.:::zkn 
"fi(1kja. 

Erdúc:;okonya (So111og:y) 1. 203:2. ~I<'D."'.'{iliú 1 „ .. 80G, 
Tóth József örbk.: b. l(rét0-r Endre, . , 

49'.'. 

}jt'dő<l, (Szr~t::nár), L 3315. ?.Iegvú1tó, 1S,1G. Dota 

Istyán. 
Erdöszáda

1 
(Szabnár). 1. 1577. 103,1, dr. Jon"!y 

Erdösz<:tiltgyörgy (::\Iaros-Torda) L 20::.:s. ~"\n;;y2.1, 
1878. fa.Tcádi Sún<fr·l' Zcltán 

J~1dötc,lerr\! (HGves), 1. 5021, l\Iegválió, (i.) 1f!:2fi. özv. 
Bánó.::zy Sándorné, kPzP1ö: Btt1ázs llona. ( I\„6„1 

·fiókja) 
Esztergo1n (Eszl~Tgon1), 1. l'i.354. Feke:te sas. (r.) 

1727. Sch1\·;n·cz 1\I::.nó. 'fe1.: SG. 

]~sztC1rgo1n, l\Ieg-»'iltó, 1SG1. I\.crschhaunnnaycr I\.ú„ 

Toly. T€l.: 42. 
E;:;ztt•rgo1n, Szc•1u Isti;t~n (r.), 1793. özv. Roe11htz 

~-\rtn1·n2; k. Roc111itz Eh 1nCr. TvJ.: ffl. 

Eszte.rháZ<l ( ;..;oprrin), 1. 880, Púdual Szc,nt :\J1ial, 

1909. Nindl János. 
Etéd. ( 1} d \'"ti.rhely) 1, 1 COO. 1Ia;;yar l\.01·ona, 1 ·.:.:;7 .. 

László István. 
Ety0k (Fejél'). 1. -100·1, Istc1ü gon(l\·i-"1•lC:::, JSD.t, i!J. 

J anovich I.st,;ún. 
f:lcsd, (Bihar) l. 2-100, Rc1n6ny, 1835. j:\.oc.c.:i~s 
Dez ~ö. 

r:~]p:-:d, 188G. Do~)l·ea~1u Ilona. 
Érd (Fejér). 1. 5,fVi)3. Szi,--nt11ú1·0n1:oúg;. 1SS2. Tóth F·:>~ 

re.ne. Tr.;l.. 14 

É:r01Hiréd (Szn.tn1úr), 1. 1UG3 •. A.nr:rv:ll. 1SG4, (izv. 
Geszterédy FercUtcn&, b. Ve:re:s .„BaT~1n 



Er~1rih{1lyi:1lYn (Biluu·), l. 80il5. 1\.igyó, 1007, Dúyid 
J.c:tván. Tc-1.: 5-:!-L 

:f-::r.:nih:l.13-JnJva, Sas, 19'3D. l\Ian ICornél. Tel.: •1•!. 
Érn1ih:'tlyfalYa llyg-i·c-a, 108€1. :!\Ióz1c.s J\.:i.rolv k. Ba-

Jássy J olún. · ' 

t:rs0knjv:':1· (Nyitr:1!, 1. 2'..:.:!57, ~A..ra11y oroszlán, (r.), 
1708. F~rkas S;índor. Tel.: Gl. 

Érsekujvár, s(~C:Et Róku3, 1878. ÖZ\". Saád Istvttné. 
Tel.: 1-65. 

:t1·;:;c·ku,i,·:í!·, l\Iindi_tr SPgiUi "l\Iária, lfll7 . .Ta·kuhü· 
yich Dc,zsö. Te1.: 94. 

:f.::rsdk11j.,,-{u-, SaJ,-ato1.', 10Z5. Dit-t'eri E61a. Tel.: 1-09. 
Jé1·::0kY:i.dkP-rt. (N6grúd), 1 3502. :i\Iegváltó, 1895. dr. 

F.ng-cln6 G·r6sz _.\nna, b. Eor:;ányi István. 

Ji':;dd (Tolna)
1 

1, ,17.!1. S~enthár(}tnság, 1835. Bor
·.o:cdy György Cirök .. k. Xctza:::('k Rez.sö. Tel.: 3. 

}\ij:'Z (Pe:'t) 1. ~t253. TIIng-yar korona, 180:2. J{olo;:; 
Gyöq:ry. 

F'í.''µ·;:\· 1·r::0:, (S·~r,}n.:<r.i. 1. 7218. :\Ieg-vú1iú. J879. ifj 
Sk0un1~11 .Tc:ni.i. Tc-1.: .l, 

F('l!f>n:ry:t!'n1:,t· ( Sz~'tn1:'n·), l. G:22.7. 
.c·o:;l(,;.: • .1803. Spit;, S(indoJ.'. Te1.: 5, 

F-.'h (. r.é'.' ::: ~ rn: :tt:. J.::. i g-y"i. 
Fükt:~:c~1nló (li.2."oc.'1::>.·) 

:1,~'iii. Gú}'!l' János. 

1027. l\c•rn1úny Gf>::a. T.: :~J. 

l. 10~·:~. I.:·Je1li gon(l\·ise1E-:s. 

i~tlsöbalog (Görnör), l. SGfl. IsLvún király, 1881. 
\ 1 o1ún;;z ky Ferenc. 

F·elsöbánya (Szattn{lr). L '1GUO, 3I<-.~v·ú.ltl1, 17G0. I-l~'.-

1 r111t Dcz:JÜ. 

F·elsögalla (l\.01n~u·on1) 1, 15.G'IU. :Jlegvál\ú, lHll. 
Szénerth A.l:tdá1• örök., k S::&n<·rth _-\h,dúr. 

Felsőgöd (Pe3t), 1. 302-1. Scgitií Szüz :ü{n·ia, l\il7. 
Rrtlthazir Já1'!.0S :5rök. Tc:l.: 12. 

}'elsőireg ('1':>1.na) 1. -1512. l~i 1:ni r;und ri..s•_'lés1 188,L 
\Talu József_ Tel.: 24. 

1'\!lsÖlQncly,! ~\':E~), I\.!::inr :.1 i:. Kúln1ú;1nó. 
Felsö::eges'l (So1nogy), 1. 23í!L S'.le:nt Lú.o::i:lú, lí)l-L 

_-'\1bert Gábor, k. Rónai De·~· . .o:;;, 

F(11sö.:;zászujfalu (lll·szte1'c'..:->:;tszód) í5G. l(e:~,:-

lr:r _.\rb.n'. (Szünct~l) 
f.'el.sőszeli (f'oz.o;ony), 1. -1.lfin. S:-:-:n; Ic;V.-;u1, lDOn. 

i.iz\·. Püic::;:;.k _-\ni.a}n:!. 

Fc:lsüYL~ó 

Zultá11 

11..0'/fl. Sas .. J.'.):20. DrüE 

~ 1 „ • • I · · 1 · " ic.-1· ··--· l F~uv:·,,,,_y .t•c::u\"Ji::O, ~~LCUl. ,_iUll(\l;:01:li.:S <.·C.l<!. 01-'. ) 

J_né é.s B. E.01·ác;sy I.st'tú1;1. 
Felö\·i:;ó

1 
Fehér k0r,:.::zt, lf.122. l~üs;:;lc.r Fz:.r.::.JH.:. 

l<'el.s/:•zsolca (Doi:soll) l. ;jSOO. :\I::.gyr:.ror~zúg- \"6il 
a~:::zony~~, lü:J;:i D~tnl<t Lá;.;zló D1~z:.;ii 1 'J\;l.: G. 

F(;:t'Ú:::zunt1niklú.o (Sopr0n), l. ::):}S-L 1.~!('Jci :;•H11.ivi~c. .. 
lé.::, 1881. Kt..r:yáry Dé.la. 

F1~l (Poz::;ony), l. J4:2.·3. Salv;i,to!'1 193G. l{üit:z!er 

'l'eréz. 



496 
Fi!.iixfüt'Clő (Bihar), (i.), Silárszii~'Y István (\7iirUci::.. 

.':'zöHős idéuy-fiókja.) 

Fé•nyeslitke (Szubolcs), 1, 2·l00, :üegv.ilió, 1928. 
\i óJnsze.:· GyuLl. örök. 

Fok tó (Pe-:;f;.\ 1. 3230, Isteni gonu·, ~- .1.~.s, 1901. Nagy 
lstvún. 

Fonyód (Sc1nog,y), 1. 1GG3, _•\.ng~·al, (f.)! 1931. ifj. 
GD.llé Géza ( L(.u1gyc1t.úti fil,kja); k. Galié I\.orné· 
lia. 

Fót (Fc::;tJ. 1. !il09. Szent Gyórgy, 1882. Dvorái\. 
Alfréd. 

Fóldeü.k ( C::anú(!), 
i·üs Súndor. 

1. )555, Sz,~nt László, lBSS. "Vö· 

Földl:-3 (l:Iujr;lu) J. 5G54 }2:teni 

E.úilay LnJo.'3 Liszló. (Fióki~al 
s. 

gondviselSs, 
Tetétll•nen). 

1El'.li5. 
'i\[.: 

' ' 

Fli.kk (Nl1grúd), 1. -1:291, Flóra, 1825. C.:::épc I.sL\·án. 
Tel.: 17. 

F1llüp.sL:állú;:; (l\2„;;i..) 1 1. G·14D. L:;te:iii gond\-i.3-2.l.-;s, 
1SS'7. Gal~n<t LA.szló, 

Füzt:sabvny (llc\·e.s)i l. 63Dü, l\Lityás kírály. 1880, 
(;~,ál l.stxán. Tel.; 22. 

"Füz0sgy:1rut:it (E~ké.s) L1L3,)3, lli:rnény, 190:1. )Ja. 
kay En1il. 

Cac.i:·d (SzaLnái") l. 1138. Re.~11CnJ-, 1872. Sár~<lo:· 
/ . .:.ign1011d. 

Galúnla (lloz;;o11:y), l. -1-3'75. \törő.<:: Rú!k 
.í\lu.22án;yi G-Jza é.s :i\I{n·in, k. I\Ia..s.:;[~nyi 
32. 

(r.) El2. 
C~éz~-.. Tel.: 

ll9~~ 

Galga1ná~sa (l?e.st) l. l880. i\l.:?.;,;:yarGrszig 'i/éda;;z_ 

szonya 1923, Giispárt1é1 B1n1l1lovits 01;~. ·rcl.: 7 . 

G;:~ná.s (So1nogy) l. 2351, SzUz i\Iári:L (i.), 102-L 
I\.oc::i~ I\.útinún. (Snino;ry\·úr f;l1kjn), k. E.r~~.;;zn:!. 1 
J6z.se;f. 

Gara (Búc.s) 1. 412-t, s~e.nthúro1n:.:5.g, 1807. 1:cl\·el 
Zoltán. 

Garabonc (Zala) 1. 882. S:?.e11t Péter, 1934. Pc.tr:)Vit!; 
Ferenc. 

G-nradna (.;\.bauj) l. GSG. Szent .i\.ntal, 1900. Tar De~ 
zső. Tt.:l.: ,3_ 

Gáborján (Bihr.r)i l. 1782. Re11ény, 19J). :;\[ász.{~1·o:s 
István. 

Gács (Nóp;r!i<l) 1. lJ,10, "\1ürös I~cr·eszt, 18).1 pon. 
gyeloki Ró1h Ti\·ad:u-. 

Gúdor (Bács), 1. -!7'i0 .. .\nd(•l Lajos. 

Gádoros (fléké.s) 1. "152·1. ür:ingyal, l·SS8. ?\agy ,J{i-

11os. (_.\. köz.ség ncvo rt'.:ge-0ben Bánüüy;:,. \"olt. 
Gyógyszt:rtCiránJl: fiükja volt Na_;ys.:L-n(ison, ."!.-l~lt>
lvE.t 1897-Len a-11\·úsitott:i.k.). 

G~\~·dony (Fl·jér). i. 2GOG. Jó Pás·&íor, 1~!85. Ro1nhC1-
l1Yi B&Finé, szül. Thaisz Erz:0éD2t. Tel.: 2i-lí. 

(1áva (S;:abolcs) 1. 3200, ::\Iútyás király. 18G7. R~Li 
;l]jhúly. 

Crelse (,Zal.1), 1. 17·1~). Turul, 
Ge2·nyeszeg (~1far,JS-T0r:ia), 

si -4... 

!D!S. Pit•iff.;r Józ::;('f. 
1. ltJOO, l~i3-L Szöllö-

Gc,~zt (Bih~r), l. l-U13, Istt;!li g-Jnd,·is9-lé.s, 1'.11:2. 
l(,álJay I1nre. 



49g 
Gesztely (Zemplén), 1. 18SS, Amny szornts, iSSiJ. 

l\!agi ])fih:ily. 
Gomba (PB"st), 1'. 2828, l\Idgvúltó, 192G. i.\Iirku3 

Kornél. 
GorÍ1bos<l (Bács), 1. Sze.nt A„ntal, I-Iecskó 

Tan1ú~. 
Gödöllő (Pest), l. 1'1.05J), 1fagyar l(oron:.i. (gyl'), 

17-69. Sz·entgály Dániel. Tel.: 37. 
Gödöllő_, Páduai Szenr -~ntal, 1923. bilkei PeLrecz. 

Jey Géza. Tel.: 37. 
Gfjnc l~L\..ba.uj) J 1. a244, Oro.sz:hín, 1855, ÖZV. l{.oz

múry Zoltánné, k. 1Cozmáry Zolt{in. 

Gönyű (Gy5r), l. 2330, Ren1éuy (f); 11}31!. Ga
lanibos ICálrn:'.in, k. ·\íattai Elen1ét·. ( • .\cs flókja.) 

Görgénys:?.é1lti;i1r(l O\Iaros-Torda) 1. 2.000. I\.oronu, 

1885. l{nöpfle.r Zsiginond. 
Guta (lZ01náron1), L 10.822, ö1·n:ngyal, 1S!i8. Né· 

n1eth J ÓZS\?'.f. Tel.: 5. 
Gyalu (l\.olozs), l. :.5330, l{igyó, 18S3. Cukor Jó-

zsef. 
Gycrgyó'1.lfa1u (Csik), l. G7G3, örangyal1 189-L 

MUu\ly. 

\ioith 
1 

Gyer~yószenbnik1é.s (Csik), l. 10.3-55, 1900, Erósz 
.i\JfO]lZ. 

G-yergyószenbr.ikló.s, _<\.ra.nysas 1822. ETJ.nosz örök. 
Gyergyószenü11iklós, 1936, l\liner\·a, 19:33, I\.fr:.·[u:i 

Dezs·'.~ L. Ekfü.•::s "In1re. 

Gyurgyót'.Hgyc\5 (Csik), 1. 33S3, J.\I:ü.yá; k.iTál;.-"1 

1880. BaTta László, gondn. Blum I. 
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G)1Íln-esbilltk (Csfic), l. 6400, l\'Iáty,'1" 1 · '1 189 ~ ara y, · !l. 

Potsa. Sándor örök 
Gyo~na (Békés), 1. 12.2441, Isteni gond\·iselé:::- (r) 

1830. Máday AladCcr. Tel.: 47. 

Cyon1a, A.ngyal, 1899. :i\I;,•,~z . .!\1k0s. Tel.: 52. 
Gyön1rö (Pest), 1. 6992. Segit5 11ária, 1908. özv. 

l"lajá:>z Púln0. k, Sif:kely Jenö. 'I'el.: 23. 

tTyön1öre (Gyür). 1. 1290, ·Szent József, 1923, Lo
c.onúdi Szabó Géza. 

Gyöngyös (Heye.:;) 1. 21.281, J\Iegváltó (r.), 
Gutüna.nn Sándor. TPL: 170. 

1858. 

Gyöngyös, Örangyal, 1$57. Polony örök., 1d. Polonv 
Zoltiin. Tel.: 85. ' 

(;yöng-.rös, Szüz :i\Iúria, (gyr.), 1786. Baláz,s „4..nnin 
és neje. Tel.: 1-04. 

Gyöngyös, Sz(:nt Bl•rtal:ni. 1911. Boros _A,,ladár. 
Tel.: 1-lG. 

Gyön~yib, Szeri:1t•l 1 1:;:27, C:;crján Inn·e. Tel.: 2.D. 

Gyöngyö::-lnellék (Son1ogy), l. 5HO, l3h•ni gond·,·i_ 
s.:;lés, lS91. Picl1ler Józ:0ef. 

Gyönk (Tol::H1), l. ;115íi 1 :J[egv'áltó, 1837. iij. Da111Jli 
F'.srenc. 

Gyöe (C-yi)r), l. ti2 í)l)Cl, • .\ngyal, 1860. I\.e.serü .Tó
zst:~f. Tel.: 12-02. 

Győr .. A:1rany .~::i.:o \ r.L 1767. Rostüttt:.'!' János örök. 
Tel.: 1-GG. 

Győr 1\-Iagyar korona, 1847 .• S::!.l Jáno-: 
r..l'el.: 3-5-9; 
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'Gy:Ör, l\IegYÍtlió, (r.), 1.G30. I\.e:1yé.r1:;;; György. Te1: 

4-8:}, 
Gvör SzenthfLron1sá;:;, 188i!, Stin11er I1nrc. . . . 

Td.: 5-09. 
Gv6r \iúrosi (r). 15;,,!_ 
E;·z~~h,et 'J';:;l : :~-,1G. 

özv. Rúbl Je;:iint'.:, J\.onc:: 

Gy('lr, SE:gitö i\Iúri:i„ 
']'('1.: 2-43. 

flll. i\Ióhil1r„ Rezsü. 

Gyiir, Isten 
'fel.: 87. 

180.9, i\L:i..Ti;:o\·ics Pál. szen1c, -

Győr, Szent. FerPnc, 1912. Pa1oYit.:; „:\Jajos. 

Tel.: G-33. 

Győr, DPál~ Fere11c, 
Tc1.: 0--98 

182D. TiirDk L'.t:::z1ó. 

Cyö1·, J(i.;-y(\ 102G. D::tlibo1· Lá:;zlú. 

Gyf;r (Nú(1or,·úro3), Szcqit Lá:~zl"1 • 
".1:·lno~ "'\íilr110:;:. 1\~L: 5. 

'fel.: 11-3'2. 

Gvürsö ·:r':.nYhúza (Győr), i. 1-! 15, I\Ú.kÖ(.'.7.i ( f), 
.18:22. I·I~gel Frigyf·:O. (1\.óny :fiú1~ja) 

• (C' „ \ J - 10s _, H'."'· _,·:'1. 1:t?.í. l\íüll:.:r Gy\;rszsntiY:.tn ryur ' . :.i··""'' ' ~ ' 

Elek. 
Gyúrszeni.'.:i,úr10:: (Gyiír),, 1.. ::!1·!~. Szent I:.:tván :..i

;:ú1y, lS;l-1. N tLsaloV"-Z'.~Y 1~.tY:in. 

G-;:úr\·ár (\ía~~) 1 l, ll;:iO I\.ét. honY~tl. 1.8:):J. Czi·r:l 
-.Tcn('i 6'":: Cz~rfrnJ Sc1un'.dt _-\1·~ri1i::.:1. 

Gyul~1 (I;é!J::.:), 1. 25.2-11. Sz<::llihúr-:ini::á~.r (r), 1S0L 
Dr. Szr~1:~nyi ~..\.11.11'.l é:~ dr. Szelényi EJ·.ir:::.. ic dr 

f)zcle ... :ri :\.qiád. 
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Gyula, .;\ranykc\r(<~zt, 1888-, \Vit>l:>.nd Dén;::> őröl-:., 

k. Féhn Olga. T•:L: 1-70. 

Gyula, l\Icg\"últfi (r), 17GO. \Vin~dc.r L~d·1;1. T.o:l.: 
l-G3, 

(~yu1a, Szent Józ0>;:f, 1:1·,3 
l-13. 

Gyula, Szentet, 1SSO. 1\. 1:·!21· J:"in')'. 'f;'l.: 1--49. 

Gyiirt- (Szabolcs). l. 1003, Istc!'.li go:1dvis<:ié!i, 1n:?.S 
Göl'öp;h Pé~('l' 11nre. 

lfadad ( Szílá:.~y J. 1. '.~2.l:(l, 1883 Si1nonka GusziúY. 
J{np;ynüidfal\-a (T:ihar), L 881, Sze:~t 1\nlal 19ZG. Jz\· 

"Vi111::1y Dl•lúné, 
I-T.:;.jasd (Ung), 1. 1-{311, (f), 1\102 Both I:;t\"ÚJl. 

(N,i~:;y"ii!::rC<:nr. :f1/1kja) 
I-l ajdu-b(i:~:;;ij:·n1&ny { I·T:;jdu). 

1822-. LóY:tÍ Tz::-{J i.izen1t'.t1·:· 

10. 

1. :2t1.n3r;. A.1·;u1:; :::i:c:, 
dr. 1-Séthy L~tjq::;_ Tel.: 

I-f <'.jcluböszf;:·1nf:ny, Is Leni ~01Hl\·i~·\·l~:::, lSfl-1„ SchtH:l( 

J úzse::f. 
I-Ta,iduhö::z(innény, }Iagyar icorona, 1871. \~arg:t P'.d. 

Te1. · 51 
}Taj du b()szön116ny, SzG:1thúrornsá'.!. 

I~ndn•. 

I-r:~jduhli.s::()r:n{:n::, I\igyti, 1n:=:.0. I\.ui~t3~Y T\úliu(Ln. 

r-r~:jdudoc··~· 1I-Injd11'! 1. 11 ií(l.t, :\.Ic~··,-;\li1), 1.3:).i 
Szabó ::\Iihúly T0l. :2:':'. 

Jf~ijducl')rog, Scgit~; ".i\Iárin. 1[122. \i/ei..~;J1r:rger F.:
renc. 'fel.: 24: 
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}fajduhadház (Hajdu), .I. 11.000, Ren1ény1 18117, No~ 

Yá'.k J óz-saf örö~r. 

Hajduhad.ház, Tst.~ni go11d\·isr;12s, 19.'55. 0. \Targa 
Imre ... Tel.: 11. 

Hnjdunirnás (Hajdu), 1. 17.9DO, 
l832. Lipschitz .Ján0.;;, '..izen1hírs: 
Te1.: 2. 

l\Iagyar ~.;orona, 

Lipschitz Lajos. 

HajciunánCi..s, Kigyö, 188$. Soltész Ottó. Tr-1.: 2G. 

Hajdunúnás, Remény, 1913. Cscjtei l(árvly. Tel.: 
12. 

Hajdu::=ámson (Ha.idu), l. G574, Re:n1éay, 1.884. Le
le.3zi l{ovác;; Tibor. 

Jfajdn,.:;z0boszló (I-lajdu) 1. 17.202, Gonr1viselé3, 
1834 \Vallon Lajos. Tel.: 52. 

liajd11szobo.s.zl6, Justi.1ia1 1-888. Fö.ller ,Jáno::- TL•l.: 
50. 

tTajclus.zoho.;;zlö. Bl)cskay, 1014 Za1::i. En1i1. 
Hajdu.sz,1vút (Tfajtn1), l. 4148, örangyal, 1.300. _,.\ts 

Nagy Lajos. 
Hajmáskér (\íc,szrrén1), 1. 30BG, J;:lcni goy1;,:_\·ise:1&:;, 

1923. Dvor:;zky Jr'izsef 1:orn1ányt::i.11Cicsos 'ft:;l : 10. 

linjós (Pest.), l. 511:\G, Scgit(; 3Iári:1, 187G. l\IartL 
novits §.rpád. 

lirilfrszi (Moson), i 20.?0, SzUz i\Iária, 1912. Stockh1-
ger Ist-ván. 

Hahni (Ugocsa), l. 42GO~ FoT1una 1935, Gara Jó_ 
ze:ef. 
Hahui, Orosz1ún, 1835. Pl0:3zl;;a Jáno;, k. i3z,:!ilw1 
~1ózs-e;}. 

M~ 
• í.:farkács (Gö~Or), 1. 352, Ren1éuy, 1905. Pruzsin

si-ky örök. 1 b.; Gottesmonn Hern1ann. 

Ha11Jtány (Baranya), 1. 858, öra11gyn1, 1898!. ielsö. 
körö:.:kényi Taij\fá·:S Fe;:(~1c1H~, Csonka lda. ·rel.: 
14. 

Ha·rsány (Borsod) 1. 1932, Szent JDzsef, 1936. Ba. 
lázs Erzsébet. 

I·farta (Pe.stj, 3410. lst2ni 1gondriselés, 189-!. 
vit.~z Inirch Gé-:áné sz. I-Ialuü Sira, Ttel.: ;}, 

liatvan (1-Ieves). 1. 15.380, ?degráltó, 18-!5. Sper. 
lágh Zoltán. 'fel.: 58. 

liatvan·, _-\.ngyal, 1S9í. Sé1per Dez3Ö. Tel.: 19. 

Hatvan, Páduai SzL,nt _.\.11tal 1 1012. Szé1nnn11 _.\gos. 
ton örök., k.: Lipthay Endn:. Tel.: 28. 

]Ja.v:is.111e-z·) (l\Iúran1aros), 1. 564"1, 190&. lCovúsEy 
I::,lvún. 

liá111or {Bor:::od), i. 1~ü0, ~Iegváltó (f.L 1933. f~h.;:; 

G·ézu .. (Diósi;yür: :i\Iegv:tliO iiükja.) 

liúr.~fnlvafürdö (Ber\•g), (i'.). Sik G·yuh·~ örók. 
Szolyva fió1~ja, ~\ti11pneii1'0g szünetel. 

llegyc:::halrnn (~\In.soa), !. 34.20' Nap, 18:13, Török 
_.\rpá<l. 1\·1.: G. 

lie.gyf:1lu (\i;:t:3), l. !f.'.)S, Sz1~nthúro1nsc.ig, 1SfJS. Eget' 
J ózsc:f. 

ll~jVc3aba (Dor..;od), 035G, CsJ.ba v1:z6.r, 1915. 
Sté11á11 István. 

I·lerc.:egfah-a. (Fejfr), 1. 534H, Isten any,ia, 189~. 
Ncn1e.~büh!ki Janthfr rrivaclnr. 
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ll1.:rce.g3 zúntó (Dúc.s), 1. 3377, Szent Antal, 1912. 

Bi(•licz.ky l\.ároly. (Fiókkal Dávodon.) .. 
J-1'.Tceo-f..zöliö::; (Baranya), Szent l\Iihály, Jakab (.,Teza, 

i-lernádLsadúny \-..\ba.11j), 1, 9GS, Isteni goTi<lviselé3, 
1su.1. 1Iiklt! Istv{n1. 

llcves (lleve;;), J. 10.12,1, l\Ic-.gyeci::.ncl', 1B2fJ. iiju 
Cz!In~<:H Lú::-zlü. ( F1fikkal Póly-oJL) Tel.: 10. 

Hen;s. - J\l·:gvúi!tc·, lSlO. Heiner :ilfihúly dr. Tel.: 52. 
I-Iccler~'ÚT (G;rUrJ, l. 11:3G, Szent Erzs.ébet, lSS'J: 

Barna -~ntnl. 
liév1zgyörk (l\~si,i, 1. 2556 I\.igyó, 

Bóla. 
llé\iz.:.;zentan<lrás (Zal'J.), 1. 674, 

1085. FeL'énlCZY c;·éz:1, Tel.: 18. 

Ilidahnús (K.oloz::::), 1. 1811. Diana1 

)\.ál n1ún. 

1D2&. Gyór!~y 

Segitö l\Iáría,· 

180!..J. llorv{üh 

l-lird (.Baranya), 1, 7D2. Szc-.ntlék'.k, 1935! \'"adnay 

Zoltún . 
. ilotiúsz (Szc.nrnúr), L ::!-102, Erzs6bi..:t, 1925. 1·lvc·-

,{uh L~1jos. 

Hócin~ez(yásár1h.:.ly (Cso:1~p·úd), 1. G0.3-1:2, Szenthú~ 

ron1::úg (r)i 1750. clött. IZri:::tó Nr1gy lslsún. Tel.: 
1110. 

I·r(·1chnezú\-{c:;;:trhely, Isteni g~)nd»i;;:-;;:6.:;, 1S:Jo. J>hL 
lir·P l::it\"Úll. TcL: 2-!Jl. 

I·111dnv::zö\·.'.1~{!.rhely, :\I:i.gyar IZorona1 1SG2. vitéz eb-. 
.l\o.„zt·~1 czy E~·nón5. '!'el.: :}·-20. 

liód1nezőyásárhely, 2\Iegi·tdtó 1 1878. SzatJnn::-n·y El::_ 
n1e1·. 'Tel.: 1-2::.i. 
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I-Iúdntt•z0v(t~úrh=1y, örangyali lSSO. papi Pnpy Ln

JO:;, 'J'r;l. ~ 2--111. 

J-Tf!rJ;ncz,),,ásárhely, :\Tag:rat kir:í.ly, 1893. l\Iispúl 
RnrlC1lf. rr~:1.: .J--24. 

Ilríd-•nezih~úsárhely Rc1nény, 189-!. Gallh1::i. B&la. 
Tel.: 94. 

J-Iód1n0zövá.:;úrJ1e1y, l{e:reszt, 1007. J{onko1y Dczsií. 
Tel.'. S!. 

J1.ód1n.-:z6vásárl1e1y. A„rany csillag, lfl07. l\[üller · 1\[Ót' 

(.'rök. Tel.: 23. 
ll:ódn1e:::0viísárh(":ly, Zrln~ti, 1919. dr. J{éki l\fiklós. 

Tol.: J-89. 
Jl6d1nez6v:ís{u~hely, A„rany Gas, 1926. Gut;ferund J\r. 

p!id. Tel.: 1--·18. 
}lt';d1nezéh-ásárhely

1 
Szsnt Tcré:úk1:::, 1923. Sz11orny 

i\Iiklós. Tel.: 2-90. 

JTó··In1l~zl,yásúrhe1y, Nagynul..g-yar01·szúg, 1920. Ju_ 
h:i;:.z f.„tv<in_ Tc1.: 3-0i. 

I-ft,cJscí.g (Bri.c.s), l. 7103. l(rausz Ferenc. 

}I6dság-, Po110Yic;.; Uros. 

J-Ion1okter·:•nyc (Nógrád), l.1;056, Turul, lDBO. :i\Iost 
TI11dolL. 

:r-Jpn1crods1.-::nt.1nárton, (Udvarhdly), 1. 1-100, Re· 
n1l·11y, :! 1102. T:ii11fÍ.;:: ShT!.On. 

~: '1Jn1·of! J ( Ah:tuj'•. l. 8!1~, Cs«:ia yc;:~:', 1Dl'L Bódr 
1)cz::<i, h.: 1Cellnc-r Gt-za. 

I·Torg.-.s. :~zf:11t TsLván, 'richy Béla . 
liort (lfcye,:::), l. :!()35, 7\Iaq-y~~r l\.1)ron:.,, 1930. (f). 

liorvút.h Ödé·n ( Csúny fiókja). 
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Bih ) 1. 4·679, _-\.ngyal, 1875. Folli~ HossznpAlyi ( · ar 1 

nusz: 1\fa:rcelL , ( !ryr.) 
Jlógylsz ('l'c>lna), 1. 36G ;1 Sze11fl1áron1~ag, ~ 

1802. Téry Aurél. . 
lluszt. (I\J áramarns)' 1. 10.897' Fekete 

l{emény Jenő Gs neje, k.: Kemé:ny 
51. 

Sas, 182.í 
J enö. 'l'el.: 

Iluszt, Magyar l{orona, 1872. Gartner 1\liksa 

Tel: 69. 10 
!-Iuszt, Salvator, 1932. Ho11y Ernő. Tel.: 1- . 

b 1 ) 1 6600 Sas, 1925. Barzó Lajos. ]brány (Sz:a o cs , . 1 

Tel.: 13. s · · 
Ő 1 1.89. 'i. zauo Jgal (Somcgy), J 22;14. ra:ngya, 

Lajos:. _ ... l'"l'c: 
JhaTosberény (Soinogy), 1. 1830, T"'tEu:u _.gonc'\1~e.e-~, 

1893 özy Hampek Lászióné 0. dr. Jozan Joz;"'P:~, 
' • ' . 199"" 1kerYár ("\Tas), 1. ·233-!., Patrona 1-Iunga:nae, .... 1. 

~ ,Medreczkv Nándor, b. Nn.gy .Zo1tán. 
. . '! ·11 • 1910 Fdndt 1105,.a (Bf'rí'.~), 1 30f~5, ll eg\·a o. , · 
Béla. 

Jpolynyék (Hont), L ·2006
1 

I\.Ieg~'áltó, 100-1:. 
Smeringai Lajüs. 

. l 'I . ( ) 177"' Ipolyság (!Iont), 1. 58(>·-. i1 <::.f;ya.r c!.mt~r r. , , -:· 
Enge1hn:rdt Dezsii örU1;:„ k. Eng·e1har<lt Ln.:;.do. 
Tel.: 62. 

Ipolyság, l\Ieg\·á]tó, 1fl3:5. I\:.lH.:sera László. Te:.:. 3J. 
Jrsa (Pest), 1. 7802, !i\Iagyar ki.rúly1 1837. l'abor 

Gv11la örök. b. l\Iester Sándor. 
Isas~eg (Pest), L 5641, _i\.ngyal

1 
1399, özv. Pe.sitlly 

50? 
l'dÜüílyn6 Sziii. 1'hinagl Sz(•.rát'in h. J{{irpúthy 
S<.i.ndor és GizEMa. 

I.szkasze-nt.gyöl'gy (Fejér), L 1715
1 

_l\ngyal, 1923. 
Czollner Lúszl.5. 

Iz.s·ák (Pest), 1. 7864, l\Ieg\~<iltó, 183-!. Balogh Sán„ 
dor. -Tel.: 11. 

Izsák (Pest) 1 Fáduai Szent _'intal, 1923. Szekeres 
Sándor. Tel.: 27. 

J{:kUh:1:ln1a (Szolnok) l. -!700, örani;yal, 1886. 
Sághy Gyula örök. b. Faragó J(ornél. 

Jánk (Szat'!ná~) i. 1180, Tl-f-egváltO 1923. urai Uray 
László. 

Jánoshaln1a (Bács) I. 1~1.839, Szi:nt A.n11n., 192f3. 
Zán1bó László. 

,1inos1v1ln1a, Szt·nt16lek (r,), 1874-. Sililye Géza. 
Jánoshúza (\Ta.s), L 4224•, :i\Ieg\·últ-6

1 
1813. Fi.:.;-cher 

Jó:t:::faf dr. T'.::L: 5. (Fiókkal Bögötén.) 
Ji1no::hid~1 (Szolnoii~) l. "!.581, ·Turul, 1935. dr. Seo-

siszentkirályi Sli!i'.!kvsd József. -

Jás:t:al.::r.ísze:ntg/Örgy (Szolnok) l. 5196- Sz-em.tháron1-
::di.g, 1888. I\Iedzibrodsz.ky Ignácné~' szül. Sza.uer 
l(onstancia. 

Júszapát; (Sz0h~ok) 1. 12.300 . .i\Ií,gvlt!t:ó, 183·2. H.-ücz 
Illés. Tt"1,: 40. 

„1ászapúti, Szó•nt1uíT01n.'>ág, 190-1. özv. ::.\Ilinste.r hn~ 
ré111~, b. A"n1b1T~.,„ D.-:;zsö. 

J{;;-:z-úrokszáUás (Szolnok) L 13.980, Segitli Szi.iz 
.i\-Iúria, 18:~)1. \··J.~rári Béla ö1-ök., h. Ficzek 
_<\.}ajo.s. 'l1::l: 25. 
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;1ú.s~á1·ok.sz.{1Üásl szenthár0n1s{i.g;! 

1902. BauOL' J áno3, 

Tel.: 21. 
Já.sz.berény (Sz.rtlncf,\J) l. 3U.101, öraHgyal, 1883. 

Jánvln·y Eiídre. "f1_l.: 93. 
1·•~·1bl·réev Szenth{Lrr•n1:..:[tg, ~r.), 1701. J~r:1nczly 
'"'",8~.\~i~1 6; t{1r.sai, b. I.:rúnczly Erviu. ~r~.L: 38. 

,] á.szb0rény,1 

Tel.: llG. 

J\10.gváltó, l!l22. Bih:>.r1:ári. Ji)zsl'.f. 

( ) 18 >0 ·:f·i·. Csl:L:i.l;;ay Jiüzbctré11y
1 

Szentlélek r. , :„„,. 
Itczsö. Tel.: 95. 

Jászberény, J3te1ü gond\·isel&s, 1013. To·::nyos L:ijo:; 

öröh. 1;:. 'forn:lo.s Lajos. Tél.: 75. 
Já.:ozberény, Szent I.stván, 1928. Szerb Jó;;,:0e.L 
Já~zdó:éS~'. (S:.:olnr1k 'l. •1G21. · Púdu::i..i S~e:t~.t .-\ntal. 

11!0:2. l\.or·:.'.501: Béla. 
Já::;z.fc[3l).sz.E:lllg-.,.·6rt,~· (S;;:.olnol~) L :27281 Dold:Jg<.r:öz~ 

::;z,)!IY. 1~12D. 'l'úth Ilona, 
J ú:::zién:y.sz:1 ru ( Gzc11 nok) l. 779i., H.(:rnéay ::;!;g, lS'iG. 

}lercÚ';.rh · ·1111 rc. 
t\ . . li'S:Z. 

Júszk:rrajPnÚ (Pest) 1. í15G. SzL;n u>..ron13:.>..g; 1 v 

Zoinbury Gy0-rgr.~ h. Pl:i.tz\:r SCtn<lor. Tel.: S. 

Jiis.zki::{1· (Szolnok) l. 7070. ?!Iagyar korona. 1871. 

l\.állay I~úl1núu. 
Jús1.iadány (Szol:nok) 1. 10.oss. I\:.igyú, 1SG7. l\.lc~11 

Jenő, b. Szücs Dezső-. . 
J úsz:i~1d[•J1y, öra11gya1, 1~)2.8. 0;:;\·. :Jiun.\ny! D01:.:.':3!l:), 

üze1nlárs; R:i.<lo:; ?!Iúrt011. 
Júszhv.:.\ralj:>.. (A.bti.uj) l. 1403. S1.enthúroinS(lg, 1887. 

Strzine.k ?tlíloslá\·, Tel.: 10. 

50f> 
Ji1::·z~zent<.i.nú:t•ús (Szolnok)' i. 5151: Sz:lii · l\Iáda 

lDl-!. l\Iész.Jxos I~tyúnné, Nagy 11argit. ' 
.1 áSZSZ.'~'ill lúszló (Pest) L 328G, l\Iagyarorsz.ág v· étl

a.s.:,zonya, lD:?..( •. E.u.sziba l\:.{llin.:·n1, k. A.1nbró:.:y Ti
bor. (FiV:~1kal SzaT,-kon.) Tel.: 5. 

Jobb~tgyi (Nógrúá és I-Iont) 1. l'G77. (:f.), I.st0ni 
gond\·isel6s, 1H.3!J. I\:.c2;:,ler Gy~1la. (A„p\.! ·fiókja). 

Jó~~a (Pozsony) 1. 3521, l\I•.>g\·ált61 192Ct Országh 
_-\..11ta1. 'l'el.: 3. 

Jolsv:L (Gö1nör) 1. 3-1!12. _\rany s~l.3, 1730. Ju~:t:czky 
örö,k. -6.s Gaál Béla, 1~1• Gh(tl Béla . 

• Tóz:;a (Hajdu) 1. 388-L Re~n&!l'y.s~g-, 1035. l\:.ovács

Barnabús. 

h:aba (1"!:.ijd11) l. 707G. G0nd>"i.se1és
1 

lS'í\5. EJe.i;1 

E11ül. 
J~;:~darkut (Son1ogy) 1. ;2G1.i'1. ör~u1g·,ira1. 1875. P0po· 

Yits Zoltán. 
I<aloc.:::a (Pest) 1. 11.SSO. öraJlgya;, lSD'L Li:.x1:ti Er~ 

nő. 
l(r.locsa, :\ü~;s·ya r 1.;:oroil:t ( r.), 17D2. I\.íi:~g~1zda.~[tgí 

Bank rt. k. Loyasy Dt·z::ú. 1\'l.: 28. 

I~a-po.SYÚ.l' (So1nog·y) 1. 3:2í15. Axany oro."zlú1!. (_1·.), 

1·7/•1. Babochn.;.I l\:.:\lrnú.1:. o~·ók., k. I3udi:Haeh l1nt1?<. 

T.::l.: 2-28. 
J\:.:;:,po.:,vá.r, .'i.t'any ~:cr,·:.:.zt, lő~IG. Lii·b:~r Béla. 'l\:l.: 

1-G3. 
}{::i.po.sYár, :\Ia.g-::a.1' kc>:on~l. (r.), lö\}3. .JI.ittrhnann 

Jenő. TE-'1.: 2G. 
}{rq1osv(u·, Ig,lzság„ 1D19. Pihts0k Gyula. T.: 3-G;J, 
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T • rr•gt~.'! 1907 ~okor f!\:.renc örö1t"., T.: 1-94.. ... ·tpo.svur }..l 1 '· • • w 
l\~n~:-vár: I\Iegviltó, 1926. Lo.:;onczy Vince. T.: 5-21 

1 R , 1s·3x 11'·ir1-":1 JZ.a:puvúr (S0pron~ 1. 9536. eu1eny, '"'· · '"'~· 

Ferenc. Tel. : 5:6, 
oo<) J l - Valér. T.; J{apuvár, G;)ndvi:::elés, 1 ,,..... ·..::.:.zen::;·~"~ 

43. 90 d 
Karancsság (Nógrád) 1. 1255 R8n1ény, J9 .... v. 1" 

Solcz Gyula Pál. 
d (H ) 1 M"1"1. Szentl.álek, 1900. Gyet K ar:ícson · eves . v • 

vay .4ndor. „ _ .. 
J(a:rád ( Sornogy J l. 3753. Szentlélek, 1820. J<..orn1en. 

dy Kálmán. . . „ 
Karczag (Szolnok) l. 24.2·!:&. Széchenyi, 1814. So1ct 

G:lbor. Tel.: 97. 
• 'I !· 11° 1'"6 Po1Jorics Dén::::;, l\.al'CZ'.:lg, h agya;: .... r.ro .... , .., ..... 

Tel.: 96. 
1\'.arcza.g. örangyal, 1901. Bötös Sátnue1. T.: 91. 
l{arcza.g Oro'3zláu, 1883. Forgó Gábor. 1.'el.: 31. 
ICarcz:ag'. ICá.h~b.1, 1930, _4._1exandee I{áln1án. T.: 1-03. 
I{arcfalva (Csik), L 1•1.00. örangyal, 18G7. IIa:nkó 

Zoltán. 
l(assa (-4..bauj-'forn:i.) 1. 70.117. Istc-n Sze:n110!, 162íi. 

Róth i\lór. 
JZnssa, l{orona, 1700, GHick Sfinclor és Radó BélJ.. 
l{assa, _4._rany oro=:-zlán {l\Iégay é.s Ge.:fiort Rt., (1'.) 1 

1785. lVY,égay . .\.rpád, Déri Jinos é3 1\Iaurer _4,ndor~ 
!k. i\Iég-ay At·vúd. TcL 33-03. 

i{assa, Szenthároniság, 1864. l{a-,üiuann Zolt:'.'tlL 

Tcil.: 2G--3G. 
1\:assa 1f.egvá1tó, 1879. 'förö1~ Endre. T.: 23--23. 
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I\.a.ssa~ Pátluai Szc-11t ~.\.ntal1 1898, Ga.l'a:i Jenö. 

Tel.: S7-22 . 
J{assa, Rákóczi, 1913. l{eszler Er\~iu. T,: 21-02. 
I\ns.sJ., i\Iadon:n:l, 1922, ICrno Józ.sef és Lusztig Jenő; 

;k. Lusztig J enü. Tel.: 34-52. 
E„assa, Glória, 192S. Friedn1ann SUndor és \.Vi11k. 

lna11n _<U_·pád. Tcl., 213-76. 
J(a;ssa Lizői kis SzeJl.t •r&ézke, 1919, Polatsek P{il. 
E assa: Szent 1\íártr)n, 19-38. Hajdu Ernő örök. Tel.: 

:~·J-GG. b. l\!adarassy ~~11drás. 

J\.atyinár (Bites) 1. .t:;9l'S, Szü.z Jl.I<iria, 1891. öz\·. 
Schuch I\.{n·olyné b. Fábián Géza. 

l\.{tl (HC\"€.S), l 43'89. ~:1eg1.t.íltó, 1908. (Fiók1ta1 Er
dDtr•1ken). ÖZ"\·. Bánóczy Sindorne. Tel.: lG. 

I\.A1d (\Ta::) 1. 1635, Szent LászlQ, 1928. 'lirkon;ri 
( \Vagner) Tivadar. 

J\..i.Hó (N:)t;T{te'i) 1. 2325. 
Lcnz ~l ózse::f örC-Jk. b. m. 

Isteni qondYise.Jés 1900. 
Gaá1 Géza. 

J\.{d111;:incs~i (Son1og;y-), l, 1504, .i\Iagyar korona, 1855. 
J(elénsi j\Iihűly. (1896-ban Szu1okra engedély-ez_ 
Lék, icl(~ 1913-ban helyezték {1t). 

l~ú1oz (Ff•j6r) 1. 4577. i\fagyar 1torona, 1SG2. Jegt•s 
Zc:t.an. 

h.i!polna (I-IeYG:.s) i. 1838. öra.n,gya1, 1883. Nagy 
Józse:f. 

hápo1násnyéri: (Fedér) l. Z5';G2. ilörös1nart.y, 1887. 
Balngi ?.IihúJy dl'. (1887-lg i\Iarionvúsú1· fiókj.i 
rolt.) Tel.; 2-87. 

J\.úpolnokinonq.:;b„~· (Sz[lt:n{n·) 1. 1700. Szentlélt:k, 
lSSG. Thoro..'.·;,kay S:".:.ndor. 



51~ 

l\.::is:zo:ria1tiz (C2·.:1\:) l. 1100 Fehérkcreszt. 192-1. 
I(ovi'tcs Ignác örök. b. Pandula Géza. „ 

I·:tuy (I'.:lc:.:). fH92, • .\ ::\Icg\·áltóhoz. \Tuko,~ics 
Du.::án. 

IZecel (Pt>st) 1. 10 384. Sz;;nt~1árvrn.ság, lS·DO, Juszt 
0.szkú.r. 

T•:r:.cel, Szt:1at Róku::, 1030. f-lúdóczy Gyula. Tel.: 36. 
J(ecskcm1~t (Pl'c3t) L 79Aíl7. l\Iegv6.Jrtó. 100,t_ 

C~orbr~ Jiino.:;, k. C,:;:Jrba Fúl T<'L: J-57. 
Kecs-.1:<>1nf.t, Szent!i·l(•k, 13-17. özv. l-~.tona Z3-ig111ond

né, k 1\.atona ..:.\1a„rgit. Tel.: 3--45. 
E12.c::;lH:1n6t Szent Istviin kirúly. 1922. Pauli Péter. 

T"1.: 3-23. 
Eec:c:lnnét_ 3Iúty[1"; kirCdr. (r.), 1821. dr„ Farka;j 

Dé·Lt. Tcl : 1-.1~1. 

T(t·r~skt·.rnét, I\.igyó, 1907. Zhnay IJász1ú. 
l\r:.c.::k1•:r;.lt. To::t811! t?,'•"·11ÜYi.::;,:;lé:\ 1887. s:~&kt:-1y Sán

tinr. T<:-1.: 3~27. 

I\ee'.::kin·2!. Rá\úczi, 1013. -~ndré Lász1ó. TcH.: 153. 
l~t·c;::k0nl&t, Szenth{~ro~nsá~:; (r.), 1740. T6th Ist,·án 

i\rök„ k. ;..rarton .Tfrnü,: Tel.: Z-n!. ( . .\!apitúsi 
r:.Yt• i_::;1ncr2tlen, :!(• n1ár 17-10-Ji(:Il fcnnúl1oit.) 

J\;~<Ci''k~ ·1n6t, .Szent E l'Z;:é:-bet. 19.11. Bács Bé.la Tel.: 
1-:?) 

KL'c.-:;kvnli;!. ~In-gy~1\}~.;: Na;.:y:i<::szonya, l~J27. Yitéz 
::it.~!hi'• L:'t-::zló. 1\;1.: 3-·75. 

Eec2k1•n1ét. SzEnt Lúszló
1 

lff:27. FöTG.ös LajoE. Tel.: 
3-88. 

Kecskí:~1ét (Lakytelek) 1 Szent ImTe, 1930. Sikari 
}~QYÚCS l\Iihá1y 

5I.? 
!~«lPhia (Bite:') L 35r:ri. 71-Ie.r.n·{dtü. 1!13:? Bod(Jkv Ida. 
fl..01nee,-„ (Szahnlcs) l. -1317 1(i,rv.-J 't:) l~!; :I\!i 

kccz Zoltán. TcU.: 10. ' "'" - \ · ' •„·.i. ' -

K0n1c1•.('" (!!11 t) I lt')- S 
-""' - · :i ·. - o:.. 1. • Z\•1lte.salúd, 1931, D·)lJ!c~· 

Lászlö. 

Iten:lPn·'.; .. '.Sz(,Jnük) 1. C3fl4. Rcn1(11y
1 

187f!. \t,,rt:ezv 
Gt:z:i ri:·ok., b. \Vci:k Béla. Ttl,: 25. · 

I\(i::ézlíí (Szid1(le.:; és ling) I. ISSS. J.;;t·cni gnn(h·i
.:,cié.•, 1933.. S:h·,-{tri Pat.'.1ky Istrún. 

l\.r>re};:.:·gyh:í··:a (Pe:-r) !. ,i12(i:2. S t J ~ · , zp:i · -'t.-1-·,:n. J sn 1. 
Ruttkay Ilt\nn. TcL: 12. 

I'~crény (P,:íc::), 1. 713-2. Seg-it\i l\Iária .. J.Jpúd I\.ú! 
n;:'•:1. c,~z{u1-:~. 1\..iss I1·én. 

K(„::;zth„!y (Za1a) i 10.1~-!4. J(.Jt: ol.")3Z1ún (r.). 17.i::_;, 
C.:::éby Géza. Tel.: 2D. 

Kc.s;:;h.:·1y. <ir:'.1\~;y:ll, 1.Sf!7. I\"[!-71it.' J\[11·c:ly dl'. Tel.: 
~1. 

I<>-s;;thaly, Sz<•nt- A.ntal, 1!'127. S:nundis:; Jrí:~~ef d:'. 
Tc.i: 70. 

T\..:;\·„r:1h'.". (C';;:in<í.d) 1. ;iOflS. I:;i„ni gn'.1dyi::;t>J{~.-.:, 
1-S:.)I) D;:nt21· J(,iroly Cr(ik. 

12(1n. 1s·1s. 
n(,liu•;:.::d~y ,Túno.::. 

l\.f.n1ó11d (Eszt·,0 1·_::0111 ·1 J. 20:2íi. Lounlcl:::i S;:Li;:, 1-0.1-1. 

·l!J:'.lH. r.~11-ni gondvi::.:r~1{< 
18/iS. T\oro.~:::v 

0

l({~roh-. 
J\.-,'.tht·l;: (;..:!_\l1ln.!o)') l. ~f'-:2l. .C::c.e;il;") 

Bole111~n1 Jl';Jin L.:~Jo~. (Fi(ikkal 
?I [ <.Í l'i ~i' J ~) l ::; . 

D.1lntci.a:nári:lP). 
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Eézdivásfirhely (Háro1nEzék) 1. 5&00 1 !{irály, 183fL 

Bn,,inok Jenő. 
1\ ézclivft3(n·hely, l{orona, 
J(irúlyÖaróc (Szatm3r) 

1886. Verc\ss Antal. 

1784. Szini -~ndor. 
1. 2777. Szentháro·n1ság 

FJrálylúí.za (Ugocsa) 1. 3500, 1\fagya1· l\:orona, He1•;;.., 

l~ovics Sándor. 
l\irít1yhe(;n1'ec (Zemplén) 1. 3274. 1\IPgváltó, 1832. 

S!Tau;.:;z Dezső. 
1Uráíl.vhP1n1ec, 1\Iap;yar korona, 191-t Strausz Hugó, 

k. To::ncsinyi Ernő. T€1.: 27. 
J(i::hér (I(omárorrt) 1. 4134, Sz.<.;nt IntrP, 183-2. Öz\~. 

ór. Iván „.\rpádné örök., k. vitéz Felrenc lsl:ván. 

Tel.: ~1. 
E. i.::hegye;; ('Péc3), 1. 8·135. Szenterzsébc>t. ltelli~t~ 

l\.isk6r (Bács), L 5550. Jó P(tJ·zto1'. •.,ioll\veitcr Fri~ 

~ye?.. 

T~i::!kon\árom (Z.'.lla) 1. 19-3'3. ~l\ngy:\1, 1SS2. Pencr. 
János. Tol.: 16. 

Eisköre (Heves) l. 3"&0 (f.). Jlemény, 1933. Bog· 
dán I\:áln\án. (Ti.szabur<l fiókja.) 

l\ i.-:ktirö::: (Pe.;t) l. 1\1'.1-!4, Petőfi S{tnJ01·, 101-1. 
Fi ny Jenő örök. b. ürögdy J5zs0ef, Tel.: 62. 

1Ci·;:,k(irös. Istclni gondviselés. 1838. Do1esch Gyula. 
TPL: 87. 

J<\.iskó;;7ci.r (R~P:anya), 1. 3746, Szent János. Stojs-its 
Dt1<.:fi.!l. 

F islrnndorozsnrn (Csongrád) !. 18.95J. SZ€Uthii-

51;) 

romsá.g, 19-07. Forgách JátloS örök., k. dr. Beclöné, 
Hajas Stefúnia. 

.l{is.kundorozsma. Szent István, 1861. Szirrnai E.or
nél örök. 

lliskundorozs1na, KLste:nplom tanya, 11ado,nut, 
1926, özv. Bora.s.=; l(iroly:n6, Tel,: l•L 

l\.iskurufélegyhá~a (:P-est) 1. 88.206. St:gitö 1Iárir., 
1875. Gellér János. Tel.: 1-45. 

E.1skunfél€\gyháza, Szenthárom5á.g (r.), 1818. Poko„ 
inándy Endre, TeL: D2. 

E„L3kun:félegyház.a, Szti.m:t \Ustvin1 1894, Sz~ Tóth 
J ózse:f. Tel.: 25. 

l{iskun:félegyhiza, Jézus szíve, 193-1. Túby Józ3:::f. 
Tel.: 80. 

J.,_iskunfélegyháza, Páduai Szent A.nt01.L 1904. 'fhury 
Andor. Tel.: 1-24. 

1\.iskunfélergylui.za, 1\Iegvá.ltó, 191,1. Tarjányi Jáno:;. 
Tel.: DO. 

Kiskunhalas (Pest) 1. 28.820. li.igyó, 192:). :.lhkay 
Károly. Tel.: 63. 

lG;::kunhalas, IstBní gondvise:lés (r.) 1 1&17. Bácsiot,0 -

lyai Taka:rékpén.zklr és l\likes Ferenc örök , 1. To_ 
mory Elein.ér, Tel,: 1. 

l\.iskunhalas. 11agyar korona, 1888. Rácz JD.nos. 
rrel.: 4. 

11~i.sbunhalas.- Szent Ist\·án kirú1y, 1904. Czurd'1. 
Rezső. Tel.: ü4. 

!'t.iskunhnlas II. Jláltó.ezi Fe:re11c~ 1913. n. Szekú:..· 
József. 1~1.: 64. 
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E isknnl~teh:'lzh ( Í"'t>::ot~ 1. SOOS. Sz<:.níiélek, 1850. Tf·

lessy István. 'lel.; 7. 
Eiskunn1ajsa ( Pe::t) 1. 17.DOO, :.\IcgYúltú, 185~. C::, 

Győrffy Lúszlö. Tc'L: 22. 
h.i.skunn1ajsa, Szcnthároins[~g, l\lll. C;;;áh1•údy .J{1* 

nos, b. l\Ioesz :i.\Iiksa, 

E..isl[n1g (F(•jér) 1. 3108. Szent :.\Iargit (f.), 1025. 
J-eges Béla. (Soponyc:~ fiókja.) Schneider ?1-Iiklós~ 
né sziil. Ü:'.llffiholzer Eleunora. 

Ji.is1narja (Bihr..:) 1 25-!G 1. 
Gyula. 

E.ispust (Pesi) 1. C'l.54-:!:. St:ent Lá;zló. lSS;\. ö;;v. 

BerPtYás 'I'r,nui.;~né, k. Pvgány LúszJ;~1. T~l03Jot1: 

HG-SDl. 
] - l' l , l l 11'( ) Bo"l1111 c>_,'Llla_ '['i·l.: .d5pest

1 
'e. 1er.c~·l'i:SZ ·, ;J ~:.. • 

3-!9-337. 
l\..i::p1•.;;t, Tu1·ul, 1\11'..:. Lú;-:zl1'i Tibr•r. T.:1.: '.~-ili~!J:l !. 

J\.1.:.:pe_,,;t. Dc,Cu;;.: Fe:renc, 1!1:.::2. ni~·:1 Lú:-'zl/,, k 
\tiJ.:no:.:.. 'l'Pt: 14(!-:2~)2. 

E. i ~pcst, )fr;gyat· ko: rnn:~.. 1!11.5. 1-1:1.h~u ödi.in 
'I\·L: 1-17-0/íl 

dr. 

Li.::p<:-st, Rc,nu:;Jty, l'.l~f\. narab;!:; 1\::"llin:~n (;riik. TGL: 

Ei:.:po:.:t, ~agy111agyal'orszú~, .U127. Gulyú:-0 IJ~ni. 
'I\-1.: . 1-1-7-079. 

h.is.pe:-1. I\_ig-yl1, 1~l'3:2, J1·. St0i;1 Györg:y:1·.: s:,:ü!. T;\. 
riik l\.ata1in. Tc1.: 149-2.S-L 

F„1:.:.Utrc:-a (Pc;.;1) l. 31 ~'.;;(i, Patro!1:1 liun_r;::lria" Ul~.> 

Csonka. Bála. 
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h„istcJek (Csongrád) 1. 10.G47. Szcntlélel;:, 1878. di

csü;;:;:cnllnúrtcni :.\Iajor ~4.goston. 
E i.:.:te-kik, Sz«rH Terézke, 1030. Kiss Lajos dr, 

l\'i.:.:i„re;1yu (Núgrúct) 1. -11-1-1, :.\Iagyar kol'ona. lti;:.2. 

::-:n'.Cb1n,, .-\LuJ(,r 1\;I.: 7. 

h!:iuj::zúliú:: (St:olnok) i. 1-1.5;'.-;2. Gólya
1 

1827, l\lcc·· 

Y~ty G0~:a, b . ..-\.j1 a;: :.\Iu„r:;lt. fel.: 31. 

Ei:-:n,i~zúL:"ts, ~\Jag·yaT koron~t. 1S-S5. 1'iecs Balogh 
~:":nrl1.>l', Tel.: 2~ 

F.i...:uj:"z:"tl!ú.::. Ör.ingyal, l'.JO'i. Zöiciy Dezsö. rr. 9. 
J\L~\·[u·da (Sznbolt'.S) l. 1,1.133, ~.\..rauy oroszlán, (r ), 

1813. Szilúsyi .Laj.::.:;;. Tel.: 33. 
]\.i:;\"únl::., C3ill~.g- 1 1883 Fdecl Sándor. 'f('1.: 3i1. 

1-:.:._i. Yánla. 1-~igyi'i, i:HJS. Olt\·únyi Zidt:'tn. 'l'.: l-\1:_;_ 
Li~·\-(u·d~t, Szvni L!::s21r'i. 1n2:1. Szilez T:>tván. T~l.: 

•1•1. 
I\.i.:z~ü·::, \"nJ:1,Yi{'• Cyi:\1-g·y. 

l\.i..:í:uinbor (T·.•t·ú11túl) 1. Gllil'-'.;, 

.1.-:.:so. lfofb:-,uec· ..:-\1vlnr. 
l\.i"•e:.:. !l\01núro:n) l 2'.11!. S:,:- !!1:.;'.1, 2\yilt'ny Tsi:· 

v:ln. 'l\,'l.: G. 
Koc:.:.i,1· {Pe.sti l. -121:1, S:·:O·lli lc:lv(in 1::'il'(:ly

1 
:IS'.l6, 

fl,q(I;-: Aladár. 

l\.<'1k~l (Pe;:;;.) 1. -!~1;3, :\f,·g·yú!b'·. J:-;:~::. (~yör'.zi,i;-: F§.l 
örfik. b. E:tk::«.,:1,„ i::"t.-,zli'J, 'l\1l.: J::. 

Eolnz:: (1\.o1()z.") ] GOUf'I. !~, --~. :-;„\·úJ: S:°Ln<lor. 
J·>\]1\z·:bor.~:\ (I\.u]1i/>l !. l::'.011. I~:-nll'll}'. lfll.·!. 

l'at:ehiai'f/1 c\_,i._t:;· 

Koloz.svú1· (I\:01oz.S) 1. 100.S:l,11-lunyadi :i.\Iátyú~; (r.), 
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1812. dr. EirO (léza 
Tel.: 24-SO. 

.. „, 
OfO!(., go1rdi.t. BirO Feren.C.1 

Koloz.:::>Yár, llygi'ea, l!l~~::!. •lr. Chioc._..,nelea l/iktor, 
Tel.: 2..J.-04. 

E.olozs,·á-r, P!:duai Szent ~.\..nta1, 191{) .d!.'1. Cseresz
nyés Gyula. 

I~oloz~vir ·voró~kerc2zt, 19-20. Demeter Cornél 
örök. 

Kolozsvár, Reinény, rl89·L Flóhr Józ.::;e.f. Te:l.: 26-9!'.I, 
J(oloz.::vri.1·. Fortur„·a, 192-6. d1~. Gojn.a. Tódo:::-. 
hu:ozs\·ár

1 
ör:n1g"yal, 1·8:3-5, dr. Halász Pil. T.; 31-75. 

E„olozsv<ir, Sz~nt Györg·y (g~yT.) 1573. dr. Hintz 
György. Tel.: 32-32. 

l{olozsYár, Egy;,zru·\'U. \r .1, !GSf:. !\:.irály Lajos é.s 
Társai, k. 1\. irály Lajos. 

Kolozs\·{n', Isteni gond·viselés, 1845, Holicska De:i:.so. 

Tel.: 10-65. 
1{11loz:.::v{u', ..:\.posto1, 187•!. Lukács FE1ren'~. TeL: 

17-S.2. 
l{.olüZS\"Úl'

1 
Dianna, 1832. dr. l\Iáxtonify Lú.szi.ó. üzt. 

Deu t.sch Ft:::reonc. Tcl.: 25-51. 
Eolozs\·ár, E..en•.:;zt :.:lú Sz-ent J áno~, 1.925. Codnrcen. 

Gyula. 
1':0loz::\·ár, S:·:t:nLhúron1ság, 1.S ,_., ~ör(j.gh László, 

Tel.: 20-78. 
I\olozs':Út", 10-!0. fusca E~11il. 

E.oloz.:;1;úr, ::1-L:g-yar l\oroi1a, 1:J3G. dr. H.ussu l\Jihál;·, 
k. líorth l\ILklós 

i\olot:s\·:ir
1 

10:2::;. dr. Cl<l.rU }"i. .• Dl"'tmeler. 
!CnlozS\"Úr. l\Iinerva~ 1926. Popa JánJ-s. 

5HJ 

1Colozsvi'~r. 191H. Sonilea l\Ii11ály (v. gysz. vc:~ét·felti_ 

.,;·elő.) 

Kolozsvár, 
IColozsvár1 

A.nnn.. 

Opera, 1920. Sutropn. B1nil. 
Salvritor, 190G. dr. Tischh:rn~ 

1 

Palóczy 

J(ölp&ny (Bács). 1. 5254. J\Icg,·{dtó, Szú,·l;;:oy Jánoa. 
!( o1nádi (Bihar) 1, 9698. Ren1ény, 1882. Solcz Gyula. 

Tel.' 20. 
I(omádi. Turul, 19:?0. Vinn::.y Istvitn. Te1.: 14. 
Komárom (ICon1á:ron1) 1. 21158. Ft~HS1· ker.•5zt, 

18'3\5. I<.irályi ~1i.kiós. Tt'l.: 80, 
I\.omárom, Szerecsen (r.), 1770. So6s ödön. T.: 70~ 
ICo':T!.árom, .Salvat0r (r.), 1789. N('U\Yr1t PáL 
1{omárom, Isteni g:onrh·i.oelé~, (r.), 1797. J(ovách 

Tih:1mér Tel.· 1-88. 
ICornárom. Tl-Iep-Yidtó

1 
1927. Zombory Géza. b. Schön~ 

bc•rgFr ]\fór. 
J(omjiit (Nyit:n '\ l. 4075. Szent Br:,::ébet. 1 S9B. 

\Vinkler T2tvún. TeL· 9. 
Kon1ló íBn.r:inya) 1. 2187. SegiVi ;\[:'u·ia, 1900. özv. 

Jii.ibner Jf1r.-:;einé 
J{onrl0rns (RCk-és) 1. '71178. R•·1n.::>ny, J R92 Barisn 

. .\..rpád ÖTök., k Göbe1 N:.\ndor. TPL; 11. 
Ko11doro~, i\ff')!\"últh. 193.!. Réthy Fc•·enc, T.: 8. 
J\orond (Udvarhely). l. 4025. 1fl37. }[eeser J{á1nlá11. 
i\:ová.szn:.i. (Háromszé-kl. l. 5C30, T;,;teni Gondviselés, 

1862. tl'lt-l::e$i EbeTgf'nyi Gyu1n. 

J\.ovúszna, Re:nény, 1933. Barta Súndor. 
1'.óny. (GyúT). l. 2332. Rákóczi, 1909. 1Té,:;"::.il FrigyLOS\ 

k. Ohih László. {Fiól~: GyöTsövén)'·lui:zn). 
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E óny[u· (Bihar) l. 

Pataky Sándor 
l{_ároly. 

l{ótnj ( Szr~bol·~s) 
rolt~. 

30~i-l. örangyal' (f.), 
(Derecske fiókja), 

l. 301-1-. 1\.igyó, lDS:J 

1;}30. ne'.110:0 

k. \iajda 

N.::inL·:: Sa-

E„ölc:o;e (Szatn1úr) l. 1:230. Szent ~.\nna, 1s:tL L:1H 

d;.lnyi Lajo2. 
J\.öl('3d (Tolna) l. 1\187. I:.,::t(1:ü goncl\·isclCs, 13'7;.). 

I\.or.iisún~zky D2n:.'S. 'f _·l.: 11. 
IZön11ií (lI0Ye:s) l. 3:3:Jo, (i'.), I:~te:ll ;;ondvi:::-t:h~.;:, 

10~:2. Sz„c\-:ti~ Znllún; 1:, Fe:~ill'.l:Y T:~t,·{:n. (Ti:-:z:\-

11ú11a fi,'il,_i<1). 
I\:örincntl (V'.:'<:::) 1. 71·;.10. Or•is:Jún (r.), 1803. :-)0nn;:. 

h.iirnH:1Hl. :\I~·;!·\·:'dLt'• . .1 ~:<)0. 1':i\Uc:l Dt·z.;:ii. Tí::l,: D. 
1·.<irnye (1-:.(_1:11úr.1n1'1 1. :2:2~:.'í. :.\Icrr•:últ·\ :u.120. ii;;„·. 

S;:;:ihú .:\.:n:'.11::·~ ':!''2L: .J. 
T-.t1rii~h1·rr:· IS'.''.t>'-~;:.-·i 1. --7:2 S:-: 1.·:;tl-'-l;:.:. 1~ú::'.. ::i.,. 

Tan(1e~ G::i.'1·.'.11-:·. l:. 1:~:".t;:; i.,;:i,_ju.::· (_!dr~nyfii'<~::_!::_,'.\ 

1-::Ll;it\>!'Í ,~'.ld,).i'1 1 :: '1 

h.';rii:,1:1cL'cn:: (11''.:«·· 
ii;'.\', (;:,;:;~;/, t:'-:'.-;.:. T';: ~~

l\;;,.ii~nll:;:ii (:'11:\.;·:ll!!:c:·c· ') 
tsi:u. Púpai .~~: :~·, ~·„: 

i\.i:ri.i:-:Ltl'e:'>;l (!~fo 1 -"."--'l 1 .')1;78 ~--:-·1:\1([._-:c. 

kr <iriil:. b. T•Jt'.1 ELnF::· Te:l.: -1. 

h.J;ri.i,;:1~·.rjún (f;ih~tr) l. ~-l.flfl. I.-:Lcni ~rvrVl\L-clG.~. 

1r1r11. n:.tb.::r .-\..nLd. 
1-=.ii.~zc!:f (\~as) 1. 8531, :.r::i...:..;·yar kil':'il·; (r ) . .11ill. 

JJe11{ii·a~- Lajos. Tel.: 57. 
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E„öszt"g·

1 
Szercc~i:::n ( !'.), 16\JO if.i. K.i.itt A D':zső. 

Tel.: 22. 
K.Otcgyún (Dilun·) 1. 2Ji7D. "Jlct;.ty:ir 1:oro11a, lS\11. 

I\:iss Fe.renc. 
JZ.ötel0k (S~;olnnk) 1. :);)10. Szer,· f;.:r\·án lSS.1). 

I\.e1·po.s Lajos. 

Szabó l\Iihúly. Tel : l. 
1. ~1-l6. :\Tag-~·ar l;:o;·nna. 1S91. Na!_;y 
G 

]\.i_i\-úgúör.~ (7ala) 
L{i_;;:zlú örök., b. 

}i.Gvc-;;kál (7,:11'1) 

E . .Jc-nö. Tel.: 
i\.ii\'G-skut (\Ta:;) 

Bartha Bélz!.. 

1. '750. J;:;te:ni g-nndYisr,10::. lfl3·L 

Ktiv1·.:;:li"S"•:t. (:.\Iú1·ani:n·o.~) 1. -l0GS Fortuna 1 l~JOfl. 

F1·únk·:1l 1\Ié;.;2. 
F.r;c~-:.g;i ·1 :~7~1. L".~·:n1a1111 Ja'.1:th. k üt.Ye.~ Cyu1:1. 

10ns '/n1-1:frn L:í..:rl\" 
J.:.:r~L ;:::(·'°'.-:y;1,i1~:t (~\.1J:;'j.i) l. 7::!'i .. ·\ng·y:1'. 1$07. S;:L 

l(:~1: 1:i z,_.,Hú:: éiri:-J"!.: .. k. Tc-J;.::::s.~y Lá:::z1ó. 
J-::,:·. '''.'. '.-~ '.•'i\~. h•.'J'(·.~:;;t, (;uiy:t:-in 1."tYán. 

Eul:' (f;:'u:.~'i. 1. '111:2;)_ S:·:nt F:rz:<·hc·i·. Gr>rp;«::iyl 

Jú:,:. e) 

)\._pi·1. \-1··d:1:!;::' 1--.1.'.. \"!l.,ek .Jú:1r1-~ 

Kii!l;:d (!:(\<.:~'). 1. -!G:!.'.l. I":n.lnp;h iiriil:ii.--:{ik. 

Er.i;r;d. ('.:11rn:1i !~idi:';nl 

l~1p1:·~_u••t'1 fC:-c:1::úl1. l. 1;\11~.L S:,: '1:r J,:;y:'\n. 1 . .:::01. 1"1'_ 
.i•·.0 Júzs\::L (Fiökk~d Nr1g-ykrn1i:.1rú~o;1„) 

I\._unhaj;1 (1l~<c.~J. 1. :Jii,)1J. S:~1:·.ut ít1·d~n.--:, 1D'2-:i. vitóz 
I-Iu::'::l:ay L~·,~:.-:!ónú Pr:tc<[ort. Ernn1~\; b. ifj, C:;áb~ 

rúdy J &.-no.s. 



1'Cm111('gyes (Szolnok) i. ió.$96. J:tiagya-r kórötHi1 

1827. Szondy Lti.szló. 
I\.11.Hhegyes, !(igyó, 19-00, özv. d'r, Nagy Frigyesné, 

k. Ecst:.y Gábor Tel.: 36. 
KunJ:1e.gycs~ _'1..ran);kalász., 1929. JózSl Sándor. Tel : 

-1~1. • 
l\.un:madaras (Sz:::.ln0k) 1 1. 7862, FchCr kigyó, 1850. 

Földes Béla .. 
l\:un111ada.ras-, Isteni gvndv-iselés, 1:924. Papp Elek. 
l{un;:,ze.nllnárton (Szolnok) l. 11.3J54, SZEtnthárorn„ 

ság, 1792. Péner Jenő. Tel.: 42. 
Kun3ze11t.n1ártt..n, ~leg\"ú:l:tó. 1882. Vince 11ikl6s. 

TL·L: 2'i 
J(un.SZl:t1t!;üklós (Pe.st ) 1. 8004-, Nádor (r,), 1802. 

dic:slJsz;-nt1núrtoni T\Iajur A.goston. T.: 31. 

E:u11.:::z0J1tn11klú'3, l\Iagyar lk!oro:1a, lü2}. BeÍ-~th P::i.L 
}(urtakcszi (I\.0~1árc•n1) 1, 127-1. ;;:-'.E!gitö Sziiz l\iária., 

l!JJ,!. Erdé.·ssy Gézz.. 
I\.uin.s (So1no:;yJ l. 1524. E~é~:.:.:i·.:;,;·, 1927. Szabó 

Zoltán. Te1 · 7. 
J_,::i.jo::::nüz30 ( l:';:::t) L 11.907, Sz~nt István 1drá:y. 

JBS9. Buttinr;;e1· Arpád. Tel.: 7. 
Laj("J,;1nizsc, Sz1~ul ::l\Ir.rgit, 1927. Len,!'.~'}·01 Lujod. 

'fpl,: 22, i 

La:k0csa \So111og:y) 1. 1212. Pá<lu:i.i S:zent A.nt2.!, 
193~j, Brantne.r ...:\.ntal; 1~. Bra:nt.ner Ot~ó. (FiOkkal 
Dráv<~Lokon.) 

l.i:'1b,1d (Son1JiIY) 1. 2034·. Isteni 
l~l3li, Ediic.;(ny .-\dánm-61 b. 

(Nagyat(Hl f1ókjt.i..) 

gondviselés (i.) 
Sbnon Súndor. 

I.renp:yel (T0lna) l. 863. Segitö Szliz ::\fárin, 1910. 
fiarsányi Zoltin. 

Lc>ngyPltfiri (~omC'gy) l. 2693 .. '.\J1g:n1l, lS'.57. ifj. 
Gallé Géza. (Fiókk01.l Fonyódon.) 

Lenti (Zala) 1. 2213. ?l-Ia1:iryaror.:;zú.:; Yéd:i.~_szo!1'ya 1 
J 924. Gonda l{ároly. 

Lep~-ény (\reszprén1), l. 222:1), Turul (f.). 1~!:28, Du-
ha T.ivada:r, b. Pogácsás !Hés. ( IJalatonfiikajár 
fiokjR.) 

Letc:nye (Zala) l. 3238, Szi::,ntlél·:!l;:, 1870. l{o\·ács 
litozló. Tel.: 19. 

Lébény (1Io.son) 1. 3349. i\Ie.gváltó, lSSfl. I\.oroknay 
T /1szló. 

Lf;va (Ba.Ts) 1. 12.576. Fekt>te sa;; (T.), 1Dfi4·. Dol~· 

mann öró:;:, k. Szi':::i.s:::y AJadár. Te1.: l-37. 

Léva, Jl.fagyar koroa.i, 
11'~1.: 1-09. 

(r.), 1823. lrnr0. 

'Léva, Salvator, 1fl~G. Szc:ka11 Lúszló {>.-: \V0in.ócrg-0.r 

I,ászló. Tel · 83. 
Ltt"ktc (Nc'igrád) 1. 1080. l\Ir1g-Y[1Jló, 10'.)(), Tornyo:; 

Al2.d:ir. 
:Losonc (Nógrád) l. 15.459. Fek<•tt·: 2a.~. (r.). 17GO. 

Db.1.n1a.nt László, fhúis Gayz,1; k. Dian1ant I/1::::16. 
'fel: 1-53. 

t0.sonc, l\-Iagy:ic· 1dr;.í.1y, 1843. özv. DC:nez.: :!.\íiksún~. 

rl'rl.: 1-7€. 
'Lri::.oP.~, l\I~~g 1.·[dtó, 1P10. \ 1ochi. G·Jst.tú\· dl'. Tc-1: 28. 
l,„;::onc, 1radonn'1, 1930. G:'.il Jst\·ún. Tel.: 1-32. 
LO\.~asbc:.rciPy (Fcj§:r) 1. 3140. Sz0nt Isi..-án (r.) 1 

~830. Rusz:nyCtk Lajo:;. 



524 
LoYászpalonu (VeszpTú1n) 1. 22-l3. örn11gya1. 18EÚ). 

Bogdúndy . Jenő. 
Li\Tlnci (Nógrúd) l. 4087. Sz\ ;1t .;_1n1u lS!'lG. I·IoH.iJ 

Lús1.lóné ;;:zi.il. Cotli'.clll\n.:; I\.orn0iia. 

Lövő (Sopro1:.) l. l[·J'.2. S1,g·iti.i l\Iária1 1870. dr. ta. 

kacsi I-Ior .' áth Dlne.s. 

Jl'lad:.u·u3 (Dúc::~\ L 5028. Szeni' Er:-:.;;ébct. 10(18. Szú;:;z 

llD.llály. 
J\Iaglód (Pt::'if) l. G!09. ?IIagyar koronr-., 191G. Stci-

neT Ferenc. 
J;Jagyarbár:hc.p:yc.~ ( Cs:i.n.\d) 1 

1888. Ilo1•nly{~ll l1rt.ln::. 
::\l ag-yD..1·l 1cd:·:ú:: (_ :=-:7.idr,(1lc-Dol··nl-:~l) 

hű Dénes. 

2'iS. 1 !12.:3 Sz:L 

i\Iar.;yrrrc~.:E[>.d (Cs~'.1~c;l) l. '.2;i71. Tst.:·n.L g:onclYis1•ll1
:::. 

1!133. (f.). J,11i::tc::; L.~:'1'1 (.\TJÚL[[ti\·a fiókja.) 

3I~1p.·y~~rdif;_"Z('·g; ( ln:.-::o;:.y·! l. :_;ss·;. S: cnthúron1:-:úg. 

1001. Fi..ilds:; Ernií. 
'lliagyJ.rg-•::nc;:; (\':>..sj 1. 1-l7J. Jlr. 1;::.-,·áltú, l'.:'.05. 

kisge_::;zénl Sz::i.bli .s.. r11:i.ll 'I\:l.: 1:2. 
:'II:u.ry~11'kn.n'.z.~a (T;:"c1·:::). 1, '.'2111':. (jn:ngyal. DP:nol:n::: 

Júno.73. 
:\-f~:J!y<lrk<.tni7.ó'"\, Cc;'r EiniL 
:\I:.gy:trk:'.niz:~:\, Szti11r:nie.~ .1(·1:·: t·.!. 
::\-L.t:.;ycd'l{q1;_,_, (S:·:\lliH'k 1)n\,c•'.::~) l. :·in1.1;, :-,.:;-:: !li I·i:"t. 

ron1s{u_i;1 N6.!1 1\.lcroly, 

:;\1agyarlú110:-:. Szat·ra;;, lSS-1. \ioith Józ.st::l'. 
::\Iagy;1.rn1sc.:::;k(• (Br~ranytc) 1. 553. Petlili Súndor 

i9o4. \Veinberrrer ..:\.Tn1in. Tel.: 4,. 
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?.fagyar6\ ·t?.r (l\Icsor:.), 1. 858-!. Se.gitö l\fÚTia (r.), 

JGf.O. 11.Ull In1t·0. Tel.: S,!. 
:;,\fagy:1róv:ir, !\IegYáli-6

1 
102'.2. To:nka I~árvly. •r: 58. 

:;\Ing,;,.·arszög·y6n (Eszt.::rgo1n) 1. 2198. Szent J{nlo:o, 

1903. 1(.aprinay János. 
:"IIajs (B:tranya) 1. 1885. SE1gH6 Szi.iz 1\Iária, 1D2ü. 

I\:i.'iZf~1y Irnrc örök. 
)1 al(·fah·a (l\f nrr:s- Ttll'da), 1. 1723. Diana, 103G. 

111yé;;:1é, Csú.s·c::ár Irén. 
:1Ialdúr (IIr:.~:es) 1. 2585, Sz0nt .A.nn:t, 1029. Ross

Jnann 1(úr:.)1y, 
~\Iak1} (C::anú(l) 1. 8°'3t~2'1. I::irni gonch·ise:é". (r.). 

lí-80. I;:;.tó:;:: Irén és I:;i6k 1Iargiti 1::. I.;-;tók Iré1'!. 
·1·rl.: 8:2. 

l\fai;:.'1, Öl'n11:zyal. 1S-í3. 1-Tajnal :\Iikló:::. Ti:L: 2-SO. 
::\ia~·:-'•, 1/úrn.~11!tz (1'.). lS-!G. Sz(iFtö;o;.i Jen<'í. ~ondn. rlr. 

1nvzc Don1ok.i;:.:r:é. Tcl: .;2-01. 
:\Iak/1 ( L~_i,·úro.~), S;.:tint L:'c:-z11'i 1ss:;. I\.iss ,T1·nií i\r~il;:, 

T1·1.: :.-SO. 
::\f:d,:ú, ~\T1·::;·;[dl\ inD~. E1nhcr Józ::eL h. >:"\';n0t11 

.IL1;.;„_ S::::nt T:;l\·ún. 1007. JT;!;:[::;(r Jenii. T. C'~· 
:.L.1-:/. 1'\'rc.nc F~n1:11únd, 1:11 l. 1~:tl'Z .Te!lli. 
~1LJ::\, Ft•.~snili. 1:·1:?.1i. yit6;-: T\.i,,úiv )2il,{dy. 1'.' 1.:;:>. 
"}I:tr(·ali r'SnnF·r~:: ·i. 1. G-!i::'i. ~;~r-.;·.i11áronv:·~\~·:. (r. l 

J";\111. ,.(1ncth JC,zsefné ;:;.zU1. T!0.H1 .-\nna k. ·1'1·::;:, 

:-:z<::'llt'11f>.; lnni :\I:iior Tsty(~n. 'Tcl : -lG. 
3I::.Tc<.üi, lt\•nJ'r1y, JD:?.8, (izY, 'JIUnid1 RtHl1J}fn{·. k. 

Slrr:11gr: .-'..gost. Tel.: GO. 
?dargitta 1BihaT), J. GtJ00 .• 4.1·a1lysz.a.1.'1·ns (r.), lSZG. 
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Glück Ench·e, özv. Glück Ferencné, fel. vez, He:. 
ge:dtis. :Zc;1t6.n. 

?.Iargitta, ·l\fudonna~ 192l. Szabó József. 
11-Iarosneviz (fl.Ia.Tos_Torda) l. 7700, 11adonna, 1913. 

Dó5áné F.ay Elvira. 
IIJ·n.roshé,-iz, 1931. 1\rícu Vasile, 
l\larosvá-sárh.zly (11-Ir~ros~Tordl) 1. 38 530, Szentlélek 

(r.) 1812. Dávid János. 
~IarosYfts-áThcly. I\:orona (r.), 1760. Gy:tlui Pál, 
l•Ia:rosvásárhely;. Reccrd, 1922. He1'!11ann Jiinos. 
:vln.rosvúsárha1y, • .\rknngya1, 1919. Os\áth l{áro1y. 
]lfaTos-Yásárhely. Sas, 1918. l{ovics A.ndor. 
J\Tarosvisárhe1y

1 
17~12. _-\.ranyszarvas (r.), l{civári 

Józsc:f. 
l\laTos-.;úsárhe1y, Szr:nt György, 1921. Na~y Jenő. 
j\f::;To."-YÚsrhe1y, Fe11é111Dere:;zt. 1921. 1Z1nae1 llfá1·ton. 
?1Iaros,-úsúrh('ly, _.\.ranykereszt, 1889. Widdci.· Imre. 
?-T~1r1ono:.; (eúes), 1. 8311. őrD-ngyal, Cserv-enitz 

Ernő. 
l\Ta rto11Yá.sár (Fejér) 1. 31-ri4, Szent István, 1830. 

Crrin1n1 Rtlllnlf. Tel.: 1-17. 
:l\Túci (7.C'11p1én) l. ~31524. J\.i.g)·ó (r.), 1825. R.i::isinger 

T~:iYÚJ1 és Csillag Pá1T.é
1 

szi.il. "\Veisz:n1.ann Flói.-:t, 
b. Fclsz·~ghy G;.ru1a. 

.l\Iúdéfrdya (Cs-ik) l. 224.G, Sze.-:.tháro::nság, 1930. 

1-Ior\·út11 Tibor. 

1\Iú.:::.;oc:; (132..ranya) 1. 333·3, ?tlegváltó, 1853. _>\.dler 

Ivá11, Tc-1: 2u. 
!lláiná:o., Stanes:cu Livi.u, (Si.:-:p.s:is:zcntg-yörgy idény~ 

gyóg-ysz:eTt<ira ) 

Iv1ándok (Szabolcs) 1. 4146. i\Icgvúlt5 1 lSGl. Ujhelyi 
Sándor. Tel.: 36, 

I\IáramaTosaz.;get_. (i\lá.ramaro.s) 1. 32.0001 .Szcnl 
l::rzsébet lb95. Jóna Sáudor. 

)iárama.ro:?.Yziget
1 

1látyá.3 Király, 1870. E.rausz lilii~· 

lós örük. 
!vláramarossziget, öra.ngycl, 1895. Bé~·.;.; Jó::::ei'. 

'!'el.: 1-!':-i. 
1~1á.ramarossz.1get. :l(igyó, (r.) 1 1778. Iüantllils JJ~la. 
i\lára·::naro::.:.>z1gct1 .;alva.tor, (r.), 1781. Nagy Béla. 
l\1árarnar{l::;.;zig:et

1 
1\'li11e:·va, 1920, Resch J enó. 

J\láriapócs (Szabolcs). 1. 2204, Szüz 1láTia, 18'J3. 

Dobriban _;\.inal. 
l\.láté:,;z<i.lka (Szu.hn.ár) 1. 91Z5. Orvszlán (r.)i 1S2ö. 

-'~.ln1er Dé.la. 'fel.; lZ, 
l\látészalka, C.::ilia&, liJJS. Kálntán Ernő. T.: 1-L 
l\J0.1yúsf~1l<1 (PE!St), 1. 2943.. Cor\~in, 1917. Szücsné, 

>:;;zücs J uli:i., Tel.: 58. 
i'.11.•c=:ekalja ( Uara.n.ya) 1. 2021. Szenth~tgmsúg, l~l3G. 

Nagy Elek. .,. 
Jl.ler~Sl.!kszab0lcs (Bara.11y.<!.) 

1 
1. 4G71. Sze:nt Borbá1~\ 

188fi. 1\lé..rku.::. GyuhJ., 
Iile-Jgycsbcdzú.-.; (-4..rad) l. 2521, l1..ngyal (f.), 1~2S. 

\Vi.ener Leó örök., 1;i, Je-"ZSÚ _<\.rll1ur (l\ledgye.s.}1{~za 

fiókja.). 
J\lí..!dgy<':..::cgyhá:w. (_.\..rud) (- 4908, _.\.ng;.·:.J, l!IDl. \Vie_· 

net· Leó örök. (Fiókkal 111edgy-e-.-;bodzú.;ooHJ, b, Vig-11 

Ft:renc. Tt\L: 23~ 
11crnye (Sontogy), l. 1505, örangyal, 188-0. Dégay 

Zoltánné. 



i\IczÖIJánd · (i\Iaros-Tor<la1
1 

1. •1000, i\Ieg-,,á1tó, 1S'/D. 

1.~'ttlai ö1·5li:..1 gondn.: Tatár Zs. 

:tlt.:zúlii:rl:ny (1-;~kés) l_ 14.,110, Ist.c~1ü gondvis~i6s, 
(r.), 1:~~~0. Thallvr Gyul:t, k. \Vcnger László. 
l'eL · ~O. 

.\lezé·hL·ré!1y, Or0.:0zlán, 1SU9. Be:retzky P.ótPr. 
l'd.: 21. 

:\TL·z~·br:rény, .i\Ieg\~áltó, 1923. Szabó A..rpúdné . .szül. 
T\.01nlódy Z6uz.s{uuui.. 

,\Iczc:;esút (f;c•rsoUJ, 1. 609,! 1 l\Iagyar király, 182!J. 
Lúzúr Ján0.:;. 

.:1Iczőc:::{\l, Isteni gondviselós, 1923. Orosz J{n1os, 1. 
L0bi Tibor. 

".lezÖ•~"(1;,c,nya (:)c·1no;;y) , l. 1:3cg, Csodaszaeva.s. 
J9::l-!. 1-'c·I'·'..:~'.: l;;;V;ún. 

.\fe:zi:;k{vzuny \IJ\·;,·::::.:.r), l. :2(iG5, 1V:111{>ny, l\>S3 
Zinunvrin.11111 JlltÜ. 

:,i.i.·iJ:k..:r1 "';t.~< j).lur;óud), 1, -1:2/~1, }lagyltr ·koron.•, 
lt~i;s. ;)i.<~n·;'~\LkL1.'-j Tel.: 11. 

1. 1S1>S, 
'l'<::L: 11. 

ör~u1gyal, ~\11 z0k\':11:-trurt1 (\·c.~:qir6n1), 

liJO.J, Frt:i2:::be.rg-v; E.ároly. 
. \lvz,:;;.;.)\·~·:c'3h~\za ll'::~:núd), 1. ;)'.j;2:J, :\le:gY:.'dló, lS.32 . 

Gúbu1· Ji.:nö. 

.:uezúkÖ\'l·::d ( L,ur.3utl l, L '..:!O.qOG, 
I'e:>ll J .)z::•~L Tel.: ::?:G. 

.:'llezük.j\'('.~d, 1..:d\·üzitü, 18'.Jl. I\.uv:ic.s 1\.{drnán. T~l.: 

57. 
?IJ(.;:/1kiJYcsd, Szent L:to:::ló. 1~!18. :\lur,·úy J(:1z.s':f 

010k 1 0.; La.s·duv.sz1.;:y Júnu::;, Tel.: :j'/. 

5~n 

jüe-zőri.ics (i\Ía1·0s-'l'ol'da), 1. 2300, Szüz i\Iária, 1875. 
I~oreck Frigyes. 

1\JezötE:lcgd (!'ih<.~r) 1. !)'iüO, Szc·nt Istvún
1 

lSS:J. 
Roxin Gu;,!zt:"iv. 

)lezöt1.n· (Szolnok), l. 27.f)'1 i, Re1nény
1 

lSSG. \ 1.Ú.r · 
cLiy J\liklós. 'l\.r1.: 50, 

!üe:zOtnr, 11lagy.:n· k0rona, 1S7:2. Eluk ;r,~nö. 'l'el.: 
72. 

:\Iez(:itur, l\I~:gy<l.f kin:í..ly, lSD~l. D, Jn.nko\-ich Dénes, 
b.: J:u!,kcvi..:h Z1:'ltán. T•l: 1-30. 

IIIez,'ít11r1 :.:'lleg\·úli'.O (rJ, 1818, Rok;,zln Szilviu.sz e:; 
özv. Urige:r l'linann Zoltán.né, 1.::. Rokszin Szilvi
u;.;z. 'l'el.: '1"1. 

:uezlitur. IstE.11i :;ond\'ise:l·~::: 1 lf!G::), 2'Jyi.Ll'ay Tihar 
T('l.: 1.llO. 

~I0lyknt : hú.:.::J. l S11.!,3, Sz„;tt ~-i..1u1:~, lSSC. Ilo.:o\·:t;: 
B0Li 

:II~lyl~ut l.~1..cni g-1HHlYi.~c10~. U1.2S. E.un1l/),'-'i Kún,Jy. 

::\Iihúlyi (::'•1prü11), l.. 1-15:2, ~-\..ngyal, J.S:lil. özv. 
I\.n::uz EJ~rolyn6, k.: I\.r~'u:: Vahkunúr. 

jf ikepGn:.s lif<.ijchi), l. :20;_: l, H\·n1~1Q·.-0C'.g, Jn:2H. iizv 
K•.•rnhc.fi'• ·1· ,J !.·,::, ::.fE0. 

.'lli!:úujfa!u \Ilál\;llL:OZé:k), l. :.:'.U!.J(I, 1n:.::G. se.g:tl H.óza 
:>Ji 1!1 ic:: i' l ::·!l':' l, l. ;;;:;1;:.;, l'J',,;::tini I~o1na11\\ 

.'.\1 ind:::Z\·Ht ( c."L'Ilgrúd)" 1. UU-!liJ Sz;::nt I;:;J.vún, 18!.í L 
J~:~tull:t l.~tYÚJJ . 

::\Iind.~zcnt, Ül'angy:ll, 1~1.1-i. IIub:v..:~dk E.ú!Jnú.11. 
:1Ji::ke (l\·.~t.i, 1. :27(J.1, Szi ut Szih-..·::zt.ect·„ 1!i3:;. 

Lúriucz Júno:; Tel.: G. 
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ltf'iskok (Borsod.), L 61.5[9', .A.rany Oroszlúh, (1')j 

1811. l{iráldi JD.no;., dr, Tel.: 20-14. 

?11ie..ltolc, Kígyó (r), 1803. Dr. Stan1bergl".r SámueJ„ 
né sz. Bartl.ch Lolly és özv. dr. So1n<Jgyi BélánC. 
Tel.: 9B. 

J\1iskolc, lsten: gondviselés, 1894. 11-észáros Zoltán 
dr. Tel.: ;1--79, 

'!!'liskolc, l\'lagyar koro.>nu., (r), lSl-0. Reichard Je:nű. 
TeL: l'i-72. 

1\.liskolc, .4.ranysas1 (r), 1760. ICellntlr Ödön. Tel.; 
75. 

J:l.liskolc, .A.rany sza:r\~a:.s (r), 17-00. Rácz G:rula és 
Biró Bfu1dor1 k.: Rácz Gyula. Tel.: 19-90. 

1Iiskolc1 Erz.3él>et, 1903. Wéhly l.strán. Tel.: 3-07. 
Mü·J.::olc1 Páduai Sze!J.t _4..ntal 1 1934. Dr. BL·llák J ü

zsef. Tel.: 2--3-!, 
:\lis:kolc (.fl.Io.rtintclep), A.postc-1 1928. Cze.glédy Ist_ 

ván. Tel.: 2-4.5. 
:i\IiS:;:olc, i\Iegyá.ltó, 1918. 
J\IisJtolc, örangya.l.. 190!J. 

22-24. 

Szily Gyula. TeL: 1-'J·J 
D::::utsch Zoltin. Ti;:L: 

l\tiskolc, Szent l.st.vfui1 1922. Ne...'11.e3- l\Iol·ná.r I\.áLrrcin. 
Tel.~ 20·-25. 

.J..Iiskoh::, 0zent -~nna, 1931. Hollii.nder J ózse-i. Tel.: 
~8-48.. 

1»Iisztót.falu (Szatn1~ir), l. 1;700, ·19:3.5. N á:ni J á:::os.' 
l\Iohá.cs (Barany), 1. 17.i3'.69, II. L:i..jos királr, 18·18, 

Dr. _>\.ubc:r :László. Tel.: 69. 
i'dohács, Szi.:,ntb.áronwág (.r.)

1 
1·795. Schmidt ICúroly, 

b.: l\layei· Károly. Te\.: 25. 

531 
j\.fohács, i\:ngy::.l 1901. Schv..-eiszguth PítL Tel.: 74. 
l\iohács Szent Ferent• 1929. V"ida László. 'f•..>:1.: 1-22. 
3Iohol (Bács) l. 12254·. Nikolics Pá1. 
:i\fohorn (Nógrád) 1. 1198. l\Iegváltó, l!J23, Ba\áz:.; 

Dezsö. 
1\íonor (Pest) l. 13.886 Rákóczi, 1907. Schuln1a.n.n 

Bódog örrik1. 'f(~L: 28. 
1\Ionor, Szenthúrorn:ság, l'8'3G. J(átay S. Js!.ván. Te1 : 
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?IIono::;torsz<'g (Bács), Stadt J{ároly. 

l\.Ioson (1\foson), l. 6393, l\:fagyar koro;1a, 18-17. 
Teutsch Otokár. Tel.: 6L 

1\.Iosonsze1ltjános (l\foson), 1. 4027, Szenthároms3.g1 

1877. Györffy Józ.se::f örök, k.: I\.cUner Géz:i.. 

1\'Toso11szolnok (1\foson) 1. 3036 Szentlélek 1923. Lo-. 
sonczy FcTenc. 

l\Ioz~gó (Somogy) 1 1403 8Zf""J1t ?!Ia·rgit 190·!. Pet\i 
Ödön!. 

J\Iór (Fejér) 
Alfréd. 

l. 10.032, örangynJ 1876. Duchon 

1\.Tór l\lál'ia s1~gitséqc (gyr) 17-11. Gö1nbös L:.í.szlú 
örök,, '!.;:,: 'Gi:.'n1bös Zo1tlln. Tel.: 36. 

I\Iunkács (Bt'reg 1. 26.102, l\Iagyo.:r korona, (r), 
1772. Sán<lol' Lajos. T-el.: Z0-32, 

I\Iunkács, Jl&eg't{dtó, (1',), 1810, F-0re11czy János dr. 
és Tá1•sa. Tel.: 22-00. 

l\Iunk{ics, Zrinyi Ilona 1907. IZ.e.k.rti Ede. 
J1{unl({tcs, Isten: gonch·\,:·;::lés

1 
191Q. 0z~\111ú (i<SZ.fl. 

1'1'!1.: 21-·4$, 



ftiunkúcs, Szf':ü J.f}).;:lú.::. 1825. 
22-·-5(i, 

.:\Iunkúc:c:, _i.\.1_•$'c11lap, 1n:~o. nr:p;:<port Sú.ndo:·. T.·l.: 
20--1 l. 

Einczig- :\Iikló.;:. Tel.; 
20-38. 

TIIuraker(·:::zlu1· ·\Zala), l. 2105, Sze:t!t • .\ntal
1 

lfl3;~. 
Bentzik Gizella. 

;dura:-:.zon1hat (Vas), i. -1718 Dl'. l1olc::::. Gyula. 
}li.1rr.szon1bat, Z:on1ú,·ccz gyúgys:·.l'l'L:'1c·. 

Nagyajt:1 (1-Iúr:'\iri'22é'1.;:), i. 1500, R<::ntény, .i.:101. d:H
::1oki Dczsü ::\fik1ú:;. 

No.gyat-úd (So1no.:;ry), 1. -!GS7, 
1827. F:<li.il·.:::.{1ny .. \ti'Í.'.1\H'!. k.: 
(Fiókkal T..1~.h1Hlnn). Tel.: :~s. 

81.ent T"·!Yicn (rl, 
F'.cliic·'{:,ny ~\(]~í.r:1. 

Nagyatúd, 1\n·nl, 1 !)fl."l. \-: •. ~d{i1y.:::;- EL in&1-. T!·l.: 
14. 

Na.g--yh:1jo111 (Sn,n<:g-y), 1. iJ-11~. ?ILl;.!'\"rl.!' kil'~·ily, (l'l. 
18-!7. \-:i::d,~n_r(;'„·. _-\la(l(ll' Tvi . - , 

Na::yhnr:,c..:.k;t (i.:~,~3), 1. ;3\':2~1.„ s.:z·"·'' ! 10·_.i:; . 
D ... rnhar lt. E1 ll!' 

• 1:.rc:. _ 

Nag-yh:'\nhc-gyt:!'; (C;.;anúrl'l. 1. (12!.!, I\.igyú, !'."1:2~. 
CizY. Fab('l' . .\_1f)c-1·11H'.'. h.:· ?\yilr~:y To:tyún. 

Nagybánya (Sz:1t.n1:tr). L "l-1 or10. D:'tnyn, ln.-rj. 
Ihi,inúczy Si11:du1'. 

Nar;yb:'1nya, S::t:11L. )f[n·ia, 1.,';~1:2. 
'Vért·e;.;i Laj;i~. 'rL'l.: 1-SD. 

Nagyhtin:;n,, l\.on.r:::i., 1811. (1'), 
\Tass Lajo3. Tel.: t-87, 
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Nagybánya, ~41·nny.s:i.s 1 1787. \'liri<le.t• Péic,r. T 1_c1.: 

1-65. 
Nagyhú;·od {BihaT), 1, 3700, _.\. Re-n1ényhez, 1.S<J-L 

Schul Hen:rik Jc~nő. 
Nagybútony (Tfcyes), 1. 2733, Is:-"ni g:(JnU-,·is;:;lé.;;, 

1929. Po]JOYits r~'t\'[i.Tl. 'f1,l.: 10. 
Nagyb»rez11:1 (l.7ng), L 2991, S1.iiz i\Iúl'ia, 1SGS. 

Both l:;tvún. (Fiókkal l-Iaja:.:dc11). Tel.: "1. 
Nagytt·r1d (S01nogy), l_ 1073, ör::t11gy~ü 1 1923. Sko

pá1 Sándo"L'. 
?\azvh0cskó (i\fú.ra1n.:~ros), 1. '6707, 1922. \iacla-,e:}; 

:F;rr:-nc, k.: l\.én?f j\Ii.húly. 
Nag-yboro::>ny<Í (I-Iúr01nszé1;;:), L 2000 Csi\.1ag-, 187::>. 

San1ha(h f{úroly. 
::\'::qryconk (Sopi"~H~. l. :.;12n, :\Iag:ya: !-::nri)nJ., 1827. 

~a•~v r~yl;r\· Elc-n10i'. 
>;;\~~-:.~:;;ú1~:·:nr: 1:1:-:tl c:~ú1;::\nydüro:-:zlú. 
~ap:ydob·_>.:; (:=:.1::ll1nú:·), 1. 2:201, :\-I1·.::\·últi'1• ts,·i:-,. 

)ll'dµ:yc·.~y Gyiirµ-y. 

:~ng-ydohr0ny (E0:rt.~".1· :1;)8'.3, Sah·ntnr, 1081. Fl:-
l«y --~J-::.dá1-. 

?-Jr-p:yd.·1r·,)g- (Tnlna), l. 8502. l:'~t»·:.'rn kirúly, !~:S~1. 

:Sz1'JHlrrn·ic:-: "Yil:nn;.:, Tt.'l.: 1G. 
„ 1 ('• . ' l 1 {'('•),"> ... ,„„,,~·q"' 1,,,., ... , •. •·.·.·.·. 1'.lll.\ . . \~;j.!.'Y•·c.~:·t. (:--Zllt\11:\!". • ,_„, ·' ·---'"" · ', 

Cs:. Tfit.11 {:(;lT<.llan iiré'k, k. Jlar:;d1:t1kn Len. 
:'\::µ-yhn1(:3z (Sza1H.lc3), l. fifiCií. Tu1·ul. 1\1:2:2. ?\:1g-:-·-

DanL\C:?:ai-D1>~chc1 . .\LtjY'~, h.: IZ.;~n,:cll C~yl.ir~·y. 

T::1.: 1.7. 
~"\:;Q·yida (:\hanj T'il'!lZl.l. 1. :2!:2:i. üranQ-y'.l1. 1S.'.:\1l. 

Stein :fe:n6 



G3<i 
Nagylózs (Sopron) l. 1-1•12. 1'u1·ul1 1030. SUntn. 

János. 
Na.1•-yluc::·k~, tEere·g), 1. 5878. ,.\J1gy~l.!, 1!);:\l, E.n.tu.s:.; 

Súnd·)r. 
Nagyrnagy<ir (1~_;1n1úro1n) l. 1088. Szent L.:Lv:.'út, 187:.!, 

E„er{~nyi Lajos. 
.Nagy.~1uu·os (l·Io11t) l. •1GH9. Isle1ü gond:riselé.s, (r.), 

1&35. }iedn:.-cz1~:y l\Iikló::. 
Nngyn~úgoc:.; (Csongr~·td) l. ,18-SH. Se:gitö ~\.lúria, 

1893. l\Iecs Balogh Lajos örök. 

J'Jag-y;núnyok (Tolna) 1. 1958. l\l,;;gvúltü 1 !9US. Sze_ 
pessy Sándor, Tel.: 7. 

Nagy1negyer (1'::.0n1áro1n), 1. •1,182. 1IegYiütó, 1858. 
S, _.\ngy:,il ~Ant:11. Te:L: 14. 

Kagy0ro.s.i;i (Nogrúd) l. 22.7:.J. Gondvb\'ló:>. llJ?,-i, 

:\lün.stcr Sándor. 
}_,tagyráb2 (Pih:n·) 1 '.3'.?.8-L (.í.), Jú re1nóny, l~J:J~ 

E.ürthy P:.'d, k. KUrt.hy Pálné, (Dihartord:t fiúkj:!.) 
~'-:agy.sajó (Be::;zt0t·e0·.L~tL3~Ótl). 1. 2UULI, Ül.'angya1, 

l.::i:J7. l~o~·y 'l'ibur. 
Nugy.::alló (Bar.s) l. ::!S53. R<:1nény, 1881. J)rupvzi 

Ernü. 'i\:l.: l~. 

1';:.gy.::oa1kut (Sz~uinúr), J. ·líOO, A.n.gy<d, 1\1:::1'1 
C0~t1n • .\ugu.-;1.tin. 

Nagy:0oniia1t, Sú1yoin, lS.G-1. FvltinGk .-\un'.:l. 
Nagysurúny (Nyitru). l llJSS, Ot·o;·::dún, löG2. lh1:13 

J'óz:St.:f. 
:Nagysz:i101U~\ (Bihar) 1. 17.UOU .i.\Iagy:tt' l(orona, 

1830. Páp:1y J:"uios, 
Nagy·.szalvnta, . .\.i'ü.JlY Júno::, 181JU. I~ucre:::: 1'~C1r11!y 
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Kagysz:dnnt.J, Rl·n1ény~ 1870. Szék<?ly Zolt:"tn. 
Nagy::.za1vnl-<1, i\fária„ 1035. Silnon 1Iária. 
N'aé:y~z0kc1y rTvlna). l. lflfJS. R0n1é11y .. 1028. Boros 

Lúszló. 
}\rnµ-y.::zénús (Béké.s) 1. GGGG. :i\Ing-yar kirúly. l$\l-!. 

_.\.dnn~knYi."'.s Adán;,. Tel.: 12 . 
}\ra.!!y;;;z(jllfis-, (Ug-oc.::u) 1. 11049. Lstcn:i goncl\'ise1(~3i. 

J ~;'iG, A.r\-:1y Gyt:rg-y, Tel.: 52. 

N':::µ-yszö11~is. Fejér T,ucika 1913. F1•jér na:·1Hi.. Tel.: 
!~cl. 

Nag-yt{~tény (P0st) 1. 71GO. Sz;;nt.l~lek, 1870. Fúy 

T_gn:í.c. Tel.. 20. 
?\:;,tryY:í.r;;:„d (Bihar), 1. S2.G87. Szent ) •. niaL 1012, _,\i_ 

la.::z Lajc·s. 'fel : 13-55. 
2'\:1.Q'\'\':'11„,d, 1L Rfd\:óczi F1.:1Y~n(', :1007. Cs'lndn Endr0. 

Tel.: 17. 
'\ra!:!·y,·úrad. ?llinPr\·:1, 1021. Gúl11:~i F'c,rc·ne. 
?\rq:ryY[trad. Csiilag, 1892. Bc:.:(•di C.:apú zr,:tá:;. 

Tcl: ~G"-51. 
~a!!y\·ú1·nd 1 Szent László lS:JC. -púli I-Ic--i.r,><lüs Tn11·.::. 

Te1.: 11. 
Xag-yY[tr::d. ..\ r:.1rr sas (T.), 

T~szi:C:l'. Tel.: 25-7"1. 
~r:g-y\-Úi'<'.cl. l\f3cJoin1a, 1 nos. 
Nng-yYúr:1d, Or0sz1ún (1-.). 

Tc1.: 2:3-85. 

1708 

di_•, 

102-5. 
:VIe(h"ig-y Fcr:::nc. 

Tl-Iih:'il;7i T,aJo . .:: 

:\:~):!".\"\"Ú\'D.d. S~J\·alnr. 1\110. °Nénipi.}i (ir(j'.;:„ gonrin. 
::ilc:;:;:,·1;.: I. 

~a.tr~'"\-án1<l, Crún[ita1n1a (r.L 17r:n. Tr1rahnasrencl 
1:\idiC.::. guiHlll CS\•lÜ Gyula. 
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Nagyvárad, Fehé1· kereszt, 1\f20. Pacala György. 
Ne::..gyvárad, ICleopalra, 1922. Prdor Pál. TcL: 15-15. 
Nagy>':irad, Szent T;;tyún, 1895. dr. Ra::tbt>t' .Arpúd„ 

né. 
Naby-várad, :i\fagy:ir I~crona, 1702. dr. Rácz Rezsö. 

Tel: l2-7h. 
Nagy-vúrad, J{igyó, 1801, Rl."isz Ist.v{u1. TeL: 15-G3:. 
N»:iJ!Y'·árad, örangy~.i, 1888. Révész János. 
Nag~rvára~l. i\fátyás ,l:irály. 1009. A.jtay G. G7-'U1n. 
Nagyv<i.rad, Dianna, 1911 Sebdstyén ... ~1-ru1·. 
Nagyvárad, Sabin a, 1921. Szabó Sándor. 
N"agy·v(n·ad, A..rany ICnrf'szt (r.), 1742. Zs:i.gn1011rio· 

vits Géza C-3 Barla Dc·zsö. 
Nagyvfrz5on:y CVe:szpré1r.) 1. 2058, Segitö i\Iária. 

1856. Beöczy Gábor. 
1\aszód (BesztPrcc_Naszód), 1. 3.'500, 1932. Drug:;. 

György. 
Na-szfid, 1920. Ilie~eu l~tyún. 

Naszód, 1851. Frits~h Osz1>{1x. 
Naszvad (I\:o:i1áro1n) 1. 5128, .:\.ngy::i.l, 1035. 

}Ioln1os Lipó~. 'I'cl.: 3. 
Nádosd (\i-:is) 1. 177'i Isten;zcm1, 1833. TIIn:rton Szi

lárd. Td.: 4. 
Náclascl1z.d.'.tny (FPjér) l. lff80. A.quinfri Szent Ta„ 

n1ús, 1010. \Vinnn~·l' 1,iihnos ör5'k., h. P,n.lá-,;s Ern.:L 
(Fiól;:k8.l Sársz::n-t.1nihályon.) 

Núdudva1' (llajd•1) 1. 11.GOO, Fekeb,; sas (gyr.) 1342. 
Sz. Fejér J ii;::;ef örök„ !;;;_ Sz. Fcj&r József. 

Ná<lu<lYu.r, Isteni gondvisc16s. 192-1. l\ffLrton Jáno3. 
Nágócs (Son1ogy) l, 1158. Jézus szive, 1901. öz-~·. 
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bem~tci· Gyuláné, k. N·llgy É. Szilveszter. (Fiók;.. 
kal Töröfüfkoppánybc..n.) 

Nemesbikk ( Bcrs0dJ 1. 11,13'. Gróf Széch.~11yi Ist.:. 
ván, 1903. Klein Ferenc. 

J\".'-em€tsd-ád (Son1ogy) 1. 1758, Sze:reler, 1930. Ju-
hász Istvtl.1l. 

1''e1ne::1ni\ltic:; (Bács): 1. 5758. 1fegvált.ó, Tarján 
Gézn. 

Nenesócsa (I\:ou1áron1) 1. 2397, Kigyó, 1895. '111al
ler Pál. Tel.: 14. 

Ne1nesvid (Son1ogy) 1. 1759. i::\.'[egYáltó, 1:870. 
1\Ierkly Bel"J.s Gyérgy Lajos. 

Nén1etboly (Barany:i l 1. 305~). Sze-nthúro1nság, 1838. 
Eöry István. 1'el.; 22. 

Nézsa (Nógrád) 1. 1072. Szdnt A.ntal, 1933. Bartók 
Lúsz1ó. 

Nógrúdverőce (Ngrád 1. 2313. Re!nény, 1893. 1\:.u_ 
dar Je:nö dr örök., 1-::. N"21uet.h János. 

Nov.'.l (Znla), L 1724. Öro1ng·yal, 188G. öz~:. Pl~l'$~\Y 

Gyulúné. 
Nyár{vl (\reszpré1n) 1. 1·!51. 1928. 

Cs::!tár -~ndor. 

Nyárúclszr::reda \l\Ü11·0.s-1'orda), !. 
1S7·L f;.trka~laki HLn.ts \T"ihna. 

Nyúrúdszereda. Ft,hér kr·r<~-Sz:t, 103S. l(o\·áls D6nes. 
1'el: 12. . 

Nyáregyhát.<t (Pt·~L) 1 ! ~ 1:~. 1-Iu1:g-ári:•, .L\"131. 
Dusa Ernö. 

Ny·ergcsuj:falu (Esztcrg-l'rn) l. 25:3G. Szc11t Lajos, 
1853. Huber Fel'ffil.C. 

l 
1 
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.!'íyiracsúd (Sí.íabolcs), l. 4!350. 1Iegvá1tó, 1384. 

:-Ja;;y l\.úr1_ily . 
.Nyiradony (Sz<.'.0vlcs 1. 5:2~}3. Szr~ntháro~n.ság, 192;.J. 

E ftln:cv Ist,cán örök 'f•:l.: 8. 
Nyirábr{iny (Szabll:es) 1. G300. J.\Ieg,·áltú, 1!!24. ifj. 

Dobozy Endre. (1930-Dan anyásiltalott; addig 
Nyir:ac;;úd fir'1k_ia vrJl>;.) 

Nyirbátor (Szabolcs), 1. 10.770. l\lagyar kiTúly. (T.), 
1830. Vadász 'Elek és Nádas In1.re. 'fel.: 3!:>. 

:\Tyirbút(,i', Sz.::nt Fe.ronc. 1902, Boldizsúl' Iinn" 

Nyirbogát (Szaholc~:L I. 3,171. 'l'uru\ 1923. '\Vali
gnrszky A.nt:al. 

Nyirbogdány (Sz·lbolc.:;) 1. 23SS, l'-'t~n'i gondviselC,s, 
lOOH. Friecln1ann Slii:dor örök., k. R:ikos Shnv1L 

Nyiregyház::i. (Szabolcs) l. 51.308, +·\.ra1;y SLLS, (r.). 
16,!S. Szop11.6 Dr:z~ó örök, k. ifj. Szopkú Dezsi) d1" 
rrcL: 4-27. 

N:\--iregyhúz~t, ]\.orúnyi 1Sfi7. 0„sgyán! Józst?I. T::;l_. 

3-G2. 
7-.J-yirogyhúz:i

1 
l\Iagyar l;:o!'oua, 

Dez.s(_) örök és .Szfkcly Hc·z,~;; 

:\Julrú:~. TC:l.: 2-1sr.. 

(r..), 1S3-1. Lányi 
ö1·(ik, k. L'.n1yi 

Nyire.g-yh:'iza. 1\.raJ1yl;;'.·l'2:.Szt, 18~)3. T2c1ne.'? 'l'iir(ik 

G}'11la. rrc1.: tl--31. 
N"yh·egyháza, II. Rák6czi Fere:nc, 1801. Fejér F·0~ 

renc 1rel.: 2-20. 
i'Iyire~y1láza. A„ngyal 1!107. Gonda 1\Iihúly. T.: 5-22. 
Nyiregyhúza, \7 a~1>:t1l'c-szt, 101"!. C-h:rgP!yify György. 

TeL: 5-20, 

:s,n 
Nyircg:rh:'tza, j;;:1.:-ni go!hl\-bell~;:;, 1027. Ilié.;, Z.:;ófia. 

'1\,1,: 'i-C3. 
?\ yi l'Cg'yhú::a1 T:ie::: ~\·:1y,·i, 

i-iriik. Tc:L: li-0-1. 
);~·í1·karú:.:z (Szr:holcs) J. 

l\[ni:;:; .T:in0;:;, h. Pártos 
t:~ Jíúkja 1.-vlt.) 

:Nyirluo;-a~ (Szarcles 

1!1:21. Jae~rcr l(. Jiíz;;e.f. 

:?:-!'i l. ~\Ic1gy{dbi, 180.í, 
Lúsz\ó. {1!122-ig Xyirbak~ 

8350. I;.;teni gnadYi.:-;el~~:. 

l:\yirn1~:da (SzabGl<.:.SJ 1. 3790, .Ivlagy[!.r korona, 1!103. 
Lcn'.!yfl ~·"'-ntaL 

?'\yi1n1ihúlydi (S;-.~,f)(ll(';'J 1.1901„ Fonu11:1, 1ff23. Vál 
lay-Si1;os B;_:rlH, 

l'-iyina~s ('.~Z«brll.~s), J. 27i0. Ru:n{.!ny, lfJ2D, Leövey 
Zolt(tn. 

Oi..:úny (rih<1r) 1. 51n1. 
D;: rúczy _-\.r:tn l. 
01:1:111(1 i 1.'d,·arh.:::ly), L 

J!'íjk., k. dr. V:'..·-'~· Púl. 

Szent 

J IJfJfl
1 

I:::t\·án 

\""" ' 

király, lSftl 

lSS~l. \-a:s.s 

()l:t:::z!Lzk:t (Zcin1JlG11) l. 202-l. ::\Iagy~~r kor0nc1, 
1 SfJ;:i . .s:1.a1hli .An1-.alo.; György. (Fió~;::ka1 Erdi>b0~ 
ny{n). 

Oia;.;zti:lck (l.!tlYon·hc:ly) l. 810. Szc·nt- _..\ní:ll 1084. 
I~ue:-:ka Jt~nf.i. 

Oláh::.„:·:r1110:yiir~y (li~·.:.:zb·1t·0·':\«2zúdi. l. :131~:, .-\rari.y 
1\.eri<"'Zí", 1888 Pvp C~ízcll.l, g._n1dE. 1\.l1i•„„L:.;y:_í1·\· ;r. 

O;·[~rl11:1 (D2s~:bTe\ 1 ) l. üf;oo, • .\s:.=eul:tp, 18~0. i;ro1ü: 
~Ernő. 

OrgO\"éÍ!l;.„ (Pe:ot) l. :j(j„1:3, r~:Íl„'ni g·c·:~i.h"iSd(:-:, l~l:'.>i. 
lieczlci- Eulil. 



[;.i,2 
Orosliáz-:.i (É~kés) L 24.9·26; F.ahbr ~d.gyÓ, 18ri~· 

Telkessy Gábor d-r. Tel.: 21. 
Orosháza, Isteni gündYÍ:5-2ilés, 189"4. I\.ertész József. 

Tel.: 78. 
OroSháza, 'Tulegváltó, 1826, Zaln.y Lajos. TeJ.: 1-1. 
Orosháza. Kr,.:;suth Lajos, 1907, 1íoht.á.r T>.li1ui1y, 

'r el.: l-83. 
Orosháza, Remény, 19211·

1 
Sarkadi Irntre. Tel.: 1-~9. 

Oroszka (Ba1·s), 1. 951, iMa.donnn:,1929. Heydnch 

J(ároly. Tel.: 2. 
Qros1Wár (l\Io.s,;on), ·1. 1678, Tulegváltó, 1911. Sámuel 

Bé1a. h. f'ülöp Lajos. 
Ora:::z,;ég (Bei·eg), 1. 2822, I\.igyó, 1892. ~.\chátz 

fum. . .. 
Cstffyassz.01ryia .(Vas), 1. 1900, R&n1&.ny, 1912. LtJ. 

Jvlézes }ilihfllyrré. 
Ozora (Tolna), 1. •!295, Sz-ent Istv{u1, 1380. Páhy 

Dezső. 
öhcc.sc- (Tlúc.::), l. 21;,i/2. Popovics \'ojin. 

öbecsc, Putsny IZáhnán. 
öhpcse. Sóti F·erenc. 
ólwrse, Szmik Gy1.1la, 
öcsa (Pest), l. 6016, !Coron;a, 18.87. I\:.enkz. FtTenc. 

Te1.: 1,1. 
(}fut·ak (Báci::!, 7li7G. 11i:losev ZsivojiTL 

(lgyaNa (l(on1ú.rom) 
1 

1. -3250, Sz0nthúxontSúg, lSSG. 
Pá1q\:a Je-nö. 

úliaj (Be.rs) i. 13J4, 1938. (Felállítás előtt.) Tel.: 

1-33, _ ,C ,_, .-.•~· WC- ~ 
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ökécske (P8st) J. 3901, 1\Iagyar korona, 191.5. l{ön1-

1ő<l.i 1\iolnúr ±\fikló.:: 

Okél' (Rács), I. 64,16. 1\fegyá1tó, Sign1ond .4-ure!ia. 
ónód (B0rsod), 1. Z&S.7, Szarvas, 18<12, óvúry 

Znltin. 

ósové .(Bács), 1. 3259. I\.orona, Vu1cosinovich Dusán. 
ösz;ivác (Bács), 1. 9-:164. üdvözitö, 1\Ier1d -~dám. 
óverbász; (Bács), 1. 6853. Idb. Lcsik'Ovácz; 1\filéta, 

ózd (Bor.::od 1. 7322, A:rany oroszlán1
, 1873. Rajzb1 .. 

ger Imre dr. (Fiókkal Sajóvátfü.ionyban). Tel.: 35. 

óz..d-Va:sgyártelep
1 

Páduai Szot:nt .A.utal, 1903'. _,\,dám 
Lajos. Tel.: 80. 

öcsöd (Békés) 1. 7972, Jlríagyar király, 1&74. PeLry 
Zoltá.n. Tel'.: 2. 

ököritó (Szilágy) l. 1600, 1935. \rarga PAL 
ökö1:1:n•:-zö (11-fú.ramaros) 1. 4426, Szüz 1\íária, 18t)7. 

Vaszócsik Endrá 
öriszentpéter (Vas) 1. 1-i07, A„ngyal, 1886. Torko!.! 

Dénes. 
öl"l~ény (Pr-st) 1. 6841, örangy::i.1, 189-L Sz. Bálint 
Jenő örök., b, Erényi I.s:h~án. Tel.: 11. 

őrszá11ás (Bács), 1. 9086. Hauslohnr,r I1·ún. 
örszfdlás, SalvatoT. 1862. ICYintus -1\Iátyás. 

I1r.csz.. (Zaln„) 1. 2-158, Szent}dn·orrlsúg. 1859, Bic11-
lcr Gyula. Tel.: 18. 

Pncsér (Bács), 1. 7052. l\-Iagya1· J~orona, Cs„ri.jkús 
Im:·e. 

Pi:ks (Tolna) l. 11.8:)8, Szentháromság, (r.), 1777. 



\ l ! '' l "l ,,· F..;r.:n·.::::'~, S:dly Szilv Gé:~:i dr.; ~.: t r. -a \·o g~ 
:'.\Ia1~iPnne. 'fE.•t: (i 
- ' ,. - l , L„ .„ 1 , T"\ . . 

r•J,l-„ Öra1nrryal, 1--l(•I. \·a-:·µ:1.l ,L,f..(), - . J, 

:f'·a~~~kr! (B7l~S)i 1. 8(l!J0. ,DPcl:: \,-1:·:110.~. 
Pa1i11ka, :i.\Igarc.-;cvks g;{c1gy::zerla1·. 

Palúnka, Pkhl<:r :'lli11úly. 
] - \ , \ t 1l'O" S1:1dl·.·r PaUcsfürdö (D:'tcs)' , e lel' \:Grsz ·, ,1 u. 

Amél, , l 
Palotailv:i (T1Irn·o;:;.-Tonl:1:i 1 1HGG, Ö1«1:1gy:J, l,J (í. 

Szö:;isey-iu.\ Gaá! i\Iai-git. 
]( · ·1c•('" \V(;lJc;,· P::u·::i.jd (Ulh-:1rh•:ly) L 2SOP, · ygtl'::t, ·'-' Jl). 

~·\.:n<lrás. 
P~rtád (1Iev,,.::) 1 21·~1. ~~L".L . .\:1u:t1 1~;;'3 T,·,r11 Púl. 

í'Piókíl\1al RecskQ;n). 
I'~rlpús (Dúcs), Sz2nilúk·k. Dürtl 116la. 

I'úcin (Ze1nplén) 1. :21;G\l, I.::.leni ;;-n;Hh·i~'.i.l~:-:, 18\Hf, 

Szil0.gyi Béla. 
Púlhú?.a (.-\hauj) l. Gf>~!. I\'.i.·~ S:~1·iü Tvr::z, 10:j:2. 

Do1hny Pc-trovay Zu1t{Ln. Te1.: 9. 

I'úncóicseh ·(I\.oloz~;) 1. 1-17\l, Sz•.•nthúrnn1'-'{;.~·. 1SS1. 

:\(erza I,ukúcs ljr('1k, 

J'úpa (\'c-~zpr6.n1) 1. :?.l.;jfi(>. G-rún:tl«lnHc (r. ·1, 1'757. 

11·ga11nn.c:r01vl; k.: "l:\y,'.rg·,:":. Gyula. Tc1.: ltl-'?·L 
Jl:'q1a, örangy:11, 1SS:í~ Pi<:t.:::1'!( Cyn1a iiröli:. 1 h. 

l11<>;;:zíl·:·út:::né. Fc1(ele En11ny. 

P ,-'tl'' li".'ü·o::::i rn;ú<r;,;:-:.zc-rL~r ~~ ::\Ít.'I.'.\·{dti.'1]F\'~ (r ), 
•• <•1 \ < -- ,,,.. ,...._ 

i757. I{nrlovilz .-\d1.1![ l:o~·inúnyf()tan:\co::o;;. 
TeL: 1-00, 

Púpn
1 

Szent .-\.nn::i, :JD07. l\Iichna 1.\Iíhú1y. 

5-l:) 

P{ipUJko\·{icsi (Vesz-pTé~n) L 17\10, Sz:i·.::tet
1 

1.028. 
Hus~{1H\: Lajos 

Pápate:.:;zér (V-eszprén1) l. 1038. ::\IegTá1tl1, 1.02(). 
Sze1i:ule2z J óz:sFf. Tel : "í, 

Párl\:á11y (Eesziergom) 1. ,1479, SzGnthúron13Ú.:;f, 
tS•SO. N.arry István. 'fel.: •!S. 

Párkány, Sah-ator, 193'3-. Rády Lajos. ·rel.: 60. 

Pásztó (He\·cs) 1. 6142, I\Iagyar ko1·ona, (gy~r.), 
1810. Petö Súnd-)rn(> &s Pctrecz.'k,;.: Tibor, k. PeL 
recz.ky Tib.:.ir. 'l\01,: 53. 

Pásztó, Szent -~P.tal, tH2íi. I\:ri;;ár .-\.ladúr örük. 

Páty (Pest) 1. 2620, 1Icg-Yá1tó, 1923. J\:úln1ún 
I\:iroly. 

PelsÖcz ( G·ön1ör) L 3CJ32, !~leni g(1J1dYi:'.1~lé:\ 1884. 
J(el1nc1· L<lsz:ló. 

rerbete (IZornáro1n) L 3850, l\Iagy:tr kOi'Ol1a lf"Hl4. 
Rakusz Oi tó. : -« 

PPrf·cseny Cl.ing) 1. 25S2, S<.J,·atot'. 1892. IZ51csei 
IZenrle 1.\lihii.lyné 

(Poz':'on~:) 1 -10D(J, Örangyal, lDOfl, ÖZ't, 

'J'horn1a IZárolyné. 
Perkáta (Fejé1) 1. 4-GSG, )Ieg-\·á1tó, 188:i. Budai 

Bálint. 
l'erlak (Zala), 1. fi511:·'.,_ Nyo1nárkay J{Jz;::ef, 

Pesthid<:v.kut (Pe.3-.t) 1. 6030. :\Iária Ren1<>h\ 1917. 
ifj. Sdioltz Endre, TP1.: 1GT-S04. (F·iú:\:l;;al N~1;;:t„ 

1kovúcsiban), 
PestszenrPrz:;fbe·l (Pest) l. 67.807, Szent Erzs.6bl:'t 1 

1894 dr Pra!.''i'ort Cornél. Tel.: 347-941. 



"'16 
Pestszenter::~8L<.>t.~ :\ra11y..:::L~; .t.:\DS, 1\,oehlirz ·:;,','T[ti·b,ú; 

b. I~atlvn1ri S:\ntl(Jl'. Tc:l. 8-fi-D-lií. 

Pr·.::t:czc-iüt:r:::::t·hi?r, ?.L1g-y;'1' :Ci-1:.·ona1 ·_1 !1(1~. 
L:1Jo:>. 'l'cl.: 3.17.-no0. 

Pc::::t:::V'l'.Í..í'rz.~tl•rL \"lkt 6r;,t. Lfl 1'1. dr L~-,-·Jli· I~h·ú 'l, 

'l'c-1.: 347-G0'.3. 
Fc·;,t::z1:1Üt'rz::ú!J,::;t, ;\r:[..(y;Ll. l\t12. 

'l'cl. :· 3,l7-G5h. 
f<~:::i5'Zl·nte:rz:::l·b;:-i·. 1(i:.:y(•. '!~l'.2:.L r•·!·btl~nffy 

iiri.ik. h.: Tiu'.;:;_··,·,oy zr,l::~n. 'l'.:·1. 8-i/-(ifl'.";. 
1' l ;:t .~t:Gll i Col'Z."'{' ]i, ·L S:·~ rk(:: iy 

iiriik. h.: 1TU!1ip r'i'l<·i·. 

Iri1r·· 

Pc.~t"' :•'11ter :."'''ÜL't. 11t in:.'.-r::,·. í 0~!1, E.i r<tly 1\\l \: ~ :-i1·.r.: y 

· T.•1.: :J.li-Slfl. 
i •, „~:t .~:: ::nL:'.1·z:0:.~br·\:. 

Tun1l 

i' .-ct·:·: · lC:~n; ·.'.J,t·t. TI::1-:.':; :.i. !~1:1,;) 

''.:·:')\.: '!_\>] .• : 1.1-:--.::::.0. 

I'·'~:t.:·.:··r:tinu·,·. (Pi'·,:; l. 01f!:::. f.1 :~1.!l'.C. lfl?..1. )ift•1n:'~:· 

.\1•i:·l T~l.: 'i. 
(p.·. ' 1 !. :in.1:11 :ircc.0.·yaror.•z:'l :.r 

\·úr\<::' :·:c·ny· i ~::;: Ül'. !1 r; .' ,·1111 l:', .T :l<i.~, T\·l. 
~c-;;l{i,J( J;:\ n.i :.~-l-(:Í'. 
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t1estsz011tlőrinc, Szent ),_1111n, 192D. I-fD..l·cz L:tjo;:;. 

T·01.: 1'1JJ-li5·1, aZLÚll hi·;!Ji '79-ct. 

rcsl:SZ1.:11tJÖrili.C1 :\l:1clV!ll):1, l\l~'.J. 

\"(.b;;q16 I:ir~i.-,ry J.!:L.:;. Td„: 
hh-ni 80-J.t. 

YC:bcr Ernői üt: 
1-lC.-fJiJ;l, 8i:L,·~·:: 

}\·st.-;z;:;.nUürilu:, 1:-.lEni g'011d·,i;:cl6s
1 

:\;_indol', k. La:o.:ou-G:;·~iqlái J{tr,os. 
azttn1 hivni 207. 

1823. 
TEL: 1'1'3-(i:>l, 

I'c·.::tujhely (P..::::t J 11.0-10, Segit3 l\-iúriHi 1911:1. 
dr. S}:á:_-;z Tih:t111~l'. k L:ord{L:_-; Dt:zs:"i 'l'.: !Y1 :-.~:-;

P\_';;tujh;,;ly, :\.polló, 1[)}(1. I~~czián Sarolt:.!, T·~·l.: 

297-.:.!G2, 
Pctriic (Búc.:::), l. ,·1701. SZl!lHh:·,n1in:;úf.!.·, IZany"> 

.J ~1nn.s. 
l éce-1 (Pest) l. 72.1u 

' 
184~. Göltl htl 

örök. 
Péc;; (Du.1·:~nya) l. 1iz_, (iíi8. .-\.rany:::~::, (r.), 178:3. 

\\'óliür l\:úl;u:ü: '°"·" c;::ig;.'1' 1Z:'d1n«~:1; b. G.c:ig1„'.:· 
F.úl1nCu:. '1\.'1 .. 17-t~G. 

Plc.s, (~r5.n:'tL:.lin~'. (r.'i l"í'(1fi. 1:·):!.·;din~tsr<:n•.l, ~~. E..i2.:; 
EndL:.. Tc1.: 2::!-8:2. 

Pécs, ::.\Iagya1· I\.e-ron:', "l~!.í'.2. iic<. c'.~i11~..;:'1;,_ Dél:'u10: 
k. \Talkfi Gábor. T1;l .. : :2i!--~·,). 

P0c:-:. Szc-:1L I.::t:.'Cu1, 1 (l'.2:2 .-\.h< udlL°· ,i:;ai ödii!i. Tel.: 
80-0ü . 

T'éc.s. SLc:rc<:se:n
1 

(r.) !1'!1~·. :-.:lJli",c:·: 1.~t.,-ún Ó!"Öl·:.; ·k. 
f1l'. Jóuás Gézo.. Tel.- :21i-~0 . 

. Póc~. Szü·r. 1\.Iúria, Jt;s1. n0i:i<·c:y ~<a.::;,·y BChín~ :0:·i.i.l. 
Göbel Thf'1Tg-it. Tel.: 25-·79. 



f.5.Js 
Péc;;, örang-yal, 1901. ICcrc.sztCn;r Béla. Tel.: 23-14. 
Péc2, Szent György, 1908. Hudtl:k VU'.1~,)Sllé szül. 

P:ipp L. l\Iv..rgit. Tel.: 27-71. 
Pécs, Pt•tfrfi Sándor, 1923-. Friedrich Sánd0:<. Tel.; 

13-14 
Pécs, }3L2'-IÜ go1:dvi.s.clf::s1 1928. l\Icrtha Lajos. Tel.; 

13-53. 
Pécs, Sze-nr Józ,::e:f, 1932. y·vcigl Dezső. ·Tel.: 23-74. 
Plc;·:. Szent 7\Iór, 1932. dr. \ronciru .~nt.a.l. Tel.: 

27-58. 
Pécs, I\:is Szent Teréz, 1923. Papp Jen·5n:é Tróbel' 

l\íárta„ T121.: 18-3-L 
Péeo;\·úrad ( D3r:r,1ya) l. 2760, Sz2J1::háron1s:íg, 1832. 

Nékú1n • .\urél. 'fc::l: 2G. 
P(:,l1nr>nn.-:to1· (Baranya), 1, •i447. Su6.ghy Viktor. 
J\'.:ltnnno.::i•)l'. A.J·any E„erc:::zi·, \Tujics l\Iátyás. 
Póte1Tl~Y0 ( D:'tc."' :•. l. 1 ~04fJ, l{aplár:;zky lllikló.s. 
Péit.:iTL•\·c, I\.nib:r Ja1;:;ih, 
Pély (II(·\·v:-;) 1. 2871

1 
i\Ic:.gye.cin1e1-, 102·7. (f.): üj. 

C:,in[..\·t:H I.„á'.'.zló. (liese::: fiókja.) 
PétPr\-á'.~(1ra (llt•Ye:-.,) l. 24G-L ?.Iagyar I~orona, 1S51. 

iíz\·. E.ö·:ér B6Liué _:;züL Sél'a Johanna. 

I'ili:"i (Pest) 1. 7:215. l\I:ig·y<n' kiTú.1y. 189,t'). Hinffn-21' 
Jenii. 

Fili:o11nro:~j 1.:;nii (Pe-~t) l, lú75. Szent. Erzséb1.:t1 1925. 
Luklnieh Dr_,z,-:t:. 

Pili:0eY:d):1 (p~,-~_1) 1. 2.GüfJ. Szent L:'iszló, 1900. P{11·
üúnyi F'1h:<: I-~it:húrdnó. Tel : I\Jotilcllige-t i'í. 

Pili~·nu1r<it. (E,-:-:.tr·n:~·o111) 1. l'Tfi.8. J:;h~ni gonclviselt;;;, 
1912. Bárány Szilárd. 

5,j\) 

Pilisv·örösv{n· (Pest) 1. 7815, Szentháro111ság, (r.), 
1841. ÖZY. I\:rébesz Lá::zlónó, b, l(QVi•.cs LúszJ<'. 
Tel.: 14. 

Pilisvörösvár, Segitö Szi.iz l\Iiria. 1Hl3. Saiúr;i 
Gyula. Tcl.: 18. 

Pincehely( Tolna) l. 3663. Gondriselés, 1894. l\.ar
va::::sy J ::í.no:S dr. 

Pincé<l (Bács), l, G9GG. Popovics Bran.ivoj. 
Pit:vaTo.:; (C~anici) l. 29·í8. l 15teni gondviselós, 188'!. 

ifj. Szabados József örök. 
Pocsaj (Bihar) 1. 3476, :Lehel vezér, 1911. Nagy 
Ernő. 

Pal'gi,. (Szabolcs) !. 13.209, i\Ie!l"·áltó, 18G9. Dl'. 
FazfJl,;:1sné Heun1a'l1.ll A„nna. 

Polgár, l\Iadonna, 1923. HeTingh Ernő. Tel.: 30. 
Polg{n·cli (Fejér) L -!89-3 1 Fehér gala111li, lSíG. dr. 
J\Iáncly IstYán. Tel.: 7. 
Pon1áz (Pest) 1. 5-!a:::, Ist\·ún király, 1SSG. I-Ie:t•ko

,·ich Súndor örök.; Jc Ba1Lhazá1· Ferenc. 

Porcsahna (Szat1náT) 1. 264,!, A.rany kalúsz, 1n:'.33. 
.J0n\·Y Pál. 

Pornóaáti (\~as) 1. G72, l3ieni gon(h'i:oelés, 19:?.íl. 
Sutl•f'ő 0·1·:11. 

Poro:-;z1(1 {líeYes) 1. 5187, Isteni gon·~vi~clés, 1877. 
Runy;iy T\ :'irnly örök.: k. \Törös _j,_111l\•r. (Fit)kkal 
Sarudon.) Tel.: 10. 

Pu;;;?.taJöldYÚt' (Déké::>) 1. ;~,~4(i 1 örangya1, 192d. 
PauloYits G~;ru1a, 

Pusztan1érges (Cson;::;Túd) 1, ·2122. 192G. Nrtgy B()l· 
doga;.:;-~zony, Hor\-·áth József. 
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Pusztas:z~ibolc:~· (Fejét·) 1. ·2-118, Rt-~1éuy, 1932. 

1.Iutolcsy Giibor dr. '.l'L•l,: 15. 

Pui.nok (Gön1ö1·) 1. "1G5S, Fekete sa" (r.), 182!. 
Stei.nhausz Béla 6rök. T{:!.: 29. 

Putnok„ Jó:kiai, 1926. Scrc.5-s Sa1·olta. Tc.l.: 59. 
Pilspi.J.kladány (l·Iajdu) L 14,287, i\lcgváltó, 1851. 

Birtok L. Sándur dr. rrel.: 4-!. 

Piispökladány, Reinény:::&g, !DOG. Lőrincz Jánc.s. 
Tel: G2. 

Pü.::;pöklele (C.~:cnúd) 1. 2772 1 öra.11gyal, 1925. 
Steuszky Gy11la on:ik. 

Pii~pöknád2..s<l (B~iranya) 1. 20.42, Szecnt:h:'t:·o.JnS:í.J;.. 
188·!. s:~arl~:i József. 

I'~•gú!:;; (Göni.ör) 1 (i83, H.e:.rnénr, 188G. öz\·. BoU.k'.t 
In1réné

1 
b. IIaue.r DáYicl. 

Rahó (.J.\Iáran1aro::) 1. SS·'!:J. R~·n16_ay1 lS7G. I-Iet-
c~;0gh Zohún 

H.ahú, :\ícgY[dtrí, l!l;lS~. Sl~od:~ Hudoit'. Tel.: 5. 
R:dka (::\Io.:::o:i) 1. :?.!l;12, L·i('.n :,·;:Pali', lS.:2.7. d:·. L::_i. 

bek Jc.:J.Ö, b. So1nogyi Lajo:;, 'l'c:!.: :2.L 

11akan1r..z (Szubcle.s) L 532.7, I;-;t;::r:i g(>;:Ü' i:-'.:'1~·;\ 

1875. F1>lk.n1~:.nH Fe1'<.'.JK. Tel.: l:'í 

Eácahnú:; (1"<-'jé1·,i l. ·8!1:?.::1. ::ur.h;\'úll1\ lST~. Dú\·i·i-
11!.'.·1 Szüts Ilon<·:., h. C.sii;:z Zoll::'1nn·2. T::::1.: 25. 

Rúckt;Y>2 (Pc-.st) 1. G5G5, Sz.011tho!.ro1n.:::úg- (~·.), !'/Sí. 
gy01nör0i Né1~1'2th Sáiidur örök. Tel.: '.2S. 

ll:ícke\'(', l\L~:;\·áltú, Ul:2:3. úr, ?IIun~k{u.:::.y GyulúrH~. 

~z. I'. :\"0rnet U1na. Te.l.: 27. 

Ml 
Rák0czl:falva (Szoln(}k) l. 5~22. :\f2.!:;T[\li '1. 1!)10. 

E.ovác5i J(~tJ:n:'1n öriik 
R<í:ko::.e.::::tba (Pe:-:t) ·l. Sl$9. CE;ah:1 ve::,C:·r

1 
llli'l8. 

\~ag-aszky J(úz1itúe rlr. Tel.: 31. 
Ráko;;,co:aba, f-Inr.gúl'ia, lí!:Ji'.>. Dudahú!.'.y Sú11dur. 
Húkos·hcgy (Pc::t) 1. -!.lf!S, ::\Iegvúltó. 1~12.~l. Le11· 

gyc;l Endn~. Tc-1.. 1-!i:'-fi'iO. «.":utiil -! l. 
J1áko.:k1.,rc:-ztur (PL·;:t) 1. 7;;5(), örangyal, 1802. 

\Virkcr .T:'!.no:;;. TE1.: 1;18-500. azútún 12.. 
'R.ú~·:·o~·E~<:t l Pe:.:l) l 3112, Ncn1z"t·i. zú:;zló, l'.100. 

i\Iad('.01·.;:;pach End1·2 dr. TeL: 1-18-527. a:dán 1-i. 
Rú.kosp:tlota (I'e.3t) l. '12.B-10. l\-Ir·g\·áltó, 1S!l1. d·\'. 

I\.crc.szlPs l\I:ildúsnó 1\ :·opp T10na. ·r~l.: -l!l-1-i ~1 l 
Hú1ü)5'a11_11a . .Tóz:.:e.f kir. h(:1crp:. 1fH10. Frie:é: ::;f!ndnl'. 

T1·l.: 403-323'. 
Húko:'tHtluta~ zr:nyi Ilona, 10.ll. '..\Iüller 'Vihnno.: kor· 

1n(111ytanúe:-:.„1s. '.!.\·l.: 2~)4-1.S7. 

Ráko::.p:i1oi:1. SzGn~ ~'zi·: 102'.1. Tl:l.lú.::. Zsitnnn11d 

iiri'ík .. k. :\~:c··!·g-;:,·.c: G;:ul:1. Td.: .\fl::i-"12·l 
llúkn.'1uMa, :llndnnn:c. Hll~. :\Ii<d,·,, Abl:'ir. 'I\ ! 

<!04-22-1. 
1lúkP3paloh1, J.Iá1y:·1s. ídi·tdy. 1:.1:33_ Radi;-._12c:ky :\n

t:ü. Tel.: 2'.!5-.!71J. 
nt1k(l~·palnta.. Sz·~!1l El':· .~,-,'.>·.t. 1:1:)'.1. 

Tel.:· 2~J5-57:2. 

n:i~.;.):':>%f~ni:nil1/dy (1\·::-:1) 1. "1-L2.il() SZ('!lt :\l:irg-1t. 
1899. Lippe T:nr1' \:i;1n"''. 'l" l.: :2;1/--.01in. a1.!:'u1 
GD. 

Hál\:o:::::::.z1·nllnih;\ly, S;:~nl Ti:lY:'ui. 1~12.:2 1~:\l1;iy ,!:"~::•·" 

ÖTC.k. '1\:L: '.2:17--'.iGO .. '.lztún S, 
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Eó1.:o.;szenl1nihá1y, I(igyi) 

1 
193-2. J,ukúcsy Zo1tán· 

né, szi.il. Reiter Rf.iza. Tel.: 297-960, aztán l~!. 
F.(·c.;:;.k (l-IB\'eS) 1. 2íi3ó, (f.), Szent )\„ntal, 1:125. 

Tóth Pál, 1.:. Szi.ics Bél!.l, (Parád fiókja.). 'l'.: 10. 

TI.egőce (Bács). 1. flf.'.11. Harn1uth I111re. 
}{cgö1y (Tolna) 1. 2321, SzPnt f.;Iargit, 1929. R1-

n1ay István; 
'RettPg (Szo1nok-l)ohoka) l. 2676. Ren1ény, 1886. 

]\.1c1nens Béla. 
Jtépceszeinere (Sopron,) 1. 873, Páduai Szent ~l\n-

tal, 1886. ICot2is Jolán. 
IZét:;áp.- (Nógrád) 1. 1049, 1Icgváltó 1877. óv{iry 

Eh-1nér. i Fiókl~al ])iósje11őn.) 

Tiév (Bihar) l. 31)17. 1919. Sár1':úny ,Tenö. 
Hit.s•' (Z0n1p10n) l'. 2679. S-zent László, 1807. 

Chrenóczy Nagy A1:idá1' (Fiól\Jkal .ze-.!np\í:n· 

:igin·don.) 
T-;i1naszécs (C;t):nör) 1. 1G2S. öra11g-yal, 1877. SPrP.'35 

1)ez.:::6. (Idt;nyfiók1~al C.siz fiirdón.) 
T:i1ni1s1:0111ll3.t (Gön1tir) 1. 804-L Egyszarvu, (r.). 

1877. Szántó csal Ad }{'._ Sz{inl ó E111il. 

Tdn1:1.szon1b:i.t, Ül'C'S:Z.l::i.:1 (r.)
1 

1805. De:tllsch örök .. 

k. De:utsch 1.stYán. Tel.: -13. 

Ein12.,;zop1bat, 1Ieb"·áltó (S~üvator), 1034. NozdTO· 

Yiezi Púl Tel.: :~2. 

Ro1nh:\ny (N.íµTá<l) l. 209:1. öra;1gyal, 1S!l3. Bör-

zsönyi J. J<inos. ' 
Hozália (I\'Iá!':\lll~ToS) l 31421 l\ledYe 1859. }(~1e-

55'.j 
i11er.né Schórnfeld 1\.L i\Iária. (Fiókkal Rúnas:;;ó 
ken) 

H.ozsnyó (Go::ncir) l "3668 Szcnthú.rvm.s:tg, lí~J:.J. 

Fodor ~~ladár. Tel.: 47. 

Hoz.sn~·ó.' A„r.in~· szarvo.s (r.), 1799. Pasteiner örC·k .. 
b. \iaJU•.':r L<:tJíl.5. · 

J~ú~ia·.s:ék (J\Iúr:.maros) 1. 1700. 193:1 (:f.) E.elern:·n 
.Sannnr (Rr-zália fiókja.) ' 

\"! d b' .1u a anya (B(•rsodJ l. 2176. i\Ieg~·Cilt6 1917. Lo\„ 
lok László. 

1 

Rum ('Vas) L J.<130. Szenthál'om·ság, 1892. Bokor 
Jenő. T'cl.: 11. 

SajkáESZ\:nti\·áu (B:Lc.5)1 1 8000, Gusfüún Rudr·.Jf. 
Ei::j:kii.s:-:zPntiván, NBi:olics .Szlá\•1i:ó 
Sr,jk:ússz:2ntivún, Popov Dragoljub. 
::=ajókaza (Bor;:,o(!) l. 2885, ~4.rn:-iy csillag, 13Sí. 

l{.-.szka Lajrs örök. 
(.;• ' '1 • . 1:1Jo1:.az1nc (Bor.'.':;1d) (azl•lötl P.urcil·a) S·., 

JV3- '! · E ' ' • z,_,nt Sziv, 
:). l' ar::o •de Tel.: 3. 

::ajo.'szentpéter (Bc•r:;y!) 1 ;-~ 19 S-- „.~ ~~ ' e • Vu·~~ ;,\-~t;C;o\:ll, (gyr.), 
J ölO. B•).Ssún:r.'i _-\..nt1'.'· k Bo·--'•11'' J .. _ . , ' .„ ··"''· .J l eno '!'.: 40 

:::-a,Joszc11tpét<::.L·, Fehér kc-n:s.zt, 1D2-!. l~(;na l)úl. 
J. cl.. S!J. 

SaJószogcd (B0rsc:d) l. li) .• 1')., e - • .:izent Lii::-zlci. 1\1:.:H) 
J-ieu!Hann J~inni.a. 

St.:.jóYár!.;:ony (Dvr.:od) 1. 5419. SzL'nl :\liklú,:: 
1930. Rajzhige1· ln1re ·Ir· (Q·;a· f'i'I·" ) .1, ;_!'.). 

e , . • ' • ·• 0 -..J.t. . . '.:'.. 
.:algot.:t1·Jan (Nog-···\d.) ] lü f}"'Q '·I · fi') , •. , L• • "~ • ~1 agya.~· kol'on.i 

lS„v. Szuc;:; Robcrt. 'l\~L: 1-22. 
1 



" \ 15-;-(l '\'E,„-,·.~,AoY~zkv Erz.sÓ-Sr;Jgóta!'ján, orangya, .•. ,_-, . ' ~ ~ 

ber. Tel.: 1-(rt;. 
~::Jgút~„rjún, lle:ilény, 1r1113. i\.luh~x::: Pál. T::;l.: 5. 

s~:rl;:ad (Bi11a...._') l. 12.23'.~. \Fédangynl, 1858. \Vie

la11d Gyu1a, 
S:xrkad, II. llák6c:!i li.;.,Tenc, 1907. · Párto:; _i\.udor. 

s~1rud {ll•~Ve-3) 1. 3-t24. Istelli gonclvisPlós. (f.)' 
1932. Runyay !(t\roly örök. (Poro.sz1ó fió1;;:j::t.) 

Sashalo1n (Pc2t) 1. Jl.792, -s8.S, 1913. l{eT!'.?.se i\J:1r. 

git. Tel: 207--f'1S0 1 aztún 51. 
S::•sh:\10111, Diw!al, 1H~0. Yitéz liortobhgri Józ~t:f. 

'fc-L: :!.Di-950, ;;.zui~n 20. 
f'.{:ndorf:~h·p. (C:;ongrCvlJ 1, 0575. ?II1,_~·ált.ó lS~Jil. 

F::-,il:::::; ;Jó;:~e.f. 

Sárbog-árü (FcjCt·) L Ü(J13. 'finócü SclJes1y6n, 18G3. 
Sú1i'.;iizy ::\Iih{dy. Tel„ 22. 

S.:';rbogúnl. Sz; iH ::\Iaq;it, 1.~t:2D. l\:;.1\·ác,.; Gyula., g'. 

Bah~gh E>~rHi~l, Ti·L: 3. 

Sú.r·k0r2.~ztur (F\.:jC:·; l. ~.S0-1, Szent fonre (f.) lD'.::\l. 
Schefli:.:1· _..\.ntal dr. k. Súliányi Gyula. ·( . .\ba fiók

ja.) 
i::irköz (SzaLnúr) J. 38:2~1. IsL<::ni c;,iuch·i.:;elés, 1:8-17. 

l:i·,::_Lduüi l\.uinlú~::y h.áruly. 

~·;{!JTn:c:'::"q; ( :::l.ilú.~y) 1. :2:2:::\G. 1~13-L i\let::; Gúbor. 
:-::árn.~d (Fe.i<~r) 1. :2 ;n.1, J\„·r;·;.;:.:t, J.807. Bn:o:.::-ányi 

c;usz.túv. 

:,:i'u .i>fa ( I\.1ll~1:·tru.11) 

Lügaer E.a:tüll, 

55S 
Súro2pai<1;k (Ze1npl{':1) l. 'lJ.257, A.t1gynl. (r.). 

l(i3-L I(ó:~a Sú11cl0r. T~l.: 5ti. 

~~riro;:;patak, If. Rúki'iczi F.::-re:ne. lS!14. Go1dhl:itt 
Fen„nc. Tc~l.: 80. 

~.:1iro.spatak, I2t1'nl SO!Hlvisclé:s 103\i. n('l'Í a1ar~ 

III árt on örök. Tel.: SS. 

f~{u·1·étud.-a~·i (Dihar) l. 475'.) I~l!.:iri g:c- 1Hh·isel!~:-i, 

1901. J{;,1lúsz hnre. 

~~~Ír;:;zeubnih{lly (Fejér: 1. lfifl2. örangyal, 102:-: 
(f.), "\Vin11111:r \iiJ:no:; örök. l;: I.\.ele:l11·n Zollún. 
(N;ida:~dlaclúny iiúkj::i..) ' - , 

Súr\·á1· (\1as) 1. 0:33,1, l\Ieg,·últú '(r.), 17rt7. 1~Öi';,' 

"Viln1os koiT1~úi:.yt:111ú,~:,0:::. T•·1.: 21. 

f-'.<"ir,·ú1'. Sz:nt .:\11ir,l. 1:11:1. Tiu::zn:,·fr'.;; L::i.jo.". T.· í~. 

S:{,.~;d (R;.n·any,1 • i l SGn, Sz· nt. G,,-~i''i!\" 1n1:,J•r. 1~~.l 
Dar(~nyi 7\Iihály, Ti•l.: 23. . „. "'· ... 

S[;t:1 (Cur3()d) !. 1-Lt!]. }f·.:-g·\·úJ1ú. J\1(l7, "l'lnn·ún:::::k;.: 
h:í.roly, 

E úr ora1janjhc1:.' (Z(:JHpL~n ·l L 1,:::,4;_:\ 1. 1;:;tl:ni ff Plln

\·i::eh'.·". l8i1S. Eúdú1· .....-\11d1H'. 'r"1.: 18. 

:.,;{1 tornJjaujhcly. .\L:.:.'.sar I\:nrnn'.;. ( r. L 1 ·1 :in. 1\.<U.'· 
d\ls Z,:i;z-rnon.ii.:1 , ~~. I\::1rd1)_; Zsi!...pnond. Tt:l.: -!O. 

!~{l[Ol"al,iaujhdy, t(h·i,ziL(Í, u;;10. J.Iör T_:ijos. Tel.: :;e, 
~{(trn·:.i.ljicujhd;:. Sz::nt A.nt:d. l(ll l. Ehk·rt .....-\nclor. 

~Ellye (D<~·l':i.!lya'l i .. :2LIJ·!. A.r:111y ;:;:c:i, 1.S-1:3. D11br,,·g-h 
1~111il. Tel.: 1;1). 

~(·psi.'izcnq;y;)r~y (l·fál'•JtU'.)Zi~lq 1. J2.0U!I. Sze11 ~, 



György, 1913. Csutak. Istvtl.n. (Idényfiókk<ll l~l(i. 

11atakon.) 
~:epsi-:zentgyiirg-y, Sz•.'nt l.sivD.n, 1861. Hadnagy E 

Antal. 
Sepsi:::z•:ntgyön:;v, !\.lap;y:ir J{orono. (r.), 1761, Fe 

d«r A.liréd T.: 132 
Scpsisze11tgyórgy, Illegvúltó, 1923-„ Stanescu LiYiu3. 
E0rcgélyr-3 (Fejé!') 1. 5079 .• .c\.ngyn.1, 1869. I(rinitz1~y 

Pál. 
Siklós (T~aranyn.) 1. 6000, Szto.ntlélek, (11.), lSQG. 

Grinnn Rudolfné, b. Szinei:ir Endre. Tc.l.: 3. 

[)i~dó:::, l{igyó, 1873 Szabó Ernő„ Tel.: 40. 
~.iklóR, i\Icg\·{tlt!1. J 9:!3 Gajd::t Pál. Tel.: 7. 
.Si:nc.ság (Sopr.1n) 1. flúO, S;:e11t Péter 1022. özY. 

• -\l-c:xand\•t' l:::lYánn,\ fo. l\·Ied:reczky Nándo!·. 

Sin11n1tor11ya (Tülna) 1. 3843. Sz~·ntlé1i:;>: (r.), 1818, 

Pillich Ferenc Tel.· ~2. 

Sitiiol: (\1t·sz1n·é1n) :1809. Szent Lélr-k, 186'.!, 
1(.01:::chy Fcren-~. Tel.; 11. (Fiúkk::.1 Sififok fiirdö~ 

tel\•pr-n.) 
Siúfok-iUrd(irelep ( L), S::(•ntléld~. 192·2. I(.ql;;:chy 

F·:r·..:D:.: (Siófok iiükja.) 

Solt (Pr,;.:;t) 1 7-130. Sz::nthúro1n,.:;ág, 1sn0. LéYay 

Józs::·f. Tel.: 2~. 

Sl1ltv;:~d1.;P1 r (PPs\) 1. i:01:2. i\ft:g,·'.ilt.\ 1S8fi. I3ozriky 
Délr:. öriJk. 'T1:l : 5·1. 

So!tticik','l't, niag-yar k(1l'Ol1D.. 1935. S::ekér Súndo:·. 
TeL: 58. 
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Sol-ylnár (Pest.), 1.' 3625. Szent i\Iargit, 1P()0. Ta;11:\s 

nr1há1y. · 

Son1ló.szöllös (Veszpn~n1) l. 1400, (f ). l\t":::; g.1 • 

logh J\Iihály, k. L1:~0nc Dezső. (Üe\-ct:"•"':· n>il·j·;) 
Td.: 3. „ . '"" 

Eon1ogyjád (Sv1no;~~·J 1. 1304. R<.'1nény, ]!;27. özv. 
Glós Ottónó; k. Sch\\·cbler niátvá::. 

Somogyszil (Son1ogy) 1. 2168. Sz~nl Ist\·:111, LSD~
özv. Bes·.sen~·ei Dez.::::L•né. 

E.o:nogy...-{n· (Son1ogrv·,. 1 99~:- S ' '] · ' p _„ ....... 10. Z<.0l1t.1arorn~ag, J,:iJ-!. 
l(ocsis l{áknán, lJ. ÜS>Yald Lászlti. ( G:t1:1'.i::o:i 

fiókkal). Tel.: ~. 

Son1orj.'.l (P0?s0ny J. :_)586. Fekr:/:~~ Sn:--, (r ), 1~8\l, 

EJa::; Rudolf . 
~opony;:~ ( l.''t-j2r) 1. :2::!22. Sz-::•nt JLrrgit. UJ(1(. .J;; . 

g::s Bé.la. (Fil1kk<:..l IZi.sláng-on.) 
Sop1·011 (Sopron) 1 37.501/, . .\.ng-y,tl (r.l. 103:). 

Dobsa :i\Iihály. 'l'cl. 5-tii. 
Sopron, .;\xany oro~zlún (r.), 1.GOl.l, ?\ikn:k:' :\fi"ii 

Yoj. Tel.: 2-50. 
Sopron, l\I;:-.gyar 1-.irály, (r.), 1·7G7. Dincier J{iirviy 

örök., k. Binder :Jttó. TPl.: 27. 
Sci1H·on, l\Ieg\·úl.ió, (r) 17.S"i. Szercl:di':h-1 ,JÚ;l' 1; 

Tcl: 2-Z/. . 
8opron, .-\..Tanv 1~ere;-zc· 1~0') · _ · -·, . "'' '). Je11n ..:-\nl:d i..i:-(i'.~. 

Tt•I : ~-:~:L 

Sopron, Trg::d:;-:a,.:s(u:!.„. 1\10~ i-11,[ .-\.r~~nk,:i. T.: :3-S!l. 
Sopron, Sze!'.l Erz~ébct, 1Hl2. „ ] 1 OZ\". ~·C i)\'i\S ,Jó-

Z-St::.fné. Ti;l.: 1-03. 



Soprvn. R{tkó-.:.zi 

're1.: 77. 
Soru1::s{n· (Pest} 

181:1. 1..16ch•...:1Tcl' 

1. 1·l 3.S7. Sc·git.:í :\i{c:·ia. ( '..:Yl'), 
GyuLc 1~. L{ing· 0.:::zkál·. T1·~.: 

147-·~Sti. n·1.í:ún hiv::.nc:/.1 ;:.s. 
S0rol~súr. Pú(h1:1i :\;1t~J. _L!():). F;ir::t Ele-:n.:•1-, 

b. Storirilni D·2:1 :.:() dr. ·;·,;;l.: !.-17-'.1:'.>\J, azián ,L:l. 

Sóskut (íi'l','Íí~l') 1. :2!ifl5, S:-> nt. 1ln:,:úlia. 1.28-1. llt 
Sikos I\.í:!·olyné szül 1-hchni \"rJ{·ri:\. (Fiúkkal 

T:'1rno1~on.) Tel.: 2G. 
SCjtíir (Zi1J[~l l. 28'•'.:'.. ;~~,:. J~i2:f. Sz:1lan1in ?IIlkl<i.-.:. 
Sö,·ényhú?.:. (C:: .... ngl'ÚtD l. ()~',:).[. Sz\'!z :\tári;:, 1!12~. 

I..1akat0.s .·\.lltn1 
Strirlc°\\·úr (ZnL:), \. ::.1,.1:::;, E.nY:\e;:; Tan1ú::. 
Sn1 ('le:;:;zprt1n'i l. .U-;.!:! .. 1.f.\. lT:·:g:;,-;-. :tfl:~o. n1i\i,·i 

i':'c:;ry En::.:(.Ci .. :t:. 1-:. 1nl!l-~i ;·;~~f(y L:·~,;J,': !;'.~\';:.1 

fir':'.:jaL '!\:l.: ~:. 

:"~U1;:(),:d (l\:.~t·1 l. :·:'.1:j1i. 

n1n0Hl ;:r\i1:. T"L; ;;. 
~)ld;·!!ll»CÜ (S ;iJ ·,.!..;.„ 

111ö,<-;y ::\Iíld; .' 

'Slitn<:'.1~ (Zal:!..) l. iJ.l\1J, :\I:.~\:.dt,\ (r.), 171\0. 
Sz;,:d::·t::-:;; T .. _,„ F':·,n, ··ii: L:1j„.: T::L: -ll. 

:::. ab:cdk:~ (li:',c;: 1. . 11 :;.11110. _·\rl\!L-.:::ki ,\ ·;ú11. 

,':'7ah:1dk:t. úr Lutl!il: D1_.: .~\,lh~. 
S:.:di~:dk:c. Ar:c11y I\··l"''i·:t:. !;lnn1 •• \J-(l·(:rl. 
Sz:lll'''Ji-::~1 (l\·:ri'."Ú'.,·1-.:1 .[1· D:1n1.icu111\·11·" j'::\-L••":it.-.: 

_·\nn~1. 

.~.z::i.badl~a, I\.igyó, Iv'ko;-ie::: J:'n1c:::, ke?.. C:-íljlc~l:.; 

f-:z:1b:1d:~;:a, S1Jlyc:11. I\.:dhn Jl:\l'!~·it. 

~'.z;1b:ul1 i-:~\. ör:111g:yal. Ll'l:ti-..·:1y .-\n;l1q·. 

;_;z::ahcik<t (i.:yk„n·{1l. l. I-::!..gy L:L·t·L~dan. 

Sz:1bacH-::r: 1 2\1k(.!l:_;j1c'-. k:: \'1:11ii:1-.ir. 

Szabadka, Sz::11t T<~·l'c~:~. l~;c·hL·.:!· .iún,~.' 

Szabadka, Sz.::Hl ,J ú:~.~:·i. St.~'-, k.· SziL'tni. 
Sz:di.:i.dkn, ~I1'g\·{üt/1, Schúdl ,! 1') :,.;(;[ 

Szabadka, (r.), St.:hu.::::he;r~··T i·>r,i: 
S'z:.ll:ldk<:!., SZ'-·!Ü _·\.!:t~d. \-";~rt.':::: r;„i::. 
Szabadka, \YhLi< h E.úr,„iJ„ 
Szabadka (2'~:,g:yf..;ny), L~··Ln::n.'·' !:-t.·,·{;11. 

Szabnd:::::úUú:~ (l'v:.t} l. ('.-;::::-..:-::;. L Le;:; 

lSJ-L .;.\le:z".::y G::ul~:. 

;:,'.~;ab::doz~JL,;::, ll1·1n· ny. l\J~:-;. d«. D~i.:.1iitii:· L;L\·:!.1l 

Te:!.: 11 

::::.aJ<•l (Sz„[;:\i\,: J 

Jt:nü. 

,C..::. (Dilt:cr) 

,·úc:: 1.-.:Lv~Lll. 

Sz:Llúnl (T:ih:1r) 

llú;.i. 

\. :.'.-' 1;1;, \. ii1 "·" i:\cfc_:: :\:, 

i; "":'. 'I'..<1. : t•. 
t ~ !:.'. 1. 



öl:io 
S;;alk.sze11tn1úrt'1n (F'e::;t), 1. '.3923. Re.n1é.ny, l!llit 

b2lvúrdi Bévárdy· Gyula. 

Szan10..;krassú (Szatnuir) 1. 1500, Rí•1nény, 1867. 
Epstein Endr~. 

Szatno~uj\·úr (Szolnok-Doi1(•ka l l. S!JOO, Sz( ni há-
!'t•in.:--úg, (r.L J7SS, Nits Jáno::-, 

Szan1osuj\-ál', \ 1ik1ória, 1922. özv. 'l'an1ft:> I.-né. 
gondn. LÓ\\"Y ICúhnún. 

Szani.:;zló (Szatnuh•) 1, 5200, örangya1, 1883 Szabó 
..t\go:ton. 

Szank (PPst) L 4276, l\Icgvúltó, (f), 1926. }{aszib~1 
I\:.:ihnúP. ö;:ök. (Jú;.;z::;zentlúszló fiókia.) 

·Ez.:1ny (Sopron) l. 3409, Sz·~nt A„nna, 1SS·5. Ö:i:':. 

Szar\·as (Déké;,) l. 2:J.5Gl, Rs1né11y, 1873. t.iz\'. 
Dr~ ll-2.l' Szilúrclné, b. Rácz Endr<:. 

S::ar\·L~s, :\Icg\·últú JfH)U. ifj. Géczy Dez:oii. 
Tel.: 55. 

Tv!.: S. 

Szc1rva,.;, }fao-v'tro·1• 1\' . <e.< '" l :tgya.::szonya, 1923. Fark:1S 
• .\i:t:d .J~liHH ilr.-1k. ·rei.: 19. 

Sz~tt1nc.~rhcgy (Sz:lt:inárl 1. 3000, Ö.t"angya1
1 

lS!Hl. 
.:-\11Ld De::sl;. 

Ezut.cn:l:·nf-n1cii (2zc.'.fnlúr). l, 51AB5, • .\..i·(1:1y kf\l°l:.:zr., 
l;i:21J. Ilarbul ÖiHin Orük. b. ICL:s Ge;:ö. Tel.: 477. 

561 
Szatinúr~1é111cti, l\Ieg\·áltó, 1Sl~ (r) di:. Berkovits 

A .. Tel.: 4no. 
Szatlnárnén1e!i, E.a1·ibls, lfl27. Bt•rall • ..\.doli. 
Sz:li'!11árné1neti, ~Iagyr.r korona, 1745, (r.), dr. 

Gutt.inann Béla. Tel.: •108. 

Szat1n{u:n61neli, örang-yal, 1807. Hrn·\·úth Józ.::.o•f. 
Szatinárné1ncti, l;rz$élJ(~t 1drályné, 1015. özv. K.n. 

vács _..i_r1:<'tdné, gond. Díó3zPghy Zoltán. 

Szatn1ár111~1neti, Szent.háron1=:.ág. ( r.), 1818. Seh1'~tt 
Géza. 

Szatn1úrné1neti, 1!}3~. Na·n • ..\.L~x. 
Szn.L1nárnén1L·ti, G ránilt:\l;na ( 1:.), Irgal1nasr2ud, 

18!'..17. gond.: Silhúnyi Ferenc. 'f('l.: 238. 

Sz::i.nn{n·nGn1eü, Szt•nt Ist\·[ui, 1893. :i\Iolnúr ?-llh:i.ly. 

Tel.: 379. 
Szat1núrn6n1-~ti S.t.-::, 1\11~. Tabajdi Gyiirgy. Te.1.: 

4.\9. 
Szain1úriiköritli (S:~n.tn1úr) l. 20/}'.'l, .-\.ra1'.y.~:.i:0 , 1:'!17. 

S6lyc•'11 P.:irnabá:-: 
Sz.árheg-y (Csik) l. ·iSS\l, I.:.•.;rr:~zt, 1035. llahnúgyi 

Ernü. 
Szú:-,zlcke11cP (B::.:.:oztl'rce-::\~isz1:)dJ l. 2852, 1SG5. 

Grund LajrJ.O. 
Szá~zrégen, On .• szl:'tn, lS 72, Soós .l\.ároly • ..\.lbert . 

Czoppelt Eru:i. 
~::,.á:::-zréi;e:n, ö:·~~ng-ynl. Jf:(1;; ll:.llh.·r~ Ot1('l, 

Szaszret,:cn, Fichér ker1·-.;::t 1:<~1. ~1(era ·viel1!r. 
Szú'.".::.rógc-n, Orc;;:d{ui, !Sí'.::. 2có;:; E.:\ro!y . .\.li">·2"rt. 

Szú;:zrégc11, 18'.}i'". Ve~·e.s:: _.\rpúd. 



Szúszrúr (I1ara11ya) l. l:llii, Sz0ntháron1súg, 1888. 

Solt Jen0 dr6k. Tel ·. 10. 
i:::zsgecl (C:;ongrúd) 1. 140.0UO. lstcni gondvis-21:~.'::í, 

(1'.), 18 l2. B:J..rc:oa:y l\.úrv1y. 1'01.: 12-70. 
Sz•-'gcd, l{ig·yó 187,L 'l'akúcs JstYán. Tei.: 13-3H .. 
Sze:.ged, ::\IegY{Ü! ó, ( r.), 171'.3. 'l'\:..n1c.:;vfrry J ózs<:f. 

Tel.: 1~~-~)J. 

Szc•gecl, Szent György, lSGH. Fr~tnl•l Józse-f. 
Tel.; 11-lt; . 

Sze:ged, Sz~nthii.ro~nság. (r.), l!J3-1. L.:inzinge:r Gyu_ 
la örök., i·:. T,-110. dr. Lc.i11zh1ge;: }!ária. T: 1:3-52. 

Sz0gerl, Szent Sziv, 1923. Nyilassy ~.\.goston, O. 
<lr. E„iss Lr!jo::n6, Szabó Sarol"u.~. 'l\:l,: 25-,l\l. 

Sz\•gL'd. }.Lu,;yarok \iéda.s.3zonyL\, 1923. Just Fri-

gyci. Tel.: 17-'il. 
Szege:d. ;)zl·nl L3tYü11, !.':i':O. Salgó Péte:r, b. lfaty~ 

ty~·~sy .:,,.ndor, Ti:l.: J2~UG. 

Szcf.iCÜ, Sz0!1t I~óku.;;, 18G0, Surjányi J01:.-:(:-.L 
TeL: 10-G:Z. 

Sz<~gcci, St::g-itö ::\Iál'ill, (r.)i 1S-50. Löbl I1nre dr. 
'!'el.: 18-19. 

Sz·eg,.:cl, I\.álváxi~~. l'SSS. Pú.sa f;a1ázs. T.: 1:2-'.2:). 
S~e.ged, I 1ugo11ii.:s1 J!JU5. 11'raukó ~-i..:ndor 'l'.: 11-~1:3. 

Szr:gcd, Erz::.ébct kin.i.1;}'116, 1U07. Töröl;: :\Iúrtuu. 
'!'el.: 13-G,L 

Szl:-gcd, :\Ia.~:y:J.r cl~urvna, 1~·108 . .Z01kúr St".uúor ci1<;1:., 
1;:. :i\Iúthé l\lihály. 'l\.::L: 1H-~t5. / 

SzPged ( . ..\.l2ó"!~özpon1), Pá<h.u:ti Szent • ..\.ni..:d1 J.:i:_if1. 
.i\16.,száro.s Intréné k. :i\Ié.sz[n·oc; T n11·0:. 

5G~1 

Szeged (Uj) örangy:i.1, 19.10 :\Io1dván L:.ijü~ 1~. 
Lc·.2kó ·vunv1s. 'I'él.: 18-·!f!. 

.:~~:eged, Rc1n&ny, 3912. 13orhé1y J0z.sc:f. 
Tol: 22-GS. 

~;:0g;;ü. C;;i1!<:!!:!;. 1!!1-1, Nagy György örök .. Tdl,: 

21-Z:'i. 
~z:~e<l, Sze:11t Lú'-:d('., 1rl28 •• .\.pró Jenö. 'l'cl..: 

lfl-C)G, 

E;;;cg·ed (Rü:czk('), Ptuiuai Sz-::nt A.il.!'<Ll, 1023·. Za
Lúr Zoltán öTök., k. Zrtk{n• Zoltún!1é. 

~re g·2d ( Sninogyite1,-p), 1'uru1, 192G. Schneczy 

Bl-ia. Tel.: 3-!--2;'i. 

~:,;;:;gecl (\i{>_rü::i:1:ny•~). Jézu:: Sziv\~, 103-L d:·. Szé
kúes Isi ,-[tn Tvl · 1\.ir{d;:·ha10111 lG. 

.S;·:(·f;C·d ( Fd.-:üLu1ya), Jü:dcnrna, 192G. l\IaTo:::tüi 
rr1(.ff1n:J.nn') TsiYÚ:.l. 

.S:,:1'~~:.:d. Sz·.-;1i: I•\:r1.. :cc. l~l:~:2. dr. I\.1JesL:; Endrónú. 

T•·l. ;;:::-,GL 
Szc-.![t:•l, S:-:•.·r,i. JCe!'G.::zt.. 1932. I3ulcsu I3:irn:.:bá.--. 

T~·l.: '.?:3-'t2. 

Szt:·gh~ll\\lE (I'.t',k:·,'l l. 10.'.?:~)3. Szenth:'ü·ornság-, 18-J..J. 
P"'.!.0·(1:' E.úrc.Jy. Tc-1.: 2L . 

::::::c:gludüll1, 
zr-1\:c. 

:-:;:t:.~.d1~'!.:::: (l.i(:c.-:'i 1. -;;:;;i:i. T;::;tc:ni Onnd°'·i~rl(::-:, Tóth 

Uél<L 
E'. :1·µ,-vár ( C.:i'Jllg:·úd), L 7D70, l\[e;g\·áltó, 1897, 

}~rán:..:zly Ferenc örük. 1 b. Khircr .Antnl 



ifj Lu~dnich 

Dczsi'i. 
Szck2?.árd (Tü1n.:i.), 1. 1·1.219. I. B&l:l ldrúly, 1863. 

iJj, Sz·~ghy Súndor TE:L: SO. 

57-c?\.:.;z:ixd. Fcl:PLC 2-<L.3 (gyc.), 1756, Uh·ich József. 
k, Polonyi Tihnr, Tcl: S-1. 

S:c:f:-Jcszúrd, Sz('llt Bei11át. 19.34. Z<llai Júnos. 

Td: 38 
Szene (Poz.:-ony) l. 5609, Szt•nt Ilon<!., 1835. Prop 

pi:1· Hf:la 
Szt•n{tr6 (Bor.~od} 1. 30!)(\. Ist(•ni .gondvi;;c;;·Jés. lb3G. 

Folnrnn:tnn Liú>z.10. Tc1.: 16. 

Szent::!;ldTe ( Pe.ot), l. 72fl0. SzP:ü.lui.ron1.:;úg, ( r.), 

17'6'7. Czihull~<~ Gyula: TPL~ 1-22. 
S?:uüc•s (C~_ongl'Údl 1. ;32.SGl, . .\ngyal, 1S8S. Sz;::n· 

V·~:oy Is-tvún. 'l'cl : '16. 
82.l~nb,;,, I-I:1jn:1.l, (g·yr.), J_,$15. Ju;:;th .:-\l:iréd !'5 

T<ir;;ai, b. Illc J.'>z:;e:f. Te1.: 1-04. 

Sz:e:1Üt'J, l.\.Iagyar l:irúly, 1870. I-Lt':~i.:. J ó;~:~í. 

Tl'l.: '!7. 
s~.'.:!nte::s. Szent .Anna, 100.1. 1\.(·,·e:kes 1.sh·án. Tel : 

1-15. 
f:zen\e.;;, ?i-It'g\·(dt6, JS42. Ihú::z Nándor. Tc.l.: 75. 
Szentes, Szenthár01nság, 1803. C:::cl'..:.ó Józ_3.•f1li~· 

1\.'1.: 2-1!1. 
.S::ent0s, Ftlú.:"' krr::::zt. 1:12:3, yjt.2z \'ún~dy Lászl5 

<l·1', ko rn1úny{6:la1:·úcsos1
1 or.~z{i~gyüJ(,_:;i k'.'pYi se:iö, 

:.~ lllagy:tn•r:-:.:,:úgi Gy<',µ,·y~zcrész Eg:;csiiL:t dnhkt', 

ib. f:i:::znl~~ablrrí. Te!,: 17. 

5()0 

Szentes, A.r:1ny 1\.alász, 1930. Ol::h Lú.;:zl/, Tnl : 
1-15. 

Szcnteton:ya ( BL·ké:-: l, l. 51".32, ,J 6zus Szh·e 1\l:~l 
Fodor Fc~;.·e:.nc. 

Szent.fii löp, ( E·áe.3 .l, :5~):::1, S:il ,-úror. Vog-1 I\.. L:~jo.:. 

Szentgfrl (\ip3zprén1), 1. 42S4, _.\rtiny SZ[i:l'\'<:t:;, lS·G:;. 

I\.álnB.y Zúde~· örök„ k. Tó!gye:-._;y },1:t::..l. 
Szentgotlhúrd (\ia·.s), 1. 3·2'5&, Szent I.::1,·án, lS~G. 

Fried1·ich ödön. '1'el.: 17. 
S1,;;nti::;1sá~'.. (Bo1·.:.od), L 4.z.32, i\Iagya„ro1·::=•:úg· \íód

asszonya, 182G. Fú\1ry A.„ndor. 
Szentn1(n·tonkáta (Pest). l. 3033. Isr·>ni µ:onfh·is~. 

lé.3 l915. Terecz~(y Fúl 
Sze:.ntu:11nás (Bác:-:), 1. 11385. Bahi ,Te:1.:i. 
Sz1T1tt.atnús. Fili.!.1,1Yity 3-I;i~H!lnka. 

Sz.:ntt.an1ús. E:á!in::í.n J~;r:ö. 

Sze11tt.1n1á" Prod~1no\1c-:: T. l\ÚB 
Eze:·petk (ZaLt) 1. 1117, JCzu:> Sz\\"O lfl31, );o\·ui..ny 

.:\nrlo! 
Szepsi (A„b:tuj) 1. :i:1 'í2. A.1·a·ny oro:,zl~1n, lSlS. 

Str~'u;;z De:.ső. 
Szcreduye (l.T"ng-) 1. 2280. Örangyal 1;;GG. iii.'' 

'l\.:l::ch ...-\dn:(n1'.:, 11. E.orach Gyula. 
Szc>rcncs (Zt'nl].lf:n) 1. CíUG. Lotr-1;.i g-ond-_·i;.0~·\é.~ J."1-ll 

:\ü11n YOV3zky Gu::;~1 :1\'. 
:-=zt>renc:o, Sze11t .-\nt;1l, !fHl3. E.olo;; D::,rnaü:\.3. T: 5 
Széc:::ény (:\úg1·:"id) l 3~14:.;, <:..:z2:Jth'.ú'•i:r:.~úg (i'.' 

1/,Jl. li<>lg~ir llf:ldi'.•::. Tc:l.: 32. 
Székclyhid tHiharl l 0i:3G. l'í\JS. (r.), dr, Pc-nkerL 

I\Iihúly. 
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Székr~1yhid. ·védangyal, 1007. Si~:bó Béla. 

Sz~1;:..:1yker1:-sztur (lTfr,-arhei:y) l. G300. Székí~lyciine:r 

(r.), 18S.3. Jaeg:cr t~st„·.Srek. goncln. Ja(_•ger "Vik
t ')1'. 

Székelyk>?-resztul', llft:gvú1tó. 1893. özv. Lengyel Sa
. il1Uné. 

Oro;;zlán 
(1•.), 17(')'.2. I~oilc;; A.rrnin örük., go1HL: nagysoly. 

. ·'Jlo~ú I{.:ncz .'-\ndr(t:::. ·rel: 51. 

Sz~kc1yuch·.:u·he1y. lSGl. C~rúf Jlikó I1nre. Zit:g-1::r 
'J.Ic11l'ik. 

Székelyulh·arhe.1y, 193G. tI0icS('rJlé, 
·vn.n1~. Tel.: 5n. 

Székes:fehi§r,·úr (Fejér) 1 4-l OOO, F:?ket:e ""::, (r.). 
17-!8. ett.r<·i;:arc.sai Luki(ts Béla. Tel.: 2:5. 

Sz,&l:::e:sú•hér\·ác.. Isü·1Ü gonch·i::cl&s, 1S\l:2. dr. Ta
kácsi N r • .gy l:ó:·:n:d. Te1.: 3-02. 

Széke.c·cfti11érvá•:. :\Iar.,,.-rnr '1;_'t);(JJ1<~, (r ), "t:~íS. ii'.i. 
Gfc:ffsr-t Dez;;ő, Tel.: 38. 

$;:,éke::·fehér\"Úl', Sz,,nt·h~Lr0:i1:::.úg- (r ). 1sori. Say nu
delf .öri_1k„ k. 1\.a11n:u· Zcltún. T,·1.: .3S. 

Sz6kesf-:::hé1·yúr, Szi:nt Jo:;l\·án, lS.3-!. i:fj, P:i:::ztqrv 
Súntlor. Tel.: 1--71. 

Székesfehé.i·vúi·. Ör<!.r:gyal, lSGf!. :\I.::gyary-l\.o.5sa 
Sándor. Tel.: -10. 

S;:ék-esfc·hér\·frr. St:enr Seh1~.~t\·Cn. lf12~. Bierbauer 
Júnos örök., h. Pith(: ::\Iihúly_ T2l.: 85. 

Székes:fehé.rvitr, SzPnt J (,7.;;;efr 1fl22. C;-;it:í.ry e. 
9liv(::r, 1'el,: 1-Q\), 

Szépiiget, (i3Ucs), 
l\Iiléta. 

lA-732. _;\ngy~l, ifj. Leszikovúcz 

Sz.éuYiz (C.:ük) 1_ .3197. Sz0ntháron1.ság, 1881. (h'. 
D-cb\tz"Ky ::\lihúly ör0-k. 

Szigel..sze:nt.niú.rton (Pest)) 1. 1031, Szent Jáno::>, 

~~)23. Balúz:: Sándor. Tel.: 3, 
~7'irtf·to:;z1•nbniklós (Pe3t) 11. -1S08, Sz2nt J\liklú:.,, 
·~-1;;9~ izö1nöcsy I\:.ál:n1:b1. Tel.: 8. 

:::zigetyár (So;,nogy) 1. ;6000. Zrinyi, 1SS3. JobE.t: 

J\.t'.Lzn.ér. Tel.: 1-10. 
Szig2.l\·ár, l\Iagyar korona, (r.), 1808. őzY. nenv~::; 

Sala1non Jerv~·né k. nen1c.; Sal3.111011 Bél<l Ur. 

Tel.: GJ. 
Szihalon1 (Bor.5<'Ü) l. :~128, Szé.·nt llnre, lfl30, n::gy

c:nvc1li Egri I\.áh11.ún. 
Gzi~::zó (.~bauj.'l'crna) 1. ;)30:3, Sz.en.thfrro1n.;s:ig;, 

(g-yr.), 1822. Ri1nay Béla, b. I\.i:::s István. Tel.: 5-L 

i:-'zil:~z.;1 ?1-ll't;Y(dtü J :.J2:2. 1.;:_urucz Tivad:'.1-. T.: GZ., 
s·,:il (S:>proi;) l. ~~JS8, Sz.:::nt i.\Iargii, 1907. Schuri11~t 

Ciril. 
Szi!a;.::ha1hús CVe:szprDnl) l. 402.0, Öra,ngyal 

llolló Lajos. Tnl.: H. (F·iúkk;tl Dég~n.) 
Szilág;thalh~ ( .'3:-:.il:'tgy) ür0;;;c:dé::bPn, 
' 1 · 1 (S ·1 · ) 'l. :-~;;llll, I\l<.'.~Yál:1ó, 177G. S;:i· ~;zj agyc;::p l , Zi a.;y ~v • ~, 

!ágyi 'l'rii.gcr Lajo;;. 
f:zilágy:nagy.falu (Szilúgy) L 2759, G.;-.11d·\·i.st?l\\; 

190-L I\:.~i.~·a J'r:.nö. 
E; 7 ilágy.::( 11nlyó, (Szilú;.::Yl l. SUOll, ~I•·g\·áltú, l<)n!. 

.A.bkarovits János. 
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Szihí.gyso1nl-yó, S1.e-111húro11123{1g, 1750. (r.), !Ziss J ().. 

:.-:.sef. Te1'.: 1G. 
Szil.bács, (Bác.s), L 5-101. Tyikko\·ics gyógy.szert-ir, 
Sz1,\bt>rek, (Búc3), 1. 7425. Szii.z l\Iária, P(.'L1 rcsíc-3 

l\Iíroszlúv. 
S:;.ilv~~sYárad (Bor.sod) 

1872. A.ron Sándor. 

1, 1'16D. J:.Iagyar korona, 

Szinfrrváraljl.l (S::<itJnár) GGOO, i\Iegváltri, 18130. 

Thcgzl~ Gerber B6la. 
Színér\·áralja, A.po.:.;tol J.93G, l(raiger István. 

E~zirák (Nógrád) l. 1700, RPmény, 1829. Rét:ry .Já
nos örök., b .. A.1.z.él l\Iargir. 

S;;oh (Ho11t) 1. 34GS, l\Ic!,n,-{tltó, 1884. l\Iolnár 
1Iiklós örók. Td. 13. 

E:zol1ráncz (l'ng) 1. 122S, .Is:eni .g-01HÍ'-~j5;'\é~, 1S3!l. 
ÖZY. c~ere Józ:;1_..fné, b. Illykovics Jernö. (Fiók];:al 
Sz0brúJ1cfü rclö1i..) 

S;:obr{r!•Cfürdő (lTng·) (:L), (jz\-, C.s~n'. Józ;:;efné. 
(Szobrúncz fió1.:.jo:.) 

S:;,olt.ok (Szelnc•k) l. :J.S.'T•1·L Ist(•JÚ g;ün<lvisd~~. 

(r.). 17HD, I-fE:rcz::-gh Pcn·nez ·é;; .T:ikuláné :\It-:::; 

::\Iú.ri«. k. I-fcrcz2gh F,,1·nc. '1\:1.: 1-lL 

;::~,_oluok, l\Ie.gyál!ó, J871. 
.C:zolnnk. F1'hér kt:1·eszt1 

Tel.: 1-82. 

lút.:::súnyi .Tenli. Tel.: :31i. 
188~;. J(rln1Pl' Szilúrd. 

2iolnok, ~\ngy::.l li.llJ;(_ Végh Lú . ..:zJ(', Tt:l.: !.-31;, 
S;:olnok, ?llagyar k,E·ona, 100!i, ifj. S;.:t•l;; Hél:1. 

Tel.: 2-15. 
Szuln0k, !\.igyú 1 lUlU. l\.oczka Pál. 'l\•l.: 1-05. 

GüD 
S?.o]nok. Szent I;:;tván 1drú1y, u122, U. E.O\"ÚCS Zol

tán. Tel.: 1-·0-!. 
Sí.ol1;ok

1 
Da1njanich, 1f1:2,S. Eli!:~· l\..c:n~Py Zoltán. 

Tel.: 7-52. 
~zol:y"\·2. (Be.rcg) 1. 58'50, R!:O·tn5n:.', 18:'.„). Sik GyciL1 

ör:'ik_ (Fií1kkal 1fúr.::-fa1v.:i fiirdön.) 

Szo1najon (Sontog:ir) l. 1868. Szent \íi'.ncicl. lft~G. 

Répay Lajos Júno.s. Tel.: 3. 

E:<.oinbathely (\ra-::) 1. 39.158. I1.ste:n szcn1í'1 (r.L 
17D3. Silnon Ernö dr. Tel.: 29. 

Szoinbal:hel:r, Szentlé1t:k (r.), 
Béla di-. é.s Dvor.szky Et:e11ta; k. 
cl"r. Tel : 2-72. 

1753. Dror;;zky 
Dvor.3Z1\.y Béla 

81.on1b.lthely, örnngyal, 1$91. Fant:.l \íiln.os. 'fel : 
3-1G9. 

Sl..on1bathi.:ly, A.ngya.1, 1.001. l~Iodúszy Ivún. Tel.: 

3-90. 
S:t:on1bnthe1y, l\.ig:y(1. 1~107. \Vir:JJ1·c ;J1·nü dr. rr2l,: 

2-74. 
Sz.1~nbat.hely, l\[2.svúlté. 1922. Szlg«tvárr Zo'.tán 1 

'reL: 6-29. 
St.on1b:ithely. Púdnai Szt:nt _·\J1tal, 10·8;1. Don1jún 

Béla. 
,Szond. (Bács), 

.-\lbin. 
7G63. Sz0ntháron1ság·. Suclüár 

Szováta (:.\Iaro;:;-Turd:t.) l. 318(1 Snlyator, 18\JG, 
Szilúgy!nP. n::igyajta.i I-Ius:.úr Ilona, 

Sztiuy (l\.01núrun1) !. -!003. ?.Icg\·áltú. 1~121. F,t\<11;~-y 

J~ornél. 'l't-'l.: 7. 



b7i! 
SzöTeg (Torontál) l. -1,16,11 őrangyal, 1880. l{iss 

„Attila. 
SztapÚT (Bács), l. 7563. DobanoYac::1d Izidor. 

Tab (So:nogy) l. 3ő81, Igazság, 1849. özr. Szenloi. 
Istvánné k. :i\Ienczel F,dith. Tel.: 10 

~f'ahitót:fa1u (Pesl) 1. 2353, Szent . ~~ndrú3, !8ll'i. 
Den1et!;r J áno-s. 

Taksony (Pest) 1 5370. S1·gitö l\Iál'ia, 1927. !lCre.s_;_; 
Jáno2, Tel.: 7. 

Tn ktahadcány (Zen1plé11) l. 2895, l\Iagyar k0rC1na, 
1893. Gedeon .'\ndor örök. Tel.. H. 

Ta111á.si Tolna) 1. 5GGS. Szent ,József 1836. Kiliún 
Béla. 'l'el.: 31. - ' 

Tapolca (Zala) 1, 7572. Oroszlún, lé'5í. dú Sza. 
lay GJ1.Üa. Tel.. 87. 

'Iapolca, Jézus szive, 1922. 1 itéz Szigcihy .Jt»z::Pf. 
Tel.: •lG. 

T.:uacköz (i\Júy.:11naro:;) l. 2712. Gon(h-be1L::c 1912. 
Ft;ké.::házy Zo1tiin. T('L : 7, 

Tarcal (Ztin1p16n) 1. -10fJ'..':. :N:ulol. lS~O Orn::;lein 
Tzidor. 

Tardosl.::edd (Nyill'a) L f!20S. S<úYalor, :UlOS, I'rc. 
kopa ö1ök„ b. Buc:::ányi Tst\·ún. Tr:l : s 

Tarján (E:.01náron1) 1. ~n110 St:vnl.!éle1~.' 18!14. ?lf:tj.;i· 
Elek. 

T<.núunéra (lif~vc-:;) L '.:!.100. ürangyal 1.802. Pe1·ge:r 
lgnác. 

Tarpa (Den·g) 1. -!001, A.rafly (Jroszlún
1 

1SG7. Erd{J.s 
Gerő. 
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t;.1.s11ád (Sz.i-lúi;y) l. H400, Szüz ?1-Iúria, 1fl2íl. Szilú-
i;y-i Td1g-21· h..ú.r(,}y 

Tasnúd, .~.r:itiy oro.ozlán. (r.), 1617. Br0lun György. 
Ta"níubzún; ó i :-::z:Ii~g-v) J. 2::>G3. 19'.35, Ge.rö Sándor, 
Ta.ss (Pc;;t) 1, :~G!3/. Istt·ni gonclviselés, lSHS, Eleie.r 

Ite:z;ö. 'l\~1..: 5_ 
Tata (l\.o1núron1) 1. i)-114·, A„ngyal, lSHl. Ferenczy 

:i\Iargit. Tel.: 70. 
Tata, ·vúro::i gyóg-y2zer1úr, 1·17-1. i\Iichl Géza, b, 

Schlick A„urél. Tel.: 18, 
Ta1a, ·nf'i'.:g\·áltú. 178;3. Rochlitz ·ribnr. 'l'fil.: 73. 
'J'aJiya (Zeni:plén), 4000, Patrona 1-lungariae (r.J, 

l'iS„I. Tolvéth Re-zsö. 1\·l.: ü, 

T úpé ( C:;onp:r{ul) l. 4-130. Púduai 1SzPnt -~ntal. 
1923. E'chCr J)ezs5. 

Túpióbics·kc (Pe:.::t.) 1. 422(i, :\It·g 1:ált6, (r.), 1827. 
BáJi Pnray Sá1nucln6, h. 'l'örök l(állnú.n. 

Túpiúg;.-örgy<:- ( l\>Sl) 1, ti!-! T, Sz1,~nt l\lrt<;;do-1n:~, 
1SU8. Uzopanyiri l\Iakfah·i Dú.:,.a DC.la. 

Túpió;;\Uy (Pest) l. 25(1,1, Sc_g-itií ?.-Iária, 1904, 

Pelu· Ernő. 'l'c:l.: 18. 
Tápiú~ze;csó (Pest) L 3\!02. Szr·nt i\Iikló:-, 19.3\J. 

Bilu~;t·:;.ák .Túno::i. 
Tápi6.s1.,21e. (Pe.;;L) 1. DS!'i, Sz\-ntlúk•k, 18-19 Bar

! 6ffy J (·UÚ. Tc-1· . 20. 
Túpió'-'1.r:le, 1:-b·ni gond\·ist:lé.s, 1!127. Geduly E-1\~k. 

'l'<·l.: 2-L 
Túpiószc,ntinú:1·ton (Pe.si:) l. 53\i7, l\It?:g\·{dtó, 1fl~3. 

Lfj. I.:.. :i\1r'1nÚ'r :iVíik1ós. 
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'[;'1rnok (Pe;;t) (f,), s:.:.:o:_; I~i>.:-ciiy·né sz.ül. 1"1<.ünli 

vc:~léria. 
Tekt> (l\Iaro:.;-Torda) 1. :z;)O:J, Isten s:en11' (r.), 

18-J.3. dr. \Vag:-..er V., \Vilh:::Ln o·„ök., k. Draas1'i" 

Frigye.e;. 
Tel-cs (Be.>zterce-Nas::;6d) l. 4ll4.I'), 1033. PelhF'::t" 

Frída. 
Ti::rnedn (Bács). 1. 117G8. Szent Júnos. öhl János 

Tc1nerin, \Viclri.ch László. 
Tt·ngelic Tolna) 1. 3780, örangyal. 1D23 N1 1t-

iko\·szk:y József 0r<~k .. k. l'l"ctkovszky L(1szló, 

Tetétlen (Hajdu) !. 2232, ];<eni gondd;c•íés (f ), 

1925. I~úllay Lajn.; L:íszlú, k. Szi"na1ycyné, KJ:::; 
Ilona. (F,il<le;:; fiókj::.. '1 

Te\·i·l (1'olna) 1. :2-t~B, örangyal, l!lú~. ·végh Lst

vún örC,k., l:. Steiner i\Ii.kló~;. 
Téc::<i 1 .. \Iúntn1a:·iis) l. 7-HiO. :\!agyar kun)n:1, 1S3\t. 

BaJas::~~ L;;t;;{d1. Tel.: 2G. 
T&glú;; (1L1jduJ 1. S7!f.1, Er::~óbst. 1\'l.:?.5. ö:i:v. :\Iu!

nár L;\szlúné, b. \Vcilinann .3..l'púd. 

Tét t.C~ylir) 1. 4017, A.ngya.l. 1SG7. Szcliellédy Fe

rí:nl' Td : :.;.!, 
'.rinnye (F\·si.) l. l:Jqf), .:\legYáltú, 13.8·1, }Zi'tnete-yn6, 

,J(:3zen.2-Zky s~~!'(;]{,,, k Csr..pú Ilein1 Jú1~Sl..fné. 

Tel: 3. 
Tiszahti (Sz,iJ1:(1k) 1 2~:JO, I!;;:infny, 1!~15. k. ~Io!. 

núr Ht::rtalan óriiJ.:. k. dr. Firon Délú:né. 

Ti::zabura (Szolnak) :?.G5S, lle1nény, l92D. Bog-
clán E.áhnán. T1·.J.: {), (Fiók!'.-:l:tl IZ.is1dir0n.) 

'rJ.s7,abü<l ( sz.abolcs) 
Lá:;;zló. 

Ti::·z<:c:of:gn ( l{ajdu) 
18/G Radó 1'11: re. 

T~«:-zadob (S;:abolc3) 
YÚt3 Lúszlú 

2G55, Csilla.g, l!l2G, EJnlár 

1. 5521, 

Tisza:fC'.dvúr (Szoh1oi;:) 1. 11. -!01, A.e:=:cu1ap, 1S'i2. 

IZúrpáti _..\.dolf. Tel.: 3G. 

Tiszaföldvár, l\L::,gváltó 1Hl2. C.:;uka Irén. T.: ;). 

Tisz:r„Jüred (I-Ievcs) 1. l!t.103, 1\l<igyar korona, 1883. 

Epstt>in Géz.e. örők. Tel. : 3·!. 

Iisza:fiin·d, Re.n1ény~:g, 182-L Rúcz Sándor, 

Ti::'.zaki.irt (Szol·nok) l. -tSSG. Szl•nt: I~::i.tal'in, lSDS. 

D2ch E:niL 
Ti~:znl(ik (Sz;iliolc:::) 

Rab Jó1 . .:::;~\f és ·nt•j0, Púkh Róza 

Ti.:;;.;~~:11c (Zen1v1~n) l. 8-110 I~l1\·.:;.:1, 1~01 \ii::.r;·~ 

Pld. 
Tiszan~1na (11e\-2S) -1.9,3ii. l:\t:.:ni p;1.1n(i\·:.:-2!;~.;:, 

1883. Sz:d;:út:; Zulrú?1, (f'iókk:tl E.ö111!iín.) 

Tisza.öt·.~ ( 1-Ii..:\·c::.) i. 2-! 1-!' SZP!Ü Inu ::, 1. \l:3·t. n.trh··l 
I1nre. 

'l bzarof[ ( Szolnük.) !. S~S2, C:;i·:·;,,.'.!, 1s::: 1 ~ C::•·t t: 

..\.n1bru:0. 
T1~za.::üly ( Szn1n,·r''.·:·) 1. :.: l ;).L I'ú(Li:•i Sz211l ..l..nla~, 

1!107. Grnnni Fcr211e. 
'fiszn::':-:,:;r:.ti'll11·e (Szoln;ikl 1. :J5Sl Ist,·111 g·(1JHt·;:,;:;

lé:o, 18!JS. I'<:q: Lúszlf>. 'l'e.l.: 8. 
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Ti::.;.;::n1jh~k (Ug:oesa) 1. 3382, i\IagyaT korona, (1•.), 

17~10, br:rn\ci·i Bnykú János. T\.:l.: 12. 

Tiszavárkony (Szolnok) 1, 223\r, Hc1néiry'>éµ", 18~!-L 

Bujor J ézsc-f. 

Titel (Dács), 1, 7D'i2. Se.gitü .i\lária, Széling1·r J011(í. 

J ózscf. 
Tokaj (Ze.ni:pién) l. 58~1'1, ~~rany korona (r.), 17\riJ. 

Folk:11a11n Lá.:;zló. Tel.: 31. 
Tokhj, l\T:cgvúltó (gyT.), 1700, Roifuchs E\·. Jáno;.; 

örök., k. P..oi.fuchs László. T<>l,: 14. 

To'.~.'Od (E:::zlerg-01n) 1. '1S-1G, Bánya, 101'1. llaL.1 
Isixán. 

Tolcsva (Ze111plén) 1. 3042, .i\fe-gi·á1tó (r.), 18-llf. 
Frits Zoltán. 

Tobut (Tolna) l, D-100. Sz1·1it.h0xorn.súg (gyi·.), lS::~O 

I-Ierczog Elc:J1H~r dr. Tel.: 51, 

Tolna, Szi.iz :.\Iúria. lU'.35, ;;ilfr,; liorrút.h Sándut'. 
'l'el.: 21. 

Ton11ia (Bác.3) i. 5-1S:J, Szi·ni Szh·, 1H2fi. L:"\1-:.:n·:.:: 
L:.í.:o.zló. 

Toponár (Son1ogy) 1, :2.3!.18, I·lároin ki:rúly, 1\l3 . ..;, 
Gáspár Góz.a D0ldi?:.s:,1· 

To111a (A„bauj~'J~orna) L'í.27, Szr~nthCcron1Sú<.!·, 

182S. }I:ittyasovszl.;.y Gyula. Tel.: 1-L 

'Tonu~alja (Gö1nör) 1. 3-1fJ.ü, Núclol', lS-1'7. Li.ssauü~· 
Einil. 'I'eL: 31. 

'f(ll'HÓez (Nyi!Ta) 1. -3,:220, ürangyal, 1903 
st0in S{unuvl, 

Rot.h-
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o ·· 1 1.n. '.?..~. Türnyo~-púlca (Szaho[es) 1. 27:í.::i. ora:'.gyr., ~ 

E.al[i.h _-\.ladá1'. 
'[\Jrz::a (I3úcs) L 5883. ::\Ie.gv:.i1tú, Guh\·eln Lászlö. 
Tó.,zc;.; (Pe.si:) 1. -1413, Segitú Szl\s ?IIúrh<, lfl l '3. 

Jiag-yar Pú!. 
Tútko:nlú.s (Dc'.J~és) l. 11.1,!.3, S1.cnt.lélek, iSGl. 

Zlocz.ky Györgr. Tel.: 30, 

Tód~on1lús„ Szent l5'ti;{n1, 1.SDH. A.da1nkci\·its J..:.ú· 

roiY. 
Tökiij (Pc.'-'t) ·1. 600(1, Tsh:11i gonü\·i::E:lé.:-:, lDOí. 

\'lol:i, l·a.ius. 1>. Straub _i\11hd. Tt~l.: 10. 

Ttiinörl:~ey (Csongrád) 1. 3ífli, St.en1 1\.is Teréz, 

l~'3fl. Patyl I\.láTc:~. 
Ti_;·r;:,kb:.:lin\; (Pc:ot) 1. ,j.!.Sfi, Bo1dl.>g:3<.cgos ;.;züz 

Jf(cri:1, '.1 ~:::l;J. p;u:;::to1' ICárc:1y örök. 'I'c1.: G. 
Tiiri)ki;:npJ.n·u1y (801110;.z;y) 1. l:j:2.L SzE.ni: ~.\.nn,t. 

l~i:_j2_ (.l.). öt.,„. l);;-nH~t.sr (~yuL\nC·, b. E'.iso::: 1~tYáP, 

(:\ág\1cs i"!Vkj„:..) Tel.: 2. 
Ti.iri.ik.-:::,cnbnikl0s (Szolnok) l. :2S.50:J, ;\fi'g\·álL~, 

1 r ), .! 872 Réc.scoy Z·Jltán (:·~; :\Ilkcs Ttl: 30. 
Tli riik~~zcn1·n1 i !:ló:::, Szr:nthán:in1<'ág, 10 l.1. J.i'(;n:nci~ 

[1nn·. T~'l: ·17. 

'!\_iri.ik:-::0ntnlik'.é1.-;, 1''chúr !~ereszt. 1888. Gunsi In!rt: .. 

"!Yriik:'Z<:nt1n11'1/.~. -!~igy/'. lD2G. S::ah·" Tsivún. nrJ1( 
1:. :-.::,;;y T:111·,::. T0L: ns. 

Tiirf(:'l (Pc:.~l') 1 .. 1:íS~l, ),[~>.g-yar l:urun;:i, .l\1()2. 

Lautr.er Laj1,'s T0l - 3. 
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Tur::!. (Pc-:;;t) 1. Glíl. St.s-nt TP!'ézio., 1S'3;1 özv. 

Prcli:oprrvit;::ch Drur:óní:!. k. Sy!.;_ó • .\ndor. T.: ~o. 
Turja ·(Dúc:;;) 1. iin37. S::i.:o, Róth Gyula. 
Turl;:i;;;Y<~ (Szolnok) 1, 13.320. "!.\Iagro.r korona, 184D. 

En1be'r Béla örök.~ k. F'c,k<:t.e Istsán.. Tel.: 213. 
Tt;rk~YP, l\IPg;vá1tó, 1Sf15. özY. A.ci<.t;11et:r, León~, k. 

l\Iátéffy Endre. Te1.: -1.2 
T11rte1·eb-2s (LTgoc2°;1) 1. 385G, 1923. özv. Fényhalmi 

Arpá(lné. 
Tusnádfürdő (C.sn-:). (:f ), l{onrád I<.á.ln1ún. (Csik· 

s-zentn1árt·on idényfiókja.) 
Türje (Za1a) 1. 2605, Lourdi::si SzU;1, J\Iú.ria, lD~Z. 

özv. GyepPssy Fert·nt:né. 

Uch·<:-rcl (K.0111úrnn1) l. 02-!S, .:\rany korona, 180:3. 

Ist.2'!1L~ Ferenc. 
U~ocl (\~c~;:.:1r~1n) l 2fJ(};í, Isteni gonclYiselés, 1$~)8. 

\Valln;;.r n, z:<i örCk., k. Yit.6:: Ny. Buday' ,J-::n5. 
(Fil''.:1l;:a1 P[q;:ti~·s:,ér0n.) 

lijdo1nbú..-úr (To1na) l. íOOO. Se-girö ?IIúria 192-9. 

Zlin:·.zky Endre. 'fQ\,: J--0::!. 
f!jfi.:·hórtti (Szahnk:::.) 1. 13.iJil. Jiagyar kl)ruu:\, 

(1',), 1S:3fi. Grúsz l)e:;:st; {:,.: nl;jo, ~z Jungreisz 

R~·né. ;k Gró.'-z D2;:sií. Tc·l.: 30. 
lJjfPhé;·tt'1, l{.it.;"yó, 1\)1,L Jicb1[u· Gy·ula, T·:::l.: 18. 
Ljh<i1·1yún (Pest) l. 51'.;9, I:::tí·ni gun•.lds.:l{•:-o:, 10:?G. 

In1r;:J1 Jeni>. Tel.: E:.akucs lG, 
üjkécske (Pesl) 1. 0ft5!l. :\I~:;\·ó.lt,:i, 1812 üo~apay 

Lú.::z1ó. (Egyl,eéviilt ölzéc.-;k(:ve:{). 

. ' 

1l 

1 
! 
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UJkigyú.": (Dékés) 1. iiG-)5, Szliz J\Iúl'in, 1SSS. A.nt:11 

A.kos. 
l.1jp1•s!· (f\:st) l. fi7.-l<l''J .. ::\Iagy~1r l~orona 1 18\lJ. 

1~11·1c Púl c:·1· ö1·6'.;.. Te.l.: 29-l-G{l9, 
Ujpe;::t. _.\ng:yal, 1..S7C. S:,innay G:-örgynú, k. Szc:11t· 

gúlly Dú1lie1. Tel.: 2!1-1-017. 
Cjpe:.::1. S:i.t:nt 1st\"[u1, 1:.::51. Sz<1bó BCl::. dt· {irök„ 

b. l\liihlr:ul Jc·1~\ TPl.: 2:14-033, 
l.1jp.:st, 1\.1~r2.:;zt .. 1S·\J7 . 1-Hick•·l l\I. l\.úroly. Tel.: 

20-1-2n5. 
Ujpe.st, ..i\fegy{Jtó, J f)Uf) Szekere.s I::;tvún. 

TP1.: 285--457„ 
Ujp::'..~t. I\.ossuth, 190G. Petn\·húzy In1réné szül 

Illé . ..;-;y 1'~..lint; h. LP·nberkovits Ernő. Tel.: 

-Ht-!-124. 
Ujpe.~t. Or0:-::1ún, 1\!!:2. B:::llci Gus?:!áv. 

Tc~l.: ~04-G·!O. 
Ljpc:-:t, J\.ig-y{·. 1~11:3. :>;'6;nc-t.h L[t:::dú 

Td.: "!~l-1-11\1. 

L~.ipc~·L Sz1•rcr·;:;E111, l'.:i'."!7. óv[n'r EL:·n1l·1·. 
'J\:J.: .!.'J-1-81.11. 

L_ipt,:::t.. )Iúly:L.s J;:i:·ú!y, 1\12~1. Badannvits ~rib.i1-. 

'1\::::L: -1:1-1-ílG. 
l7jp~: . ..:t, 8:-:í·1it· ~zh·, 1n.:::;. lriv:t.'.2' QYThau~·e;ii (;r:r. 

h~1u~·2c· S[uld<n', T::l.: -!~t.J-·ui:i. 

Ujp,·t1·., (ll~irany:t) l ·1~1sn. 1:::1e:1 A.ny:c, 1r1'.'!8. 

Scl1uth J{c1\o.::::. Tt·l 3 
L7 j;.,zú?z (Ve:ot) l. fí-1(:\l. J.Ic~g;yarnr:.::: úµ- ,-{~dlt:.::::·:o~:ya. 

1SS3. ();:\· T~:::n·~c 1'.::niint\ h Drídi i\iiklfi.:;, Tcl: :ZG. 
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L:'j :::z i v:'\c, 

':_.',j-_Tr}/,:-:; 

(D(t!'.i:·), 1. ,i2SO. S::.};[1i:u1'. )f:n11.·0r I:,it11C~rd. 

(P,{Lcs), l. f-·;)'..:..t. ör::rn.::;ya1. Lc-ehr Já110::, 

:...~j\·1·d1fr:::::. S::en1h(cro1n~{q:r 1 s:a. Schuch GyuLl. 

T2li.'f(,n: 48. 
Ljvir!r:k (D:>.c:'), 1. .1?.Ji00. Ili\·ili.l gy6,:,ry:::zc~1·L:."tr. 

1_·j,·:dCk, G-r0.:o,,:in~:0r I\Itroly. 
1:jYirl1~'k. )7'en~·;l01·ico: T/:~·:Jú. 
1_'7j\·1rl{J:. Jfag-\·:tr T\.orn11rL Iiin Dusán. Td.: '..'...i--!3. 

l...:j\·lrli~1;:, ::\If:.sity :.\Iik1.'1"'. 

1_Tjyj(];~;;:, A_r.:t11y l\.\'l'f:S'.'.t. Jiic1;i·1s Gyuia. T,: :2!)-51. 

\ 1 j-;idi'.:,k, Popo\it~ 3Ii1:~n. 

1.''jyifltk. Popn>·it::. T·n~i0\"i!::: D, T:-:! vún. 
t)j\·idC-k. Sz01ü Gyi.>rgy .. ·\lan:rlt~ S:-:Yc-toz:úr. Tele.fon: 

20-Sl 
Ukl: (Zn1~t) 1 'T:i~.~ ::::::·ni l:=.:tyú~· 10:2:1. 

J_,:1j11.:: 
·ci!g\·úr (1)ng-) 1. '.2.1~ 1~7.;;, ;\_r;;.ny rn·c· ;::1ú,n 

11.'"'~'\. l\T:trn::! :\d.'·1f Te!.: :\--1:2. 

( l'.). 

l:n,;\":'tr, :1T~1;c.·«·:'dl·i ( J' 1. '! 1::::.:c .. .T:~:·: 11 1n•\ it·' E:n:· nu(·\ 

{-:· nc-jc._ Tel.: 1.-CS. 
Cn~:'.-{'.l' },j:,~yar l:i\1·cn:\. lS'iO. L:: :::lii lit'.•ln. 

Ct1é;··:ú1'. l{or:·'.:J. 1;1:.:1. L:.·~'dv:ti 

li1•1·;'.': l':.J. ~r.::1.: J-í:í. 

1-;:!l•iT·2. '[\:J.: 

~\Lu\:."u·. h. 

l.711.:2·'.„cr 1_~rúni~1. Jf15):;. !Ld'.„~z S:~nd(;r. T:.·l.: :i ·-,11 

t:r:1il;ji':t1u (\~~i;;) l. Sf1f'!. ?.IP,r.::Y[Jl:c~', 1D:?.-i. J(,i-3.' 

;\l:t:d. '.!\J.: ~-

!' 

G7H 
l'':0zlid (Pt!:'l) l. · Zt10,i, ?ii02:vúltó, 18tl3. 1·Lihn f}:.•. 

z.sö Tel..: ~-

'[_Ozun· 1)·i.ú.r·-•n1:c:zl·k) l. :2oc.s, lSSI . .D::.raliú::; lí\or;;He 

·Jli.í ( l 'c .;i) 

l~úrviy. 

·ruj.'-:1)~, (U:'u:-"J. l. -Ll:1·i. J;:·:Lvhuz, Sehc;r„t· .!lc-nri;:. 
\'<:j,,,;:iö (I.:at\tnya) l. J.1;11.1, :üa,:;yar i::.<Jtua:i 1<~ .. -::. 

i::::::y LfL:;zlé. TL•l„: .Lll. 

·v::tC·:ú (l'l:'tJ L :2GJ7, )l;.:gyú\i..(.): l\i:.!il •. D<:LJ;.;·h 

Jenő. 

·vaskut (Uáe.::) -!':JP6, S:·:i.:..Hlhúro,n.··[t:;:·, 1s118. 
bors:.:.i Ol{J1 .-\.ljl:Úi. 1\J,: :J. 

\'::i:-:Júb 1,C:,ilq : . .:.:u.;ri lU:;s. c.~,::-n1it::.ky Súntl-•'' 
\':1.-.;·,·[L!' ( \'<.„-.; J l. -1(1:;:_'., 

J~„:00rü :1UL!i°•."i. Tcl: :J;J" 

\'út: (i\:;'L) l. :..:11 :rr:r.1, ltl'ún:ü:tlin:t, (r,), 171>1.J. 
l.rg~Lli11:t:0rc;:,ú; k J.'i:,;z;.:<:.T Ih::,:.~" \"al~'.r. T.: 1-~~;. 

\ 'ú'l'. S:;(.'111 i(.;,_-.,j.;, (;:.). l ~1-1, :::zig-\·{n't :J :·:ne.~. 
Tel.: 1--.í'"i. 

\'úL, S:·:::1u. .. :\.nt:ü, JUfJ~1. }."urg-ú·.'..s L:'tszlú, T1,,•l.: 
1-:.:1. 

\':'ce, l\:.6k~:riu, l~~.1~: C.~·.'!üi S1:;d11! Lú:;zl(i, Tvl.: 
1-GU. 

\-;.,l'},:~rt.yún (t··i.·.„t) l. J.1.~o{i, S:>nl l:;iyún, JU11::>. 
Si:l1~;u!• L lY:-~n, h. ::nb~·r };c.rh::::<· T(·l,: 

L 



fj8l) 

V úgsellyt.; ( .:\ yitr::~) !. 4:17:J, ~ic ;:v{dt (), l Silt · D(,ri 

_.\ladár. Tel.: 11. J 

Yúl (F<'j~r) J. 2Sfl'l, Angyal, 1872 J„nrnkh r~11-:,n 

Vállaj (St:atlnúr) 1 sri.12, l\Icgvú!tú, 101:::. Fi;')' 
Ferr:11c i>rök, ·1-:. I\:odrik E.úro1y dl', Tel.: :2-L 

V :·:.!110:-.g-yörk ( J·hc\·::·;..) L :2:278, .:\Ieg\·úJt;\ :u11:~. 
Czuppl!!l .;\ntnl. (_f.•"ii'-kkal :\.c:.:úckn1.) 

·ván1osinik,•l:;, (H.0nt·) L :21/3~ 1 Illagy:lr 1(01'011:1. 1.87;~. 

l\Iúrku:.ö lfr,z:::(\. Tel.: 21. 
\i ún1·Jsperl'::: ( lf a,idu) :1'783, ),_ran:;li:cn·;:;zt, 13Sí'. 

Bn•ucr I\Iiklú.::. 
\!úrad.:,:zi;Niis (!1i1J;:1x) 21 31 Silúr;:..zky Isiv~in 

(Fiú\.J.:al Fi'ilL'\fi~rdón ) 
\iúralrnú~ (J\olo:~;:;), 1. 2:?.00, 
\"{d·i (Ü('!'2!.(l 1. 2:37'.l. ~.\.r<:.ny d'"· JS!O 

Fer;·1~c. 

\7 ~u·nit>;:(i (Szilúgy) ]. J!IS;_\ [!1::::í. \\'t·ll:1:an:1 Kún•i;: 

lirök. 
\"úr11.„:Ji;d fV(·.";:prl.:n 1. lS\.!!i, St:'..':!t _.\nt:d. l\11.!. 

h.t:n1(!PY L:'l>-í:Lí 
\' {\l·pctluLt ( \' C.:.'f;pr(:r.t) l. i_í4-i·L Sz211t.h;·,, 11n1.<'~:-'·· 

(.:;:;:.1, i-s1:J_ Farl:a:; .Túli():'. T:::l.: t:í. 
Vú:oád1(ly~E.111:v; ((\··.·llL"l"Úd) Turctl, 1u:J::'.. Gid1"1f:ti 1<> 

Cyiirgr. Tel.: !J. 
V ;:;.:::'cro~n:1:1H~ny 

J8:~7. JJuzink:iy 

Td.'. -l-1 

(l>:re~r'l 1. :;:3;,~. 

A11w1, h l' 

l~r.n1:~nr. ( l'.). 

nudny F't·l'd\l'.l!·,··. 

Vú~úrut (Po7.~ony) 1. ll:j(i, St.1'nthúr\1n1:'Ú;r, Ulr.•I. 

otro'.::oc::;i Sin1on l)cz'-iÜ. 
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vcc:=6s (Pe:st') 1. 1:i.OOG. l\IPg1--8.ltó 1894. pápai S0

-

n1ogyi Júnos, b, _-\,ntal J(;z.~e.L Tel.: :ZA. 
\~0Có'Ó;;.;„ ör~tn2.·ya1 l'.l~'T. E·k(~rt G·úbor. Tel.: 88. 
\tec."C':-:. 103ti. I:oLh•g:t,.::'~~ony. i\1úny<.:. J6z2e.f. 

\'"«priid ( l1úc::"J. 1. ::iJ:C:~. l~u1nvi: P<i1. 
\'cri'b[l~ (l!a1·:;:i l ·;·j~11. ?lí.eg·vú.1tó (l'.), 1817. 1\:ó:::.a 

~-\nclor örük. I\.ároly. 

\·,·1<.:.:~:·g;yh:'i.:~:l (!1e.t) 
1\:au:fn18nn Ernű. 

-l·!-18~ I1Iegvú.ltó 1 1913. 

\-~··rpe1l·r (TTt·\·e.~) 1. -l 1.:.:7. I\:igyó. 

Entlr•• i.'.1rtik„ 1:.:. ;\fel•:h.::r L::tjos. 

\t c.<-:p1<'l1; (\'c-::zp1·:>n1) l. 17.79'2, 
( 1·.). :t SOJ_ C'z01·1~1;",J: Lipúi· örök., 

i 1H.:l TtL: s::L 

1868. Rhédey 

~J..Tany oro::zl'.1l1, 

h. l\.e1:bolt J)ú-

\'c::.1:prt,n1. l"i.']-:,:t~·: :'a.~. 

iiri:.k .. 1~. 1\.:1 ;·nh ~lY·'~ 

(l',:i, 1 i!Ll-. 1\:or~suba E!nil 
Endi.·,~. TPL: lOG. 

V1,_.~;:pr~·1n. Púúu:it ~ 'itt •• \1ita.' l'.107 Föhies J_,:i.-

:io~ ;j1·,'·k , \J. K..--. '\'";:t·.:.~ .:-\qi:'ul!:L:. 

\'e.~zpri·nL Ül'~t11gyrtJ. !~ 1 H1. 1-l~tjn(ii:zy György. 

Td.: 1-:t'.i. 

'\'t'..~zpri•n1\·;~r:'Ú11y { V\',..;·,:pt'\·:11 l l. 1g.1.::;. örang-yali 

.lSS7. )íúrku:: i\I{tr!1ill. 

\"{:1nC·i1\l (Baranya·) 
u:~_!i.\, ll::-.uizing-e.r .J1_\:: u.;-f. 

V{p (\'a.") l. ;)1}:"1:.:. ..\..gárd~ 

J:'tno~_:. 

\'trt0:.::t1.·:-e;1 ('!'''.dór) :::tr1n. Sze;11 Erz:;éhet. ·1u11\:l. 
ö;:•: I-C.azay EndrDn•.:. k l.\:1·,;:ty ~\tlú-L Ilona. 



\ 

ti 

Vt'::::::t<; 1 i:,„;.~~-.~} 1. 1b.28i, ?1-lagyru koron::i., 
Pi··h·y ,lú:-;_.,;f (ir( 1k., k, l~oh0s.ka Judit, 

·Vt·:.::-:t,i_ h· .·.~l!t!1 L::j1·:.:, 1\)3-1-, V0ly .Júz:-;ef. 
Viil{':.11y (!',·:··; 1 ny~·-.I !. :.:2:~\1, Js\t_\ll .-\.uyj;_~, 

Tel 7. 
1Sí3. 

V:·,~!:ú i- 1 ·:ún i.ir\;~: .. 1\:. \-'úg-ú Gyui:t, T:L: 35, 

\'i·"'·.~t":\,t t 1\-.~;. 'l 7:2U, I~·e:in6ny. lSSti I<'arkas 

L~tj,,_., T l.: l~. 

·vi:-:1-: l:,,1:·~, ·'.l!O::l'P· J, ~;:irn:iy Júz:;:J. 
·viz:.:uly í ;\i< '.ij ,1 1, 1:Jor1. S:-:c-:1t _.\.nta!. iD27. 

rc0 1.1·:·r ·· 

\'1il1"·(' l ii 

lJOS:'Y 

:fiuí~j'-'·) 

!;~;:;;, f:.' 1n6ny, (.f.J, l!l35. 
k. ;:.:zú~z Laju:::. (~\l;liY~reckc 

Lá-

\'(ir-0::"11::.rt ( r::tr:~-:1;;:1)' -1:.':-l(i. :i.L~gyar J\.oronr~, 

'\',",_·[y,.:iL: H· !lrE;::, 

Zn,::.;·;. : :q·l:'L1 C:d -. ::. ( l'-f úgr·úd) .10ou Se:.git ,:í :üáric:i., 
:u1:;l. 1» · ~-.-,u:un1 I2t-rú1111.2. 

Z::~·y·· 1 í ;'_;t) 1. 5,11.11 Szentióit:i~ 1 lSH-1, 

- '·:.:~ :" !-: . „,. !!. 

Z:d~c:~; :·'. ~i ! /: : ·e 1 1. :2 Ulii. S\ ·git ,'.-i i\I{tria. lD 12. 
I:r··"" F·. l'<.'lh'. 

/:'I::,„ .. 

l '"1 .'. 

i: 

:·;11i. (:f.), :Jfa.g-yctr1.ir.3'::{q:;- véd· 
":-:·i·.:Zy c;:,··"•::(i, k CZUl.,'.;-;y Péter 

• :._::r·',t fi:.;:j:L) 
1 :„ ''.'.:~) l. i::i,07:2. S;:c-nlhúrun1:.;úg, (1'.) 

dr_ 
::Ll01<·k, (r,). 1JiGS. dr. ICuszr,:·_· 
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ZalaPJ.;C:rszc~. 3z1•11t. .:\~11 [~J. _U)(H). S1H i·lc'~l!l1 L<írúnd. 

Tel. 53. . . . . . 

$Z(·ni.t Erdó1.yi S{nid11r. 
Zala~:;:ú~:tó (Z:lb.) ~·1Ht. S;>,::ü .·\:!,::!. 1:\:_\-l 

l-{ollii::y P:.'d. 
Z.:.l:l:~z011tgrr'it (:".:d:1 ! i. :::.\,):::, )[~::.;„ ;,,- l-:11L·,11-,:'. (1'.), 

1823. C?.uc::y (~yi;?.ii, ( Pif1k:-::d z~~l::l)\~; '-~n. "J\:L: 5, 
Znlat:1.t'JÜ', •. C!'('f, S.:'.'.·'.'·' ];_,, .... ·.zt. 1.•1,·_',J l' · ~ "-· i::.q:.;::a.a~ony1 

Paúl G~;:~:. Tel: 3tl 
Zúgon flI'.tro1::."z?.k'i 1 ü<ir10, :.\lik(·:·', 1sr.1. .·'í.d:'tn1 

:'lfiklú:> 
Záhony ISzabs-lci':) 1. 1:2•>7. n,c:n1•.:'ii::. J'.1:?.I. l\::U:nún 

-~nna. 

d~l:;i l"i. 1:únn~'" ::z't! \"(01"_;,:· · :\íúr::: 
Ze1np1(!;:i_!'Z':'c:·d ( Zl·111pl:'.:;~ 1 ! ~1:,··z ·· ''i: ! L:',~z.!ú, 

(f,l. 1D2fi. (Ri;:,:" !'i1"1ki:c) . .-\tin:·:· ·t.:l,·!." ~::·:Lin;t:c!. 

Zent.:'. (l;úe:: 1. i. ;j:J.11110. (il n:\;;fly 1;„l1ii:,:o:::'Ll'. 

Zcuta, (;li\ 1_·ko:tahl Jit.1'. 
Í'~\'.!lta. F\;1~lolü Sa':. 1.;,,,::11 

A.ur~l. 

Zenta, I-Ienn~nn:. La:i(•.S 
Zent.a Szent .\nt-.il, Hu:.::ágh L:'t.~;:ló. 

Zt>nta, PnJi'J\. 0b:';r1l 
Zilah (;:.'.:-;ilú!.;·y\ l JJ.\:1J·1, Ot'o:zl{c::. l~IO. 

Breiel' T\.{d111:';11. 

Zilah. Ji6rl1·.:;, (g-yc._l, 170-1. I\.el::rn'J! Sá!cdor es 

iiejc. 



58'! 
í~ihLh. 1fl3G. _.\.110:.tol 1 C0.o:n1a Con101. 
Zirc ·cvc:.::zpréin) L 2·7"10. S:::c;1:t I;·::1·nút, 1S19 

Haák Gyu1:t
1 

k. TiaC~k Ei~di·<.:. T.::l.: ,;2. 
Zo1nba (1'olna) 1 292-S, I:.:-t<::-ni gü:Hh·i:;::·lt-~:, :!Sfi'.'„ 

FO~d..:-3 J c~1ö 
Zo111h0r (B{v.::·~). 

'l\--1.: ri' 
4.0.Gq::; (1'.), \"aro:~i .. .\.nll<:-; 

Zc1n1bor, SzPnt Erz~i';her_. L(;hr .1ak~th, 
Zornhor .. Arany 1\_cre.szi:. :N':1µ:y L~'i.3?:1i'>. 

Z0111h0r, Sa1.11arjay BC1a. 
Í':01nhor, .4...ngya1, \;uits Sú1.dor 

Gyiirlr::. 

í~on1bo1•, ~.\..rany Orosz1ún, \Valll:l' J(iz5,::,[. 
Zo1nh0r, Sz1•nt György, .-\la1·; . .dl:: S·~vctnzúr. 

Zi':ablya (Bács), l nn~l~l. .Jo\·a11ov ).iilún. 
7,:-:a·!Jlya. H.nth g-yó;;;;sz\'t'iÚr, 1~ez.: Fltiµ:l . .\.nLil. 
í'.:::{1!:::i (E'.11<:.l') ~- 8-1.12, ü1-.1n;.r:-·:d, !S'.lii J~1:;'.;ú 

Gyuln. 
.:r:s~·\rnlit.~;;: (Pc.o(), l. .J.t07. :\Ia::·:·:<~„ l(\•;,•;1.:. (;·.). 

l '::~:: .. c~::i::::~ ,J r,z;:efn,:~ Tel.: 21; 
Z;;.ú;nli·il: (Pi:: t) l. :27 ! :-.. i)r::Hf!:"al 1 \ !1 t í. 1-/'.·' 

J. l{úln1ún, 
í>-cl)~ (Dl~~·~.i :}[1(). S::~-iti l:=t\·c;_;: ~:i1\\l;:. !c\;1·i-. 

Dohunicr.l:y .::i{;i:d:ir. '!\·L: 7. 
Z:=it·Z) (Szil:~.;-:·), 3.[:J;~. l~::1n ·n::. t,31;::: 

. .\ntal. 
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IJH>.11JT/~T tc. C-,YÓGYSZERTÁ!Hd( 
rH:l YSÉG,t:H:Vt:H4EK !CiKERESESÉIRE. 

.Agárd. lásd Ze1n11l6nagin·d. 
AJberLirsa 1 Irsa 
AJ111údi L Ba1atona11ná<li, 
.:~l.::,úúbrúny l. I·'clsőfcbrány. 

.·\púi:;~t 1. c~c~n{\dapúca . 
_.\.p;'\ti l. J:\;::,::;;.!JÚ!i 

J:;LüLa\'Út' L B6rbaltr„y{c1', 
B;\r:cü:,.::<~?:al;oll'.~. 1 J.i;~c:::ik~zahok:,:. 

]~~tc:::=n;::d:.r.ras 1, ~\L.:ÜL:.l'~t.'. 

·eúc;,;ya~kut l \,:'asknt. 
J;ún:f:1l„·;:. 1. G:'1d~JL't•S. 

1::.'1.nl1eg:yc„;; 1. l\:q;,~·yhú11ll\·gyc.s. 

r.;11::n1(h·ari 1, Súrr6t.Ull\·ari . 
l:fJ.c,d:."tt· l, Ealalu;;L•1\;l:tt·. 
CiuJ.<JL1 1, s~1;.,h:d<.·111 ::l:it t i:::, 
e„ ,,J.:,•nya 1. 1!'.rdüc::o-koll'ya, 
Dor\l:,>111;:. l I\'.i:'kuntiuroz.sn1a 
}\cj:;;;;".(\g }, SltU<\:3:·~g'. 

Er~·: ;~l!':;l:fal\·a 1. T1i'C:l::i:t::nti~l'z~·óhet. 
Fa1·k:1::d 1. \""{!.2,"L<.!.rkfc:-i(L 

Fl'l::ogyhúza J. IZiskun:lCiegyhúza. 



58ű 
1-Iadhá:~ 1. I-i~:jd•_1.hadh:lz. 
}Jajclun:':d·.id· :ir L ~'\:"1dur.h·al'. 
1-IajduYún11•_-:i:: ,. V(t:nn;:;péP:~. 

}ln tis L }_\:_j, ::uuicalrL'. 
}lódn12~·;:';·.-:·,.,::·: cl:";y 1·:ut.:1:: l. ·y ús:'trh21y-lCut ,1s 
Jász"ktr~!~·~·;;,·yll(tz:1. 1. 1(.Prek;·gyh:í.zzi., 

}Crdú;,:;; l. L:iid: ·:::dú::z. 
J\arú.st; 1. :'~::i: l·:et,·ú:::;;. 
l(c·l::.:.,;:;1,1 l. r;t•d u\,:~ 

l\.f;ll2"'" _r:~ü:ü•.•lll:\:l'( :oC. 
J ,z,ch:~.; .. 1\ 1 ..:l.:t::1]<lchúz:t. 

1i-L1.s·:, :: ····· 
j\fogy:c 

J.L::::-';; :l, 2< 

· .,L;1, :y l i;~c\,1.>11y.~:-u111bat.he:ly. 

·~yt.-:'; ."<· T~1kt;J1nrl:;:"tnyra. 

Nán~·,,; l. 1°"J:;_; lu: crt.s, 
Nt·g·1·ú,t· 1. Lú1\,·1_ 
K yi d1:t;:: -- : ;;. ,: ~:t'.«n·ú. :.th:,:::1. 
6(1„:·!~iit1" :o:· i. IJ :Hl>(,-; úr, 

t :~.i. 

L \-,ot.:01 vn1.::rz:s-6bc·t. 

Sánt.oun l. 11 'c}ln.<·nri ·~·Jll. 
Sitr!i:'qi-.i\ 1::;:~ 'r):" :iy:l ÚI he:lyczve Tokoch·a. 
So1nog;:,„k,~t.ll·: ly L !Zr)hely, 

Sopron:nihúlyi l. Jiihú!yi 
Eorok;:;úrpé;,.:-: L l':_-...:i;.zl~llti111r0. 

Sz1,k.c.~(j 1 Iht'"' '"" :;,·,;(„ 

S:;..en1c: ... 1 naJa: ". ·1i,::-.~ 

Szentgrút 1. Z:d:t,; -'~!1l.'.!"!'Út'. 

Szent.ilnre l. Ti;::zaszcntl1nn„ 
Szenljúnos 1. :\I·)sr.on:::zl·ntjáno:-:. 
Szcatlorinc 1 Bnranyasz1T11llirinc 
Szentniúrton 1 (;yi.1r.oz•2nt n1:'1Tlnn. 
Szobo:::zlü l. I"l;.t_idu:-z1 '.1(·.:;;.:lú. 
E.:zovút 1. Hajdu::.zo\·úl. 
Tatatóvúro::-: !. Túv:~:·1..·3. 

Té!{•ny 1. :Nag-yti:tl~ny. 

'J'iEZé\~1.Jp{tl' J, ~.\_Jpúl". 

'fi~z:qJol.;;úr l l >.•h.:::'tr. 
Udntri l. SúITi~tuch·nri. 

Ugra 1. Uih:in1:.:-n: 
"\'ar.~úny L \":e.~z11101n\„,lr:;:'l11y_ 

'\·úrk•!i!Y 1. Ti,:;:~•.\·i.rk;·n::. 

\te-riil'.t' l. l\úg-rúdvcr(íee. 
"\'örö:o\·úr l Pili;:;·,-(ir;),:yúl'. 
~a1nú.rni l Dal:tto1;z,unúrr.:.i. 
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(~.\ szövegben levő sz{unol~ a ·:nindc1l1(01·i c.ngcdólY
o1d1·at szú.1116.t és ke:ltét jelzik.) 

I ke1 
g:u 

I kel'. 

Budapestdt: 

I<Cirályi i:árpa1oia, J nJ;.\4-1 '.:~'.~, Főn16li t~:-ú
J(or1nftnyzúz:0 g, Lr:z.. Súrkúny >Iik1ú:.:, 
1\.ékgo1yó utca 1:?:n.1:"J0-1.fll?. St:h·,:a 1 ·1z~'"r 

szanrilórinn1 rt.. k.::.z. d-r. i\.:c::: l.:;;l\:'nl. 

J. ker Né1nctvö1;,_;yL üt 20. n:>.SSG-1\117. l\L 1dr 

TihlCh+.•tC!! gy(',g·y\E! é:::;t, 
II. 1;;:er. Uj Szsl\t. János 1~iizk6rház :3:?:,-1-11;-l:-=.():1. 

Bud:t11t:;;;t Sz!~~lu;:o]\Í\·:'críl:-: 1(c:;:. Fc-jc;;.; I;;l\·(111. 
II kC1'. Fii utt;L .\:1 .L()!1.0t10-lS:\'~ Sz1·nt i::r;.:.::-- h':i: 

apácarr~nd k/irhú:·a. k\-:: 
\r. }i.lch!•l;;bcr!:; I·~1.1n«1 u Jil. 

rli. Yl:tdár :\iári(>ll. 
:.I~q.~y. T-fnji'lzási 1J. [:. 

Intézet, 1\.t·z. l~in:\1 .Túzs.:f, 
\'L ker. Pod1nr;11kzky ule;~ 111. t:~.',Li·1--J\:::'.~. :\ 

:;\íÁ \i R.::t-<:~.g;;égi e1zto:;itt) ln1 e z<::t0n(·k l'C'Jll.L '.·:1.ic: 

és 111agán1~úrhú·;;J. kc:.beclóhr:n. 

J3n.rn.:i„ 

5SU 

"'\llI, ker. Tieih1Pn t6r 1. 45120-1\l2l. ::\Iagúna1kal· 
in<tzott:tk Biztos;tú Intéz.eh· (a:.2·lüt1: Fere.nc 
,1úz;:0f kr:n:":::].;f•dt:lnii \:(1rhúz) ·ke:z, 1.,~rszinyi l(ú-

r0ly. 
"\'TI kc.r. Uzo:ul;:1 lllta :2\1 flfl.f100-1\12í. T. :-z 
~!\.z Or;;zúgo::: 'J'ú1>acL.tl1;1nhizi ositú 1 ntézet uz ;o~;:i 

l:t-t·húza ré.::z(-1c,_ t<'z. Sdnnidt Júz.se{. 

\'"II. k,;.r. C::cng;;.·ry 1ür::t '25. 1?.0.2.:·38-1938. I, ~.\z 
Ül'S'.l.Úg-O:\ 'firsada.lo:nhizto::'.tfl luiúzet C"::::nµ_-C:l'Y 

utcai rcndeFi,ic 1'1~.51.ér0, k2.z. li.02:;:.n1u,r11:. Ft•TC!H.'. 

\ 7·TII. ker. Gyulai Púl utca 2. Sze.1ü Rók11s kór1i{n:, 
:21.5ífl-1\)'.28. Budave:::t .szt1;:e::[iíYáro:-, k<:lPlÖ: 

I-i:tlá~·~ CylirrtY 
\'llI. k:::r. Fiun1·.'i ut ln„ J'.>,:·{S-1\J.10. 01·s1.{qrn:'i 
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.<\.z 1921-1030-ig terjefi<l" évtized alatt e szerint 

.$'1.D :.::czázal&likal, yagyis csakn01n egyharinaclda! 
s;-:aporodoi t az r:li_iz,'.ílc.g i'1 1Hnúll-att gyóg:,-.szertárak 
s:;Jnna C:s <:'.gy g-yúg-y;::z<:rtúrra 111ú1· c.sr.k GiS-1 1éh:k~ 
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('f.t_•lJtt. 
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A.1c--si nuc:·)1.f i:irDk.~ T>.:thlen 



602 
özv .. ~\1~·xande;· Ist.vúirn{>, Sirnaság 
_;\Jexand1•r l(úl:nún, I-::<.1reag 
.:\.lnH:r DéLl, i\Iúi:&.sz~i~~-;::a. 

.i\lpúl'i I\:áhnún Géz::"i.né, E.0ré:ry, 
_•\111 ics Clyörgy, Zo:nbor 
_.\.ltn1ar:n _-\Jadál', E11tl:tpt..·„:::t, "'VIII. 
.:'\111\irúzy TiLor J :'i::::c ~z s-ntlú.szló. 
A.n!hrus flpz:::i)r Já:~zapúti. 

A.n1hrus Súll<lor, Eud:.qH:;:;t, \ 7 , 

A„11dcl L:tjn.s, Gúllor 
S. _.\nc;v~d _-\.nta1, Na&,ry:ncgyer 
_.\nt:ü ..,\ko.~, Ujl~ig:tós 

:;\nt::i.l D,:;z:;r'.l. Szati:1:"trhe~y 

.:\r.i·:il J1í.szc-l, \Tccsés 
A11t:ü S~;bin, D0d:l 
:\r-.J_rG Lú::::dti. J~ecs1~0n16t 

dr. Yil0:o; . .\:n.dri. 0:~;:1 ödör:: I\;Asz2nti:r:.:c:ébe:t 
.j.JH'Ó J ~.nii, Szt:!:!ed 
.-\r"d;;;:!~i L·:t \"Ún. S:::1Ladl~~'-

A.1'ú11yi ~\rpúd fir;·ik., De1ic·cc1•n 
:~z:ui~lÍ _.\_-:::talüs G:;ö1·~y, OL~3zli:01.k:.!. 6.3 1~1:d0b6.nye 

A.tlct:~-,- L:!j(1.:: 1 ?\'~tgy\·úrali 

J\ubcr Lú:::drJ tlr., :\Iohúcs 
.. \dú:n Loj,:.~ <);:d-..-r~~·g·yúnt..· ~·.p 

„\diun l\Ii'kl/1.-:, ?.iLgvi: 
.. \n•!Hl-ú:'."Y L:·1:o;:Jó, Pe.~i::.:::.:·nUú-rinc 

Ar,_.n s:o1:!,t..;1· S::ily(l:;\·:ir:ul 
),L: N~:g-:_- Lajo.s1 }Iajdli:- ·<·vút 
Ii<Ü.lo\.'.h::y I\.áhnán örök.1 I\.ap0;;v:t~· 

:i3~ibu.:sik l<'crcnc, Buds.p2.:·:t', VI. 
B:tchó SCt.ndor, C;-:i:·gk:d 
.Bajor Júz :é:J. Ti2i::tYúrkony 
Bajnok Jcnii, 1\.éz~ih·úsúr1H,ly 

D. Bajnúezy Súnd(11·, 1<·~~gylJ{u1ya 

Dr. B<:ik:1y ::\Iatil•l Dpe.~t, \~LL 

özY, Eako3 l<'ercneué, T)uH~n··2c;::;c 

Sz. Dak::ay D·~l:ti N~igykiü~:. 

B~tk:;ay Lt~:o:dú, T\:6ka 
Flc:.:la.s.sa I.::b-in, 'réesö 
E:::.iá.:J ,,.\.1 púd, Bud:q,p_o;t. ::~L 

BaTás Z::ig-:11un,l Uriik-, Háko.:o:palot::i. 
Br.lá:..;::.y J oiún. i·:nnih'.~'.yf:ll ra 
Ga1úz.'; _.\rn:tlia. l~o<lnrg-'..:•_r•.:.sztur 

B;::.lú:'.::: An1liP (:::.: n?j<:, CTyi.inr,;·yi.i.s 
E;:dúz.'1 Dcz:;ü, 0Johnr<i 
Balá:~.s Ernú. ?\úd:.:;,'.:10,:\ny 
D~Ll{iz:; Er2::Cbct, lTaT.":·„~:y 

Ea1úz:; FerGll(', i}.'tlil..01: 
B~tl[czs 1!\\!l;t, E'rcl•Jt\·k'k 
Balú1::': S[uld\1;'. ::;;dg-1:i.YÚl' 
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Bauo.1_· l\.úrnly iii< k., l\.':':enn.:.•:> 
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Dl•lc.1~11:1y J\~·:.rüiy. Bud::p..:::st. \~lf. 
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S;:il-i;ú;:;,.,:y Gy. Lú:::zlú, Dudapi;st, XIV. 
S:.ih-\·Szb:r zqJtún i•rök., Nagyilonda 
Szily Gúza dr., I\d~.s 

f;;:.i1y Gyula, i\Ii.skl1lc 
f;zin·:·h:ír En<l.:·e. s:1.::1..:.:; 
f'.zini A ... ndoJ', IZézdi,·úsúrhcly 
Szir1ay;::yH6, I\.iss IL1un, Ti.;t8t'1cn 
Szinnay c;yöl'g-yné. l~jiwsr 

Szirinay ,Józ.siJ
1 

\íisk 

Szirn1ay 1-~i··nél iirök., I\.iskundoroz.-:111ét 

ifj. SzkalLi Lú.::::dli, Budapest, \"IJI 
f.'7J:1vik Súncior, 13czr.~(~n 

2:-:nik Gyul:i. ölio::t.~Q 

;:..;zn1odb . .:; J1.>zst-·i dr., T\·e:.:zthely 
~;;.1n1·;:,c.~:_ínyi ,ii',z:.:.::.L :.:.;z,·brfrntz 
::Cr:old Lú.:::J('i, Pe::;i;:;zr.>nt<·rz:céhet 
.St,\>ndy Lú;;;::L.í, I~.u11h2~ryt.:-s 

S:cJ11ik•'.1 l).::z.~(i i.irük .. );yi1\:gyhúz1t 
~'.z(.illD:'::y ~-\ .. G2r:1y;.;.::z0g 
8:-:!illús.y Jt·<10, ?IIakú 
2;:(.\;;yi F'.<n·ne. D~n·.2':: 

~'::órt ~ryn(' r;:t:~l ::\Iar,!:!it. I':Jú'.:tl!i·a 
;:::::p0rny 3IikJúc:. J.Iúdn1c;:ii,·úDúrhe!y 
~;.:n·tyko\· }lilún. (',:un>,'..?.. 

f:':·:ty1;:::dc: J(1z.<'1'. ::\Iltgya1·kaniz~·a 

:::?.1i1:c. :k L'l'.·ú1i. liurLq. ~t. \"IIT 
Szü<.;:-; nr:.b,Tt i5rök., S::dg(Íiarjón 

Gli7 
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Sziic:~:H!, Sz:Uts Julia, lVIátyásföld 
Sz. Szücs Ernő, Budapest, I, 
Szilts l{á1tnfu;, Nyíregyháza 
Szüts Pál, Budapest, ·v1. 
Tabajdi Gyórgy 1 Szatn1úrnén1eti 
Takács FerencIH~ it·l.=,ö köröskényii }Jarkány 
T:tkács I:::!Yún Bpest. \TIII. 
TnJi:áts János, Bu.1aton:fi.ircd 
Takácsi Nagy Lúrúnd dr., Sz(•kes-fehérYúr 
iizr. Ta1nás Gyul:'iné, Balatoniölct\·ár é::; E„iirö;:.he.gy 
(iz.·v. Tamás I-né, Sza1nos11jYár 
'fan:u\s )1·1ihú1y. Soly1núr 
T:t·~n:ís Simnn, T-Inn11'rlid:.:.z=at1núrion 
Ta111ássy Fl(iri.s örök,, Budafok 
Tn1)fer Sándor, Bodajk 
1Tapfrq• Sándol', Szallk 
T<H' Dc•:.sö. Gara~b::1 

T nrjúnyi .T iut·):::, l\.i sknr.J&l.c-gyhúza 
Ta3 Zoltún, Bé~'.;:úsn1e!~yr:.1: (C:-:ill~·g·hcgy) 

'fntú.1· Józ::;ef. Tiudape.;t, :XIII. 
·ratár Zs. l\leztihúnd 
T<ni:ffer Gáhor d:«. Egr·r 
'luya.s.-:y FPrene Gr01.;: , E!H!S 
'f{,bo:· Gyu1r, örök,, ..,.\.lbe:rli.r:;:: 
1'úby Jé1:.:;ef, IZ.i~kunfél<::g:y11áza 

':'áncos ,}Óí:::c,f1 Budn.pt.:<::i', 1. 
Telkes::;y Gúbo:· dr., 01\·)~;húza 

üzs. TE:-1tsch _.\dolfne. Szt>re(h1yc: 
Tc.1ne.:;yúry I::b:[u1, l1ujapest1 X, 
Tem<\:'svfn·y J ózseii Sz0.gcd 

Ti::reczl:y Púl, Szentznártonktí.ta 
Tcre1ny l\fenyhért, Den1ecser 
'J'ernajgó Józ:;t::i, Elhlape::t, XI. 
1\:Y1.·li 'Pfdn. Ductape.st, x.r. 
'Tcnt:::ch Ottókár. 1\To.son 
'félc::o.sy Loi.\·án, I\.iskunlacháza 
Téry -~tn•él, Iióf,,D'e~z 

'fhalIPl' Gyu1n, iViczöberény 
Thall0r Pii.1, Neanesócsa 
'l'ha11ht1ffer Fülöp, Ilo:;va 
Thegze-G-erber Béla Szinérváralja 
ThiEi1-ry Tibor, Csepel 
Thül'l1la h.úro]:yné, Pc-red 
'_fho-;·cczkay Súndor, l{:í.p•)1nok1no1v)::;tor 
Thiin·"Z nez:::ő. Déké~,~~<~ba 

Tln11I11i.~zky Kúroly, Sú!·n. 
'1'1111ry ~.\.ndo1, IZisH:;::unfélegyhúza 
'fhury Gézáné, Baja 
Tid1y BG1a1 I-Iorgos 
E0n1e.:; Tiln{n·y Tin10gh .Júnos, Bpest, :ZCI. 
Tischl:::rnö dr. Palf:ii'.ZY ... Anna, J{o1oz.svár 
'J 0111csúnyi 0dön, Unt,rv:i.r 
Ton1l:a IZároly, l\Iag·yaróvár 
Toh-ay Tn1re köpö;;di, De:hrec~n 
Toh-ét.h R.:z.ső, 'l':.í.lya 
Ton10:-y E1t.:E10r, I~i.'::kunhn.13.s 

Toúth l\Iih:ily BP. X. 
Toponáry Jó:,:scf, Eger 
-, iléz Torday Fe1't:1H: Budapr>,~t, "VII. 
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Torkos Déne.3, öriszentpétvr 
Toriria Dinüel; B1H·sr, ·vrrr. 
Tornvos _,lJadúr, Litk2 
Torn;·o.s Lajos örök„ Jú~zberény 
Sz. Tóth Béla, DebTec~n 
'fóth Béla, SzPghegy 
\.s. 'fóth Ber'ta1an ör(i1,;: .. Nagy1~cseg 
1 óth Dez.só ö{·ök„ Egyek 
Tóth Elen1ér, Ertl 
Tóth Elemér, 1\.öl'östnrcsn 
'Tóth I,lona, Ji:,zfelsö~zentgyörgy 
Tóth IstY(u1 örö'.;:., l\.PcE-ken1éL 
Tóth Ist\·án, )Junkúc.s 
Sz. Töth Józst'f, I\.i:::1~u11Jf:lcgyháza 

Túth József örök,, ~rdö.-:sokonya 
Tót -I\.{ü111ún, BerG>:n.:-~·ad 

Tlolh I\.úlinónné, :Nyényey \'ilnt<.!, lJalatonke·nQsG 

:l'úth Púl. Parúd .2s Recsk 
Tölgye;;sy . .\ntal, Sz•:-ntgál 
Tön•y Béla, Dős 
Törük A.r11ád. l[egye-sha.lo1n 
'i.'örtik Gyul<'i .nen1e::;, NyirPgyhúza 

Török l\.álrnún, Tápióbicske 
'I·t.rök Lá:oz.ló, Gyü1· 
Tórbl-:i .i.\lárton, St:cgcd 
Ozv. 'frajánoYLch A„nta1n~, I3e-n:tty6ujfalu 
Traply A.lajos, Bogács 
Trauh1>:alz N .• 1-Iuszt 
Tyik-ovics gyÓgyt.ár1 Szilbúc'3 

( 
• 

Ujhelyi S~udor, Mi:ndok 
özv. Uhnann Zu1tánné, .i.\Iezőtu1· 

lilrich Józ2;t'"f. Szeksz(,rd 
u. Uray László, Já11k 
ürn1össy B. l\Iiklós, Sülehned 
v~acla.-.-ek Fel'l:IV.!, Nagyboc.3:kÓ 
v·adász Elek, Nyirbátor 
Vadnay :Zoltán, I-.fird 
\~ugaszky l\.ázmér dr., Rákoscsaba 
ÖZ'\', \Taj<la Gyulán~, A.bony 
1,iajna Józ.stf, Bu<lape.st, IV. 
\'ajna László, Budapest, IV. 
V-aJner Lnjos, Rozsnyó 
\'<Jlu József, Felsőireg 
~\;argn _.\nta.l, Bék&scsab~ 

0. \ 7 arga I1nre, l{::ijduhadhúz 
\ 1arga Púl, J-Iajduböszörn1ény 
·varga Pál. ököTiLó 
\'arg-ha .Lfrs~ló, I'nik!.s 
\'<.'..rgya:;.,y Gyula, Nagykörü 
\iarsúnyi Béla, B1lllafok 
\'asdénycy _.\1adúr, Nagybajon1 
\iasclénycy Elc:::nér, Nngyntúd 
·vuss Jenő, B8rcel 
i/a.::;s Lajo3, Nagybánya 
\i.1.ss örök,, Oklru1d 
\ias.s Pál dr., Okh1nd 
'/a.sváry Béla öröl;:_, Jú2zárok;;z:.í.l!tl.-; 
\'nszoe:.sik I~n<lre, ökcir1nezö 
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i.;atai \Tattay El-e.1nér. (~önyii 

Vitgci Gyula, Villány 
\i ágó ·tsLván örök., \ 1illá:ny 
\i{dlay-Sipos Berta, Nyb:inihálydi 
\Tú1nos Gynla, Buda1)est; 'l. 
\Tán10:; Ini;rs, Dió.s-gyi.\r, Vasgyár 
\' ri.n1sz:er Gyula öi-ök„ Fényeslitke 
vitéz dr. Várady Lász.ló, Szentes 
\ 1 :írady l\filiHós, TuiezStu.r 
\'árl:onyi (Wagne:-) Tivadar, Kald 
\'ec.sei Nagy Dez.sö, Egeres 
i1zv. Velcsey Ist\cánné, Eger 
\'ere.; Ba11ut, Ercndréd 
\'eres Pál, Tisza1uc 
\'eres AJ1tal 1\:.irálydarücz 
\"eress A..rpá<l:, SzászTégen 
\ 7cre::::s _.\rpúcll1é és Tú.rs;ii, !3nda.11e;::;r, II. 
\í:~réczy Géz::; 0rök 1 l<\.en<lere~: 

\iéher En1ö
1 

P0~l;.;ze:1itlürinc 

Véberné, Bárány Elza, PestszGntlüri11c 
\i égh Lá.szló, Szolnok 
\'1ily Józse.:f, \lé;:;ztő 

V t."rtesi Béla, Szabadka 
·vicJa Lászlö, l\Iohics 
·vitla ö<lör., Béké;:;3zentand:rás 
Vidoysv1cy Istvún, Dékéssán1son 
\'"ii,i"h Ferenc, IVfedJ,ycscgyhá'l-B. 
"Vincze l\Iik\63, 1Cunszentn1árt.on 
'Vincze István, Butlapest1 X. 

l 
1 

f 
1 

! 
' 
j 
í 
J 
1 

1 
j 
' 

\'innu.y Béláné özv., l{agy1núdfalv~~ 
Vinnay Ist-.-án, Ko111b.<l1 
\riola Lajos, Tököl 
Vitsek János, Kula 
özv. "Viz~lovszky LászlónC Dunaszentgyörgy_, 

\'Iad Péter, Bol'gó1n·unc.l 
Voó.a Gusztáv dr„ Lo:;onc 

Vo.gl I(. Lajos, Szentlülöp 
·Voith i\I:ihá1y1 Gyergyóa1falu 
Voith Józ-sef, 1\Tagyar1ápos 
\~ olánszfh.."'y Ferene1 Fe1söba1og

Volvteiter Frigyes l\.iskér 
'./ ondrn ~A.nto.1 dr .• Pér.s 
Vörös Sándcr, Földeák 
Vuit.s Sándor, Zl)~bor 

';ujics l\:Iátyás, Péln1ouostor 
Vul>:o.sinov-ch Dusán, ósoi.-é. 
'Vukovics Dusán, l{áty 
·vultoi,.ics György, IU.szács 
·vulkán László, ICrasznabéltek 

:\Vaschsmann Hugó Bor,i·ónrund 
Wnchter János~ Na~·ykú.1~1.Y 
\'Vab'11€l' Klára, ~A..hnf>.::galgó 

\Yagner Wilhebn dr. örök., 'l\-~ke 

(izv. \'\'ajdits Györgyné dr .. Bonyhád 
Wallgitrszky ~A..ntal, N-yirb~g·út 
"\\iallenfeld l\:Iihály, Dunabo.r;Júny 

711r ~p9µ ~nJos, Haj~ltS:f;Obos:;-.1ó 

(''""'•"! ,) 1.) 



()7.1 
\Valln1:1· Itet.~L brül:: .. Ug·(id 
\\'ttlt1_·r Józ.s2f. Z:11nbor 

"\Vnndr(;k J1~iz:; . .::.f, Bnn·La 

\V.:üt~:.y I\.r::·pl~l, T::1ni'1d 
\V;·p;ho.f[c1· Jli~dú.s. Iluki.1d 
\Yt:igl De-7.:;ü, Pú!..'.;:; 
\Ycile:r P0Lee, Búc::o:·1lo::: 
.\Ve!nh1·l'g.:r .S.,.1·1nin, J1<1gy.Jrnl1't.'--:;(\2 

\Veinberp;er Li•sz1,'). L'.:\·a 
\\'r·lnl'lch 1ir·)k., .~.1·ai:yc;.:1nr:ggyc" 

\V<'i.~z Tntr~·. lit>l"t.'g;.:·~fl:-;;, 

\\",-:'l.-.::,ht:rg·c,1· Ferenc, I-I:ijdudnro.!.!.' 
\Vi.<J1;~u.-.:;.; S:'ti:tl1<1· öri.··k .. \~úg·farli:a;-:ci 
\Vl:lln1~u1:1 1\/!roly iiröL., ·v:'tnnczl'• 
\\'.·nczvl Laj1>:'! I'1·.::l-.:zen1i::rz.~0b2t 

\\" 1·llt!:c:l' I./1:-zl6, ::'1Ir:zííher6ny 
\\'t·.nk li•:·l~t. Et:ndcr,·~· 

\Vciir:1.-· '.;yu1:1. Tiurla11\·:::l, I, 
\\'vrtht·i::ti..·l' 1~ud111f, I)úrJ:c 
\ \' l·:<·:1..cl1t\·: zky Er:-:.-.:,~/i('t. ~l:ig·1·11.arjú11 

\\'~·-1.er A11d1·:'!.,::, P:i1·11.lü 
\\'(J.,_,t' rL..'z;;íi d1· .. !:u,la!J1'~l, \"TI'!. 

\\'[.Ji;::,r 1\::i]·n1:\11, P~co.: 

\Yl·h1y I.-.:ty:"1n. :\Ii;"k••l\: 
\\'iddo::r I1nr.~'. :\I<:rü:'"\"Ú.'':.'tthc·h· 
'\\'idd·.'!" 1'6í.•.~1', :-.::q~·yl1~\ny·a 

\Vidl'h:h 1\.óruly Sz:tb:ulk:" 
\Yiürich L{~5:J!'.), 'I\•nv-~rill 

\Vi<"c.land D~il(:.:;. i~ri.•k .. GyuJ~c 

\~'1ela11d Gyula, SarJ~a<l 

:\Viener Jenő dr., S:t.n1nbathely 
\ViPncr Leó (iri':k., :\T cdg-yesháza és l\-íedg:yesboci;::~ · 

\Villn1ai1n Ottó dr., l~;..dapesi;, VII. 
\Villy I\:.úroly, nút:! 

ü:,,.·\-. \Vin11ner 'Vihnc;::Hé, Noidt;:oladiny és SáT::z01tt-
111ihúly 

"\Vinkler István, .h.on1ját 
\Vinkler Lajos, Gyula 
\Virker Jinos, Rúkoskerezzh1r 
\V ir1onru.1n /> ... rpúd, ICazsa 
\Yitin1a1u1 Ele:11ér, Budapest, ·v1 
\Vokalek H. örök,. Beszterec. 
\Yolff Dezső. Dudn11est, ·v-. 
\Vl>l.f.f Ernö, 6r;.1<l~1:! 

\Vo1i"f Lajo.3 E(n1et.1n·ón~Li, I.:ud:ip0 . ..;r, L 
\Vollner Lipót, Balutonalinádi 
\VohY~itt:r I-Ienrik. '\'Grö~n1art 
Ztichár I\:úroly, BáJ.ülida 
Yahurún.::.zky Ervir~, r~ndave:.-.:1. \'!. 

Ztt'l~ár Sá11dor örölc, Szcge.á 
7.ak[n· .ZolLú.n. Sze-gcd 
Z::da En1i.1, I-Iajduszc.bo;":-.lú 
%3lai János, Sz\?!\.::::::úr<l 
.ZrJai I\:.ároly dr,, Ccg1C.d 
Zalay Lujos. Oro.sház:c 
f)r, Záhonyi Gt'.z,t ,'í, lZúrvly. l\ud:t!:;:dú:-:'. 

Zán1bó Lúsz1ó, Ján0shalrna 
Z.;t•g-ler I:Ten:rik, S;:,é.~t~·lyndvrtrh(!\y 



6'i6 
7,1nunen11ann Je11{), I\.Iezökúszony 
Zboi·~1\· Gyu;~t örök., DnclupE:St. IlI, 
~'.-bon;.;- Gyula. örük, ?.Iar:;ritsz.iget 
Liin~ry L.·,_.c;z]ú_ .K::c.:;kell:.r;:t 
íJin,:z\:;y J(,zstd órok., Dunz,fölciyár 

~·'.i\;o.,:;;_'.:y l;y\irg:y, Tútk'J~nló.s 
í'.o1Jr,l I-T 1.crn1a n, Búnf:fyhuoyad 
Zoltún l)t~la. Ö!·ök„ Budapest, \T, 
í.:Z.•n1boi·y Glza, I~on12.ron1 

!'.t>nih:„ry György, Já.::;zkarajenö 
í~üldy Dc.'z_:.:D, I~isujszúlJús 

;t.-_y_i...:J: Rudol:f, _'1.da 
Z:oú1nlJo'.-:y .Júnl)s, :N:igytkfrrös 
7~i;:rn1cn L··:iLs Gé::a, Nag:n;árad 
;-::::t,g·:.in .-\rr;~~d. FO!deúk 
Zsin~;ycc: g·yc'\gy.->:::erti'tr, i\luraszombat. 

Olvasóiukat kérjiik, hogy he.-<i:::úrlá~aiknúl :1 

Zs('hnnpt<irra hivatkozni szivcskl'djt•n\'[; sz!il-

gala:ot le:.-:.-..nl'k l'7Zt'l nekiink R iin1naguknak i~. 

.A~IPULLAK, FIOL~\.E., I\E;HCSüYEK: 

I\L:\GY~\It ."\YOLFH~\3íLA!iIP~\.G YAH. 

l\.ren1encz\;:)· Júnos H. T. 1Judap: S l il 
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SóSRORSZESZGYÁRAK: 

DI„AN_.\-Sósborszesz. Gyártja: Diana ipari 

é!'i kPrl.'-skedt'lnlÍ rt. .. Bpe.st, xr,r., A.ngol

utca 17-19. - Telefon: 297-269. 

'L\PSZEREK: 

T~\PS7.El~EI\.: Zan1ali:ó, Zabpehely, Orizn, 

c.aphosein ftb. - ICCsziti; I(ron1pecher 

tápszer_ és gyógyszeripari kft. Budapest, 

V .. Nádor utca 15, 

Oldal 

.f~„d&f;.:1ügyelösé.t,"'€.lí: cbne é.s tel1J"fonszán1.0. 2~1 
A.dószámviteli o~ztú1yo1c cimc és telefon5zún1a :.!:! 

.A.Hami hatósú.go];: és intézmények 
A.Uutgyógyá:s-zatból ricinuzolaj kíz5.rúsa 
A.r.szabás 119, 

lll, 

123, 13n 

Bjrósigok cime é.'.i tl'lef:.~nszá!na 22 
Budape$ti hatósúgok 29 
Budapesti Gyógyszt:::rész Te-stüh:t értesitése1, 

,stb. 265-290 
Budape.stí Gy6g·y$z:eré~z 'festül\:t: é':i l\'Iagyaror

szági Gyógy.::.zeré:.:.z Egyesül2r 1~özös &.rte-
sit0sei 2·91-32·l. 

nut-~ll'UlU Cacuo pótlÚS'l. 131 
Cacaovaj 1iótlásn 131 
Cu,mphora (art.e:iicia:fu) ti1k~1lnui..:zúsa 12~) 
D.lgitalir, ha$zn{Ü:ita 
T::iplomú::; gyógy.s-zerészt·k bcjelenté-sc 132, 

F.:gyesi.ilett·k cime és telefonj:~ 
:t;gyetemi intézetel: é2 h;;.tósú.gok cinH~ {~E· 

fonszínna 
Fúzis:i.dó 
Forgalmi a~ó 

137, 

te1e· 

117 
1·1'~ 

391 

25 
BJS 
321 
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nFutura" cirn használat::! SG 
G)'nkor:nvkok kiképz:~se, (Dr. \Vebr:l' D1.·z;:;ö 

cikke.) 377 
Gyakorncktart{~ra kijelölt: gyógyszertárak 15G. lGS 
Gyógyszerek zárolúsa 173 
Gyógyszerészek ( l•klevvk~sefl>.;) bejelentése 

132, 1'37, J..12 
Gyógysz.e1·é:::o<:t rt·ndez.ése a vL;;.:::zatért ország-

részeken 
Gyógy:::z(1rCs2i :1n1nkarlijak 

3G, 70r 11-! 
119, 12:~, 13fl 

Gyógy0zeré-szi t;jrvényck és rendeletek 
f;vógv:;zl'\rrend1J~si ut;~s~t,{,s 1nóclositása 
c;;"Óg~szerszolgáitaí ú.s- és cllonöt•zé-s 01'1-n:'tl. 

'J'J ,_,.„ 
1·1 l 

Gylígyszi::rtárnk l-1et·2r111c.zé'5<::;·~ 13ii, 1-lil 
Gyógy.szPrt{1r\·iz.sgálat n L 

Gyója bizotts.::.gi L::.g'jai 1.'1'i 
Hatlfelsz('relé"Si tHló SG 
}Iaró.ságok <..'.i".1.1<~ <:s telefonja 
1-lúzi gyóg-y.sz!;rt(n•:tk 

}1,,;resó n1éreggé 11yi1vánitúsa 
nlion1b(1r" ci:-.1 haS:>nálata 
1Io11Yédehni :::z0lgált'.l.túsc•k 
ffonvéd g-y{igy~Z\''l'Ó.S?.C:.k Ó3 [!yÓg-yszi:riúrak 
llletékpút!.f,k 

.Jllc,:,r.ék, t.arn1h~1:u1yi i.h!·ybcii 
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