
;'1i~};)'te~ 
i : ......... ; i :::;.: 

renda!hető 

_·\l\_T< li'EOTI:\" 
;'.~·=~.E,l_''l~\,L_!nj. r::-:G kr:~ll 
• ..!\,i(_ L:,hL\ ", :·: i ken: i:-; k·:n1 
Jii'tli:i~!T Lild :: 1:;•1 f1:J ~'J 
:iilCl\".\L i1·_i ::::l 1:, 111. ··1l1:i E. 
L·-;;-;t:Ll:\-CHL\:i'.>: inj_ \r:11 L. ;:-, \;:u1L 

:_;1;11 E. :'.í 1-·•:!;i 
~~TUf'U;l:'-~ ;;::.ii i": 11_;-,_ 1 11 -, 11._:1.11 

! .\:--; .. \CL:'~IU:.: (::::.'. ]-:, ;ll "'' 
\! Ei :t iJ;J :-; in i. 
''<EU.'\L\\:\"oL f,!. JI ~:!_11 ~~·:· 
.\il\ 1 ·i~íT i:ii. :i·.· • 
( )f ( ):~,1_:,,; . •1Ji

0

! .\:1, 

TE.\ >:.~1' L7 L'.\-l Í :--; 
·; E\!l'.\l:!,:\ ('t 

\ 1) : !, :, :-: :; . l 1: :· 

!li!I d_ 
L::2 .. »:::~ ):, ~r1 

:<,\T. · ··l·L 1 { 

t LTit.\:--:Ei'TYL t~~-1·1. :2-t::u.:,-. ~T 
YlTc\.I'LEX-1~ 
\" l"i'. \ I' f, i·:X-(' 
-1· !T.\.I'Li·~X"ll. 
Zi~E.-FEUTI 

'.;:Jl.I' 1 ~::~·. 1;i1.'. :2: 1;. l !])'.'' 

:-; 1:-:::.1101 E. 

p ' 

GYOGYSlERESZE~{ 

AZ 1943. ÉVR~. 
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SCHÉDY SÁNDOR 

Összeóllitotfo : 

RÉTHELYI JÓZS~i' 
KOVÁCS ÖDÖM közremüködósével 

Arn 5. - pengő 



ELöSZó. 

Az a szörnyü világkata1dizn1a. an1ely 

n1ár .c:l év óta boritja lángba a világot, i1e111 

11ogy e11}1l1ül11e, ha11en1 n1a rnár 111iJ1d az öt 

világrészen átdübörög. 
Azok. akfü elinclitották. nem törőd11ek 

azzal, 11ogy en1bern1illiók élete vag~· testi Ép

sége esik. áldozatul, nen1 törődnek úrYaságra 

jutó gyern1ekel\. és szeg0611y öz\·egyel;: köny

l1ullatásával, i11ert a pusztitfr.:; clén1ona pos

ványositotta el elméjüket. 
_4.,.i11c1e a v·i]úgszaln1dság drága kincséért 

szövetségesein1dzeJ együtt l\:en1ényen úlljuk a 

ha1·cot a söt~ts6g. az i;-:;ll'1rtcdensóg hord:.tiYnl, 

a plutol\.rnta őrü1eltL•l f1'ig~,:r1;; lépett. n1i11cl1.::T1 

en1beri 1\.ulturát leron1boh1i kiván<) elL::nség

gel szember1. r'lz lg:.1z.súg a 111i oldaltrn1-:011 



4 
van, bizunk tehát .a j 6 Istenben, hogy a ne" 
l1éz n1eg1Jróbáltatások utá11 a ~yöze1én11 is a 
n1iénk lesz s ·elkövetkez::k n1ajcl reánk a béké

i1eit1 az alk:otásolu1ak: boldog k:orszaka. 

Hálát adunk ennek megállapitásakor el

ső helyen Kormányzó Urunk öföméltóságá
nak, aki bölcs önmé1·séklettel és hazafias 
bátorsággal irányitja a 111agyal' konn11ány 

vonalvezetését s mérlegre tesz a vég•rehaj tfü; 

. előtt minden ál!amkormányzati feladatot. S 

küszönetet mondunk azoknak a nag·)• külföl
di állam.férfialtnak is, al\:ilrnek seregei együtt 

harcolva a 111agyaT honvéd csapatokka1. -szin

té11 hozzájárulnak u haza földjétől n1inden 

hábcrm veszély elháritásáhcz. S erősen re
\111éljük:, l1og1r a 1i:el1ő c'lvórendszabályok: élst

belépteté.:;e után azok az orvtá1nac1ások. 111e~ 

lyeket az orosz martalócok két ízben ellenünk 

intéztek, n1egisn1étlődni nern fognak. 

i\li 111~gyar gyógy.sz.sr6szek, a Jiel'.:;ö fron„ 

ton vesszük }(i a részünket a háboru 11el1éz„ 

ségeihöl. .'-\z anyagbeszerzés !1(-'11ézsf,_rs·ei, 

eg;.ces ~·zt:'t ck beszerzési. ál'ai11:1k az elndúsi 

i1rak:-:a1 (;·.sszhangha11 nen1 úl!0 drúgnsága, a 

vég:zstes rnól'etekct öltött aikah11a1:otthiú11y, 

kUHill-kü·l{in és egylitt - ol>·an ú!dczatoknt 

kövctelntk li:n1·unktcíl. n1e~yckkel n12.Q·lJirkc'1z

r11unk f.ÚjcLtl111as, cle 111é.g·is szi\·es~·;1 tesszül;, 

.n1c:t ezzel :tz úldczat\·úllalússal c~cl2s n1ag~;a1· 

hazl:!l kn:1 l:.: ta rlozunk . 

:\ c;~·úgy.szerészek Zsc(111aptúrún<1k t'Z 'é\·i 

é-vfolya~11út n1i i·.s ennek az úldozntk6:-:;z::;0µ:-

11ek jcg:,\-..Sli:::;1 bocsátjuk utjúra. ,i__t•;\1:, - da

eál'a a l(\·on1daw, ::\ papi~·- é.-; <t kiiny\·ki)tiin1un .. 

1-::úk kliltség·en1elker1ést~nek - 11e111 t~n1c:!tiiJ.:. 

ellenben ig,vek·0·zlii11k t<.trtu1crn1Ja11 l·.~hct(íleµ: 

·1116,!.!· ti;l1lJcl. nyujlani. n1i11t HZL'lijtt. 

Ujl.)()j gcndc.~ rt.lld.:.:i::;r . .;ss0g:g:el. pr:utos 

túrgyn1utatóval el!átYa
1 

J.:iizz0tettük at. lD-.I:i. 

(:yi Zselnul.ptúrhan a n1ult. é\-i kiad\'úti~~unk 

(1ta ezé'-:.i n~q1túl'unk lezúl'úsitig- n1egjeh:·11t 

Dsszes rcnclelc:tekct, leiratokat, örtcsii:é·.seketJ 



stb., n1elyelt gyógysze:1·€szí \1cnatkoz{'.suak. 

\Tannak közöttltk, in~lyekre évek n1ul\"a is 

szültségünlc lehet, n1int an1ínő p21dúu1 a l·:~

kásrendelet. 
Ez évben is hasznos tudn'.Yalúk vannak 

ZsebnaptárunJcban, valan1int pontos cin1-

tára n1h1dazoknak a hatóságoknak. CQ::;esU

leteknek, intézményeknek stb„ nmel)·2kk2! 

a gyógysze1·észi g~,ra]corlat során c1olgun1.;: le

het. 
önálló ]cözlen1é·nyeket ez 8vbr.:n ol:-·ano

Jcat hoztunk, n1elye:k nen1.'.'.'.sak tartnln1ul·: n1a

gas szinvo11ala, l1anen1 iróik szen1él>'\., i::i~ 1.tt 

is általános ércleklőc1úsre tarthatnalc sz{t111ot. 

Ezeknelc a cik.kekJ1Ek sorút ne111 k>.scLll 

név, mint dr. At.oél Elc:11ér !ll'Ofesszo··. \Jel. 

i.igyrnh1iszteri ta11ácsosé nyitja nv~g. a1,;:i 
,,Nél1ány hasz11os tanács'' cin1ü közlern:~H;:6-

ben megszivlelenclö t1tbaigazitúscJ~nt ad ;1 

sz·en1élyjogu g~óg-yszertár~1k clnclú::::t, !J&r: 1~
adása vagy 1re.ze1tetése Eset~11 küYeb.:11di) e:j:~

rásról. 

Dr. Za/ay Dezső Kispest-Wekerle-telepi 

knrtúr.o.:unk. aki a l\'Iagyar Gyógyszerásztu

c1en1;_'\iJ.\·i rrú~'snsúg Értes!töjén,ek kitünően 

szerkesztett „Kérdések és feleletek" rovatit 

vezeti. a g·~·nkorlú gycSgy·szerész Iegtökélete~ 
ssbb sz<Jkérteh11ével, ,.~fagistráJ.!san rendelt 

tnblettúk kés1.:itése" cin1en si,et hasznos ta

:nácsok]m] a gyakorló gyógyszerész segits2-

gére, Yénykészitési n1u11kálatainál. 

Végül dr. Ferenc kartársunk, 
gyóg',vúrun~1.g:ykereskcclő, in1n1ár negyedik 

6\·e n1unclja El .,A vi!ágháboru hatása a 
µ:;:ú.E.\·~1 ru naµ:ykereskedele111re" cin1U köz le~ 

in~nyélJcn. azokat a nehézségeket. an1e]yek

kel ::t gyóg·yúrunagykeresk.edelemnek hábo-
J'll" (n·rín·\·::::zerhpc.:70. ·- 6~ · 11 1 ' ··" .-„ -.~. ·- - --~---c1z .... ::::;e1 a .;:a n1avnl ugy a·~ 

árul,;: elosztása, n1int azok kalkulációja tei~c-11 
számolnia kell. 

'1\:!·n1é.szete.3e11 ebben az évben sen1 
hia'.11\ .. '.z1']• Zseli11a11ta' ] J 'l t· ' - · · • , ' nm 'io a nap ari resz, 
tc\·úlJlJú a g·yóg·yszertúraknalr, valam,int nz91~ 
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tu1ajdoJ1osahtak, !1aszonélvezőh1ek, l;érlöil1ek. 

és kezclőincl;;: Jehető.ség·ig pontos ci1nj;;gyzé-

1\:e. 

Fog·adjá1\: tehút kartársaill1\: 

rr11ár. 71. é:vf0Iyan1úba11 jelentkező 
tárunlrnt azzal a szeretettel. me!y2t 

az idén, 

ZselJnap

e kiarl-

ványunk iránt irnír hét; ·évtized úta voltak 

Fim. '!N fr\i fl~ ~' .. o/' ~ /,/ f\ll ~f ~ ~ ~' ~ ~17 liJ:liftill~}jr::áJ=~LJ w"'"'-'~B..;-,1;;.i._. 

~fi~i~ és ~]érb~~rnfil~~ai~~@Jl;{ 
V-1@zyge%§ü~~séa'e g 

1943 J'.Af~UAR 31' na13 
!Napok 1. RÓm. J;;;~-1 "Protestúna 1 Ogörö~I 

· t Péntek i Ujév < Ujév t9 Dec. í9·t2. 
2 Szon1bat J~·.Ink~r 1„:Af>el 20 Ignác vt 

:; Vasúrnap: D. Jéz .. ~z. n.I e;. Bcnjarnin'.21 D. Szt.-a.~ 
1 ,_!. Hl·tfó j Titll:iZ pk. Leona 22 :\nuszt. ij 
~ 5 Kedd : Te!c.::;zf. pk. Sin1on 23 K.rét. 10-rt 
~ 6 Szerda 1 Vízkereszt ·vizkereszt 2-~ I\.nr. elób. 

7 (~::üt<irt. ! Lncián vt. Attila 25 r-rngyknr. 
S Péntek [ S..:öréuy Szörény 26 Jstsz. I\-1 i 
9 Szo1nbut ! Julián Yt. l\lurccll ~7 Istv. fó<l. 
--------------·-·-----~-------11 

iO Vu.süruap; DJ. Szentes. ~ (:l. l\Ie11inia :::s Ezer vt. 
11 ~·lérfó 1· Higin p. vi..: . .\g-ota 1..:(1 .\p1tí-=zt. 
12 E.edd Er111í ap. i l::ruó iio .\n1~1d i 

1
13 S.1t•rdc1 : \"ero1likH \.idor 1 jJ l\1elúnia 
[.! e <.:Ut<il t l l!dd! pk. Cd. Hudo;- l l j(•\ 19-13 
t1 l'éntek H. :--i/ P.d L1nJ.ut 1 2'.':izil,cszt.I' 
'~-~~O~l~~dt ~ldi(' p~. ~ t _(_'._\~~~=~ ~-: -3·-~\-~~~~~k'.á~ fi 

~1~ Yi~~iÍ~'il<ljl e·_;.; :\ui. ap.i c_:z. :\nfal .t t). ll'lOU.~ 
alS l!cdo ['Jr(l:d\<:t Vi. 1 !'1ro:'ka '> l°t'UIH:Illpl~ 

1
19 kedd B. ,\larr::-11 Sú1·a ú Epiíanii:! ii 
20 Sz.crda !·"oíb. é~~.':}eb .. !·ú.biún ":!viln ~ 
121 C::Utilrt. Aµ-nes sz vt 1

1 

• .\g-nes S c;yörgy ~ 

1

22 Péntek \1nce zt. :\nnr 9 Pol. 'Vt. ~ 
23 Sznrnhat HHirnnnd Zclina 110 i\lárcián 1 

n~±-,:-;~~-~i~·nnp_ c~-T~~)-k~·-c~·0~~idé j 11 IIei.'.; 7f.~ 
u..!) lleuo i l'al 1negt. i t·a.l ford. 112 l 11c1ana íl 

f,~~ .~\.~.t'.d. 1 Pol_~.l~árp: J Va:i-~~l )1~ S.z~r~t.oI:: ~ 
-,··, .'.),1.:.r.'.~<t 1 :\. ,::z. j,!_no"J L~~b.1r , 1., :-i:1noi1 "· j 
~28 (.::-;utnn, 101. ::iz. l'eterl J,_aroly 115 Pal rem. 1, 
11~9 I.)énrt.~k ::it:ai. ~1z. l'cr. -\(!él 1f1 S~. Pét. I.j 

i~O ~zo~..ibnt ',:!~~!~~-_:~~-~..:\,utrtu~~~~-;-- 17 i';._A.nL ap~ 
:! V1.1suruo.p1 Lusco sz. J. ! C4 V1rg1hn l 18 IIu!:ih. v. m =-· - ---- -- -·--· „,_„, _________ ==-> 
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1943 DECEJV'LBER 31 nap 
= 

Napok 1 Róin. knt r Protestáns j ógörög i . 
l Szerda Elegy. pk. Elzn 18 Román vt 
2 Csütört. Din.na Ti. :\urélin 19 .i\bdiasz 
:; Péntek X1av. Ferenc ()Jjyji.1 '20 D. Gcr~. i 
4 Szombat Bor bú ln Borbála 21 B. A. !el. 

5 ·vasiirnnp Szah. ap. C2 \Till::J.il 2.:'! Filernon 
6 Hétfő Miklós pk ~!iklós 23 Amnlnk 
7 Kedd :\n1brus pk, :\1nbrus 24 l{ele1ncn 
s Szerda Szcpl. fog. ~fúria 25 l(atalin 
9 Csütört. F'. Péter i\atáliu 26 Níkon 

10 Péntek rdelkindcs p Judit 27 P. Jakab 
11 Szomhat Danu:í.z p. Arpüd 28 Irén nrk. 

12 Y nsúrnap e:; Ottilin e:; Gnbriel. 29 Parn1non 
13 Héifó Luca sz. Luca 30 Andi:. o. 
14 T\:ccld !\'ikúz pk. Sz!lúrdku 1 Dec. 
15 Sz(~rda \'nlér Kün. Johanna 2 IIahukuk 
16 C.siiti.irL Etelka cs. .-\Ibi na 3 S7.ofon. 
17 Péntek Liizúr L<iz:ír -! Borbüla 
lS Szon1hul (;rúciün :\uguszia 5 Sznbbasz 

19 rasií1·11ap 1 c.t Pclrigia !c-t ,„iola (1 Miklós 
.20 Hélfii TinHít y(. ITcnfil 7 Arnlirus 
~! f\:edd "f'n1nás ap:.:. J ,u1i.í.5 R P1.1tii.p 
:!2 Szerda Z~nó Zt~nó 9 B. A. fo.i,,;. 
o- c~siitclrt. \'iktória 1 \"ik,tó!Ía. 10 l\f e~na _, 

' 2-i Péuick ~\dún1. f;ya l .\ddrn, EYil / 1 l Dániel 
25 Szon1bnt i1Nagykar. l l\:ar1ícson) 

1
J2 Szpii id. 

26 '\.'" nsárna p: Szl. lsf. Ti. 1 fs_tYán 1. vt.l 13 ~~~atyák 
27 I·Iéifó Júnns 1.1ps. Janos i tJ 11rzusz 
~8 1\.cdd 1.-\pni~zeut. j l\:an:illcL 15 Elcntér 
::!fi Szerda 1 Tamús pk. Oúyid 16 .:\ggcusz. 
30 Csiitört. DúYid :Zuúrd 17])úniclpr 
31 Péntek SzilYcszter J Szilveszter 18 ScLest. 

P.~~· „ .. """ ~·-„ ~ "·-·· 
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'.\Iai:;yarorszúg }.;or1núnJ"r.ÚSágn.: I., I~irúlyi paloi.n, 

TPl.: lG0-008. 

I. l\IINISZTi;R!u;\IOK. 

l'IIinh•ziere!uiiks{>g 1n. kh-.): J., Szent György tér l.. 

'I\·L: J no-010. 
Bt>li.i~.Y!nini,...:ztériu111 (:H. kir.): I .. Or.„z:úg-húz utc:l ~Yl. 

l-·x1rL 1.~;:1ú1yánn1c közpnntj:1: Te:1: 1íi0-0:?.IJ. 

Pi)ldmiveli":'Íi).!Yi 1ninisztérit11n (111 ki1".): \ 1
. k·.·1· 

]\ o;:.c:u l h La,io:-: u:-T 1 !. T\·l: 125-290. 
Uonvédelrni Inini:.:zt{•rh.::.tn (~n. 1dr.): I, SzPnt Györµ-:_.· 

tó!' 3. 'fe\: 1 no-0:30. 
Ig:nz~•Í.~üg;yntinis:t:iériu1n (111 kir): \ 1„ ~Iri:r1có l1lc·.1 

lü. TPl.: 1':21-/YIO. 
lpnrUgyi n1ini~?.tf>riu1n (111. kir.): II., L·ánchid u. '2 

"fel.: lGG-000. 
}\pre::.kf•cJp]('Ill~ Í:::' E.lízlekcdl•siigyi n1ini:.:ztl·riun1 (n1. 

kii·.): IL L:''.JH;hid uica 1-3. T1 1L: líiíi-200. 
j,Gizl'llátú:.:i 111Íni;-;zt{:riun1 ('1n. kir.): \'. Széc1v:n~·i 

r;1kp. G. Tel: 11~}-G'iO. 



Ill. kei·li1etai: III., Fő té-T 1. 'fc-1.: 1G2-GO.t 
IV .kc:riilcti: rv-, Esfüü t.ér S Tel.: 883-50U. 
\Tj • .\.. keriilcli: v., Szalay ut·ca 10-14. T.: 113-G5D. 
V /B keriUeti: V., Szi:nt Isb;ún kö-rut 22. Te\•fon: 

117---'!Ül. 

\:I/~'1.· keruleti: \ 11., :viln10.s csú:-:zú.r ut 7. Tt'l.: 
226--003. 

'lI/B. kerületi: VI., ~'1.Tadi utca lü. TL'J.: 121-295. 
V'II/~'1. kerületi: ·v.rr., SiJ) utca 23. Te!.: •123-511. 
\TII/E. J({•rületi: \TII. Sip utca 23. 'l'el.: 223-GO(i. 
VIl.I/ A.. keriileli: \~III„ 1Iúria utca 5G. 'l\•leíon '. 

132-303. 

VITI/B. ke1·üieti: \illI .. B:u·os::; utca GG-:GS. Telefon: 
132-495. 

IX/.~. kt•Tületi: IX. Fö\·{un tét· l. 'l'el: 187_708. 
lX/B. k<.:rltleri: TX., l'IIP3ter urc:~ G5. Tcl: i:J2-;i·/{i. 
X. kp1·Uleti: x., ..:-\llo~n::;; utca :2.G. Ti.:!: l:JS.--:;u.J. 
XL ke1·li.l<.:ti: XI. Orlay utc~·l J T„J · .!(j(.J_<::>(_)·'.) 

XIII. ;kerlileti: \t:l. L'~·hel u. '1c.
0

Te~:·:?.;l0'_S~)3~· 
XIV. ikeeii!eti: Xf\T., 'll15köly ut 1'5~. Tt•lt:.fon: 

,1!.JG-31"1. 

EEIWLETJ ,\DóSZA}iVITELI OSZTALYOK. 

I. ke1·iih•ti: J. 8zenlháro1nc:;,\r„ utc·i ·) '1\·l· lGO--lfiú 
Il. kerületi: II. Fő utca 1;~·1\•l: {50~~~:2íi.· 
III. kt•rüleU: lII. Fö tér 3. Te!: ·:Jfi:2-3-1\l 

iv·. kel'i.iled: IV. Váci utca G:2. '.l'el: 185-2-11. 
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\r /.:\.. kerii1r·ii: 'í,í, IIonvéd utca 20. Tel: 125-991. 
·v/D. kl;riileti: \r. Szf~nt Iscvfrn !!0örut 22. 'fel: 

11,!-S-!2. 
\TI/-.\. kerlill'·ri: \TI. \Til!no.s császár ut 13-. Teleioll: 

·12.G-755. 
\iI/B. kerületi: VI .. -\radi utca 21-23. Telefon: 

128-188. 
\,-II/ .•\. ~~criih•ti: \ilI. I~lauzál utca 10. '1': 423-708. 
\

7 JI/IJ. kcrülei i: \TJ:l, Csengeri u. 11. 'f: 222-4-02. 
VIII/_.\.. keri.ileti: \ 1III, Eserhúy utca "L T: 137-15G. 
\.'JII/B. 1~eriileti: \7111. Baross utca 67. TeleJon: 

131-!)!)5. 
.IX:/_.\.. ikerii](~ti.: IX. Bakát.s tér 14. 'fel: 187-34-1. 
IX/B. keri.ilcii: CT. Dakúts tér 1-1. T·::l: 137-872. 
X. k('rlil.-1i: X. Sz(•ni. Lú;,:zJó tér 29. Tel: 1-10-132. 
XI. k1·rül1·li: XI. \r„rpr·léti ut 3. ·Tc1: 250-2ö2. 
:\JTL kr·rlileti: XTTT. né1~e tór 1. Tcl: 408-32-1. 
:~l\i'. k1-ri\h.ti: XT\'. P<~b·1·yflrad u„ 2. 'fel: 407-l:'ifl. 

\', E(;YI:;TEC\íl INTilZETEK f;S HATóSAGOK. 

5,„yúny.!ki.iz„itani in1öz1.t, \ 7111. ?1Iuzr·u1n kiirut 4. T: 

l:J3-1HO. 
D:ll;:1eduló!{iai 1111(.zpt, TX. liögyc:o Endre u. 7-H. 

Tc:l: 3~.:;7-105. 

JJij!c:-:(•.,:zctk:tri clókúni hh·atnl: \'III. ?1Iuzeu1n kön1t 
()-8. 'I'Pl: 130-.:!lG. 

Fizi!;::ii intéz1:t. TT. sz{unu: VTil l\Iuzeun1 körut 5-'l, 
Te1: 103-025. 
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F'izikai intézet, II. szán1u: \i[IL l\Iuzt•u:n kön1t -1b. 
Te!: 331\-665. 

Földtani ir.téze:r, \1111. l\Tuz' un1 körut -!. Tcl: 
136-206. 

Gyógy.szPTisn1Pn'!i intézei, \illl, üllői ut :!G. T1_·l: 

140-24!l. 
Gyógysz<~rta11i intéz(•t, \TIII. üllői ut 2G. Tcicfon: 

131-186. 

l{ir. l\Iagyar Pázn1ú11y Péter 
Gyógyszeré.:.:zeti IntézPt„ és 

szPrtára~ IX. I·lögyes Endn· 
181-613. 

'l'udon1úny<'gyct\•1n 

I~gyete1ni Gy!\\.iY
u. 7-!l. 'l\•le[on: 

I\özegész~_:ég1nni intézet, \TI[T. I!.:sterhúzy utca fi. 
Te!: 130-.126. 

NöYényken lgazgatósúga, \illf. no1n:11v-lli utcn 20. 
Te!: 130-389. 

Nö,·ényéJpttani int·é.zc1. V1IJ. ::\IuzPt11n 1i:öTut "!· 
'J'p]: 130-5.J.3. 

1\j"ö,-ényi·end:-Jzert:ini é;o:. n()y(•nyflildraj;,,i inlét:Pt. \il!T. 
1\Iuzeu:n l;-önll -!a. T\•l: 133-'21S. 

OrvG 1~ari dékáni hivat:i.l, \ 11II. ülliii ni ~(i 'I\·1: 
131-210. 

QUt·3tura. I\t. Szerb utca JO. 'l\•l: 18G-O;)!.l. 

i{.adiológ-iai int(·ze.1, \'III. E:-tt>rhúzy utca 11-13. 
Tt.:l: 136-207. 

'Re-ktori -hiYatal, 1\r. Piü:n1ány Pó!cr iér !1. 'J\·1: 
186-066. 

Eöntg-pn intézet, (központi), 'lIII. ül!öi ut 2fi-2R, 
Te!: l!3'3.,,...._;33·!, 

V1.,gytani intéze!·, I. szá.1nu: ·vrn. l\Iuzeun1 kö1ut 4'b. 
T(•l: 1:3'!-lGS. 

vcgyt:llli intézt•t, II. szún1u: :v11r. Ested1úzy utcu 
11--18. T: 130-551. 

EGYf;B ALLAi\II HATóSAGOK ÉS 
INTÉZMÉNYEK. 

)i.1ln.111Cpilésze1i hiviital: \T., l\Iária \Ta1éria utca 15. 
'[: 187-950. 

/~llnn1i n1értékhitclesilö hivatal (111. kir.): X. Fiun1ei 
nt 20J.. Tt.•1: 3S9_:_3G7. 

Aiia1ni nyutnda (n1. kir.): I. J{npi.sztrán tér 1. T1..•l: 
160-030 

/~ilainvasutak (n1. 1;:ir.) igazgatiisága: VI. }\.ndrú.s.sy 
ut 7!3-75 .. Te!: 2.20-GGO. 

AH:t111Ya;,;uiak ll~1· l.:ir.) hudapt>sti iizll•iyezetiisége: 
\rJIL }.: •. rcpc.si ut 3. Te-1: 131-083. 

H{'j1,Ientii hivatal (Hudnpl'~!i 111. kir. állarnT<':ndőr 

:.;{g·i): -v. F;,~renc Jó?,s..:f iér 7. 'l'el: 113-6·10. 
::.:h<:miai intézt·t és központi vt•gykisérleti állon1ás 

(or.s~:ágo;-;): II. I\.eh:ti I\.ároly utca 2-1. Te!: 
150-070. 

Pe1~6ház: ·v. I{os;ouih Lajus tér 1. Tel: 113-777. 
l.-iii;:~pitúny:.:úg (Dud:i!l<:::'ti, n1. kir. úll<r:nrendőr:::ógi): 

\í. F1•n:nz: J(iz;.::-f t61' 7. Te\: 11-3-:G·!O. 

I<'ii11ó~l<~: I\'. T\;tüJí Súndor u. 13-15. 'fi}i: lSG-820. 
E{•pvi:-;eliihúz: \T., J{o.ssuth Lajo.s tér 1-.3·. 

'rcl: 118-777. 



lCerUiet.i ka.pib:í.nyságoli:: (Budrnpesti 1n. kir. {t1hnn-
rcndőr.ségi): 

l. ;1,:r:riileti: I. Paul1~r u. 18. Tel: 150--470. 
lI. 'kerliil·ti: II. Biinbó utca 7. 'ft1!: !350-5/0, 
III. ·kerületi: III. Ti111ár utca 11. Tel: 1G:2-000. 
I\'. k;:::rületi: T\'. Sz1~l'b utca 3. Tt~l: 1SO-~l50. 

V. kerületi: '/. \Tadász utca 1·1. 'fel: 127-~50. 
VI. és Xll.I. kPl'ti\•ti: \lI. ?\Ioz;:;{u· u. lG. 'f: 11G~GU6. 
VB. !k-i::rU\1.>ti: \;IL 1-Iú:rsa utca .38. Tcl: S.:22--155. 
VIII. kerlileti: \'lIL \ 1ig utca 3G. Tel: 1·!5-585. 
lX. kerületi: IX. Ft·renc 1é1· 15. 'fpJ: 1·1G-U06. 
X.. kerületi: :X.. Gcrgi.>ly u 10. Tel: 1·!-8-588. 
XL keri.ileti: XI. Dió;.;zeghy ut GO. T('\: 2ns-s10. 
XI\T. kerül<>ti :X-1\r. 'fhököly ut 174. 'I': 297--870. 

lilag;rar }ie1nzeti Dank: \ 1., Szah<L<l.-:úg· tér .S-D. Tel~ 
J.:18-GJO. 

i\Iagyar 'l'udon1ányos Akadéinia: \i, . ..-\k:idL'!llia ulcn 

2. Tel: 129-GcO. , 
l\Iagyar T{1virati Iroda Ht.: V.Ill. Sándor utca 7. 'fel: 

1•15-Glü 
I'o:;.iatakarékpénztúr (~11. kiL:): \". Crúf l\.li_·b,·J:;berg 

utca .1. Tul: 110-lOG. 
Posia-TúYirda~TúYht1 szélő Yl'zérig-aZf!at ó:-:ág· ( 1n. kir.) 

I. I~xisztina kOrut 12. Tcl: 150-02;J. 
Pasta; (1n. kir.) tudakozú irodúja: r\r, Pt•li)fi S[in

dor utca l'.3-15. "!'el: 185-SZO. 
Rendőrsl>g (hudapi·sli, lú:-:tl: Fiika11itú11y:/Lg.) 

Statisztikai IIivatal (111. kir. központ-i): II. ICcloi.i 
1\:úroJy utca. 5-7. Tel: 150-02.(). 

Sz~InVe'7őszÍ?k (n1. kir. le.gfőbb állami): II. Fő.utca 
Sl. Td: 150-000. 

'l'iivbeszCli) dijbeszedö hivatal: VI. N:11gy1nező utcn 
54-5G. Tel.: 1V3-7SO. 

'l'áviró és távbeszélő posfa.vezérigazgatós:.'ig (n1. Jdr.); 
I. 1(1:isztina körnt 12. Tel: 150-025. 

Utlevélosztály (budapesti n1. kir. {1lla~nrendórségi): 

VI. Eötvös u. 7. Tcl: 228-610. 

VII FöVAROSI HATóSAGOK. 

ii.rvaszék: IV. I\.öz:pvnti Városháza, Városház utca 7. 
Te!: 189-850. 

Budapest székesfiíváros központja.: IV. Városház ut_ 
ca, I~özponti Városház:t. Te!: 189-850. },_ Vá-
1·osháza ,k-izpo11tjából kérendő u kivánt lll(•llék~ 
állon1ás. 

Föpolgárn1ester: IV. Váci u. 62-611. Tel: 182-733 
.Elöljáróságok: 
I. kerUleU: I. Szentháron1.ság utca 2. f}"elefon: 

1GO-G02. 
II. ·kerlcti: II. Fö utca 3. Tel: 156--040. 
111. lu.~r1L•ti: III. Fő t~1· 3. 'fel: 1G3-2B9. 
IV. kerületi: IV. Váci utca 62-6,!. Tel: 183-G78. 
v. kei-iileti: \T, lionréd utca 20. T'cl: 12:'3'--635. 
VI. keTi.d(;'ti: ill. ... 4..radi utcu: 23. 'fel: 325-763. 
"VII. n~'t.:rlilutí: "VJI. C.c.::Fngeri utca 11. Te1: 222-226. 
VIII. kerüIPti: VTIL Baross utca fj7. Telefon: 

HG-128. 



IX. -kerületi: IX. Jiakáts t~r 14. Te!: 187-1lű'I. 
J~. q~erületi: X. Szent Lás:t1ó tér 29. Telefon: 

348-114. 
XI. 1kcrti1eti: XI. Ve1-pe1éti ut 3. Tel: 268-968, 
XII. J{erületi: XII. B,j;:-zörményi ut 23-25. T :156-140. 
XIH. kerületi: Xll'L Béke tér 1. Tel: 290-040. 
XIV. kerületi: XIV. Pétervárad u. 2. Tel: 297-020. 
Tiszti föorvosi hh·atnJ: IV. Gerlóczy utca, K.öz;ponU 

városház!l. 1.'elefon: 189-850. 

KERűLETI TISZTIORVOSOK. 

I. kerületi: I. Szenthárom::ág utca; 2. '1\·leion: 
160-434. 

11. lu:riileti.: II- Fő ulca 3. '.l"el: 153-855. 
Ill. kerületi: III. Fő tér 3. 'fel: 3G2-3-!8. 
IV. ~ve:rül.:;ti: I\t. ·vúci ut GZ-64. Tel: 188:--393. 
V. 1cerületi: \'. J{onvéd utca 20. Tel: 116_:397, 
VI. kerületi: \ 71. -~radi utca 23. 'fel: 113-1'56-
VII. keTiileti: VlI. c.s1·ngeri utca 11. Tell-fon: 

222-400. 
\iIII. kerületi: "'VIII. Baros::; utca G7, T: 1,16-128. 
IX. keriileti: IX. Bakát:s u. s. Tel: 187-345. 
x. 1~12rületi: X. Szpnt: Lisz16 tér 29. Telefon: 

14.9-053. 
Xl. ·kerületi: XI. \Terpc·léü ut 3. T: '.?,.GS-967. 
XII. ,kerületi: Xll. Bö.szörn1ényi ut 23-25. T: f56-140. 
XIII. J;~rüle.ti: XIII. Béke téT 1. T: ,198-365. 
XIV. ker\Heti: XIV. PéteTvúrad u. 2. Tel: 497_;-749. 

VIII. PESTVARMEGYEI HATóSAGOK. 

Főispán: IV. Váro'3ház uca 7, Tel: 189-0iO. 
.Alispán: IV. Városház uLca 7. Tel: 187-830. 
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„ Teüla" Gvó@vs2eüiílüiU!©iilo11©s0!i 
~a~orni©üimrrn Ill. Szi!iwei!rn;rnl, 

Budapest, Központi irodo és rende· 
lésfelvótel VI,, He9odüs Sondor u!ca 
17, a t4ogyorországi Gyógys1.orész 

Egyesület szól:házábon. 
felofon: 220-811. 

Üzera: VI., Rirály utca 67. Telefon: 421-926, 
Steril kötszerüzem. Comprim.:l!.tó.k. Gummióruk, Gyógy-

ó.runagykeresked és 

~crla készitmény c::iak g:yógyszerlárben kaphaló. 



GYÓGYSZE!USSZ:i '!'ÖIRVÉ~~YEI< ÉS 
IRl:NDEU:'!'E!< FOLY'!' ATÓLAGOS 

GYÜHEMÉNYE. 

(j\Iult évi Zsebnaptárunk lezárásától 
1942. nowmbe1· hó lücéig.) 

IHrndeletek közlésétől. ha azok gyógy
szerár.szabásra, eg·yes szereknek a közellátás~ 
ban ya]ó re.ndelhetésére. eg-yeten1i beiratko
zúsra, stb. Yo11atkoznak. vagy átnv::ntti idő
re szólnak, i11inthogy azokról n1incll'nki 
an1u,~rr is értesitfr.st kapott, é:t pap:chiányra 
való tekintettel eltekintellü1ú.:: 

~\. 111. kir. n1iní~ztériu1nnak ;\90-19.!2. }J. E, szún1u 
rcndelci e a Iai••Ís {>s t'gyéb helyiségek bérletére vo„ 

natkozó cgyt's J;0rdl•st'k ~zabáiyoz,ísa l2rgyúhan. 

(Kivonat.) 

~'-\ 111. Jdr. n1inisztériun1 a honyéclelen1ről 
szóló 1939 :II. tc. 159., és 21:2,-ában foglatt, 



vala:n1i11t a g'azdasági és hitelélet rendjé1iek, 
toYábbá az úllan1háztartás egyensulyának 
biztositásárúl szúló 19:31 :XX\iI. tc. 2. é.s 3. 
s-úba11 foglalt és Jeg·utóbh az 1941 :XL tör
Yé-nYcil1:kel n1c~rhosszabbitott fe1hata1n1nzfrs 
ala1~ján a köv~tkezöket rendeli: 

G. §. 

Az 5.777-10-11. ]\[. E. számu rendelet
nek. valamint a jelen rencldetnek az üzlet
vaP;,v üzen1he1yiségrc vonntkcz6 renc1e11-i:~zé·
.seit alkaln1nzni kell az irodá!.'a. 111ütcren1re. 
n1ühc1yre és últnlúhan nlindazokra n he1yis2-
gJ·:re. nn1eJ;,·el~ kerc.\sct vap:y foglalkozás üz-2-
s·ére ·szo1gálnnk. -

Gyr)lf.l/,r...·.::i'i't<Í1' céfJ(Íra 8.Zolrrúfrí hclyisé[!. 
liér·lctrt a l1{rl1corlrí u :i.'i''/"7'-1."1.111. ftl. E. N;:;rí. 

J/1/1. 'i'Cildc/Ci: (/. ~-fÍiU[l; 1 {JOllf)a afnpJán 
<'·"'(Ili..~ (lkkor -n1oildho-lfa fel, hu a lcö.:séu11cl: 
(ráros11ol,:) o f!JICÍ[!ys,:crtál' hrlyé-iil o 
:.JrJ.~~nn-.1n.J:!. B. :lf. s:::á111-u. rendelet ér/;('f. 
111él1cn ·rr1c.ohnt<!ro.::utt rés:::éUen nicufclelő hc· 
lyiséuct aJánl- fel. 

Eud~1.l~'l::st. 19·12. évi január hó 27..:én. 

BrírdoRsy L(is::lá s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 
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e\. m. kir. 1ninisztériun1 !l·!O 19.!2. I\-L E. sz<Ínú1 
rendelete a Z<Íl' alll vett anyagl;:fo.;zleit>k jegyzékén(:~ 

n1ódositúsa túrgyüban, 

(Kivonat.) 
A rn. 1~i1·. n1inisztériun1 a houvédele111ré5~ 

szó'ó 1939 :II. tc. 112., 118., 11-1.. 212. é.' 
235. §-ában fog-lait felhatal1m1zús alapján a 
következőket rendeli: 

L §. 
Az egyes anyag-készletek zúr alá vétel5_ 

röl szóló 4570-19,lu. ?.I. E. szárnu rendelet
nek legutúbb a :3:30-lD-11. l\I. E. szá111u 
rendelettel megú!lapitott l IX. szúmu mel-
1fkle~e helyébe a jelen rendelet .I-IX. szún1u 
rnelleklete lép. 

Ehhezképest a jelen r21Hk!el mellékle
teiben felsorolt anyagk&szlctck tekintetél>:.:1: 
kell n1kaln1azni 

a) a 4570-19-!tl. M. E szúrnu rendeld 
rendelkezéseit; 

b) az iparügyi ininszternek a 12.ll:J-
1939. _i\I. E. szún1u rendelet ~. S-a ú.s a ~157C 
~1940. :II. E szúrnu ren,]l'-let :z. §-a alapjá11 
kiadott rendelt:teibcn fc-p:Jalt re-ndelkez6s2-
k:t. feltéve, hog~c 111ég ~nincsenek hatúl\·011 
kivül helye-zw. · 

Amrnnyiben az előző bekezdésben ernli. 
tett rendeltben 111eghaározott hatúridőt yagy 



r 

l 

' ' 

SB 
határnföpot a rendelet hatá1yba1ép2séne]; 
napjától kell szárnitani. a jelen rendelet lm 
tálybalépése előtt zár alatt nem lévő, de a 
je1en rendelettel zúr alá vett auyagk·észletel\ 
tekintetébrn a határidőt, illetőleg a határ
napot a jelEill 'rendelet hatálybalépésének 
napjától kel! sz8mitani. 

A második bekezdésben emlitett rende
letek alapján kiadott kiszolgúltatúsi és fel
használási engedélyek tavábbra is hatályban 
nlaraclnaJc 

2. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba:. 
Budapest, 19,12. évi január hó 20-án. 

Eá rdo8s-y Lá~.:"lú s. l\:. 
n1. kir. n1insztcre~rrök, 

(Jegyzet: liasonló értcthnü rendeletet 
adott ki 7100-19c!:l. 1. i\I. szám alatt az. 
Iparügyi n1insztériun1.) 

VIII. szcí:iiln mellóklci ,;'J0-1.'l./2. M. E. 
s.:á1tu.l rcndclcthc:-:. 

A I\T. sz. rna::;yai' gyúgy.sz2tkiinyv szc
l'ir1t l\:észült. kizárólag g·yógyúsz~1ti n1int)sé_ 
gü, zár alá, vett gyógyszeráru cikkek jegy· 
zélre. 

80rsZ:lm cn~k n1eg:nevt::zése. \rámt:1rifa 
szá~na 

1002 
1005 
lOOG 
1009 
1010 
1011 
1014 
1015 
101G 
1018 
10~9 
1022 
1023 
-, 024 
1025 
1026 
1027 
1029 
10:30 
1031 
10:32 
1041. 
10-13 
1°'15 
1046 
1°'17 
10'1\) 

Acidtm1 boricurn 
Aciclum diaethylbarbituricum 
Acid. phenylaethylbarbituricum 
Aciclum tannicmn 
Ad,eps lanae anhyclricus 
Aloe 
Arniclazophen 
Annnonimn bromatum 
Arecolinum hydrobromicum 
Azo1Jhen 
Acetanilicl 
Arg-entum proteinicum 
Argentum nitricum 
Atropinum sulfuricum 
Azophenum coffeino-cib·ic. 
.Balsan1 Peruvin11un1 
Bary11n1 su1f. puriss. pro Röntg. 
Bismuthum subg-aJlicmn 
Bisn1utl1un1 subnitricn111 
Dismuth um subsa!icvlicum 
Bisn1uthun1 tannic1n~1 
Cmnphom 
Chinidinum sulfurieum 
Cllininum bisulfuricum 
Chininum hvdrochlor 
Chininum stilfuric 
Chloroformium ad. us. extemo 

252b 
,156 
-155 
,108 
343b 
352 
:J51 
,140 
45:1a 
1151 
451 
cJ5G 
'1'1la 
-15-!b 
·13:1n 
:352 
J.n 

-liiG 
-1'10 
.t?)() 

·13(-) 
g.!8 
,.fi)\) 

.1;;.1 
-15 .. 1 
,15~1 

,1,19 
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Sorsziin1 

1050 
1001 
l(};j'.3 
105:j 
1115.1 
1055 
105G 
1(1()8 
1070 
1071 
1i11:.: 
] {)7.1 

1U75 

1 {)7 () 

"!(177 
1078 
]079 
l 11811 
·1(ls:z 
1 ~ l8:1 
"i,!18-t 
1flH?5 
] {\;}_'.) 

1n;~g 

lUSD 

VAn1tnrifa 
szú·:J1.a 

Cocainum hydroéhlor 
Cocainum novum hydro'C11lor 
Coffoinurn citricum 
Coffeinun1 11atrit1111 benzoicun1 
GCffelnun1 natriun1 salicyl. 
Coffeinum purum 
Cortex Chinae. 
l''ol:a uvae ursi 
Gun1111i arab. subt. pu1v. 
G~vcErin c11en1. nurun1 albiss. 
ll;>dra~·g~-run1 bichlor. an1111on. 
i-TYdl''11'!:tVl'll111 bichlor. CCl'l'OS 
lfrclrarg·yrum chlorat. mite 

'.Subl. par. 
H)•clrarg)T1m1 chlorat. mite 

vapore D:ll' 
·r-f1:c1,_·nrg-rrun1 o·x~yr1. flavun1 
}[ >.'drarCJ,·\·run1 ox,-c,-a:nat 
Hyclrag·):rurn bijocl." rubnnn 
1 !:;11rnrg)'·-run1 vivun1 
[ r;2cac1n1nhae rad. sci.ssa 
l pPt<te.uanhae pul vis 
.J oc1oforn1iu 111 
.Tc:1un1 !1nrun1 
I\:::liu.n1 hron1atun1 
I\:nliun1 ehloricu111 
I\:al!tnn hyc1ricun1 

45,1 
45,1 
454 
,15,1 
454 
,154 
225 
225 
389 
371 
,Jc!() 
·140 

cJ41J 
140 
45li 
440 
-1:Jf-ia 
225a 
225a 
45G 
.18Ga 
,uo 
4.1() 

tl:38 

SorÉz{n11 

1090 K.alium hypermangan. 
1091 E:alium joclatum 
1098 IS::a1-iun1 sulfog·najacoJ 
l09G l\Tag·nesitn11 oxydatu1n 
1100 Manna 
1101 :\fenthol 
1105 Natrit1n1 liren1atun1 
1108 Natrium cliaethylbarbiluric 
ll'JJ Natrium hyclricum 
1111 Natriurn joclatum 
1119 O!rnm iecoris i\'Iorrhnae 
112fi Opium · 
J 1:28 Paraffin. Iiquid. pur's. 
11:10 I::J.henaeetin 
J 1:31 Pheuolphtalei11 
ll{P~ I)henochinolin. n1ethy!eal.'lJ011 
] 1:3·'! Physostip:i11inu111 sulfuricun1 
11:25 Pilosarninum h)"drochloricum 
1189 Radix g·entianae 
11'11 Radix rhei 
] 142 Radix seneg·ae 
11:18 Rhizon1a veratri et pulv. 
114cl Resorón 
11'17 Semen stryclmi. sem. et. pnlv . 
1148 Se1rna fölia et puJvis 
11'36 Sa.po Kalin venal. 
1160 Theobromin pnrum 

\ 1[unt:trifa 
~7.á~na 

281 
··l-10 
3:30 
2!j:·J 
389 
.!:25a 
. u i) 
·156 
:J38 
.1.10 
.152 
2:25a 
:}2:1 
ej:) 1 
151 
cl5() 
.j:J.Ja 
.J:).Ja 

225 
2:2;) 

:225 
225a 
451 
225a 
225 
368 
454 
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Sors::úm szá':!na 

llGl Theobro'nTin natritn11 salicyl. 
11G,[ Vaselin album . 
11G7 Zincum chlorat. punss: 
1169 Aethylum ammobenzo1cum 
1170 AgarwagaT 
1176 Bismuthum ozychloratum 
'1177 Bismuthum ox>·jodogallicnm 
1178 ]3ismuthnm tri<bromphenyllcnm 
l182 Carbamidum bromaethylac:t .. 
11s:)) c.arbnn1iclun1 bron1isovaler:an1c. 
118·'1 c.era alba 
118:) Cera flava 
118G Cetnceun1 
118? Cl1inidi11nn1 J)uru111. 
11,19 Natr. 1)hen,·lacthylbarhituric. 
1:201 Oleum ricini 
1 zn.1 Plumbum oxydatum 
1:21>8 Theophyllin és sói 
1S00 Trn.G:acant11a 
1:211 Urcthan 
1:21 s Ungu. paraf:fini a1bi 

Itht'n1n:í11ál histnn!Ínl,ezelésre: 

454 
323 
·1'10 
4G0b 
391 
4'10 
456 
456 
456 
•15G 
s~11 

3•11 
340 
454 
456 
322 
·11'1 
'154 
389 
4:30 
3:23 

-,.,--.---;· 

SqrszAn1 Cikik: n1eg11evf:!zCse \íá111tarifa 
sz{eno.. 

1213 
1217 

. 1218 
1231 
1223 
1225 
1226 

A 

Ungu. paraffini flavi 3:2:3 
Zincum oxydatum 41-1 
Fo'liculi sennae 225 
Sapo J;:alinus 308 
Digitafo folium 2:25 
Valeri11ae radix 235 
Insulin 458 

fenti cikko;;k minden ~nennyisége zárolva van. 

.á ni. kir. ntinisztériu1n 19·12. évi 1..!GO. i\i. E. szün1u 
rendelete az 1989:I"V. tc. 12. §-ünak u gyógys:r.L'r
tíirak tekintetébt~n valú végrl'hajt<isüyal kapcsolatos 

adatszol gál tatá.si k(iU.' h>zet tsé gérűl. 

A 111. li:ir. n1inisztériun1 a zsidúk köí:•Jleti 
és gazdasági térfoglalásának karlútozás(ti'ól 
szól& 1939:1\i. tc. 2:3. és ::'.9. §~á~Jan fo~-da:t 
fell1ataLn1azús alapján ;:. küvetkt:zőket ren
deli: 

1. §. 
(1) l\Iinde11 S'Ltn1ól~·;* és reúljogu gyl'1;.,;y~ 

szertári jogositvány engecl·6Jyese, tulajdono·
sa, illetőleg l1a·5zo1121Yezöje J;:öteles a jelen 
renc1eletl1ez n1ellékelt bejelentő ivben n1eg
jelölt adatokat a rendelet hatálybalépésétől 
számitott tizenöt nap alatt a belügyminisz_ 
ternél bejelenteni. 



(Z) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett személy külföldön vagy ismeretlen 
helyen tartózkodik, a bejelentést a rende_lke
zésé1·e állú adatok:nak: n1e.gfele1ően a gyog~
szertár yezetője (kezelője) köteles megtenm. 

2. §. 
A jelen rendelet rrnclelkezéseinek meg

szeo-ése vao-v l\:ijátszása az 19:39:r\r. tc. 25 .. 
illetőleg 26~· §-ába11 n1egszabott büntet.és alá 
esik .. 

3. §. 
A jelen rendelet kihirdetése napján lép 

hntál \'l)a. 
B. d t in 19 e'\•1' 111áreius hó 11-én. -·n apes·, ,,. -· 

dr. J'::állu.y TIIikfrig s. k 
n1. kir. 111inszterelnök. 

(_;\ 1Je,i"e1sntö iveh.: szi.>vegé1'.ek eg:&sz. _ter
jEclele111l)en yalú közlését a pap1r~(orlat?zasok 
1ni'1tt n1Ellözzük.. ~'1.. gytigyszertartn1aJdo·nos 
c-:.:~ii:irli é,-, l'tón•"vét val1ását néY- vagv val-
1 7:',·.~~l·t:,.zt~~tt·'t";\\ ...... -:~·t--r'le'l-e'si icl~1'ét es 11elyét, 
d.:Jül-'~'"c, .. - , 

álla111 pclgúrság-~\t. családi állapotát,_ ~z 1H:3 __ 9: 
I\T tc. érteln1ében való 11cvatartuzasat, szar
~11a.zúsi adatait fel a n1indk:it ági nag~-szü
.lökiv:, oklevelénEk ke1tét, teljes jog-u g·yóg·j~- -::'i 
<::.f".'r.Ű;;<:;zé ,„í.\,;<:::únak va[!;y az esetleges nostr:--;--: 
±·ú~~1[r~1~ak· 'd~'tun1át, 11~1.· -v-i;szacsatolL terulc- J 

:1 
----s '>4 

tqn van, 1nüködési e11ged,él~ré11ek -keltét. s a 
gyóg;\·szert{trra vonatkozó összes adatokat 
keli azon kitölteni.) 

· „:\ nl. kir. niini.;;ztériu1n 2.ii'.30-19-12. :.\!. E. sziiinu 
rcnddt~h'. ..,\z ,193!) :IY. !ürvCnycildqwn a ~zt':n01yj1ig·u 
gyógyi:;zcrlú.ri jogositványok visszavont~f';íra vonat-

kozó rendelkezések végrehajtúsa. 

A m. kir. minisztérium az 1939 :IV. tc. 
29. §-ának második bekezclósébrn kapott 
felhatalmazás alapján a következőket ren
deli: 

J. §. 
Az 1939:JV. tc. 12. ~-a alapján az emJi_ 

tett törvény 1. §-a értelmében zsirlónak te
kintendő szen1éi~'Ektöl 1 HnH:nn;.·ib;:n JH::111 es
nek az en1litett törvény 2. §-áln111 111egjeiüit 
n1911tes"Ség· alá. a részükre kiadott. illetö'.eg 
últaluk n1egszerzctt szt:n1élyjogu gyóµ·yszer_ 
tii.ri jogos:tvá11yokat az 19:38. évi n1újus hó 
G. napjától számított három év eltelte után, 
tehát nz 19·1~. évi n1ájus hc'1 5. napjától l;;:0z
clőclö öt év alatt meg· kell vonni. 

2. §. 
Az 1. §.cba11 n1egjelölt gy-óg~'szertári jo

gositványolrnt az alábbi időben és sorrend
ben )cell megvomli: 



a) az 1943. évi május hó 4. 11apjával, 
l1a a g3Tógyszer&·3z a visszacsatolt terü.leteke11 
a g·)·óg·yszerl:szi gyal\:orlat folytatásához 
ineg·1\:ivá11t 111ül\:ödésí engedélyt ne111 kapta 
m·eg, vag~r 11a a g}róg·ysze1·ész eddig a 11apig a 
ne.u·y\·e11hatodik életévét 111ép_· 11en1 töltötte be; 

~· b). az 1944. évi májos hó '1. nap.iá val, 
11a a gyóg1rszerész eddig a 11apig az ötvenha~ 
todik életévét még 11em töltötte be; 

e) az 19-J5. évi n1újus 11ó ~1. napjával, lu1 
„ trv()o--v~zerész eddirr a na])iff a 11atvank.ette~ 
'~ L-.i e;, •. "' '--' .__. 

dik életévét még nem töltötte be; 
cl) az lMG. ·évi május hó ,1. napjával, 

l1a a gyógyszerész eddig a napig hatvanki„ 
Jencedilc életévét még nem töltötte be; 

e) az 10-17. évi inájus 11ó 4. napjával az 
n.)-d) po11tol;: alá nen1 tartozó jog-0'3itvá-
1ryo1i::Ut, ·ideértve azol:at ::i jogositvúnyokat 
is nn1etvel\'. te1):h1tetében az l87G :Xl\i. tc. 
132. §-a· alapján az ·elhu11yt gyögyszerész ()z
·„err"ét uao-;r l):iskorn Q'\-crn1ekeit haszoué1-
v 0 ,Y v<:: <:>.l '""' 

vezet illeti meg. 
3. §. 

A belügJT1llÜ1iszter a szen1élyjogu gyógy
szertári jogosit-;.'cí:ny„ i11cgvonúsúról az ércle_ 
kelt személyt legalább egy évvel a 2. §-hnn 
megjelölt időpont előtt értesíti. 

4. §. 
~Ia a g·:;rógysze1'tári jogositvún:yn~~k az 

4:5 

I~_.§-bm: .:~1e~jdöl~ eng~cl~i~ese a gyúgyszer
tar~ ~ogo;:,lt\:dny atruhazasanak eno·eclélyezé
se i~·~1nt, ':. Y1ss„za~ronúsról szóló ·érte~ités kéz
hez:ete!elol. szam1tott hat hónap eltelte után 
t1;r.ieszt rlo kérehnet. a belüO'vn1iniszter a 
k_ér.~le1;n-~. tel~in~et né_lkiil ha~ár~·zhat a jog;
sb1tva11) nal-.. UJ bol valo engedelyezése tárgyú_ 

an. · 
5. §. 

„ }\ jelen, rendelet kihirdetés::· napján lé1l 
hatalyba; .vegrehajtásáróI a belüg:ln1inisztctr 
gondoskod1k. 

Budapest, 19'12. évi úprifö hó 28-án. 

Eáll"'' Jfik/ós s. le. 
111, ldr. n1iniszterelnök. 

.;\ 111. ldr. 1nini~ztú:riu1n .i„; l.0-lH-12. :.\I. E. szánni 
renth•h•!(~ az ,19:l~!:I'{. tc. 17. ,~<.l n1ii8odik bekezdé. 

~C·ní'k r0grehajt,ísa túrgy<ihan. 

~:..\ 111. kil'. n1iniszteriun1 az. 19:}D:IV tc. 
1 _..., G , !· ,~ ' , . :: .~-< 1. J<';,11 1og:a:t f0Ihataln1nzús alapján a 
ko\·etkezoket rendeli: 

1. §. 
·\· 1~"9 r--, '" . .:: z .... J : V · tc. 17. §-n 111ásorlik bek:ez-

~esei'.~k renclelk~zéséhez képest az ernlitett 
s. ·el:-io l;_eke1:de::;2bsn .n10gjelJlt olyan kereső~ 
fog·!ak~1 za.s_l:a1!, a1;1elyben >az értel!niség·i fog
"1]],9ztatottal, szarna ötneJ kevesebb, érte]" 



1n~·3é,!:..'i n1u«1knkö1·1;en eg·,\' zsidót is csak alt~ 
kor lehet alkah11azni, ha érteln1iségi n1unkaw 
körben ncn1zsicló is Yan foglalkoztatva. 

2. §. 
Az olyan n1u11kaadó ellen, aki a jelen 

rendelet hatálybalépése előtti idöb211 nem 
fele1t rneg· az 1ng~1 :r\r. tc. 17. §-úna~t n1ásoclik 
bekezdésében fop;blt és a .i elen rendelet 1. 
~-a szsrint érteln1ezett rendelkezésnek, az 
1939: IV. tc. 25. §-a első bekezdés·snek 2. 
pontja alapján kihágás miatt bünvádi el
.iúrást i11c1ita11i -i1-en1 lehet. ha a n1unkaadó 
l~cresöforxlakozús{i.t nhbanhagyta vagy az 1. 
§. rendelkezéseinek megfelelő intézkedést a 
iclcn rendelet hr.túl~~balép·fr.sétől szán1itott 
lu1r111inc nap alntt n1egtette. 

3. §. 
Ez a rendeld kihirdetésének napján lép 

hatúlyba. 
Budapest, 10-!~. évi julius hó 17-én. 

Ii.rllla11 Miklós s k. 
111. kir. n1inisztere1li"ök. 

ft!il919 
919 ~ • \\:fMlflli'~©lllí'~ 

I\ri:-:t<ilyo.-: B -1• vit :unink0szihnény 
~·\.rnp.: :1 és 15.x2 n1g, a és ,15xl0 n1g, 5x50 mg 
Tahl.: 20xl 1ug, 20x3 rng 

4/l 

i\I. KIR. BELüGYJIINISZT.BHHJ)L 

.A. m. kir. beiiigynúniszter 3-11.888-19-11, n. i'II. szií-
1nu rendelete. „\. ritkább szövi:sii vizsziyó szfirc-t. {•;-; 
cbbiíl késziilt sebészeti J;:(itiiz{íszl'rek ha~znúlatánal: 

engedélyezése. 
'h -· 

A k.özegészségügy renclezéséröl szóló 
187G:XIV. tc. 136. és 167. §-ába11 kapott feL 
l1ataln1azás alapján a következőket rende
lem: 

1. §. 
A l'l. kiadúsu :\íag·yar l~yóg-ysze:rköny\· 

„Sebészeti li:ötözőszert:Jt (Liga·n1ina cJ1irur
gica)'' fejezetében a vizszivó szü\'et (Teia 
depurata, Hydl'ophyl g-aze) és az ebből ké
szült ·.sebészeti .kötüzőszerek fo11nlszúrnúra és 
a szövet e.g·y folyó111éterénel\: sulyúra vonat
lrozó rendellrezését akl\:ént 111ótlositon1 hoo·v 
a g·yóg:{szertáral\: által további inté'zkecf'6-
senúg· a :í\'.Iagyar c;yúgyszerk:öuy\· követel_ 
ITTJé11yei.i1eli: egyébltént 11linclenben n1egfelelö 
olyan vizszivú szövet, ill.::tőleg· ehbé.il i;;észiilt 
olyan egyéb sebészeti kötüzbszerek ( pólyúk, 



gi;ziek) is kiszolgáltathatók, amelyek egy 
megyzet .cn1 területen eo·vüttesen Jecralább 18' 
1
' , , O• C 

anc e·s veti.ilek fonalat tartaln1az-nnl és 
. amely vízszívó szövet fölró-m2terenek sulva 
legalább 21 gr. · 

2. §. 
. Az 1. §-ban emlitEtt ritkább szö\·ésü 

sebcszeti l;:ötő:őszerek cson1agolásán a szö
vet egy negyzetcentiméterében föo-Jalt fo-
nalszámot fel kell tüntetni. 

0 

' 

8. §. 
A jelen rrndelet kihirdetésének na]Jján 

lép hatályba. 
Budapest, 1941. évi november hó 15.én. 

A miniszter helyett: 
d·;'. Jolinn Béla. s. k. 

iillamtitkúr. 

3'11.821-1941. :S:V. B. l\I. 

Bcliigynlinis:r.led rendelet. a J)eriphyllin kl'is!. ehl1..'
·vczésii készit.1nénynek, Inint rl'l'l'pt 11 rai nlnuanva<rnak . . " 
az egyesitett- <Írf;Z<!lnío;ha vaiú fclr('feh• f,ír<n.;{iha 11 . ,,,. ' . 
A lviag\·u1·1.>rszÉtffi Gvó(rvszei-é~·" H'rr\c,.:···t·1·le'· ' o • "°" ' . ··"' J..:..Je, ,_,:;:- . L 

Elnöksé~.tún2k, 

ye1l1ivo111_. l1ogy az Egycsitt:tt (~vöo-v~ 
sz~rarszabás k:iegészitéseképen az Et!:v8stfi'st 
Hivatalos Közleményeinek „EgyesüJeti Ér-
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;tesitések" rovatában· az alábbi k~szitményt 
a k.övetkczö szö\'eg:gel tsgye k.özz:é: 

Deriphyliin krist. (Theophyl!i'l1Cliaetha-
11olamin, kb. '1G százalék theophyllin tar
talommal) 0.1 gr. -.30 p, 1 gr. 3.- P. 

Eg·yl)e11 felhi von1 az Egyesületet arra is, 
hogy a fentebb emlitEtt készitményt az an . 
nak idejéll kibocsátandó u.i Egyesitett 
l~yóg·yszerárszabásba "is ugyc.rneze11 11éven 
vegye fel. 

Budapest, 1941. nuvembel' hó 30-run. 
A minisztel' rendeletéből: 

Dr. Sicgler János s. k. 
bel üg;~;-n1i 11. osztálytanácsos. 

.:\. ni. kir. hl'li.i.t;y;nini:"~:lt~t· ;).l l.!J:Ll-1\l·! 1.. B. :\I, :<:r.. 
rl'ndeleíe . .:\. Chinin~ l•;-; Cofft'inlarta!ntu gyúgy;-;:r.e~ 

rrii'. l:is:r.olgú!it~tú;-;únak u1eg:--:r.igoritú:::a .. 

i~„ k:özegészségügy rendez8séröl szúló 
187G:XIV. te. 1'36. és 167. §-ában kapott 
felhatuh11azás alapjún a 'kl.l\'etkezőket ren
delem: 

1. §. 
J.j.. g~yógyszerlúrtl.1c (~hi"iii-nL. ('.offeinL. va

ln1r1i11t bárn1el:,- sójukat tartaln1azó gyúg>· -
szsrt, k.ülönleg 1:-:ssi?µ:ct. vag:y eg·y3éges össze
tételÜ gyógysze1t tovúbbi int.ézkeclésig csnk 
orvosi ·vé.ny alapjún szolgúltathatnak ki. 
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A
. 2.§. 

jelen rendelet 1-·1 · . l • • . lép hatályba. ' 1 m e etesenek napJ án 

Budapest, 19'11. évi december hó 12-én 
A miniszter helyelt; 
d1·. Johan Bélri s. k. 

áUan1tith:ár 
.::„ n1. ldr, beliigyndnisztt~r :1.;2.G:l2-19.11. B , .. 
J endelete ·iz . . . . :~u. s..:. . • , egJ seges iisszl'tét(•lii ·tr. ,.. ·.:: • 
gyogyszer1···1·· 1 . g„ ogy~zerek es 

1..tt on egef.segek 1.'fieniirzése t„ -··b· . 
adott, 200--19:->a. B I\ .. ,· „ argya .1n In-
1 ;1- •lt - „ . . ~ I. sz,unu korrendelcthez mel-
e \f. szabaly rendelet niódosit·í<:·• . . l . . .. . . ' ..• „ es negeszttese 

t-argyahan. 

A közegészségli o„ i·etid . _ • „ 1 . 
1876 ·XIV t ·~ :"-'. · - eze.ero szólo 

. · · e. 16 1. §-aban ka1iott í' ll . t ,! 
n1azas alapján a 1-·· , tJ~ . „ ~ · e ia a -\.O\ e .,_ezoket re11delen1: 

1. §. 
A 9 00 19"'"' B i\I 

11 ,1
_ ,:- - • 00 • • l' . szfünu rendelethez 

me -~ ,e1t szaba!yrendelet :' ~ : 1· 
.kezdese akként móclost1J 110-_ -~"rna_'. (1) be-
l---1-- j • '. Dg\" a OVt>"\'SZ"l' 

1..U Oll eg·esseo· f . 1 · e. 0
• ,_ · -

másulvételéé:t l~~g-a ombahozi;ta!únak tuclo
fizetn· -- P vizsgalati clijat kell 

1. 

A 
2. §. 

200-1933. B 'I . :. . mell"!· Jt l · · '' .· sz_amu 1 endelethe„ ne sza Ja]yrendelet 1 § · 1 " 
ke.zclé~e ald-' t . . . -ana ' ( 1) be-

.., ' 1..·.en 111odosul, hog·y az évenkénti 

törzskönyvezési dij az egys~ges összetételü 
gyógJrszerre 11ézve 15.- P, a gyógysz·er1ti.i
lönlegességre 11ézve 11eclig 25.- P. 

3. §. 
Az egységes összetétel ü gyógyszerek és 

rr:vó.1..r~r3zcrkülö111egessép:ek: 19t11. évi április 
hó 16. napja óta történt árváltoztatásának 
ellenőrzési költségei fedezésére készi tmé
nyenJoént (törzskö11yvi számonként) €s ár
változtatásonként 2.- P dijat kell fizetni. 

4. §. 
Az 1-8. §-ban Említett dijalrnt a m. Jdr. 

Postatalrnrékpénztár 100.917. számu: ,,B. 
1\1:.: Gyóg·?,rszer1tész:itn1ényelt vizsgálata és 
forgaln1á11al1: ·ellenőrzése, bevételi számla, 
nudapest" e]'nevezésli bevételi csekkszámlára 
kell befizotni. 

5. §. 
A jelen rendelet 19,12. évi január hó 1. 

napján lép hatályba. 
Budapest. 19'11. évi chicember hú 29-én. 
clr. ·vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. le. 

m. kir. belügyminszter. 

~"- \il.J!!j R. '1:&411~~@11r~ 
,:\. légzi) és értnozgatú k<>zpont 1zgatós7R,r~ 

Jnj. Sol, Tahi. PulviR 



„:\ Jn. kir B"r·· · . • „- ugynunrszh'r .lf'!) 0 . 
rt•ndeletc az u 

11 1
_ · - 1

' • íi:l-19-11. B. l\f. sz-

l 
• • · • · ,01nnH'r...;z in 1·ei- .- -1 • „ 

t uas szerek ...-·d·iri . t · .'.~ . •Clo \, hozuoeopa~ 
' • , un 'l J·1Ji·"··11 „! 

- k<ihitószPrt IH"l t· . , ' '·. Hl e ro hdtozoif. egye~ 
··." ·, . ·• l dl t.t!n1~:z:> - <ry{ r . . 1 
o; Zt!.:;e targy;_ib~1n 1··· l , , ". - ,~. 1,~JRzt•re ~ ell('n. 

dt!{.OtÍ- J.,\f.;J j ::-i C)"=) ) 
n1u rc:nJelei nHÍ l .· .·-· . ·· '''. L. }I. s:~:í-

' o~n d:-.:! ~a1·.~yúhan, 

2. §. 

. A. ,ielen rendelet 18-.1~. évi· .iunuúr hó J, 
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napján lép hatályba. 
Budapest, 19,11. évi december hú '.lQ_é;1. 

dr. ·t1ité:: J{J'1·cs.::tcR-F'ischcr Ferenc s. k. 
m. kir. belügyminszter. 

~\. in. kir. beliígynliniszternek 3.!2.500-19-11. B. :\I· 
sz<innt rendeletl'. Egyes gyógy~zcrd~nek a gyúgy
szerárszabásban n1egállapitott úráho:. fclszá:nithatö 

pé•tdi,iak rnódositúsa. 

A lcözegészségügy rendezéséről szóló 
1876 :XIV. tc. 136. és 167. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket ren-
delem: 

1. §. 
A jelen rendelet I. számu mellékletében 

felsorolt gyóg·yszerenek a :2G0.500 -10:1 l. 
és a :0:35.800-19~11. B. l\l. számu rencleletzk 
ala11já11 1ciszá111itott úráhuz az e n1eH·61\:1etl>en 
feltüntetett pótdijat lehü fe!számitanl. 

Ha a számítás a nótcli.i értékénél az 
iegész filléren fellil még Üirt fillért is crd· 
n1é11yez, ugy a fé1 fi11éren aluli összeget cl 
1ce11 11agy11i, a fél fillért, vag·y az ezen felüli 
összeget pedig egy fillérb:::n kell szún1itnni. 

2. § . 
A 1cözgyógyszerellátás, illetőleg az állan1· 

kincstá1· terhfre 111intaszerüleg (nornrnliter) 



rendel.hető gyógyszerek 
mintáinak (Farm 1, szabványos vény
-19'11 B ]\ _u de Normales) a 3c12.2GO 
'tott al~pá~·i1~~zszan;ul rendeletben •megál!api-

: '. ' a Je en rendelet rr r 
mellekelteben feltlintet tt ·t . . , . SZ<>mu 
llehet felszámítani. e pu cl1Jat ·es felárat 

3. §. 
_A pótdíjak értéke'•· a v t u, valan1int a felárat 

' enyen ételenként fel kell tüntetni. 
- ,1. §. 

. ~r~ngedmények az 1 és 9 § 1 . -
felszam1tható pótcH.·1·at ·11e11.1 ~. '. a apJan terhelik. 

5. §. 
A jelen r»nc]e1et l ·1 · 

lép hatályba " · '~ m:cJetésének napján 
19•11.'é; 3pg'3;~zel1_9egyrde.iüleg a 335.50ll-
l t l l - 0 • - ·11. B ~[ számu rei l e e e iatalyukat vesztik . - . . 1C e· 

Budapest, 1941. dec~mber 9-én. 

I\iiHlnböz.fi 

A miniszter helvett· 
Dr. J_olwn Béla· s. Íc. 

al!amtitkár. 
coccust"ertözC~ek n•to"t" ·1-1:,1 . 1. . ' „„;i ' e ,onysagu 

che1nof herapeu ticn nia: 
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342.500-1941.-XV. 

.A. n1. kir. beliigy1niniszh•r leirata a nen1 hivatalos 
szerek pótdijúról. 

'fár.gy: A g·y0g·ysz·erárazabás 
111óclositása. 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
t. Elnölrségének 

B1l(/.apest. 

Hivatl\.ozással az ugyanezen szám alatt 
a gyógyszerárszabás n1ódositása tárgyában 
a mai napon kiadott rendeleternre, értesitem 
a t. Elnökséget, 11ogy az u. 11. egyesitett 
:gyúgyszerárszabásba11 szereplő nen1 11ivata
Jos gJ'ógyszerel(ltél a. gyógyszerek. áráhuz az 
idezárt mellékletben megjelölt pótdíjak hoz 
zászá11litását engedélyezen1. 

Budapest, 19,11. december hó 9-én. 
A .miniszter helyclt: 
d.r. Johan Béla s. k. 

államtitkár. 
(A rendelet '" Buclapest.'i Kö?iléiny cl:> 

cen1be1· 12-i szán1ábn11 jelent n1eg. 
A hivatalos és nen1 hivatalos szerek uj 

pótclijnit a taksaúl'a.kat is Tnagúban fngla'.ú 
egyesitett táblázatban köztjJte a lvlagyar
országi Gyóg·yszerész Egyesül;;:t I\.özleniényci 
citnü l1i\1atalos folyóirat dec. 1:1-iki szán1a.) 



3,12.801-1941. XV. B. :M'. 
Beliig..,·n1 · · • l · . „ 1n1sl c1·1 rendelet: , 
aru rt .. cég P·1sh ,'1 • ,i, l\I~lgyar PharnHl. Gyógy~ 

. , . Hld, llC\ u ·dap·1n:;-- <r 1 • . 
nunt kakaóy·lj 

1 
.t ' ' .1,,, \esz1tJnényueJ-

' '. io szt'rnek az egves1'fett " 
1 
· · árszabásba 

va o felvéti.'le t·ir,„, ... 1 ' "'• ,1 )Ull. 

A l\íag:yarorszáo·i G,~. m: , 
0 ~"oo/szeresz Eg· „ 1 t ElnökséO'ének yesu e 

_Felhívom hooy ~ '. . . 
szerarszabás Ícieo·e"'s': .t~z. ~gj·es1tett G~vó(n'-
I
r· b Zl ese]·e1ien E • Q 

:nvatalos Kö zl ·, . . ' az gyesiilet 
t 

. . , eme.n:y elJle]· E 
es1teselc" rovat·a'bai - ; ,, -1 gJresületi J!r-

1 
„ ' ' ' l az alablJ' J • · covetlcező szo··.,.reo·o·el t ' e l cesz1t111ényt .[I. ~ Öl:;:> e(nre ]·" . ' 

Pastonal (A. . 0 „ \.ozze:: 
· 

1
8Jhyl:n polymerisaturn) 

E 1 . gi. · 1 0 "ll' 
_. gy )en fclhivon1 az E.()'_· .: -r /1. e1'. 

a fent emlitett l·e""t . o~esuletet haO'y 
]
"! . ·"'- sz1 n1enyt 'l' 1 '. .';'· 
d )ocsat-rncló · E . „ < z a11na \. 1deJe11 

lJ·· 1 ; llJ '!];J'es1,tett Gvo' o- -~. ~ 
' dS )al1 IS llff\~anezi;·Jl . • . ,. oJ·:::izerarsza-

1 d 
o. ,,_ ne\ en veO'r f' l Ju apest l q p · .· . , ·o··e ··e. 

' '· ~- ev1 Január 110• 1·3 • . -a11. 
A mini.szter rendelet ·1 "! 

Dr s· / ·.-. · eJo: 
.: i~g l· 1 Ja:uos s. k 

·be~_:~§·Jr111111_:__osztálytanács~s. 
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„A 111. kir. bclü;;ynüniszternck :~13.57G-19·12· B. l\I. 
szátnu rendelete. ..A gyói~yszerészetre yo1ui.tkozú 
egyes rendelkezc:-oek alli:ahnazása a visszafoglalt 

cH•lYidéld tt·rii1eten. 

Az 5,H0-19cl1. :IL E. ·számu rendelet 
26. §-a ( 4) bekezdésében foglalt feilrntalma
'.t:ás alapján a l:övctkezők.et rendelen1: 

1. §. 
A 215.000-193:3. B. l\I. szárnu rcndelet

te1 h.ntályl)aléptetett l\T. J\Iagyar G~tógy
szerkönv·v előirúsait a visszafog1a1t délv.i'clé-
1i:l terUleten az 19-1:3. évi január 11ó 1. 11ap
játúl kezdődően kell alkalmazni. Eddig az 
időpo11tig· a g:ytig·~~szerc1i: és 1;;:ötszerek: 111inő
s&gére vo11atli:ozóa11 nz 1941. éi.ri április hú 
11. napján érvényben volt rendell<ezések to· 
vál)bra is érvényesek. 

2. §. 
A n1ár n1lH~ödő g>~ógyszertáral;;:na1i: az 

19,11. évi április hó 11. napján frvényben 
volt rende1kezéseknt k n1eg-fe1elő \Jerendezése 1 

felszerelése és edényzete - amennyiben 
azok a 260.520-19:3'1. B. 111. számn renéie
Uetnek meg-felelően irngyobb költség: nélkül 
át nem alaldthatók, iiletve nem 1iót0Jhatók 
- a visszafoglalt délvidéki terlileten 1946. 
évi clecen11Jer hó 31. 11a1}jáig hasinálatba11 
maraühatnak. 



tíS 

i\ff" d 3. §. 
li.111 azo]c az e()" r '()" ,.. •• ' 

gyÓ!!VSZere]- ',~ „ oJ Seoe:s OSSZ·etetelü 
• Ö• \. e~ o·voo·yszerJ-ü 1 ·· 1 „ Ian1int az eniJy:ir0

'. ,Ö· „ ~ · \. .on egessege1t, va-
terio'..ó!tiai ter~l ?: :.:.ot~!asl?a~; használatos bak-
]
-... . • '„ . €.::.Z:t; u vedooltó- crvóo· r't' ' 
,OlJelzo ( clJagnostjJ-a ·) ]·, ·.· •. O• oJ l O· CS 

l l · " 1 ,eszi.tmenyel· 
yer a visszafoglalt cl'! 'J'J-" .:• ame-

1941. évi áprLlis hó e vice '.1. teru}eten az 
volt rendelkezése]- 1 l~._ nap,ian é1·vényben 
tak és amelyeket\, ~-~sl~J't'''.~ -'1a1ru~lithatók vol-
1 b h 

' '' Zl 0 J eto eo· a f on1 a ozó 11en1 k:iván t„ '. 1 .. o (_ ·org·a-
a gyógyszertái·al· t. . 01 zs wnyveztetni __ 
b 

' u Jan 19Jo • · 1 . El' hú :Jl-icr 1. . . -- ·-o. ev1 e EC'en1-
l · o 01ga]omba hozll'llö!· f lt' iogy ezeket a J-1f..szit „ l , ( - \. e eve-, 
rati idejül· ,11 '~. menre rnt esetleges lejá
nehet hasz~á']J ':PJan a fenti időpontio· fel 
azo11bar; a ·' '1 ll. Il>~en készitn1é11\~el1::ct 
gyártani' ·1J1e benl rendel:t hatálybalépése. utá11 

' ' • 1 • e 1oz111 tilos. ' 
4. §. 

(1) 4- _vi_sszafoglalt clé!vicléki· 
az 1941. evi apri!i 1 • . . területen 
ban lévő és törzs]-8. 10 1 ~· 1lap.ian forgalom_ 
eső 

3 
§ J 'onyvezesi kötelezettséo· «l·í 

, ' a . - )a11 n1erri· I„I·t ]- , · - 0 
'· ( nezve . 0 • e 0 'eszitmenvel·re 

tőI n· Í·o~n1enny1ben azoJ\:at a J;::észitö', 1}1e~ 
• e'? o1„al~mbahozó töl"ZskönyVeztetn' ]-'. 

vanJa - a Jelen . cl 1 , . . . I " 
napjától ~zámitctt'rn _e e~ hatalybalepesének 
:galombahozatal eclcl;a:n~ 1 '~'.' .11~P ala~t a for-
1mellett " 200-rnoo g JO„cn11e;1ek igazolása 

,, . uD. B. :u. -szamu_, il!etőle" 
0 

a 245.300-1938. 13. M. számu l'endélétek
ben elöirt módon megfelelő kérelmet kell 
előterjeszteni. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ké
rehnek elbil·áJása tekintetében a 200-1933. 
B. M. számu, valamint az azt kiegészítő és 
módosító, illetőleg a z,15.300-1938. B. iVL 
számu rendeletek rendelkezései irányadók 
r.zzal az e1térésse1, h.cgy a lcészitn1ények 
után nem kell vizsgálati, hanem csupán 
törzskönyvezési clijat fi71etni. 

(3) Azok a k&szitmények, amelyekre 
~1ézve az (1) bekezdésben megjelölt kérel
met elöter.i esztették. a törzskönyvezés kér
désében való véglegs határozathizatalig ide
iglenesen gyárthatók, i1L behozhatók és for
galon1ban tartható1t. 

5. §. 
A 235.800-1936. B. M. számu rendelet 

ii. ~-:~:nak ( :2) bekezdését a visszafoglalt dél
vidéki területen ald,ént kell alkalmazni. hogy 
azokat az adagolt hivatalos gyúgyszére1~et, 
amelysket az 19'11. évi április hó 11. napján 
száz darabnál h:isebb cson1agolásban i·.s for
galo111ba hoztak, toyábbra is forga10111ba le
het hozni. abban az. esetben, ha a készitő. il
letőleg forgaJCYinbahozó arra már az 1936. 
évi n1árcius hó 1. napját n1egelőzően ,enge
'lélyt kapott. E készitnrények:re vonatkozóan 
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a jelen rendelet 4. §_{mak rendelkezései szin" 
tén alli.:al111aza.11dók. 

6, §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba. 
A miniszter helyett: 

dr. Jo/wn Béla. s k. 
állan1titkár. · 

. A ni. kir. beliigyn1iniszternek :-l,l·L2i0-19-t2. B, l\í. 
sz<í.n1u rendelete, .A_ sehészl'ti kiitözöszerek árának 

n1ódositása. 

A lcözegészségtigy rendezéséről szóló 
1876:XIV. tc. 13G. és 167. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján a következőket rende
lem: 

1. §. 
A jelen rendelet mellékletében felsorolt 

sebészeti kötözőszerekért a 260.500-193'1. 
B. M. számu rendelet 2. számu mel!éldeté· 
ben, illetve a 339.878-19-11. B. iVI. számu 
rendelet mellékletében megá]]apitott árak 
helyett a jelen rendelet melléketében felvett 
árakat lehet felsziimitani. 

2, §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

G1 

lep hatályba. 
Budapest, 194:2. évi február h6 13-á.n. 

A miniszter bel~·ett: 
di'. .Johan Bélri s. k. 

államtitkár. 

Melléklet cc ;JJ.).:270-19!,2. B. M. sz. 
rcuclelcthcz. 

_tl sebés,:cti kijtü,::iís:::crck 
(Liumncnta. uhii'nrgica) árszcibása. . 

...~ szer 111eg·nevezése }.{eunyiség ~~l' 

·Fasciae e tela paratae: 
:\!ulLpólyák: 

5 i11éter hosszu. i5 cn1 széles 
5 111éter 11osszu, G en1 széles 
5 J11éter 110.sszu S cn1 széles 
;) n1'ótcr llosszu. 1 U cir1 .si:.:Jss 

10 n1éter hosszu, G cn1 sz;~les 
10 n1éter 11osszu, 8 cn1 szélss 
10 méter hosszu, 111 cm széles 
.Elsö· segé_lj„nyujtfrsra szolg:úlú 

mull-pólya kötszerpárnúval, 
:Celsze1·eléssel: 

5 11réter 11osszu, G cJ11 széles 
5 n1éter hosszu, S tn1 szúles 
5 111éter l1osszu. 10 cn1 széles 

·~rt:1a dcpurata (C~nze hyclro
phylnm. 80-SZ cm. )ata.) 

1 tok 
1 tok 

1 tok 
1 tok 
1 tok 
1 tok 
1 tok 

1 tok 
1 tok 
1 tok 

fill. 

45 
5:3 
(j(i 

8~ 
f)5 

12-l 
150 

61) 
7D 
96 

1 

1 



U2 

A szer n1egnevezése Tviennyiség _.\.r 

Vízszívó szövet 80-82 cm szé· 
les: 
[1 m~ter tartalmu csomag 
Yi m;ter tartalnm csomag 
1 meter tartalmu csomao· 

T?la sec. Bi'.lroth: (80 cm l;ta) 
Billroth batiszt 80 cm széles · 

l/t méter tartalmu csmna o· · 
1/2 mtéter tartal111u csoma;: 
1 n1éter tarta!n1u cso111a0" 

0 

ö 

1 tok 
1 tok 
1 tok 

1 tok 
1 tok 

fii!. 

t!2 
72 

127 

187 
697 
697 

.M .A .n1. kir. beliigynüniszternek 2íi:~.000-1.9.{2. B 
szurnu. rt:.ndelete a vis:;zafoglalt délvidéki területeket~ 
hetc•~seg1 é·· bal"-t'ti t ·11 · .. • . 
•• "" •• !"i "::. · , ova J )a orcgscg1, rükkantsági, 
ozv.e~yseg1 és árvasági val:unint hiinyanyucrbérhiz_ 
tos1fasra kiitele.~ett iaunkavüllalúk által:ínos ~>ejeh'n« 

tésér()I. 

(Kivonat.) 

A YÍ'S~zafogialt délvidéki terlíletekf!n a 
n1agyar tar.sadaJ0111biztositási jogsza:bálvok 
szermt. ~z _1942. évi március hó L napj~tól 
beteg~eip es baleseti. továbbá öre"séo·i, rok
l\:9'ntsagi, ~zv~g·ys~g·! és árvaság·i: v~Jainint 
ban;:a11y„ugberb1ztos1tasra kötelezett 111un
kavallalok általános befelentése tárgyában az 199 r:- xxr t . e • (. e ' .J 

~1 :.i, . e. 134. §-ában és az 1928:XL. 
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tc. 122. §·ában foglalt felhatalmazás alapján 
[.1. követk:::::őket re11:lelen1: 

1. §. 
(1) A visszafoglalt clélvidéki terUlete· 

ken a n1unkaadúk kötelesel\: az 1927 :XXI. és 
az 1928 :XL. törvénycikl<i:ek" valan1int az 
ezeket a törvényeket rnúdositó és kiegészítő 
rendeletek, ugyszintén az említett törvények· 
ben és az 1925 :XXXIV. törvénycikkben ka. 
pott felhatalmazás alapján kibocsátott ren
deletek szerint biztosításra kötelezett mind 
azoltat a 111unl\:avállaló.i ukat, ak:i1i: az 19~12. 
.-évi n1árcius l1ó 1. 11apja é,s a jelen re.11delet 
alapján teljesítendő általános bejelentés bc
nyujtásánali: napja lzözötti időben alkaln1a
zásulzban á11anak 1 az országos Társadalon1-
biztositó intézet illetékes kerületi pénztárá
nál (lzirende1tség·é·nél) az erre a célra szoJ_ 
gúló általános bejelentőlapon bejelenteni. 

(2) Ha a munkaváJlaló az 19-12. évi 
111árcius hó 1. napját l~övetően. de nlég' nz ál
talános bcje.Jentés teljesitése előtt a n1unká
hól kilépett, a munkából kilépfat is az álla· 
János bejelentőlapon kell teljes:teni. tekintet 
nélk:ül aTra. 11ogy a 111u1tltavállalót. a n1u11ka-
2c1ó n1ár kijelentette-e. vagy sen1. 

(:3) I-Ia a n1u11kaYál1alú jaYadaln1azásn 
vagy fogla1zozásúual\: n1inösége az 19~12. évi 
március hó 1. napja és az általánü's bejelcn. 
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tés te!jesitésének napja között változott, a 
változást ugy kell bejelenteni. nüntha a vál
tozás 11a1)já11 llj ·111unkaviszony kezdődött 
volna; a 111u11kavúllalót tehát a változás nap
ja előtti nappal ki kell jelenteni és a válto
zás na1)jával ujbó! be kell jelenteni. 

(<1) Az általános hejelentést az 19-l'.l. 
iévi március hó '.lO. napjáig kell teljesíteni. 
telth1tet nélk.ül arra1 hogy a n1trnkaválla1ú
kat előzőleg beje1entett6k_e~ vagy sen1. 

2. §. 
Az 1. §-ban elrcnclelt általános heje\en

tésl1e:z n1eg·:fe1eő ürlapct c~~1tnlú11os licjclen
töla.pot) kell lwsmálni_ 

,1. §. 
. .Lil11ennyiben a biztositúsl'n ki)tclezett 

n1unkavállaló n1un1;;:úbn lépése vag:v n1unkú
ból kilé.pése, továbbá javndah11azásá11n1-: vagy 
Jogalll;;:ozási n1111ős~gének y{lltozása (tZ ú1ta
lfrnC'5 bejelentöla1> benyujtúsa ut2.i1 ti)rténik. 
a n1un1\:ába 1épé5t, n 111unkftliól 1d1épést. ug:~r 
szintén a jél'\'ac1nh11azáshan yagy a fog:1nll;:o
zás n1il1öség:ében történt y(11tnzúst n1úr r0n
c1es (nen1 ái"talúnos) hej·c:ent\í lapon a ().(HY0-
1928. 1'-T. l\I. i\'I. sz.. Y<1.1n1nint az ezt n1úc10-
sitó és kiegészitő renc1e1eteldH:n 1 illctöleg: a 
11áztartási alkahnnzott.akknl yonatkozúsba:n 
ctt, ahol renőri bejelcntö hivatal rnlil<iiclik n 

ü5 

29~]00-:-19'1L B._ i\I. számu rendeletben 
me.balL1p1tott szabalyok ·szerint kell jelenteni . . 

5. §. 

. . , l) A rnunlrnadók az_ általános bejelentő
!.':Po}\at gondosan, t1sztan 'és olvashatóan 
L·:·: 1~av~1l, ese_tleg, tintairónnal kötelesek l\:i~ 
~ol~e1: 1 · ·~z a!talanos bejele,nt.ölapon a bizto
)1tas.1 a kotelezetteket csalac11 ncvük kezdő
Je~m _szerint_ az _abc sorrendjében kell J'el
so1 olnL Az altalanos bejelentölapnak vala
n1enny·1 _ r~vatát. ugyszinté-n az .. EJi·.sn1ervénv'' 
el,ncvezesu szelvényt is ki kell türteni. Az;k_ 
ba a rovatokba. a111elvekbe beierrvezni ,,.11 · 
ac1·1tAl- · l ._ · 0

• '' 

0 

~ ' ·~ \. n1ncsene.\, v1zszintes yn11alat 1- ·1 huzni. · \.ei 

:i . (2) .i.\ .i,eI~!l rendelet 2. §-ával 111egúlla-
pilott rncp:fe1e1o szinti nyon1ással készült ür
lapokon elk_ülönitye kell bejelenteni. 
. a) n haztnrtasi És a 11áztartús körében 

tog1alkoztatott ,i11ás nlkaln1azottakat és 
_b) az eg.veb. n1unkavállaló)\at 111 é~ a1\:

'kor 1 ~' ha ~z en11ltett foglalkozási csop;rtok
ha :~1~to~o n1unkavá!Ialók ug)·anannak n 
n1unl\adclo11al\ az alk·1l111az·"1sa"li·111 "11 l ~ • 0 ' ~'. ' ' a ana 1:. 

7. §. 
(1) A ke_rüle!i _pénztárnál 11yilvá11tar

·~?tt 1:1u1:1~a_a~ok: r~.szere az általános b~je1e11_ 
,eshe~ szülseges urlapolrnt a kerületi pénz.. 



tár postán vagy 1'ézbesitő utján köteles meg-, 
Jd\lcleni. 

(2) Azok. a 111u111caaclók:1 ak:il;;: a szU1;;:s~„ 
ges ürlapokat az 1942. évi március hó 10. 
:napjáig nem 1capjá1c i11eg, azo1i::at _lcözvetlei;iil 
az illetékes kerületi péztártól (k1rendelt3eg. 
tői), községekben pedig a községi előlj áró
ságtól kötelesek igényelni. Evégből a kerü" 
Jeti pénztárak az illetékességi területükön 
lévő községi ·előljáróságokat az előrelátható 
szükségletre figyelemmel, megfelelő ürlap-
1,észlettel kötelesek ellátni. 

8. §. 
A rnunlrnadók az általános bejele11töla

pokat k:itöltés l1tán saját k:ölt.:;égi.i11:ön a1cár 
posta utján. a1cár n1ás uto11 p.z i1leté1\.es };;:e„ 
rületi pénztárakhoz (kirendeltségekhez) kö. 
telesek megküldeni. A bejelentési határ
idő szempo·ntjából postai beküldés esetében 
is a kerületi pénztárhoz (kirencl:eltséghez) 
bE,Ér1cezés napja irányadó. 11a azo11baa~ a 
munkaadó közokirattal (postai feladove
vénnyel igazolni tudja. 110ITTcr az álta1á11os be„ 
jelrntőlarpot az előirt határidőn belül adt~ 
postára, a bejelentést elkésettnel' mi11ősitem 
akkor sem lehet, ha az általános bejelentőlap 
a kerlileti pénztárhoz (k\r@deltséghez) ha• 
táridőn tul ér\i~z.ett. 

. . . 9. §, 
. .Á lrn:·lil~ti J?énztárak az általános beje-
1.entolap atvetel;t a bejelentőlapról letépett 
e~ a n;.unkadonak v1sszaaclott , Elismer
~:onnyel ,'.g'.'zaljií.k._ Az általános bejelentő
i.t:;~t ]>oot':n kuld"1t be, a kerületi pénztár 
(kncn~eltsegl. cs~k abban az esetben köteles 
~z „El:srnerveny' -t. visszaküldeni, ha a mun
k?adok a postai bermentesitéshez szüksé es 
bdyegeket 1s beküldik g 

12. §. 
(1) Almennyiben a cselelanény sulyo

sabb büntetö re11delkezés alá nen1 esik:. az 
1927 :X,XI; tc. 205. §_a el'ső bekezdésének 
1. pontJa es az 1928 :XL te 182 §-a alapján 
e~_er pe~1 göig terjedhető' i;é11zbirsággaÍ it~ll 
bunte,~111 az~t a i11unkaadót, alti elfogadható 
m:ntook :1elkül, a jelen rendelettel meghatá
: o~c.tt be,Jelentest nem a megszabott határ
·idobei:, vagy nem. szabályszerlien te]jesiti. 

<-_) Ai:;enny1ben a cselekmény sulyo
sabb bunteto rendelkezés alá nem esil- az 
i~;~ '.JSXL tc. 206. ~-ának 1. pontja é~ ; 2 

- }~· .tc. 1~3. §_anak 1. pontja értelmé
?en kihagast kovet el az a munkaadó. aki a 
Jelen ~en~elet alapján teljesitett jele11tésé
be1_1 szandelwsan valótlan adatot ad elő vagy 
al~1 abból ~ c~lból, hogy az őt terl1elő flzeté'si 
kotelezettsegtól jogtalanul mentesüljön, a 

H 
1 
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·'\\ 'tott beielentési 
J·elen renclelettel mega ap1 a 'megsza· 

• • t • ndél·osan nem ' -1tötelezet~s7g~ sza. ~\. ' szabá1ysz~ruen 
bott hatanclobe~1 ;agy_ 11en:_, z 1927 :XXL 
teljesiti. A ldhagas b1l1;1tet:~eaza 19·?8 :XL. tc. 

. 1n R a ,eli:::ö beltezc ese e::, ' ' _, , · \ . , 
tc. 2 0. \>.-' „ - \· • -1'.-e értelmében l,et 1011.1·· 
l8-1. §-a el·.so }?e ... e~i.,.~::i 
pig terjedh.eto elzara~. ~ 

lv. \;. . ' . ' ,-
1 1" l» ev1 marcn" A jelen rencle et _az v· ~· 

1 , 1 napján }ép hatalyba:._ , . , 
1 

10 . l t 1"•1'' évi februar ho 19 ei.. Buc apes , v· ~-
A miniszter helyett: 

clr. J{ácllir L~vc1:tc s. k 
állan1t1tk.ar. 

.. . ·-· „ . -lfl.12. n :·11. ;;z. rcn„ 
\ i.·. lwluvv1u1n1:'.>z{( i 110 . . , . ·· l«-
~~ n1. ,dt, ,. • •. l·i"zol(~·dt"!.ta:-'a, \,i, 

delele a in:-:ulin rendt•le~e e~ '1~··1 ·t"'·'zo"' beJ·l·lentL>:;c 
l \" "Zl'rl \0 l C . nünt a cnkorhetege;: eg. :--: 

t:.í.rgyaban. 

.. -!::.-· eo. ;ff:· cry rendezéséről sz~11ó 
A .1\:ozegi::::iZ~e~tl.;. •r. § <'l ·· 1 ·nvt:rt tel--- ,- t l')7 es lht -a ),ll . 

lS7G :X l ,.r · e. · :->. · . 1_···velJ-ezöket 1'encle\en1: 
hnta1n1azús alnp.ian 8. \.ü ' \. -

1. §. 
. . ' 1 ' /,s elhuzódó (prot· 

(1) Jnsuhnt (1 rnc e .. • 
1
_ 

0 
]·orhete<"ek 

• 1 t„ · 1<::.uhnt) csa \. u \. .--. 
rahalt) ia asu n - nnvis•óo·ben szabad . . . • s·i]· olvan me . ,-~ . t . re.sze1e es e (._ \. . · , 1_ n.1- életük. fe1111 a1-

lelll ·1 .... rna1n~,r1re a-zo \.l1<.- \. 
l"E11( , <.~ 

lása erdekébeü üiulhatatla11u1 szükségük 
van. 

(:2) Az orvos gondosan ügyelni köteles 
[1.rra, hogy cukorbetegek:nél - an1ennyibe~1 
_azt a bett:g életviszonyai lehetőv~6 t€szik -
p:yógyn1ódk:ént elsősorba11 diétás li.:ezelés al
kaln1aztassék, 

( 3) Ha a beteg diétás kezelésben része_ 
·sül, az insulin mennyiségét a diéta figyelem-
bevételével kell megáJ]apitani. · 

2. §. 
(1) Egy orvosi rendelvényen csak egy 

beteg- részére szóló és legfeljebb három havi 
icllJta rta111ra szükséges insulint szaba:cl ren
delni. 

(2) Insulint csak olyan vénypapiron 
szabad rendelni. an1elyen a rendelőü"rvos ne
ve. lakása (teléfonszÍtn1a) olvashatóan fel 
\'an tüntetve. Az 01-vo·smik a rendel\'ényen 
fel kell tüntetnie a beteg· nevét, korát, lak
helyét, az insulinnak az 1. §. rendelkezései 
iigyelen1\Jevételévcl n1egállapitott napi egy
ségszún1át, a rendelt insnli"n nevét ('rendes 
rng·y clhuzócló hntúsu) é·.s egész n1ennyiségét 
(üveg- és eg·ység.szán1át). 

'_! (3) A an•osi rendelvényen fel kell tün-
teLni tovúbbá naptári nap szerint 111e.g}elölvc 'I azt is, hogy az insulint mely időre rendelték. 

r 

1 



3. ~· . ·elölt idő· 
A ') ~ (3) bekezdeseb~n megJ .

0 
·\P'.ni ~. ~ . · .J J msuhnt 1-3 • , 

szakra a bete~n~l, 19 a: ~ellépése esetén sza-
csak olyan s~ov~~me1:~ztében a bet:g él:te 
baci mnelyne.-. ],ovetL atlanul szlikseges 111· 
fem~tartásához mulha

1
t, '

11
• 

11
.
1
• Ebben az 

· , fe e111e \.ec ..._ 
sulin mennyiseg . 1 lvén;•t kiállitó or-
esetbcn azt.>.1ba11 ~ 1 endc :!ésérie1;;: szUkséges--

. abb insulm ren . •1 § vos az UJ' . . lo!·o!rli es azt a -·. -· 't · "sba11 111e0 111c ' 1" '·e e.ege 11 a ' 0 
• • . • 1 lee11c o u -~ . 1··1t l atósan-1 orvos11a 

ban ni_egJ 8
:
0 ._tt 1< betegnek átadni köteles. 

111utata-3 vegE a 
L1. §, . h 7 

· rtára.k: - az. u- · Insulint a gyogys~te 
11

'
1 

csak abban 
· r·1t hve e e - ' ~~ok.bau n1egJe O . '"tl t alr 1-i }1a a beteg 

. tl olg„1lta ia 11<" ' , .• l't tt az ese Je11 . sz . ' , „,a' 1„szerüe11 l;;:1al l o 
l ttJ a a sz,1u, , · 1 Y<:'..gy n1eg J1zo . ' " 1_ .... 1 a beteg· la1;;:ól1e yo 

· ·e11clelvenven '1vll • · (1 ··1· ) orvosi 1 •· • . • . • l·o"zS"O'l \O -'\1 t'l ., Y'\l'OSi \'flüJi ..._ i.;o 
s2erint 1 E. e te::s ' 1~ .l·1·1eti szol<rálatra 

l 'l])e~ten a \.el o . orvosnak, 11uc .e ::; . · 1_ 'eteiilchlt (orvosi 
t . t l'\'O" n '1 ' eo , beosztott 1sz ~o , :;, \ tt ez'irá11vu ,engede~ 

l'Glldelvényenkm~) ac 0 ~ ' • 

lyét is felmutatJa. 
5

· §. · ' eset , t · re<::.zere eo-y -A.. O'vóo-vszertar a be eg ..., . 1:'i1t a J. 
~ e. e. l 1 „ t .. '8ff 9()() E 111SU 1 e -· 

bcn legfelje'.J J .. ;;:e lmt·· „~ ~ ~·i or~ros igazolása 
§-ba11 111eg]elolt 1a o:::ae ~ -

1 
e.:;etben, 

. ·"11~·11 is kiszolgáltathat ol~\·r~,1'.11 szlikség· 
L.: \l. ·hlet111entés céljára ~u11ik.or .... 

7! 

az insulinra és ez a körühnény a vé11yen 
„statin1'', „cito" vag·y ,.periculun1 in n1ora' ! 
jelzéssel Yan igazolva. _4._z orvos ebben az 
esetben a beteg nevét. korát, lakóhelyét, va
iJamint a rendelt insu!in mennyi·ségét a cl. § 
ban n1egJelölt hatósági or\·asnak egyidejü
leg bejelenteni köteles. 

6, §. 

Cl) Közkórházak (tud<lmányegyetemi 
klinikák). valamint az 1927 :XXL tc. 92. és 
93. §-aiban megjelölt betegségi biztositó in
tézetek kórházai insulin szükségletüket to, 
vábbra is a .:l, §ba11 elöirt hatösági orvosi 
1'ng·edély né!kUI szerezhetik be. Nem vonat
Ji:oz'ik ez a rendelkezés arra az esetre. n1idiJn 
a Jcórházban (klh1i·1tán) gyóg;vszer rencleJé·.:;é~ 
re fogositott orvos a kórházban (klínikűn) 
ápolt vag·y a kórházban (k!i11ikún) tartott 
járóbeteg· rendelésen kezelt beteg· rész:~J'i.; 
külön orvosi rendelvényen rendel insulint. 

(2) ... !\.. közkórházak tuclon1án,\·cgyeten1i 
klinikák), valamint az (1) bekezdésben meg
jelölt biztosító intézetek kiirházai a kórház
ban (klinikán) ápolt betegek részére to
vábbra is Jriszoig·á]tathatnak insulint a !-::ór
ház (klinika) általbeszerzett insulinból. A 
1córház (klinika) ig·azgatója azonban il,\~211 
~setekben -- az insuinnal való kettős ellátús 
elkerUlése végett - '1 J. §-ba11 megjelölt Iui-
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tósági orvosnak minden hónap 1. és 15. 
napján liejelrnteni köteles a kórházban (kli
nikán) insulinnal kezelt betegek nevét, ko .. 
rát, 1a1.;:óhelyBt, ápo1ási idötartan1át, va1n
n1int a betegnek az 1. §. rendel1.;:ezései11cl.;: 
figyelembevételével megállapított napi leg
kisebb insulin-szükségletét. 

(3) A közkúrházak (tudománvegvctemi 
k1ini1Gilt). valan1i11t 8-r 11 \ i)ekezdé~b~I~ 111'eg
jclölt b'ztositó intézetek egy havi átla~W5 in
st11i11-szükség1etükne1.;: 111egfe1elő készletnél na
g~yobb n1en11yiségü insnlint raktáron 11en1 
tarthat11ak; 11a a jelen rendelet hatálybalépé. 
se időpontjában l.;:észletü1.;: az egy havi n1eny-
11yiséget 111eg11a1ac1.ia. i11sulint n1indacl.dip: 
11en1 szerezhetnel.;: be, an1ig lz:észletük az ep;~~,< 
havi n1ennyiség alá nen1 száll. 

7. §. 
(1) A gyógyszertár az 1DZ7 :XXI. tc. 

9:2. •és 93. §_aiba·n n1egjelölt intézet terhére 
rendelt insulint a cL §-ban előírt hnti>sivri 
orvosi engerlély 11é1l.;:ül is 1.;:iszolgáltathatja, 
ha az hrsu1inna1.;: az intézet terhére vn1(1 
rendelését az intézet tisztviselő orvosa ( [i\
orvosa) engedélyezte, illetőleg lm a renr121-
vényt az intézet tisztviselő orvosa (főor,·o-
sa) állította ki. 

(2l Az insulinnak n biztositl> intézet 
terhére való rcndelésénsk engedélyezes5re 

félj ogos·itott tisztvisel „ . , „ 
adott engedélvekr" 0 _oivo, \foorvo·s) a ki-
totékszerü nvilván~\r/1 ~üj'.elvenyekről) kai·_ 
nbba feli·eg\:zett „' 

1 
dl~ '- 8 11 vezessen és az 

1 
, · . ~ 1 enc t ei.:::e]-e" 1 • 1 ' 

: es 15. napján a ~J § ,..... \. i.. 111:1c en hónap 
s·1 " · ' · ' - Jan megJel''lt l ' ~ g1 01·vossal közölni kctel o. , rnto
tasnnk, valr<.n1i11t a 1 e. i~ :s. ,,,!\. nyllvanta.r
bekezdésének 

3
_

6 
J Je cntesnek a s. §. (2 ) 

adatokat J-e!I hi·t 
1 
· poiitJaiban meo-jelölt 

\. • e a n1azn1a. 
0 



2. a rendelő orvos (közkórhaz, biztositó 
intézet) neve; 

3. a beteg 11eve1 k:ora, lak:ása; 
4. a betgség 111egj elölése ; 
5. a beteg egy napi insulin szükséglete; 
6. a rendelt insu!in neme (rendes vagy 

elhuzódó hatásu) egész mennyisége (üveg
~s egységszán1),' valan1int a11nalt 11a1)t~Ti 
nap szerinti megjelölése, hogy a rendelt m
sulin mely időre ·szól; 

7. a 11atósági orvosi engedély megadásá
nak, illetőleg a bejelentés beérkezésének a 
11apja, 

( 3) A 11atósági orvos - az általa veze
tett ·nyilvántartás ala1)já11 - a 11ó 5. nap
já!g várn1egyéJ\:ben a 111. l\:ir. tiszti orvos11~lt, 
~i::örvényhatósági jogu városokba11 a 111. la.r. 
tiszti főorvosnak, Budapesten pedig a tiszti 
főorvusnak bejelenteni köteles az elmult h!J 
~nlya111t\n r~ndelt h1sulin 111ennyiségét (üveg
es egysegszan1). 

(>1) A ,1. §-ban megjelölt hatósági or
vosi engedélyt dijmentesen kell kiállitani. 

9. §. 
(1) „A„ g·:/úgyszerész, valan1int a k.ézi 

gyógyszertár tartására jogosult orvos a be_ 
tegnek: vagy n1egbizottjúnak: egyszerre leg~ 
feljebb egy 11ónapra szük3éges h1sL11int szol
gáltatl1at }(i. Az insulh1 k.iszolgáltatásak:or a 
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gyógy~z~rész az orvosi rendelvényt vissza
tart~,11.1 es anna~\: hátlapján a ldszolgáltatás 
napJat: , \:aiar111nt a 1dszolgáltatott insulL1 
mennyiseget feljegyezni köteles. 
. ,<2) A gyógyszertár tulajdonO'sa (felelős 
v~z~oJE), valan1int a kéz·i gyógyszertár tar
~asa;:a .i?g·?sttlt orvo'.3 az általa beszerzett 
1ns~111nrol ·es annal\: kiszolgáltatásáról Jdn1u
tatast ·vezetni köte1Es. A kimutatásnal- a 
következő rovatokat kell tartaln1aznia· ·" 

1. fo}3rószán1; · 
2. a besz·erzett insulin érkezésének ideje, 

nen1e ~ r~11de5 vagy e1htlzóc1ó hatásu) és 
n1enny1sege üveo·- és en·\·:;;:éo·szán1a) ' 

<) e e;, • ..., ö -~ ' , 

. . ~· a .kiszolgált~1tás napja, a kiszolgálta
tott 1nsu1111 11en1e es n1En11yisé.ge: 

:!· a beteg neve, kora, lakóhelye; 
D. _4_ renclelöorvos neve· 
6 . ' 

._ az ,.engedelyt kiállitó hatúság·i orvos 
neve. illet,oleg annak n1;:gjelöése hoo·v 111ely 
rendelkezes alapján törtÉnt a I~iszole,;.a·itat:t. 
1 t

' I • 0 ; (_ o' • (_ '::::; 
1a ~O'sag1 orvosi eno-eclelv nélkül· 

l 
„7. 1 ~. r:nclelvén~ kisZoJgáltatÓjának sajút~ 

\ezu a airasa. · ···; 

.. J3l A gyó~ysze1tár tulajdcnosa (felelős 
,,~z~oJe)_, ,~aJan11nt a 1cézi g·~,'Ógyszertár tar
tasa~·a JC:gosult orvos a nyilvántartáshoz 
m~lJ_ekeh_i1. 15öteles az insulin heszenéséröl 
,szolo sz0l]1t9leveleket, ile r>rvm>i rendelvé-
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3éről ·és kiszoigáltatásárúI készitett kin1uta
·~ást 'ÉS a hozzá csatGlt szállitóleYe1eket orvo
'.,:;i renclelvén~'ekEt és hatósági orYosi e'ngedé
.reket a kiszulgúltatás napjától szán1itott 
két évig köteles n1egörizni. 

10. §. 
A gyógyszertárak eg~r havi átlagos i11-

sulin-szükség·letülrnek megfelelő készletnél 
nagyobb n1ennyiségü insulint raktáron nen1 
tarthatnak. 

11. § . 
... <\. gyógyszertárak insulh1 készlet:6t. va

lan1int a 9. §-ban előirt nyi,lvá11tartÚ'.3!1a1;: 
szab<ilyszerü vezetését Y<irn1en·\·ékhen a 111. 
kir. tiszti főcrvosok, Budapeste~· pedig a ke
rü!Eti szolgálatra beosztott tiszti or\·osok 
Jsgalább hárc.111 hayonkint ellenőrizni köte
lesek. 

12. §. 
(1) l\'Iinclen orvos (hatc'isúgi, n1ag{tn-, 

biztositó intézeti 0és ho11véclor\·os), ill·etőleµ: 
111inden kórház (tnclo111án:;eg~-eten1i klinika) 
é'.s egyéb gyógyintézet igazgatója (YEzctője) 
l~öteles az 10~1:2. évi n1úrcius hó 15-től úpri~ 
~Is_ hó 15-ig terjedő idő alatt a gyakorlatban. 
illetolcg a yezetÉse alatt álló intézeth::n n1e!J.'
jelent (felvett) valamennyi cukorbet2g·1~5l 
esetriíl-eseüe a jelen rendelethez mellé.Ícelt 
minta szerinti „cukorbeteg bejelentő lapja" 
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felirásu, bérmentve postára adható lapot ki· 
tölteni és az OTszágos I{özegészségügyi I11. 
tézetnek (Budapest, IX„ Gyáli ut 4.) köz· 
vetlenül megküldeni. 

(2l Az előző bekezcrésben megállapitott: 
bejelenté·si kötelezettséget nem érinti az a 
ltörüln1én~y, 11ogy az orvosi illetőleg a 1rúr11áz 
(tudományegyetemi klinika) vagy eo-yéO 
gyógyintézet igazgatója (vezetője) ~rról 
szerzett tudomást, hogy a beteg kezelésre 
vagy ·vizsgálatra 111ásl10'1 is je1entltezett. 

(3) A bejelentéshez szükséges ürlapok 
a nyilvános gyógyszertáral;;: l1tjá11 dijn1e11te· 
sen szerezhetők be. 

13. §. 
(1) Amennyiben cselekménye sulyosabb 

büntető rendelli::ezés alá n·en1 esik: 1dl1áo·ást 
követ el és pénzbüntetésssl büntetendő. 

0 

o) az az orvos, aki nen1 cul\.orbetegnelt in~ 
sulint rendel vagy ldszolgá1tat, va1a1nint aki 
az 1. §-ban foglalt, az 1nsulinna1 ·való talta
rékos gazdálkodásra vonatltozó ·.szabálvoO'lt 
kijátszásával az előirt n1enn~riségü insulinnál 
többet rendel, illetőleg szolgáltat ki; 

b) az az orvos. aki a jelen rendelet rendel
kezéseinek: li:ijátszása végett é1etn1e .. 1tls ci~ 
mén insulint rendel vagy az 5. §-ban előirt 
bejelentési kötelezettségének nem tesz el~· 
~cli . ' . ' . 

" 
v) az li. gyógyszeresz, illetőlegké~i gy.ógy-

szertárí:artására jogosult orvos, ak1 a Jelen 
rendeletben foglalt rendelkezések megszegé
sével vagy kijátszásával i11suli11t szolgáltat 

lti; 
d) az a gyógyszet·ész, illetőleg kézi 

g~rógyszertár tartására jogosult 01-vo·a, al-::1 a 
10. §-ban megjelölt mem1:riségü insul}nnál 
nagyobb mennyiségü insulint tart raktaron; 

e) az a közkórházi (tuclományegye
tmli klinikai) igazgató, illetőleg az a bizto
si tó intézeti tisztviselő orvos (főorvos), aki 
, 6. §. (2) bekezdésében, illetőleg a 7. §. (:2) 
·oekezclésében elő irt bejelentési kötelezettségé· 
nelt 11e111 tesz eleget; 

f) az a gyóí,,7szertár tulajdonos (felelős 
vezető) illetőTeO' k.ézi o·yóS!."rszertár tartásá-

' 0 o. ~,) 
ra jogosult orvos, aki a 9. §-ban elöirt nyil
vántartási és n1egőrzési ltötelezettségének 
nem tesz eleget; 

g) az az orvos, illetőleg az a 1tórhúzi 
(tudományegyetemi klinikai) vagy egyéb 
gyógyintézeti igazgató (vezető), aki a 1:2. §· 
ban előirt bejelentési kötelezettségének nelll 
tesz eleget. 

(2) A pénzbüntetés tekintetében az 
1928 :X. törvényciklt re11delk.ezései irá11y
aclók. 

( 3) A killágás miatt az e]j ár ás a köz-



so 
ig;azgatási hatóságna1~. i1Yint rendőri 1)U11te~ 
töbiróságnak hatáskörébs tartozilc I-Ia1111ad
fokon a belügy111iniszter elönt. 

1'1. §. 
A jelen rendelet :iz insulimiak a köz

gyógyszerellútás terhére rendeléséről szóló 
256.550-1938. B. :'\í. számu rendelst hatá--• 
Iyát nen1 érinti. az insulinnal való takaréko.s 
azclálkoclásrn vónatl~ozó rendelkezéseket ( 1-
:1, §-ok) azo11ban a gy(Jg·yszere11átás terhére 
való rendelésnél is allrnlmazni kell. 

15. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének '.JapJal 

lép hatalyba; ezzel cg,\-iclejüleg· a :2:2:2.:35·-1.-~ 
19-Hl. B. i\I. ·.mímn rendelet hat:ílvát ve2z\i. 

B11dapest. 19-:12. éYi n1árcius lló G-án. 
A miniszter hel;•ett: 
dr . .Toh(ui, JJéln s. k. 

úl1an1titkúr. 

lllclléklet a J.\0-J.11.):3. fi. III.-'"· rc11dc/ct/11".:. 
C!!ko1·[J('tey [ieJr,lcilt/i fopju. 

l~özség· ( vá1·cs) : 
."Jú1·ús: 
-'"'"- beteg neve: 
kora: 
vallúsa 
foglalkozása: 

neme: (fi. nő) : 

Pontos kór.ielzés (cukorbaj 
fe1rnúlló i11egbctegec1és2) : 
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és n1ás esetieg 
....... § ... 

Cu1\:crbaja n1ikor úlla1)ittatott n1eg; először: 

.l:... fe1tétle11ül szüks,2g:c.s napi lnsnlinn1ennyi-
ség: ....... „ „ . eg·ység· 
(rendes, elhm,ódó hatiisu) insulin. 

A beteg napi insuJinszUkség1etét n12.gállapi
totta: kórház (klinika): 

kezelő orvos: 
... 11.. beteg n1elyik: betegségi biztositóintézet tag

ja: .„ ... 
)i beteg a g:rúgy.szerszliks~y:letét rendszerint 

n1elv i:rvói::.i;y·szertúrh<lll szekta bssz·erezní: 
a g~yóg~~s~~rtúr neve: 
cin1e: tii::ség ( \·úr0.;;;). 

„ .... júrús. 

l\:elet: 
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314.671-1942. xv. 
Belügyminiszteri reJ1de.let a:r. acid. pel.111ylcinchonicun1 
n1cllöl ,;Vide: Phenochinolinum .Aethylcarbonicu1n" 

törlése tárgyában. 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
Elnökségének. 

. A fenti tárgyu és száimu felterjesztésére 
es a 111. k.ir. Országo'3 !(özeo1észsérrügyi I11téw 

zet ~avaslatára felhivon1 a t~ Elnöl\séget, mi
sze1~11~ . a:. ~gyes~t:tt Gy?gyszerárs~abás 
1930. ev1 Liadasa fo-1k oldalan az „Ac1dum 
phenylcinchonicum" mellől a „Vid·e: Phe110-
ch111olm Aethylcarbonicum" téves kitételt 
~öröl~e s erről az érdekelt gyógyszerésze1\et 
•ertes1tse. 

Budapest. 19~12. évi n1árciu·.s. hó 8-án 
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Siegler Já•Hos s. k. 
belügy111in. osztálytanácsos. 

„,\ nt, kir. beliigyniinisziernek 2t).!.000-19 . .t2 B. l\í. 
szánnt rendelete a, betegségi és úryasági bi~lositási 
kötelt'zettség szen1pontjábóJ irá11yadó javadaln1azási 

határ átn1enet.i fclen1elése tárgyában. 

A 8.610-1940. JYL E. számu renclelet
b<;n f.oglal~ felhatalmazás alapján a m. kir. 
penzugymm1szterrel, a m. kir. iparügyi mi-
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.niszterrel, továbbá a m. kir. kerskede]em
és közlekedésügyi miniszterrel egyetértve az 
alábbiakat rendelem: 

1. §. 
A 6.500-1935. :i'II. E. sz;ámu re.ndelet

nek az 1927 :XXI. tc. :3. §-át 1módositó 1. 
§-ába11 a betegs~gi biztusitási k.ötelezettség 
szempontjából n1egállapitott javada1n1azási 
hatá1t átmeneti hatállyal havi 500 pengőre. 
iiletőleg évi 6.000 pengőre, az idézett rende
letdrnek az 1928 :XL. tc. 4. §-át módositó 33. 
~-ában az öregségi, rokkantsági. özvegységi 
és árvasági biztositási kötelezettség szE:ln
pontjából ~megállapított javadaln1az.ási 11a
tárt pedig ugyancsa1t átn1eneti hatállyal ha
vi 800 pengőre illetőleg évi 9.600 pengőre 
emelem fel. 

2. §. 
Ez a rendelet kihird2tése napján 

lép hatályba. 
Budapest. 1842. éYi n1á1·c'.t1s hú :31Mén 
dr. 'Vitéz J(eres::teR-F·isehcr Ferenc s. k. 

n1. kir. bs~ügyn1iniszter. 

.:\ közegés1..ségü~yet érdeklő kihágási ügyek szak
képviselöi. 

A belügyminiszter 2700-19'12. kih. szá
µ1u rendeletével me~állapitotta1 ho~y a )\Ö7r 
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egészségügyet érdeklő 111inc1en kihágási 
ügyben n1üküc1ésük területén a ti-szti orvo
sok~. a .tis:ti fCor\·c;:;ok, J3udapesten pedig a 
kcrulet1 tiszti orvosok gz c1i<:í.rüshan hiYatal-
ból rÉ·.sztvcYÖ szakképviselöii:. . 

.\_ HL kir. beliigy1ninbzicr :1:)0-19.12, B. :\I. sz:hnu 
ITHd('Ie1t• az üts?.úgo:-; !\iizeg0s1,~(·gligyi Intézet or-
\Tsainak fs 1'!! .• Yl'h alkal!,_1;'.l<.•i,·t1",·,,o.t,· ·1 · · ,_, vesze yesscg1 

!Jútléka l<írgy:í.han, 

i) lahcratóriun1ok 1dizponti anyag:e1osz
tó ircdújúb~-rn és n102óc1újii.hnn tcljes:tea2k 
szolµ·álatot, ,·ig:ül a1:01;;:at1 ak;k a 1negjelült 
cszt:'tl~·okGn, illetőleg lJcosztúsbnn ügyeletes 
s:('.cli.túlntot köte1e3t'.k taitani, az 1.D-12. §yi 
.'i<rnt;úr hi') 1. 11<1pjút6l kezdödöen az ftl'.an1i 
költség\·etés!Jen 111Eg:{111apitott hitelkcrele: 1: 
belül ycszélyc;:ségi pCitlék illeti 111eg. 

2. §. 
l-1..Z ()rszágos 1(ii~~·2gész:::.ég;ügyi Intézet 

k.o1ozs\·úri. 111:: ros\·úsá 1·helyi. nagy\·ú racli. uj 
vic1éki és unLi:\·{1.ri intézete'.be beosztott or'.:o
sok ós t:yyél.; u1l:ulH1a.:oltok a vc3zú1yess·~µ·i 
pi'1tl·6k szsn1po11tjúból ~tz 1.. §-ban ine~·.ie1ö1t 
oryc:so-kka1 é::; er1~·élJ all~aln1aiottakkn1 cs110h 
eg:y tck!nt~t :dú. 

:l. ~~ . 
.:.\. y(_·:~·„::l\·c:~::é!.!.'Í n{·1tlék n1értéke az úllrui1i 

ren(lszerU ·\.· .' és \il. · fiz-::t~si usztúl~~lJa tarto
zú ('l"\"CSCkll(t\ \:';:.; c!.f!J{/J ti.~'.:{rf::(}/iki/(;{ te r; .. 
z2b.'.:.~ 1:3 szúztllók~1. ~\Z :t1'.~ln1i ~·cnclszc.Tü ',/IJ. 
fizuté::d o::::ztúl:·:h:l t~l'.tnzö orvo~1;knúl \·~'. 
< r1 1;1'.l1 t::~.:·i'r·isi ((if:i1{! ~1 f>i.eté':::. :20 szúzal·~·i,:a. 
nz ú!h:n1~ rc·11cl::.zerLi \~!II. és ann'.·t\ alac-sn
nvalib fizcLési csí:túlvLa l.artczó orYosoi,:;1 (tl 
é.S cfJiféh th:::;{l'isfl!i/,:;u;f a fiz0té:·3 (hnY1cli_i, 
havibir, 11npi\Jér) :20 s:1:.úza1L·ka. 

S. ?; . 
.... -\.1, érdekelt ür„:osnnk, t1\.:·tri-«C!('iP(: 1-:1 



''~"'""'~'~'""" -~· 

SG .. >>'( 
·vagy egyéb allwli11azottvuk attól a mcp'.ól · tek eg-yidejli hatályon kivt~l. heJyez_és.e i:1el-
kezdve van jogigénye a vcszélyesst\gi pótlék- lett _ a 111• kir. pénzl!gymunszterret eg_yet· 
ra, an1ely naptól }\:CZ[,1V;? az 1. §-ban fe1snrc1l értöleg a k.övetlzezőli:et ren·le1e1:1: 
csztá1yokban, illetőleg beosztásba11 teljcsit L F:b fBZE'r 
szolgálatot és annak a hc'>napnak: a végű·_, ;l 
·sziinilz 111eg, a111el~l húa~ipban az 2lö~1_; en1li
tett veszélyes beosztásban történő fvglalkor.
tatása megszünt. 

A veszélyességi pótlék a fizetéssd (havt 
dijjal, havibérrel) együtt esedékes. · 

A veszélyeségj pót1ék az il1eLtné11y1101-
küli szabadság kivételével a szabadság ideje 
alatt is jár. 

Budapest, 1942. évi április hó 8·án. 
A miniszter helyett: 
c1'1'. Jolwn Béln s. le. 

államtitkár. 

R('ndelet az Orsziigo:-: H.end(írh·géuy~égí é;.; Bete.!Zst•R 
gélyezési „:\.lap n1ódosikí.~üról. 

(Kivonat.) 
Az 1936 :VIII. tc. L és 2. §-úban kapott 

felhataln1azás nlapján az Ország·os Ilencl6r
legénységi és Beteg-.ssgéJyez·~·;i _4-lap 1éte.sité
se és szo1gá1tatá'.sainak szabályozása tárgyú~ 
ban - az eddi·g ldadott 1:20.000-íf;:J{j., 
136.225-1938„ 80.269-·19'1D. és 102.Sü2-
J.9~!0, B. lVI. szán1u alap-és n1ódositó r~ncl<:Je~ .. ''. . . '• ' ' : . . ' .. --

.íltalá HOS ren clcllcezések. 
1. §. 

A.z alap ke:cclése. 
Az „Országos Rendőrlegénységi Betcl;'..·· 

segélyezési Alap"-<;>t. továbbiakban: (ORBA) 
a 111. ltir. belüg·yn1111r3zt::;r kezeli. 

2. §. 
Az alap rendeltetése. 

a) 11„z igényjcgosultak.nal~ 
vagy 1tedveZ.in1ényes egészségügyi 
1'észesitése; 

ingyen.::s 
ellátásban 

e) gondoskodás 
egészségvéde1n1éröl. 

az 

'L §. 

i o·énv1· orrosultal\ e •• o 

I uényjo[JO.,}( ltstÍ[f' 
(1) Az oRBA ·szolgáltatásaira igényjo· 

O'QSUltak: d". 
r-. a) a tényleges szolgálatban úl1ó ren °1 · 
1effénvsS<r csalácltag-ja-i; 

,.., l;) ,_,a rendörleg:énység 
tagjai és ezek családta~j~ti 1 
jusai és eze::.: csalá(1ta!~:Ja11 
r~tdékosai; 

1l\7 ll n·állon1á11yll . e , 
továbbá kei,,>ydl· 
valamint életiá· 



e) 'a tényleges szolgálatba11 vag~~ a 
nyugállo1n[ur.r1Jan elhalt rendőr1e'g-é:1ys6gi 
tagok Ellátásban részc.3ülő özvegyei és szü
iőtls11 árvúi. to<:ábbú az ellátásban r'észesülö 
i·endőr legén~-~ égi öz..ye~r~·ck cs~t1 údtagj al. 

(:2) „!j_z OllB..:-\ szolgáltatásaira a je\~n 
szakasz ( 1) bckzclésében felsoroltak küz1.Il 
nincs igényük: 

a) <lí~O~\nak. akik alkalrnaztatú~;_:~:· ;:~1: 
kifolyólag betegs2gi biztositfr;,ra kötc1~zett 
1agjai az 1927:XX1. tc. aiapján n1üh:üclő be~ 
tegségi biztosltó intézetek vala1nel~7ikének 1 
vagy tagjai vaJan1e1y közület ú1tn.l ·fe1111tar
tott vag;v kezelt 1Jet:.:/sc;l·6lycz~si alapnak; 

b) azoknak, ~ddk áll<cu1dórt11 ki\lfti1dün 
tartózkc.c\nak. 

(:J) }.,.z clözü Lc:l::..:z.:ló;;;hen fc]st,ro1tak nz 
OP~B.:\ .iaYÚl'~~ beteg·scg·élycz0si jú.i-ulékot fi-
2:etnek. 
. .. _(4)_ „~\ ,<.:2) bekezdés <1.) po·ntj;\ban n12g
Jt'·lolt: k1z~\l'O okot <tZ l:rdck:::1tck az i1l·et1118· 
11}~ei~~el 1 ill~tv~ az ~llúb·\~,i dija!kat szún1í'cj. 
lo h1vatalnal e.s c1rv:c1l'ili!'-'n· ·1·1 01) p' ]·n·1e 
] "<::•~íJ"':_ ·~1 • • ·1 '"._" ·, • • ~.".' ~:'". , ~ )~'":\., \V" - . 

JO-l:.-:-'-'lle 1s t JClug>·n1:'J11SLtL•i.''.ll111) n·úsl;;111 
Yaµ:,\7 s:':(·it1i..::IIJ:::.!,t bejelcnLcni l~üte:lc:::cl:. '"' l-J,·:
jei1.:.11t6::i eln1uh1sztú~a es:.;t•in nn1c1n1:-,·il~;n ~~'." 
érdc:kelt vao·v csa1úclt·1n·j·1 n~ OR.13.-:.\ !."Zol0:úl
tatúsait igé~;rb~ <'ett~:.'""' :~. ~-!_ ~-ban foÚlalt 
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rendelkezések: nyernel: a családfővel szenl
Lcn alkaln1nzást. 

(5) A111e11nyiben az érdekeltek a (~l) be
kezdésben előirt bejelentési li::ötelEzettségük-
11ek a kellő időben nen1 tesz·nck eleget, júrn-n~ 
dósúgaikbúl n .iúru1ök 1c\·onását <1n11ak a ll6-
;·.1apnak a •:ég·éycl kell \y::.:-:-zü:ntctni. ~1n1cl:--rben 
a b2jelc11tést n1egtették, illetve a (:?,) bel\:ez 
clés a) pontja szerinti lcizáró okot ig:azoltú1<. 
Jlyen esetlJen a kettöshiztos:tottság· kez 
d~tétöl a bejelentés 111egtétcléig levont járu
l6k vlsszat~1·itéséne1c hs1~-e nincs. 

G. §. 

~S,:(il uáltfr tás1>k. 

(l) A J. s. (1) bekEzc1ésébcn rnep:jclö!1 
sí:c111{lyek részé-re f'.Z ;1:úbl1i eg:(!szsfgügyi el. 
lútú·2ok ·6s scgélye1-: enµ:edély~zhetök: 

a) húzioryosi ellútús~ 
hl szakol'vosi L'llútús . 
e) h:órhúzi (klinikai) úpohl.s. 
cl) tüc1Dbetcgg:;,-ógyintézeti (q)o\Ds. 
el n1üt0ti segi'.J~\·, 
f) bete~rszállitási segél:/· 
g) g->·óg:yúsznti segécl·~szktizölc beszerzé· 

P.~r2 segély! 
h) rn~U'og-"301· seg61y. 
i) fizikalis és vizg·y6,!J:yintézeti keze1'2sre 

segély, 

?j 
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l) antilueses kezelésre felhasznált 
gyógyszerek beszerzésére serrélv e> •.• 

n1) g~rern1ekágyi seg·ély, 
n) temetési segély. 

18. §. 

Jnsulin bcs:::ci':césrc segély. 

(1) Az ORBA szolgáltatásaira 1g·enyjo 
gosult O!Y családfő és olyan csalűcltag, aki 
culrorba.iba11 szenved, n n1unl.--:akép':sségé11ek 
.fenntartásához (életbe11 tartásához) szüksé· 
ges insulin inenn~{i·.séget 1 an1enn;.:iben a je1en 
.szakaszba11 n1eghatározott kellékek fennfo
rognak. az ORBA tel'l1érn szerezheti be. 

(2) A insulin hes::ere7.hetésére iránvulci 
kérein1et a li::özponti ellenőrző főorvo~nál 
illetv:e a m. kir. tiszti orvosnál (J'őon'osnál) 
lcelJ irásba11 elöterj'esztcni. ~'-\.. k·ér2len1 e1őter~ 
Jesztésénél valamely közkórház (kinilrn) 
igazgatósága :i1ta1 kiá11itott hizonvitvánnval 
igazo1T~i }tell, l1o'g:v· a beteg11él a p;ntos n;lpi 
menny1segben megjelölt insulin nélkülözhe
tetlen volta a közkórházi (klinikai) ápolás 
(tol-erant1a n1eghat;:Í.rozás) kE retében álla-

1iittatott meg. 

(3) A kérelen1 alapján a szükséges insu
lin mennyiségnek az· ORIJA terhére beszerzé
sét az alábbiak szerint a központi ellenőrző 

±'őorvos, illetve :i m. kir. tiszti orvos ·(fóor· 
vos) engedélyezi. 

( 4) A központi ellenőrző főorvos, illet
ve a m. kir. tiszti orvos (főorvos) három 
havunl~int a szükség·es i"nsulin n1e1111yiségröl 
vénvt á11it 1-:i. .l~. vény alapján a gyógysze1 
'\l ORBA terhére csak abban az esetben 
szo]n·áltatható ki ha a központi ellenőrző fő. 
cn;s. illetve a 1{1. kir. tiszti orvos (föorvo~) 
r. vényt a1áirásával és pecsétjével ellátta es 
a vénven feltlintette: a) a beteg nevét, lak· 
cin1ét ~és igén~,rjogosultsági igazolványána1r 
számát, b) azokat a hónapokat (napokat), 
an1e1vekre a szü.kséges i11sulh1 inennyiség 
~·endeltetett. 

( 6) A tiszti orvosok (főorvosok) az első 
vény k3ú11itfrsúval egyiclöbe:n az i11sulin l}~
szerzéséne1c engedélyezéséről a belügy1111 · 
niszternelc jelentést tenni. és ehl1ez a jelen
téshez az Sng·eclély a1apjául szolgálú k:órházi 
va<ry klinikai bizo11yitvá·n~yt is csatolni tarM 
to,;~ak. Egyiclejüleg a tová.bbi vények kiálli
tásához szükséges adatol\:at 11:tilvántartásu1c
ba felveszik. 

(6) A (cl) bekezdésben foglaltaknak 
meg-felelően kiúllitott vény alapján a'.; 9RBA 
terhére beszerezhető insuli'n menny1seg-et a 
})eteg részére bárn1ely nyilvános gyógyszer-

11 •.: 

!i 



tár dijtaia11ui 1dszo1gá1tatja. ~~ beteg ü vB
nyen az insulin útvl;telét igazo1ni köteles, ~:\z 
ORB~'1.. últaI n1e-gtéritEnclö kültsé!2:st a u·,·6u:v
szsrész negJ;eclévenké·nt utóh~µ: 'beterj€~zt'él1-
dő szán1lája alapján a belüg~~n1iniszter folyó. 
sitja. ii fo];.„ösitás iránti lJ'il:.·egtC1en bead
vánrhoz csatolni ke]] a fönt cm!itett v6nye
ket és ·5zán1lákat. 

19. § 

A11tilucscs kezelésre J'.·lhas.:nc'.lt !!UÓ!Juszcrek 
bcszcr;::cserc scucly, 

(1) i\.z igényjogosult<Jk gy6gyszer-se
g·élyt (insulinon k'.1vül) kizárólag az antilue~ 
ses 1cezclésr0 felhasznúlt gy<·!gyszerek be
szerzési ltöltségeinek részbeni fec1(~zésére kér„ 
•hetnek 

(2) A kérelemhez mellékelni kell: 
a) a g·:.-óg:.'szerl(:r úJtal 1dszolg:últatott 

µ:~-ög.vszer ( g,\·6gy'.3Z8!.'C>-~c) rend (-;h-é 11 yét. nn1e
lye11 a g,\-lig,vszertúr feltünteti a g:yógyszer
ért kifizetett üssz2g·et is; 

b) a k0zel6st Yégzö orYos (húziorvos, 
szakorvos

1 
11e111ihetegg;oll(1ozó intézet) igaL.o

Iásút arrúL 11og·y a gyög:,;:;zer nz ig6n~{jo2;0-
sult kezelésói·c'. tényleg· szüksép;es vo1t. .t\í; 
igazclúsban külön k;;ll feltüntetni a l\:t:zElésre 
felhnsz11ált g·yógy·,:.;zerek 111ennyiségét (sal
val'sa1111úl az adagok: sz{u11át és ni egye& 

M 
iJt) 

aclag·ok nag·yságiit · is). Ne1n.ibcteggonclozó 
i11tézetben kezeltek a fcnticlc igazolása cél
jüra felhasznúlhatjúk n kc::·:~dési künvvcc:s
kéjüket is. r\. kezelési kön~-„, a k&i·eten~ Elbi„ 
eúlása után lehetőleg haladék 116lkül vissza
juttata'l1dó a kér2ln1e-,:ök részére. 

(3) _i.\.. kéreln12t az ig&nyjogc'.sult a bu
dapesti főkapit{n1y hntúsúgi területén az 
on.r~Á;\_ központi ellenörző főorvosa vidéken 
az illetékes m. kir. tiszti orvos (főo'i-vos) ja
vaslatával ellátva az ORB„"1. freze'.őségéi1ez 
(Belligy1n1'in.:sztérit1n1) nyujtja be. 

(-1) ... '\ segélyt a belügyn1inisztsr engedé
lyezi. 

III. FE.iEZE1'. 

Vegyes rcccrlc//cc:ésck. 
22. §. 

I rré11y1· oo·oc.:uJt::.:·; o·i i o"\·1·c1 :,.:;.,,,, 
<OJ ' ' ·~ "- ~ ,,.,,, -.::o' - • ,. • 

( 1) ~;.\z ( lT~B~-\. szolgúltnt:í.'.:;1i.irn igén:;.in· 
gosultak a szclgáltatúsok i;~·6n;.-li2Y6tele nl
ka!Jnúval az OI~EÁ~ igón:.·jog(isultsú:-'.'i ígazol
ványt fel!nutatni kötelesek. 

:2G. §. 
Bcadcá nyok illet ékn1 cnr-csséuc. 

_:.\ jelen rendelettel si:~_11J;l!yozolt .szo1p:á\
tatásokkal k<1pcsciatban rlz íg:énviua;osuJtak 
ré·.széröl c1öterjt~sztelt IJ::~1dv{111~:01:: -- illeték

\< mentesek. 



27. §. 
Életbeléptetés. 

Ez a l'endelet kihirdetésének napján lép 
életbe. 

Budapest, l\1'12. év1i ápdlis hó 21-én. 
dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. ''· 

m. kir. belügynliniszter. 

A. n1. kir. belügynliniszternek 263.573-1942. B, i\l. 
szán1u rendelet.e az ·Országos Társadalombiztositó 
Jntézet.nél és a l\.Iagánalkaln1azottak Biztositó In
tézeténél betegségi vagy öregségi, rokkantsági, 
özvegységi és árvasági biztositásra kötelezett, java~ 

dalmazási határ alá es() egyes 1nunkavállalók beje„ 
lentése t<írgyába.n. 

(Kivanat.) 

Az 1927 :XXI. tc. 13,L §-ában, valamint 
az 1928 :XL. tc. 122. §-ában kapott felhatal
unazás alapjá11 a következőket rendelem: 

1. §. 
(1) A munkavállalóit egyéni bejelentés

sel jelentő n1unkaadó az illetékes társada
lombiztositó intézetnél - az 1927 :XXI. tc. 
129. §-ában, valamint az 1928 :XL. tc. 114. 
§-ában megszabott nyolc napi határidőtől 
'eltérően - az 19,12. évi május hó 8. napjáig 
bejelenteni köteles azt a munkavállalóját, 

aki az 19'12. évi ápl'ilis hó. 1. napján allrnl
rrnazásában állott. vagy aki az 19,12. évi áp
rilis hó 1. napjától az 1942. évi április hó 
30. napjáig terjedő időben lépett allrn1mazá
sába és kizárólag a javac1aln1azási (bér-) 
határnak a 264.000-1942. B. M. számu ren
delettel tö11:ént fekmelése köve.tkeztében 
vált vagy betegségi, vagy öregségi. rokkant
sági1 özvegységi és úl:Vasági biztositásra 
kötelezetté. 

(2) Az (1) bekezdésben emlitett mun
kavállalónak bejelentését a rendes ,.Belépést 
jelentő lap"-on kell teljesiteni fa a .,1\1unká
ba lépés napja" rovatban az 1942. évi ápri
lis hó 1. napját, illetőleg ha a munkába lépés 
ezt a napot követően történt, a munkába lé
pésnek tényleg·es napját kell bejegyezni. 

(3) Ha a (1) bekezdésben emlitetti 
n111n1\avál1aló javaclaln1azásá1)a11 az 1942. évi 
április hó 1. nnpjától április hó 30. J19,pjáig 
terjedő időben a biztositási kötelezettséget 
érintő változás állott be, i]Jetőleg ha a mrn1-
]tavála1lú n1unkavh;zonya ez alatt az idő 
alatt n1egszünt, a n1unkavállalóit egyéni 
bejelentéssel jelentő munkacló a változás 
bejelrntését rendes .,Változást jelentő lap"-
0'!11 n1ig a mu11kavi·szony megsziizrésénelt be
jelentését rendes ,.kilépést jelentő lap"-on az 
1942. évi május hó 8. napjáig teljesítheti. 

11 
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scl ie1cnt6 n1un1\:aac1ó azt a n1unk.uYállalóját, 
akit kizú1·úlap: üregségi. rol:knntsági, öz
yegy.ségi (!S ár-\-r.sági- biztositásrn az 19~12. 
évi úprilis hó 1. napja előtt mái' bejelentett 
és aki n ja\·adaln1nzási hat.úr felen1elése kö
yetkeztében betegségi hiztositúsi-a is kötelew 
zetté vúlt. betfgsép;i bir,tositúsi 1\:ötelezett
s8gén2k n~-ilvánt<~rtá.sba vétele vég·ett az 
1~1'1:2. e\·i n1új us 11,·) 8. 11<1p,iúig- rend e.s .. \Tál-
tczást b~jelentö lap''-cn l:Jojelenteni tartozik. 
EbhEn a:.-~ esetben a ,.1/áltozús nnpja" 12. ro-
Yatba ~<.z lfl-12. évi ápr. 1. 'l1apjút. a változás 
ckún~1k feltünleté~t':t'e szlilg:álú 1:3. rovatba 
pedig a ,.,iavadaln1azási határ felen!elése'' 
szavakat kell 112.ieP:>'ezni. 

( 6) A (.!) hcke>:ckshcn Jogfaltaknak 
mcgl'clel6en kel! el.iúrni '" lD-1~. évi április 
h<1 l. napjnn nllrnlmazáshan állott és csak 
bcte1l·::.;éi:ri l.iiztositús:·a heielentett annali.: n 
yúJnÍat( serréclalkaJi11::i.zott11a1( a he.ie1entfr.sé
ilél js. aki ~l jri.vnrhllinazii.si határ felen1elés2 
kiiYelkeztélH:n (ircgsé,!2:i. rokkantság;i', özveg-,v
ségi és árvasági bizto·.sitásra is 1(öte1ezetté 
1·últ. 

(ll) A javacblmazúsi határ felemelése 
előtt csak öregségi. rnkl:antság:i. özveg:y·.segt 
C·s úrvrr.súgi biztositásrn kötelezett. de a bér
h'1tÍt1' t'elen1el1~.Se kövef:l~:;~~téb.en betegségi 

biztositúsrn is kötelezett azt a J · 11 mun mva a-
lót,„ akinek. az ~9,)2: évi április hó ljét kö
veto 111ul~\:aba Iep~set a i111,unkaadó az általá~ 
nso szabal_Yok szer111t már bejelentette. ujból 
beJele11tem nei;1 kell. A még be nem jelentett 
_ilye~1 n1unk~\'ailal?nak mun1rába Jépé·.:;ét, va
ili_nmnt ·a mar be3elentett ilyen munlcavá!la
Iora. : 1onatlrozó változást az általános bej e~ 
lentes1 szahályolc szerint kell jelenteni. · 

4. §. 
Az 1942, <évi április hó 30. napja után 

n1unli:ába lépő, a javadaln1azási l1atárnak a 
2!J4.000-19,12. B. iVI. számu rendelettel tör
te~1t felen;elé~e következtében hiztositásrn 
kotelezette valt munlrnvállalókra von·1t1·ozó 
jele11tések tejesitése n1ár az átalános ~z~~bit
lyok szerint történik. 

5. §, 
. Ez a rendelet kihirclet&sének napján lép 
eletbe. 

Budapest, 19-12. évi április hó 23-án. 
A miniszter helyett: 

dr. Kárlcúr Lcrente s. k. 
állain1titkár. 

1 Nl•lb!líliG\!@H~ 
.A. neriun1 oleander leveleint'k összgl;:.-·cosidája 

Solutio1 'l'abh_~ttn: St!ppositorium 



S · 286.775-1942.-XIII. zan1: 

l l , 're kiirt púlyá-Gvögvszertári jogositv:.ínyo ~ t' nyl•rcse 
· · zat érvénytelenilésc. 

A Budapesti Gyógyszerész Testület 
t. Elnökségének 

Budapest. 

A '.'.04.G'.'.O-l94o. B. :\!. számu hatá;·o: 
zatornmal a „Budapesti Közlöny" 10:10._ ev1 
226--~28. sZ-An1aibrrn több ~Z~'m·e1y~O'g~u 
!:ryógyszertári jügositvány elnyeresere palya
Zittot hi rdettei11. 

Érte.siten1 a t. Elnöksé:g:t. h?~~: : pá
]y<\zati hirdetménynek a szekesfov'.1ro; IL. 
ÍV és VL kerületére vonatkoz.ú res~et. ha
tál~·tnlaniton1 és e helyekre U} ~zen1e1~r:'.o~u 
g\·Órr:/szertár fe1á1litását a val~ozott 1-::ornl
;,;é1\yekre tekintettel nem rng:ede]yezem. . 

Amennyiben pedig késöbl~ e. l;eJyek~n l}l 
S·•eme'J\"J. oo·u cryóo'\"SZ2.i'tÚ1' :felall1tasa SZUkS.:

" • 
0 0

• 
0

' - 1910 1' M o·c~nek 111UtatkOZ11ék, Uff.\F [l 7D0-. i • J. l · 
;z&nm rendeleeben foglatak 'Szermt kell el
járni. 

Budapest, 19é12. é\ri ju11ius hó 17-én. 
A miniszter helyett: 

dr. Jolw.n s. k. 
államtitkár. 

;i tn. kir. beliigYnlinlszfer 317.8.f1:....:_19.12. B. 1\i. sz;~-
1nu rendelete a ricinus tl'rn1clés fokoz{{sa folytü_1 

elöálló n1.5rgezési lchctfiségck tárgyúban. 

1lala1ncnnui tür·uényhatóság cls6 ti.<;.·.-:tris: l.'.)N 
jének. 

(KiYonat) 

1\ ricinus cserje n1ag-va és az olajnak a 
n1agból való kisajtolása után visszan1aradú 
pO'gácsa eg·~{ -ricin eh1evezésü lnérgezö anya
got tartaln1az. lVIi11thogy ·ez a n1érg·i:zö 
an~~ag lris n1ennyiségü ricinus 11u1g- e]fo
g~rasztása esetén en1be-rnéI. az olajpogácsa 
méregtelenités nélküli állapotban történ{i 
fs·letetése pedig állatnúl sulyos n1t.'rgezést 
ckozhat1 f'elhivon1 ~~lispán (Polgál'n1ester) 
Urat, utasitsa a köz·ségi (kör-) és város! 
orvcsokat, ho.1:rY oly helyeken. ahol jelent~'· 
kenyebb ricinust;;:rn1elés Jalyik, n1it1den re11-
clelkez6sünkre álJó móc]on ( renclelii úráikon. 
n~pszerü e1öadásook tartú::;úyal, egészség
ügyi \'édönök utjún sth.) nz ep:észségügyi 
ki::rUkhöz (várcsukhoz. községUklúiz) -La1tozú 
lakossággal is,111ertessék iney; a ricinus n1a.v:
Yak n1érgező hatú:sát~ hivjúk fel a figyehnct 
:t1yo1natékkal arra, hog_v ni_·ú11ylag n1úr k:s 
n1ennyiségü 111ag· fogyasztása ugr gyern1e
kdmél, mint felnőttelrné!, halálos kimenetelü 
111él'gezést okozhat. B'elhivandó a lakosság 
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figyelme arra ís, hH. netán bekövetkezett vol
na a ricinus n1agvak: fogJrasztása

1 
a ll~érge

zett azonnal orvost keressen fe], meg az 
esetben is ha n1agán n1érgezési tünetel\:et 
még nem 'észlel hogy a mérgezés kifejlődé
sét orvosi bea~atkozással lehetőség szerint 
meg lehessen akadályozni. 

(A betegeken az orvos gyomormosással. 
11yákos anyagolt adago1ásával és n1ás tüneti 
kezeléssel próbáljon ·segiteni.) 

Igen fontosnak taitanám továbbá arra 
is reá iránJritani a figyeln1et, 11ogy i11ind a 
ricinus mag maga mind pedig az olaj kipré· 
selése után vissza;naradó és megfelelő eljá
rással 11e1n n1éregtelenitett rich1uspogáC"sa 
jófo1·111ú11 vala111enn;ri 11ftziállatra is crőse11 
mérgező: baromfi, házinyul, ló, bor.ín. ser
tés 1"t1h tehén kecske a ric:nusmag· több-, . , ' ~ ' 
kevesebb mennyiség-&től elpusztulhat. ezert 
g·ondosan 1tell ügyelni arra, hogy a n1agvak 
a takarmány közé ne keveredjenek. 

Budapest 19,12. junius hó 23-án. 
' A miniszter rencleletéböl : 

Dr. Tomcsilc Jú.osef s. k. 

1\ gyúgyszerliiri ~(·gédszenil·lyzet fizetése. 

A 111. kir. beiii.gyminiszter 218.937-19'11. 
B. l\T. szán1 alatt megerösitette a gyúgysze-· 
i·2szi n1unkabérnregúllapitó bizottsúgnak a. 

g:yóg·,y-szertárak:ba11, vala111i1rt az ezek1;;:el ösz
szefüggö üzen1ekben foglakoztatott gyógy
szertári seg·édszen1élyzet legk:isebb fizetésé
re vonatkozó alábbi határozatát. 

...-\. g·yóg·yszertárak és ezekkel összefüggő 
iize.n1ekben foglalkoztatott segédszen1élyzet 
legkisebb n1unkabérét n1egálJapitó bizottság 
a m. kir. belüg-)'llli11szte1· 800-19'10. l\L E. 
számu rendeletének 1., 5., G„ 7., S„ 9 .. 10. 
és 11. §-ai érteln1ében az ország eO"ész terü
letén a rendelet hatálya alá tarto~ó nyilYá
nos és házigyógysze1tárakba11, va1an1i11t az 
ezekkel összeJliggő üzen1ekben foglalkozta
tott nen1 gy6g~·sze1·é.sz alkabnazottnak fi
zetendő legkisebb n1unl\abérek:re vonatko~ 
z(Jan az aláb!Ji határozatot hozta: 

1. ~4.. jelen hatál.'ozat alkahnazása sze1n
pontjá}J(11. az 01·.szág húron1 területi csc.Dort
ra oszlik. _q_ területi csoportok a követkÖzől;;:: 

_Ll) területi csoport: Budapest és a tfir
vény·hatósági jogu vúrosok. továbbá Budaw 
fok, I\:isp12st I1esl·.szenterzsébet Pest::zent-
lőrinc, Rákospalota, lTjpest. ' 

B) tex iileti csonort: ~~ többi 111eg~rej 
városo1c. -

GJ területi csoport: -~Z ország ::nag)+- és 
1d.sk:özség·ei. 

Az fl) és B) csoportba tal'tozó hel)·sé
gek belterU!etétőI távolfekvő települések- és 
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tanyákon levő gyógyszertárak alkalmazottai
ra a C) csoportra megállapított legkisebb 
n1u111cab·ér az irányadó. 

2. a fizetendő legkisebb munkabérek a 
következők: 

A) E) C) 
Pénztárosnő é;; n1ás irodai 

tisztviselő 
1. első évben 80 75 Gi1 
2. második és harmadik 

évben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 90 80 
3. a harn1adi1;;: év után ... 

Mliszald segéderők (techni
kák) 
1. első évben . . ... ......... 80 
2. n1ásocli1;;: és harn1adi1-i: 

é\·ben ............... 90 
!3. harmadik év után 100 

C'sc111ago1úk. lahoratór;u111i 
n1un]\Úsok. rnktúri alka1~ 
macnttak. kifutók (heti-
h61·). férfi n1u11kásak 
l 18 évnél f'atalabb 

lS é\·esnél idősebb, de 
~~! éven aluliak ........ . 

:}. ~·l éven felül 
r\ nöi 111 u11kaerök a i'érfi 

n1u11kásol: részére n1ep:~ 
állapitott hetibéreknél 

18 

20 
22 

75 

85 
85 

1-1.50 

rn 
20 

70 

80 
80 

1 '' 

Fi 
18 

heti 2.- pengővel alacso~ 
nyabban javadaln1aza~1dó1c 

Szakképzett (tanfolyamot 
végzett) laboránsok (he-
tibér) 
1. első évben .............. . 
2. n1ásoclik évben ..... „ .. 

3. harn1aclik évbe11 ..... . 
4. harmadik éven tul .. . 

Takaritönő (hetibér) 
1. első évben ................. . 
2. n1ásoclik és 11arn1adil-i: 

évben .................... . 
3. harn1adik éven tul 

10:} 

A) E) C) 

20 18 16 
25 22 20 
80 27 24 
36 32 28 

16 1t1 12 

18 16 1~1 

20 18 16 
3. _'1_ i11agasabb n1unkabércso·portba való 

tartozásra igényt )\yujtó szolgálati időbe azt 
a g',yakorlatot is bele kell szá111ita11i, a111elyet 
nz alkaln1azott 111ás n1unkaadóná1 azo11os 
munkakörben betöltött. Ezt a gyakorlatot a 
i11u11kába1épéskor hiteltérclen11öen igazolnia 
kell. 

4. Ame1myiben az alkalmazott olyan 
n1Ln1kakörben clolgozil;;:. an1e1y a bér szen1~ 
pontjából n1agasabb bércsoportba tartozik, 
'Azalatt az idő alaLt a n1agasabb bércsopo1t
ba11 111egállapitott fizetésre va11 igénye. 

5. A napi kétórai foglakoztatásra fel
vett segédmunkásoknak, csomagolólmak, ta-



karitónőne1\: a n1~gállapii.ott 11etibérne1\: 30 
.százaléka fizetendő. -~z ilven alkaln1azottna1;;: 
foglakoztritásl ideje csal: ~ eg·yhuzan1ba11 tör-· 
ténhetik és a reggeli úrákra eshetilc 

6. -~ J'é1nnpi 111unknidöre al1G11n1az.ott 
1Jt•11ztáros11{_ínek, n1üszaki segéderőnek. és ta
L<-:ritó11finek ::tz E'<2,'éSz napi an~ah11azúsra n1eg
{l1Jgpitott 1cg-kise:bb n1unkabér H5 százaléka 
JÚl'. _4,. félnapos a1ka1n1nzúsnak eg·yl1uzan1ban, 
És pedig: v;.1,g.\c délelött. yag·y a délután folya
nnán 1\ell törté1111ie. E renc1e11\ezés sze111pont
jából délelőttnek a 11npnal~ legfeljebb 2 órá
já\u· terjedő a clélutá1n1~1.k n napnak legl\:o
rúl~)an J·&1 i 1'1rakur kczr1()c1ö időszakát ]e11eL 
tekinteni. 

7. -~n1c11nylben vnlan1elyik n1ka1111nzott 
·11ani 2 úi·rd foµ:~nlkoztntásúnúl hosszabb időn: 
:'lt: (l.i; f01-napnú1 ri·)videhh ideig van ·fo:;lall:::oz
tat\·~t, :félnapi tnunl::adijra ...-an igénye. Fél
napon tul szolg:ú:ntot teljcsitö alka1n1azott-
11a1~ nz eG:ész 11api időre júró n1u11kaclij fize-
Lendő. „. 

g. Elé)re n1ef2;hntározott időre felvett) a je
len rendelet ho;túlya n1ú tartozó tisztvisel6 
V<l\!;\- ·;;eQ·é1ltnun1i:<ls lcp:l:1sc1;h nnpibére 10 
szf1;,nlókYi:al több. n1int- a n1cp:felelő bércso
po1tlJan n1egá1lp:pitott „ l~~rkisebb 1111111kt1hér 
egy 111l1n1-::nnapJ:n.·a e;so rc'3z., 
. 9 .. Azok a segedmuukasok fa kifutók,, 
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a~rik a ·111unl\:aadó ldfejez2tt 1-:ivánsúo·ára· ke· 
rél ' l't"'l 1 b , \:paro11 a Ja;:: e szo]gúlatu1-:at és a k;;r~1c· 
r~~r tulajc~onukat képezi, a 1·észükl'e 111eµ·{tlla
p.1tott heti.béren· ftlül tei·ületi csoportok- sze
T1nt 3. 2~ illetve 1 pengő póldi.int kapnak. 

. 10. r\. gyúg:/szertár ügreletcs szolr~:úln
taba11 ~1 _rendelet szerint n1eg:á11apitott heti 
111u11kaoran tul szo]gfllatot teljesítő alkah11a
zott~k tulmunkáját a rendes munkaidőre ro3ő 
~llJnf:l 25 százalékkal n1ngasabba11 l~el! di-
1azn1. 

11. A rrncle]et hatái,ca alá eső alkalrna
zot~aknak: esetleg nynjtott tcrn1észetbr:11i jut
t::~tasol_\: ellenértékét a i\Iag:í11alkallnazoi.La1\: 
B1ztos1tó Intézete. illetve a:'.; Orsz.{u:;·os ~rúr
sada]on1biztositó Jntézet által idŐ]:öl-idDre 
n1~gál!apitott t:6rités üsszegé)Jen lehet beszá-
1111tani. 

12. ~..\bban nz esetben. ha a n1n11li:aadó az 
alkalmazottat terheíii nlk·,1111·1·,otti· 1-e,,·oo·-e'"1· - -<• " ,, .\. - ,_,,,--. 1,.. 

adót vag·y a l\I..:-\.Bl és ()1'.[ júruléknak az - al~ 
ka1111azottat terhelő í"elerés78'it i·s 111 '10.:1···1 
vállaja, jogositott eze1~- össze~·et ~l. ha\:i~' i1'
letve he~ibérnél arúnyos összegben fig·ye1'~n1~ 
be wurn. 

. 1".1. _ _ :;__ fenti h~1.tározatban Jnegállapitott 
ha_v1-i illetve 1H.:tib0rekhez a 111iniszteri ren~ 
d:le~el-: alapján esetenként ,111eg·állapitott bér
:potlekot hozzzá kell számitani, 

1 
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14. Jelen határozat rendelkezései any
ny~ban nem érintik a tőlük eltérő más jog
szabátyok, szol\:ások:. szerződésel\: vagy n1eg~ 
ál1apo'cláso1\: hatály~~t. an1e1111yibe-n a J11unk:a
vállalónak kedvezőbb helyzstet biztosítanak. 

„\ 111. kir. beliigynliniszter 319.:;55 19-12. B. l\I. s.z<i~ 
ntu rendelete a ka.lium chloricuin rendelésének és 

kiszolgáltatásának szabályozása tárgyúban. 

A l\:özegészségUgy rendezéséről szóló 
1876:XIV. tc. 137. -és 167. §-ában nyert fel
hata1J11azás alapján a l\:övetkezőket renclelen1. 

1. §. 
A kalium chíoricmu további intézkedé

sio· csak. orvosi renclelvé·nyre szolgáltatható 
l\:i~ 

0 § -· . 
~'1..z orvosi rendelvényt o1ynn vén~·1)a

piroson kell kiállitani. amelyen a rendelő or
vo·s neve. lakása (telefonszáma) fel van tün
tetve. 

. , § u. . 

... ~ rendelő orvosnal\'. a rendelvényre rá 
kell irnin a beteg· nevét és lakcin1ét is. 

~1. § 
Kalium chloricum ismételt kiszolg·álta

tása ugyanazon orvosi rendelvényre csak ak-

kor történhetik 
. ' uJabb kelettel és 
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ha az orvos a rendelvényt 
aláírással látja el. 

5. §. 

lép 
A telen rendelet kihirdetésének 
hatalyba. 

napján 

Dudapest, 1942. julius hó 15-é11. 

A miniszter helyett: 
ih'. Johcin Béla s. k. 

ál1a1111;Li tk·ár. 

A m. kir. belügy1niniszter 31S .. t51-19.!2. B. nr. SZ<Í.~ 
nn1 rendelete • ..\. sebészef.i kiitözöszerek úrtinak nv':i~ 

dositása.. 

:\ közeg,frszségügy rendezéséről szólú 
)876:XIV. tc. 13G. és 167. §-ában kapott fel-
11ataJn1azás alapján a 1-i:övetkezőket rende
lem: 

1. §. 

. A .i_elen rendelet mellékletében felsorolt 
~be~zet1. kötözőszerekné] a 260.500-19:34 . 
.o. _Ili. szamu rendelet 2. sz. rne!lék]etébe11, il-
1.etoleg a 336.965-1941.. a 339.878-19'11. 
cs '~ :31,L270-19c12. B. iVI. számu rendeletek 
~elleklete1ben meg-állapitott árak helvett a 
Jelen ren~lel.et mel!éketében f~lv(;tt áralrnt Ie
Jlet feJ~zanutE\ni, · 

---- -.,. 
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2. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

)ép hatályba. 
llllClapest, 19-U, évi julius hó 1'1-én, 

A miniszter helyett: 
dr. Johcin Bélci s. k. 

állain1titltár. 

~relléklet a 318-'151-1942. B. i\'L számu ren
delethez. 
.A scbé-szeti Tcötözőszcl'ck (L'iucim.enfa chi1·ui:· 

uica) círswbása. 

... ~ szer 111eQ"nevezése 
Chorda ase1)tica ( Catn:ut): 

l\'Ie1111yiség _.\.1\ 
fillér 

Aszeptikus bélhur: -
0.--6 sz{nnn vastap:súp:han, 
két-ltét :2.5 iT1éter 11os~zu 
karikát tartnln1azó iiYe.gek~ 
ben: 

Faseiae e tela paratae! 
i\lull·pólyák: 

5 111éter h.osszu. S c111. ·;;zéles 
5 i11éter l1osszn. 5 cn1. széles 

Első seo·é1v 1rvtritúsra szo1-
g-úló ~1nh-pÓlyá ltLitszerpúT-
11ával1 felszere1és·.sel: 
G méter hosszu. 6 cm. széles 
5 111éter 11osszu; 8 c.111. széles 

1 üveg 

1 tolc 
1 tok 

1 tok 
l tok 

378 

3G 
00) 
o~ 

70 
81 

100 

l\Iennyiség Ar, 

5 cm. hosszu, 10 cm. széles 
Lana gossypii depurata: 
~riszta gyapot: 

fillér 
1 tok 105 

5 gran1n1 tartaln1u csomag 
25 gran1n1 tartahnu cson1a0" 
50 gran11m ta1talmu cson1ag 

250 gran1m tartaln1u csomag 
Tela depurata ( Gaze hydrop

hylum 80-82 cm. lata): 

1 tok 
1 tok 
1 tok 
1 tok 

Vizszivó szövet 80-82 cm. széles: 
N ?gye~l méter tartalmu csomag 1 tok 
Fel meter tartalmu csomag 1 tok 

T:la sec. Billroth (80 cm. lata) 
Billroth batiszt 80 cm. széles: 
N~gye~ 111&ter tarta11n1111 cson1. 1 tok 
Fel meter tartalmu csomao· 1 tok 

Irrigator ka1r11a 1 literes 
0 

zománcozott, telj rn felsze: 
relésse] „„„„„„„ „„„„„„ ... 

H ug;ycső fecskendő „ „ „ „ „ „ „. 

Fülfecskendő: 

1 drb. 
1 drb. 

gurnmiból 1 számu 
2 k:öbcentes 1.Record" 
J'i'elaton catheter 
Jégzacskó: 

„„„„„„ 1 drb. 
fecskendő 1 clrb. 

„„„„„„ 1 c]Tb. 

1 oldalon gurnmirozott 20 
r;m, átm~röjü „„,„.,„„„„„„ 1 drb. 

18 
(i~ 

112 
491 

47 
84 

2:38 
,158 

()87 
88 

142 
753 
178 
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l\íennyiség _4_1\ 
fillér 

1 aldalon gummirozott 25 
cn1. átn1éröjü ........ „.„ ....... . 

:f\ontos lázmérő .............. „ .... . 

1 drb. 402 
1 clrb. 236 

Heretartó: 
különbüzö 11agysúgba11 1 drb. 195 

„A Hl· kir. beltigy1niniszter 318,930-19·12. B. T\-1. szá. 
nnt rcitdeh•t-c a l~<izgyógyszerei.látiis terhére engedé
lyezett egyes gyúgysz(•rkészitrnények :i.ránnk frl-

enu~Iése t<írgyában. 

l/nlan1ennyi tör\'ény11atóság első tisztviselő
jénel\:. 

~l'udon1ás fr.::; n1eg·fe1e1ő eljárás végett ér
tesite111 _L\1ispún (Polgárrnester) Urat, hogy 
,, :342.-Hi0-19·11. n. l\L sz.. valami11t a 
:) t:'l.:212-19·12. B. :i\I sz. rrndsletemmel a 
l~iizg·y·óg-~·szerellútás terhére engedélyezett. 
itt felsorolt g·yúp;yszerkészitn1ényekne11.: a 
l;:öz.gyóg-yszerelátás t2r11ére ezi·dőszerint fel
szán1ithatú úrúnak a lent n1egjelölt összegi,~ 
Y<dó felen1elfr3ft ezen körre11deleten1 k.ihircle
tésétöl kezclőclöleg- eng:eclélyezen1. 

2.18 p 
2.80 p 
2.80 p 
,1.49 p 
1.77 p 

.r\cligan inj. IUchter 3xl lzbcn1. 
i"\cligan sc.1, Riehter 15 gr. 
Aktoprotin inj. Chinoin :3';1 khcm. 
Aktoprotin in.i. Chinoin Gxl khcm. 
Akto.protin inj. Chinoh1 lx[í lrbcm. 

lll 

Betacid tab[ rn.ite Richt. 20x0.05 g·r. 1.55 P 
Bismosalvan i11j. füchter 20 kbcm. 2.57 P 
Bismosalvan inj. Richter 50 kbcm. cl.5H Fj 
Bisteril pulv. vVancler 10 g-r. ü.76 P 
Bisol inj. Egger 20 l\JJcn1. 2.75 P 
Bisol inj. Egge1· -10 khcn1. :3.5G 1) 
Digidarin inj. Chinoin 3xl kbcrn. 2.18 P 
Digicladn sol. Cllinoin 15 kbcm. 2.80 P 
Dilnrgen inj. Richter 5xl kbcrn. 'J.M F 
Dilurgen inj. Richter lüxl kbcm, 7.:3-1 l' 
Dilnrgen inj. Rihter 5x2 kbcm. 6.36 P 
Dilurgen inj. Richter 10x2 kbcm. 10.62 P 
Dynarsrn inj. Egger lxl kbcrn. l.65 P 
Dynarsen inj. Egger lOxl kbc1n. 7.77 I' 
Dy11arsen inj. Egger lx:) kbern. :2.58 li 
Dynarsen inj. Egger lOx:J kbcnl. 1:-J.79 F', 
Lanaclarin inj. Chinoin 3x~ khcrn. :2.18 11 

I..„a·naclarh1 inj. Chinoin \)x:2 klJcn1. :-Lt)8 I) 
Lanaclarin sol. Chinoin 15 kbcm. 2.811 P 
i\Ieclobis inj. Chinoin 25 kbcm. ö.% P 
Novurit in.i. Chinoin 5xl 1;\Jcm .. \ .. J ! !' 
Novurit in.i. Clünoin liixl khcm. 7.:\.l P 
Novurit i11j. c;hinoin 5x:2 kbc1n. (j.iJti I) 
Nornrit inj. Chinoin lllx2 kiJcm. 111.(i2 l' 
Vitamin A + D. Halsterin 

solutum Richter 
Wandervit - A + D2 

(Olaj, Wancler) 
Ovaritm1 tabl. Richter 

5 gl'. 

!) gr. 
.JIJ drb. 

:1„.1-! p 
:J,!)5 l' 
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Ovarium tabi. Richter 
ovokrh1 dragée Wander 
Ovokrin dragée Wander 
Ovosan tabi. Chinoin 
Ovosan tabl. Chinoin 
Pallicid tabl. Wander 
Pallicicl tabl. Wancler 
Pallicid tabl. Wancler 
Perheepar inj. Richter 

100 drb. 
40 drb. 

100 drb. 
40 clrb. 

100 drb. 
60x0.0l gr. 
50x0.05 gr. 
20x0.25 gr. 

5.91 P, 
3.05 p 
5.91 p 
3.05 p 
5.91 p 
3.19 p 
4.47 p 
6.24 p 

(Ha egyébként az előirt 
feltételek fennforognak) 6x2 kbcm. 507 P 

3x5 kbcm. '1.72 P 
6x5 kbcm 7.93 P 

2x10 kbcrn. 5.88 P 
Rcnin tabi. Wancler 2,1 clrb. 7.70 P 
Sulfapiridin tabi. Richter :H drb. 7.70 P 
Sulfolein inj. 1 %-os Egg2.r lxl kbcm. ü.58 P 
Sulolein inj. 1 %-os Egger lüxl kbc. 8A-! P 
Ultrnseptyl tabi. Chinoin 24 clrb. 7.70 P 
VeropyTon tabi. Richter lOx0.5 gr, 1.61 P 
Veropyron tabi. Richter 20x0.5 gr. 2A9 P 
Vestin dragée Wander 20x0.10 g'l', 3.80 P 
'lestin dra.gée V\Tander 50x0.10 g·r. 7.Gl 1' 
Tab!. Ferri Protoxalatl cum 

arseno Dr. Deér 100 tabi. 1.29 P 
Budapest, 1942. évi julius hó 29-én. 

A miniszter rendeleté,ből: 
dr. Tom.esik József s. k. 

n1iniszteri tanácsos. 
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l>:.. in. !dr, beliigyn1iniszf<!r Cs a 111. kir. közellátás„ 
iigyi 1niniszter 320.121-1942. B. l\I. sz. rendelete 
a .saccharin rendi:lésének és kiszolgáitat-ásának li:or~ 

látozi:í.sa tárgyában. 

.!.\ l\:özeg·észs2gügy rcndezé,:;éröl szóló 
1867 :XIV. tc. 137. és 167. §-ában, valamint 
a 3.150--1941. i\I. E. szú.mu rendelet 2. §
úban nyert felhatah11azá's alapjún a lcövet
kczőket rendeljük: 

1. §. 
Sncc11arh1 a gyógyszertárak által továb~ 

bi intézkedésig csak: orYosi renLlr:1vényre 
szolgáltatható kj. 

2. §. 
Az orvosi rendelvényt olyan véuniapi

rcn kell kiúJlitani. an1e]~'E:n a i·enclFlőorvos 
neve. Jakc:in1c (teiefcrnszá1nn) fel \;an tün
tetve. 

:3. §. 
A rrnclelöorvosnak n vénven a beteg ne

vét, életkorát, Jakcimét is J'ei kell tüntetnie. 
továbbá n1eg: l\:ell jelöh1ie. hogy a neteg·nek 
a s<lccl~a1·~·:1 hnsználntúra előreláthatúlag
n~c11nyi id(.;;g (hány hétig) van szüksége. 

'1. §, 
~;gy ;; J 11yrc - a vény keltétől 3zán1itott 



legfeljebb három húnap elteltéig szolgál
Latlrnió h saccharin. 

5. §. 
Egy beteg· részére a 450-szeres édesitő. 

erejü saccluu-ü1ból egy hétre legfeljebb 100 
drb. tablettát tartalmazó csomagol'1s rendel
hető, illetőleg szolg·áltatható ki. Egy-egy be
teg részére n1h1clig csak az illető hétre ese
dékes ·.saccharinn1ennyiség szolgáltatható ki. 

6. §. 
A kiszolgáltatott saccharh1 ine11nyiségét 

a gyóg·ysz·erésznek a beteg· vúsárlási Jrön;r
vébe is be kell jegyeznie. 

7. §. 
I~özkórházt1k, klinikák. sz::rnatúriun1ok 

És egyéb g·.vógyintézetek nz úlJon1á11yukba 
felvett betegek részére a saccharint az eddigi 
rend2l.kezések. figyd!E.n1l;evÉt12Ie n1el1ett az 
intézn1·2ny igazga tú-fóorVC'.5a. ( veze-töc rvosa) 
últa] az intézn1ény részére kiúllitott orvo::.:i 
rendelvényre (igénylési la prn) szerezh:etí k 
l~e. 1\z urvosi renclE:lYényen ( ig·~ 11,\'lé:)i lnpon) 
fel kell tüntetni az intézn1én~~ azo'll bstcg:::i
'lle.k szán1át. akik részére a sacchnriu heszer~ 
zése történik. 

8. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatúlyba. 
Budapest. 19'12. évi szeptember 30-án. 

A miniszter rrncleletéből: 
d1'. Sicolcr .rános s. k. 

miniszteri osztálytanácsos. 

„A 111. kir. belügyntinszter 780--19·12. B. 31· szá1nu 
rl'ndt'lete a zsidóktól 1negvont s1..e1nélyjogu gyúgy. 
szerhíri jogositványok ujbói engedélyezése est~tén a 
gy<)gy:-zt•rt<i.ri berl'ndezés és anyagkészlet hecsérté
kénck s a jogosit vúny ellenértékének n1egfb:etésére 

határid(ik, valarnint. a fizetés inóclozatainak 
n1egtíllapitása fürgyában. 

~4... zsidók közéleti és gazda'.3ág·i térfogla1á
sána1( korlátozásáról szóló 1989 :l\T. tc. 1:2. 
S-ánnk ha1\;11a~Lk bekezdésében foglalt fel
hatahnazús alapján a kö-:etkezöket rendc~ 
lem: 

1. §. 
Az 18:39 :IV. tc. 1:2. §-ának első 1Jekezc1é· 

se il1etö1eg n 2.G>10-I9~1:2. l\'I. E. szán1u ren
d~let 1. §-a alapján n1eg·vont szen1éJyjogu 
g;.·tigyszertúri jogí:-sitYánrok ujból engedel?e
/j2se esetén az uj engs0c1é1yes köteles az 1989: 
IV. tc. 12. §-á11ak harmadik bekezdése ér· 
telmében megál!apitott becsértéket és a jo· 
gositványért járó ellenérték tiz száza'.ékát, 
de leg·feljel)b ös'.szesen tizenQtezer penf3·őt {l„z; 



l!H 

ujból engedélyezésről szóló véghatározat kéz
hezvételétől számitott három hónap alatt a 
korábbi engedélyesnek, illetőleg örö1.;:ösei11elt 
megfizetni. 

s. ~. 
. -~ becsérték, illetőleg a gyógyszertári 
Jogos1tvány ellenért§kének hút!'alékos részét 
- egyéb 111eg·állapodás l1iányában - az ni 
'8I}gedélyes husz év alatt eg·yenlő negyeclév:i 
reszletefoben akként köteles megfizetni 
·hogy az ·első ré.szlet az előbbi §-ban n1egsza~ 
bott teljesítési határidőt követő hónap L 
napjától számított három hónap eltelte után 
\'álik esedékessé. 

!ép 

3. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 
hatályba. 
Budapest, 19cl2. hí okl(ibcr hó SO-án. 
cl.,., vité.r. J{e1·csztcs~Fischcr J?ci'Cilc s. Jc 

n1. 1dr. bclüg-y111ini·.szter. 

I~zrn r1·11dt•letek:~n kiviil a ht•liigyntini~ztérin1n az 
aliihhi kisebb fnntossü.gu renril'ietel;;t•I adta ki: 

19'12. január J:)-án :1-12.801-19-11. XV. 
B. j.L szán1 alatt a l\Iag;\·ar Pharn1a Gvócr\~
áru Rt. l=>osto11al neYü._ · készitn1ényé11e};;: k~1· 
; . .;:c:lúva1· j)ótszerk·ént az eo-vesitett ~·vón-'r"78t'· • b. ;:;:. •. ö • ...,_ 

.:\rsznbásba 10 gTammnnként 40 filléres ár-
ban való :felvétele táruvában. · · , •. - . . . 'Ö''· . 
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1942. január 28-án 313.171-1942. B, lVL 
szán1 alatt a ltözgyógyszerE:llátás terh.ére en· 
geclélyezett lnsulin-kés~'tmények árának fel
en1elése tárgyában. 

1942. évi n1árcius 5·én 282.:3::11-19~1:!.. 
XIII. B. i\'I. szám a.Jatt a megüresedett C!flf
háza.<::ráclóci .,lVIagyar ICorona". a 116u rcíd
ká.Uói Isteni Gondviselés" és a fel86'uisói 
.. Isteni'' Gondv·iselés'' gyógyszertárak jogosit· 
·Ványára 111egl1irc1Etett pályázat tárgyában_ 

260.800-1H·:12. B. ivI. szú.n1 alatt a volt 
délviclélti 111u11kásbiztositó 11ivatalok ré·szére 
kiszol~;-áltatott cryógszereltnek a n1agyar ár
szabii~ szerinti eárszabványozása tárgyában. 

263.800-1942. BlVL és 2()3.900 B\L szá
n1ok a1att a Tviagána1ka1n1azottn1.;: Inté7:ete ·6_s

1 az ( )rszágos Társadalon1hlztositú Intez.etne 
ü betegségi kötele:~ö bizto·sitás, a járu1ékfiz.e~ 
tés, a s2g·élyGz.és rendszere, az a1.k~ln1azanclo 
napibérosztá1yok és átlagos ;1np1b:re1t, n1eg· 
ú11npitúsúnal.;: ujra szabú1yozasa targya.bnn. 

310.680-19·1'2. szám alatt statim rende
lések céljaira Insulinból 1-:S adagnak ~z 
Anyaggazdálkodás C~yógyszer1_pa;·1 ~1zott~sa
ff'\ r1l"cal a o"vc'io-vszertArak reszere k1uta1asa 
~,; ~ ( ~J M· 

Lárg·yába11. 
19c12. április :27-én :283.298-1042. XIII . 

B. lVL szám alatt u megüresedett lcöriisto.r, 
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csal „Szent Lélek" gyógysz21tár jogositvá-
11:rára ldirt pályázat tárgyában. 

1942. évi május 10-én 317.238-19,12. 
13. l\í. száni, alatt a honloiocltinct1u·á:ilak az 
árszabásba 10 gran1111onké;1t 63 filléres ár-
ban való felvétele tárgyában. · 

19c12. évi .iunius 2·1-én 285.936-19,12. 
ll. lVI. XIII. szám alatt a megüresedett pán
célcsehi .. Szent }Iáron1sáff'' o-yóo-vszertár jo
go'Sitvá11:(ára kiirt pályáz;t t'árg~,·rában. 

1942. évi junius 25-én 318A9ö-19,12. 
B. :11. szám alatt a tabi. Fen·i Protoccalati: 
cu111i arseno dr. Deér g~ró,r.r:t.rszerkUlönlegesség 
árának felen1e1ése tárgyában. 

tab~Ptía (1,0 g ch'oro~;eniur:1) 1!s pulvi;.; 
Erélyes, a szervezetre úrtahnatlan 

ti'~~'il@í'!hfg~~fl 'ü'@>i&~~ 
J9 ~~s 59 tahlett<~ 

!II. KIR. FöLD"1IVELÉSÜGYI 
í\IINISZTfüUUi\L 

11 ií 

.A n1 kir. fii1dntivclésiigyi ntiniszfernek 1-tí.900-
19.12.' F. Ill. s:t„ú1nu rt>ndt•h,te a n1. kir. GyógynövénY
kisérll'ti Int{>z~tek feladatkörének megállapitása 

tárgy:íban. 

A Gyóg)'- és Ipari Növényforgalmi Iro
da (:Növényvédehni és Növényforgaln111 Iro
da) n1·c:<.rszü11tct~·.;2rő1 szúlú 6.300-1936. 1\'I. 
E. s~~án1u rcnde1et 1. §-ának (2) b;::lcezdésé
b:.·n fcf.:dnlt felhata11nazf\s alapjún a ]cöYet-
1;,:ezőkJ:{ renclclen1. 

1. §. 

/\_ gyóg:ynü\·én:i-·heváltús tl1enői'zését, a 
bevá\t{Ji (fe1dolp;ozói) engedelyelc kiaclását1 n 
g:,·ögynöv8nyki,:-itel ellenőrzését. a lcivitel'. 
{ételE·k fén1zárral és 111infrsitöjeggyel való le
zárását, valan1int a kiviteli vizsgálati bizo-
11\·itúnvolc J.;:iadását a Budapesten és I\::olozs~ 
á;·on 1~Tüködő n1. ldr. Gyóp:ynövényk.isérleti 
T11t6zetel;,: n1ül..:öclési körzetük szerint n1eg-
osztva látják el. 



A gyóg-;növ~nynagykeresli:edöi engedé
lyek kiadásával, a beváltói árali: i11egállapitá
::,ára vonatkozó javaslatté:tel1el és a gyógy11ö~ 
vényeknek külföldről történő behozatalával 
kapcsoatos teendőket az egész ország terüle"
tére löterjedő hatállyal a Budapesten mü
ködő m. kir. Gyúgynövénykisérleti Intézet 
!útja el. 

Az előbbi b2kezclésskben említett fela
datkört a 111. kir. (;yögynövénykisérleti Inté
zetek a gyúgynövényelt forgaln1á11a1;;: ujabb 
szabályozásáról szóló 87.400-1921. F. lVI. és 
GS.300-1923. F. i\I. számu rendeletek (Reu
deletek Tára, 1921. évf .. 680. oldal és 1923. 
évf.. GSO. oldal) értelmében látják el. 

2. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatúlyba; hatúlybalépéshel a G.3U0-
19ilG. i\L E. számu rendelettel (Rendeletek 
Túra, 1936. évf., l:lií2. oldal) megszüntetett 
NövényYédelmi és Növényforgalmi Iroda 
feladatkörének további ellátásáról szólú 
105.500-HJ'.JG. F. \!. szúnrn rendelet (Ren
deletek rrárn. l~HHj. óvf. 18G:J. oldal) 2. pont
jában foglalt i·endelkez.ések hatúlyukc.1.1. vesz 
tik. 

; .. 

A miniszter helyett: 
Dr. BáráilJ/OS l{árn/!f s. k. 

államtitkár. 

1~1 

.A n1. kir. föld1nivelésiigyi 1nÍniszter 1.t0,500-19·12· 
F. :i\í szúmu rendt>leh• u n1ivényvédelnd szerek for
galinÁnak szabúlyozús(n·ól szóló rendeletek egyes 

rcndelkez~~rinek kh•gi•szité.se t.úrgyában. 

A 111czőgazclasúgi tc1·~11é11yek_. y.e,t·n1ék;-l~ 
és ciktek ha1n'.;.;itúsúnak t1laln1~za?a~·ul szulo 
lSBG:XLVI. te. 1. §-úban kapoLt felt1daln;a
z{l'S a1apján a l;eli.if:y-,, '~.z '1pa::.:1:g.~·;. _.'1a1~n:11;~ 
a k.ereskedelen1- es J\1Jz1ek~.u1-•sngy1 n11n1sz, 
terrel egyetértve a következo],et rendelem, e 

1. §. 

~.\. növénvvédein1i szere1~ forgalnF1á:1~11k szaiJúlyozásárÓl szólú . '17.00(!-1932. · ,1v • 
szárnu rendelet (llcnc\e.etek '\ara. 401. o}d,tl) 
] :3. s-a n következő rendel1\:ez.esekkel egesz1t-
tetik ki: , 

-~ Jnrgalornli~1hczott kü1önle~es ~l~:reny
védeln1i szer cin1k6.i é!l a szer neve11„1nvul an
'nak 11en1ét (csúvúzó3zer, pern1etezos~er, p_o
rczfr.szs1· stb. és Jőhntúa11yag.át ~arzen: rez, 
kén stb.) is fel kell tlíntetm. me.g, ped1_g ol)' 
képen, hogy a két utób.bi „n;,2g-Je1.?les ~;.:?ve~e
nek betlií a nevet meg.ielolo betuk Letsze1e
se! Juvenek (pl. ,Arsoln" AP.ZÉNTARTAL· 
?11u IERMETEzösz1::R l. • . 

A címJ,ét a szer hatoanyaga, i\letv: 
•hatóan ·)·agai szerint eg·y- vagy többsz1n_u 
nlapny~múí's~ü kell késziteni. A szer hato-



l •l,) .. 
a11yagtartaJn1a szerint a ci111.kék a1apszin-
11yon1ása a követ1tező: a 11iganytartaln1ué ·vi~ 
hlgosszürke, a réztarta]n1ué világO'sk·&k, az 
arzéntartaLn1ué világoszöld, az ásványo1aj
tartaln1ué narancssárga, a kát1·án.~yolajtai'
taln1ué világosbarna. a ké11tartaln1ué citron1-
sárga, a börn1&rgeké világoslila. I-Ia a szer 
két vagy több hatóanyagot tartalmaz, az 
előbbieknek megfeleően két vagy több szint 
,k~ll alka1n1azni (pl. a réz- és arzéntartaln1u 
szer cin1kéje feierész.ben világoskéh:, fele
részben világoszöld), Jcét vagy több ·.szi11 ·ese
tében az egyes alapszineket átlósirányban 
kell elváiaszta11i egy111ástól. Az eg·yes szinsá
voknalc eg~'snlő szélességtleknek kell lenniök. 
A szineket eldlasztú átlúnak baloldalról 
alulról. jcbbo!clalra felfelé kel! haiaclni. 

-~ · hatóanyngtartalon1ra tekh1tet nélk:ül 
fehér aiapsz.inü ciink:?t kell alkaln1azni a esa
létkek, a fasebk~tn\nyok és vértelü ecsetelő
szerek:, a gázositó- és fListűlószerek, a g-yon1-
és AranlGl-irtószerck. a hernyúen:.rve1r

1 
az ol

tóvíaszok, a raktárfertötJenitök és a tapa
dást fokoz(J Jdcgészitő szerek esetében. 

2. §. 
A 47.000-1932. F. i\I. ·3zámu rendelet 

.J. §-a1 valan1int az e1n1itett re11delet végre
hajtásáról szóló ll.200-rn33, F'. J\!I. számu 

i·endéld (Rendeletek Tá1:á, i.2,18. oidal) 3. 
)pontjának a) alpontja a következő renclel
kez&s·ekkel 'egészittetilt lri: 

A különle"'e·s növén)'véclelmi szer forga
.10n1bah0zata1'fnak engedélyezésére irát1'yu1ó 
k:érelen1n1el eg~iclejüleg a szer összetételére, 
a hatóa1_1yag vagy ~.1~tó~nyag~lt s:ázc;.1~ko's 
tartaln1ara a szer t1z1ka1 tula.Jc1onsaga11a, a 
g:yár vagy' előállitó által alk_al111azot~ vi~s~~· 
lati n1óclszerekre és a szsr 11asználat1 i11osIJaR 
ra vonatkozó jelentést tartalmazó j eligevel 
ellátott cégjelzés nélkUli lepecsételt boritéJ~
ba11 be li:ell n1utatni a szer cin1kéje szövege~ 
nek terveztét és a cimke ala}l'szinösszeállitá
súnak leírását. 

J\. n1ár ideiglenesen vagy véglegese11 en
o·edélvtzett szerek cin1lréjének szövegét és a 
~hn.ke nlap·.:;zi:1 ös;::zcállitásának leir{:s<~t ~az 
enffeclé~·\·e;; el<Júllitó köteles az 19~1:2. e\"1 ap
rilfs hú. :}0. napjú..ig- a in. kir. Növényeg&sz~ 
ség·ügyi intézetnek bejelenteni. 

3. §. 
A jelrn rendelet hatálybalépésének rni1~

jáig icleigl·enessn vagy véglegesen engede-
1yezett különleges növ·6ny·vécleln1i szereket az 
19~12. éYi junius hó '.10. napjáig az ec1c11g al~ 
l:~\'.i1:nzott · cin1k.ével szabad forgalon1b.::1.Jcz1li. 

tl. §. 
-·~J11en11yiben a cselekn1ény sulyosabb 
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büntető rendelltezBs aJA nénl. esik:, 1dhágá ~t 
követ el és pénzbüntetéssel büntetendő, Jkt 

a) az 1. §-nak a különleges növé11yvéclel-
111i szer cilnkéje szövegére és alapszi.nére vo
natkozó rendelkezéseit 111egszegi vagy ki
játssza, 

b) a 2. §-ban foglalt bejelentési köte
lezettség-ének nem tesz eleget. 

A pénzblintetbre az 1928:X. törvény· 
cikk re11delkezései irányadók:. 

A kihitp;ás n1iatt az eljárás a k:özigazga
tási hatóságita.1r, 111i11t -rendőri bi.tntetőblróság·
nak hatáskörébe tartozik. Az 192t; :XXX. tc. 
59. §-a (1) bekezdésének :3. pontja alkalma
zása szempontjából szakminiszternek a föld
n1ivel·ésüH"y·i 1nTinisztert kell tekh1teni. . o. 

5. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 

hatúlyba. 
Budapest, J9.!2. évi február hó 17-én. 

A miniszter helyett: 
rl;'. Búrúnuos l\.úrolu s. k. 

áI1a1111ititlrár. 

Ul TRISEPlYl ·UREI Sll~']lli!~ií~@~ 
F't>rti)zött és fertőzésre gyanus sérülések, nliit.éti 

ut{ifertiízés, gennyt':~ folyu1natok kezelésére 
12 é~ 75 g-o~ ii\·t•gek CHINOIN 
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l\!. KIR. HONYI~Dl~Ll\11 .:urnISZ'rERIUl\I. 

466.202-1-1942. 

l\I. kir. honvédt•lini nlinisz!eri rendelet n l(erbll· 
igl•nyjogosultak keclvezn1ényes gyógyszerellátásá. 

nak szabályoz<-isa hirgy;.iban. 

i~. ~Ing~~arnrszági Gy~)gyszerész Egyesü1et 
Eh1öksegének. 

Előzetss tárgy~1 lások eredn1é1ryeként a 
1\1.affyarorszúg-i Gyóg-ysze:rész Eg-~resület el~ 
11 rjl;·é·(re az EQ'\-esület \~{dasztn1{rnyától n~{ert 
J.:~li~·<tt;1{11az[1s ~~~lapjún. f. évi úprilis h~, ~8-Í\n 
l\elt 1701~ ··-1 D-12. szán1u nag?becsU at1ra~a~ 
J;;.111 szives volt arl'Ól érteait;~ni, hogy nz at
i rathan felsorolt feltételek mel!ett az össz~.3 
J»affFa1'Ql'SZá<ri o·yóg·vszertárak. };;:edvez111C-

, "'" C•'.:; - .::> ö ._' ' 1 
11ycs úi·u g·.\~(Jgyszerk\szop;últatúst ~lY,uJt~na \ 
.a felüg·ye1eten1 alá tartozó I{.erba igeny.io'go~ 
-.sultjai szún1ára. , , . 

.:\. ·nyujtandó l;:-ec1vezn1eny az at1rat .~ze~ 
rint kiterjed a keclve7;n1é11~res. n1u1;kad;Ja~;;: 
é.s az edényzet lego1c·.5obb al'a1nak te1sza1111~ 
tllsára. 



_ A közölt feltételek 3. pontjára vonatko
z?~11 .. 1~1eg·jegy~z1li k.:vánon1, 11ogy az orvosol\: 
kiJelolese a \Ti:nykö11>~v vényEinek rendelésére 
gyakorl.atilag keresztülvihetetlen. Ugvanis 
21_en1 1n111„1c1.en }_;::erba-igényjogosull.11al~ ' van 
I\.erba-l,.1az1oyvosa._ Ilyen l{erba-tagok: szán1á
l'~ tehat 11evszer1nt orvost kijelölni l(erba
v~ny~k renlelése céljából nem lehet. Ezt a 
kercl·est tehát ug·y kivánon1 szabályozni 
~iogy a I(erba-vénykönrv vényein e1Sösor~ 
ban I\:e1·ba-haziorvo·.sok, sz:ü1~ség esetén 
-yagy oly es~ekb:n, (~111ikor a I\:erba-igény~ 
Jogosult~lnu.tK nincs l\.erba-háziorvosa. 111ús 
~ ho_nvecl vagy polgúl'i - orvos is rend2:-
11et venyt. Ez a n12golclás nézeten1 szerint an-
1,1ál is inkább kielégitő, n1crt a lényeg abban 
all, hog}-" csal~ az a1~1·a igén.\-jog;osuitak jussa
nak keclvezn1enyts aron g,\-(Ígyszerhez. 

A .J. pontban e111Iitcttekre 1neg:jegyZ"e111. 
l,tü~j~ '_l. venyel1.:11ek. :2 pélclúnyban történő ki
a!llta·sat 1H:n1 tarton1 szüks{~gesnek, 111e1'l a 
I\.erba. a kedvezn1é11,ves área beszerz2tt 
g·yóg~r~zerek: t~tán további tél'ité·st nc;n1 nyujt. 
~~1.n~~:ogva_ n1n~s a1~adúl.'-a a1.1nalc. hog:\r a 
gy og_\ :::;zertar venyv1~_:;szata!'i:.ás1 ktitelezettsé1r 
esetén a vényt a \Tényl;:öny·yből k-~szakitsa 

1

"' 

, Nagybecsü átiratában közölt eg·yé.b í~1-
tetelel\:et elfog·adon1 és a keclvezn1énves áru 
gyÓgJ''Szerbeszerzésnel\: f. évi augtisztus hó 

l o· -· 
l-től valú {~letbeléptetésére a szükséges intéz
l;:cclé32l:et fo'.yri.111<.1-tb~:, tette:!1. Erről az el
nökséget a kiadott intézkedésein1 111egk:üldé~ 
sével tújékoztatni fogon1. 

i~.J11ic1ön a 1\'laµ;yarországi Gyógyszerész 
Eg;,resühlet EJ-nükségének a l{el'ba-tagjai ér
dekében n)•ilvánitctt hazafias és önzetlen tá-
1nogatrí:3áért őszinte köszö118ten1et és elisn1e
r·6sen1et kifejezen1. e.!:rvben fel1céren1 az El
nökség·et, hob,ryr a gyógyszertáral\: Jnegfelelő 
tájékoztatásúra a szükséges intézltedést 
n1egte1rni és erről engcn1 is- értEsiteni szives
kedjék 

Budapest. 19-12. junius 22. 
Hazafia-s üdvözlettel: 

·u. Littay vezérezretles. 

1:1D}~1-L sz0.n1. eln_ 35-19~12. 

Gyógy~zert:írak légolt.aln1a és szolg<ílata légvCdelmi 
riadú alatt 

~iHff.\'arorszúg:i C~yógyszerész Egyesület 
Budapet. 

F. évi szeptember hó 29-én kelt "1178-
Hl42. számu felterjesztésében foglalt kérdé
sEkre, a grügyszertárak légoltahni riadó 
r.latti n1rtg·atnrtúsávnl kapcsolatbrrn közlön1 
az a1ábbink.at: 
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1. A gyógyszertárak éjszakai t:.g:yeletét 
:feltüEtetö világitó táblára n1int n1inclen vi
lágító feliratra vonatkoznak az clsötétité'.s 
gyakor1ati Yégrehajtásárúl szóló .. Légo. Ut. 
III. 1." jelz:&sii utasitásban foglalt rendelke· 
zések. Ezel\:et a táb1ákat is az e1öi rá'.sol\:nak 
megfelelöen át kell alakitmli. illetve csak 
olyan világitó feiratolcat lehet alkaln1azni. 
melyek az emlitett légoltalmi utasitás 2. ki
adásánök 155. oldalán kezdődő VI. fejezet
ben foglalt rendelkezéseknek rneg·felelnek. 
Különösen n.iánlato·s a G:3. ábrán l'elti.'·ntetett 
rnegoldás. .4.:: cliítrásoknu k ·ni cr1l el cliíc 11 al -
kalilna:::ott ·uiiáuitá ftlirut: ncn1csal.: a csöl:
k·entett világítás. de a léul'édetnii riud6 Je
lére életbe lépő teU·s clsöiétit(s iclc,ic u/att 
is éu·uc ·111llrncllwt. Ily feliratok allrnlmazása 
a köz érc10kében áll. 

2. (---3.) Az éjszakai szolg·álatot telje
sítő gyógyszertárak: szen1éI:,~zete 1ég\"&c1eln1i 
riadó esetén ugyanugv. n1int a ház többi la
kói, levonuihat az óvóh·elyre. 111h1thoµ:y a 
légitámadás alatti elsősegélynvuibís elsősor
ban a h{tz P.s házcsoport lép:oltal!ni örségek:, 
Tnásrészt a hatóság:i 1égo]ta10111 n1entőállo
r11á·aainn]\: é~ segélyhelyeinek. valan1int n1en· 
töJárőreinek k:ötelessége. i\ g:Yúírs-szertúrak 
jelzöcsengőit azo11ban útlrapcsolható n1óc1011 
le kell vezetni a ház óvúhe1yére, hogy sürg6s 
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esetekben a gyógyszerész ott is értcsithető, 
illetve a gyógyszertárba visszahivható le
gyen E berendez·fr.s elkészit1téig, de azután 
;-5 a ·.gyógyszertár bejáratánál fe1 kell tün
tetni. hog:v légiriadó esetén a ;r;vúg-yszerész 
hol (melyik óvóhelyen) taláható. Igen ke
vés n va1fiszinüsége annak. hogy Iégitán1n
dás ideje alatt kéri vala1ri a gyógyszer ki· 
adását. I-Ia 111égis ilyen. esst előfordulna, 
csakis olyan Tendhivüli sU.rgős segitséget 1d
váiló betegség fennforgásáról lehet szú, 
n1elynek érdekében a gy<igvszerész élete ve
szélyeztetése mellett is kell, hog)• kötelessé
frét te]jesitse. 

4. A légoltalmi mentőfelszerelések, ig:y 
többek között a légoltalmi mentötáska, kis 
·is nagy n1entőláda pontos előirásait az ide
vonatkozó 39.302.--1939. Ip, ld. szú,n11u ren· 
c~elet (kiegészitve, illetve n1ódositvn a 75.300 
_19:11. Ip. lVI. számu rendelettel) tartalmaz· 
za. F'orga1on1ba kizárólag az en1litett ren
delet eiöirásainak megfelelő mrntőfelszere
léseket szabad hozni. Ha. az crdé/1n' és ál
talában a;; orszcí(f többi r1y6mp.:c1Ú:mi eze
ket a m.cntőfc/szerclésclcct fou.iák án1sitani. 
akkor semmi akuclálya. nem lesz a11nak. hopy 
azokat a háztu/afdonosok " [lyó(fys::crtárak-

. bnn is bcszc1·czhcssék, 

Fentiekről az ország gyógyszerészeit, il-

; E 
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let,;"e gy(1g·yszertárt11lajdonosait si.trgősen ér
tesíteni szivesl~edjé1c 

Budapest, 19,12. október hó 12-én. 
A miniszter rendeletéből. 

·vitéz Szurmay 
őrnagy. 

&iJERzai GJÜfi!JU%iali!3 i<lliilaliáfg}@D ~l®5%niIH 
Euisiláfll/©1> @&>S:§!!iiJilff1&©0fil€Elai &i@ii>Z<ltfi2ü®ffilíi' 
Solutio ~ 'i'ablrH<l: :::- injec!io - Suppositorhtm 

i\L !GR. IGAZSAGüGYI il!INISZ'l'ERHJi\i:. 

.A m. kir. igazsúgiigynliniszternek )9.000-19·12. I. l\í, 
sz{Lmu rendelete a l1ázasságli:öt~s előtt szükséges or
vosi vizsgálatra 'onat.kozó rendelkezéseknek :i há
zasságkötési elj3.rás kiirében való végrehajtásáról 
szóló 83.000-19·11. r. i\I. szán1u rendelet n1ódositásá 

tárgyában. 

A házasság·i jogról szóló lSM:XXXI. 
törvé11ycik:k kieg·észitéséröl és n1úc1ositásáról, 
valan1int az ezzel kapcsolatban ·.szükséges fajw 
védelmi rendelkezésekről szóló 19-ll :XV. tc. 
17. §-ának harnu:tdik bel\:ezclésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem: 

1. §, 
Az a házasuló. ak:h1ek_ állandó 1akúhe1ye 

1d.ilföldön van, azt, hogy sen1 fertőző g·ün1ö~ 
kórban, sem fertőző nemibetegségben nem 
szenved, akár az 1.111-1941. J3. M. sz. ren
deletnek meg-felelő, akár hat hónapnál nem 
régibb keletü olyan bizonyitvány bemutatá
sá·val igazolhatja, an1elyet Ial;~ól1elyéne1c úlla~ 
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mában müködő hatósági orvos vagy ott mü· 
Lödő n1agánorvos állított ki; magánorvos 
blzonyitvá·nyünali:: bemutatásával azo11ba11 
<".sak abba11 az eS"etben, ha lakól1elyének: álla
n~ában hatósági orvosi bízonyitvány .n1eg · 
szerzése egyéb ol,ból nehézségbe ütközik. A 
biznnyitvá11yt kláUitó k.Ulföldi orvo3 a1áirá· 
sát hitelesiteni 1lem kell. 

_l\z igazságügyn1iniszter állapitja n1eg 
ls teszi közzé, hogy mely külföldi államok
ban lakó házasulóknak nem kell az első be
kezdés értelmében hatósági orvosi bizonyit
Yán:yt ben1.utatniok. Az igazságügyn1iniszw 
tel' idevonatkozó rendeletének k:ibocsátásáig 
és egy·2bként is, run1ennyibe11 kétség· n1eriil 
feL az anyak:önyvvezetö az igazságügJrr11i 
nisztertöl kérjen utasitást. 

2. §. 
A jelen rendelet a kihirdetésé11ek nap

.ian lép hatályba s ezzel a 83.000-19'11. I. 
J\'.L számu rendelet 1. §-ának második bekez· 
dése hatályát veszti. 

Budapest, 1942. évi március hú 9-én. 
dr. Rciclocsay Lá.szló s. k. 

n1. li:ir igazság·Ugy1ni11iszter. 
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M. KIR. IPAUÜGYI l\HNISZ'l'ERIUiiL 

A n1 kir. iparügyi n1inisztcrnek 77.300-19-!l. lp. 
l\I. s;áinu rendelete a gyógyászati és a lu:íztaritísi 
~:[.lra szolgáló vatta, vala1nint a tnull forg:tln15.nak 

és felhasználásának korlátozása tárgyában. 

Az ipari nyersa11yago1c és tern1ékek: elf1„ 
idlitásának, forgaln1á11ak: és felhasználású· 
nak szabályozásáról szóló 12.11~---l\1:1\l. M. 
E. számu rendeletben foglnlt feihrtninu1zfl~; 
alapjá11 a következök0.t r~11t: el1 n1. 

1. §. 
Az az iparos (gyáros), aki gyógyászatI 

vagy 11áztartási c~lra szo'lgáló vattát . vag:.:· 
gyógyásztai célra alkalmas rnul!t áll!t elo.: 
köteles az ezekből az anyagokbol meglevo 
]cészletét az ipari anyaggazdálkodás g~'ógy~ 
szeripari bizottságának (Budapest, V„ Sze
mélynök-utca 27.) bejelenteni. 

A bejelentést első izben a jelen rende
let hatálybalépésének napj á11 meglévő álla
pot s;;erint a rendelet hatálybalépésétől szá
·mitott nyolc nap alatt, később pedig a hónap 
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utolsó napJan meglévő állapot szerint a kö
vetkező hónap hetedik napjáig ajánlott le
vélben kell megtemli. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell az 
iparos (gyáros) nevét (cégét), telepének he
lyét, az egyes anya:gol~ 111il1öség·ét és n1eny
nyiségét, 

2. §. 
Az az iparos (gyáros), aki az 1. §-ban 

emlitett anyagot állit elő, az előállitott ilyen 
anyagot csalc a gyóg·y·.szeripari bizottság 
engedélyével az engedélyben meghatározott 
korlátolt kÖzött használhatja fel vagy sz0l
·gáltath.atja k:i s k:öteles is azt a gyúgyszei._ 
ipari }Jizottság utasitására a n1egál1apitott 
legn1ag·asbb áro11 - k:észpénzfizetés ellené
ben - kiszolgáltatni. 

3. §. 
Amennyiben a cselekmény suilyosabb 

bü11tető re11dellcezés alá 11en1 esilr, kihág·ást 
követ el és két hónapig, háborn idején hat 
hónapig terj.eclilető elzárással büntetendő. 
ald a jelen rendelet 1. vagy 2. §-ábm1 fog-
lalt rendelkezések valamelyikét meg-szeg·i 
vag·:y~ ldj átssza. · 

A pénzbüntetésre az 1923:X. törvény
ókk rendelkezése iirányadók. A 11énzblinte
tés leg111agasabb n1értéke 11yolcezer pengö 1 
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olvan esetben pedig;. amikor megállapítható 
a-ili1a1;: a 11yere.ség·nek a rnen11yiség·e, an1e1~~et 
a kihágás e11;:övetője a cseleln11énnyel illeték 
telenül elért, a nyolcezer peng;önek e, me;:o;ál· 
lapitott nyereség kétszeresével felemelt ös '.. 
szege. 

A pénzbi.i11tetés á:tválto'Ztatására. vala
mint a kihágás eTéviilésére az 1939:Il. tc. 
212 §-ának ('1) fa (5) bekezdésében. a be
folyt pénzbüntetés hovaforclitására nézve 
.Jieclig- az 1939 :IL te, 218. !';·ának Cl) bekez
désében foglalt rendelkezéseket kell alkal-
1naZ1Ú. 

Arra a ·vattára vagy 111u11ra, an1elvre 
vonatl;:ozólap: az első be1;:ezclésben n1eghatá
rozott ];:ihágást elkövettélc ell;:obzásnal;: van 
helye. Az elkobzott dolog értékesítése és ér
tékének hovaforclitása tekintetében a ll.110 
-1941. l\'I. E. számu rendelet renr]elkezés0i 
az irá11yadólr. 

Az első bekezdésben meg-határozott ki
íl1ágás 1niatt az e1,iárás a ];:özigaziratási ha
tóságna1;:, a n1. Jdr. rendőrség· 111üködési te
rületén a 111. 1dr rendőrsép:'nek, 111int rPndöri 
büntetőbir6ság·na1':: ]1atásk:örébe tartozilr ~4.z 
1929 :XXX. tc. !'ífl. ~-a (l) bekez•lésé-nel; 3. 
r;ontjában for.da1t renr1elkezés a1kn1n1!l·.'A·sn. 

· szen1po11tJábúl ·.:-;7akn1h1iszterne1-:: az iparUg·yi 
rninsztert kell tekinteni, 
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4. '§. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba. 
Budapest, 19'11. évi december hó 12-én. 

cli'. 'Vm·gn József sk. 
111. 1dr iparügyi rni11iszter. 

_,_\ m, kir. iparüg-yi n1inisztcrnek 13.800--1942, Ip. 
.;\f. szá1nu rendelete egyes állati szcr,·ek forgalmának 

szabályo7,ásrt tárgyc:iban. 

(Kivonat.) 
Az ipari nyersanyagok: és terrnéh:ek elő· 

ftllitáSánal\:, forgaln1ána1\: és f.e111asznái1ásának 
czahályozásárúl szóló 12.112-1939. M. E. 
szánrn rendeletben foglalt felhatalmazás 
alapján a belügy-, a fölclmüvelésligyi és a 
közeHátásüg:yi n1i11isztcrrel egyetértve a kö
vetkezőket rendelem: 

1. §. 
A mészáros >és hentes (ideértve az 

nlYfl.11 ·vállalatot is, an1elv állatot lrözfogyasz
tásra vagy ipari célra levág\ köteles az ál
tala levágott szarvas1narl1ánal:::, lónak és SET~ 
iésnck a belső elválasztásn szerveit (has
:nyál·n1!irgy8t, melléltveséjét, ivarn1irig}reit 1 

~l..~tvfügg·elékét, 1)ajzsn1i1·igyét és n1ellék.pajzs-
1'111il'igyét). ezenfelül a szarvasmarhána'k a 
n~.fi.iát és az E:péiet, a lónal\: a n1á.iát, a ser
tésnek a gyomrát és az epéjét, továbbá a 
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borjunak és a julrna;, a hasnyálmirigyét (az 
alábbiakban: állati szervek) a i\!lagyar Bőr
ipari Nyersanyagbeszerző és Elo·sztó Rész
vénytársaság (az alábbiakban: Részvénytár
enság) részére, a Részvé.nytársaság bizon1á
nyosa utjá11 az 5. §-ban en1litett husvizsgá
~at utá11 nymnba11 felajánlani és ·átadni, iel
téve, 11ogy a bizon1á11yos a husvizsgálat ,ide
jében a vágóhidon ( vágóhelyen) tartózko
dik. 

A felajánlásnak a közellátásligyi minisz
ter által meghatározott áron kell tö1té11nie. 

4. §. 
A Részvénytársaság az állati szerve:;;: 

vásárlására bizományos11alz n1egbizást csak 
a gyógyszeripari bizottság júváhagyúsáva.1. 
a bizottság által megállapított megbizfrsmin
ta szerint adhat. 

A 'bizományos által felszámithatú clijat 
n lzözE:llátásUgyi 111iniszter állapitja n1eg. 

5. §. 
Az állati szerveket az állat testéből csak 

a k:ed·vező eredn1ényü husvizsgálat befejez0-
se után szabad kifejte11i és azokat csak ksd
vezö eredményü áliatorvosi. (l1usviz'.sgálói) 
vízsgálatult l1tán szabad a l)izon1á11yosnak 
átadni. 

7. §. 
A vágóhíd (vágóhely) vezetőség·ének le-
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hetövé kell tennie, hogy a bizományos a sei'" 
tésgyomor, nyállrnhártyáját a vágóhídon le
fejthesse és - ha a vágóhidon hütőház van 
_ az állati szerveket elszállításukig a hütö
[1ázban tarthassa. 

8. §. 
A Részvénytársaság az álati szerveket 

a g·yógysz.eripari bizottság által az iparügyi 
miniszter jóváhagyásával kijelölt vállalatok 
között, a gyóI:,:rysze11ipari bizottság utasítása 
f.'zerint. osztja szét. 

9. §. 
A 8. §. első b2KEzcléséiJen emiitett vál

lalat a részére kiutalt állati szel'veket c'Sak 
a sct.jút tizt.'111ében é·.:; csak g·yógy.szer- és 
>:et:;Yipari cikkek: e1öállitására 11asználhatja 
fel. 

13. §. 
Amennyiben a cselekmény suly~Jabb 

büntető re11del1i:ezéi::. alá 11en1 es1k:, k1hag·ast 
}\.övet el és l\.ét 11ó11apig, l1áboru iclejé1,~ ha~ 
hónapig tel'jedhető elzál'ással büntete1;do,. a:': 
a jelen rendeletben. foglalt . _i;endehrnzesd, 

<valamelyik.ét megszegi vagy 1nJ atssza. , 
A :pénzbüntetésl'e az 1928 :X. törveny

cikk rendelkezései irányadók. A pénzbünt~
tés leo-111agasabb n1értél\:e nyolcezer pengo, 
0J~ra11 °esetben pedig, an1ikor n1e.g~lla1}i~ható 
~:-.1111ai\: a ll~ereségnek a .n1e1111}:1sege, an1e-
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]yet a kihágás elkövetője a cselekmém~yel il
letéktelenül elért, a nyolcezer pengonek a 
111egállapitott nyereség 1\:étszeresével felen1e1t 
összege. 

A pénzblintetés átváltoztatására, vala
mint a kihágás elévülésére az 19:39 :II. tc. 
212. §-ának (4) és (5) bekezdésében. a be
folyt pénzblintetés hovaforclitására 1!ézve 
pedig- az 1939 :II. tc. 218._ §-ának _(1) bekez
désében foglalt rendelkezessket kel! alkal-
111azni. 

A '"'"n ::i">; álln.ti szervr'=, an1elyet az e1ső 
bekezdés a1á tartozó kihágással a felajánlás 
és az átadás e1ől e1vontalt, elkobzásnak van 
J·. ·- 1,-n L\ 7 plkoh?ntt szerv értékesit.ése 'Í~ . .3 ér
téké11ek hovaforditása tekintetében a 6.100 
-1941. iVI. E. számu rendelet rendelkezései 
i1·án;,~adó1\:. 

.Az első bekezdésbm meg-határozott ki
}láo-ás i11iatt az eljárás a közigazgatási ható
c.:'Í.;11al\: a n1. l'i:ir. re11c1őrség n1Uködési terü-
1~tÓn a'~. li:ir. rendőrségnek. n1int r~11dőri 
büntetőbiróságna1\: hatásl;:örébe tartozik .... !J...z 
1929 :XXX. tc. 59. §-a (1) bekezrlé·sének 3. 
pontjában foglalt r~n~elkezés alk~lmaz.ás~ 
.ezen1riontjáhó1 szaln11n11sztE1·nek az 1parugy1 
minisztert keJ! tekinteni. 

14. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 
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Jép hatál:iba; egyidejüleg a 38.000-1940. IP .. 
111. é3 az 51.800-19'11. Ip. l\II. számu rende· 
letek hatályukat vesztik. 

Budapest. 19·12. évi febrnár hó 28-án. 
dr. Yarga József s. le. 

m. kir. iparügyi miniszter. 

Iparügyi n1inisztcri rendelet az: a.Jkalmazot.tak fize. 
tése·.~ szabadsiigüról. 

Az iparligyi minszter 20.100-1942. 
számu rendeletével kimO'nclotta, hogy az al
kalmazottak fizetéses ·szabadságát a hat hó· 
1;ap11ál nem hosszabb katonai szolgálat sem 
éri11ti. 1\{Úsrészt, ha a szolgálati viszony. a 
fizetéses sz-abadságra j og·ot adó szolgálati ev 
c<'telte után, de a szabadság n1e!,;adá·sa előtt 
1i'cn·szünik a n1unk<iadó akkor is köteles a 
~~abadság 

1 

tartamára járó illetményeltet aí: 
aiJ,alrnazottnak kifizetni. Rögtöni hatályu jo
gnst1lt fe1mnndás esetén az alkalmazott eze1~ 
]:övetelési joga n1Egszünik. 

/\ nt. kir. i1)ai-iigyi nliniszier 25.700-1942. Jp. 1\-'l. 
.sza1nu rt•ndelete a pipere.siappan elöállit.úsn. és ÜZ• 

leti forgalon1ba hocs;.it::ísa tárgyában. 

Az ipari nyersrn1yagok: és terméke1t elő· 
t11itásának, forgaJn1ána1t és felh~zn·álá-sának 
r~,,1bálY<Y?;ásáról sióló 12.112-1939. JXI, E. 
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sz. rendeletben foglalt felhatalmazás alnp
ján a következőket rendelem: 

1. §. 
A jelen rendelet rendelkezései szen1pont· 

jáb61 pipereszappan mizlClen szappan, a 2.000 
-1942. lp. iVI. számu rendelet 1. ~-ában 
n1eghatározott n1osúszappan és n1osÓ'.sze1·. to
vábbá a ke11őszappan (káliszappan) és a 
borotvaszappan kivételével. 

2. §. 
Forgalornbahozatal céljából előállitani 

es üzleti forgalomba bocsátani csak a jelen 
rencle!et 3. §-ában megállapitott követe!11ll\ 
nyeknek megfelelő pipereszappant szahad. 

A jelen rendelet hatálybalépése előtt ro!ií· 
állitott pipereszappant a jelen rrnclelet lw
tálybalépésétől számitott harminc nap alatt 
abban az ese.tbe11 is üzleti forgalon1ba 1e:·1~t 
bo~sátani, ha az a jelen rendeletben. n1egálln
pitott követelmények11ek uem felel meg. 

Az c]é)ző bekezdésben megállapitott k.· 
táridö letelte után a m. kir. Ipari Any~g·hi
vatal indokolt esetben előterjesztett kérelem
re engedélyt adhat további legfeljebb hatvan 
napra a jelen rendelet hatálybalépése 
előtt előállitott pipereszappan 1üzleti forga-
1,o:n1ba JJacsátá'sára. 

A m. kir. Ipari Anyaghivatd en;, ,Jélyt 
ndl1at 3'Yó8·J:hatá~n v~.~~· li1~ 1~ 'iiöniGbt:S ~éi~ 
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tására és üzleti forgalomba bocsúiúsá:·a, 
an1ely a jelen l'encieletbe;1 n1egú!lai::tot~- l~~·ive· 
telményeknek nem felei meg. 

3. §. 
;\z egy·.séges pipereszappant LÖlJl .. ·zöri 

főzés, száritás, forgácsolás, l1engerelés É3 tö 
nü\rit5s (pilirozás) utjá11 ugy k:ell eltí"U1it~1J1i, 
l1og:y az egJres darabok: g1rártási sulya 100 gr. 
(10 dkg„ 1/10 kg.), tartalma pediJ eil'e a 
~;uJyra vonatkoztatva: 

ff) legalább 49 százalék, de legfeljebb 
51 százalék elsza.ppanositott z·sirsav (a szap
nan zsirsavtartnln1ánal;,: 5 százalékát meg 
i1em haladó gyantasav azonban e renc.elke
:1.és szen1pontjúb:5l zsir.sa\rnak szá:ttit) ; . 

b) legalább 25 sz.ázalé1;,:, a :cü~l:,odi;,: be
k1.:z1'.ésben ineg<illapitott J;,:öveteln16ntt~knel;,: 
1ne~2·fele1ő r..1tu11in1un1hyclrosi1ikát 1. ,c.:lonit) 
legyen; 

(') szabad lugtartal1na 0.2 sztctz 6kot ne 
11alacljo11 n1eg; 

cl) amennyiben illatanyagot (kompozi
ci(ít) is ta1-taln1nz 1 az a gyártási su1y 0.5 szá
z,t!ékút ne haladja n1eg·, 

A pipereszappan az előző bekezdés b) 
pcntjálian említett aluminiumhydrClsilikáton 
(bentoniton) felül más töltőanyagot nem tar
trtlmazhat, de az előző beke-ldés ff)-cl) pont-

jruiian emlitet~ alka~reszeken. fellil festél~~ 
ari:;agot és gyogyl1atasu anyagot 11ozza lel1et 
temi. ·e 

Az aluminiumhydrosilikát (bentornc) m: 
alábJi köv.eteh11éliyelmek fe]e]je1; meg: . 

i) ötszörös mennyi"Ségü v1zben 2c1 ura 
alatt egyenletesen kenöcsszerü halmazaJlapo-
tuvá válj ék; . „ 

t) hétszeres mennyiségü v1zzel ossz~
rázva legalább 24 óráig állandó szuszpenzwt 
adjor.; „ 

1 
„ 

e) iszapolási maradéka (meddo rnzet
tarta!ma) leg-feljebb 4 százalék lehet; 

é.) szen1e.se nagysága olyan leg~~e:1 1 11og? 
.négyzetcentiméteren.kint 10.000 nyl]asu szi
tán átl11e11j en. 

},,_ 111 kir. Ipari Anyaghivatal mclokolt 
esetben ~z ·előző bekezdés ci)-d) DOlltJa!ban 

111eo·határozott követeln1é11yel~t_öl ~1térö alu
mi1~iumhydrosilikát (bentorntJ fclhas>:nú!á
sára is engedéyt aclhat. 

<1, § 
~4..z eg·ységes pipereszappano11 n1eg· 11:t?Ü 

j.elöhii: . . „ ..•. , t 
a) a készitő i1evét és cegct (ro,~1cl1le1.. 

cégszö.vegét), üzleténe1;,: (te1ep,frnei.::) h.::1~~ét ;_ 
b) a darab gyártúsi 3ulyút (l/lü .l'f[·>,: 
e) az ,,egységes pipere.szappa11'· n1n1use

gét. 
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5. §. 
Amennyiben a csele!vrnény sulyosalb · 

büntető rrndelkezés alá nem esik kihágist 
követ el és két hőnapig terjedhető elzáráfsal 
büntetendő, aki a jelen rendeletben foglalt 
r?:1_delkezések valan1elyik.ét megszegi \ag·y 
lnJ ats·sza. 

A pénzbüntetésre az 1928:X. tönény
cikk rendelkezései irányadók. A pénzbünte
tés legmagt<sabb mérMke nyolcezer pEllgő, 
olyan esetben pedig, an1ikor n1egá1lapitható 
an11ak a nyereségnek a rnen11jrisége an1elyet 
a ldhágás elkövető.ie a cselekménny~l illeték
telenül elért, a nyoicezer l)eng·frneJt a n11;gál
bpitott nyereség kétszsresével felemelt ösz-

. A pénzblintetés átváltoztatására •ra1a-
111111t a k:ihágá·s elévülésére az 1939 :II. tc. 
212. §-ának (cJ) és (5) bekezdésében, a be
folyt pénzbüntet•&s hovaforclitására nézve 
:p~cl!g az 19:39 :II. tc. 218. §-ának (1) bekez
deseben foglalt rendelkezéseket .kell alkal
n1azni. 

i:\.rra a készletre. an1elyre vonatkozóan 
az első bekezdésben rneghatáro2ott kilíáo-ást 
elkövették, elkobzásnak van helye, ~ 

~ _Az ~lsö bekezdé3be-n n1eghatározott ki
J1~t.gas 1n1att az_ eljárá_s a közigazgatási ható
sagnak~ a ·ni. kir. rendőr.ség n1Uködési terüle-
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tén··a 111.: kJr. rendőrségne1\:, n1i11t rendőri 
büntetőbiróságnak hatúskörébe tartozik. Az 
1929 :XXX. tc. 59. §-a ( 1) bekezdésének 3. 
po11tjában foglalt rendelkezés a1kaln1azása 
sZen1pontjá:ból szakn1inszterne1\: az ipa1·üg-yi 
minisztert kell tekinkni. 

6. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba. 
Budapest, 19,12. évi á.prilis hó 17-ún. 

dr. Ym·gci József s. k. 
n1. l\:ir. iparügyi 1111iniszter. 

i\ n1. kir. ipariigyi n1iniszter ,15.700 1942. Jp. ::H. 
számu rendelete a, kaliu1nklor:t1 (kaliurn klorilnun) 

forgaln1ának és fclhasznií.lási.'inak sznbúlyo1.úsa 
tárgyában. 

Az ipari nyersanyagok és L:rn1é.kek elő
idiitásának, forgaln1ának É,·3 felhasználásának 
czabúlyozfo;áról sz(iló 12.112-1939. i\J. E. 
~zárnu rendeletben fog-'alt felhatalmaz:1s 
alapján a következőket rendelem: 

1. §. 
... L\J\i _ akár a saját, n,kár n1ás részére 
káliumkloratból (káhim ldorikumbúl) 

b.Arn1Hyen n1t:n11yiségü készletet tart, köteles 
a. jelen rendelet hatái)'ba'épésénck napján 
meg-lé,·ő készletét a rcnrleld hntú\ylialépés:~-



Hd 

től számtltott ilyolc üáp alatt ezt követéleü 
p~clig a_ mind~n hónap utolsó n~pján meglévő 
ke~zlebet a kovetkezö hónap 11etedilt 11apjáig 
a Je.len renclelet mellékletében foglalt mint11 
szermt a m. kir. kir. Ipari Anyaghivatalhoz 
(Budapest, II. Fő utca 68.) bejelenteni. 

Az előző bekezdésben em!itett bejelen
t~st a sz.állitás alatt lévő készletre v0'11atko
zoan a c1mzett köteles - a szállitmány meg~ 
érke~ésétől számitott nyolc nap alatt _ meg
temu. 

A 4.570-1940. l\'I. E. számu rendelettel 
zár alá vett és az 5'10-1942. M. E számu 
crencle}et VIII. számu mellékletében 1.088. 
so::s~am ala_tt e:i11itett kalium kJorikumra az 
eso .es a masoc11k bekezdésben foglalt renc]el
k:ezese:1t nen1 vonatkoznak:. 

2. §. 
. A bejelen~ési kötelezettség alá eső ka

Ui:1mkloratot (Jrnlitm1 klorikumot) csak a m. 
)nr. Ipai;i Anyaghivatal engedélyével szabad 
felhasznalm, V~ITT'. ki·szolgáltatni. Az engedélyt 
~ kereskedEln11- es iparkan1arák:nál kapható 
urlapon kell kérni. 

3. §. 
Amennyiben a cselekmény sulyosabb 

hüntetőrrnclelkezés. különösen a honvéclelem-
1·ől szóló 1939 :II. tc. tc. 206. §-a vagy a köz
ellátás érdekét veszélyeztető cselelnnények 
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büntetéséről szóló 19'11 :X. tc. 1. vagy 2. §-a 
alá nem esik kihág·ást követ ·el és két hóna
~i~. háboru idején hat hónapig terjsclhelö 
elzárással büntetendő az, aki az 1-2. §-ban 
foglalt renclelltezések valan1elyikét n1egsz·egi, 
va~r 1..:ij átsza.. 

A pénzbünteté·sre az 19:28 :X. tö;·vént 
cikk: rendelk:ezéaei az irá11yadúk. A penzbu
tetés legmagasabl~ ;1Tr,ért~ke nyo1ce~·er I~~ngö! 
olyan esetben pedig, an11k:or n1egal1a1J1thatn 
annak a nyerségnek a n1e1111yisége·, an1~lye~ a 
kiil1ágás elltövetőJe a cselekn1é1rnyel illetek
telenül .elért, a nyolcezer p2ngőnelt a 111egál
:Jfr1Jitott nyereség kétszeresével felemelt ösz
szege. 

A pénzl)üntetés átváltoztatására, va1a
n1int a kiháff,ás elévülésére az 1939 :IL tc. 

e • , J 
212. ~-á'nak (4) ·és ( 5) bekezdeseben. a )C-

folyt pénzblintetés hováforclitására nézve 
pedig az 1D39:1I. tc. 218. §-ának (1) bekez
désben foglalt rendelkezéseket kell a!lrnlmaz
ni. 

Arra a készletre, amelyet az első bekez
dés alá eső ]d1hágással a n1. kir. Ipari Anyag
hivatal rendelkezése elől eivoniak, elkobzás
nak van heye. Az elkobzott készlet értékesi
tése és értékének hováforclitása tekinteté
ben a 6.110-1941. iVI. E. számu rendelet 
xenclelkezései irányadók. . . . . 
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. _Az ~Jső bekezdésben meg-határozott ki
h~gas n11att az eljárás a közigazgatási ható· 
~a~nak, a 111: }(ir. rendőrség 111üködési terü
!:·~-~e1: ~. r~1 .• k~tr. ri::ndörségnek, n1int re11dőri 
L ~1ntetob1rosagnak hatáskörébe tartozik. A·!. 
1. 29;?'XX. tc. 59. §-a 11) bekezdésének 3. 
pontJaban fog-lait rendelkezés sze;mpontjából 
szakm11mzternek az iparügyi minisztert ke!l 
tekmtem. 

4. 11. 
A .i_elen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatalyba. 
Budapest, lD-12. évi .iulius hó 10-én. 

A miniszter helyett: 
dr. I\ádas Iú(roly s. k. 

áJ1a,!ntit1\:ár. 
(Nézetünk szerint ez a rendelet mint· 

I:?b'1~ a ]\:[:1iun1 chloricln11 g~~úgysze~·köny
\· unkben h1va taJos ~7ET o-,.,·,„,·,;:::zoi·t:ii·oJ·i·" 

• o..;.; • >o;-. o, .., •'-" ' '' \.. u 
nem vonatkozhaük. A. Szerk.) 

A. _iu. kir. ipariigyi 1nini~zte1· -!G,·100-19-!2. Jp. l\l. 
~zaniu rendelete t'gyes gyó~·yszl'rkúszitint!nyck fnr
galtnünak és f<'lha5zniilás:ínak :--zalnílyoz;í~a tútgyii~ 

ban. 

, . ,A~ iparl nyersan;{agok és tern1ékek e1ö
::dl~t:x.sanak szabályozásáról szó'.-ó 12.112-
19,09. n:r. E. sz~mi1 rendeletben kapott felha
tnlmazas alap.ia-n a követlwzől~et rend~)eni; 
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1. §. 
Az a gyógysZ'ervegyé.szeti gyár, be1- vagy 

_kli1fölcli gyógyszerveg·yészeti gyár k:épvise
lete, gyóg~rárunagykereskedő, vag·y e k:eres
kedés n1eghatározott részére jogosítványt 
ny·er·t 1;;:eres1\:edő, aki a C0Ttipa11 vagy a Pro
cl1inin gyógysz.erl:észitn1ényből bárnlilyen 
alakban, bármilyen mennyiség-ü készletet 
tart, köteles készletét kilogrammokban és 
gran1mokba11 kifejezve a n1. kir. Ipari 
... 4..nyaghi1vatalhoz (Gyógyszeripari osztály 
Budapest, IL Fő utea 63. sz.) bejelenteni. 

Az első bekezdésben emlitett bejelentést 
a jelen rE'ndc!·et hntá1ybnlápése napján n1eg
lévő állapat szErint a rendelet hatályba'épé
r:.'ének napjától szlunitott 11volc nap alatt. e-zt 
követően pedig n1inden l1ónap utolEó 11apján 
meglévő állapot szerint a következő hónap 
}1etedik napjáig ke!l 1112gtenni. 

:2. §. 
A bejelentési küLelezeltség: alá eső 

v,yógysz.erké·.szit111é11yt csak a ·1n. kir. Ipari 
AnJraghivatal eng·edélyévcl szabad felhasz
nálni ·vagy kiszolgáltatni. 

3. §. 
An1ennyibe11 a csele1u11én-:,• sulyos~l'bb 

büntető rendelkezés - kü!önösm a honvéde
lemről szóló 1939 :II. te. 206. §-a, vagy a köz
ellátás <jnle]\ét veszelyeztető i;$elelcrnény~l\ 



büntetéséről szóló 194l:X. tc. 1. vagy 2. §-a 
- alá ne,111 esik, kiháf{ást követ el é::.· két hó
napig. háboru idején hat húnapio- terjedhető 
e~zárással büntete11dő az. aki a 1'e1en rende
letben foglat rendElkez·6sek ~alamelyikét 
n1egszg·i vag·y kijátssza .. 

A pénzbüntetésre az 1928 :X. törvény
cik1i: rendel1i:ezései irányadók. A pénzbüntetés 
1Egll111agasabb n1é1tél;;:e D:"<"CJ;ee-,.~r nengő, olyan 
esetbe11 pedig, a111ikor n1egállapitható an-nak 
a nyereség11elt a n1en11yiség·e an1elvet a ki
hákás elkövetöj e H cselekrÍ1énnyel · illetéktele
nül elért. a nyolcezer p2ngönek a n1egál1api
tott 11yere.ség kétszeresével felen1e!t összege. 

. A pénz.büntetés át,,áJtoztatására. va1a
n11nt a kihágús elévül2s{;.'e nz 1930:11. tc. 
212. §-á11ak ('1) és (5) bekezdésében. a be
t?~Yt pénz.hiintetés ho\·aforllitúsára nézve pe
d~.e: az 19:39 :II. tc. 21 S. §-{nrnk (l) bekezdé
seben foglalt rendelkezéseket ks!l alknlmaz-
11i. 

~l\.rra a kész1etre, ru11clyct az első bekez. 
d~s alá eső kihágással a 111. ldr. Ipari i\.n\·ag-
!11vatal rendelkezése elő! elyontak, e1Jwl;zá;-
11a1;;: van 11elye .... .\z tll;:obzott kész:et értél;::2-
sltése és ·6rt~ként:k hovaforditása tekinteté~ 
)Jen a !J.1.19-;--19'11.. '.\[.E. s;:ámt1 rendelet re11-
d·elkezese1 1ranyadok:. 

Az első bekezdésb211 meg-határozott ki-

11\ \ 

11{igás n1iatt az eljárás a 1tözigaZgatási ható
ságo1\.nak, a 111. k:ir. rendőrség n1ii1;;:ödési te
l'ii1etén a 111. kir. renclőrségneli:, 111int re11clőri 
bünt2tCbiÓ'.ságna1t hatáskör€be tartozilt. Az 
1929 :XXX. tc. 59. §-a ( 1) bekezdésének 3. 
pontjában foglalt rendellrnzés szemp011tjából 
szabminiszternek az iparligyi minisztert keJI 
trkinteni. 

4. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján 

lép hatályba. 
Budapest, 1942. évi julius hó 13-án. 

clr. Vama .Tó.:·sef sk. 
111. kir iparügyi n1l11isztel'. 

.A gyiígyszervegyészeti gyúrakban foglakoztatott 
alkalniazottak It•gkist>hh niunkah{•re. 

:...4.. n1. k:ir. iparügyi n1inisztériun1 54.913 
-1942. szá111u döntése szerint. 111il1d az önál
Jó gyógysz,ervegy'észeti labaratóriun1okba111 

111i11d ünúlió ipari üzen1e1d)Ell. valan1i11t a 
gyógyszervegyészeti gyárakban fog1a1kozta~ 
~ott alkaln1azottak a veg-yé'.3zeti és ruggya11-
taipri.rba11 . f'.zetendö legkisebb 111lt111\abéreket 
mcg{,J!apitú 1.1.31-~-19:i9. XIII. IP. :i'II. szám 
fi.Jatt n1cg·erösitett 111unkabérhatározat hatá-

' s lya a1á tartoznak. ...!.\. szóbanlevő ipari üze-
r mekben alkalmazottakra a 318.937-19·11. 
1 
t'' 

l> 

p~ 

1.
1' 
11 

' 

,r 
.i .. ·1 11 

' 



B. M. sz: alatt megerősített - a 800-1940. 
B. J.VI. száimu rendelet hatálya alá tartozó 
11yih.rános és házibryóg1rszert{irak·ban, vala
mint az ezekkel összefüggő iivemekben alkal
mazott segédszemélyzet legkisebb fizetését 
megállapitó - munkabérhatározat hatálya 
nem terjed ki még abban az esetben sem, ha 
a g·JrÓgyszervcgyészeti laboratóri umokba11, 
llllint önálló ipari üzemekben, illetőleg a 
gyógyszerveg:részeti gyárakban fog1all~ozta
tott egyes alkalmazottak az idézett munlrn
bérhatározatban felsorolt munkások ( csoma
golók. laboratóriumi munkák, raktári alkal-
1mazottak, stb.) munkakörének megfelelő 
inunkakörben is dolg·oznak, 

Tilos kiil<in Jlapirosha c.son1agolni olyan árut, a1nely 
papiro~han vagy sziliird burkolatba. csomagoltan 
(pélchíul fa_ yagy fé1nclobozhau) keriil forgalon1ba. 

Az erre vonatkozó rendeletet 47.100-
1942. Ip. lVI. szám alatt az iparügyi mm1sz
tériun1 adta ugyan ki, de valószinü, hogy az 
a gyógyszertárakra is vonatkozik. Mindad
dig, n1ig országo·a Egyestiletünlc vezetősége, a 
rendelet n1ag·yarázatára nézye a belüg:rn1i~ 
nisztériumtól felvilágosítást nem kér 'éS nem 
kap, célszerü tel1át. ha kartársah1k. ahhoz al~ 
kalmazkodnak. Annál is inkább, mert a ren
delet ellen vétők 2 hónapig, sőt háboru ide-
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Jell 6 hónapig terjedő elzárással, esetleg 
8000 pengőig terjedhető pénzbirsággal bün
tethetők. 

_i\.z Iparügyi 1\linisztérium a felsoroltakon ldvi~l az 
alábbi Idsebb fontoss;:i.gu rendeletet adta, kt: 

75.300_19,JJ. Ip. lVI. sz~m alatt a lég
olta1n1i k:is- és nagy n1entőláclákna_k pap,1r
vattáva1 é-3 pa1pirpólyával felszerelese tar
gyában. 

Olaj 

~€5€5 
§l~ M • €H'illt\\l@!~{] 

l(ristii~yos D2 -vitan1inkészihnény 
.Angolkór 111egelőzésére, kezelésére. . . 

(01. antirachiticum). Dragée (Con1pr. anhracht~ 
tica) 

iJ 

i 
:1 
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l\I. Ji{IR. I\.:EitI~SI\:i{}~)I~~!Jl~:\!- I~S l\:(]ZLE~ 
KEDitSüGYI l\IINTSZ'l'ltRIUl\L 

l\'Iult évi Zsel:maptárunk kiadása és az 
ezévine1;;: lezárása 1\'.özti idöbe11 g~ró.rrvszeré
szeket érdeklő rendeletet nem adott ki. 

keringési gyenges{>g kezelésére: 

N°ti:&il~b~@ú1Nl 
Injectio és Solutio 

i\L Kill. KÜZELLA'l'ASI l\HNISZ'fÉRIUl\l. 

•102.101-19.Jl. sz. 
-~ in. kir. ki)zellátiisi ntiniszter rendelet<~ a. gyógy
szertúrak z.sirs·i:iikségietének hiztositása. tárgyában. 

A i\'lagyarországi Gyógyszerész Egyesü}et 
Elnökségének. 

Fenti tárgyban 11ozz;án1 intézett kérel
mével kapcsolatban értesitem a t. Egyesüle
tet, h.og}r a vidéki'" gyóg}:szertáralc z·.sirSzük
ségletSt az egyes vidéki közi.Hetekben levá
gásra kerülő sertések teherárujá.ból a g·yógy
szertárak tulajdonosai beszerezhetik. 

~ budapesti o·vóo·vszertára1;;: sertészsir
szük~ég-lete ugy bl~to~itható, hogy Budapest 
·szék:esfövárosi Éle:1n1iszer.iegy I\.özponttól a 
szükségelt zsi1111ennyiségnek n1egfele1ö zsir
utalványokat kérnek, an1e1y utalványok elle
nében a zsirt bánnelyik budapesti hentesipa
ros üzletében beszerezhetik. 

Budapest, 1941. november 30-án. 
A miiüszter rendeletéből: 

Olvashcitcitlan aláirrís 
főosztályvez·etö. 
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A nt kir. közelhit<ísügyi 1niuiszter 58.JOO-J.9·!2, It 
l\1. s~ámu rendelete az il!atszerek és kozmetikai ké-

szitn1ények úrának szabü.lyozi.Í.sa tárgyában. 

(Kivo11at) 

A 9.280-19,11. lVI. E. számu rendelet 1. 
§-ában fog-Jalt felhataln1azás alapjá11 a kö
vetkezőket rendelem: 

2. §. 
(1) Minden iparos és kereskedő (gyógy

szerész, kozmetikus, drogista, stb.), aki pipe
recikkek elöállitásával vag1r ván11tü1földről 
való behozatalával foglalkozik. a jelen ren
delet hatálybalépésének napjától kezdve pipe
recikkeket csak 5 ·százalék pótfelár felszá
n1itása n1ellett hozhat forgalon1ba. 

(2) A pótfelár nagyságának kiszán1itá
sához a piperecikkekmk a jelen rendelet 
J1atál,ybalé.pésének napjáu étvén~"es e1aclási 
árát kell alapul ve1111i. Ezen ~í.r alatt a rög
zitett á1' és felár együtte:s összege értendő, az 
árba esetleg beleszárnitott fol'galmi adúvált
ság· levonásával. 

(3) A belföldi forgalomban eddig nem 
,szere1)elt, ujonnan előállitott vagy . ván1k:ül
fö!dröl behozott piperecikkek elachis1 árának 
és pótfelárá11ak 111egállapitását a k:özellútás
Ugyi minisztertől (Budapest, VI., Nagymez6 
utca 1. sz.) irásban kell kérni. 

.. , . (4) .A pótfelárat a számlában külön· té
telként kell feltüntetni. 

3. § 
A pótfe'árat az elöállitók és a vámkül

földröl való behozatallal fog-lalkozó kereske
dők kötelesek az alábbi módozatok szerint a 
,rm. kir. l{özellátásüg-,yi -i\'1i11isztériun1, Orszá
gos Közellátási Hivatal letéti számla, Buda
nest" 150.738. számu postatakarékpénztári 
,S::;án1Ja ja"-.'ára befizetni: 

'1. azok a pótfelár befizetésére kötelezet
tek, akik a 11 i\1Iagyarországi Gyógysz,erész 
Egyesület gudapest·vicléki Kerületi Adókö
zössége'', iiletve a ,,Budapesti Gyógyszerész 
Egyesület Adóközössége" kötelékébe tartoz
nak, az adóközössép;i adóalapnak_ a fényüzési 
forgalmi adóalap szempontjából figyelembe 
yett összege reájuk eső egy havi részének 35 
százalékát a :3. pont alatt említett móclon fi
zetik. 

4. ~. 
A pierecikkek belfölcli forgalombahoza

ta1áva1 foglakozö kereskedők (gyógyszerész, 
kozmetikus, drogista stb.) a pótfelárat vál
tozatlan Ö'.sszegben- a vevökre {1tl1árithatják. 

5. §. 
A piperecikkek belföldi forgalombaho· 

zataJáva1 foglalkozó ']\:ereskedök a jele11 renw 
deet hatálybalépésé"nek napjától a raktáron 

! 
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Tévő piperecikkeket is csak oJyan össz'ég~él 
magasabb áron hozhatják forgalomba, m1;i-~ 
amilyen összeggel a piperecikkek, beszerze;n 
ára a jelen rendelet 2. §-a értelmeben hozza
száp1itott pótfelánal növekedni fog. 

6. §. 
(1) l\l[inden kereskedő, aki piperecilckek 

·iirusitásával foglakozik, k_öteles a jelen ren
delet hatálybalépésének napján birtokában 
lévő piperecikk ké:azletéröl leltá1t felvenni. A 
leltárban fel kell tüntetni készitményfajtán
ként 

a raktáron lévő áru 111en11yiségét, 
szabatos n1egi1eyezésé~, 
beszerzési egységárát és 
a beszerzési árcm kiszámitott értékét. 

Az ily:módon elkészitett leltá;t a bejelentő 
nevének ( céO'ének) és lakhelyenek (telepl:e
·lyének) feltUntetésével . és c~gs_zeylien al_án:
va a jelen rendelet hatalybale;pesetol szanu
;tott S nap alatt a közell;ításügyi mi;i1szte1:
hez (VI. főosztály. Budapest, V„ Szechenyi
rnkpart 6. sz.) fel kell terjeszteni. 

(2) Az (1) bekezdésbrn emlitett beje
fontési kötelezettség nem terjed ki azokra a 
pipere cikkekre, amelyeket a bejelenetésre 
kötelezett maga állitott elő. 

7. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 

1n 

hatályba. 
Budapest, 1942. evt március hó 30-án. 

A miniszter helyett: 
Ro.ö·vácz11 La.jos s. k 

államtitkár.''' 
A rendelethez kiadott melléklet részle

tesen feisoro]ja a rendelet hatálya alá tarto
zó piperecikkeket. (Budapesti Közlöny 1942. 
április 1.) 

~i\ m. 1dr. közellátásügyi ininiszter 105.520-1942. }(. 
l\.I. szátnu rendelete a. lakúo;ok és más helyiségek 
részére történö tüzeliianyagbeEzerzés és a fütés Itor-

hí.tozása. hi.rgyában. 

(Kivonat.) 

A szén brikett. koksz és lmkszbrikett 
forgalmánai1: szabályozása tárgyába11 ldiclott 
1.810-1941. lVL E. számu rendelet 1. §·ában, 
valamint a tüzifaellátás biztosításának ujabb 
szabályozása tárgyában kiadatt 3.000-1941. 
M. E. sz&mu rcmde!et 8. §-ában kapott felha
talmazás alapján a fö1dn1ive1ésügyi n1ini·sz
terrel és az iparüg1ri n1i1niszterrel egyeté1t
ve a következőket rende1en1. 

.4lta 1.~í 11os J'e nd clke:;,ések. 

1. §. 
(1) A jelen rendelet alkalmazása szem-
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pontjából tüzelőanyagnak tekintendő a szén, 
Q lignit, a brikett. a koksz, a kokszbrikett és 
a tüzifn. 

(2) A j,elen rendelet a!l,almazása szem
nontjábó! fütési idény11ek a május hó 1. 1mp
jútúl a következő naptúri év április 11ó 30. 
uapjáig terjedő idősz<l:kot kell tekinteni. 

A tiizclőcinuaubcszcrzés és fclhas.öná/áB 
korlútozásff. 

2. §. 
( 1) Lakás, lakásszerü helyiségben e!he-

1lyezett iroda, mühely és üzlet, továbbá ipari 
·vagy keresl.;:edeln1i célra szolgáló. 11em 1Ul\:áS· 
szerii helyiség flitésére egy fütési idényben 
csal.;: a jelen rendelet 3-6. §~aiba11 n1egl1atá· 
i~ozott n1ennyiségü tüzelőanyagot szabad 
beszerezni és felhasználni. 

(3) Nem vonatkoZ1lak a jelen rendelet
hen fug-lalt korlátozé.sok - a S. §. (1) liekez
désében foglaltak kivételéve] - intézmé
:nyel.;:re, valan1int a n1agántulajdonba11 álló 
l.;:órházal.;:ra és szanatóriun1okra. 

('1) Nem vonatkoznak a jelen rendelet·,· 
be·n foglalt korlátozások 

a) begyujtásl1oz használt, ugynevezett 
1.;:arikafára; 

b) a nem fütés céljából (pl. üzem• 
an~agk.ént) való- tUzelőnny.ng))e'.SZerz:ésre; 

JH1 

~"t 1/(·111 l;ö.:J,(dlii(iif-{,..;cs lakások fiil:ésérc 
bc:s,;;crc2l1( f/i l;S f~:lhas,:ilrUl1utrí tiL:cl!íunya[J 

iil c·1111 y iséyc. 

:3. ~. 

(1) -"- n<:m központifiitéses !aló.; Hité
sére ~ideértve a főzést és n \·izn1e'.egtiést is) 
n 1ak-as ·.szobái11nk és a lakók szú1núnak fi
~.ryele111bevéte1éve1 - a yósárlási kön·;vhe 
ynló b~Ejeg~czés n1ellett - lieszerezhct6 é; fe1-
ha~znalhn t(i tiizeliinn>·<tl,!n1F 1n1yiségct n. jelen 
rendelet melléklete tünteti fel. 

~~) ~ /i,„ je~en J'ClHle1et nlJ.;:aln1az(lsn sze1n
pon~Jahol a hallt külön szohának keli sz:ími
tnn1. ha alap~~~rület:e 1 :2 nég>:zeln1étc~ren fe
li.11 Yan. /~ ... ese1édst:n1iút csnk al:kor sznl)acl 
l;:iilön sznh:í.11ak ·.:.:zún1ibn1i l><l ·lt.t ·1 h'í.zt·1r 
túsi :11ka1n1azntt. e~<1l~;_clb<;„ ';·11:0~·\(),.stll.' ·1·~1Í.;:t1~ 
s~oha;11 ,h~s1..11úlja. _'-\ lnl;:<'~k ,t;:,zún1ú11a\: n1egha
t.;.1rozas,rnal a húztnrtúsi alkaln1azottnkat ;s 
f1gye1en1he ke11 venni. 

, (3) I-In a lnl;:ús birtokosa. hh«1túsút lakú-
s~:.b~.11 g·yakorn1,in (111. oi·yosi rcnrl0léi. !n6r
J1ok1-. :·ngs· üp.;>'vl,di irrida). a'.1: c-t) és (:2) 
bekezcleshen n1eµ:hat[trr:zctt n1e11n1:i~.éo"l't ->o 
száza1l:l:::l;:a1 n1:.:'1.rhah1,ló liii:eli)a11v·,·-.'2,·ot- ~?~1-
bnd hc;:;?,ere1,nic '-?:: fe1h;1sznúlnia · ·-

( .:1) Olyan iak:tsok fütést~r~~ ::r11e\·ck 
szabatlon ,úllú 1'~ízlH1n \·annak ~- felt,~ve, 
'.bogy n hnz1):ln .J lakúsnúJ több nilh;s _ nr; 

11 
1 

1 

11 

!I 
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•n1egl1a
n1egha~ 
és fel-

(l) bekezdesben emlitett mértékben 
tározott n1ennyiséget 20 száza1é1d\:al 
1ladó tüzelőanyagot szabd bEszerezni 
l:3sz11álni. 

(5) Ha a (:1) és ('1) bekezdésben emli
tett Jdvételes li:lirüln1·ényék ugyffnannál a la
kásnál forognak fenn, együttesen csak 30 
százalélrns többletet szabad felszámitani. 
_ 4' ·nc·1n kö,::fJontifiitéscs lnkás~i::zerii. hclyisé[Jb<'n 
cl 11 clyezctt irocÚ1, mii hely ''"!' !! iizl d f ii.téKérll 
bcszc»czhctű és fclila.R.oná/lwtó tüzcliianyau 

·111 cnnyiséac. 
4. §. 

A nem központifütéses lal,ásszerli helyi
ségben elhelyezett iroda vagy mlihelv füté
sére a :3. §-han n1ep:határozott tüzelöa.nyag
n1ennyiségnel\: leg·fc1jebh GO százalékát_ ha 
nedig a fütendö 11el:yisép:elr szán1a kettőné1 
töbl), 1e·gfe1jEbh 80 száza1ékát szabacl - a vú
súr1ási kön~T\~he ·való l)eje,rryzé'3 n1ellett -
beszerezni ·es -felhasználni. E rend·elkezés 
szen1pontjál)ól a 1ak6l\ szán1a helyett a fü
tendő he1yisép:E1\ i111indegyi11:ére 1-1 sze
mélyt kell szárnitm1i. 
.4 nr 111 kfi,:pontifiitéscs, nc·1n lakássze1'ii helyi~ 
séyek fidésél'c bes.,etczhctii és fellws.:nálható 

tfr:clőanyag 1nem1yisége. 

5. §. 
,(1) Ipari n1gy kereskedelmi célra szol-
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gii.16, 11en1 l1:öz1)011tifUtéses 1 11en1 lak:ásszerü 
helyiség flitésére a jelen rendelet rnelléldeté-
11el;: 1. a) po11tjában en11itett tüzelőanyagok
ból, a füte11dő hel3•iség ürtarta1111ának n1in
den egyes köbmétere után 0.12 métermázsát 
szabad - a vásárlási l;:ö11:rvbe való bejegyzéc 
mellett - beszerezni és felhasználni. A mel
léklet 1. a) pontjában nem emlitett va"'V 
többféle tüzelőanyag- beszerzése és felha;;, _ 
nálása esetén a melléklet 1. b) fa :2. pcmtját 
kell megfeleiően alkalmazni. · 

(2) Olyan ipari vagy ke:Teskede.ln1i célra 
szolgáló n·en1 központifütéses, 11en1 lakássze
rü helyiség fi.itésére

1 
an1elv szabadon álló 

házba·n van, az előző bekezdés szerint n1eg·
határozott n1ennyiség·nél 20 százalékkal töl;b 
tüzelőanyagot szabad beszerezni és felhasz
nálni. ha a házban lévő helyiségek Hrtarlabna 
együttesen 1.500 köbn1éternél kevesebb. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
smlitett helyiségekben a munkaidő a napi lil 
órát rendszeresen meghaladja minden tovúb
bi órára az (1), illetőleg- a '(i) bekezdésben 
1n~eg·~1atározott tüzelöanyagnTennriség 1/1(\_ 
reszevel többet szabad beszerezni és felhasz
nálni. 

~4 fiités és n1.rlcr;rizs:::olaríll'atú.s korlúto::rísa. 
8, §. 

( 1) A jelen rendelet ha tá!ya alá tartozó 

!I 
1 

il 
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ös·szes helyiségekbe·n a hiimérsékletet lsgfel
jEbb 20 C fokra ;:;znbad feln1e1eg·i~eni. ~Z a 
rendelkcz~s a :l. §. (:}) IJekezcléseben f2lso-
1rolta1\:ra is vonntkozil::. 

(:2) ,_!l,_z i,Jözö be1.-.:ezc1ésben fogla'.t ko,;·lá
tozús a gyógyint6zetekre. az ol'\"OS rend?lohe-· 
lyis2g:Ek.rs és a fü1'dökre 11en1 yo11a\11:ozi11:. 

(:3) ... !.\.. J.;:özpontl n1elegvizszolgúltL~tú ll?· 
rendezés üze.111\)cntartúja e.:;al1: 11etenkent ha~ 
ron1szcr, szerclú11

1 
s:..;on1baton ~·,; vasúrnap 

l'eggel 6 úrától este 10 órúig terjedő idöbs11 
szolgáltathat n1eleg·vizet. 

( '1) Az előzö ilekezdéshen foglalt korlá
tozás 11en1 terjed ki n gyúg:~·intézetekre. n 
fürdőkre és a penslúk kivételével -- a szállo-

dút:ra. 
Bii11l-cl('i és hutr!!1r/1(1féulcf('i ;·ci1dclke.:ést'k. 

9. §. 
(1) ~4._n1e11nyibcn a. eselck.rnény snl::osnhh 

büntető i·cndelkczés alú ·nen1 esik, kihúg;fr.st 
}\övet el és k:ét hónapig', húhoru ide,i2n hat 
hún8pig terjec111etö c:lzúrússnl bünti2te-11dö az 

a) aki a jelen renclc'let :1 -G. sznkaszai
·nnk: a tüze1iianrag: tcszcrzésére ós felhasz
ná1úsúra vo:1atknzó r2nc\e1kcz2se!t n1e:J;szeg:i, 
\·agy kijútssz11; 

(2) .[::.__ pénzl)ünlt:Lé:src a:~ ln'.28::\:. tiir
"\·énveíli:k rendel\.~ezfr.se,i irúnya(\Ólc azzal az 
.::;lté.réssel, hogy a pénzbüntetés 1cgrnnga~:abb 

összege az 1039:II. tc. 2i2. §-ának (1) be
kezdésébe11 111eghatározott n1értékig· terjed. 

( 3) A Uizelöm1yagot. rnnellyel a ldhá
gást elkövették, el kell kobozni. Az elkobzott 
t.Uzelőanyag· ert6k:esitéséből befolyó tisszeo
teljes egészében az álla1nkincstárt illeti "" 

(5) Az (1) bekezdés alá tartozó kil;ágús 
1niatt az eljárá·.s a közigazgatási hatósúr.r11a1i::, 
a n1. 1tir. renclörség 111Uköclés'i területén ~a 111. 
·kir. re11dörség11ek, 1ni·nt rendőri bü11teti) bi
róságnak hatáskörébe tartozik. Az 19'.29: 
:XXX. tc. 59. §-a (1) bekezrlésének 8. pontjá
ban foglalt rs·ndell;:ezés alkaln1azása szen1~ 
'.pontjából szaln11iniszternek a l;:özellátá~ü(l"v·i 
mi'11isztert kell tekinteni. 

0

• 

10, §. 
A jelen rendelet az 19·.J:l. évi május hó 1. 

napján lép hatúlyba: hatálybalépésével a 
200.900-19'11 .. K. l\L számu rendelet hatá-
1lyát veszti. 

Buclape.st, 10~L2. é.vi úpl'ilis hó 30-ún. 
Gyli1'ffu-Br-i1{1ycl Sándor s. k. 

n1. kii·. küztllátúsügyi i11ini.szter. 

fújdalon1 Pllcn ! 
Feln{itteknek, gyerrnekeln1ek 

2, 10 és 20 tabletta. 5 v~gb{!lkup 
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·11 t 10" -oo 19"' T{ M SZCÍ:líVil •)'Cli-.Melle <e a a.a. - ~~- i>· • 
delcthcz. 

<1 nem kö.:polítifiitéses lnkásolc [idéséh.cz kü
lön enycdély nélkiil bes.:c;-e:dwto tuzcloanyau 

11icnn.yisege. 
1. Eg·yféle tüze1önnyag beszerzése ese-

i.é'n: . . , ~ ·, 1-::on1lói. 
a) l)rennbero·1. c1orog1. eg1 e::is1~ , ·1 •. 

o • t . t ]- dl e- ZS! )01 nau:vn1ányoki, szurdol\:1. ta a:, o ... ~ , ::s ~· 
széi;ből YJ.g·~; brikcttből n1i:;-ter1nr~zs~l~~n- ~:<~~ 
fei ezve a szobált és a , la};;:olc szan1at,?~ fu~ 
g·(~cn az a!D.bbi n1enn:yisegek s7;:rez:1e~~k '.)e. 
J::\ h'l·:ús ... !!:... lakús állandó lako1nal ... .szan1„i. 

szobáina1\: 
szú111a 1 2 8 -1 5 G 7 S vagy több 

1 20 20 20 20 20 20 ~~ ~~ 
2 :20 :3") :3:3 33 33 30 .:),) i)·"> 

8 20 88 41 41 41 41 41 41 
j 8íl 33 -11 41 .11 .11 41 41 
4 20 88 41 18 48 48 48 48 
!) 20 :1:1 -11 -18 :):) :)i) ;):) 55 
6 20 33 '11 48 55 61 61 (il 
7 20 83 41 48 55 61 66 66 
8 20 ;>:3 cJl ~JS 55 Gl GG 70 

v több . 1 1 · f""té-ére 
· Példa: Olya11 kétszoh.as .~~~GXS „ ~ 11 . ~'."' 

.... ,111i::Jv-h:211 :3 sz:;n1ély h1k11~, •Jü n1e\te1t1;1,tlz~a 
' · . · ] .· st]} sza11 szerez 1e O )C. brennbsrg1. ( orogl. . ~~ , . t t„, 1"-

b) Az ci) pontbm1 nem em\ltet uze 0 
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anyag· (pl. tüzifa) beszerzése esetén a kü1ön 
engedély 11élkiil beszerezhető mennyiséget 
ug,\r kell kiszán1itani, hop:y az a) pont alap
ján k:iszá1nitott n1e111{'liséget az aláblii szoT
zószán1111al kell szorozni. 

Tüzelőanyag· 

Koksz és külföldi sze11 
A salgútal'jáni szé111nede11célJől 

Szorzószán1 
0.8 

szár111azó .szén 1.2 
Egyéb barnaszén 1.5 
Lignit '.l.O 
Tiizifa 1.7 

Példa: Olyan kétszobás lakfrs [ütésére, 
an1elyben H szen1él~v lakik. '.·}:3x1.7=5G.l 111e

termázst t.üzifa szerezhető be 
2. Többféle tüzelőanyag . beszerzése ese

tén. 
Többféle tüzelőanyag- (pl. tüzifa ·&s '.SZé"ll) 

beszerzése esetén az ·cg·yes tUzelőanyagokbóJ 
vásárolni l\:ivúnt n1enn:yiség-et az a1úbb fel
ti.intett szorzószán1n1al kell kü1ö11~külön n1eg
szorozni. .t\. szorzások eredn1énvét össze kell 
adni. I(ülön engedély nélkül cs·a·1c annyi tü~ 
zelőanyagot szabad beszerez.ni, hogy ez a 
végÖ'sszeg· az 1. a) pont alapján kiszán1itott 
Jne-nnyiség·et n1eg· ne h8.lnc1ja, 

Tüzelőanyag 
Az 1. a.) pontban említett 

vagy lnikett 

Szorzószá1111 
szén 

1.00 
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1.25 

Koksz és 1cü1fölc1i szén 
A salo:óLw.iúni szénrnedencéből O.S'1 

szár~1azó szén 0.66 
Ep:véb barnaszén o.5o 
Lio.-.. ·nit O "9 ,'), 

Tlizifa 1 · fütésére, l 
Példu: 01YDJl 1;;.Ctszo1)Ú'::. 1a ;:a·5 .,. 

1 l .-. ~~en1·.;1v 1ald1:.: . (' 
;:i...11"<'8 y Jen :) ~L · .~ • - _ 

1
,? „ 0 ! 

. . 1· 1„„, 1 Oxl 91)= -·'J 1' 
·1 () n1rtern18.ZS<l. .\n \:" .. • . ..... _ rr rro e's il····. ·· t" · 0 "OzO 59-11 / :10 n1étern1;-í.zsa ·uz11 a •) · · ·· ' · 
,, R 111étern1ázsn l)re11nber-
-·' . . . tl . . ., Rx1 = Z.SO •.xi, c101·o~r1, s ). 3zen ..... e· - 83.00 q 

Általános rrndcllcezéselc. 
1. §. 
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A jelen rendelet hatúlya alá tartoznak: 
a) a zsirból vag·y zsirsa.vból luggal Yag·y 

szódával eLszappanositás utjá11 elöállitott, 
ntosásra szolgáló l;;:e111,ény, yúgott, tört, sajtolt 
va!ry öntött nútronszappan (az aJábbiaklJan: 
mosószappa11) ; 

b) minden musásra swlg-áló kemény, 
félke111é11y Yagy foly,ékony n1osó.kocka, 111osú· 
por, szappanpehely 1 szappanpótló és n1ás ha
sonló összetStelU n1osószer (az alábbiakban: 
niosószer) ; 

e) minden olyan szappan, amely 112111 

n1osószappan, n1csÓ".szer. vagy nen1 ke11ő.szap-s1erezhctő be. ,__ rr)all és nen1 borotvasznppan (az alúbbia1dJal1: 
· • t •.102.2G0-1.9'12, :[: · ) 

\ P< l·ir. ldizeli ítú:-:ih~ri in1n1~z i~r • ~- "' pipereszappan ; 
' . • ~ "' ~ „ < 'lll {'" 'l 1\\{b()„ J; cl) 1 t 
] •. .11 . .sz{unn !'Pnde1ele a n1_0:,t.~z.qip· -· ' +- - a JOl'O ·yaszappnn. 

l . • 1 i ., jl'lll fol"''\\ 1 § . l . t ,,·,,,,.,.,. ,· . ..: ., ioro :n:i~z, p ' e' „ 9 
;-;zer. ya annn a . . - -· · · • > ...,, • 

n1án~~k szabályozása f{i.rgyahan. r · ... !\ jelen rendelet alkahnazúsa szen1punt-

(I\.ivonat.) 

júbó!: 
e) 00:i.,rórrvszert/1r 'l 11\""iJy:ínos o-vóo·\-.:.:'l-'l'-

tár (reúljog;:l, sze1;1éiyJog·u és .. fi0kg;„<i~-;~~~;r~ 
tár). 

Be Jelentés. 
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b~11_ lévő pipere- fa borntvaszappan mennyi
seget. 

4. §. 
( 1) A bejelentést két példánybm1 elké

szitve a jelen rendelet megjelenésétől számí
tott nyolc napon belül a :Mosószappan Nyil
vántartó ll"Odához (Budapest. VI. Benczur-uL 
ca 1:3. szán1: a továbbiakban: Iroda) kell 
be.nyujtani. 

5. §. 
(1) Azok, akiket a 3. §. (1) bekezdése 

alapján bejelentési kötelezettség terhel, kö
telesek a l)ejelentés alá eső k:észletükbeD be
állott változásokat havonkint. minden hónap 
10„ na11jáig az Irodának bejelenteni. l\_ be
jelentésre szolgáló ür!apot az lroda bocsát.ja 
az érdel\:e1te1\: rendelkezésére. 

• A kcrcshcdéíi foi'galOiil s:~nbúlyo,:rísa.. 
7. §. 

('.3) A jelen rendelet hatáJyhalépésétöl 
}.;:ezdve n1osósz:.:tppant. n1osószert és borotva
.szappant - az elöállitól\:on fe1üi - csak a 
kijelölt 11ag:y- és kiskeresl~ec1ők 1 pipereszap
pant pedig csak. Ezek. valan1int a g)·úg:ysze1·
tár~1k 11ozhatnal: :fc•rg:alon1ba. 

15. §. 
( 5) _A. gyúgyszertúrak pipere.szappan 

úrusitásúra 11:ijelölés nélkül jogosultak. 

17! 

. . 17. §. 
(Z) -~ kuelölt kiskereskedő mosószap-

pan, n1ososzer, pipe1·e~ és J • '· , . ..: 
szüksécr]etét a .. , , )ül Ot,\ aszappa11 

0 • ' g)·ogy·.szertar ped;o. : . 
szappan szükséglEtet bármell- el":'."wt1~ 1~ 81 ;
beszerezheti_ · o,i.,1 otol is 

A fogyascdókm vonatkozó rcndelklzések. 

( 
18. §. 

1) A g·:róo·vsz:::'> t · · 
f 

', e. ,1:;;1' ~:1' 111 l11'CS'"1J)J~·ant csaJ~ 
a ogyasztó v~í.:::: , .1- · ]~·· ; ,,, ~' . ' \. ll tt - ,ar asi <űllvvebe beJeo-yzés 
~ie e es IEgf~ljehb a rn: §-ban meo-fiatá-
1 ozott mennyrseo·ben szo]o·a'ltatl t 1-· o (9) ' 1-· . e „ , :-::.·':. ' 1a \.l, 
']!· .t~> „ ... 

1
:-i \.lSZ?lgaltatható Jncnnyisérv n1en-

a ,ip1 dsa 1oz szukc:, o- 1 . 1_ · .0 0 

\-eclo'" ·11 t·.·1 -e?es ac ato \at a k1skeres-
\ . l e 0 eo· a o·yoo·\·sz t -, „ , ·1: · ·· "" , <::-. :o-. · ,er ar a foo·vaszt „ 

'\ asa1 clSl kollYVeben eJlenÖl'\·2·111· 1-··t 1 e, ~ . 0 · · · . ,o e.es.. 
- . 19. § . 

. \'J) Pipereszappanbúl kéthavonkint ,_ 
szemelyenkmt kg-feljebb eQy clarnbot -- 1 "

0

1 l~1szolgúltntni. .... ( ;-:.za )ac 

. (6}. Gyeymekek részére két éves korukio· 
h.a: on~:1n~. _kst c~ar~b pinereszapp:rn szolgá~ 
t.1thato 1\r' a ket eves kor ly:ii.öit, ~ t' -
(') ])o]-, 

1
• cc .. ese l1 an az 

D ;; \ezc es rendelkezései az irán:;ndól.;: 
, (1) A gyermekek részére a (G).b ]- : ·
ertelmeben kiszo]o·áltathato' 1-e't ' l e '1ezc1e., 
P

e ·e~ l e ' .\" e ara) lll-
1 °zappan ielvett 20 c]J-o· -vagv r.;:o n- . ~ ~. ~ . \ö 111ososzappant 

t t 
.·. o e \.g n1o~o~zert rs ·szabad !dszolo·{11-

.0 íl-f. •'"=' 

11 
n 



23. §. 
(-1) ~~ g)rÓg;yszertárak: az általn1t be

szerzett, illetőleg az általllk forgaombahozott 
pipereszappanról kcitelesek feljegyzést ve-

zetni. 2'1. §. 
( :1) ~~ gyóg:.rszertára1.;: ineg1·6vő r~1os6-

sznppa11. n1osc'1szer és borotvaszappa11 1.;:esz1e
tüket a jelen rendelet hatálybalépésétől ·szá-
n1i.tott 1egfe1jehb ;JO napig árusitl1atjá1t. -t' 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megálla- 1 
1pitott határidő eltelte után a községi elöljá- ! 
rósúg:, városokhnn a po!p:árn1ester jelöli 1..:i 
azt a szappankeres1..:ec1őt, a1..:il1el;:. a l.;:ereske
dÖ, illetőleg a gyógyszertú1· fe11n111a1·adt kész-

letét átadni J;öteles. 
Bnnt-ctő re 11d<'lhc:~ése1.;,. 
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készletét a megjelölt kereskedőnek a határ· 
idő eltelte után nen1 adja át; 

Záró rcnddl,ezés. 
27. §. 

A jelen rendelet kihircletésének napJall 
lép hatályba s ezzel a 700-19'11. K. :M. sza-
mu rencl:elet hatályát veszti. , 

Budapest, 19,12. évi május hó 15-en. 
G11őrff?1-Bcn1111el Scinclor ~· k 

m. kir. közellátásügyi mimszter. 

. A. n1. kir. közelhíhísügyi 1niniszle1· 109.800-19.12· 
I\. l\L szán111 rendelete a cu1~or forgaln1ának és fo

gyasztúsának ujahh szahályozúsa trlrgyábrt.ll, 

(Kiv01rnt.) 

1-· '0 

. (2)_ A cuko;degy. havijegy, amelyre a 
}12\71 feJaclagot I1egy reszletbe11 az egyes jegy
szelvényeken feltüntetett időszakokban lehet 
úg-ényeh1i. l\Iinden cukorj egyszelvény csak a 
mjta feltüntetett érvényességi időtartamon 
heliU váltható be. 

(3) A folyó évi szeptember havi cultor
jegyek utolsó szelvényét az 1942. évi szqitem
ber hó 30. napja után beváltani 11e111 szabad. 
Intézmények és ipari üzemek culwrcl/átása 

12. § . 
(1) Az egyes törvényhatóságok terüle

tén müködő kórh.ázak. szanató1·iu111ol\: és 
egyéb gyógyi11tézetek, v~alnJ11int uyfigyszcrtú
rak és az álla111i gyer1nek.n1e11helyek. 11avi cu
korellátn1án:rát a belügyn1inh„zter, a ldini-
1\ák és bábaképző intézetek cukorcllát._n1ú

_-,_ nyát pedig· a vallás- és közoktatásügyi n1i
::} niszter álla1)itja n1eg- és "..1talja ki. ~f:.,_z éc1esl- ipari és a cul.;:rot scgéc1anyag·k8nt felclolgozc'i 

üzen1ek. 11avi cukorE1látn1ánvát an1ennviber1 
az a l1avi 100 .kg-ot n1eghaladfa, a 111. ~ 1\:ir. 
Ipari .A.n:v-aghivatal éleln1iszer- és g·yógyszer-

A cuknr {;s z3ir forga1111ának. és fogyasz
lúsána1\: sznl)ályozásáról szó1ó 2.520-19<!0. 
i\L E. számu rendeletben foglalt felhatalma
zás aln.pján a belügy-, a pé11zügY-, az 'lpar
üo-yi ·valanünt a l\:ereskeclelen1- és l\:özleke
c1ÓSü1g:ri u11:inisztel're1 egyetértve a követl\ezö :l 
lrnt rendelem: 1 

Ciilwrier1Y. ipari osztálya, havi 100 kg-ot el nem úrő 
3. §. r. ~züklslégl.et _eseténlla fenti h;vnl·a1 felügyelete 

(1) A cukorJegy a jelen rendelethez. cs~- 1 es e enorzese me ett az elsőfoku közigazga
tolt .Pi..) 

111
intána1\: 111egfelelően - a f\:u1onbo~ 1· tási hatóság, a vendéglátó jpari üzen1ek havi 

ző fejadagok szerint különböző szmben ~-- <í cukorellátmányát pedig kwi 100 k-on felüli 
· .... ·.·.:~ .. ' · szükséglet esetén a kereskedr~len1- és l•o„z'.e-

1\észül. < ~ :&··· 
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ikedé.siigyi rnilüszter, ennél _JdselJ.b s~ül,_ség;;,~ 
. <:l'·eii a J·ere:::.kec1elen1- e;_, 1 ... ozlel ... edesuo.1 

BScL e: '>- '"' "·' }-··-

111ini•3z.tel' felügyelete a\~t~ az c1~ofO~(U. · ... o:: 
.
1
gnzgatási hatóság ú1lap1tJa 111eg es 11ta1Ja 1 ... 1 

18. §. 
A jelen rend~let az 19·12. é:'.i o1,tób~r hó. 

1. napjá11 lép l1atalyba; egy1deJuleg a. cn1:?.i. 
};:ötött forgaln1ára yonatkozúlag ·edd1g i...1-
adott rendeleteknek a jelen Tendelettel ellen· 
kező rendelkezések hatúJyukat vesztik 

Losson c.:y i st·uú11. s. k. 
1\:ir. k:özellátásüg;yi 111i1Tiszter. :111. 

. A 1\iize1lútá::;i ;\linisztériu1n 1'.zt•kl~n kivi.il a. 1üivcllí..t•zti 
kisebb fonto::súgu rendt'lclekeL adta ki: 
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i\í. IUR PÉNZDGYlllINISZTÉRIUll'L 

A. nl. kir. pénziigyntiniszicr 19,11· évi 189.599, szán1u 
rencl(•lete az iizl~ti könyvek és könyvelési szabadiviik 

illctékéröi. 

(Kivonat.) 
Az üzleti könyvek és könyvelési szabad

ivek illetékét szabályozó 5.730-1941. M. E . 
,2zúnm rendelet 8. §-ábm1 ( a továbbiakban: 
I~.) fog:1alt ·szabú1yo1;.:: a1ka1n1az.ása tárITTrá
ban a következőket rendelem: 

G(i.l00-19-12. E:. í\I. szitm alatt„ a~ illa- 1. §. 
lositott pipereszappan úrúna1c , 7 ·1 f 1lle~·b~n, J{öny·vek. 
il]atositá .. nélkülinek clcu·a\Jonkent 70 J:iller- (1) A R. (1)-(3) bekezdése értelmé-
ben n1egú1lapitfrsn túrgyábn-n. ben az ipari yagy kereskedeln1i üzletről (vál-

SG.200-19·12. IZ. i\L szám alatt _a clena' fr lnlatról) vezetett minden akúr fözött akár 
turúlt szesz uj árszabályozása túrg:yaban. . -.:.j- JJekütütt könyv illeték1cöteles. 

1 

lOG.100-HJ.1:2. K. :YI. szám alatt a teJ '.?.i,~ .•. :~ (~) A R (1) bekezdésének alkalmazásá-
furgalcnibahczatalána-lc szahúlyozúsa tórg;yá- -- l:nn kiinyv a1akja elh~nére sen1 leltet .könyv-
ban. ~ ncl~ tc-klnteni: 

G10.202-1~J~l:Z. szún1 nlntt a gyog:ysze~·- :2. az előre üsszefüzött, vagy bek:ötött 
tárak. fütésére szolgáló tüzelöanyag targ·ya- c:~·nn ürlapGkat (sziin1la-, llyugta-_ szállitó-
ban. ,d;;~>>' !n·éJ, útvételi elismervónyür]apo1rnt. stb.), 
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amelyeket rendeltetésszerü használatuk ál· 
kalmával a könyvtől (füzettől) elválasztanak. 

3. a . . . vára1cozási száin1okat . . . 
('3) Nem lehet üzletről vezetett k6nyv-

11ek: tek.i11teni az olya11 ltö11y·vet, ru11e1yet 
1. nem az üzletről (vállalatról) vezetnek 

(pl. az üzlettulajdonos háztartásáról vezetett, 
vagy magánfeljegyzéseit tartalmazó könyv), 

( 4) A R. (2) bekezdésében megállapi
:tott ivenkinti 50 fillér illeték alá esnek: 

a pénztárkönyv, ideértve a lrézipénztár-
könyvet is; 

a 11apló1 

a fők:önyv. 
(5) A R. (3) bekezdésében megállapi

Lott ivenkinti 10 fillér illeték jár az üzletről 
vezetett n1indazokra a kö11>·vekre, an1elyek 
nem esnek a ('J) bekezdés rendelkezései alá. 
Ilyenek: 

2. áru és anyag, anyagér1cez6s, anyag·
fe]haszná1ás~ 

(6) A R. (11) bekezdése hatályon kivü! 
helyezte az 1920 :XXIV. tc. 5. §-ának ('l)
( Hl) bekzdéseit. A R. hatá!,·balépésétől te
hát az idézett §. 7. bekezdésének a szorosan 
vett üzleti esen16n;lek feljegyzésére nen1 
szolgáló kö·nyvekre 111egúllapitott illetéJ.;:r11en
tessége megszünt. A külön jogszabályokban 
megállapított illetékmentességeket azonban a 

li!l 

R. 11en1 érintette, ennélfogva azo1': továbbra 
is fe1111állana.k. to·i·ábbra. is ill.eték1nentcselc 
tehát awk a könyvek, a111elyc/mck ·vezetését 
rnlccmely :iouszabály, lrntósá11 ·uccuu tö!'uényes 
·1·rnd.elkczéssc/ ala.pitott inté.:mény (:\[ao')'ar 
?\emzeti Bank, Pénzintézeti Központ, ;tb.) 
'llc11ől'zés céljcíból rendc/tc cl és azokcd lcizcí· 
1·rí!ct(J ilyen célból uezetik (fo1·uccz.ini acló'. 
kiinyt', ki'Vitcli fo!'galmi adó me{ftéritésél'ől 
l;c's.:itctt kiiny1·, fényii.:ési fo1·{fcilmi adókön11v, 
bejelentési kötelezettség alá eső anyagké·sz-
1etrö1 ·vezetett raktárli:önyv, vagy nyilvá11-
tartás, stb.) · 

2. §. 

Swúadlc11Jok. 
(1) A szabarllapok akkor illetékkötele

sek, ha könyYelési feljegyzéseket tartaJn1az-
1u1lc. 

( -l) Nem esnek - " R. alapján - illeték 
alá: 

1. a könyvelés alapjául szolgáló belkeze~ 
]ési r€ndelkezések (pénztári és könyvelési bi~ 
zon,·Jatok stb.) ; 

4. könyvelési adatokat nem tartalmazó 
nyilvántartás vag.Y ellenőrzés céljait szolgálú 
szabadlapok. szen1élyi törzslap, törzskönyvi 
;Jap, könyvelési nyomtatványok, könyvel~si 
célra szolgáló könyvel;: nyi,lvántartása

1 
°tárgy-w 

mutató, névmutató $tb.) · · 
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. 5. A könyvek illetékmentességére vonat
kozoan az 1. §. ( G) bekezdésében fon·lalt 
rendelkezések: a szabadlapok1·a h; irány(1~1ók. 

3. §. 
Illctékkieyés.: ités. 

(1) Az olyan üzlet' könvv (könyvelési 
szabadiv) illetékét. an1e1Ybe 'tiz e1~ö, bejegy
:;;;ós az 19~!1. év augusztus hú l:J-en vag·y 
>izu.tá!l .törté1_it. de a R szerint járó illeték 
lc:rovasat egesze.n va~·r részb211 el~n1ulasztot~ 
tak, az 19L!2. évi feb1·uár hó :28-úio· p6tl<il·in· 
1'e kell róni, illetöleg ki kell egészit~ni. '

0 

(2) Az illetékki·egés;dt(:·3t általában 
ugyanotra11 n1ódon keÚ teljesit::ni, n1int 
ahObr:\r az i.izeti könyv (kön~'ve'.ési szal'lac1iv) 
után a korábbi jog-szahá1v szerint jár6 ille
téket lerótták, n1égis azzn1 D.Z cH:érés~elt hog:y 
f;z illetékkülönbözetet bél_\·e.(2·vel a fél ninQ·a 
is lta:úhatja ug,r. hogr az ilet6kküli.i11büzctte1 
eg:yenlő értékü okirati illetékbélycg·et az üz-
1c.l1 kö11yvre (köny\·e1ési sznbaf1 ívre) rn
r,aszt és azt keltes hél;,-cg·zíivPl fe;ülhé\\·;:g:.-:l. 
illetőleg ilyen hiányában. a b'lyeO'et c:éhbé
i:VE.gzöJévE:1 felülbélyeg7,i és a ke1et'te1 keresz· 
Hilirja. 

Bud[lpe.st, 19-11. éYi december hó 2fi-:\n. 
A miniszter helyett: 
di'. S.:ás.: Lciios s. /.:. 

állmntitkár,s 
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Jl.. nl. kir. pénzügy1niniszter 356-19.12. p 1\1 szán1u 
rendelete az iizleti kiinyvek és Ji.:önyvelési · sz;hadivl'k 
illetéli!átalánya legkisebb {issz1'gének ntfgállapitá~ 

sáról. 

Az 1923::\XXII. tc. 7. \;-:mak 11) p011t
jában foglalt felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendelem: 

Az üzleti ltönyvek és könyvelési szabarl
ivek után a 130-1942. i\I. E számu rende· 
1et aia1)ján járó ·frvi átalán~rösr:.zEg ne111 lel1et 
kevesebb: 

részvényt{trsaságnál 1.000 pengönél, 
szövetkezetnél, korlátolt felelősség-ü, be

téti vagy 1\:öz1~Ereseti társasúg-nál 500 pen
gő11él, 

n1ás iparosnáI vagy kreske-dönél 250 
peng:ő11él. 

Ez a rendelet kilúdetése n1pján, 1\l-12. 
•ivi januúr hó l~i érvénnyel lép hatúlybn. 

Budape.i:.::t. lD.1:2. ev1 januú::..· h(.J ::11-·611. 
A min°szter helyEtt: 
dr. S.:rísz Lcijos "· /,; 

államtitkár:, 

Láz- és fáidalomcsillapitásho;; . " . ' '' „ ., 

:I 
i 

'i 

'I 
il 
j 1 
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_i\ nt. 1dr. pénzügyn1iniszfer 72.000-19,!2. évi i.r11. 
sziímu körrendt!lete a j1ived~~le.n1- és vagyonad6, va._ 
Jamint az <íltal<inos kereseti adó 19·12. évi kivetésc 

hírgyiiba1,. 

(Kivonat.) 

f11rtla111c11.-;;yi 11 1,. klr. pCn,:·ü,!JYiua:::r;atós,íq~ 

·nak, ·va1<1.Jnc1111yi h~criileti "ln. kir. adófclügyc. 
lőségnek és m. kir. adóhiuatalnak.) 

A kereseti aclórúl szi>ló 1927. évi 800/P. 
M. "Számu hivatalos össze:á]]itás (K. H. ö.) 
24. §-á11ak (2) bekezdéséhez fözött utasítás 
(1) bekzdése. rnlamint a jövedelem- és va
gyonadóról szóló 1927. évi 500. P. l\I. számu 
hivatalos összeállítás (.J. V. H. ö.) ,15. §-ának 
(2) bekezdéséhez füzölt Utasitús (1) bekezclé-
8ében foglalt rEndelkezés érteln1éh011 a pónz
iigyigazgatóságok n1inde11 év január havá
ban n1egh1ditják a jöveclc!cn1- é.s vagyonadó, 
valan1int az általános kereseti adó kivetését. 

Az 19~12. évre szölú §övedelen1- és va
gyonadó,· valan1int az álta18.nos kereseti adó 
kivEtési n1unk'á1atck eg~·öntetüségP.ne1r biz
tositása érdekében a fcnten1litett hivatalos 
ös.szeá1litásba11 foglalt felhataln1azás alap
,ián, a köyetl<ezőke1; renclele1n: 

1Sil 

'/. §. 
Az általános kereseti acló alú tartozó hoszon
hnjtó foglakozások :iöuedelménck számba-vé

tele a jövedclmadó szempontjából. 

(1) A J. V. I-I. ö. 19. §-ának (1) bekez
dése szerint a·z últalános kereseti adó alá tar
tozó haszonl1ajtú foglalkozás .iövedeln1e gya
.nánt általában azt az összegE.t kell a jövede
len1ndó alapjául venni, an1ely összeget az il-
1etö hasznothajtú foglalkozfrs jövecle:n1e g-ya-
11ánt az adóévre (1942) szóló általánc·s ke-
1·escti adó ]\ivet·ésénél, idénvvállalkozásnál 
pedig azt az összeget kell a· jövedelen1adó 
alapjául venni, amelyet - a 130.000-1940. 
VII. számu rendelet 5. §-ának (2) bekezdése 
5zerint - ttz 1941. évben a]. idén}p befejezte 
ut:ún soronkivüI n1ep;úllanitottak. lia a fog-
1alkozús (jövedel111forrús) az adóévet n1ea. 
1~iőző évben ke1ctkezett, llff\. azt az összeg~L 
kell a jövec1ele:n1adó a1apjául venni, an1elyet 
az adóévet megelőző évre (lB,11) szóló álta
iános lcercseti adó ki·;et6·5énéJ 111egúllapitot
tak. 

(2) A jövede1en1adó alapjának n1Egálla
pitásánál tehát a haszonhajtó foglalkozások 
jöYedelméből csak azokat a tehcrtételeket 
1ehet levonásba hozni. an1elyek az általános 
kereseti adó kivetése során kiadásként fig·ye~ 
kmbe nem vétettek. 1\Iinthogy pedig a kere-



seti adóról szóló 1927. évi 300. P. M. számu 
H. ö. 15. §-ának (2) bekezdéséhez füzött 
utasitfrs (2) bekezdése szerint az adóávet 
megelőző évbe11 fizetett · általános kereseti 
aló nem vonható le, az ezen a cimen fizetett 
összeg levonására csak: a jövede1en1adóná1 
van lel1etőség, viszo11t azok11a1z az adósságok:
nak tényleg fi~etett kamatait, amelyek az 
üzlet érdekében keletkeztek, csak az általá-
11os k:eresE.:ti adó alapjából szabad levonni, az 
\ly kamatok tehát a jövedelemadónál a jöve
delen1forráso1;;: tiszta jövedeln1é11ek n1egá11a
pib.\·sáná1 tehertételként fig-yelembe nem ve
hetők. Félreértések elkerlilése végett tehát 
figyeln1ezteten1 az adókivető l1atóságo1;;:at, 
h.ogy n1indazokban az esetekbe11, an1il;;:o1· az 
általá11os 1terescti adó alapja l)ecs1és utjún 
11yert n1egállapitást, a Lecs10snél az adózó 
ü1~eti adósságaira iS fig·ye:e.111n1el kell lenni, 
a jövecleln1kivetésné1 pedig az üzlettel vagy 
l1asznothajtó foglalkozás.sal összefüggő adós~ 
sági k:an1atC'k levonását n1e1lőz11i 1tell: viszont 
az általános l;;:ereseti adóalap után k:Lvetett 
6s az adóévet n1egelőző évben tényleg ltifi~ 
zetett általános kereseti aclúna1;;:, ug·yszinté11 
az ez után fizetett késec1eln1i kan1atokna1t és 
behajtási illeté1.:eknel.:.: a levonci.sát 1112gtag<.tc1# 
ni azon a cin1en. 11og:l az á1ta1ános ltereseti 
adó alapja becslés utján nyert 1negállapitást, 
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nen1 lel"'..et. h_"'1.ne.n1 n szóbanlevő adót és iáru· 
Jé1;;:ait n1inden olycrn esetben, an1il;;:or az, acló
zú szán1szerü br_:vallást adott, az adóalapból 
le kell vonni. 

(3) Az 19'.}S:XX. tc. 18. §-ában foglalt 
rendelkézés szerint a kötelezett által megfi
zetett berul1ázási hozzájárulás az általános 
1~ereseti adó. valan1int a jöveclele111adó alap
jából, az 1940 :XXII. tc. 37. §-a alapján járó 
beruházási pótléknak az 1941. évben tényleg 
befizetett összege pedig a jövedelemadó alap
jából mm vonható le. Ehhez képest nyoma
tékosn11 fe1hlvon1 az aclól;;:ivetö 11atfr.ságo'1;;: fi-
12::veln1ét, hogy az ndúéve.t 111ege1őzö évben be
fizetett beruházási hozzájárulást - tekintet 
nélkül arra. h.ugy azt az adózó az 1941. év
ben ('sedék2s részletre. ava.!:!.""Y a 1.:::ésőb1)i éve1;;:
ben esedékes részletek fejében fizette be, -
sen1 az á1ta1ános kereseti adóalap mgállapi
túsa során az nclúköte1es tiszta jövec1elen1 ki
·.sz-ú111itásánál a 11yersbevételből, sen} peclig a 
jövedelen1ac1ó alapjána1t ltin1unltá1ása sorá11 
az összes jövedelemforrások jövedelmének 
cg-vüttcs összegébö1

1 
az eo:vüttesen l:ezelt 1;;:öz

adókra teljesitett befizetésből pedig a beru
llázásí p6t~é1;;:ra az. adóclőirások á1;án~rába11 
eső ré;:,zt - an1ennyiben nz adók levonásá
riak egyálta1ábnn hélye i'.s van. - a jövede
lemadó alapjából levonni nem szabad. 
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11. §. ' 
.·'l',:: ipari és focrC'skcdclnU 'iizlctelc 

ii:zc i'Ii tlíkéJénck értékelése. 
(1) A .J. V. H. ö. 33. §·ának (2) be-

0kezdésébe11 foglaltak fo·telmében elrenclelein. 
hogy az ipari és Iiereskerlelmi üzletekben, íl
Ietöleg g-yógyszertára1;;:ban fek:vö üzen1i töl·:é
nek az értékét uz illető ipari vagy keresk.e
·delmi üzen1 tern1észetének, gyógyszertárak· 
nál a gyógyszerkészlet n1e1111y·iségének n1eg
folelően 1 következők sz2ánt kell megállapí
tani: 

5. A gyógy-szertftrakn'.l.l sz8.111itásba kell 
venni a gyógyszertári jo;.rositványban, n1int 
vagyonjcgban rejlő é-rték::t is. I-Ia ezt az ér
téket a valúságos vételúr1~k alapul véteh~vel 
nem lehet kinyomo:mi, ? lrenclolem, hogy a 
jogositvány értékéül: 

a) az ol~yan szen1ályjogu gyógyszertá
raknál, an1elyekben az 1~)~11. évben o1;;:1eveles 
gyógysz2részsegéd volt alkaln1azva. az 194J ~ 
c~vi forgalon1 kétsze,resc. ainelyek:ben ilven 
esgéd ·nen1 volt alkaln1azvu. ~nnak egy' é3 
félszerese 

b) az olyan reáljogu gyóg·yszertárak.nál, 
a.n1elyekben az 19·11. éYbe!1 há1·0111. \ragy en
nél több okleveles gyúg~rszerészseg·éd volt 
alka1111azva, az 19.:11. évi forgalon1nak: 2.75-
SZ·erese= nn1e1yekben segéd vagy eg·;lálta1áh(l;n 
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l:en1, \'ag·y· hAron111á11\:evesebb segéd volt al
L.aln1azva, a11nak 2.~5-szerese ·veendő fel. 

(2) Az olyan személyjogu gyógyszertá
rat, an1elyet özveg·y vag·y árva haszonélvez, 
~'.~x;n az esetben,_ ha az 1876 :;:;rv. tc. 129. 
~ '"ban _e1~1l1te~t oLleveles kezelon (gondno
J.on) krvul mas okleveles segéd nincs alkal-
1:1a~va, ~sgédnélküli g,yóg·yszertárnak kell 
tekmtenr. 

(:-l) Az ( 1) bekezdéshea e!mO"Jldott sza
bályok azonban nem tekinthetők olyan ren
clelkEzéseknek. mnelyeket minden ' €setben 
alkalmazni kell. mert a becslésnél fio-velembe 
kel) YE'llili n1inclazokat a tudott v;g.y bfzo~ 
ny1thatú kö1·iil111·ényeket, an1elyek az i.izen1i 
tC-ke értékén'=k helye'S és igazságos n1et!;:1lla
pitása ·érc1e1;;:éhe:il 8. szahályoktó1 Yaló e1t-2rést 
t~kár felfelé. akúr lefelé indokolják. Ennél
fogva. fclhivon1 az adúkivetö hatcíságo.k: fi
gyeln1et, hog)-'" olvan esetekben. an1ikor az 
".c!5zó úital bevallott üzemi tőkét ·1z üzlet 
( .. ) 1 • ' , . uze11: fe ...:vi:sére. nag;yságára ·és forgaln1i 
adataira tek:nt2ttel meg·felelőnek találják, 
a vagyonadó alapjául a bevallott értéke1cet 
h il felYenni.. Abban az rosetben viszont ha 
a bevallásban foglalt adatok az aclóki~etés 
;da1~j[~nl el DE1~1 fogadhatók, az aclók.ivető 
h!lt?sagoJ;;:nah::, Joguk: van az üze111i tőke ér
teket a lcgsze!-esebb 1;.:örU adatszerzés utjá11 
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fa abból a körl\lménybő! ldincluiva. h.ogy az 
rtd.Ózó áruk·észletét az év folya.n1á11 hanyszor 
forgatja meg, az évi nyer~bev~eh:~li:. (for~~~ 
lomnak) az (1) bekezdes 0. pontJabol elteio 
há11vaclában is 111egállapitani. . 

B
0

udapest, 1942. évi február hó 7 .. napján, 
Dl'. Rcmenyi-Sch11clla La:ios s. k. 

n1. kir. pénzügyn1iniszter. 

1\1. kir. Pénzügyminiszter 
68.842-1942. XI. a. sz. 
fti ag'l}lU'Ors.:ág1: Gydg ys,:crés:: Errucs iil etn cil> 

Budapest. 
Tudomásulvétel végett közlöm. 
Budapest, 1942. évi febmár hó 20-án, 

A minszter helyett: 
s.o:á.sz s. k. 

államtitkár, 

Felveendő a ,,Pén::iiuui J{özUJny" Főré-
széhe. 

Illetékek. 
}\. n1esterség·es édesitösze~·ek ár~1s~tásá· 

Fa1 kapcsolatba11 a pénzUgy1gazga~osagh.oz 
1ntézett beje1entések iletéJ.;:n1e11tessege ta1·-

.l9!12. é·vl GB.S!i2 .. szcínz.. 
Körrendelet valamennyi m. kir. pén~

ügyigaz~iatósághoz, pé11zügyigazgatósági l:;:1-

189 

1'eúde1tséghez. a n1. idr. il1eték:kiszabfisi l1iva~ 
talhoz És a n1. kir. adól1ivata1okhoz. 

rruc10111ÚSO'l11.1''1 jutott, hogy a 11'l'esters·éges 
é~1csitöszer·ek árusitúsával kapcsolatba11 a 
ti~.100-1012. szán1u utasitás 8. §-a alapján a 
pén?iig,'.'i[razg:atósághoz intézett bejelentések 
il1etéknH . .:nte:;sé!.!;ének k.érdésében a pénzüg·yi 
liatt.itsúgok c11.:&rő gyakorlatot folytatnak. Az 
egyöntetü clj árús biztositása ércle.kében érte
~.itf1n aküvctkezökről! 

„A. gyógyszerésznek az a beaclvá11ya, 
nn1clyben a pénzüg·yig-azgatósághoz bejelenti, 
h<Jgj.T 

n1esterség·es édesit6szereket kicsinyben 
ftrusit. 

az úrusitüst hol é·;:, n1elyik gyúg·yszerb:í.r
Jian gyakorolja, 

n1c1111yi lesz az évenl\éüt elörehíthatólag· 
lk1 szcrzendö n1t::sterséges édesitőszerek ]eg·na· 
gJ~oi.ilJ n1ennyisége, 

készletét melvik 
úrusitób.d szánciékŰzik 

engedélyes nagybani 
be.szerezni, 

::\ i~·1cztc!'.s·6gci.:l édesítőszerek árusit1.sára 
C:s elhelyezésére 111ely helyiségeket ha.sználja1 
vegül, hogy-

a gy·ógyszertár fe1e1ös vezetőjének sze
mélyében vúltozús állott be, (62.100-1912. 
sznmu Utnsitús :}. §. h. (pont), 
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az i!letékjegyzék 14. tetelének q) pontja 
alapján illetékmentrn. . 

Budapest. 19'12. évi febl'uár hó 20-an. 
A miniszter helyett: 
d1". Szász Lajos s. k. 

államtitkár. 

A nt· kir. pénziigyn1iniszternck 9.1,H9S--19·12. szánni 
rendelete a. vagyonl'áltsi.'ig fizetése sze1npontjából 
a huza 19.t2. évi úprilis havi árának 1uegállapi-

tiisárúl. 

A vag·yonváltságró1 szóló II. törvény, az 
1921 :XLV. tc. I. fejezete értélmében a mező
gazdasági ing·atlanok vaµ;?onváltsága fej\~-
1;211 fizetendő buza árát - a törvényben 
adott felhatalmazás alapján a földmivelés
ügyi miniszter urral egyetértőleg - '1_942. 
évi április hónapra sziiló érvénnyel mete1:
mázsánként Harminc (30) pengőben ;'.tllap1-
tom n1eg. 

Budapest. 19~1:3. évi 1nárcius hó 30-án 
A miniszter rendeletéből: 

Fri11w1c/ Gyulfl s. k. 
miniszteri osztályfőnök. 

Dní.g<i.bh lPtt az nikohol. 

A pénzügyminszter f. ~vi _500-1?'12. 
p. iVI. szimu rendelete 20 szazalekos faz1s-

"'.): 

---:_~ _-\'._ 
<<>:-:yyc----; 

,„„ ____________ ....., 
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adót rótt ki az alkoholra. borpárlatra, ko-
11:y·akl'a ó.~ a denr.turált szeszre is. Ezzel auto
matikusan több költségbe fog kerlilni a tink
iurák ·és í.!U-\~éb alkohol fe1haszlásáva1 e1őál
Iitott g:yóg~·rSzer}\:Észitn1én~rek elkészítése. 

02.618-l~J.tl. X. a. P. 'II. 

Pénzügyn1insizted rend(•let- a gyógy~zertárakhan 
feldolgozott cukor fogyasztüsi adója tárgyában. 

A l\Iagyaror:;z;ági Gyúg1:szrrész E_vyr"Sii17Lnfk 
I~rtesite.n1_ hogy a gyógyszertár ne111 

tartozik a 866-1941. P. iVI. számu rendelet 
:>. ~. 2. bekezdésének a)-.rl! pontjaiban fel
sorolt üze1nek l;;:özé és igy az ipari cukor után 
.iúró fog-yasztás1 adútöbbletet sem tartozik 
rtcegfizetni. 

Budnpcst, 19,Jl. évi április hó 15-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Bosnyák ·.:3. k. 
111iniszteri o. tanácsos. 

_,\_ pénziigyniinisztl'r 19·l2. évi J 75.fl5.!. szá1nu rende
letével a valutiik árfolya1nát következiileg á1lapitotta 

iueg: 

A JJ<inzck (va/.1dák) 
100 leu 
100 Jirn 

áro1ynma: 
1.95 p 

17.40 p 

1 



100 svájci frank 79-~0 ~ 
100 svéd korona Sl. 1 ~ • 
lOO szlovák koro1rn 11.·l" P 

. T" . t .· liH Beti~g::<cgt•lyt•zé::ii A.z ·Orszagos tsz "ise . , 
- SzolgáVatúsainllk kiterjt•:;zlcse, 

~\lap 

. .. · · t, · ·J'1(l0-19·1Z. P · i\L 
A pe11zugy1;11nisz e~TJ1 _:\ szolgá'.tntúsnit 

számu rendeletevel a~1 . 1 . ·'s unitúrius lel· .. 
f "tt1s eva1vre l \US '-'• , a re ·orn1a , <-

0 

1 hitol-t·1tó1;;ra e.-:. ' , , . . '"en-édlelkésze ;re, : ' . · t 
1resze1cre, ;:, o 1_ t .' .

1
·ttl- n\·utrdiJnsnira . . a-

] ' t ·o]tra e \.a egOl ' \. ' n "( . S7 tan 01 ', .1 • 'i·vái1-r·1 is lo ·erJe~ .~~ vábbá özvegyei \:re es a < \. (_ 

tette. 

1 • 

h t • hészilmény Synthetikus oeslrogen a asu 

rn:1 

M. KIH. VAU,A8· J~S KüZOK'L\.'fASCrGYí 
l\UNISZ'l'f:iUUl\I. 

Ez évi Zsebnaptárunk lezárásúig csa1.;.: 
két gyógysz·erészi érdekii rendeletet adott ki, 
melyek a gyakornoktartásra feljogositott 
µ)·óg·ysztl'tárak jegyzékét tartaJn1azták. 

Sulf a pyrld in991~~h~~~,úú 
Az összes coccus-ferlózések chemo

therapeulicuma 



A c:;cndestársaJ is all;:alinazottnnl;: tekinti az Érte1-

n1iségi kor1nán-yhizlosság. 
Jelenti-s a cry' y ·.;: , • ..,,. og) ~zereszek Or::<ziigos Jóléti A.1 .. 

uak 19.11 :;,-1· i11u··1-··d' • . - llpJa„ 
- • ~ \O csero1. 

A •1'110-18,12. számu kormányrendelet 
\-ég:re11ajt6.sftvn1 1-:apcsolatba11 több vitás 1\:ér;:.. (I\:ivonat.) 
dés merült fel. arnel)•eket a;, értelmiségi Az Alap kereteibe h ]· 1. 
ügye1z 1zorn1ún·ybiztc;;a tisztázott. Eszerint a Q'i:ll rneffszáll' 1 .1 .·e -..~pcso odtak az ideö 

1 1 t • t tl ·1 19' S „ · : " e ' · as a 
0 1

9J 1 °v ta „ f renr,c.e · e~~fnra11 · \'Ona <:oz1 e , 0 . n1arc1us Liaclult délvidéki terÜ! _f 1·_ e '~
1

.a~~a,:1 ·e1„sza-
1. előtt. illetve az ez irliipont utún alakult ··zertá--,1- ' . 1 e e,cn mukoclo o·yogy '' '1.cHI. 1S ll(l'\" lQUV , " j ~ O• 0 -

cérrekre. A rernlelet sz·2mp011tjáhól a közre- tartása sz~mi;ó,;ti"l'I " Jm·u ekok nyi!ván-
miiködö cscnclest{u·s i;; alkalmazottnak minő- m·i!vános- .,„, · ]' ?

0
. most már 1988 

slil, teh6.t ha a csellf1E'stlirs 7.sir1ú. a cég kö- összes·•'Jl '.,1 1 ~- . _. iazi- és 12-1 kézi-
teks nemzsir1éi alkalmazottat is szerziídtetni. !ap~t ' y;22{;~i g> o;r·szertúnó! kel! törZ's: 
A ldvétel2zett zsidók a ;-e11delet vég-t·ehajtása az Jntéz/: Bi'z.o•'t ; z 1 Alap vezetésénél • ._, - L saU'n"1 1- ,··1· 
szernpontiábi1l fizetéses családtaggá való át- uag-yobb ganclo-ssáe~·~~I ·: '~t10 1~Ye a leg-
n1inösitését o. l;.:orn1ányl1iztcssán: elfogadja, az ·' ]· 1 · , ._,~, Jdl .un\. el hoO' ~· ~,_ dp 11vatas·1t ne ·i · . , oY 
azonban. lm il>·en módon a vál1alat részéről lően tölthesse Ji: K :11~es ce Ja!llak meg-fele-
a rendele:t ki.i5.tsz0.sftnnl: f!\.f8.11U.iD Joro.u .. ·na effyré::.:.7t ·t-.'., 1 e. zei· gondosan figyeltü11l· ~ . o. ..._.., 'i1a iorrv az :1.1·1 JOt . . \. 
fe11n. a vizsgúlatot nyon1ba11 n1eg·inditjál\:, A.·1 lékc,k pontos;l1 1,0°-1·,.1. , •. I 'l · n1e. g1llető járu-

f 1 t t 

· • 
11 1 

, ·
11 

t , r „ ·' - .. a11a \: be 111 • .' t · 
·e ve:· nernzs:dn a .rn rna7.Ct1. •. e·menye ne.in, nog-y az ad•nin's 7 t"o"'Ót .·: _as1esz arra, 
lehet kevesebb. mint a zsidtí alkalmazotti;,, r teljes ,,., !1Utiiuta"1:·\ 11" ,. ]U~) yeg-ezzük, hoo·u ......... • ,) ' e 1111111 •at~ .· "t ~ 0

'' 

lett a leg1iag-yobb meot· i- ~'t·~esr !11eny 111el
sül~ o a \a11 ast is elárhes~ 



Az Alap pénzügyi helyzetere a követke" 
zGket 11ozznk tudon1ásra: 

Az összes .sz·en1élyi ki~ldús az 19t11. évben 
Sí.99,1.:W P-t tett ki, ami a:t Alap clS0.154.1:3 
}' beYétElénck 5.83 száza1ék:át 1~épezi. 1-Ia te
kintetbe vesszük, hogy költség-vetésileg 7 .M 
százalék: irányoztatott elő, i1yilvá11való, 11ogy 
a ·személyi kiadásokra 1.71 százaléklrnl ke
vesebbet förditottunk. Éppen igy a dologi 
J;;_i~dásokra és ellenőrzésre elöirányzott 3.2'! 
százalék helyett 2.18 százalékot. tehát 1.05 
százal&kkal kevesebbet forditottu11k. Igy 
végerdn1i11yben az Alap rendes ac1n1iniszt
rnciós költsége a bevételnek csupán 8.01 szá
zalékát teszi ki, az előirányzott 10.78 szú.
znlékkal szen1l}e1l, an1i 2.77 száza1ék. 111egta-
karitást jelent. 

Az lML éne 401.500 P vitrhatú hevé
LL·l ir~í.nyoztntott e1ö. ezzel $zen1ben tény
lcg;es he\'étellink clS0.15'1 P 1:3 fillér volt, 
~n:g-;:is 7SJi5-1 P 1:3 fil1érrel .kedvezöbh aZ 
c:'.<'.':irúi1y<:~1tnú1. ~l\z előirfrnyzott kiadásokkal 
~Z~'111;Jcr„ ~).!:20 p 8~1 f .. n1egtakaritús éretett 
c·l. ig::: v6gercd1nényhen n t2ny1eg~s kez;Jés a 
l\ültsé:rycté:si tlöi1·6Jrvzf'.ttal szeinben 88.07t 
'F 07 ~fi.1'.l,rrel kec1ve;,,öhhen alakult. Nyugdij- , 
t~:rtalé];;:olisrt1. az e1öirúnyzott 29:3.35:2 P-vel 
szemhen .100.000 P-t, Yag-)·is 111G.G'18 P-vel 
i)j1JJ2t utalttrn1~ át. _,:-:L,-

::::f:-
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1
_ Nyug:Jij_tartalékolásra az 1935_ 1941 

Ei\ e.ü e elo1ranyzott Ö'sszesen 1 ;180 766 P- ., j 
szemben az 1911 . , ; . · \< 

1 
~ ~ . ,' ~ · e.v vege1g összesen 

:.811. 109.ol. P-t, vagy-Is 433.9„[·> _1 P-\"o[ 
tobbet ford1tottunk. . v,b ' 

' _„A" Nyugclij~artalék és a Jóléti Alap 
eg~ uttcs vagyonallaga a következő: 

Aktivák: 
l :lgatinnok ·beruházási értéke'. 
V. Alkotmány u 16 

RZ. Jyérház · 587.250 p 
VIII. Erzsébet Int 
__ 27. sz. _bérház G74.'180.G? p 
v lJ. Dohmw n. 68. 

sz. bérház 728.625 p 

frodai !eltál'i érték: 
1,990.355.67 p 

12.f\62 .. JG p 
3.31H.12 11 Leg-olt»Jmi felszerelési ]e!V „ 

')I) 11 ]"] . ,u. .... e ). ~re(? y1 nycren1énv-J-ti!-
csön-k·ötvénv · \ '!OOO.-- p 

Pénztári ].;:észietek. a _ 
1 

. csekk-
E:.zan1lá .;:on :15.316.:25 l) 

80.78 p 
---=2::..:.490.- p 

2.058.221.2:1 p 

n k8zipénztárhnn 
Elő~,ege1.;: 

összs-sen: 
Passzivúl.;:: 

A ~.udapest Szfőv. 
I'...cizs. Ta1.;:arék-



pénztárnál P'enn-
állú kölcsön 150.000 P' 

Idegen pénzek 1.778.'13 P 
151.778.43 p 

'lé ge1·ecl 111 én ;/ben 
tiszta vagyo11 1,906.442,80 P 

A házbérjövedelemből 76.982.38 P ma· 
radt, amely - figyelembe véve azt, hogy az 
Alap irodai célokra 6 szoba és mellékhelvise
gekből álló helyiséget 3.700 P es·;,mcl bfrér
tek mellett ingyenesen foglal el az 
1.980.855 P 67 fillér beruházási érték után 
8.87 százalék jövedelmezőségnek felel meg. 

~.\z _i.\lapnál yég·zett 111unka. i1agyságáról 
az alábbi adatok adnak felvilágosítást. 

Az lMl. évbrn beérkezett összese!! 
:)7.936 csekkhefizetési lap, 102.028 bejelentő 
laE, 68.238 ellenőrző lap. Az iktatott dara-
bok száma: GYOJA 986. Segély 597 
GYONYITA 322. ' 

Több hónapra kiterjedő segélyt az 1941. 
évben összesrn 1.380 esetben adtunk ,18.506 
P összegben. 

EgyóSz2ri segélyt az 1941. évbe"Il összesen 
59 esetben adtunk 2.517.GIJ P összegben. 

SzlilésI szgélyt az 19~11. évbe11 összesen 
12 esetben adtunk 1.:?.00 P összeo·ben 

1'e111etési seg·é1yt az 19~11. é~1i)en· össze-
2,::1 7 esetben adtu11l: 671.32 p ö'.sszegben„ 

li.9 
15n (;ff•·1'inn 1- 1. . . 

P .. - . ~.· - .e \ \aracson:r1 segé1 ·t 7 9 , 
_!1S.:::-zeg·b:.:·!1, i:sszesen ('0 ·?:- l » .. S .oGO 

. „'1.z intéző bizot / 1:~·J- .9_, ,P o_ss~egben. 
b1ráJásá11ál _ . ~S,tlg a. segclyk:erest:.k el-
. ·t ·· ug; mm a multban C:l o e1nberiesséo· „.. . e:. - a n1eg-
szcm előtt e oZ€llljlOlÜ.J'\lt tartotta 

Sajnos·. ez Évben I1 .. , 
gyakorolhattuk ol Q. C:Z"'. e euor~~st ne111 
vánatos lett vo!nI Emci. te1~'1Jen:. a~11mt az ki-
\ ·a t· J .. • nne' coneszt l ., su I \ozlekedés. 111'1 .' t s, o ca a 
eIJe1.1ö!·ö'k a nekik' tű~~;; e~_z . a.z:. v?lt ho~y az 
nap1chjakbóJ a hszáll;eii,\.l ~zeimt nyu.1tható 
.r! t· . ' \ 0 as le e1e alatt l iem1 artam nem tudt .1_ , · ' ' magu rnt 
lés n1intt. kii1önösen ~~\,.e~ a. n~g.r reáfize
nen1 YállalkoztaIL tct\·ola.hbi krszállások:ra: 

Az Alanhoz IJcfrJ· tt 
(cs:kk- beje-Ientő- é~ .\eze„. „ bead\·á11yoknt 
az ev vér~·éio· ter 1·8 

. 1~ 11lenoizolapokat stb.) 
. •t J. ... e . se11 e rlol()·oztuJ~ . 1 " Jla ·ra ekunk 11incsen. ' e , \, igy te 1at 

E hói'c· · J -La tó ~- ";\ I~ us.1 ne iez pv. alatt fa . .mint lát-
!-~'rló. ; 2

1
· • 

1 
:·P · nernes ceJk1tiizéseit nt~ 111 l·ui 

~e e Holf assal .szolg·ú] tunI;;: . . '. -
Budapest 19·J·o , · · · · ~ · · _,, ev1 Január hú 27-0n, 

dr._.1.lf.oél Elemér s. k 
mrmszteri tm1ácsos . 

az: Intéző Bizottsúg eÚlöke, 
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ilí. KIR. ILLE'l'(cKKISZABASI HIV A.'r AL 

Ikh. 48225-HMZ. IV. 

,A. m. kir. Illetékkiszabási hivatal értcsit.l•sl\ 

.l1l. lVIagyarországi Gyógyszerész Egyesület 
részére. 

Budapest. 

I\:.önyvelési szabadivek illetéke tárgya. 
ban 1820-19'12. számjelzéssel előterjesztett 
beadványára 'értesiti a J;j.r. l1ivatal. l1ogy az. 
19'12. mújus hó 4-én kelt, .• 99972-19,12. Xla. 
~"zú111u pé11zügy111h1iszteri rendelet a felvetett 
két kérd&óben a kövefüezöképen intézkedett: 

1. a sznbacllapok illetéke ivenkint já1· 
tekintet né1kül arra hog:.r há11y nap bevét'elét 
ta1taln1azzál\:; 

2. az ei]enörző (National) pénztár szám
sorrfützitó szalagja illetékmentes. mert nem 
tartalnrnz könyvelési feljegyzéseket. 

Budapest. 19,12. május 15. 
somormi s. k 

min. tan. hivatalfőnök. 

! 
,'l 

füli 
. (l'öbbször felmerült ]-' . , 

rt'enzta1·i szabadlapol- 111 'la ~e1.des, 11og-y- a 
zettség· alá esnek' abbm 

0

1 yen 1]]etékkötele-
11np bevételeit tartal 1 '~-esetben, ha több 
vetődött a kérdés a1·11;1aa11Ze'fz' .'· U gyanugy fel-. .. . ' ' 'e_ hogy 11 o~·zo penztár szán1sor r" .. "· . a~ e. en-
tekJ\ötE1l0ztt.séo· "la~ "~s·!· 0~1zito szalagja 1lle-
1 ° "'._ ~ 1 \_·e A fe1 t· 'i: · a apján a pénzüo°'TI111'111'szt .. · . l I e1 es1tés . t „ öJ el! reJJc]o] t t 1 · 

1•181' eid1en tisztázódott.) · e e e Jes 

A digitalis fonala glulwsidóit 
hészitmény 

larla/mazó 
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i\I. IGH. ORSZ. KÖZEGicSZSÉGŰGYI 
IN'i'ÉZET. 

.A m. kir. Országos !\.iizt~gészségiigyi Intézet C. 
12.-!5:!-1H·12. szán1u rl•ndt~lete az orvos által a vé„ 
nyen megadott hasznú.lati utasitásnak gyúgyszerkii~ 

Hinll•gcsségen T:tió feltiintetése tárgyában . 

.::\ l\I:igy~1rorsz3gi (;yóg-yc.;zcrész Eg·yesUiet 
Elnökségének: 

i~z Országos Társnclalon1biztositú Inté
zet ré.sz8röl konkrét e.set l;:apcsán kifogás 
tárg:yávú tétetett. hogy a g~'Ógyszerészek a 
gYó(rvs"~El'külö111effc3s&u·eken nen1 tlJnteti11: fel 
aZ ~;·v~s által a ;ényEn 111egndott használati 
utasitúst; fclhivom a tekintetes Elnökséget. 
értesitse a gyógyszertártulajdonosokat., 
J1og·y n vonatl\:ozó rendeletek érteln1ébe11 e 
vénytn felirt hn·sz11álati utasitást a gyógy~ 
E=zerkü1ö1ileg;ességeken is feltüntetni tartoz
nak, hogy az "€',Set1eges tu1adago1ás e1kerü1· 
hetö legyen. 

E célból ilyen esetekben a Jegk.ii1sö 
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fán YriL".·· 1i-a · J 1 l t ·" 'piouno a a gyógyszerről eJtá
volitható. 

Budapest. 1942 . .iunius 30 
Főigazgató n1egbizásából 
tli'. Fichulek Elr:1né1· s k 

egyeten1i ny, rk. tanár
1 

'iiazg·at6, 

1 . 
• 

Energikµs >1nfirhe11ma. lic. 1.1m e's 1· · . an 1pyrellcum 
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ORSZAGOS 'r ARSADALOi\IBIZ'l'OSI'l'ú 
lI'i1.'f;ZI:/r. 

840.761-1941. XV. B. M. 

Gyógyszerkészités és kiszolgáltatás cllenörzésc tár
gyában 

... !\. Tviag·yarország·i Gyógyszerész Egye:.si.llet 
t. Elnökségének 

nudaprst. 
rruclon1ás végett n1egküldön1. 
BuclapEst. 19·11. évi november hó 1·9„6n. 

A miniszter rendeletéből: 
di'. Siegl1.'J' János s. k. 

111iniszteri osztálytanácsos. 

Fenti túrgyu és sz{tn1u -i~e1terjeszt~s~re 
fe'.hatah11nzon1 az intézetet, ho,gv - n11k~;1t 
a 235 289-1935. B, l\L ·sz. leiratom alap.ian 
a tri~noni lVIagyarország, ill. a 223.506-
19•10 B. l\L sz. !Eiratcm alapj ún a visszi:tcsti
tclt :felvidéki és kárpáta1.iai területeken 111U
kör1ő O"\~úo·yszertárak által l;;:iszolgáltatott 
gyógys;el'~l~et _ a r.iragyar sze11t ltoronáhoü 
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ujonn:m visszacsatolt keleti és erdélyi terli
leteken n1üködő gyóg:,~szertárak által az J11~ 
tézst terdhére kiszolg'á}tatott gyógyszere1.;:et 

· Í',:; ellenőrzés alatt tartsa, illetőleg, hogy azo
kat a n1. kir. orszáp:os ICözegészségügyi In
tézetben n1eg·vizsgá1tassa. 

Egyben értesítem az Intézetet arról is. 
hogy a fentieket - jelen le1rrtton1111al egyi
dE.jHleg - 1;;:özölten1 a n1. ·kir. ()rszágos i-~r;z
·egészség·ügyi Intézettel, a l\{agyarországi 
Gyóg·yszerész Egyeslilettel é3 a Duc1apcst1 
Gyógvszerész TestlilEttel. 

Budapost. 19'11. évi november h6 10-"'11 . 
A miniszter rendeletéből: 
dr. Sir[J!cl' Jrt11os s. k. 

n1iniszteri osztálytrrnúcsos. 

Orszügos Túrsac1alon1biztnsitó Int<~zet. 
;)2-89-'J--19cJ2. 

..A l\lagynror::iúi;i GycígyHzerész Egyesiilet Eln1iksé
gének. 

Az Intézet megütközéssel értesült arról. 
hogy ·egye·.s g·yógyszertártulajdonosok a biz
tcs:tottak részére rendelt lnsulin kiszoJg·ál
tatásút - az 1927 :XXI. tc. 3,1. §-a el!e11ére 

n1egtagadj ák. 
)VIicjő11 az Intézet erre, valamint az In-



sulin beszerzése és kJszolgáltatásu tárg·yá)a11 
kiadott 140-19'12. B. i\I. számu rendeJe: 7. 
§-ában foglatakra a te1-::i11tetes ElnökséQ fi~ 
gyer1!1ét fe1l1iv.in, Egyben };,:éri, sziveske~ljék 
ha1aclékta1anu1 intéz1tec111i. heg~~ a gyóg:vszer
tárak a biztosítottak részére az Insu!int sza. 
b6.1yszArüen 1-::iszolgáltassál\:. 

Budapest, 1942. március 9. 
Vezérigazgató rendeletéből, 

Roósz János s. k 
I. o. g~róg:,rsz·erész-főfe1 t{gye1ö. 

Érlágiló és vérnyomást csöhhenló szerhivona(. 
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lillillANALKALilIAZOTTAE BIZ'fOSI'i'ö 
II'JrfEZETE. 

12-~41-XIV.-19'12. 

i\Iagrarországi Gyógyszcrl~sz I~gyesület 1negkeresCse 
a gyógyszerszán1lák helyes 1neg:irása érdeli:éhen. 

;\Ingyarorszúgi Gyógyszerész Egyesületnelc 
... l\z Intézet a gyúgyszei·sz:ln1lúl\'. bekül

désekor n1i11clgy~1krablJa11 tapasztalja: 11ogy 
a Sí:ún1larovntok 1dtöltését a legtöbb g·~·úgy
szertúr elhanyagolja . 

. !\ szú111lnlapok :2. rovatából. an1elyhen 
a vények szán1únak 01·vosonh:ént elkülúnitve 
kellene feiti\11tet\·.:: 1 ::~ 1.1:\, ez legtöbb esetben 
hiúnvzik. 

"trgynnez az eset ~]l fenn a 3. ro;;atná1 
is, 111elyben a \cények tételszún1ú11ali.: ke:J fel
tüntetve lenni. 
E rovatok kitöltésére az Intézetnek feltétle· 
nül szük.ség2 ya11, .n1c1t ezzi::l állapith:.ltó 

',111ca hott\· en·ves Ol'VU30k n1e·nnvi vén\·J: ir
na1~' an1C'kül<h1böz0 statisztil~ni ~ adatol~ 1~i
szún1itásR11al\'. a1apja. 
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A vidéki gyógysz~rtfrralrnál ismételtm 
el?fordu1, hogy a \rényszerinti (n1agisztrálh) 
venyTJ\: a 1\:ü1ön1egességekk:el keverten szái1-
Jáztat1~~1c ai!1i szabályellenes. Ezel\:et nBg 
kell sztmtet111 s ha ennek eo·i• vén"en irt k;t-
Í
"l . ' ö, ,) ' " 

·~ e gyogyszer az ok.a, a helyes so1·ozás ·érde-
k:eJ~en a különlegességeket a vényszeri1ti 
,gyogyszerektől vé·ny111ásolattal kell eo-yn1is-
tól elkülöníteni. 

0 

Az Intézet ilyen kéréssel már forduli a 
t. Eg;-esülethez, de a gyóo-yszertárakhoz fot
tatott felszólitásuk soÍt 

0

~setben feledésbe 
111ent. Ezért célszerlinek Játszana a szán11a
Ir:pok n1úscdik rovatána1\: felzeté.t .. orvoson. 
kn~f' sz<ival kievésziteni. („\ vényelc c1ar:ib
sza1na orvosonli':lnt.) 

E szó11nk beiktatása a fig-ye~1net e ro
vat he·lyes kitöltésének n1ódjára hi·vná fel, 
c:zzel a ki\·únt célt szolgúlná. 

l\Iig: az IntÉzetnel\: ez· a .kérése végre. 
hajthatóv<l válik, addig is kéri a t. Egvesü
Jetet. hog~' n g·_vógvszr:.rf·iirak fig:ye1n1ét a 
g-ybgys;~erszán1lák hel~·es kitöltését'2 a ineg
fololii módon felhívni sziyeskerljék. 

Budapest. J ~-!.2. julius 7. 
dr. Hiildy Zolt:í ;1 s. k. 

igazgató. 

KűLöNBöZö HATúSAGOK 
ÉS INTÉZl\lltNYEK, 
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(l;éldául a Gyóo·yszerészi Továbbképzés Köz-
.: • Ö• , ' 

}Jonti Bizottsága. Magyar Gyogyszeresztu-
dományi Társaság

1 
G~tógyszerész-e1:;: Turista 

Társasága, a tudományegyetemek rekto;i 
hiYatalai. stb.) lejárathoz kötött hirdetme· 
:nyeinek közlését mellőzzük. 

Hatasos elaltató és átallaló szel'. 

ti 
11 
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JIIAGYARORSZAGI GYóGYSZER:ESZ 
EGYESÜLET 

'1374-1941. sz. 

Felhivás az álla1nldncstár és közaiapok t~rhére ki-
i.;zolgálta.tott. gyógyszerek árszabása tárgyában. 

, , A 260.500-1934. B. iVL sz. rendelettel 
0rve1;ybe lépett .,Általános szabályok" 7-ik 
pontJa_ szerint, - többek között - az állam
k1ncs!ar vag·y valan1ely köznlap terhére ki~ 
~:,oJga~ltat?tt g·yúgyszere.1a1él a n1unkaclijak 
/:;. s~azale_ka s az eg·y.:;zerü kiszolgálás dija 
sz~n11th2~to._ Az állati gyóg·yszercknél, a111eny-
1;_J2ben az. allan1kb1cstúr yagy közaiaÍ)i szá~
Qa, terheli!'• a munlrndijból 25 százalékot 
kell ievonasba hozni. 

A számlák késedelmes kiutalásának 
eg:yil: leg·föJ)b oka a hibás árszán1itás és 
~1111c~en. szamiabenyujtónak érdeke hoo-y a 
íe'.szam1t_ott ártéte!ek heiytáliósdgáv~l a 
szamfeJtest könnyitve, a kiutalást o-yorsabJYi 
teg·ye. e ' 

Budapest. 1941. novrn1ber 17. 
Prcyel' De.:ső cll'. ·vitéz Vá:rady LáBz/6 

főtitkár. elnök, 
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452-1942, 

Ertesité.s a ,,Barbit'' szó védjegyeztetése tárgyában. 

A i\fagyarországi Gyógyszerész Egyesü
let előterjesztésére a Buda.pesti Kereskedel
n1i- és Ipark:run1ara 69.566 fo'.yószá111 alatt 
i!ajstromozta a „Bnrbil"-t, m'nt védjegyzett 
szót. Alapszabályaink 3. §. e) pontja értel
mében ezen szóvédjegy használatára ezen
nel feljogsitjuk a J\Iagyarországi Gyógysze
rész Egyesület minden tagját. Az egyesület 
fermt4rtj a n1agának: azt a jogát, hogy bár
mely visszaélés, vagy kal'i közérdek ellenes 
i11agatartás esetén a véclJegyzett szó haszná
latj jogát bármely gyógysze1iártói, illetve 
annak felelős vezetőjétől n1egvonl1atja. 

Felhivjuk a gyógyszertárak t, felelős ve
zetőh1el\: fig:vel.n1·ét arra, hogy a "Barbi!'' 
szót kizárólag. az ~4..cidun1 phenylaet.hyl l)ar
foturicumot tartalmazó tah'etták (0.10, 
0.15, 0.20 és 0.30 gr-as) megjelölésére lrnsz-
11á1hatjált. 

Budapest, 19-12. janár 26. 

Gróf/ Gy1tlci 

üv. igazgató. 
dr. t·iié.: Várady Lá.s.:/ii 

elnök. 
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Ért('sités a szabván.vos ve'''' · t. . _·1nin ak arszabványo 
zás;.íról. • 

Az Enyesii!et t l 1 . ~2.-én ülést' tartott a ~~a. Jtzott&á~ga január 
:n1inták úrszabván~~ ~l~g·~' Ll1_sz~:Jvn~1yos vé11y. 
té'.St h ' . ozasana \. ugyeben cl "1 -

. ozzo;i. A taksabizotts · „ r l . 
0 1 

veve egyreszt a vonatl-o , . ag ?gye embe 
delkezés.eit másré . t ' zo Jogszabályok ren. 
következő · · . ·' . 

1
sz a . kari közérdeket a 

iia11ye ieket a]hp'totta , ' 
1. A szabv{1n vo~ ;. ' . · " ' meg. 

egy összegben · " velnym'.lha rendeletben 
se nélhil - a ta <satetelek részletezé 

t 
' . - megadott ·\t"il· ( 1 . · -

un1ol~, 1njekciól- stl ,' ' \. P :. con1pr1111a
e!l 't' , .\.. J. ar:-1 ) a kozO'vc·o-1r,...- • a as e.s ·i )J"'nzt.-1 ., 1_ t , ;:">, 10 • .-::;ze1 -
'! „ ' ' · ' l ''-' erhere to . ·1 b · ; n".:ganoso.1\: részére ]·. . i .- , \a~. a a 
g)·t~gy.szerel· e-·,„t 'J \Jszo,µ-d„ltatott i:I,rel'I 
czek.et '\Z -'i',„,1-~1ct e t)etlt cg·.yarant érvénve.Sek·· ' , ( '.„, ·a1· ·~llrn · , 
lc.mé-nvei 19,11 · .· d ' azza a i\IGyE Köz. 
• <) • ' • e\ 1 ecernher hó ·)o ·f · , 
d ::i-5. oldalon és az.] - •) ' . ."· '"-:. ·1 \:: sza111a 
.sza1na a 7-i.k o'cl·'] _9-1. .•. ev1 .ianuar 3-ild 

· ' " on '\z OTT 
Z0-}11 a tak:-;ab:zc'ttc.:. -· . - ._' -rn i:onatko-· 1 • ' ' ._,anJl<:1h ~-. 1„ t' 1c e1gienes hat.-ili· ..., ""' . e,~ a e on ·ese csalt 

• - ' • ll .::; ;>rlrl1n· n1a1· 1 ' • an11rr ezel-ne]- - , e ._B( el'VCHVbcn 

l 
"" \. \ az eo·vcz111e··1 . , . ' 

re\:nek 27 .. j c:7? , iS-1·- .._ - ! ~·es. aru gyóg·v·sze-
b 

....... 1za e\os ·1rr:11 r„~-1., · 
en döntc~" 

11
e

111 
t·· ". " .. '· :.. ~„<.::C:nir::nve üo·\,...;-... , . Ül'L€11Jk •· .::>-'" 

2. A részletese 1··t· 1 • • r . • . • 
ren lel >tl n d a.,s<1lt venymrntat 
- -·. e ~ e ]en n1op:aclott áron keli sz>inil' . a · . ·· •., '· H'.?;111 {1i 
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köigyógyszerellátás, továbbá mindazo11:nal\. a 
Fénztáralrnak terhére, amelyek munlrndij-ked. 
vezményt éheznek. 

.::\ részletesen kíta.l1:sált szabványos 
vénymintákat az OTI terhére a rendes 
lH::111 kedvezn1:ényes - 111u11kadijal\:l;;:al kell 
árszabványozni. A l\IGyE Közleményei de
cen1ben 20-iki és ja11uár 3-i1i:i szán1ba11 kö
zölt árak igy-vannak }i:'.szá111o~va. 

_!\. n1agánfele1~ r~szére kiszolgáltatott 
vényn1inták közül azokat. an1elyek a rende
letben részletesen 1d vrn1nal1: taksálva tern1é
szetesen ngyanig-y teljes munkadi.ij.al kell 
árszabványozni és ezen·felül a fi110111abb 
eclén~vzet és doboz árát is fel kell szán1ita11i. 

:). „:\.z uj sza1yyányo'3 vényn1inta rende· 
lstből kinulraclt vényn1intúk árát a Nostra 
árjcg>·zék s1:eri11t l::ell felszú1nitani .... ~n1elvi1i: 
1dhag»·ott vé11;;1ni·nta a Nustra árjeg·yzéld)s'n 
·nen1 szerepel. azt rendes taksa áron kell ár
szahván>·ozni. 
c;r6f{ c;yula. 
ü\c. igazgató. 

di'. „;tb Vámdy Ló.,.o/ó 
el11ök. 

A Nosfra készitnv!nyek uj árai. 

„:\. jelenleg; ,2rvén>~ben 1évő c.nyagpótdi~ 
jak. 10 százalékos n1unkacli.ien1elés és 7 szá
zaléko'3 felár figyelen1l)e vételével 1ddo1go
zott N ostrn-áralrnt az alúbbiakban l\vzöljli\\. 

1 



Felhivj uk a gyógyszertt\rak t. felelős 
VE,z:t?inek fipelmét, hogy a Közgyógyszer
el)atas •terhere kiszoláltalott N ostra1készit, 
n1é1\\reket ininde11 esetben az uj Fo~110 rende
letben feltüntetett áron kell számitani, 

Alap Pót- Felár 
COlVIPRI:\fATUlVIOK: ám clij 7<;& 
1, Ac, acet saJ, (Acisai) 

10x0,5 gr, -,60 
2, Ac, acet saJ, (Acisal) 

20x0,5 -.70 
3, Ac. acet saJ, ('Acisal) 

10xl.O gr. -.70 
'1. A1ly!barbamicli 10 db. 1.70 
5. Amiclazopheni 

-.- -.Oi 

-.- -.04 

-.- -.0'1 
-.02 --.11 

20x0.10 gr. 
6. Amiclazopheni 

lOx0.30 gr. 

-.80 -.02 -.OG 

7. Amiclazopheni 
-.80 -.03 --.06 

20x30 gr. 
8. Ammonii chlorati 

20xl .gr. 

1.50 -.06 -.11 

1.30 
9. Ammonii chlorati al

kaJisolv. 20x0.5 gr, l.i50 
10. Natr. sa]icyl. alkali

solv. 20x0.5 o:r. 
11. Antiasthmatica ph. 
1:2. Antiasthmatica e. 

ropino ph, 1, · 

1.60 
I. ,1.10 
at-

5.10 

-.-
-.-
-.50 
·-.OG 

-.09 

-.11 

--.13 
-.29 

-.37 
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Alap- Pót- Felár 
ára clij 7 5&_ 

Antistrumica 100 db 
Ph. J, 1.40 

1'1. Atropin suli. 50xl/a 
111g'l'. 1.20 

15. Azopheni coff. citr. 
20x0.5 gr. 1.60 

16. Barbamidi lOx0.40 gr 1.33 
17. Barbamicli 20x0.40 gT 2.1'1 
18. Barbiletta 30x0.015 gr 1.10 
19. Barbi! lOx0.10 -.90 
20. Barbíl 20x0.l0 gr. 1.10 
Zl. Barbi! lOx0.20 gT 1.50 
~2. Barbi! lOx0.30 gr. 1.51 
23. Benzolsulfarnicli 

10xüc10 gr. 
24. Bienzolsulfamidi 

20xOAO gr. 
26. Brnn1ata con1pos 

1.20 

2.-

30.xl gr. 1.52 
2G. Bromata compos. fortia ~·J 

Ph. 1. 1.1 ~ 
27. Cacisal lOx0.5 gr. -.90 
28. Caeisal 20x0.'í gr. 1.30 
''S Carlrnmidi bromaethyl 
..... acet. lOxü.5 gr. 3.05 
:JO. Carban1idi bron1isova~ 

Jer lOx0.5 gr. 1.GO 

-.- -.08 

-.OG 

-.13 -.12 
-.03 -.10 
-.06 -.15 
-.- -.06 
-.04 -.07 
-.08 -.08 
-.08 -.11 
-.11 -.11 

-.06 

-.- -.10 

•)•:) 
- ..... v 

-.lG 1" -. ú 

-.- -.05 
-.08 

-.07 i)') - ........... 

-.27 -,13 
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Alap- Pót-
COiVIPRL\IATUiVIOK: ára dij :1--· 

31. Carbo med. 25x0.25 1.12 
32. Carbo n1ec1. 50x0.25 2.02 
33. Carbopurgans scat 1. 1.32 
34. Cardiotonica ph. !. 1.62 
35. Chinidini sulf. 

lOx0.20 gr. 2.06 
36. Chini'ni hyclrochJor. 

10x0.15 gr. 1.18 
37. Chinini hydrochlor. 

lOx0.25 gr. 1.70 

-.- -.08 <l> 

-.- -.H :t·· 
-.09 -.10 }·f' 

1" -.12 " •. \ ' 
-. 0 l 

-.14 -.15 
J 
·1 
1 

-.1'1 -.09 
f 
'.{ 

.<k 
-.20 -.13 

1 

I 
38. Chinini hydrochlor. 

lOx0.5 gr. 2.7 4 
89. Chlorogeniun1 10x1 gr 1.20 

-.'10 -.22 
-.07 

40. Codein hvdrochlor 
lOx0.01 g1-. -.70 

'11. Codein hyclroch!or 
20x0.0l gr. 1.10 

-.07 -.05 

-.1'1 -.OD 

42. Codein hvclrochlor 
lOx0.02 'gr. 1.10 -.Hl -.08 

43. Codain hydroch]01·. 
20x0.02 gr. 1.D-1 -.20 -.1:) 

,j.J. Codein hydroch!or. 
lOx0.03 gr. 1.43 -JG -.11 

'15. Diaethylbarbit. 
lüx0.5 gr. 1.10 

46. Ephedrini 20x0.05 gr 2.10 
47. Hex11methyl. tetr. 

-.08 
-.- -.12 

2oxo.5 gr. 
,1s. Influenzica _ph. 1. 
,19. Kalii joc1at1 ph. l. 

50. Laxanti.a 15 clb-o: 
r,1. Laxa11tia 30 clb-0° 
5·> Natr. salycyl. 
~- 2oxo.5 gr. 

"" Nitroo-\vcerini vv. .0 .J 

25x\·~ n1gr_. . 

Alap
ára 

-.00 
2.12 
1.62 

-.70 
1.12 

1.33 

1.12 
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pót- Felár 
dij 7o/o'. 

-.- -.05 
-.27 -.17 

"9 -,1Ll -.v ... 
-.06 -.05 

-.14 _,09 

-.05 -.10 

-.- -.08 

1.50 -.- -.08 
-.11 

54. Nitroglycenrn 
50x\~ 111gr. 

55
. ()pii conc. 1oxo.02 gr. 1.60 -.M 

-.1h 5\i. Qpii conc. e. 
hornatr. ph. 1. 

57. pap,1verirli 
2oxO.O'l gr. 

58. Phenneeth1i 
1nx0.5 gr. 

59. phenacetini 
20xü.5 gr. 

(iO. phenamiüi l1h. 1. 
Gl. phenochrnoh 

1oxo.5 gr. 
62. phenochino'ii 

20x0.5 gr. 

63. phcnolphtalein 
zoxo.zo gr. 

2.10 -.11 

2.70 -.15 -.20 

6'1 -.02 -.05 -· -
-.88 -.03 -.06 

2.'10 -.- -.1G 

1.19 1" -.09 -. ~ 
2.06 -.2L1 -.16 

-.78 Q9 -. w 
-.06 
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Alap_ Pót-
ára · dij COl\IPRii\fATUMOK: 

64· PhenoJphtaJein fortia 
lOx0.05 gr 

65. Phenyisalico;l -.80 --.02 
20x0.5 "T 

66. Santo:~ü;i IOxo.25 1.31 
~7. Sedativa ph. l. gr. 2.60 
68._ Spasmolytica Ph. !. ~-70 
69. Strophantini-g. <>.-

20xO .5 mgr 
70. Theobrom. j~dati 

-.04 
-.2;1 
-.14 
-.07 

U50 -.40 

ph. l 
71. Theobrom. fodati e 
r-: papav. Ph. 1 · :3.i~O 
12. Theobrom. natr saL , -.5-1 

9 0 0 - . ' 

1.50 --.50 

-X.')gr 111 
~3. U'.·odesinfi~ientia ph 1 3 ·.~ 0 --.'1G -.18 
14. V1tamini Bl · · ··0 

-.- --.lH 
20xl mgr 

~~ . 
''). Vitamini e 
PILULAE· 
76. Pilulae · chinini 

~Ox0.05 "T 
77. Pilulae cl~inini 

25xü 10 
78. Pi_I1~lae ferro arse-

2.70 
0 
<>.-

l.82 

1.82 

-.- -.16 
-.- -.18 

-.- -.22 

-.- -.22 
~ 11.1c1 scat. 1. l. 
19. P1Julac ferro chlorati i:~~ -.- -.H 

-.- --.11 
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Felár 
ára 7?·ó 

-.07 

Linim. ad pernionem 
Jag. l. 1.53 -.11 -.11 
:rviixtura chloroformiata 
lag. l. 1.62 -.51 -.15 

l\'Iixtura ol. aether. 
pro. inh. Jag. 1. 1.12 -.13 -.09 

Ol. ad. vulnera dos. l/:! 1.02 --.22 -.09 
01. ad. vulnera dos. I. 1.55 -.45 -.l'b 
ol. acl. vuJnera dos.II. · 2.~5 -.90 -.24 

85 01. nasale lag. 1. · 1.19 --.11 -.09 
Sli. Sol. fochsini e. 

resorc. Ing. 1. 1.44 -.07 -.11 
87. Spir. antirhennrnticus 

lag. 1. 1.57 -.'13 ---.H 
88.Spir. menthae e. sale 

1ag. l. 
B9. Suppos. haemorrhoicl. 

scat. 1. 

670 ···--1 H42. szá1n, 

1.75 -.82 -.18 

1.62 -.20 -.13 

ErtcsHés a OTB.:\. terhére kiszolgáltatható kiilfiildi 
és i,Napochenlia" Insulin t1írgyában. 

A rn. kir. pénzligymillisztérium 5282-
18'11. P. l\L III-b. szúm alatt hozzájárul 

1 



220 :?~bi ;~~-::- '.', 
_,:::: ;;:\ 
Ji• ahhoz, hogy a m. kir. központi illetményhi. l 

vata1 OTBA csopor~ja mindazon esetekben 11 

amikor az igényjogosultaknak akár „Napa: f 
chemia"-, akár bármely kiilföldi gyártmá-
nyu Insulint szolgáltatnak ki. az Insulinnak 
hivatalosan megállapított árát térithesse 
meg A m. kir. központi illetményhivatal 
OTBA csoportja egyiclejlileg uta·sitást ka-
pott a fentiek szerinti eljárásra. A gyógy
szerész a tényleg kiszolgáltatott Insulin 
ár~t száinithatja fel 1 a ]\:iszolg·áltatott g·.rárt-
111an3rnak a vényre törté11ö felj eg~~zéséév-eL 

Budapest, 1942. február 11. 

Gróf! Gyula Dr. ·vité.: Fcí;·ady Lrísz/ú 
üg·,vv. igazgató. elnök 

670-19,12. szám. 

ftrte.sités a gy<'igyszertürakua.k .:1 1nesU•rséges édc;..;HiL 
szerekkel való ellútiisa it'irgyüJntn. 

A n1esterséges éde:sitö:szer fogyúsztása 
az utóbbi időben - valószinüleg- a korláto
zott cukorfog·.vasz.tás n1iatt - erősen en1el
l:edik, a·n11:,.·ira1 hogy az á!lan1i Saccharin 
ra1rtár csak a incg·Iévö 1nennJ'iség· arányc1ban 
tudja eilútni Saccharinnal a g·,\~óg·yárunagy„ 
kereskedéseket. \ 1iszont a g:;ógyáru11agyke
.reskedöirnek a kiutalt n1ennyiségne1\: n1egfe·· 
felöen van csak 111óc1.iukban a g·yógyszertá~ 

' l · 1 · ·t ni Szük-·1 · · .-7(ikséo-Jetet ne eg1 e · 
rak Sacc iarm o- of· t" l·örülmé1wre a 
&ég-esnek lal'tottuk .a ~11 1 __ 't„. 

1
_ 'figyel-

. e1·ta' rak. t !e1e1os ·veze o111e \. crvogysz ' ' · 
~Íét felhivni. . 11 

Budapest. 19'12. fehrni:r : l Lcíszhí 
. _ „· Dr. ·V1tez ]!"ra.cy Prcyo Dfüso I· „]· 

főtitkár. e no'· 

988--1\J1J2. sz. 

f:riesités az OTI gyógyszerszá n1 Iá inak 
tárgyában. 

kifzet.ése 

!\.z Intézet terhére benyujtott gy;\~~
. . . l . t· 1 • sa táro-vabm1 egyesu 

::zersza,n1lak ;iJU a a.' . ~·z OTI-val
1 

n1ely-
tünk tárgyalas~_!o:yta~~JJöljük az alábbi át
nek eredrnenyekepen ' 
iratot: 

'12-70-25. - 19,12. 

, l ki.fi.zetésc. Túrgy: Gyá[)J/S?.:.ci'SZánrlo l: 

. . G • '" eré·z Eo·vesület ... A.. l\'Iagyarorszag-1 :i:YDJbY,;:;;,Z :-, _ o„ 

t_ Elnöksegenek. 

1 • ,11rn értesiti az Intézet t. Ci
,,Beac van~' .~ . , .t' 1· szr1n1vevőség-e 1 a l-,„·11let1 1ienz a ' met 10g-y ' "- . l . g-yóg·v-

" . t 1 tt arra nezve 10ft".\1 a · · 
utas;tns rn1~o 11 .'t .; benyujtástÓl számított szereszek. szanl.dl ' 



15 napon be](ij fizessék ki ;. 
Budapest, 1942. !e)Jruár 10. 

A veZ'erigazgató rendeletéb "J. 
R 

• . a . 
oosz Janos o 1-I . "· '· · o. gyogyszerész-fe]üo-velő 

G ~/u/daGpest_. 19c12. f_ ebruár hó 95 a, . 'o yula D . 't. . . ~ . 
iigyv igazgato' " vi ·6 '- Va.rady László 

· · ' , ' · elnök 

990-1942. szám. 

Posta B. B. Intézet szándái. 

A Postatakarél·p · t · szolo-á]tatott '. ' enz ar EBI terhére ki-
láb;r l~gkésől~~·o1~{j~zlerel~r?I "l~állitott szám
tani. Be lehet nvt13'tc en w D-1.g kell benyuj-
l
. t 1 . arn a o-voo·\•sz . . 1· ,\.a lavo11ként 11 - -d„ e b• ~„ e1szan1 a-

ként is A 1' · ' ef!ye e'.enként. sőt féléven-
. lOJlap óJ·e uta11 be1 't t 

szerszán1lákat nlá~· 1" 1 
1YUJ ·o t gvógv-l „ ' ' csat a tövet1·e " I ·„ · ~·an szan1fejtil· run' .~lt \. zo lonap-

tékének kiutalás~ 1 
cl af „a sz.án1l~ ellenár

szenvecl„ eg·y ionapi Jtesedel:n1et 

Budapest. 
Preycr Dezsö 

főtitkár. 

1942. február hó 25. 

Di-. i•ité.o Vá'l'a{ly László 
elnök 

2528-19'12. szám. 
Fclhivás a hazai gyógyszerl;:észitinéuyek beszerzé

sére és készletben tartására, 

)-... s;:,cgr:d·i kcriHcti 01"vosi. ka·ni,cu·a. átirat· 
ban közölte az Egyesület e1nö1tségéve1, 11ogy 
a délvidéken 1évő gyógyszertára1\: a 111ag~rar 
gyóg)·szerg;yárak által előá!litott gyógyszer· 
készitményeket nem szerzik be és orvosi ren
delésre sem ·szolgáltatják ki. 

_A. l1azai gyógyszergyárak álta1 fnrga
lon1ba hozott bryúgyszerJ;:észitn1én·yelt kész
letben tartása nem kötelező ugyan. de a IV. 
:Magyar GyÓl()'Szerkönyvben lefektetett 
„„~Japelvelt" 15. pontja szeri11t: .. a gyógy
szerész csakis azokat a gyógyszereltet ltöte~ 
Je's készlEtben tartani, amelyek a IV. ldadásu 
>,Iagyar Gyóg·y·.::;zerkü11yvben 'főein1k:ént szB
repelnek. Azonban mindig azt a szert küte· 
les kiad11i. an1it az orvos re11clel, \·agy a 1t0-
zönség kiván. amennyiben az ltéSzletében 
van, vagy beszerzésére n1eg;bizást kap.

1

' 

Fel11ivju1t a délvidéki gyúgyszertára1t t. 
felelős vezetőit. hog0• a gyógyszerkönyvi kö
vetelnTénye1cnel: n1i11denbe11 tegyenek: eleget, 
az nbhan fog1alt rendelkezése1-:. l\:~)le~ezők a 
gyógyszerésire ·.:; igy. 11a törzs1tönyvezett vá§;y 
zárósza!laggal ellátott gyógyszerkész\tményt 
ir elő ~z orvos ugy az;t a fenti pont értelmé-

, ' . . -

1 
. 

. 
• 
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ben kötelesek beszerezni. Csakis a nem 
törzskönyvezett és zárószallaggal el nem lá
tott készítmények kiszolgáltatását áll jogá
ban a gyógyszerész11ek n1egtagadni. Arncny~ 
nyiben a fél a gyógyszerltészit..n1ény árát 
előre kifizeti. a gyóbryszeré.sz kJtel.es azt ré
szére megrendelni és kiszolgáltat11i. 

Budapest, 1942. ju1;ius hó 0. 
P·reycr Dezső Dr. ·vitéz Várady László 

főtitkár. elnök 

3320-1942. szrn. 

Ertesités a Ii.ER.Il.A igényjogosultak kedvczn1ényes 
iiru gyógyszerellrítíisáról. 

A I(atonai .Ellátásban Részesülök 13e~ 
tegápolási Alapja (KERBA) és a Magyar
országi Gyógyszerész Egyr:sii 1.e~: ~ :óz·:·.tt meg
állapodás jött létre a I{ER.BA tagjainak 
kedvezn1én.re·.s áru g:yóg.v·szerrc.1 való ellátá
sára. 

Ezzel ka1)cs0Iatban az a!ábbiakra hív
juk fel t. Kartát·saink figj elmót: 

1) A KERBA minde'l igényjogosult 
tagját zöld szinü boritólapba kötött vény
könyvvel és tags~„1ti ig·c.t„.n;vfu111y::tl Jútj ::i. e1. 

2) A vénykönyv lapjain bármely orvos 
rendelhet bármilyen gyógysze1t azok részé
re1 akih n1int igényjogosultak a tagsági iga-

zoI ván;rba-n 
8) A 

alapjún az 
szertárban 
szert. 

név szerint fel vannak: vé:ve. 
szabályszerüen kiállított vény 

igényjog·osult bárn1ely gyógy
be.szerezl1eti a rendelt gyógy-

ej) A vényszeriien (magistraliter) ren
delt gyógy.s.zer árát a Jtec1vezn1é11yes (75 szá
zal·ékos) n1unkadij és ·egyszerü kiszolgillta
tás (exp. simplex) felszámitásával kell ár
szabványozni. Gyógyszer.1ti.i1ön1ege.sségek árá
ból engedmény nincs. 

5) Az ig~r szán1itott gyóg:vszc~r árát. az 
igényjogsult teljes összegében tartozik meg· 
fizetni a gyóg-:y·szEr kiszolgúltatúsako!' a 
gyógysze1·ész11ck. 

H) I\:ERD~~ tagok részére a ji.ivt)ben 
katonai g;1.róg·yszertárak is esak a vénr
,kön~vvben .rendjc~Jt g·yógyszereket szolgáltat
ji1k ki. 

7) r\i eg·yezn1ény· 19·1~. évi aug·usztus 
hó l-én lép hatályba. 

8) Eg~réb tudnivalók a y\:'.nykiinyvlJen 
találhatók. 

Budapest. 10-1:2. julius 27. 
Gi'rjfj Gyula 

ügy·v. igazgató. 
Dr. "Vitéz T'iÍn!(ly Lrís.:/ó 

elnük 

l 
' 



·1261-19cU. sz:\m. 

Figye1n1ezh•tl>~ <rz · f'. n.1on1H1n felvett. alkaliu<1zottak 
fizetésén1:k 'll ·1 n1ega ap1 ú::;a fÚi'gYUhan. 

Budapest, lD-12. október G. 
Gróf! Gyu/u. 

üg-;>1:''. igazgató, 
Di', ·vité.: Fri rndy 

elnök 
Lú:;::ló 

4279-1942. sz. 
Felhivás a délvidéki gyógyszert;lrak felelös ...-ezeHii
hez az OTI vények ujraárszahyányozása tárgyában. 

Az Országo..s Társadalo111biztositó Inté
zet terhére l\Hl. augusztus lü-tól 19'12. feb
ruár 28-ig a Délvidéken kiszolgáltatott 
gyógyszerek úl'út nz I11tézet a 1nngyar árszn~ 
bás szerint fizeti meg. Az árkü!önbözet el
szán1olása céljából, an1i11t erről az Egyese„
;et az érdekelt gyógyszertárakat értesitette. 
az lntézet a szóbanforgó időből szárrnazú 
vé1ryelcet visszaadja és a lcülönbüzctet az út
laksálás után kiutalja. 

Egyik:-111ásilc gyógyszertár vezetője, le.g
inkáhb hatósúgi kezelők, vonakoc1tnk a "\:é
nyckct ujrn-úrsza\JyÚn>-ozús végett útyennl. 
Ennek Jolvtún szükségesnek. lútjuk: az ércll=:· 
ke1te1\: fig··)re11116be ajá11la11i, 11og:~· az eset!c
p;es úr1-:ülünb\)t:etet késöbb. ,1z orrr últal 1neg:
halúruzutt hatúrirhi eltelt8 után, inúr 11en1 
köYetelhctik. A !..!.'YÚo:yszertúr tulaidonosa er
ről o.z -esetleges .... 'úr1\:.ülönbözettöl · lenvJ11clhat. 
de a h<.i.túsá~,ri ki.:zel<.ík a jó g:~'\Z(\a k.i)telc.s 
kOndossú0;ó.Ynl tartoznak. eliúrni s i~v n 
P,·vóL!_·vsze~-·túrnak ezt az esetleges 1Jev0._t~lét 
I{e:ni · utasithatjál\: vissza. 

I3nclnpest, lD-1:2. o1-:.túber 7. 
Gróff Gyulci cli'. 'Uité;; \1cí.rad:u Lásd<.i 

i.tgy-v, igazgató. elnölc 



4280-1942. sz. 

Tájékoztatás a statin1 vényre kiszolgi:í.Hatot.t. Insrilin 
pótliisáról. 

• ...4._ gyóg·yárunagyk:ereslc0dök az ... l\.11yag~ 
h1vata1 g·.rógyszeripari osztál~yának rendelk€
.z.ése folytá11 a „statin111 vé11y1:e kiadott Insu
lmt rendszerint nem pótolják. Az Anyan-hi
vatal állásfoglalása szerint a I::,ryógysze~é3z 
a ,istati1n'' i,,-6nyre 1dadott Insulh1t csak: a be
teg rendes Insulin-kontingense terhére sze
rezheti be. A „statim" vényre kiadott Insulin 
kltlön - a beteg rendes Insulin·kontingen
sétő! független - pótlását az Anyag-hivatal 
csak akkor engec1él~lezi, ha a bete.g időköz~ 
ben meghal s emiatt lehetetlem1é válik a sta
tin1 célra kiadott In·.sulin11alc a beteg i~::ncles 
konting-enséből való levonása. 

Budapest, 1942. október 7. 

Grófi Gyulci dr. vitéz Vá.rady Lászlá 
ü·g·yv, igazgató. elnök. 

~rtesités a gyógyszert:írak cukorv<:tsríriúsi engedélye 
iigyében. 

A m. kir. Belüg)'minisztériumtól 
napon V(~Lt é1tesités alapján közöljük 
körrendeletb2n utasito·~ta valan1en11yi

1 

n1ai 
hogy 

tör-

E 

vén:rl1atüsftg e1s6 ti·.sztvise1őjét, 11ogy a 
gyógyszertára1~nal\: n1ár régebben 1\:iadott 
fo1;.~tatt'llag·os cukor\·úsúrlúsi engedélyeket 
továbbra is érvényben tartotta s emiatt a 
FVú12;vszertárnk: részére uj cukorvásárlási 
~;1g~~lél~,rekEt nen1 szándékozik 1\:iac1ni. . 

Ugya11'.ebben 'a k:örrendeletben felh1vta. 
[:, J3r~lüg-yrnh1sztiriun1 a tö1„{ényh::ttóságok 
első tisztviselőit, gondoskodjanak arról, hog:y 
n gyógysztrtúrak régebbi c:u1.:;:orvásárlási en·
rrr rléJy;.;ik alapján folylatólagcsa11 n1egkap
jált a gyóg·yszertár részére l\:iutalt cultor
n1en11;.riséget. 

A fentiek édclillében tehát kMtár811inl.; 
a ·J'égebbi. folyta-tóla.gos culi:oi'1:r1stírlcísi ('il[!<'.~ 
clélycilc alavjún uyya1111uy iuényd,iélc u. 
.r1!fÓfJlf.':,:c;·tcir -1·t;s,:érc s,::iik.séurs, _ill('lrc ki:nM 
talt n1cn;1yisértii. c11krot, ·tniilf: cdd·1f/. 

Budapest, 19c12. október hó U. 
Gróf! (;yula. c/.r. 11itéz F{midy Lás:dó 

l''·O"~'\' 1· o·az<:r·1to' elnök. lc;-.v • Qc "'°e . 

4-lG1-19cJ2. SZ, 

Ertesités egyes gyógyszerek úr . ..;zahviinyozúsúról 
u.z OTI01u~I. 

Az Országos Túrsadalo1nbiztu.;;itó Inté 
z;:t értesitettc Eg-resü1ctün1z:et. hog~- a Syru 
pus bron1ofor111ii, Syrupns 1actocre0'5Gti 



com]l. és Tir.ctura ferri 
gyógyszerkészítmények 
szer:nt állapította meg. 

Syr, bromoformii 

aromatici elnevezésu 
árát az alábbiak 

100 gr 1.21 ]> 
„ „ 200 gr 1.93 p 
„ „ 250 gr 2.3:3 p 
" " 300 gr 2. 77 p 

Syr. iactocreos. comp. 100 gl' 1.10 p 
, , „ 200 gr 1.58 P 

" 250 g!' 1.91 p 
, , „ !' 300 gl' 2.16 B 

Tinct. ferri arom. 100 gl' 1.00 p 
'' " " 200 gl' 1.38 p 
' ' " 250 O'l' 1.58 p 
, , „ ,, 300 g~· l.G7 P 

.... r..'·l1~ivj·,\: l{artársaink fig)·eltnét - kU.
Ionose11 a volt cseh-szlovák uraJn111 a1ól -fel~ 
.szai;aclult területeken, -~ hogy az illetékE.s 
k·~ 1 ·1~-1 rti n011zt;lr~1knúl válcgassák ki azokat a 
ven~yeket, an1elye1\: a fenti szerekről szú1nak 
és a vények ujabb árszabványozása titán az 
árkü1önbözetet az Országos Társndalo1nbiz
tositó Intézet központjához beküldendő 
szán1Já11 szán1lázzák. A vénvek kiválorr·1t·í.
s~ra és áttaksálá·sára legcélsZeriJbb n1e;l_)i~„ 
111 egy-egy arra vállalkozó kartársat aki a 
keriileti pénztár helyén lakik. · 
, A fenti feltüntetett árak csupán alap
arak, tehát a mindenkor él'vényes pótdíjak 

és feláralc még külön figyelembe veendők 
az u.i ra árszabvá11yozásk.or. 

Budapest, 1942. oktúbel' hó 21. 
Gróf! Gyula cb1'. vitéz Várady László 

ügyv, igazgató. elnök. 

.A. l\Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesiilet. ezeken 
kiviil a következő értesitéscke.t telte kö7.zé: 

19'11-ben dr. :Magyar .Jenő belgyógyász
szakorvos elveszett orvosi bélyegzője tárgyá~ 
ban. 

19'11 
c]etményt 
gyában. 

november 17-é11, 
a dr. Gaál Endre 

pály·áZati 11ir„ 
alapítvány tár„ 

19~11. noven1bes 19-é11 111eg}livót igazga~ 
tótanácsi ülésre. 

19'11. november 25-én sajtóhibaigazi
lást a g·yóg·yszerk.ülö11]egességi árváltozás~ 
hoz 

1941. december 20-án hibaigazítást a 
Szabványos Vényminta-rende]ethez. 

1942. jmmár 12-én felhívást a reg1 
'rendszerü gyógyszerészgyakorno1<::ül( jelent~ 
ke.21ésére. 

194:2. ja11uúr 20~án pútlást a g;yógyszer~ 
li:ülönlegesség~el( és egységes gyóg-yszerl;;:észit~ 
n1én~yek: kiegé·szitéséhez és árváltozásá11oz. 

1942, január 26-án értesitést a bud8; 



pesti e.s szen·edi p;yÓ~)·szerészgyakornoki 
tnnfolyan1ró1. 

0 

1~);1:2. fEbruúr :z:J-ún n12ghivót vá1aszt„ 
n1án~,ri ülésre. 

19-1:2. áJ1ri!is :2f!-ún értcsitést a gyóg,v
s:.el'tárak reszere l;:1utalt -n1osószer beszerzé
séröl, 

19-12. m:íjus G-án p:\l)·iiznti hirdetmé
;n~·eket et. I(ar1oYszky Ge:i-·za-i1sztöndij_ a I\:ar„ 
Jovszky Geyza-serleQ:alapitvánv és a dr. 
'Tho.n-féle iisztöndi i i~í J'F\·,J t >:1 11 ' 

19.J2~ n1á.ins in-6n. él'Í:2~~tést J lJ 1·? 
évi közo·vü1é.srő1 az ·• : ""· 

19 i2 n18.ju·~ 3t ·é1~ n10p;hiv6t kC)zg·;i..-H
lésre. 

, _t~-"12. )nniu.s G-én n1r.!d1!vc'lt l!.razQ·atóta-
'l1ac:·s1 es. valasztn1~1ny·i ülésre. ~ ·-

. _lD-~:2. 51111~11:.: i\-tn fclhi\·úst. a Q'\'ÚQ'\·sze-
1·csz1 palyú11 30 ·8s (iíl éve inükCidö·- k~ ;-túr
s~tkhoz. 

19-1:3. junius 30-ún páln\zati hirclet-
rnén~·t n1úsoc1tltkD r1· :111:1,1··1 · ( ' ' „ ' ( ' 

lfrí.s/álHos Wszöhormon 

'1827 -1941. ·szám. 

Cégváltoztatúsok a zárolt gyógy!-:izerek ldutalú:-a 
rendjében. 

Az }A113~ngg;,1ztlál1\odás (~yög-~1 szeripnri 
Bizottsága az egyesület utjún értesiti a 
g;,rógyszertárak t. felelős yezetőit, hogy a 
benyujtott cégvúltoztatúsi kérel!nck. alapjún 
az uj cégnél Ynló vúsúrlás joga csak 1n.J:2. 
január 15-én lép érvénybe .... ;_\ 1-.:ésecleleni O"ka 
eg·~'rÉ.szt a közbeesö ünnepek fol;:tán cl(:íú'.
lott n1unkatorlóclás 1 főként azonlJan az. hn.?!.'' 
olv naf.tv ·.::;zú1nbn11 érkezett he c0~1:rú1tnzta
t[{s ir[iÍ-iiti kér2le1n hu~·y ezeJ:;: í'cl~lo1q;nz~·~sn 
111egJe1e1ő ic16t ig·61{v.:l. ·~A.. bizottsúQ· ~tc':bcn 
értesiti az érclekelt'ckt.:L, ho~:y céi\·ú1t(·;:zt~:
tási bejelentések ho.tál'icleje dc:::.en1lJel' :2:>-·én 
r1Ezúrult és utólo.gcs kéreln1ek ncn1 -.;;:llct~íi~ 
figyelen1be. 

Dudape:::t. J.;1.Jl. dec.;;n11Jer :2:2. 
1""Jrcyc1· Dc:s{í .Di'. uit:é:::, Í'-(Íl'Ud11 

főtitkár. eh1ük. -
Lrí .... „:)rJ 

' 

j 
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667-1941. 

~~ Budapesit Gyógyszerész Teslület elni:ikségének 
beadványa a polgárn1esterher. ha1nisitott n1orpltin

recepiek ügyében. 

lVIéltóságos Polgármester Ur ! 
A 202.496-1941. X. szám alatt kelt 

1\atározatúban a székesfővárosi gyógyszer
tarak felelfö vezető't és Testületünket is ér
.tesi~eni . méltóztatott arról, hogy a m. kir. 
Be_lugynu~uszter Ur 256-G-1941. K. Sz. 
sza,n1u le1r~ta sze1·int nag·yo·n sok fővárosi 
gyog)'.szertar ham isitott OTI rendelvény 
alap.ian morphmt szolgáltatott ki. A hatá
rozatban e;ryide,iüleg felméltóztatott hirni a 
figyelmet a, 260.'310-193-!. B, iVI. számu 
rendelet .G. es 7. §-áhan fOglaltakra. amelyelc 
az 01:v0'.~1, rencle]yények kiállitásáról ·és· ki
s;;olgaltatasú1·óI intézke-c1nek s kilátásba n1él
tozta_tott helyezni, hogy a kábitúszerelmek 
~~aba]yt~h;_nul kiálitott rendelvények alap· 
.1~1,~1.~01~te.no 1c1szolgáltatását a jövőben a ker. 
ei_ol3arosago_ko11 111tiködö rendő1·i bi.intetöbi~ 
ri;:lc n, Jc~gsz1gorubb bi.h1tetéssel fogják suita
n;. n1eg: abba11 az esetben is, ha a n-y(Jo-rSze
rc·~z ncn1. rösszl1iszen1üen, hanen1 kén~81e1;1_ 
E;:'.':·ctctból, vagy gonclatlansúgból járt el. 

l\Iély ti-sztelettel jelentjük, hoo-v a hatú
l'Oz~i..tba11 foglaltakat Testületünk~ n1i11den 

tagjával 1nagurik is l~özölni fogju1~ éppe11 
ugy, n1iJ1t ahogyan \Iéltúságodnak: ez év ju
a1ius havában ugya11ezen ügybc11 176.985-
19~!1. X. szán1 alatt a Budapesti Orvosi I~a
n1arához intézett És Testületü1tkn·ek: is 111eg
kü'.dött átiratában :foglaltakat közöltük s a 
rnao1.1nk: résvéről is 11yon1atá1~0'.sa:n fel fog
iuk0 hivni rrestletünk tagjainak figye1n1ét a 
szabálvtalanul kiadott orvosi l'<önclelvények 
aiapjái1 történő gyógyszerkiszolgáltatás su-
!yos következményeire. . 

Az ügy érdekében nem hallgathat,Juk el 
azonban azt az alapos aggoclaln1nukat, hogy 
011nek a nvo111atékosan n1eg\sn1ételt fig~yel
,n1eztetésneiz a .kilátási.Ja helyezett sulyo·.s 
n1e.otorlás ellenére sen1 lesz n1err a 1zivánt D , , 

eredn1é11y0. Nen1 lesz 111eg-. 11e1n a gyogysze-
részek rossz·l1iszen1üség:e1 kényelen1szerete
te vagy gonclatlnnsc~ga n1iatt, hanEn1 n~ert a 
betegbiztosító int~zetelz rendelöorvo·.~a1 ~en1 
fl7 effv- vaffv k:étkers·sztes szerek rendelese
Í\.~r ,,,, .. de n1§'r,;· a kúbitószer2k renclelésekoT 
sen~ haszná111alz fejléccel ellátott vénylapotr 
hanen1 tern1észetesen az intézet vényürlap
iö.t hasznúljál\ és azokra csupán az i11tézet 
~rvosi szán1bélyegzöjét nycn1júk rú, de 11en1 
tüntetik J01 a ·260.510-193-1. 11. f\1. ·szún1u 
rendelet 6, §-a 1. pontjának megfelelően 
·n nP.vüket, lak.ó.sukat és te1efon,szán111kat. 
Ilyen az idézett rendelet értelmeben sza-' , , 



l;ál>:ta1n11u1 kiállitott vényt naponta ezrével 
111utatnak be a betegek elkiszités végett a 
gyúgyszertúrn.klJan. l\Iá1·n1ost

1 
ha a g>·ógy~ 

szerész az ilyen \·ények ell;:észi tését n1egta
uaclj a és pótlás yé(J"r.itt a heteo·uel 'lZ Ol'VOS~ 
~a1~· Yis:szaküldi, cg.;részt .az ~~·vo~s;l szen1-
be11 kerül :fonák hel~·zetbe. __ aki az ilyen 
fcrn1asúgo1;: pontos betartásá11al;: n1egköve·· 
telését - a tnpnsztalatolt szerh1t - a gyóg·y
szerész ok\·etEtlenkec1éséne1;: tartja, ,1r1ásrBszt 
a beteggel keriil ellenkezésbe, alrine1;: az or
vosbrn1 való bizahnát renditi n1eg, 11a a 
·vén~vt szabálytalannak n1inősiti é·s aki zal;:
Jatúsnak tekinti. 11og;v· a szükséges pótlást időt_ 
rnhJó utánjfirássnl kell n1egszereznie az orvos
ti'Jl. Eltekí·nt\·e nttól az érzeln1i visszahatástó1 
an1cl.vet a Yén;:11ck vótlás \·égett az orvos110~ 
valö v!s3z~l~ülclésc nkúr 0.7. orvosban, a1;:ár 
a betegben slkerülhctetlFnlH felkelt. n1int
hog:·r - 2n1i11t n101Hlottuk - napo11ki11t ez
~·61:e1 ;;dóclnak il;-.:en vénye1\ eze1cne1t pót
lús_ véµ:ett valú vi$sznkülc1ése Ya1ósággal 
n1Egaknszt.in. !ehetetlenné teheti a zavarta
lan· gyóg.-.-szerkiszo]giiltatást és SO'k esetbe11 
élctwszé!yes késcrle"lmet okozhat. Hoo-v te· 
hM ezek 'az előrelátható zaval'Ok elke~:l\lhe
tt~l: lcg·rcn ·2k. t;·::;ztelcttel kérj lik I\Iéltósáp;o
c~ a t, n1éJtózto.ssék a n1. kir. belüg·y-:n1iniszter 
111·11ak ol>"an értcln1ü előterjesztést tenni, 
hog.)' ne csak az Országos Tá1·sada1ombiz.tq.: 

q•v• _.„ 

sitó Intézet, hanen1 va1an1enn?i .. bete~sé~i 
l)iztositó intézet, li:özkórhúz, }5l1;11t,\n, ~1>-1~va
nos rendelő intézet stb. vezct-bs,ege~ ucn.srl:3a 
olyan szi.goru rendelkezés n1egtet~l,er~~ ,'~n:~~~ 
szerint az orvosok: az egy vagy 1\et1\i:;l es;;;te~ 
szert, de külbnösen a káhitószcrt tnr~a.1111,:· 

, ,e·11-ve1··et 111inden esetben olr(u-;l1uiocu1 11-
zo ' ' ' ' 1 ' ) '] " i.:.·1· 'lla' .,;s az intézeti orvn,31 11v. Je yegzon 
.c.,\ e e ,_ e ' [ 1 ' , 
i;:ivtil a lakásuknt, nevüket es ·e.c!o_n:.;z_arntl-
kat felti..i'ntetö külön bél~tegzÖYel i.~ h:ss:i1.~ cl. 
Iviinthogy pedig az ilye11 ~Jélye?·7:ok _ 1s 1::::on~'"~ 
:nven hnn1ísithatúk 1 a visszaeles~l ... !eheto 
111e()'akadálvozása é1·c1el\:ében egytc1e.i u1eg a 
leo~~Zifforul)b rendelkezésre vnn szi~k·.3é_g: ~:IJ· 
b:i1 a

0 

iránybnn isi hogy n 1;:ü\iin ~·eie n1t~z
n1énvek ''énvi.irlapjaikat a leµ:tcl.1c~eh1J r2-

lelös.sé1r n1eíÍett ol:va11 n1ódrn őrizzC:k ineg'. 
hoffv ;zolc illetéklslen kezeld.i;.; :-)en1nH es;;tl'L' 
ne l~erülhessenek .• t::...z ujnbhan Jorµ:a1un.:1}ake-

"lt sol· !1a111is vénv u(rvanis <l1lltak ~i fe'.u!2tes-ru .,_ ' . e. .. :. '· „ ._. . 

S"óo·11e]· J·o···-zo"nhetö a.111e11vel a l;:ulonuozo 111~ c;;o .,_ .,_ ~ ~ ' • • • : • 

Lézn1énye1\: vagy azok urvosru ~z llye_n Yo...:n:..
ürlapokat keze1i1;:, i}..„ rendelkezl'sek .. \·e.;TehaJ-
ta. ~·1 és betartása érdel\:ében szukseg yan 
,,, J' 't'. ~· továbbá arra, hogy a heteir )1ztos1_-n n1.ceze~ 

tel\: a gyógyszertára1d;:a1 a i·encle}e~re J~g?
sult orvosok teljes és pontos ne\·Jeg:y_zek~t 
ltözöljék, an1el:'rr lelu~tőleg nz orvos ne\·~lla
iirásá11a1t fa1tSzimilij·ét is fe1ti~nteti. _'\. gyog;.:
sie.ré54 J1en1 irússza1tértö. l\t1nden gondo:ss,~-

' 1 
! 
1 



g·a és e1ővigyúzata n1e1lett is töl'téuhetnck 
]1an1is!tások. h:-~ nen1 állnak l'Cndelkez8sére 
olyan jeg~czékek, h:in1utatások, a1neJyckböl 
az orvos neve. né\-alúir{r.sa. a renc1e1ésre va
ló jogosult.súg-a sth. 1':étség esetén n1e-gúl1a
pithati>. Itt tartjuk hsl)·énval(,nak megemli
teni, hog.v últaiúban égetően sürgős és szül;;:_ 
séJj;es volna eg-y olyan névjeg:~:z·2k 1dbocsú
tása, n1ely- a székesf(}yáros területé11 ren
delésre jop:osu1t 0rvcsok 11evét. hiYata1l n1i-
11őségét, lak[lsát

1 
tel~fonsz{nnát és né\~a1á

irásá·n::i.k pontos n1ását n1ag-úlJan fo.Q."lalnú. ~~ 
székesfövúros X. ü~:tí/0'.3ztál:va idönkint közli 
ugynn a székesfóvfl1:osi or\·o:-:ok úllon1únyá
]·>an beflllott \-áltozásc.kat a ;x:i,-ó;..r~·sz2!.tá rak
kal, eze.k a jeg~czékek azo11bcln renc1:-<zerte1e-
1n:k. s12n1 betlisorbn, s:::n1 időrendbe fop:Jn!vn 
nincsenek. en1H~l!'o 1 ryn q·1 ellent_il"'Ós C'é!j·\il"' 
teljesen ~~lkaln1nth~1ok. ~-·- . ' '· . ·.e. ,, 

j\íinthog;.- ]H:·.:1íg: n hn111h:.:it:\suk L.:chni
kája é'5 n n1e.:.;téveszléEck ftn·f;111:2:ia 1ninde;1 
időben lépést tartott rr viss!'.c:0!é~:;'l)k n12g·akrc
dáyozásrn irán~ruJó renclszal.Já\~·o1·:kal, - sze
rén:r \·éie111én.\·iink szerint n káhlt<í3Zt;:Tek 
111egszerzéE~2 kürül ta.pnsztalhntó vj::;·.:;za6lé
SE1;:: g~~ökr:: l'CS 1d i rtúsa n g:,v(l):l'.\"SZCl'tÚ rak 111i11-

den. gonc1csst'i.ga n1{:l~ett is n1ii1Cl,1ddi:...· lel1'2t
séges nen1 lesz, an1ig olyan ren(lc1ke;:8s nen1 
lép életbe. hog>· a ltúbit6szerek cwk n ható
ság·ok áltc::l az orvosol;: rendelkezésére bo. 

·1().l1 noven1licr :?.9. 
-· ~ ;;éiii('1JJi'1Íil:: 1 i iFolf( 

c;;nük. 

J 8{;-10-12. szú1n, 

'"\. pótdíjak ft>l:-::r.ú1ni:ísn u Y(~nyPkPn. 

J_,uJos 

J:~,_ SztJ~esfövúi·osi _:\.l1~n1n1azcttak: Se~itő 
:\.lapjának felkéréséTe i'elhivjul;;: a g·yogy~ 
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szerbíritk t. felelős vezetőit arra, líogy az 
Alap terhére kiszolgáltatott vé1iy,eken a pót
di.iak értékét és ö·sszegét a 335.500-1941. 
számu 1·e11clelet '3. §-ában foglaltalmak meg
felclöeu téte!enkint tüntessék fel. Az egy té
telben való feljegyzés megneheziti az elle11-
örzést és késlelteti a kifizetést. 

Budapest. 19•1:2. március 18. 
/{01:r(cs Uc!ön 
üv. igazgató. 

11é111ctp1·riHai Wolff La.jos 
elnök. 

ad. fö--1942. szám. 

. :\ BudapPf'!i .:'l!ag;ínhiz.to:-itó Egy{'Siilet (I\:creske~ 
dchni !)egi•Iyegyh•t) pénztári engc>dtnénye. 

'~ r:rte.sitjl~k (.~ rrestüle.t t, tagjait, hogy a 
l estulEt elnöksege a c1n1ben 111en-nevezett 
Egyesület ismételt ·&s indokolt J~érelmére 
hoz.z8júi'ult ahhoz, hogy a·z Eg·vesület a f. 
é\~i n1árcius hó l~töl kezdve a tio-jai részéte 
J\ iszolg:áltatott gyógyszerekről ei J;::iállitott 
szún1lúk üsszegéböl, tlg~~ n1int a n1ult év 
vr:ge1g ujlJól szúzalék engedn1ényt vo,.ijon 
le ~:l ,n1agi~t.1·úlisan rendelt gyógy„szerek és a 
gy11g·,vszerl\Lilönlcg12sségek árából ·eg·yaránt. 

Budapest, :! B~t~„. n1árcius hó 22. 
J\.o!·rícs ()diin 
üv. igzngató. 

nénu.'ljJi'rJnai TVolff Lajot"I 
elnök. 

l;/.;;;: "'::::"' Te,,,~ f'C·"' 

268-1942. szám. 

.. A székesfővárosi gyúgyszertára]rnak a l;:ötött éle!· 
n1iszer gazd:ilkodás alá tartozó ügyei. 

f;rtesitjük a testület t. tagjait, hogy a 
székesfővárosi közélelmezési ügyosztály 'vá
sárlási és szállí~'Ísi igazolvány alo·.sztálya 
(IV. Haris-köz 5. szám). egyes csoportjai
nak az Élelmiszerjegyközponttal való egye 
sitSsévsl kapcsolatban a budapesti gyógy· 
szertárak kötött élelmiszerg·azcláilrndás alá 
tartozó ellátási ügyeit, folyó évi május hó 
5-től kezdve az Élemiszerjegyközpont (III . 
Lajo-s-ntca 34. szám) vette át. Felszólalása· 
.kat a jövőben ide kell intézni. 

Budapest, 1942. n1ájus 7. 
J\.01•úcs Odön 11émct111·ó;w.i Wolff Lajos 
i}v. igazgató. elnök. 

rccl J 80-Hl4:2. szúm. 

..:\ 111. kir. Post:1t.aka.rékpénztár betegségi biztosit6 
intézetének gyúgyszerrendelCs1 szabályzata. 

J':rtesitjük a TestlÍJet t. tagjait, hagy a 
e'.n1ben n1egnevezett betegbiztositó intézet 
gyógy.szerrendec1ési szabályzata azonos az 
OTI gyúgy:3zerrende:lési utn1utatójáva1. te
! „át az Int6~-:Pt te1·hére rendelt g~rúg-ysÍerek 
kiszolgáltatásánál az OTI utmutatójának 



rendelkezései irányadók Eo::vébként a tao·ok 
amint azt a ,betegbizto·sÍtó i'l1tézeti n·yón·v~ze1: 
kiszolgáJtatásához kiadott Utm~i:atÓÍdJan 
n:ár közöltük - a gyógyszerek kiszolg,llta
tasakor a 2-:'tógy.szer ár::i.nak 20 sz:í.zalékát 
~ Utmu~atóban 11en1 szerE:plő gyóg·,\·szerkü~ 
lon.Iegessegek kiszolgáltatásakor a különle
gesség árának 50 százalékát tarto~nak n1eoo
fizietni. Ilyen e"Setekben a főorvosi e1wec1é];., 
megadásakor a vényen alkalmazott bélveo·zö 
~'.'_övege ezt külön feltünteti. Tápszerei, kö
zul csak a gyermektápszerek rendelhetők 
.főorvosi engedéllyel 50 százalékos térités 
mellett. 
Budapest, 19,12. 
Kovács Odön 
uv. igazgató. 

'14,1-1942. szám. 

n1ájus hó 11-én. 
-né111clpnina.i JYol// 

elnök. 

A Budapest Gyó'gyszerész Testiilct iidvfizl() felirata 
dr. Johan Béla ;:í.llan1fifk;:irhoz. ldnt•,ypztetl>:-;PJ;:or. 

Kegyelmes Urunk! 

A haz~ szolg·álaiában szerzett ki\-á!ó ~r" 
den:-ei e.1is111eré·seül a 111ag-~'ar királyi titko.s 
tan~csosi n1éltóság ado111ánrozásá\·a1 a Ieg
f~lsobb helyről tö1tént kitüntetése alkahm\
b~I ~ B~1dap~sti Gyógyszerész Testület El
noksege •es m111de:n tag·ja nevében a leginé-

lyebb tisztelettel üdvözöljük N ag-yméltóságo
dat. 

Azok a hivatalos kapcsolatok, amelyek 
J;;:e;-..runknt Nagy111é1tóság·od11oz, hazánJt 1cöz
egészségUgyénEk 1egföbb őréhez és irá11yitó
jához fiizi.k. bőséges alkaln1at aclta1t min
den n1ag:yar gyógyszerészne1c is NagJrméltó
•ságod páratlan felkészültség-ének és hivatott
ságának a nTcgisn1eré'sére, an1ely11ek a ma„ 
gyar közeg'E:szségiigy oly hataln1as és örven
detes fejlődését és haladását köszönheti. 
Sze;í.111talan bizonyság·át élveztü1t a legna
gyobb n1egértésnek és jóindulatnak: is, amely 
N agy1né!tóság-O'dat a 1g-;.'Óbr).:·szerész;et;et éri1n
tő intézkedések 1111egtételénél mindig vezette. 
Ennélfog:va Testületünk csak ugy, 1ni11t az 
egész 111ag:--ar ~[;\7Ógysze1·ész társadalom, 
N ng-;.-n1éltósáQ:ocl renc11;::iYüli kénességeh1ek 
és szen12lyi tulajdonságainak n1éltó elisn1e-

_..\. :2:20.(J00/1033. ~7.. bi:·lijgyrn. rendelet érteln1&ben 

Csak !, és 1 drb-os Cl'eclcti csomagoló.sban 
árusitható. 

};:/,;:n·L'.;-n renclí•lé.~(·knél elönyúrak. 

II] fi íl ~,~ ([! L «»ivó!lwszern®!IV®s&e~ü !lwi'l~ 1-m. 
!lurla!JeSI, XIV., b'lUíl~llwia !1ijrnl ii~. 



r-~s~t és _jutaln1át látja abban a legn1agasahl) 
Jn~untetesben, amelyben most részesült é· 
ezert az ~ .?rön\ an1ely Nag·y111éltóságodat 
ezzel!t a _ln~unt~tessel élte, va!amennyrliuk
nek igaz orome 1s 

Továbbí Jrözl{asznu 111unkáS!s,..10-a·1„1 a T • I t ·11· 't ~ (...; Ce,C ' ( • 0 
~ ,en 2: c„as~ · kerve. vagyu11k a Nagv,niéltó-

sagod 1rant1 legmélyebb tisztelettel · 
Budapest, 19,12 . .iunius 25 

!,{ov1cs Od~n 11é111ct1mínaÍ Wolff La.jos 
uv. rgazgato. elnök. 
N agyméltóságu 

d1· . .Toha.11 Béla Umak 
m. kir. titkos tanácsos 

bel9gyminisztériumi államtitkár, stb 

Dndapcst. 

-148-1942. 

InsuHn ldszolgált.afaísn a Seg-if.ő .:\.lap terhére, 

. , A i:enclkivüli ne11éz an~·agbeszerzésekre 
valo tekmt~t!.el a . Székesfővárosi Alkalma
z_?ttak Se?·1~oalapja1;~k központi igazgatója, 
v1sszavonas1g }1ozza3árult ahhoz hoO'y ai 
aJ~p, cukarbete~eí részére az ellen

1

őrzö 0

0 r,;0 _ 

soL a_ltal engedelyeze~t Chinoin vagy Richter 
Insqh~1 hel;yet!. a gyog1szertárnk átmeneti
leg m,1s niarkaJu Ins\ihnt adjanak kl abban 

. . l . ' . . . 

E 
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az esetben, ha a felirt Chinoh1 vagy Richter 
n-u'Í.rka nrncs raktáron és a beteg az Insulin 
sürgős k:iszo1gáltatásál1oz ragaszli:odik. Fi
gyelmeztetjük azonban a Testlilet t. tagjait, 
hogy ilyen esetben az igy kiadott 
Insu!in márkáját a vényen okvetlenül fel 
kel! tüntetni, a tagtól a vény értékének 50 
százalékát be kell hajtani és a vényt az 50 
százalékos csoportba kell számlázni. Termé
szetesen a tag·ot előzőleg erre figyelmeztetni. 
lrnll. 

Budapest, 
ll:OFfÍCS üclön 
üv. igazgató. 

GG5--1942. 

1942. junius 27-. 
né1nct11rónct.i ·Wolff 

, .elnök. 
Ln:ios 

lJjahh gyógyszcrkülCinh•gessébek rendelésének enge
délyezése a Posta Betegségi BiZtositó Intézet 

rész,ére. 

1:~rtesitjUk a Testüls-t t. tagjait. hogy a 
rn. kir. belügyminiszter engedélye alapján a 
211. kir. Posb Betegségi Biztosftó Intézet 
terl18re a ,következő ujabb gyógysze:i:k:Ulön-
1egességel\: szolgáltathatók ki: · 

Ultraseptyl-Urea sebhintőpor, Ultra-
ssptyl tabi. Surparil tabi. és Súppos. '~rop_~
rin tabi. és inj.. Neotroparin tah;, es IJlJ. 
( Chinoin), Centroton \Wander), b{mnel;.' 



intézeti orvos rendelésére 
. . Hogival (Chinoin) 10.000 és 
lllJ:• Metrokrin inj. és dragée 
Tluosept kenőcs {l\fedichemia) 
rendelés1'e. 

50.000 E. 
(Wander), 
szakorvosi 

Von1isa11 (dr. Bctycr) fő1~rvosi en(1t::délv· 
Uyel történő ~·endelésre. e . • 

Budapest, 1942. szeptember 19 
1.(ovác~ Ödön. 11émetpró1w.i WoÚt Lnjos 
ugyv. 1gazgato. elnök · 

579-1942. sz. 

A Budapesti Gyógyszerész Testiilet körleYele 
a Testiilet tagjaihoz. 

Kartárs Ur, Urnő ! 
A Székesfövámsi Alkalmazottak Seo·jtij 

Alapja i.!'.a7'.!l'atóságának kérésére felhív Juk, 
hogy a Jovoben az Insulinos vényeken Í"a
~oltassa a taggal, hány darab In~ulint ,~Í:t 
at. Ezzel elkerülhetők lesznek a vitás !€voná
sok. 

. A T~sti\le~ Gyógyszenlizsgúló Szerve. 
:;;,tenclc _J<3_1entese. szerint a közelmultban 
tobb saJnalatos arucsere történt: 
Syrupus Ferri jodati helyett 

Acidum lacticum 
. h ' B1smut um subnitricum helyett 

Hydrarg, bichlor, anunoniatum, 

Calcium bromaturn helyett 
Kalimn chlo1icurn, 

N atrium chloraturn helyett 
Amrnoniurn chloratum 

Radix Ipecacuanhae helyett 
Raclix Sarsaparillae, 

Syrupus lwpohphosphorosus helyett 
Liquor formaldehydi saponatus 

került forgalomba. Erre azzal hivju.k fel a 
figyelmét, hogy ezeknek a készitményelmek 
go11dos elle11örzésére van szü1~.ség, ha azok 
nem a gyógyszertár labo1:atóriun1ába11 k:é
szilltek. 
Kovács Ödön 
üv. igazgató. 

690-1942. 

n, Wolff La.jos 
elnök. 

~4.. Budapesti Gyógyszerész. 'l'estület általáno:; for
galmi- és fényűzési adúközösségének értesitése a 

fővárosi gyógyszerészekhez. 

Kartárs Ur ! Urnő ! 
Értesitj ük, hogy a magyar királyi Pénz· 

ügymirnszter Ur az 1942. évi szepta'11ber 
hó 24-én kelt 166.161-19'12. Xlb. sz. ren
deletével a Budapesti Gyógyszerészek Acló-
1-:özösség-ét az általá11os és fé11yüzési forgahni 
adóköteles bevételekre az 1942. évi julius hó 
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1 :t?l _1942. évi deeembér hó 30-ig tet]edő 
felevi a.d.óközös.~~gi iidöszaMa enueWébyezte. 
A. re~de~et alap~a?- a székesfővárosi m„ kir. 
P.enzugy:rgazgatosaggal megkötött aclóközös
seg1 egyezségnek a tagokat érdeklő főbb ren
<l~lkezés~!t tudomás és miheztartás végett a 
kovetkezokben közölj ük: 

.... A _m._ kir. Pénzügyminiszter Ur az adó
kozosseg altal ebben a félévi időszakban az 
500-194~. p. lVI. számu rendelet 16. §-ának 
fi. bekezdeseben foglalt rendelkezés szerint 
forgalmi adóváltság alá eső bevételek kivé
teréve! megá]]apitott teljes gyó""yszertári 
forgalo~ után fizetendő általános 

0

foro-almi
~dó átal!lny összeg·ét k.ivételese11 és ;sak a 
Jelzett atmeneti időszakra 90 OOO P-ben o 

saját előá!litásu és kizáró la,; közvetlen' f'o: 
t -1 , , 0 

gyasz o e reszere eladott vegyipari termé-
kek, gyógyszerek és gyógyszerkülön!eo·essé
~·ek ut~11 járó fén~{iizé'si forgaln1iadó át7iláuy 
osszeget ugyancsak a fenti időszakra 2 750 
P-ben áilapitotta meg. · 

Nem tá1·g,ya az adóközösség·nek az e(fves 
~yógyszerészak által a nag·yk:ere.sked~h11i 
íorg·al.o..J11ban yiszontelárusitólt részére átru
házott fényüzési forgalmi adó.köteles cikkek 
eladá;;;~b?l, elért bevétel, amely bevétel utún 
az eloalhtok_ a mindenkor esedékes fényü-zés[ 
forga]nu adot, adóváltságot, a rendes szabá-

~·fH 

Jyok szerint, a havi átalányon felül megfi
zetni kötelesek. 

Nem tárgyai továbbá az adó1i:özösség
nek az 500-1942. P_ '.\!. számu rendelet 16. 
~- 5_ bekezdésének rendelkezése sze1int fo1-
galmi adóváltság alá eső bevételek sem. En
nek: következtében a g·yógyszerésze1;;:, ameny
nyiben vegyipari termékek (arckrém, puder, 
kölnivíz, parfőm. hajviz, hajkenőcs stb.) 
vagy különleges elnevezéssel forgalomba ho
zott gyógyszereknek és gyógyszerkülönleges
ségek:nek előállitásával is foglalkoznak. eb
ből a tevékenységükből származó bevételeik 
után az aclóközösségi átalányon· felül for
gatmi adóváltságot tartoznak fizetni. Ha a 
vegyipaTi tevékenység kisebb ter.iedelmü 
az eo-ész iorgalnn1 25, 70-ánál 11en1 na.gyobb 
_ ·- é~ a saját ter1ne1ésü árukat nen1 k.ülönle
o-es eh1evezéssel hozzál;: forga1on1ba. a for
::;almi adóváltság egyénenkinti kérelemre 
5talányösszegl)e11 is inegállapitl1ató. 

Az aclóközösség terh€re megá1lapitott 
átalán:rösszeg k:ifizeté~éé1~ a~. ac161;;:özö~ség 
tagjai egyetemleges keszf1zeto1 kezesseget 
vállalnak. 

~l\.z adóközösség tag'jaii felmentést nyer: 
nek az általános és fényüzési forgalmiado 
szempontjából a könyvek és feljegyzések ve
~·:etéSe · ·é·5 fényüzési forga1n1i adóbárcá1~ -~~i~ 
á!litásrc _stb. alól, de ugy maga az adoko,-



z?s~ég, mint tagjai kötelesek a pénzügyi ha
tosagok. illetve azok kiküclöttjeinek felhí
vására könyveiket, üzleti levelezésüket stb. 
bemuta_tni és azt az adóközösségTe való lll
vatkozassal nem tagadhatják meg. 
, ;<tz . adólcözösség köteles ta.rta/éka/apot 
l~tesdcm, amely az átalányösszegnek lega
labb 10 százalékát teszi ki. s amely az adó
közösség által teljesitendő részletek akadály
talan befizetését van hivatva biztositani 

Az adóközösségnek jogában á!l szük
séges kezelési költségek fedezésére az ~talány 
össz.egnek legfeljebb 3 százalékát keZB!ési 
járulék cimén tagjaira kivetni. 

Az adólcözösségnelc azo/, a. taqict.i akik 
fényiizési forga/cnd adóköteles eiÍciccl;ct ·vi
szo11,telá:ru.sit_ók révén á-rusita:na.k, 1)a.rnr 11.a.gyM 
kereskedelmi forgalomba ho;c:11ak. kötelesek 
ezt a lcürii.linényt legkésőbb 1.942. éui október 
hó 30-ig ri.o üzlethelyisérrii./c szerfnt illetékes 
kcriilcti forgalm.iadó adóosztályoknak és az 
adólcözösség .;ntézőbizolte!ágó.nalc bejelenteni. 
Az, adóközösség intézőbizottsága ezeknek a 
gyo~p.rszertára1cnak a 11évj egyzékét a bej e„ 
lentest követő 15 napon belül beterjeszteni 
tartozik. 

Az isme•tetett rendelkezések ·és feltét-'· 
lek alapján az adóközösség intézőbizottsá<>a 
Kartárs Urnak, Úrnőnek az 1.942. évi juli~s 
hó 1·től, 191._2. ic11i december hó 31-ig 1J réa"· 
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letben fizetendő általó1ws forga.l111i és fény
üzési ad6ját és :iárulélwit - a folyó év ele
jén bejelentett forgalmi ~cll!tok fjgye~embe 
·vételével - a kövctlcezokepen allapitotta. 
meg: 
2 százalék fOrgalmiadó P 

1 o százalék tartalékalap P 
3 százalék kezelési költség P 

Ebből az összegből 
forgaln1i adóra 
tartalék alapra 
kezelési költségre 

Jenne fizetendő. 

összesen: P. 
egy luwi részlet fejében 

p 
p 

összesen: 
p 
p 

lVIinthogy azonban Ka1társ Dr, Umö 
számláiból 19,12. évi julius hó l-től kezdv~ 
a 111ost 11120-állapitott átalányra, l1áron1 havi 

0 1 ··1 1 , részletben összesen ............... P-t e o eg."ipen 
már levontunk illetve befizettünk és ezt az 
összeget javár~ irtulc. e1111élfogva olrtóbe1.' 
havi számláiból semmit sem, november havi 
számláiból csupán ............... P-t fol,,runk le-
yo1rni és csak decen1ber 11avi számláiból fog~ 
juk az egy havi részletnek megfelelő össze
get li.;\'Ol1!1Í, 

Budapest, 942. október 
Ifovcícs öclön 
üv. igazgató „ 

hó. 
n, Wolff Lajos 

elnök, 



701-'1942. 

A Budapesti Gyógyszerfsz 'I'e..stület kCirieYl'iei a· r_iL 
városi gyógyszerészekhez. 

Kartárs Ur! Urnő! 

A m. kir. rendőrség budapesti Főkap,i
tányságának illetékes ügyosztályától kapott 
utbaigazitás alapján értesítjük, hogy a vi
lágitás korlátozására és az ,elsötétítésre vo
natkozó rendelkezésekkel kapcsolatban a 
gyógyszertáralrnak egységesen és pontosan 
az alábbi rendszabályokat kell betartani ok: 

A gyógysze1tá,ralt, o z&l'ás időpo11t;iáig, 
tehát este 7 óráig korlátozás nélkül, a szokott 

· n1ódon J11!egvilágithatók, a világítással való 
kö:oérdekü és kötelező takarékosság érdeké
ben azonban a megvilágítás csak a feltétlenlil 
szükséges mértékben történjék, s különcrsen 
a kirakatok félesleges kivilágítását kerülni 
.kell. Ugyanezen időpontig· minden gyógyszer
tár - J11ind eddig is - J11egvilágit11atja .,Pa~ 
tika" vagy „Gyóg·ysze-rtár1

' feJirásu iieo'n
világitásu jelzőtábláját is. 

Zc\rás után az ügyeletes szolgálatot 
nen1 tartó gyúbryszertáralrnak minden világi
tást meg. kell szüntetniök, kivéve az ügyele
tes szolgalatot tartó gyógyszertárakat fel
tüntető táblákat. Ezeket csak kék szinü cello-

1 phanlemez, vagy kék szinti viJlanykföte al
kalmazásával tompított olyan fénnyel szabad 
n1er•vi1á,1ritani an1e}v a táblát olvashatóvá ö ö 1 .J 

teszi, cle a vizszintes fölött nem látható. 
.4 z üuyc/ctcs szolgálatot tccrtó gyógyszer

tárak 7 órától kezdve az elsötétités elrendelt 
id/JpontJáig a. r;yógyBz-ertcírat jelző ,neon,. '~i~ 
lcigit;cisn tál!lálrnt megvilár1itvci tMtha.t1aJc, 
de e,o idó alatt a kirakatolcat va.rm kiilö!'f e!c 
r>ikkeket stb. hinlctiitábláilwt meuvi!.cig1ta
·11iok ne1nszabacl. 

Az elsötétités ,és a légvédelmi riadó ideje 
~:datt az ügyeletes gyógyszertárba:n csak; ai1y
nyi világitást szabad hasznáhli. an1e1111yi ~ 
vények ell~ész;itéséhez vagy n1ás elöfordulo 
munkálatok elvégzéséhez elkerülhetetlenül 
szükséges. Ennek a világ·itásnak is olyannak 
k·ell len11ie, hogy a szabadba fényt ne sugá· 
rozzon ki. 

Légitámadás ideje alatt az ügyeletes 
szolo·{datot tartó gyógyszerész az óvó11elyre 
levo~rnlhat. Ajánlatos a gyógyszertárból a 
J!égóvó l1e1yre csengőt veZ"etni, 11ogy szükség 
esetén az ügyeletes gyógyszerész rendelke
zésre álljon. 

BudÜP-est, 
Kovács öclön 
üv. igazgató. 

19,12. október 20. 

?1, TV olff Lajos 
elnök. 
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709-1942. 
Kartárs Ur ! Urnö ! 
Tudon1ás f;s az Utn1utatúban Ynló f 1:1-

jeg~rzés végett ·értesitjült, hogy a ~Jagynr 
Hajózási Betegségi Biztosító Intézet közlésa 
szerint azok a biztosítottak és igényjogosult 
családtagjaik, akik a járulékot had 100 P. 
T,ragy ·e11né1 kisebb összeg ·után fizr;;tiJ, I a f, 
évi noven1ber l1ó l-től kezdve a részükre ren~ 
<lelt gyógyszerek: é-.s b">Jrógyászati ser»édeszkö
zök kiszolgáltatásalrnr a megál!apít'Zitt téri. 
tési összeg felét ta1-toznak n:egfizetni. Ezek 
:;zan1úra a3 intézeti rendeJöorYcsok e:.tv fo. 
Kete sávv:.:.l áthuzott vény~r.p!·n. irj:í.k i·'el ~1 
gyógyszert, stb. Minden lútositotlól. aki 
ilyei:. jelz~".'lS~l c!l8tott y'énylappal ie 1 e11t~:.:'
zik, gyógyszerenkint 1il fillért kell ·beszedni 
és a szán1l5.ban a:~ lntc1:eth;l els-1:1rio·!l1 

Azok n 24 évesnél ne1n idősebb o·v(ío-v
szerészg:vakornokok. akik a Beszkárt ~~lg~· a 
I-Iév vonalára érvényes keclyczn1·811\·e~ ta
nuló, vagy hetiJegy· · \ráltásúra szo]g·úl:J i.~·a
zolványt kivánnak váltani_ 2gyeten1i I-:cke
könyvüldtel Luger főintéző urnúl (V!l. 
Akácfa utca 15.) jelentkezzenek. 

Budapest, 19'12. október 2:2. 
Kovács Ödön n. !Fol(( Lu io8 
üv„ igazgató„ eJ·í1Uk. · 

2 

~\ Budapesti Gyógyszerész Testület ezeken Idvül a 
követk·~zií értesitéseket adta ki: 

HHl. november 9-én pályázati hirdet
n1ényt a dr. Gaál Endre alapitvány tárg:yá
bnn. 

19-11 december 16-án értesitést a-z Uj
ságir<"ik Szanntóriun1 Eg;.resülete tagja iak: 
!!,"\"()ff\„.szer1\.öltsége t{i!. o vabt; :1 
.... ei041. cl1ece1nbs.cb~11 pályázati hirdet
n1ényt a .. P. Pocskny Bé:::i. és feleség::" ala~ 
r~tvány tál"g;.~:'"than. 
18.1:2. Február 2"1-én han1is orvosi vények 
túrg:yában. 

19-12. március 18-án hamisított orvosi 
..-L:nyek túrgyában. 

19-12. n1ájus l-én 0- •. Deák Ferenc júté 
konYsúgi és betegsegÍ31Jrző egylet feloszlatása 
tú1'gyú6an. 

'l n.1:2. n1újus ~l-én J)ályázati hirdetn1ényt 
n néhni Zoltán Béla alapitvány tárgyában. 
·1 D-12 .. 111á.iu.s 5-é11 dr. I(ulcsár István néven 
rendelt kábítószerek elkészítése tárgyában. 

1\1-lS. juníus S-án Desensibil dragéénak 
a Fövúrcsí Seg·ítö Alap tel'11ére kiszo!gálta
lúsa túrgyában. 
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lll:AGYARORSZAGI GYóGYSZERI~SZ 
EGYESÜLET ÉS BÚDAPES'l'I 
GYúGYSZERÉSZ TESTÜLET 

,1867-1941. 731-19,11. 

Értesités a zsidúk közéleti ús gazdasági térfoglalá~ 
~ánnk korlátozásáról szóló 1939 :IV. tc. végreh1tjtása 
f.árgyi:íban kiadott 7720-1939. l\L E· szántu rendclei 

szerinti bejelentési kCitelezettségröl. 

Az 1939 :IV. tc. végrehajtása tárgyában 
kiadott 7720-1939. M. E. szárnn rendelet 
szerint: llli"nden munkaadó köteles az értel
miségi munkakörben fog"lalrnztatott alka!ma
zottah1alr szen1élyébe11. n1unl\:akörében é'.s il
Jetményeiben beállott változásokat. a rende
lethez · mellélrnlt V. számu minta szednt. 
féléven.ként bejelenteni. A második félévről 
szóló bejelentést. amelyen az 19'11. évi jnlins 
hó 1Nső napjától. decen1l)el' 11ó 31-iJ\: 11apjáig 
terjedő időben fél·évre történt változáso
kat kel! kimutatni. 1942. január hii '11-ig 
kell megtenni. Ha változás az illető félévben 
nem volt, azt szintén be kell jelenteni. 

l 
l 
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A rendeletben emlitett kimutatást be
türenclbe fog"lalva, elkülönítve - ha ezt az 
alkahnazottak szú1n1a indokolttá teszi, 1\:ülö·n 
iven kell ké-.:;ziteni egyfelől a szolgálat
búl a félév alatt kilépettekről, másfelől az 
1;ionnan alk::iln1azott.nkrúl és vég·ül az olya11 
J~;g;Jakoztatottakról, akik a szán1aclási félév 
alatt erte1n1iségi 111u11kakü1·böl egyéb n1unka
körhe, vagy eg~réb n1u11ka1.;:örből az érte1n1i
ségi munkakörbe léptek. 

A bejelentéshez V. számu nyomtatvány 
Bud~lpesten a kerületi e1öl.iárósá,!Y011. váro
.-::okbn11 a polQ:árn1esternéL községekben az 
(lőljúrúságokon szerezhető be. 

Buclnpc-.'t, 19-1 !. december 30. 
c:„(í/_1· G'u11lu„ 
iigyv. igazg~i.tó 

c!SD5-1941. sz. 

[(O'VÚf'S Ödön 
iigyv, igazgató. 

Értesités a gyc'igyszerészi l1ejelentö - Gyü.Tl~„ elien„ 
őrző zöld lapok - beszerzése t;írgyáhan. 

rl Gvóf:rVszer&sze1.;: országos Jóléti ... <\lap~ 
júnak inlé;Őbizottsága 19~11. decen1be:r hó 
11-én tartott ülésén határozatilag kimondot
ta, hog~y a g}rógyszertárakna.1.;: a gyóg·ysze~ 
részi be.ielentő-ellenőrzö lapokkal való ellá
tását a 1\1:ag:larországi Gyógyszeré.sz Egye„ 
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setnek és a Buda1)esti Gyógyszerész Testü~ · 
letnek adja át. 

Folvó évi január hó 1-töl a 9021-1935. 
B. l\I. · sz:imu rendelettel rendszeres'tett 
o-\rú~\'SZETészi beie 1 entő (e1lenőrző zöld la~ 
~Ok)_, ezentul a 1\:Iag·yarországi G~.rógyszerész 
]3r!·,:est11etnél és a Burlapesti Gyógyszerész 
Testületnél szerezhetők be. 

Fe~hivi11k n !1·~·óa1"i'Zert;1ra.l\: t. tulajdo~ 
nos?it és fe-1elös vezetőit hogy janu~r 11ó 
1-étiH kezdye a fC\'Ógyszerészi beje1e·ntöiapo~ 
bt az E:;r)·esülettől. illetve a Testülettől igé-
11)•21.iék. mert a jelzett időtől fogva a GyO.TA· 
tói mar nem szerezhetők be. Vidékre 1 pen
!-'Ős 11ostrrbélyeg heküldése ellenében 80 db. 
f11enö1·ző lapot l\:üld kivána.tra portón1ente~ 
se11 az E1:1;yesület. ~~z üp;~·vite1i iroclákba11 
szemé!yesE.n történő átvételnél 100 db. árn 
1.- P. 

Budapest, 1941. december 30. 
G;·óff Guulci 
ügyv. igazgató 

Ko·vács öclön 
ügyv. igazgató. 

23-1942. 

Értesités a kozmetikai cikkek kereskedeln1i értéké
nek n1cgállapitúsúról. 

r\ székesfővárosi n1. ldr. pénzügyigazga
tóság közlése ''°'erint a 111. kir. Pénzügymi-

nisztérium a 202.'144-1941. Xl. b. sz. kör-
· rendeletével a gyógyszerészek. droguisták 
stb. által előállitott és kicsiuybrn forga
lomba hozott alább felsorolt kozmetikai cik
kek forgan1i adóváltságAnak és fén\~üzési 
forgallniadójána.k alapj~·ul szolgáló kereske· 
delmi értékét 1942. január hó l-től a követ
kezőképen álbpitotta meg. 
Brillantin 
Depilátor 
Diüo1aj 
Fenyőillat 
Glicerin 
1-Iai re:O"enerator 
J\:öini\;Z· 
H usvéti locsoló 
Lation 
I..:örön1lnkk 
Parfüm 
Puder 
Tejkrém 
Napolaj 
Szá.iviz 
Fogkrén1 7-es tubus tucatja 
Fog1\:rén1 9-es tubus tucatja 
Fog1)or 
Izzadás elleni szerek 
Sósborszesz 
Shampoon 

1 kg 8.GO P 
1 kg. 1-1.- p 

1 !it S.GO P 
1 lit 15.60 p 
1 kg 6.- P1 

1 Jit 7.80 p 
1 lit 16.80 p 
1 lit ·!.- p 
1 1it U.60 P 
1 lit 1-L- P 
1 lit 50.- p 
1 kg 9.90 p 
1 kg 6.80 p 

1 lit 7.40 p 
1 lit 13.- p 

3.20 p 
5.-P 

1 kg 2.Gll P 
1 kg 6.- p 
1 lit 11.90 p 
1 kg 16.- p 
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Amennyiben valamelyik érdekelt adózó 
az aclóváltságot úta1án;t ÖS'3zegben fizeti.' az 
iltalány összeg-ének n1egá11apitásáná1 1942. 
iam1ár hó l-től kezdödőleg a fentebb felso
;:.olt cikkek értéke veendő alapul. 

A felsorolt áruk elöállitásávaJ foglalko
zók forgahni aclúváltságát csak: kivételesen, 
abban az esetben lehet átahlnrösszegl)en 
n1egállapíta11i. ha az érdekelt ac1óz6nak a 
1.szóbanforg:ú árukból elért forg:aln1~t T1en1 je~ 
Jent.ős. egységes kiszerelésü, gyári jellegü 
n1árkás ú1·ut nen1 á1lit elő s egyéb k.örüln1é~ 
·nyek is. pl. heg:~~ alkaln1azottakat sen1 tart, 
ínc1oko1ttú te3zik az aclóváltságnah: útalány~ 
összegben vr.1ö n1:2gú1ln.nitásút. :\ kozn1etikaj 
cikkek c1öúJljtfrsára~ sz.olgD\ó <Lnyagokrc'il. vn 
Jan1h1t a tern1r::lt úrn1.::.ról átalúnvozott adózó 
is küteles ra1;;tárkiill)'YEt yezet11\, s az árn
Leszerzésre -vonatkozó szán1lúit és levelezé
seit is tnrlozik 5 évig rneg{)rizni. 

l\_ fenti kereskede1111i értékek a1apján 
adózók a nyersanyag·ot terhelő aclóváltságot 
és fényüzÉ·si fo1·galn1i aclc'it az általuk fizr 
tenclő forg::tlrni aclóváltságból és fényüZ'ési 
forgalmi adóból nem vonhatják le. ennél
fogva részükre a f0nyüzési forgaln1iad6 
:rnentes beszerz6;:,i engedély nen1 adható ki. 

l\Iagyarázatu1 és a félreértések elkeru~ 
lése ér.i;.lck:ébe11 figyeln1eztetjük a gyógyszer 

:!G! 

_tárak _t. felelő~ vezetőit arra. hogy a felso· 
~·ott. c1li:l~e1\: utan forgal~ni adóv:íJtság·ot azoir 
is. f1zetn1 tartoznak. akik, n1h1t a székes~ 
fóvárosi gyógyszs,rtára1\: - a vénvk·észit6s 
n1unkaclijainak általános forgahnia.dúiát és 
u fényüzési forgnJ.n1iadót adóközösSéo·h'·'li 
fizetik. 

0 
' 

Budapest. 19-12. jm1uár 1:2. 

c;róff- Guula 
ügyv. igr1zgató 

lio11úcs i5d611. 
ügyv. igazgató. 

587-19,12. 

Ft>Ihi\·iis a 
Alapjrínak 

székesfiíviiro::;i alkalinazottak Segí!ii 
terhére kiszolg1í.ltatott gyógy!"zert•l; 

szú1nlúz<isc túrgyúban. 

A Székesfővárosi Alkalmazottak Sezitii
;dapjánnk I-~özponti ignzgatósűga értesÍÍ:ése 
alapjún felhivjuk a gyógyszertúrak t. felelös 
vezetőinek figyelmét. hogy a Testülettel é.' 
az Eg?esülettel kötött n1egállapodás szerint 
~,z Alap terhére kiszolo-áitatott oyóo·yszerel·-"l , l' e e. o. \. 
1:'? a .~za;r11 at ha;'o11ta az ~t1.lap szán1lapapir 
,1an l~ta1!1tva nyn.itsák be. A késve benvni· 
tott es a különböző rendszerü nyomtahA
nyol;;:on l\:iállitott szún1lák vao·v ~ szá1111-'tl·· 1 j" f o.. t-. J ' \. 

na' negyec evenként történő benyujtása tor· 
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Jódást okoz s ezáltal a számlakövetelések ki
uta 16.sa késedeln1et sze11ved. 

Budapest, 19'12. február 10. 
Pi'cycr De:::s6 

a ~!GyE főtitkára 
J{ovács ödiin 

a BGyT Uv. igazgatója 

.Brt1~sités a zsidók közéleti és gazdas;í.gi térfoglalá
r;ának korlátozás:í.rúl szóló 1939:1'\'-. te· végrehaj~ 
tása t{\rgyában kiadott 7i20-1939. l\1. E. szántll 
rt>ndl'ietbcn Incgállapitott bejelentési kötelczettségriil 

Az 193D:IV. tc. yé:grehajtása tárgyába11 
];iadott 77:211-19:39. i\I. E. számu rendelet 
szerint minden munkaadó köteles az éitel· 
:n1i·ségi n1unkakiil'be11 fog:1alkoztntott a1kal
n1azottainak szen1élyében. n1u111;;:a.körében és 
i1l'etn1énveiben beállott változásokat, a ren
delethez' mellékelt V. sz.:· mi11ta szerint, fél
éyenk211t bejelenteni. -~z első Jélévröl szó1ú 
1Jejelent&st, amelrben az 194Z. évi j~1H1ár hó 
1-ső nnpj{ttól junius hó 30-ik napJálg ter
iedő iclüben félévre törté'nt változásokat l;:ell 
Ídmutatui. 19,11. julius hó 31-ig keJ! meg
tenni. Ha· változás az iJ!etö félévben nem 
volt, azt szintén be kej] jelenteni. 

Gyógy„5zerészgyakornokot a gyakorno~ 
ki idő r,ltt, rle legJeljebb két évig a gyakorlat 
n1egkezdésétöl sz{unitva 1 p;yógyszerészsegé-
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det pedig a gyakorlati segédiclő alatt, de 
1egf'eJJebb háron1 évig a gyógyszerészn1esteei 
oklevél 111egszerzésétől szán1itYa bejelenteni 
nem kell. 

A be~elentéshez szük·séges V. sz.áinu 
n~ro;11tatvtr:1y Budapesten a kerületi elöljá
r?sagon. varos91~ban a polgár111esternél, köz
seg·ekJ~en az elolJáróságGkon szeri;zhetö be 

Duclap2st, 19'12. junius hó 16. . 

Gróf! Guulci J7 • ·· ;OVlll'S ad.ön 
üg·yv. igazgató ügyv. igazgató. 

_,\. I\.Ingyarországi Gyógyszerész Egyesiill't fs a Bu. 
dapesti Gyógyszerész 'festiilet kiiz{)s<'n ezeken kiviil 

a kövefkezö érte.sitéseket adták ki: 

19,12. február 10-én az Orsz. Reformá
Po~ta Betegbiztositú J11tézet terhér2 rende'.t 
gyog)"szer1\:ülönlegességek tárg?á hnn. 

194:2 . .i anuár 29-éll és március 1 il-én 
ujból, az ,.Országos Orvosi I\n1nara 1Iiva
ta1os ()rvosi cin1- És Ii:özeo'észsé~·üu:\·i .'1.dat-
tára" tárgyában. 

0 

·- ~ • 

1942. február 10-én az Orsz. Heformú
tus Betegseg·élyző és Ten1etkezési Egre.sület 
uj ciméről, 
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(l\. Gyógyszerészek Zsebnapt:'tra, iUPIYe a vele együtt éyeldg ntcgjPlenL 

Gy6gyszPrészek ftyk(jnyve, n1elyik kiiit•lélH'n és hoi tal;:í.lhatúk'.' ''') 

1871i:XJ\T. te, 

1878:\T. le. 

lSí~!:XL. te, 

I.883: éví 22.3í0 U?IL 

1SSG. évi 1,:JGO. 11i\I. 

tS!Jl. éri G·7.231. Di\I. 

..--\ k(;;:1·gészsl·g-ligy l't•Juiezésériil, f. iköte!·, ::;:3. old:tl 

.A gyúgyszcré.o:z Ut11ktn1·1úsi kötPlezctt:-;égl', 

[il. oldal. 

k. 

.A„ 111:1gya 1· biinh•tütörYényköny\·nek a k:izegé. 
ségi.lgyi kiliúgúsról ::;zúló szakaszai, I. ~~öt. :r~. 

Szahúlyn·ndc:!Pi a gyógy::.:zeriúrakról, I. kö!(•t, 

111. oldal_ 

Gy(i~;yszprtúrak ri'.11jeJzésének szabúlyozúsa, \:-11. 

\iih•!, 33. oldal, 
Szcn1t•:yj(l~o;:.;ilvúny Ö7.\"t>p;yi útruh{t·1.ú:-:;1, I. kötet·, 

12:}. oltl:1l 

lS!l:J. éYi í'G.G·!l. lL\i Gyi'}gy:-:zt•rlÚi'< 1:~ n1cg\·izsgúlú:>a !'.·~ gyúgysz1.·rtúr-
\·jz,:gúlali jpg-yzDkönyY,· 1. kötet, JOG oldal, 

':') I. kiitct az J!J~U. é\·i, 11, kötet :1'.I. 1D2G. éri .stb. 

lSfJ,L éYi 111.005 Bl\I, 

JSD4. 6\·i ll.OOt1. mr. 

100:1. 0\·i !H1.tHHJ B:JL 

1007:\T, tc. 

l.D08:XLL tc. 

UHO. é\'i 8D Otiu r::'II. 

l!llO éYi 1·!.G15 Di\I. 

1D12. éYi JOfi.f.i~l'7 \ll\:i\I. 

Szahúlyn·iulelet a gyógy.-:;z:q·„k, gyógy.szcrfélé1~. 
nH:rg"k l·s n1éregtana.lnn1 anyagokkal való ik:e'

rcskcdl•o;rül, r. k,jlel, '1:2 oldal. 

lij i.:;yóp;y:;zerl'k a?. L lúblúz:tllba tartozóknak te-
1dntendii'k, II. kölP!-, fiO oldal 

Szabúlyl',~Htlclet n gyúgy.sz•.•rkü!ön'.{•g-c;:,s·égck és 
lii:'.:;·os iis,;:;zeléit•li.i p;yógysz1•l'pkről, I. köt:., 85. o. 

_J... lllt~rl0k<'kriil, ezek ha.sznúJ:1t:íról é.> clh•nőYzl~
:-:érii!;. lX. köti•t, l4G. oldal 

„A gyúgy:-zc1'tú1· hcrPnd«zés1• és 1nunka,;:zerei i.·~h. 
,·C::gT1'hajtús alól ki Yanuak véye. T. köL, 5G. (). 

Sz;il1ú!yn·nd1·let a kézi gyl1gyszertún1krúL I. köt. 
1:2~. oldal. 

„·\. küz"fi1rgalon1han hasz,y\lí!Hian lé·::'i n1értékck és 
::nérlíP.szkijzök •jJl<'11ör""i~r': IX. k. :~s. e lila! 

Gyú;:y;-;zc·ré~zgya-korn1>ki '.k1ik{~pzés é.s segé<lidö. 
I. kiitt•t, 183. oldal. 

'" "' „. 

) UJ;yaw.:ITÜ1 ::;zúlú rc:ndclke::6st l~L5<l e Jnj.st:ro1n n1ú':5 h1•lyén is. r "l !.? 
~· „: 



Ull;3. éYi l-!8 378 \iI\.i\I. 

lfll·L l·\·i l l '2.'i-lií \ 71\'.:\l 
1n1n. é\·i 18.-1~0 Nl\I. 

1!!'22. é\·i 40.-11-1. NMM. 

1:12:-;_ (•yj G'i.~!.:;o :'i\I. 

l!l:.!-!. l'Yi. 3fl.1 Gii Ni\Ti\T. 

l f!2'1. (~\"i l-11.000 NMl\I. 

ll.125. l>\·i 0828. sz. 

tfJ25 éYi Ni\Ii\I. 

1D2G. é\·i 25fí33 I\.i\I, 
1!J2G. éYi S0.20G Pll'.'.L 

1927:XXI. tc. 

1927 .évi 9,!.1•3G IGI. 

1928:XIX. k 

1928 :XL. le. 

1928. évi G7.007 I\:.1\1. 

1928. év"i 125.31·1 I\.i\I. 

1930. é\·i 35.,187 Ni\Ii\I, 

1930. éyi -.!)0.701 Ni\Il\f. 

Cyr'i.:ry.::-:c;·é:,~:gy::l~ornokok és :-~.·géch'k köte1ezö 
he}·li·:!ll·:-:," \t. !kötet, '.~15. olclal. 

Cy1íl(ysr.;cT(~.":>:! ·k t gycli>1ni kik(:pzé~"- I. k., l!)2 o. 

(;y;'igy,:,:e.1:'tr~i.k nyil\':"tn1ar1ú:::1 é,.; v{1!~0Lt iigye-
11 ti :-·zolgúl::i:t, TII. l:li!Pl, !11; o!d111. 

I'l;itina hiiYt~lyt>k <!-:; !PnH·z:;.k hi•ly1,tlc.sité;.;c, VIT. 
kü11~!, 8G o!.dal. 

(iyúgy::z1•rtúr! pénzt:'tri küny\'ck yczt•lé::-:1-. I. kz)L 
1 í-! tt!dal 

Ok!eY1>le.~ g-y\ig-y~:zt•ré:-:zl'k íclt>lliss{:gc, II. kötet, 
Ufl. o'.dal. 

8:-:1 n1é:yjugu gyógysz,,r;úrak hérbc:Hlú:-;a és ke_ 
ZPltP!l·::c, I\i, köb·t·, l'iO oldal. 

:'II kil'. kiizponi i n1l•rtékUgyi intézet dönt·ést•,. 

III. kütt,l, !18. o!dnl. 
l)r11gé;-i:"tk é::.; illatszertún1k n1Pgvizsµ;fo'.ása. II. 

kiilc!, U3. oldal. 

Eöl:Sz<'tTCJHk•lci, III. kött•t, 30. oldal. 
Gy{Jg·yszPrészi Jepáro:ó készülék iizen1bentarlúsn~ 

III. k,ib•t, 156, oldal, 

Betc-gségi és baleseti 1{.ötelezö ·biztosítás, IV. köt; 
•12. oldal. 

Gyógysz1•részr<k Iparka1nari !J''.c!&k alóli 1nt·nte;;-
ségt>, IV. kötet, 86. o1dal. 

.c\.lial'.(•gészségiigyi törvény, v. kötet, :23'- tt1d:1l. 

ön•g:-;ég, roldk•antsúg, öt.YPgység, árvaság esetére 
szl>Jó költ>lezti bizto.sitús, v. köh·l·, 3-!. oldal. 

.1"\ ki.ir.fogya::;:l ásra szúnt szB(Viz Pli.i(1Pit:'!.~a ~s 
forgalo1nbahozatala, V. ,kót.et, lGO. oldal, 

~"\ li:ö:tSogy:i~2l{1;,n·;1, szánt szikviz -elöúllitúsa és 
forgalo1nhahozatala., v;r. íld:i!ct, 55. oldal. 

l\:l•zigyúgysz0rl:'irak szigoru Pllenűrzésc, VI. kiit 
S-1. u!d:tl. 

F1•niiz{i hclt>g:-'l•gek viz~gúlati anyagának céljaira 

s::olgúló tnl'iúlyok kötelézÖ tar!ú::a, VII. küte!·, 
S-!. oldal. 

1930. é\·i "J3.3-!7. Ni\Ii\f. ~·\.z OTiffnnk Jl:yujtandó l!.;;ed-rez1nény, VlI. kötet, 
S!J. oldal. 

·~ "' "' 

~1 -· 



1930, éYi 121.021 I\:!\L 

lfl:30. l•\'i 120.881) }\,~\I, 

lfl:31. óyi J27..!0!J P::\I. 

J 9::12. é\·i '!00 N:\J:\L 

n-:r2. é;·j 230.300 B:\f. 

19:12. éYi 1300 N?.I?.L 

l!l:l2. évi 25LGtfül B~I. 

1\yill•lt Jebii~~.rpt>nyós 1nél'1Pg1A-.: 
\:II. kölet, ,11. oldal. 

hileh·~il é:oériíl, 

.·\ nH'.•rtekc-k és inéröesz.közök hitt>Jc-:;itC.o:érű! \;II. 
kütPt, -1:2, uldal. 

::\It·:0lc:·:'{'g".s éck~::itii:>z\'l' (.;::;:cch:trin) forg-aJ0;111Ja_ 

hozntala é~ 1•ladiisi ún1, \TII'L 1i>'lilt>t, 78 oldal. 

I\:öz1ryógy.:.:1,:::1\•!iútús (.szegénybe(·,,g1>k gyógyszcr

i•IJ[dú:-;a), IX. köiet, 'ifi. oldal. 

Gy/)g-yo:zedúri jogJoly:1111odú:::ok i:-:111~-t ·~11f'gt.:ng1~

f!{,_.,., IX. kiitPt, fi:3, 11l<lal. 
I\:l)1 húz1·21Hle\•t és gyógy:-:zc rre-ndi'1(~;-:i u!a;.;il:'ts, 

lX_. kii!el, 103. nldal. 
..-\. n·11d;•!t'iiHlézt>tck -ré:::zéröl való gyÚJ{y;:;:zprkiszol

gúltat(ts s;.,:1\lúlyozú,.,:t, IX. kötPt, GD. oldal. 
!\IA V _ ,.,1 l ;k·öi ()tt gyiigr2ze1·szúlli1ási cgy1~z111ény, 

III. kiilet, 178, oldal. 
O'l'f_,-~11 ktitött gyüg-y;-:zer~z{llJitúsi P·gyt'Z!nl:ny, 

·vIII. köll·t 85. oldal. 
I\:Dzgyl1g:y:-:zt•r1•llú1ús (úll~11nkinc5LÚi-) h·rhére ren-

delhetö !{yógy::;zprklilönlPges:oégt•k:, nr:n1 hiva_.' 

talus gyógyszerPk, u. n. 111P;;;tp·rsóge . ..: t[qis~1.1~ 

rt:k és széru1nák ji>grzé-k1',. IX.. kötet, 50. old, 
l\I6rlf.khirt:1Psitl•sck ügye ( 1.i;;s7 Pfog!alú:-::), IX. köt. 

20G. o!d:tl. 

O'!'I t\'rh0r.~ rcndi>-:t. gyligyszt>rek kiszolg-{tltal-úsa, 
IX. kült·t, ~1 l. oldal, 

InnPn k<'Z{h·e az l~):J.L {~yi ZsPhnapliirhan talúihalúk a kiivplkt>zíi 

l'(·nde1etek: 

l.fl3!L évi 23,0.72.t Bl\I, 

lfl3G. é,·i 227.573 B:\I. 

1933. évi 212„100 Bill. 

líl33. évi 77G Bl\I. 

_,\ h(izi L'." k0~:i.r~yógy;-;z1•1·túraik h:'.:ió.::;lgi \'iz..,g-[,_ 
lul:t, 1-L oldal 

.:\ n;unk:ll:'ti'i' !H~lkü! ::.nUködü ialu::i i.ry(•g"y;.,;-: ;réw 

::z1'k Yn::árn:1pi 11n1nkaszUncte, G:3. o'.dal. 

:\ uyih·únu:: é,; l1ú:d gyógyszertárak 11en1 /I;Y(Jgy

~zt·1·ú::;z a!k:ihnazoitai'ról szóló r,qulc'.ik,_•zt•s, (i4. o 

~\z "n'i~ll:i I ;\su gyúgy.szl'l't!kl'e- \'011:11 l;:uzú B n1xel
lc:-i pgyez1nény, 85. oldn1 

•• "' ,„ 

•• 0 
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103. tvi 210.782 BnL 

1933. évi 200 BM. 

1933. évi 210 Biri. 
lfl,)3. évi '.:'..20.000 BI\l. 

.::">:.. kUlönféJc tipusu gyógy;':zeTl'ára1~ rezsikiilts(;_ 
gén• Yonatkozó (~gyesnleii f(~Jterjpsztés, -18. o. 

J\.z egysé.:S!'S ö;,;zcLélclii gyúgyszerek és gyógy
szerkiilön1cgességek ellenőrzése, 50_ oldal _ 

_ !\.. gyógys:~réo:7.i kan1a.rúk létesitése, 47. oldal. 
i\..z uj gyógyszcrúr.szabás, 104. oldal. 

Innen hczdve az 19a5. évi Zsebnaptúrban t.alúlhatók a kiiYetkezi) 
rPndelefek: 

1933. évi 215.000 Bl\í. 

1fl34. évi 2G2 Bi\L 

19.?1.í évi z.22·: I\IE 

193•1. évi 2-5,1.000 Bi\L 

1934. évi 'iGG Bi\J. 

193·!. é\"Í 2G7.Gl7 Bill. 

193,!. é.vi 178. fJ38 Pi\í 
193,J. évi 32.%2/!V. PM. 

.i\. 1v·. kiad{t:o;u Iviagynr Gyógyszerklinyv éle.tbe
lépletése, 33, oldal. 

_A,_ kóros iné1·e.géh-cz<~tre alkaln1:i:s kúbitószcrek 
jegy„_élkének közzététele, tlG. oldal. 

Rend{'let a ne~nzetközi ó1)iun1-l'gyezn1ény ügyé
ben, GD. oldal_ 

_1_\ l\Iagyarorszúgon forgalon1ba1101;hai-t1 egységes 
összelételü gyógyszer(.'k és 1Jcülönh~gpssége1tröl 

szóló utasítás, 57. oldal, 

.A. kúbitósze1vk gyártásának 1tor1átozúsa és :fo11~ 
galt)n1b:i1hozatala, 63. oldal_ 

Leirnt a 1kozn1etikai cikkeknek g)ró_g-y;;::roLl;:trakba.n 
való úrusitúsúról, 6:1. old~z. 

. .\. készleh·últsúg üg)v, 85. oldal. 
J\... gyúgy:>zer!úrak általános forgalnü adó illető

leg forgaliniadóvúltsúg kötelezett;,ége, 88. old„ 

Innen kez,lve az 1936, éYi Zsebnapt:'1rban találhatók a ki)vetJ;:ezi) 
rl'nclelefek: 

1031!. évi 252.G27 Bi\I. 
193'1. évi 260.570. BJVI. 

:\. g-y/igyszcrészi gynko1·Jat_ 
A„ nyilvúno;;: g-y6gyszf>rt-úrak :'trusit{isi kJrének 

szabályozása. 

Innen kezdve az 1937, évi z~ehnaphírhan találhatók a. ldivetkezl> 
rt'tHlelefek: 

19JJG. é.-i 23·0.800 B~L E:g-y:-'0~t',; li:-:szi•t0b·lii g-yúg·y:-;zen'k (,s gyíigy,;;zer
ikrli!önl<'g-0s:-:ég1•k ellenürzósc, 

t-:. _, ,.., 

u 



1fl36. évi 75.GOO .A.Pl\I. 

193G. 6·l.i 2C5.000 :~JL 

1H3li. é·~i 2G0 ~~&7 Bl\1. 

U! l{;. ~\" 2G8.!)00 Bl\I. 

1~}3G. é. 70.0iiO I/.:-\.:2.F'\f. 

1D3ti. é\·i '.21.000 l\.l\I. 
193G. é»i '..:D.JOO P:\L 

Ga::danikoiin árának 1n6rséklése és gyógyszeTtú ... 
rak u1j[1n való {u·usitúsána;k sza'bályozá.sa. 

I-li\·ata!o.s gyógysze1·ek törz-skönyvt~zés1•. 
.Az O'I'f 'keretében a beh.•g.ségi segély1•zé.si jogo

.sultsúgn:!!fo n1un-kaadűi igazolYánny~d igazolúsa. 
_.:\. 1\I. I\:ir. ·Országos J(öf.1.•gészségUg-yi Intézet 

Yicl6ki úJ!on1ú:.;ai ~nükörlési 1körxi·t6nt·k ujabb 
.szabúlyoz:.'isa. 

.-\. bo1· (•Jöúl!itú~-iu1ak, J.aizi>lésének ós fo1·gahnú
nak :-:z:ib:'tlyozásáról és a borha1nisitús tiia1-
n1azúc:ú1·úJ .s;1/1'ú 19:lG. V. Lör\·ényci'kik YégTe
h:1jUi·;a. (I\:iyonnt a rcndelr-t·ből.) 

.:-\ 1.n;flf.:')-·.:.:zc1'1{f'tt·:::kPdt'le1n ~znbálynz{LC".a, 

.·\ j(iY('lltd01n- ós y·agyonadó 19-3G. óvi kiYl'lésc. 
(l\:iyona1.) 

Innen k(•zdyc az 19:~8. i•Yi Zsehna1>t;írhan talúlhnt6li: a ki)vetlíe1ii 
rend(•]etck: 

lfJ:Jii, i\vi '.:'.i.íl,500 

"~·~·--;'''-

XIV. fü\I. 

1827. évi :~43.00-1 BlVL 

!f!3'( é\·; 2:-r:.'2.-10 Bl\I. 

10::in. évi 70.üOO l/_-\. 2. 
F~L 

1936, évi !jfl.702 11/-.\. 

1937. fri -H. GyKB. 
1937. évi 811. 

.:-\. 111:1gyar g-yártn1ányu z.sii·o:; ol;ijcknak k:iz-

kórhúzakbnn és álla'!ni gyógyintézetefü1ben valQ 
hitsz-núlatn. 

J-\.z Pgy.ség<'S összctét-eHi gybgyszerek és gyógy
szL•rldilönlcgt•sségek ellenőrzése:. ,!O. ol(Iai. 
A. ziild<kc1·pszt védelme1 •!8. oldal. 
A. bor Pliiállitá:::-únak, keverésénel{ és forgalnuí.-. 

na·k ::;zabályozása, :52. oldal. 
.:\. kozn1etikai cifokek foTgahni adó\·ú!tsága alap

jául szolgáló ~l!n„•skedi..·lmi érték<>k ujahb 1neg·
úllaipitú::;a, 65. oldal. 

_,\, gyógyszerészi púlyára lépés. 79. 0
1dal. 

Ut.nsitás a gyóg~~növénygyüjt6'k bevú1t6k és 
n:igykt•re8kt•d&k részére. 80. oldal. 

Innen kezdve az 1939, évi Zscbnaptárban taiiilhatúk a következő 

rendeletek: 

1938. évi IV. tc. _.\z 1914-1918. évi világhf~boru tüzharcos ér<le
n1ei11Pk elismeréséről, 

t~· _, 
~- l.i 

\? 



1937. éYi 247.138 XV. 
Bl\!, 

193G. é1·i 2.J0.974 XIV. 
Bill. 

1m3•7. éYi 2-!-7.152 Bl\1. 

1937, évi z,JG, GOO Bl\!. 

1937. é\·i 2·17'.G81 BM.--= 

1938. évi 30. I BM. 

1938. évi 242.9.G2. Bi\I. 

1938. évi 243.221 XV. 

1938. évi 23G.159 XIV. 
1938. évi 2·l2.110 Bili. 

BM. 

1937, é. 213.537 XI. BM. 
1938. évi 245.4t5G BM. 

1938. évi 245.559 Bl\I. 

1938. évi 24'5.o.18 Bi\L 

1938. é\·i 245.300 Bi\I. 

J1938. évi 256'.55ú Bi\L 

1938. é.-i 10.000 P1'f. 

.:-iz • .\'!nbesid t ab1eitának a közgyógyszercllátús 
te1ihére iv.ndelése tárgyában. 

Cs(idbe jutott gyógys7A~rtúr szen1éJyes jogosítvá
nya lul~jdonosánalkl kezelési joga tá.rgyában. 

_>\.z Oriza és Rizomaltan elnevezésii t{t.pszerk>IS-· · 
szitn1ény{~k a közgyógy.szerelláUis terhére ren
delése tárgyában. 

i\ tliphterin P11enes védőoltások kötelezővé té_ 
tele tárgyában. 

ii„ Deseptyl ta:b,letta. .elnevezésü gyógyS7.e'.l'ké-
sziimény 10 tafblettás csoinagolásának a köz
gyógyszen:._•llátás terhére rendeilése tá.rgyában. 

Budapest széfü:esfövárosban az elsöfclk!u közegész.,. 
ségügyi hatáskjrn<'ik: a polgúrrnester és a k~
rületi elöljáró közt ''aló megoszlásáról. 

/l Deseptyl injectiónak a közgyógyszereUátús 
terhérL' rendelése tárgy-ában, 

_A,_ \'·iclea-ok1jnn'k a 1k.özgyógyszerel1átús terhe.re 
rendelése tú.rgyá'brnn. 

'fis„,tc.;;ség:h•le:n verseny ·a!bballhagyúss. tárgyában .. 
S?,ublhnátlkészit:~nénydkneik a 1bábagynkorlatban: 

eltiltása t-{1rgyúban. 

Gyógyszei-re:ndelési uúmutató tá1•gyá:blln. 
.A.z „}.xsoleu a" t:úblcttámnk a közgyógysz(ffellú.

tás ted1ére rendelése tárgyában. 

_h,_ Vitarsan elnf'vez:ésii arsenobensol gyógys-1.ctt•
készitn1énynek a 1tözgyógyszen~tlátás terhére 
rendelése tárgyában. 

A San.amid tablettának a _ fü:özgyógyszerellátás 
tPrhére l'endelése t:áTi'Yá:ban. 

llz elnberorvoslásba.n hns:1.nálatos ibakterológiai 
tenné':'.:1Plii védöoltó., gyógyitó~ és kórjelző

,készitmények termelése, forg:do:nbruhozataln. 
é:.: ellenőrzése tárgyú:ban. 

Insulinnak a ·közgyó1,,ry:;z(~re1látás terhére rPnde

lése tárgyában. 
A jöypJelPtn- és vagyonadó 1938. évi kiveté-se 

tárgyában. 
•• ~ 
"' 
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1!138. évi 2000 Pi\!. 

1H38. évi 78. G;·KB. 

. .\ szeszegyedáruságról s;i;ó~ó 1938. XXX. t. e. 
végrehajtása tárgyában. 

1-lirdet n1ény a gyógyszeTészi pii.Jyára lépés tár
gyában. 

Innen kezdve az 19.!0. évi Zsebnn1>t:írhan tahilha.tók a kiivetkező 
rendeletek: 

1939. évi II. te 
1939. éYi IV. tc. 

1038. lvi 1I. E, 

1939. évi 5240. 1\'I, E. 

1939. évi 52.10. i\L E. 

1939. évi 77QO, l\I. E. 

193!1 évi 781 O. ?II. E. 

193D. évi 813110. l\I. E. 

198!l. évi. Dl\I. 

:Ui:1!l. é\'i 150. D:\I, 

1fl3D. évi lGO. Bl\I. 

1na:}. évi 17G.5'i2. 1311. 

1fl3H. óvi 15:.1.11'5/XI. 
Bi\[. 

193!). évi Z.3G.23D/XTV. 
KII. 

1~l3!J. évi 7•!1. Bl\I. 

Jt ht•nvédele.mről, 

..\. z::idúk közéleti é.s gazdasági térfoglalásának 
k1)rlái'ozásáról. 

_.\_ \'isszae::;aiolt f<'lYidéki terUielek pénzUgyi l;IJZ
igazgatúsúról, stb. 

.;\. Yisszacsatolt felvidéki terület-en a gyógy::;z~~·
rés„,i-r gyitlkorlnt rendezése· ní.q,,ryáhan. 

A_ \"h;szacsat·olt felvidéki h•riilet re a ln:igyar nui... 
gúnjog hatáJyá11'ak 1kiterje:-::ztl~sc tárgy5.ba1L · 

_.\ z:;idúk közéleli &s gotzdÚsúgi térfoglalás<inak 
korlátozúsúról szóló tÖr\·ény végreh.ijltlsa lár
f{YÚh::'n. 

:\ vis,.;aL{;n kúrp(üaljai tt·rlil<~ten a gy1'i~.·.·y:;;:f':·é: 

::zi gyakorlat sth. n·ndezé.:::1~ túrgyúban. 

A l:tJHik Íl'rjeth•lnH::1uk korlútr•t:ú;:;a i(trg;-ab.in. 

.-\z OTl hetegiégi biz1n;;itú.~i :-:egélyci~0 1ú1•glr~ri

i!'•:-:e 1ú1·g·yúhnn . 

. "\ ~y1'1gy.:::z\·rl~~:z;1 '1l~a Jn1:::~ullak n1u11kaide jl:r,ek, 
!i•; . .rki:-:~,bh n1unka·bé:·ének és Iizl'iés1•s :-;zab~:l!.~<i

gún~1k szahú!yozúsúrúl . 

. :\. gy/igy,.;zer1:'trak Uzeini i<le.ié1H-fi~' és tigy1·lples 
;-:zi)lg:'1!;1tú11ak szalJÚlyozúsúróL 

.. ..\ g-yúg-y.szt~résza!kahnazotL:Jk lPgkischb iiz'.'tésé. 
riil. 

_;\ I-\t'riih:ti DPteg-bizto;:itt'J lulCZt>I g-;:úi:"S-Zl'!'· 
;;zú:nlúinak kifizeté:-;c túrgyúban. 

},_ gyógy"Zl·:'féle anyagukat úrusilú kei\'~i~ü·.lük 

fokozoitabb «ili>·ni.irzé.;:éről. 

liadirokk:tr:'t, Yi!éz és t i.izharros gyógyszerészek 
clíinybt•n ré.:S'l.e:-:itéséröl jogadotnúnyozú;-;kor és 
al k:tln1:1z tat úsnii l. 

to 
Cl 
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1938. évi Pénziigyignzg. 

Yégzés. 
1939, Ó\'i 30.000 Pi\!. 
193~9. é\wi 200. p. l\L 

1939. évi 148.GOO P. i\1, 

1939. évi '19.0üü F. l\I. 

1939, {!vi 2G.201/IV. 

\T, és I(özokt. l\L 

1939. évi I. 1\'I. 

1939. évi Gyóy.yszcn·ész 
1\funkaLénnegáH:rpitó 

Biz. 
1939. é. 10/4829. i\fABI 

.l\. Ye·gyivnri forgalmi adóváltsiig tárgyában. 

ll jöredele1n_ és vagyonadó lli:ih;etéséröl, 
1{úrpáta!já11 az OTB~J\. egészségHgyi szolgálata, 

nH1st1~i·séges édesitöszen~k egyedf1rusága
1 

sib. 
t úrgyúban. 

l\Ie:.o'h~rséges éd,!sitőszerek árusítási engPd&Iyei„ 
11Pk ft•liilvizsgálásáTóL 

./1. J Jator\·osl úsb:i:n haszná!atns gyógysz~~rküli)nle~ 
gesség1•k, tápporok, :fluditnnok, stb. tárgyáb:nl, 

Gyógy.~zerészgyukornokok púlyára lépése é;:; n 
gyrukiornHld tamfolyan1 részvétel<! tárgy~frba.n, a 
vi.-;szacsatolt Felvidékt>n. 

.A. polgári Ja<kosság IégoJtalnli egészségügyi cik
kekkel e!Iátiis:t tárgyában. 

„A. gy,így:-21•rész ::.11unik:alftrsak 
Az Intéz(•! tagjainak vidéki 

tárgyában. 

d!j11zásáról. 
gyógyszerellátása 

Innen irezdve az 19·11. éri Zschnaphirban talúlhntók n kiivetJi:ezö 
rendeleteit: 

1n„10. \TI, tc. 

12.177-JD!JH. i\L E. 
45í0-19·!0. :\!. E. 
33D0-1D·!O. i\L E. 

189.Sll-1D39. B. i\í. 

80 2Gü--1939. B. i\L 
189.549-1H·39. B. l\I. 
19.!Q:V. JJ. i\I. 
220,lű0-1D40. B. i\í. 

22W·89-!D·!O. XV. Bill. 

222.550-1940. E. l\I. 

_4_ \'P.Hen•ús törvény és a közegészségügyi tör\ré_ 
1lyek egyps rendt!lílcezé.seint:iki 1nódositásn.. 

Uj:Jbh gyógyászati cikfü:ek zár nlú vételi~ 
Uj::lbb gyógyászati ci!fokek zár n1á véh.•le 
_!\. forgulnii és fén:yüzési adó kulcsának feleme

lése. 
Néhány gyógyszer feh,étele az egyesitett gyógy-

szt>rársz11búsbu. 
In:-oulin bPszerzése az ORB_.\. részéTc, 
I{cndPlet u Formulae No11nales„röl, stb. 
01~I-Yény(•k árszabása, 
Egyes gyógyszerl'k és vényn1intáll0 áraihoz -pót

dijak :felszámitásn~ 
A„z általános :forgatmi adó és u fényüzési for. · 

gn::::.niadó kulcsána:k fele111eléséve1 qntpcsolatos 
egy::.éges felúr engedélyezésP-. 

St>bé.szeti li:ötszerek kicserélésének uj re:ndje. 

"'-

·'"'"~::il 

to -· 00 
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537-1!).!ű. IC. E. IC Sz. 

22:~c:Jfí.t--J 9-t0 nnr. 
~20.·!05-10-lo. Bl.I. 

Jfi0-1H-10. I::\I. 

20.t.G'.2.D~Jfl.Jo. Xlff. Dl\I, 

1D.500-1n.10. P'i\I. 
5-! .. J-27--1D·10. P. I. 

1!Ui.Ju(J-Ifl.!í1. r~r 

3'i.:3.J8--.J!J::i8. \:. 1\. i\I 

32JHHJ-l~l-l(J_ V. I( :i\I. 
G·L!JOH-.l!l:l!I. Tp. i\L 

ilG ;·l.Hl-"l!l::lfl. 1\}~:i\f. 

2.lS.GOO-lf),10. FJ.\I. 
<!1.701/l!l40. 1\.1\_:i\I. 

37.1D2-l!l:J!l. l":\L 
153 soo~1n.11 F1L 

lD~lD. IL le. 

_-\ gy(Így~zerészi n1üfa1ödés t~h·gyába-n ;kiadott 
lfl3,!. évi rendt•let Yégrehajtási utn1sit{tsa. 

Insnlin kiszolg{1ltab:i.sánnk korlátozása. 
?-Jt'hczpn póto'haló gyógyszerPk {dlat:gyógyászat. 

l1an Yalú t>ltillúsa. 

.:\z 1fl-l0. é\·i \TI. te. gyógy:-:zerészi vonatkozásu 
rundt•lkezéseint'-k Yégrehajtúsn. 

Orsz:ígo;.; púlyúz,~t •J3 gyúgyszPriti.ri jogosit_ 
YÜnyra. 

,\ jfircdi-!1·n1- és \'ag·yonndó 1!),JO. évi kh·t·lésc. 
'l':'lr:>a;.; :-:zPn1é!yjogu gyógy."zertúi·ak kerPseLi és 

jün,<h•'.in1i adójn_ 

:i\f1'stcrs(.g-e;.; édesitőszprck :forgailna és ÚTa. 
Gyú_1,fy::zcn~::zi Tuvúbbképzés l(f)zponti Bizottsú

g"Únak S%Pr\·ezé.'3e. 

8:-::1·búl,rzai az egy1•tPn1i g-yrígy."zci-észképzé.sr(íl. 
Gy/)g-y . ..;z1,rip:t ;·i anyagg~tzdú' li:od{ts .szt1kbiz0Li;0;úg[t_ 

ll<Jk felúJ!iiúsa. 

Jiagyar tea fl::é.szité::.;c és fo-rga-lo1nha hozataP-a. 

l\I:1gynr H•J. kl•;.;zitésc és 

IAiv:kii ('.:,; rok••llnnyagok 
zft~·a. 

furgalo::-i1ba hozatnl:t. 
[orgahnúnak kot·lúto~· 

!C:g-!'.·1·irl(1 ;:;zi.•rdc forg-nlo1nba hoz:ii;•.\n 
J-\. eukor [orgn!n1ún:.tk és fogy;1s1.1ú~únnil\ szahú

lyuzús;1. 
\iég-r1·hajlúsi ula:;i1ús a ho1n·édch11i ii:ir\·éuyl11•z 

íl. gyógy:-:z;·részekt•t érdeklii vull~ll'-koz:'i.sban. 

Jcleulés ;l Gyúj:i lnlild:5dé.sérűl. 
;\_ J)obbind kötött gyúgy2zer.szú1li1úsi pgyt•z,;nény. 

1:,-, 

"' .,, .. 

Jnnen kezdYe az 19-!2. éYi Zs<-•hnaptárban 

rPndelett>k: 

t<lláhattik a ki)yetkez(í 

7200-19·10. i\I. E. stb. 
7990-19·10. l\l. E. stb. 

il150-19.Jl>. l\I. E-

?iiunknbét"l~k szahályozúsa 33, 65, ()7, 126. oldal. 
(;yúgySZt't'éSzct l't'lHie-zéSt' a VÍS:;Z:lCS:t (olt kcl1•ti-, 

erdélyi és <léh·idéki teTÜlete-n 3G, 70. oldal. 
Fizelé:>t>k szabúlyoz:ása n1ng-ánaJ.kallna%otb11rnál. 

30. od:tl, '° „ -
··----· ----------- i; 



1700-1941. i\!. E. 
2880-l!Ml. i\I. E. 

5777-1H41. 1\í. E. 
5290-1941. 1'1. E. 
223.506-1940. XV. Bi'il, 
800-1940. B. M. 

&3.750-1940. B. i\I. 
!89.62&-1939. B. i\I. 

D60-l9•l0. B, i\l, 

224.662-19•10. XV. Bi\l. 
stb, 

;189.001-19•1'1. B. i\l. stb. 

317.335-W-ll, B .. i\I, stu. 
298.800-19•11. B. i\I. 

128.S·!'i-19·11. P. lVL 
t45.fi32-lfl•11. P. M. 
10 29G-1911 lV. \'lLiVI. 

54.700-1941. Ip. i\I. 

37.100-19,11. IP. l'd. 

3.t.3GG-19-1l. I\JV.I. 
Z2.G98-19'11. KIGVI. 

ZOJ 000-1D41. KKi\!. 

Ön{tlJósitási i\..lap, ·50. oldal. 

Gyógyszerbí.ri szolgálat a !honvéd:e!mi szolgálta~ 
túsokná1 60. oldal. 

Lakúsn•ndelet 715. oldal. 
I-I:H1felszPrPlési adó 86. oldal. 

Gyógysztfrc<k ellünörzése OTI sz{nnláján 91. old. 
Gyógyszei•tári segédszeinélyzet lnunkaldt-j1~ és 
nninkabérf•, 92. o!dal, 

f(icinusolaj eltiltása á:!Jatgyógyúszatban, 111. o. 
Gyógyszerész ne1n fü1épviselhet külföldi gyógy-

Szt.'11készitményt, 112. oldnJ. 
Gyógyszerészi tevékenység 11,- visszaioglait Tésze. 

ken, 114. oldal, 

liely1·~ taxúlás, 118, 1:23, 1139 és 1"17. oldal. 

Okleveles gyógyszerészek t41enőrzö bejelentéSl\ 
132, 137. old:~l. 

(;yógy;-;zertúrak berendezése, 113'6, 140, oldal. 
O'rI és 1\IA„BI alkalmazottak hetegbiztositúsa, 

142. oldal. 

l~i.iz·kórh(~zi gyógyt-:Z1'rl'(~ndc1és, 144. o1dn1 
EgyPt!-!ni fe~yételi ké:l·\·ény bélyegi\\etékc 150. a. 
llh·!ékld~zu:bás, 151. oldal, 
Gyakornoktarlásra kij('(j}t gyógyszertúral~, · l!1ft 

lf38, oldaij, 
-:i\lunkabércn~ a vis:-;z:rfogl;:t.:t te1·n1etek1'n, 171. o. 
iút· alá \·ett: gyógyszerek forgalon1hahozalala. 

175. olda1. 
1-Ier»sú (oxálsav) mér<.~ggé nyllvánitásn, 178. n. 
E.a·íun1 1nctabisulfi!n~,~\: a tabJ{1ttúkh:1:1 úttétele 

az I. csoportból n II . ...:be, 179, oldal. 

Fugya~ztói vú~árlási kön~,rv, 182. oldal. 
i\lunkabérnH~-gállapitó bizottság határozata a 

n~_.n1 gyógysz.erész gyógy~zertúri a''.1k.aknazot ... 
tak 1nun:ka:béréről, 192. oldal. 

1\ér\-ény<>k béJyegilletéke gyógyszertári jogositvá ... 

nyokért, 208. oldal. 
IZúbitói'zt•n•k kiszo!-gáltatá.sa gyóg-yszcrtárban, 

212, oldal 
Gyógyszerszán11ák illet-&1\:ezése, 250. oldal. 

., 
·7' 

'" 
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Innen kezdve az 193·1. éYi Zsehnnplárban találhatók a köYeíhezii 
rendeletek: 

..-\da 1szol:;últatá:;; gyógyszpr1árnkról, '11. oldal. 
A.lkalln:izoitak fizPtést•s sznbadsúga

1 
140. oldal, 

_1\.lkohol drúgnlása, 190. oldal, 

...-\llati szer-i;ek forgalin:i, 13{). oldal. 
llizt.o.„itúsi ja\·adahnazúsi határ feien11•Jése, S21. 

D·L 
BorolYa:>znppun, lGS. oldal, 

Chi11in!a!'b1 ln1u gyógysZpl't·k 1dszolgúlhuúsúnak 
korlútnzú:-:a, 40. oldal. 

Cofíei11tar1ahnu gyógy.szen•1.;: 1d:-::zolg[1Jtatú.-.;ú11ak 
korlútozúsn. 1!9. oldal. 

Cortip:in. 1'·1S. oldal. 

C:-:end1·3IÚ'r.s is atl;ahn:izottnak i<·kint1~ndő 1 lH-!. o. 
Cukorbctcg-Pk lil'jclt-nté::(', GS. oldal. 
Cukor Jogya:.:.ztú~i ndúja, 191. oldal. 
Cukor Jorgaliuúnnk sz:ibúlyozúsa, 17,1. oldal 
l)1Ti1ihyllíu feli;étcle 01z úrszabúsbn, •!S. oldal 

Délvidéken ·biztoSitúsi- b~·jelenlésekt 62. oldal .. 
Déh·idé-k1._•n gyógyszerészet.ről rendelkezé::-:ek, '57. e" 
Egy:.:éges ö.sszelét"elü gyógyszen•k elienőrzésP, 50; 
EIJp11örz(í p8n:;:tár sz;allngja ill<•télnnente~, 2(J0. o. 
Érl<>hniségi 1nunkakörben zsidók fog1alkoztri.tása, 

45. oldal. 
FizetésPs szabadsága nlkaln1azottnknak,, 140 .. o. 
Fliiés :,:znbályozúsa és tüzeiö1n1yag beszerzése-, 

1<!9. oldal. 

Gyóg~'11iivénykisérlet:i Intézetek feladatköre, 119'p 
Gyúgys:r.Prt>k zárolása, 35. oldal. 
Gyógyszertárak adatszolgáltatása, 41. oldaT. 
Gyógyszert.árak zsirel1átá:,:a. 15'5. oldnl. 
Gyógyszertári segédsze'!nélyzpt fizet·é.se, 100. a. 
Gyógyszertári szolgálat 1égvéd1:>1111i -riadónál, 127. 
I-I.itson:-;:zt-nvi szerHk· e1lP1iö·i·zési cl-ij:;, 52. oldal 
l-Iasználati utasitás (orvosi) ki.ilönlegességen is 

felti.inh:•h•ndő, 202. oldal. 

l-IázasságkötéS előtti 

131. oldal. 
köte1ezö orrosi vizsgálat, 

·~ fi?. 

.·1 

<6 
~ 



llon1;•oepatlúás szerek ellenőrzési dija 52. oldal. 
Illat:-:zt>rek árszabá1lyozása, 156. o1dnl.' 
Illeték<' üzJo•.i könyvek és Si.abadlapoknak, 177, 

181. oldal. 
Insulinrendelet, !68. oldal. 
JogosiLványokru kiirt pályázat ér·vényte!enit.ése, 

DS. oldal. 
Jövedelmndó, 182. oldal, 
l(alium chloricum, 106., 145. oldal. 
l(t>rba igényjogosultak gyógyszerellátása, 125. o~ 
l(t~reseti adó, 182. oldat 
E.é!niai gyánt'.k alkalmazottainak fizetése, 1'51. o. 
l(on1n1ersz injekciók ellenőrzési dija, 52. oldal. 
l(ozn1etikai ci1dtelt árszabályozása, 156. o1d'a1. 
J{.öt·e1ezö orvosi vi;r..sgálnt házassú.gkölés előtt, 

131, oldal. 
l(öLöző szeTek, 4 7., GO., 107., 1!33. oldal. 
1\.ülföldi gyógyszerek ellenőrzési dija, 52. oldat. 
Különlegessége!;: elle:nő1·zése1 50. oldal. 
Lafü:ásrendelet, 33. oldal. 

Légrédrihn.i riadó1\:or gyógyszertári S'Zolgúlat, 127. 
oldal. 

i\IoSÓt'zappn.n l:~ 1nosószer~ 168. oldni., 
Nat.ional-pénz.túl' :-::zallugja il1etékn1entes, 200. 

oldal. 
Növény-védl.•lmi szeTek forgalma, 121. o1dal. 
Orha rendelet n1ódositú.sa, 86, oldal. 
Orvosi ,-jzsgálat házasságkötés előtt, 131. oldal. 
OTT szolgált·atások kiterjpsztése, 192, oldal, 
Papircso!llng4llás korlá.tozása, 152. oldal. 
Pályázat érvénytelerritése gyógyszertári jogosit-

ványokra1 98. oldal. 

Piperecikkek árszabályozása, 15G. oldal. 
Pipen.•szappan, 140, 16'8. oldal. 
Poston-ál :felvétele az á1·sznbásba, 5G. oldal. 
J>ót:dijak a gyógyszerftrsznfbáshoz, 53, '55, o~dal. 

Prochinin, 148. oldal. 
Ricinus mérgező hatása, 99". oldal. 
Sacchn.rin 123. 188. oldal ' . . 
Sebészeti kötözösze.rek, 47, 60, 107, 133, oldnl. 

"' gj 
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288 

NElL\..NY HASZNOS 'l'ANACS. 
lrta: DR. ATZÉL ELEMÉR, 

egy. n1. tanár, belügyminiszteri tanácsos. 

Igeu sokat hallottunk már beszélni 
arról, ŰlO'g·y a !gyÓ(,'YSZerész'ek m:Jyen tájé
kozatlanok a legelemibb jogi tudnivalófoban. 
Holott egy kis fáradtsággal, egy kis utánol
vasá'3sa1, 11eJyesebben a gyógyszerészeti igaz~ 
g·atás elen1i sza:bályah1ak: ismerete mellett, 
milyen könnyü volna az eligazodás. Mennyi 
kellemetlenségtől és késedelemtől, de főleg 
anyag J\:árosodástol óvhatná~\: n1eg n1agukat a 
a gyög)•szerészek. A legkisebb jelentéktelen 
ügyben is vay közvetitől1öz, vagy ügyvédl1ez 
szaladnak, pedig az esetek legnagyabb ré-
5zében erre senm1i szükség 1tlncs. 

Addig is lássunk néhány gyakran előfor
duló esetet. 

}\. szen1élyjogu gy,6gyszertári jogosítvá
nyok átruházása pl. a legegyszerübb jogügy
letek közé tartozik. Nem vitatható. hogy aki 
s7,e111élyjogu g·yógyszertárat altár venni, 
akár eladni alrnr, az legelső sorban a szakla-



pok hirdet~scit !·:!sit'Í J:gyt:lcn11nc1. lla al\:ár 
:1 \·ételi. akúr az E1adú'.:d. a.iúnlatrú!. n:o.st 
lllár '\"! {;1·clekclt n--i'Ó"''·s·;nré:::::-: io·v értesül. 

'·- - Ó< ~.' '-'-~- ..... .:;;>. , • • 

lépjen kijzi.-cL!t:·n érintkezés1Jc a ln:~.s1].;: JJl-
lel. _;\ gyakorló é::; teljcsjogu g~'óg:;szerész 
( <'.tl'L\]- 1;::::zj ._, l· ,„. "(J! r1· ·- '! :~1·)J o 'Z'~ ;--1 b:::: ~l)C" '.::1] i t !Í S "" \._,.., e„. ö.Y o) ~-·..., --~ ~-- ---·J, '-'; ._. · ·· 
forg~1.J8n1, c;"'i:-OJ~.\. n.'r'lvfl.ntartc\kö1(\7

\", forgal-
111i acló. stb.) gondo'.s úttekintése után 1\.ön;.'
nyen e11Enörizhcti, hügJ7 a g3rógyszertárnak 
1nennyi a forgaln1a, n1e1111~'Í ebből az, a111i 
11or111ál forgalon1ból és 111e1111yi, ~1n1i a haszon 
11é11~üli fe1árbó1 sz61·1nazik. ElJb<'ii azutú11 
111eg tudja iLéini azti hog:;.- a g,\"(i,\2,·,\·szertftr
nak :n1ost 1nár ·n1<.~nn:vi <\ forgaln1i ~·rt9k2. lTa 
pedJ.g- legkisebb kételye 1s van az ert·:::k n1cr~·
i!Haoitása tekintctélien. hng)- -v~d.inn 111ús[{:l· 
sze1;esét vag:y kétszeresét kc1\-"C\ n g;;Ó,\2.',\'Szc:1·
t1.r~rt fi'7et11i a ~.[no·varo1·:.:z'í.n•i r;\-{irr\'Q.7(;

l'6sz E.o.·,i.~·r.:süi~t. yn~-.\- ·""'·akúr1~1~~J~i];: .. s~~11~Í·;l1 
$ZC·rkc2Ztöségc.', [l lc,r:i:n~.~·robll cl{!zé-k~11;·.ségf·.~;1 
111eµ:nd,ia 0r1·e ~t szH~·:seg12s. utL:ug·~z1t;tst. t J:1. 

il11aga nz érdE:li:elt gyfíg:.rsz.:.::ré.:.:z né.:-: ut6nr~. 
111inc1cn11ek sokknl n1e.u:bizhnL/íl1h <'dntr~l~ni. 
J;:f!p n .!z~·tif;:y::;zcrt{1r for;:c:lrn:lrZl {'?: órtókc'.,_;. 
nérc 11É7.\'e, .r;""i2rt 1ninc1(nröl '.:;ajií.t n1ap;a .r2·:: 1:i
ződi1( n1eg, n1inthn eg::;szct'üc:n a n1f1s ú'.t~·l 
h2J11c,i1;lvtt :1c!:~to:-::?t C..·_1!.·:1.dj~\ el k1:"sznénz·nck. 
_q_ _rtyóo::.~.::-;.:::: ·: :·t{1 ri j r„g\;si t·;[u1~\· 6. ruh út.6.súya 1 
]\apcsolato'.3 n1ag:ánjng:l szor:.;(icl,i~n-ck n1inden1:i 

! 
1 

;E_.rncri ;::z a1npn1int2ját. De ig~ri' fr~·;·i1-ny.0n i;e 

SzerezLct6 ez aká,1· ~[=5Y ú_U.·uhűzfr.:;on ~tese,~t 
rru5.sL:~ _,·y.szorcsztol. akai' a;-; cg>·csu1ettol, 
i llct'~~r:· · a .;·.z:! 1d<"'IY)l~ szerkes:-:tő:Ség·2töl„ _Egy.
réil 11cn1 szri1Jnt1 _1112gf2le5ll~ez:1i 1 h?g>: n1a~·n :~ 
r.:.:.::n1él·1·icQ":.-1 g·:.·n.li,\·:::;zertnr: 3og·os1tvanr nzol-. 
J.;iiz:~ r-' ~ln'f;„c:\: ki.izé tartozik. nn1e1,\·ek el 11e1n 

ndhnt<·ii~ é.s n:..:1l1 Ychet61·:. i~~}/ a n1ng;1nj0g1 
szerzőc1ésbe11 csnk a _jogo;;;itvún:.:11n1~ túry.·>·i 
] : :.:: n.:. Pd e:::'.:.:~ ( l ;·2rt. i:d e«::c·s, le.;-:::.'.::: i'1: le~. a ru 11: ~·;z. 
'···'·· '· );•:.-~,-„]..-;; '1 i::.-:; 'l·-;fir'1h-..:. t'~l (.tYÚl -~l'-· ·'~ ~, '" .. -~ .. -·· „ 1. • 

1;-:,:,:.::;~1i.íc.~:.d szc1·;:6d0st a bslü_s·,\·n1i11is:: 
ti:·i·J-r.„„ i,, ... ,-.„,.,•t i-!'i"1·:~1Yrl1·-'"1 ~nha-;;;en1 k'-'il cS"!.· 

toL~i. 1~1~:1
1

:!:";·~' n;;·~~i2:~té·r1~;:;n~t· ,1:~ · útr~~h,-;zX.:; 
l~npc:)Ú!1 1<·-~1.!.: :tz i, h(,g:>· ::. jnglif2)·1etet 
]~ütő k1it g·y6g?s~·:cl';:s:::i :.: 1-:iiz.io.'-!.·i. ill2t.f-ík;g· 
l:ilz ig::"ti:g·,·1. tús-' j i. \il í ft·:! t.: t·::l fknck 1:;~~gl't b::-

,;~·1t.{ko;:;a11 ],:i\·ú11r:n1 '1.·. 

relhivni [li'l"t\ ho.~~·:: ~l g:.·(íg-~·sz2rtú· 
ri ic::·f:2it\·ú;11; út1·ul1ú;~ús:'~\·~ti 1-:ap~·::.:c!athnn 
rlli.~( icscn sni~ase ic1.iesii8cnrk 1·ri:uynill :iu-i·~ 
tutrísokat. Nen1 szalJd c!fc1:',itcni. lit:µ:r bár 
:tí~ -i~-',fli:Xlí/. tc. !:~ ! . hi:~onyo.~; t01-:i11tct
l•e11 a be 1 ü cFn1 in; s!:tert 1.:: iit01 ez;; n gyóg~·sze1·
t'á ri .iop;o.siC;'Ún~· út.ruil;'1z(1.-;(11'a. ha c.~·.\-óhkéni 
;t l:é1··1·é1n,-er:ifl-~ ;1 feltételeknek .e1s.· 
,,,et tctt2'k 111élds rnerli1hctnc.k fc1 olyan 
1~örU1111ény~l\1 [~1ne1;rekct a k·61:v&nyc,z6k nen1 
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vettek ~Zl'é s amik esetleg azt eredményezik, 
hogy a jogositványt a belügyminiszter még
tsem ruházza át, \ragy pedig· aJ111ak eli11tézése 
>éppen a fentebb emlitett okokból oly ho·sszt1 
idő után történik meg, amely a jogügyle
tet kötő felek valamelyikének esetleg sulyos 
károsodásával jár. 

Személyjogu gyógyszertár átruházával 
kapcsolatban csak akkor kell - szerintem -
ügyvédet igénybevenni ha olyan jogkérdé
sek merülnek fel amelynek tisz1'<~zása kife· 
jezetten jogi megitélést kíván (Pl. ongatlan 
biztositék adá:sa a fizetés teljesitésnél). De 
normális személyjogu gyógyszertári jogosít
vány átruhá,zásánál a két félen kivül senki 
másra szükség nincs. 

Másik kérdés, ami igen gyakran eli)for
dul. a személyjogu gyóg-yszntárak bérbe
adása. 

A bérbeadás ugyancsak két részből tevií
d'ilt össze, egy magá11jogi és eb'>r l~özigazga
tásjogi részből. A magánjogi rész tisztázn 
a bérbeadás vagyonjogi te.rmészetü feltéte
leit. Ezt tehát minden esethen szerződésben 
!ml! lefektetni. Erre ugyancsak meg vannak 
a szokványos minták. A másik a belügymi
míszterhez h1tézett J\'.érés, azaz a közigazga
i<~si rész, 1'm1?lyikhez magánjogi szerződést 
csatolni nem kel]. Nyomatékosan figyelmez-

tetnl h:ei1 ltt is a ·g;,róg·yszerészekc.t arra, 
I1ogy a haszo11élve~etben . levő gyógyszert~
rak bérbeadásán k1vül n11nd·en esetben I1ata
rozottan meg kell jelölni azt, hogy a bérbe· 
adás_ mennyi időre történik. . . 

Ugya11ez az eset a szen1ely:io&·u fr.V{>~Y
szertárnal\: n1ás által ·való kezeltetese ·esete11. 

Ugy az átruházási. min_t a bérbeadási. é~ 
általában minden belügymrnszterhez szolo 
felterjesztést. mindig az illetékes törvé1;r!ia
tóság első tisztviselője utján kell a mnnsz
terhez felterjeszteni. Sőt kívánatos. hogy a 
folyan1ocló a k~érvényt az. illetékes kir. tiszti 
főorvosnak 11yujtsa. be, aki n1egbizhatú fel\:i
Jágositást ad arra 11ézi.:e, hogy a kérvé11y e,s 
felszerelése 111egfelel-e az előírt Jcöveb:1nie
nyeknek. 

• .A ... 1céTvé·nvekhez lnindig csatolni kell 
azokat az ok1;1anyukat, an1clyeket az ~l're 
vonatkozó jogszabáJy előír. cle ~kü~öniis~n 1ga
zolni k·ell 'l n1aoyar úllt1111po1gar.sagot ·es azt, 

• ( ö • • ·i t lloo„~ "."IZ ;:iJ~ire a o·\·óuyszertár1 JOgos1cyü11y · 0.1 <'• , ' o,, o, 

ütrt~húzni kérik, illetőleg a bérbeve;~ö„ ne1:1 
esik az 19:39:IV. tc. tiltó l'enclelkezeseI ala. 
Aki nem tudja azt. hogy milyen melléklctc
ket ltell csatolni, ugy az egyesület, 111int húr
melyil\: gyógyszerészi sza.klap szerkesztfr.3égo 
n1egaclja a kiv·á11t felvil:igositúst: . . 

Rövicle11 csak: ezt az egy~1cet esetet k1„ 
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vá11tan1 fel11óz11i, fü:int n.1nelye1\: a ieggyak· 
rabban fordulnak elő s a1111ikor a legtöbb eset
ben feleslegesen adja ki a gyógyszerész pén
zét olyan dolgok.ra, an1ikre sen1111i szükség 
nincsen. 

i\IAGIS'l'RALISAN RENDELT 'l'AB
LE'l"f AK KÉSZI'l'ESE. 

Jrta, DR. ZALA Y DEZSö. 

Recepturánál gyakran előfordul, hogy 
n1agistralis vényre tablettákat. con1prin1atu
rnckat kell késziteni. Az ilyen vén)' legtöbb
ször esrLk a hatóa11yagokat és azok: sulyn1eny~ 
nyiség16t, továbbá a· k.észitenclő tabk~tták 
számát tünteti fel. mig· a veendő kötőa11)Ta
Rük és töltőa.nyagok 111inen1üségé11ek„ n1egvá-
1asztása telje.sen a készitö g~'"ógyszerész 
szak:sn12J·etire van bizva. Ig:.v búr111il:v·en 
f'.g:vszeriin·ek is látszik a vén:v elkészitése, 
t>·ért a Yénr összeállitása. töltő és kötőnnya~ 
gck gondos 111eg\'úlasztúsa, továbbá azok: 
n1cn113ri·3égénck 11elyes 1nlegitéJ,6se kellő g~·a
korlatot igényel. Ugya11is egyeten1es gyúgy· 
szerészi érdek. hogy az általunk: készitett 
tabletták ugy tartall11ilag, n1int pedig kül
ala:1~ szen11)ontjából ne 111ara;:1ja:1a].: ~t g::ári 
tablEttfik n1i'.gütt. Ezt a célt a kitünCs·n be
vált 111agyar gyártn1ányu Con1prng;éppe1 
,l;:ö1rn~;en el lehet érni, azonba11 ezzel csal~ 
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nagy·bani 1111n1ka végezhető, 111ig a recepturá„ 
nál előforduló 10, 20, 50 drb, tabletta készi
tésL cosak az egyszerü, kéznyomós géppel kell 
v·6gez11 ünl.;:, 

E1n1ek a rövid értek:ezésne1t az a célja, 
11ogy a n1agistrálisa11 rendelt vényre k~észíte11-
dő tabletták, továbbá a F, N, előiratai sze
rint összeállitandó 10, 20, 50 clrb, compri
n1atun1 gyors, egyszerit de azért ·n1egbiz
ható készitési módját ismertesse, A készités 
három részből ú]l, 

1. A recept összeá11itása, töltő és kötő
anyagok heJ;.ces n1egválasztá3a, 2. Gr~rnulá
lás, súh\!ás. 3. A ·sajtolás rnüvelete. 

1. -'1 recept összoó.llitcísa függ a ható
nnrngol.;: 111ennyiségétől és gyaltra11 az iinya
gol.;: n1inen1üség~étől is. Igy k:is 111e11nyiségü 
an;.·aµ:o101úl (1-2 centigr. h.atúanyag) töl
t(ían:.·agol.;:ról 1.;:ell g-on.c1oskod11i, i11ivel ilyen 
e~r\·szcrü kézigéppel 8-10 ce11tigr.-nál l\:i
sebb tablettákat nem készithetünk, továbbá a 
ta-hletták vizbe11 való k:ö11n~rU sz.éteséséröl is 
g:ornloskodmmk kell, amit 10 százalék Amy
lmn sohni alkalmazásával érhetunlc el. Töltő 
m1yag:ul tejcukrot. talcrnrnot, amylumot hasz
núlunl;:1 de az an1ylu111, isn1ét hangsu1yozom, 
10 százaléknál több nem lehet, mert ellen
kec:ij csethrn nehezen távolitható. illetőleg 
ltönnyen szét119rló tabiettákat kapunk, 

2. ":1 griin1dál{~ lrgföbbs.:öl' nem. mcllü.o
he_tő. Par per~nyr 1clőt ug:va11 io·én:vbevesz 
de, ez a csek~ly fáracloziis böve1~ i~1en·térüi 
azal~al, hog~r 1gy arán:-,;·osa11 és l;::önnyen<::" oszt
hato m~sszat k:apu111t. tablettúink peclirr 111 in
d;n tekmtetben ldfog-ásta]anok lesznek I~ö
toanyf'.gul a recepturánál mindig fell~llietéí 
!'!Yl': sunpl.-et és Spir. conc.-t ajánlom. Meg
Jeg;~z:n1, 1 ho~·.v a F. N .. elöiratai szerint jól 
be\al~ l\fuc1lag·o g·un1n11 arab., Spiritus és 
Stean;1 g'l''.'lluláló kompositumot is kitünően 
has211alhat3u1~, kiilö11ösen, l1a eg·yszerr2 na·· 
gyobb mennyrségü tablettát kell készítenünk. 

_ s. A' sajtolás menetét a készités leil'ásá
nal fogon1 isn1e1tetni. 

l\Iost pár is111ert és g·yakrabba11 r011delt 
t:i:pus1·eceptet sorolok fel. Ezek pélrlául szol
gainak arra, hogy hasonló összetételü V'~
nyeh:nél a:- arányszán1ok: fig·yelen1be vétele 
mellett imlyen és mennyi töltő és kötőanya
got i.'"egyi.t.nk:. 

Carnprhnata. antia,s·tli111atica: ... 4...n1iclazo„ 
,Phen 6.0. Theophyllin 4.0. Amylum so!nni 
1.0, Sacch. lactis 2.0. Syr. simpl. Spir. c:onc. 
aa. guttas, \T. Div. in c1os No, X::'~. 

C??nprin1ata antiastlunu.tica. l', ati·o11tilo: 
Atropm sulf. 0.007 (milligr. ·septem.). Acirl. 
phrn1laethylbarbit. 0.80, Papaverin. h\·rlro
chlor. 0.80, heaphyllin 2.0, Amidazophe1; .J.o, 

'I 

:1 



Amylum wlani 0.80. Sacch. lactis 2.0, Syr. 
simpl, Spir. conc, aa. guttas v. Div. in dos. 
No. XX. 

Conwrimcda. Bm·bil 0.1 o: Acid. phenyJ. 
aethylbarbitur. 1.0, Sacch. Jactis 0.75. Amy· 
lum solani 0.20, Syr simpl. Spir. conc. aa. 
guttas II. Divó in dos. No. X. 

Comprimntci bensolsulfa.micl: Paraamido 
bensolsulfamid '1.0, Amylum solani. Sacch. 
lactis aa. OAO, Syr. simpl. Spir. conc. aa. 
guttas IV. Div. in dO's. No. X. 

Compl'imcctn Codr:i'lii 0.08: Coclein hyd 
rochlol'ic. 0.20, Sacch. lactis 0.60. Amyl, so
lani 0.10. Talcw11 0.10, Syr, simpl. Spir. conc. 
aa. g-uttas II. Dív. in dos. No. X. 

Co;npl'hnnta. Phc;wchi11oli: Phenochinol 
5.0. Sacch. lactis 2.0, Amylum so'.ani 0.70, 
Syr, simpl. Spir. conc. aa. guttas V. Div. in 
clos. No. X, 

C o m7Jri 111 ata Spas11wlyt ica. Homatro1ii11, 
meth,·Ibrornat. O.Oc!, Acid. phcnilaethylharbit. 
<1.-10. Papaverin. h)•clrochlor. 0.80. Sacc. lae
tis 2.0, Amylum solani OAO, Syr, simpl. Spir. 
c.onc. aa. gutt. II. 

}·\ készité·.s 111enete a 1i:övetkezö: 
.L\. hat6an)~ago1\:at len1'2rve, azokat gon

dosan clporitjuk, majd hozzá adva a töltő· 
anyagokat, Syr. sin1pL és Spir. conc. n1•eg-fe.
leő 111ennyiségével 1 percig lteverjült. Az így 

nyert· ·c:á·ycnl:. te3cn li:lssé nedves inassát 
5-10 percig áll11i hagyjuk, majd IV. sz. 
szőrszitán kevés nyon1ás n1el1<:tt granulfll.iuk. 
A granulátu111ot k.iteritve, szobaszáraz he
lyen cc. eg;y órá11 át száritjuk .. A.zután kevés 
talcun1ot szitálunlt rá (cc. 5 százaléknyit) 
és IV. sz. szitán 11yon1ás 11élkül ujból át
eresztjü.k: .. Az igy .nyert anyagot, a pontos ,el~ 
osztás végett, mérlegen 5-5 tablettának 
n:egfelelő aclago1tra 1n>érjük s azokat egyen
kn1t 5-5 egyforn1a me11n)riségü 1·észekre 
osztjuk. Azután a 1tézi tablettázó gé.p gondo
:sa11 mE.gtisztitott n1atricáját és nyo1u6ko~ 
rongjait 1n11inden eg·yes tabletta sajtolása 
után talctnnozzuk. A 11yo•n1ást egyforn1a fel· 
tételek n1e1lett, eg}'forn1a erővel \'égezziik, 
111ert csak ig,y n:,'erhetUn.k egyenlő vasta.gsá
!!U tablettáJ\:at. 
~----

\Tégül 111egjegyze111! hogj' nedvszivó 
anyagokat. bromiclokat, joclidokat tartnl
n1azó tablettákat legc.élszerübb granulálás 
nélkül kornprüm1lni, 



~Q(I B-01 

.A VILAGHABORU HA'l'ASA A GYóGY
ARUNAGYKERESKELEl\IRE. 

Irta: dr. REX FERENC. 

(IV. Közlemény.) 
... :.\. r;.egyedik: háborus é·v kezdetén, negye

dik közlen1é11y jeleni1t ineg a fenti cin1ü so•ro
zatból, a Gyógysz.srészi Zsebna.ptárban. Ere~ 
deti elo-crncloláshoz hiven, összefoglaló jelen
tést s;eretnénk adni, ez évbe11 is azokról az 
ese1nénYeltrő1. 111elyek a legutóbbi háborus 
évet 5(;11en1ezték a gyögy·;;zeráru i1ag·ykeres
keclelem SZE>mpontjából. 

... 4. 11en1zetközi gyógyszerárunagykeresk;
clelen1 isn1ét Iényegese11 összezsugorodott es 
tulajdcrnkép11en :3-4 szerencsés földrajzi fek
vés~el renclellte.ző bé1tés orszúg· privilég·iu1na 
lett. ~~ gyógyárul~eres.keclelen1 . n,:n,iz:tkö~i 
·piacán n1egjelenő aruc1kkek: n1n1oseget_ es 
n1ennviségét le.gtöbbször az érde1telt orsZ'ago~t 
kiizi..itl kütött k.ereskecleln1i egyezn1é·nyek 
szabják i11eg és a co111pensatió - a csereke
reskec1elern1 uj neve - Iehetösége, a vele valú 

iig-yeskedés teszi lehetővé az egyes országok 
áruval 'laló ellátását. 

A compensatiós üzlet sajnos drága, Az 
Ü'u több kézen megy keresztül, amely mirnd 
so{\:at aka1· keres11i - n1egszabaclulva a be]„ 
fö!cli forgalom kötöttségétől . 

Az ái:ak kialalmlását figyelemmel kisér
ve. 11z. a _vél~m~ny fl:lal,ul ki bennünk, hogy 
legtobuszor onas1 cllmenz1óban bonyolitott 
államok között fennálló láncolatos kereskede
Uemről van szó. Rendszerint fantasztikus 
árak alakulnak k:i a compensatió kapcsán 
an1elyek:nek Brvényessége -rendszerint csa1~ 
napukra.. néha órákra szól. A befutó árajánJa ... 
tokat csak ig·en ritka esetben lehet fix üzleti 
alapnak venni. Ezek az ajánlato1t csak ]din ... 
c'.ulúsi pont gyanánt teidntendők és a megin
dult vételt rendszerint két három süro-öny
váltássaI lehet perfectuá!ni' 1iapról-napr; ma
gasabb árak mellett. 

A háboru negyedik évében bár a nehéz 
é.~ kiirli-l!n1ényes, költséges 

1

lárubeszerzégt: 
~.;:~n.\·t;l~neJ~- \:~gyunk isn1éteiten 1megál1apita~ 
1111. n1eg~1~ o;·omn1el leszögezhetjük:, hogy a 
n1ult v1laghaboruhoz viszonyitva. hasonló 
icl_őJ'.ont_ot véve tekintetbe, lényegesen jobb 
koru!menyek között van módunk a lakósság 
JLVóg·yszerellátását ·biztosítani. · 
· lla igényeinket, a háborg.s ~v~k :;;zámí\t 



véve te1dntelLe. sza!Jj u1.;: nH:g. a fennúlló l1iú: 
·nvok: nen1 11Evezl1etők katasztrol'/i.lisoknnh: 
sőt tu1ajdonképeni gyú~ . .r.\·szet·hiún~·1·úl n2n1 !:i 
lehet· beszélni .... ~z antip>-retikúkl;an és lJUri11 
a.lka~nic1ú1~han r•2ndkiYü!i n16don 111eg:niiYckc ..... 
(lett ·.szükséglet n1iait, a grúg-yszcn.::k e C'.SíJ

portjánúl sulyos ·hiúnyO'i.;: kclet1""czte:.;: fa:~ ;:~ t~1-
lajdc·nképeni gyó!_(Y.szerhiány en1l1lesen~'.l 
rendszerint o két veg·yüL.:tcsoportnál van1u1:~ 
fr)ajok. 

_.L\zophen és a1niclazophcnr l'~é111etorszúg
!Jól cst~k igc11 kL"3 téteiekben kaphatók. né1n1·~t 
ercdetü phen.acetin és antifelH<n .íele:1leg nT6.L': 
na~robb tétclEkben jönnek he ht•zzfrnk . ..:\ 
hiállJ'ZÓ :n1ennyis6g·eket Svújcból ~·Zl'l't~zzii'-~ 
lJe. tern16sí:ete,:;s~.1 hoi·ril;ilis Úi'ak n1el!Ett. 
C.snl:nen1 tEljt:scn s\·;.~jci cégcJ.::re va.f!'.\·trnk 
utalva a purin <-d](~tloidúk 1Jc„szi:::rzésC !10l. 
1~}!:-1. 1!\· c]cjé:1\; Jdl:~t,;_s y:rn ~: s:~·ntlH:ticus 
cofi'ein :fci'f-t~tlc1nb:t hcznta]~-.í.r;J. anv:·;y~t (;J'.:\·'.k 
ncti~--1- 1t~ff1et ;,·f~t\·i ~1.·\·ú1· {tilit ciö. _ _..\ _,.\ srnth:-:
tic:~1's cr:fi'cín eli"iúJÚ{ú:::;1_, talún 1.::g,\·idv.iülc,~· 
kissé később n1agúval hozza a ·.::;;.„nthcticns 
thcol)ron1in gyú1túsút is. ~-\ . .s\·,·>.jei crerletü 
purin a'.l~<lloiclúk b:..:..;ze1·1.ési úr~ti ha!\atlan 
111ag:a~ak,. -a lJcszcrezhetö n1en11:-·iséy:ek

1 
ezc1~

·:1el-: szú11itása. szlgoru ellenörzés a'.ntt VH11. 

J~z ·antip)-1\::tikúk ~·.:; purh1 n1l::n1oicláJ;: 1Jeszc:r
zé:-;{2ne1.;: 211egja\'Ulúsa igen na.gy künn.\·el,1bü-

ést ·11oz11n ,·l :r:r6gyárl1nng-,\·kcr~ske~1e1t111be11. 
Zsircs · olnjokhnn az e!Li.Lfls kieléu:itő. 

~iig a húl1oru első éy·ében a I~icinus "·01n.i 
.1íún,\·a · okozc;tt igen 11Hí.!.·r gonclot. jelenleg· e 
·'ontus gyÜg,\·szl'r1"~1 kelléJii.éppen el yag,\·tln~\ 
:}[1_t\-a. 

l'·Jap1·aJ\.n',~fú olnjbúl is jelc·ntős ké.szlelck 
;;a1rnc.tlr. I(itünóen pc'ito!ja a kiili'<ildi . sesa·n1 
:llnjnt, liahúr inínt félig: .szúi'ndó olaj, igen 
.~ck c.sctlien 110111 lutsznú.!linh·), Sesnn1 1nagvn
hat, törük Pi'i:delüt, .sajtol11<1k a µ:yá1·ak igen 
tekinttJ,\-es 111cnnyiség·he.11. ~-\ h:i.zi1i tt\·62·„·1111-
Yényck hcl 1 <ildi forgalu1n i\:J1dki\·til ~. in·e~-nii
\'l'kedett. E~~portra csal.:- akko1· k01·iil a ~sor 
ba a l 1cl 1 iildi szük;-;~g\_t l 1izlo:~it\'a \·an. . ' 

fgc•n ·n;\i.t:"'" l!iúrl\~ n111tnt!·~uzr;tt hnsliaiiil 
drLg1d:l;;u1, t'X;..:k 1.~g-löiJl.1.ie tcn.L:.·<-'i'L"11tu!i c'rc· 
r]1:j-ji j!q-.~,tl :...\ f1•·1put1)··! i--·,„,,u· l'f''Jl 1>1•(·c',I-,„ 
-'-Y '-'•'- • ·~ __ .,, ·;::;. .< ,'l.t;IC,"::' .,-\;; ~·, !\<;,--. 

drugn::k hízun.1.·ult .• -\. r]u;un1 auslri:tl1:un1 i:.; 

igt:.n ntlgy nH:nn.yi...:\!g·l;l'll kerül pi:tcra. n1iy0l 
·,··1'<~,r ,.]1i·1 1~1i 1·h,·trn1 11'.."11 l-·111}1·.-,hí .\ 1·•.,.··ln-
ti·~~ki_;c-n1'" ~Ji;'[i°u~tt~ ·l~·iú·i-;,\'.i- ·'1'-('..-:~~i1;t · a..:-.bcl.i·;~ldi 
.. r1:·:h:Lli J!·;\11.~·u!a. 1-C:.<;:Í!!l· :1:·: rdf.1g· l:iarlú:-1 
n1c: 1 il.':i:- ~;~;J Jl' n 1-ics;,:c rL 1:h1 ·t1'i l: iH.•1111] phta! t: i n 
11ótol.ia, ez utóbbit Nén1et t>:' ()1<\:;:1.0:.·s:~(:g!){i[ 
i rri pi.: rt úlj u le 

/gt_:n ·n:tg_\- inen11;:;::;l•;2:l 211 kvrli! pi;icra a 
Jnc.sLl t·s; g..:.:-:. l·: ri-..::,tú !::us 11 asl i; t.Í t:·\ .:-:i·l. inel~·hc·z 
az al~q1a11yagol' a nntr. 2t!lf.-t. ri~szint két be!-



földi gyárunl,fól, részben i1mportból fedezzüJ.. 
Az eddig Jrnrlátlanul beszerezhető ánfr 

közül hiány mutatkozik és szállitási nehé:
ségekkel küzdünl' a fornnaldehyd sol. hydroge:i 
h:ypei·oxyd 30% conc. és ammonia pura liqu
<lanál. Ezen áruk las·sa.nként szigon1bb ellei
őrzés alá kerülnek 

Bismuth, jód· készítmények. ha. szlikc
sen, d!' állapdóan rendelkezésre állanak. At
m~net1 nehezségek -fell'llá!lanak. de komoly 
h~a;inya! nem kell számolni. Ugyanilyen elbi
ralas a~a esnek a phosphatok, hypophospbi
tek, teJsav., tejsavas sók, kal. sulfoguajacol. 

A nemzetközi kereskedelem lassanke;1t 
erőte]jes~bbé válik, svájci, spanyol És portu
g'.'l relatióban. Ujonnan alalmlt importőr 
cegek lassanként szövik a kapcsolatokat ezen 
országok lrere3k:ecleln1é1.rel . es n1incl tühb és 
:több ajánlat érkezik hozzánk igen 1·:tka. ne-

, hezen hozzáférhető ókkek száll i tására. Az 
üzlet lebonyo!itása azonban igen sok müéz
séggel jár és rendkívül költséges. Portuga] 
eredetü csukamájolaj ajánlat is befutott a 
n1agyar piacra, de J\'.g-ként a gyógyszerészi 
ára cca. P 28- - 30.- körül adódott volna 
Az ilyen üzlet bonyolitá'sa irreálisnak ité!e11: 
dö meg fa a hivatásos kereskedelem az ih·en 
üzletkötéstöl rendszerint tartózkocl ik. · 

Álta1Iában véve a gyógyárunngykereskE> 

delem ujabh tökeszükségletet igényel, sőt 
bátran 1eszögezhetji.ik. 11ogy ujabb tölcék 
igénybevétele nélkül határnzottan jelmtkez-
11ének a sor\~adás biztos jelei. _/\ nagy-obb tö-
111Egekben beszerzett árulc jeientékenv részét 
slőre kell fizetni. an1i jelentős ka111~ltYeszte
ség·geJ jár. Az áru aprólékos expeditiójánál 
felme1·lilö. legtöbbször pontosan nem is kal
l:ülálható költségek:, az ai11ugy is nyon1ott 
haszonkulcsot ig·e11 nagy n1érték1Jcn fel
emésztik. A nagykereskedelrn1 tehát tartalé
lcot g)'Üjteni nen1 képes és erről a sajftt tőke 
előnyei lassanként eltünnek é.:; hely·éhe k.e.rül 
az idegen töke igén~·bevételével júró kan1at
s~cl_r,rá:tntús. l~a- n;ost az áruk fo_rgú?i seb?;
segr!H:'k lela2.s;tasat1 - 111E1y a zarolassal Ja
ró J;:övetkezn1ény - te1dntethe vesszük

1 
az 

~Ll'Úllylag nJac·sony kan1attételek is fötényezöi~ 
vé >:úlnak a haszo111~iesésnek, 

~A..z a!kah1:i üzlete1;:: financirozására sen1 
ig-e11 k:eriil sor, n1ert ilyen üzletek lebcrnyoH
túsúhcz is hosszu fr1ö kell és az elérendő ha
.Si:nnlehct(s~µ: 11en1 .sarkalja sen1 az alkahnl 
üzlet 111eg1\ötöjét~ se111 a :financirozt'ijút. 

A china alkaloidák frontján. a belföldi 
i"s külfiilfli úrak köziitt rendkívül nagy clispa
r!tas lett ·8l6idézve. _1 gyakrabban haszn{dt 
c:llina alkaloid sók úrai 1negküzslitik a kilón
kénti P 3.000.--s úrat, mig a belföldi úr P 



500:- -:- 550.- körül mozog kil<inként. Ez 
a, d1spar1tas, bá1· 11en1zetg«:1zc1as{tgi szen1po11t
bol :11ng~~itr{izható, nzonbrl'n az utánpótltlst 
fel.tetle11ul kedvezőtlenül hefOJ>·úsoJ.ia. A 
~~l!n:nt Jelenleµ: 1c.sakis n1alú1<ú1lúl has?.nál
Ja1~ e.s csakis a 1naláriúval fert6zölt vidékek 
g·yogyszE·rtá1·ai11~tk s:;:nbacl a nai:,r\·l<.:2re:::keclö

.11Ek száH.it.ani. ~4... chinint elég e~·~c1n1é·nyes2n 
hel?ettes~t1 a !ielfökli g·v~írt1r:án\·u ('or'"in"n 
~?.vábbá. a __ Prochinin, .__ ·(1111.elr a· chin·:n };;:;~1~~g: 
ioalknlc'1da1t tartal1n1azzn. ;1_ chinh1 ki-vétclé
;·e] 1,Jalúria el'e11ss S?~:::l'el;: khzul az .;"\tcbrin 
es Ph1sn1cch.in jelenleg szintén 11en1 knph.at6. 

. Az_ Insulin ellátás szornpont,i(J1úl a tarn·· 
l~/l nehcz hcl>·ze,t utún, yéµ:re n kiiz:0In1u]tl1a11 a 
.i<~vulús jelei n1utatkczt~1k-. J~:·.:.;z.int n:,: trijs 
\kezzel k:eresztülvitt taknr1~kossf11.ci l'í.:nd.sz:l
há lycl,<:, rt'.sz: !l t a pan krt<r.~µ:,\·t;j tí!s t l'i:.'~1111·~'~ 
"11,YESsege. 1T1ellyt'.i l.::npcso]ath~1n a g·.várak k·clki 
Hyersnn,Yaghoz jutotta!~. a készleteket 11s-n1-
c2nk st~'l/Ji:'.ú!túk. hnr~0n1 n12g i.<..; ·ni:Y1~'té'.:. 
Sol' k:;rült nz cJcL~~·i n~1g·~,r;né:1t~\l). !l l'<~;lu
k{tll adngolús nloini f('lc:11cli}séi·e. 

Uo·\- ') J · · . · · . . -
"';· e... e i~n!n, 1n111L ;.11. fnsulin c·llotláss:ti 

ka pcsc.a l '.:SH n az ...:--\ ll vai,.d1 i ;,·<:1 t-i ! o„,,,~ 1ri·s·in.1._ 
• • ' • ' • •- ,, ' ,-, 'r:- -. ·-' 
1p~1r1 r esze1.·: hnt.;1:rn::~·~ 111 1p11-., 11/1.„1t , . I , . ,_._ ···. ,., n,--
yet a hi\·atal szinte példa né'kül "ű1]ti 'iL'.·;;~

kezctttl_ .. n07·y . ki>ri1ltc"1-:i11t::~::;eJ, Jiatn:1~-1~as 
111unkatel.ies1t1nénn:yel lútctt e~. fg"t~n :::ck:-::zur 
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rn:;mcsak · tulzott igényekkel. hanem felesle
ges, sőt b5ntó idegességgel 1éptek ±"el az 
~;:\11}1ag11ívatallal szen1hen, an1it a I-Iivatal szo
katlan rátern12tts6r1.·gel és rugaln1asságga1 
ig:ye}\:ezett E!húritani és ()rön1n1el állapíthat
juk n1eg. hog~- ez legnagyGbb n1értékben si
került is neki. 

~:\ ncg,veclik háborus év küszfjbé11 telje_; 
biznlorn111al néz11etünl\: a jövő elé, tartós 11.:i

. eséstöl ll.E·n1 ]\tdl félnün1\:, bár a ne11ézség·e!c 
úlhn1dósulni fogna1\: n1Sg jobban. 

Szer·2.t11énk: ha e cikksorozatnak végére 
ér\-c lev:közelehb az első béke6vröl h11án:: 
11asd111ó ... t8.rgyu bcszti1n0Jónkat. 

=--"~~~~-~--~-~-=~~~~~""""' 

1 idák ~ 
=~====== !I 
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HATóSAGOK, EGYESÜLETEK .. 
TESTÜLETEK. 

J\I, liir. BclügyntiniszlCriu1u 
Telefon: 160-020. 

301) 

Miniszter; dr. vitéz Keresztes-Fischer Fe
renc. 

Allamtitkárak: dr. GergelyffY András, 
a miniszter állandó helyettese. dr. Johan Bé
la, dr. Ton1csá11yi J(áhn1itn. dr. C·satáry Bé
la ny, dr., Kádár László Levente dr„ Hor
váth Béla dr. 

Közcgészsé11üu u i csoport:: 
Csoportvezető: dr. Johan Béla állam-

titkár. 
XIII .. "iltaláiws c11és.cséuiiu!li o;;.ctály: 
osztáyvezető: clr. Grosch Károly min. 

osztályfőnök. 
XIIIa. Egés.;séuiiU!li rcadés.coti és 

gyógys.ccrészcti alns.:tály. 
Alosztályvezető: dr. Atzél Elemér mi

niszteri tanácsos. 
~ ~·ógyszerész és clroguista ügyek. 
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Gyógyszerészek tái'Sadalmi al:iknlatainak 
üg·yei. 
„ „ A g~ró?y;sze1tári jog ac1o·n1ányozásával 
ics at1:uhazasa:a1 kapcsolatos ü·gyek. Gyögy~ 
szertarak, gyogyszertárulaj donosol~ és fele~ 
lő ;s vezetők ország·cs 11yilvántartása. 

Véf:en1én~ynyilvá11 i tás gyóg·yszerészsk 
visszahonositása ügyében. 

Xll!b. Általrí:nos c{fészségügyi és fürdőii[Jyi 
alosztály. 

AlO'sztályvezető: dr. Pöltzel János mi
niszteri tanácsos. 

_l\.z Országos l{özegészségU.gyi Tanács 
ügyei. 

A társadalon1biztositás errészséo-üo·yi vo
natkozásaib2:n véle111ényn~vili.'Ú~iitá·.s. 0 0 

• „ A gy~gyfü1·clökröI, az éghajlati g·yőg\·~ 
1ntez~.tekrol. a J;ryóg-yh-el~·ekről, hz üclülöhe
ly~kyoI és, az ásvány. és gyógyforrásokrú] 
s~olo „törY,en~~. y~J:1111int az ennek éietbelépte
tese es vegreha.itasa tárgyáha11 kiadott ren
~'.e1.~t,:kb211. t.?vább_á a gyög,yhelyekröl és 
udulohe]yekrol, veglil a balatoni o·vóoThe
l:i:ekröl é~ ,iicliilőhel,·ekről szóló r;ndcletek 
vegrehatasaval l~apcsolatn.s teendők elintéz·6-
se, stb. 

XIV. EgéS.:Sé[JÜ{j!fi i.(/l!.Z{llitási osztály. 
Qszt6Iyv0zetö: $zen1erjai I\:ovács Déne~ } 

l> 

l 

miniszteri tanácsos. Helyette"S osztályvezető: 
Páris László 1ninszteri o. tanácsos. 

Az egészségUggy~eJ kapcsolatos törvény
és rendelettervezetek anyagának gyüjtése. 

.l\ ni. leír. 01·.szágos I(özegészs2gügyi In· 
tézet a budapesti szegedi ·&s kassai i!11'. l\:ir. 
állan;i ápolónő é~ védönöképzö intézet. az 
orvosi internátus valamint általában a köz
egészségügyi célÜJG:1t szolgáló intézn1é'nyek, 
.intézetek és társada1n1i egy·esülete1\: igazga
tá"Si iigyei. 
- Az egészségügyi vonatk:ozásu véghatá
rozatok felsőfokn elbirálása, stb. 

~YV. Egés.:0ég-réclel-1ni és fári:á-nyii-r1u1'. 
osztály. 

osztályvezető: dr. Ton1csik József n1i
niszterí tanáesos. Helyettes osztályvezető: 
dr. Sajó Lajos 111. kir. tiszti főorvos, 

A gyógyszer~k ellenőrzésé\·el és felü1-
vizsgá1ásáva1 ]\:apcsulatos üg·yek. ...L\. gyúg:y 
sz-erei~. g·yóg·yszerl\:ülönleg'ességek és gyógyá· 
szat: s~·g·2c1eszközük forp:a\0111bnhozatala, en· 
gedélyezésének, továblJ{l ellenörzésé·nek 
ii&r:rei. r\ g·yógyszerek áránal\: ineg·ál1apitása. 
A g;,~úg:.•szerek behozata1úYa1, elván10Jásával 
kapcsolatos üp:yEk. )\. h1ivntalo·s gyóg-yszE'l'· 
könv·v elkészitésével járó teenclők. _L\. gyóg:.v· 
sze~:ek és ]nboratóriun1ok üg:yt:i. Gyógynüvé-
11~r'ekref szérun1okra és bakteriológiai ké:szit 
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i/é\,''i 
n:én~re.kte, i11érg·ekre, orvosi J11tlszereja:e Sé~ ·:.J: 
bcszetJ kötözőszerekre vonatkozó ügy' el· •t 
~f t - t• 0 '· - ' ES ·ers·2ges c.pszerek gyártása. foro·aion1 bahozatala és ellenőrzése 0 

. ~z, „országos Iiöz8gészségügyi I11téz'3t 
y1~:~:a}o all9n1á~ai és pz tn1gvári egészségM 
ug;i 1 a1Ion1any Jg·azgatasa és 111üköclése, stb. 

XVI. Betcgcl/cí.tási osztály, 
. Os.ztálFezető: dr. Dávid :Mihály mi

n'.szten oszúlyfőnök. Helyettes osztályveze
to: dr. Nemes Tibor miniszteri osztálytaná
csos. 

„ 91·vosi m~iszerek és felszerelések kii]. 
folclro! való bmozatalának eno·ecle'lyeze' •·o 

I ., 1 • 1 , o Oc, 
\.o~· 1.azR \'. es gyóg.vintézetek o·vóo-vsznr. 

!)et'1.zerze
1
s1 üg:.vei, ideért\~e a bet,egség·bi~·tosÍtó 

111 .ezc_~? \ ~yog·~"szere:_1Játási üg·yeit is. 
I\.oZgyog~~szerellatás. stb. 

I\I. kir. FiHd1uivelésiigyi IHinisztériunt 

lH. kir. Igazságiig:r1niniszfériuut 

S - " . zan1ve:vose 0 • XI oszt·lJl~a· 
1 • Ö • ,< '~• _y' • 

resz-tisztiselő: Nagy Pál. · Gyógysze-

·1'I· kir. Va1lás. és l\(izoktatásiigyi l\linisztériun1. 

Szán1vevőség I\T. osztály, Gere Géza 
ffHt'i<"n~szerész szán1tanácsos. i;;_.,t e>.~ ' 

Országos !Cözegészségiigyi Tanács 

A tanács l1ivatalos 11elyiségc: 13udapc;:;t, 
I. kel' .. v, Uri utca 49. I. em

1 
.• 67

1
·
1 

. ,,
8

() 
Telefon: 160-020. Mel elrn onrns: ·:>e • 

Hivatalos óró.k: hétköznapokon cl, e. 

9.-2-ig. 1 . t'tl 
Elnök: Scholtz Kornél dr. m, nr .. , 'o·s 

tanácsos nyug. úlltln1titká1· .. 
l\'Iásoclelnök: Baka~; aL3os dr. egyetc.:111i 

ny. r. ta11ár. 
Titkár: Petres Antal min. titkár. 

Kinc1•r.:rtt tagok: 
Dr. :\ng~,·án J6nos egy. 11y. r. tanár, tlr. 

Balnrr11 Ernö egyet. ny. r tanár; dr. f}arla
SzahÓ .fúzsef 111 kir. egészségügyi főta_nác:?s, 
ep:yet. 111. tanár,_ az Ors:-ágos ~~rsacla!on1 :nz: 
to·5itó Intézet föorvos-1gazgat0Ja. dl'. B;.i.10 
.Tózsef 'C"Yet 1iv. r. tanár, clr. Belák Súnclo'l' 

ö. • ~ ' l ' ~ 1 ~ • 

eu·vet 11v. r. tan úr; dr. nenE·cle \: Laszio eg;yct.:. 
11;:. r: t~núr, dr. vitéz Berde I(árol~r eg·yet. 
nY r tanár· dr. Bókay Zoltá11 egyet. ny, r. 
ta1;á;„ rlr :Boros J<iz.sef Egyet. 11y. r. tanár, 
dr 13~súr{vi „~nclor egyet. n1agá11ta11ár, Bu
daÍ)est székesfőváros közkórházi főorvos, c]r. 
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Burger Károly egyet. ny. r. tanár. dr. Csil-
1éy ~4..ndrás -v. n1iniszte1\ országgyUlé·.sí k !,p. 
~·iselő. dr. Darányi Gyula egyet. n;{. r. tanár, 
ür. Engel Ruclu1f eg}rej;,, e. rk:. taná1·. a Icas„ 
sai n1. kir. állan11i kórház főorvosa, c1Í·. Feny
v~ssy B2la eg·yet. n~t. r. ta11ár. dr. J;"rigyessy 
Jozsef egyet. ny. r. tanár, dr. (~erLuer Istvan 
egyet. lnagántanár, I-Iajclu 11~egye és Deb
rec·n ·.sz. kir. város n1. kir. tisztifőorvosa. dr. 
C:ortva}r György 111. kir. EgészségUg~'i főtaná
csos. egy, 111. tanár, az Országos Társada
lon1biztositó Intézet aligazgatója, Grenczer 
Béla kisérletügyi főig·azgató, az Országos 111. 
kir. Ch<2·n1iai Intézet igazgatója, clr. Gusz
n1ann József 111. kir .. egész·.ségüg·yi főtaná
cEos, eg-yEt. e. rk. tanar. Budapest székesfö
Yá,rosi közkórházi főorvos. dr. I-Iah1iss E~ew 
111ei- .eg~·et. ny. r. brnár, dr. Tlerczog· F·e1·enc 
eg-yet. ny. r. tanár dr. Hints Elek eoyet m 
tanár. kerü1Eti szÜiész-főorvos. az Üi·sz·ifrzy~ 
St 1., . ' 'b 

. ·2·, trn 1a Szövetség kőbányai anyavécleln1i 
•' . t. l . "· . i··· v·n„1,,e.ze ene \: 1gazg·aq:o·-.··oorvosa, lfunkár Bé-

la. a székesfővárosi vegy- ·és élein1iszer;;izs
g·áió intézet igazgatója, dr. I-IiittI Tivadar 
eg.\•et, .11,y. r. tanári dr. Il!yés Géza eg·yet. n;ir. 
r. tanar. dr. In1re .József eg·yet. ny, r. tanár. 
ch·. lssckutz Béla eo-vet 11" r tan'ii· clr. 

I:::'· ' ,) • • ' ' J • • 

Kelen Béla eg-yet. ny. r. tanár, Keller Lajos, 
az ()r.száµ·os Stefánia Szövetsérr i:razO'ató1·a 

µ ö .._. ~ '' 1 

dr. 'I{opits Jenő 1111'- l;;:ir. egészséiUgyi főta-
11ácsos, egyet. e. rl\:. ta11ár, dr. J(otsis lvún 
épitész, 111üegyeten1i ny. r. tanár, dr. l\.~váts 
Fere11c egyet. e. rk. tanár. Budapest szeke~
fővárosi közkórházi főorvos, dr. Kramar 
Jenő ny, r. tanár, dr. Lénárt Zoltá11 egyet. 
ny, r. tanár. dr. Lovrekovich I:stv~n •. a .B~
dapest székesfővárosi köze,g;eszsegug:r1 ·cs 

. bal\terciO'lógiai h1tézet igazgatója, Lüche1·er 
Tan1ás o-vóO"yszerész. dr. LÖí'Í11cz Fere11c 

' ' O• i:,. . ' l' •• egyet. ny. rlc tanár, dr .. :\,fa111111:ge.r \.ezso 
egyet. i1y, r. tanár. a 111. kir .. 9rszagos _i\.l1~tR 
errészsérrüo~yi intézet igazgatoJa, dr. J\'Ia11n111-
o~r \Ti1711;5 111. kir. egészségi.l&ryi fötffn„ eg·y, 
~ l'k. tanár, dr. lVIáthé Dénes egye~. ·ny., r. 
tÜnár. dr. l\Ielly .József eg·yet. 111agantn11a~·: 
Budapest székesfővárosi t~szti o.rYos. clr. lVle: 
·za'1·0· (•a'\101· etrYGt 111ao·antanar a 1\(t'.SS;tl 
;':J ' ::. ' ' ""· • 0 f •1 ~ 1 
állan1i kúrh{1z ig·azgatófőorvosa. dr. ~Lllh -
kavics Elen1ér 111. kir. egészségLig:y.i [éitanú~ 
csos Budapest székesfővárosi közkórh:1zi_ 
io·az

1

0-ató-főor\·os, dr. J\Iilkó \/iln1os egyet. 
ce rl~ tanár Budape-.st székesfövúrosi id)z
J~órh~zi föo{·vos. dr. l\Iozson~ri Súndcr nti 
niszteri trrnúesos, egyet. r. taná r 1 az Egyete: 
n1i G~rúgyszerészcti Intézet és Egyele1:111 
(~yógvszertár ig-azg·atója, dr. lviutsch·enba
cl~er ;rivadar n1. kir. e.gészségiigyi főtanácsos, 
n 111. kir. Posta Betegségi Biztositú Intézet 



iöorvosa, cll·. Nag·y Gi?za eg·yet. e. rk. tanár a: 
kaposvári közkórház .io-azrrató-föorvosa dr 
l'Ték<.1111 Lajos nvurr eo~'et

0 

11t1 r ta11a'1: dr: 
T ' " ~, ' ' i:;:.. e. ' ,) . • ' ' 1 • 

N~1ro l 1 J:uln _eg,'.'et. e. rk. ta.11ár, a Budapest 
-1viagc~o1n.avt:rosi 111. kir. állan1i Eln1e- ós 
Jdegg·yogy1nt::zs:t igazgatója, dr. Orsós Fe~ 
re_nc eg~'et. ny. r. tanár. dr. Pa11kotarv~ 
Niedermayer Gellért m. kir. e"é'szsé<rü<;vi 
fötanácsO's, 3. szon1bathelyi n1. kir. áJ1-~11i 
gyermek;nmhely igazgató-főorvosa. dr. Pa
rass111 J ozsef ~11. kir. egészség·i.i·g~fi föta11ácsos 
a Budapest székesfővárosi központi tüdőbe'. 
tug_gondozó intézet igazgatója, dr. bilkei Pap 
LaJos egyet.111agántanár, a Budapest székes~ 
fővárosi ,gyóg·yfü·rclök igazgató-főorvosa dr. 
:t:e~res ·!ozsef, az Ország·os Társaclalon1bizto-
31t? In.tezet alelnöke, dr. Petz Aladár m J-ir 
e,u:esz?egüg·yi, fő~a11ácsos. a győri Sze1it}1á~ 
ro111sag-kórhaz io·azrrató~főo·rvosa clr Re 't" wj ].e.~ "-, .1.JO 
0a11c or n;. i:1r. egészségügyi főtanácsos e. 
e., r!c .~anar. Budapest sz:6Ji:e3fővárosi közl~ór
~~~lZl. foor':'.?s, c)r. Sarbó Artur m. kir. egész
~e~ug;:1 totanacsos. egyet. e. rlc tanár dr 
Cic;rnlek Elemér rk. egyet. tanár az' or: 
s~~.tgos I\özegészségüg·yi Intézet osz'tályveze
toJe, dr .. Sofr.s .A.Jadár egyet. e. rk. ta11ár, a 
budapesti l'.l· kir. Pázmány Péter Tudománv
eg~{i::ten1 d1ale1ctih:ai intézeté11ek igazrratója 
dr. Szaller i\'Iiklós. .J ász-Nagykun-Szolnol~ 
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várn1egye n1. 11.:ir. tiszti főorvosa., dr. Sz0ki 
Tibor eg;.ret. ny. r. tanár. dr. Szinny·ei József 
n:·. l;;.·:r. egészség·üg:yi főtanúcso·3. Budapest 
széke·.sfővárosi közkórházi főorvos, dr. Tóth~ 
faluss~· ln1rE- eg~·et. 111agúnta11ár, a·l Qrszá
gc3 1'úrs:.;.da1cn1lJizto·.sitó Intézet főorvosa, dr. 
Vámossy Zoltán n>-. egyet. r. tanár. dr. Wé
he1· Dézs6 gyógyszsrész és dr. \'\'o1ff l(ároly 
9g·yet. n1ngánta11ú1'. a 11uda.pe.3t székesfővá.~ 
rosi 1;::özkórházak központi igazgatója. 

l\I, kir. Országos I\.iiz{':gl·szségiigyi Intézet 

Budapest. IX. Gyáli ut ,1. 
Tcl2fo11: 1.15_,155, 

Főignzg·atú: eb:. To111csik József egy_ 11y. 

r. tanár, 111Ú1. tnnúe.:;os. lg:azgató: dl'. Lőrincz. 
11'erenc e.,g:yet. ny, r. ta-nár. Parazitológiai 
osztúl \" \·ezr:: té.~·5\·el i11eu:hizya: dr. J\[a1;::a-ra 
C~yö1·ú·y nr1.itrnktus. Bf{kte:rio1úg-iai osztá1y: 
()sztúl:rvczc:tö: c1r. Rausch I\:ároly adjunl~
tus. Serologiai osztály: Osztályvezető: dr. 
()1úh c:.úlJOi' osztúl;:vczetö. Oltúnnyagtern1elö 
nioszb'tJ>-: yc1.eti: dr. Ujhelyi Kám ly acljt111k
tus. Sere16g;iai készitn1·é-nyeket ellenőrző al
nsztál)-: vezető: dr. Erdős László ac1junkttrs. 
Chemiai os,túl)•: osztú))•vezető: dr. Schulek 
Elen1fr egyet. rk. tanár. e, ig;a:zgató. Ad
jun.ktusok: dr. J1oldizsár l111re. dr. Ge·rvai 

tr 
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Vilma. dr. Hidvégi Gyula, dr. Rózsa Pál 
Szeg-hő F·erenc. 1lastagl1 (;~1,'lJor, \Targa E1·~ 
z.sébet. clr. Vi~a László és clr. Zlióray 
Bertalan .. Vegyeszck: dr. Benczéné clr · 
Halmi Jolán, Erdős Edit. Hlavát~ 
Ev.;lyn, ch.·. l\:Iosonvii1é Sata Laura és 
Pintér ~\Inrgit. BiolóQ;ini a1osztúly: 'lezető: 
dr. ~tas1ak Ar~~nka osztályvezető. \lizüg-yf 
osztaly: Vezeto: dr. Jendrassik Aladúr osz
tályvezető. i\Ién1öki alosztály: Vezető: Vass 
Eleniér n1üszak:i tanácsos . .Járvánvüo·\·i osz~ 
tály: Osztályv2zető: dr. Petrilla AÍacl7\r e t1· 
főfelügyelő. · · 

Orszügos Társadalo1nhiztosH-cí Intézet 

Eu:h:pcst. VIII. Fiumei ut 10. 
Telefon: UG-·lllO és UG---lOD. 

Eluük: Yitfz I1uszúr _..\Jac!úr dr. 
.A..le!nökük: llo1·vúth lstyftn dl'. l)etl.'ess 

.József clr \iezériO'azcratú· Lc:nn--1res I.='1·\·i11 -1„ • ' 0 ~,--, ' '~• ~ • • 1.wl. • 

\i ezérigazgató helyettes8k: Szaln~„ I~úllnán 
dr. igazgatc'l, c;aáJ Gyula dr. igaz2ató. Lutz 
n·1 1 · ,. F" · " D2 a el'. 1gazg~tt:o. • oor\'o.~:-1µ:azµ:~tto: B:-tl''.a· 
Szabó ,József dr. lj'6í.r:os-ltraf';crat,(J lH.~lrcttc.::: 
CSéjJ'1 1' r~- '~l'(' 1-· cli· Ql"T()"·l· rr:-1-«.r~t ·, . . ~ '->,• .;.<-t ;i;y • - \ .::. b' 1.,,,,. (. 

G u1í,r; ys,:t' i'és.:rl i os:::t.<:í 1 u: 
OsztáLrYezető: lloósz .Júnos L o Q'VÓO'Vw 

\.szerész-főLfulügyt:iő. \')sztúlyvczetö h~l;~·~tt~~! 

1 
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Sarknc!i-1'Tagy S6:11do1· gyógyszerész-felügyelő. 
E!öadók: lzn1[~11yi Istvún g~'Ógy.szerész fel
üg~·e1ö, .Jcó Dé!ia clr. g_,·ógyszeré.sz felügyelő, 
Eöri I•'i11tor Jenő fögyóg·yszerész. 

.'1Z os.:tli/y keretében: 
J{ ii.::p. G 11ríoys:::ci·a·i1 ya.uraktúr. 
\ 1ezetöje: Benkő _1'\11drús főgyó;jysze

r6sz. 
j\ (j,: 1>. J{ öt,'>'.: cra n yay; al<td/í'. 
\rezelője: N·én1Eth István I. o. gyúg·ysz:.:

rész-föfel. 
Gyóguszerészeti lal1orat6riton. 
\Tez.etöje: \'Úgó Ernő gyógyszerész fel-

ügyelő. 
l·· CUlf l' i,:sgáló la bornfór·inrn. 
'/cz.ető.i'e: I-Ieintz Géza főp;vúfrvszerész. 
Beosztottak: Rossztn1ann Fer~~~1c II. o. 

gyógysz. föfE1. Sarkadi-Nagy Sándorné Jő
gyógyszerfsz. I~~1sznniczky C~,\~ula főgy{)g-,;,-
s:u2r(3zi I 1app I~lára f6g~·ógyszerész, Bt1tak 
Jstv::ln főgyógyszerész. I\:irchner Gyu:a 
g~·()~!yszc~rész. < iszti:rn Lenke p:yó~.!;?SZC'rész. 
l{oncz Jstván gyógyszerész. J\Iihál~- I\:úln1án
né u.·\·ö~·\·szc·rész, (~\-6rffv Endréné dr -11é 
g;y(Jg:~rS:,:G1~fsz. Bala·.ssúlH~ Stf:tz liY:a gyÓg.v
szerész. l\Iikú István gyógyszerész, I{ádár 
1;:_:1úra g-y6gyszc·rész, Szarka lstvá11né dr.-né 

j· s .. ~-yög:yszerész, l\Ioi::e.r l\'Ii1d6s s. gyógysze
rúsz. 



Uzsoki utcai 1uizigyógyszertár: 
Vezetője: Sclmudt József II. o. gyógy· 

szerész főfelügyelő. 
Beosztott: Tollas Sándor gyógyszerész. 
Pestujhclyi /uizigyógyszertár: 
Vezetője: Papp Károly gyógyszerész

felügyelö. 
Eolozsvári h.á.zigyógysze1·tá1·: 
Vezetője: Ercse Ferenc gyógyszerész 

felügyelő. 

Beosztottak Wach Katalin gyógysze
rész-felügyelő, Karácsonyi Béla s. gyógys71e· 
rész. 

Nagybányai házigyógyszertár: 
Vezetője: Mandis Viktor II. o. gyógy

szerész főfelügyelő. 
Beosztott: Zavilla lYiária gyógyszerész

felügyelö. 
Gyógyszerészi összlétszám: 55. 

iliagánalkalntazottak Biztosító Intézete. 
(Ezelőtt Ferenc .József Kereskedelmi Kórház 

Betegsegélyző Piénztára.) 
VII. Péte1ffy Sándor u. 8-12. 

Telefon: 427-530. 

Elnök: Kállay Ubul ny. főispán. Alel
nök i,i:razgató: I-Iindy Zo1tá11 dr. Igazgató
helyettes: Harmathy Károly ch'. Intézeti fő~ 



?r~os-i~azgató: ICeleti József dr. Főorvos~ 
-igazgat~ helyettes: Petőcz Akos dr. 

Gyogyszeriigyi előadó: Körösmezei La
jos' gyógyszerész főfelügyelő, 

Az Intézet 11ázigyúgyszertárában: 
- ·:, · ~sztá!?·vezető: Ur.szinyi l{ároly gyógysz. 
fofelugyelo. Helyettese: Várady B. László 

. g'J'.ógysz: főfeliigy~lő. Beosztottak: · Turúnyi 
· Ge_za,_ S1mo1; Zoltan gyógysz. főfelügveliík. 
Meszi:ros_ Tibo~', Haclfy Sarolta. Almássy 
Andrasne, Zs1ross Tibor, Bartha Tivarlar 

'dr. B.erki .JóZ'sef gyógysz. főfelligye:ök. La~ 
borcz1 V!lmo·s, Almásy Emő. Veress .J á11os 
Hehs Lászlú, Heg-yi i\Iiklós. Zádorv Gyula' 

··GáicTY Béla fög·yógj'szerészek. nal'tl;a 'i1 iva: 
darné. LéJJÚl'rl Tihol', I-Iaclacly Ferenc, pri

·111nr yerentz.v 1:;:.tvíi.11. \Iolnár Eiernér. I\:ras~ 
S~7 1\~1J1:1ós, .Papp Lá·szló g:Yógysz::részeli:, .r an
csov1ts József, Incz·e Antal Kovács Pálné 
(~iittcr Áp:oston, dr. I\:iss Istvánné. I\:eleti 
R~za segédg·yóg·;1i7sZerésiek, Sirika· Il

1

011a. dr. 
. I(_arol~ ·Jánosné .. Zi11 Gizella. Radics (iúbo-r
ne. i\f;)r,\· "\/erGn1ka. Pour Rezső. !{óbor Fri
p:~:esne .!.tyal\ornol;:-g·yóq:yszerészek. Papp Er
na. Götter iig·osto~1né 1dsegitö gyóg,vszcré
szeJr. 

Szán1vevőségi .gyóg·yszeré-sz .·~se portnál: 
. I-Iittrich Érn fő1-,•-yógyszerész.. TTeincz 

·l\I1klósné g·yal\orJ10J~ g·J~óg·Y'.$7.: „ 

s;,~i(fsfJv«trOsi Í\Üzk6rhftzai( GyŐgyszei t:ira.i 
és Központi Gyógyszerraktilr 

Igazgatóság és J1:özpo11ti raktár: VII., 
N agydiófa-utca H. Telefon: 223-112 fa 
223-829. 

(Az idetartozó 11ázig·yóg·yszertáralc a 
.szent István, Szent .fános. Szent László és 
Szent Rókus !(őrházak házigyúg·yszertárai.); 

Igazgató: Dr. I-Ion-áth .Jenő ,gyógysz.e
r~sz, 11elyettE'5e: Szabó. l\iiklós fög·yógysze
resz, laboratórium-vezető: dr. Peres Emő 
gyógyszerész, bsosztott gyúgyszerészGlc: Ba
logh Gusztáv, Ladányi Endre és Zsarnay La
jos. A könyvelést Yég-zi: Bertalan Anná ke
zelőtiszt. 

V·én;i.,rszabályozó osztúly vezetője: Zor~ 
don Gyula gyúg·yszerész. Beosztott gyóg,ysZ'e
részek: I(enderessy Lajos. Dávid Endre Ná11-
dor és vitéz Veress Béláné. T.: 138-~08 . 

... t\. közkórházi llázi gyógyszertárak veze
tő gyógyszrr&szei: Szent Rókus I\özh:órház: 
I-Ialász Györg·y; Szent Istvá'n }~özkórhúz: 
Keresztény Béla; Szent László Közkórház: 
Nen1eskéry Lajos; Szent János I(öz1cól·ház: 
Fej-es István. 

A1kaln1azott gyóg-yszerészel~: D~ko.s. Sá11-
dor Barthos Endre, Bertalnnffy Valér, Die
ter Frigyes, dr. Farl1:as Sfrnclor, IIankus La-
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jos, dr. Huszár Zoltán, jeszenszÍcy Viktor, 
Nagy Ákos, Nagy Zoltán, Nagypalugyai Ist: 
ván Polsch János, Pucsay Ottó, dr. Sóskuti 
András, Tahy Istváu és Várady TaJmás. 

Az intézmény a ·székesfővárosi polgár
mesteri X. közegészségügyi ügyosztály alá 
tartozik. Tanácsnok: dr. Salamon Géza kor. 
mányfötanácsos. 

I\I. Kir. Államvasutak Betegségi Biztosit.ó Intézete 
VI. Andrássy ut 73-75. Ig. A. IV. Osz. 

Telefon: 220-660. 

Elnök: ómoraviczai J!mQ·édi Kálmán 
h1in osztáiyfőnok, MÁV elnök. Alelnök: dr. 
bessewffy Am·él nún. tanácsos, MA V igaz. 
gató és dr. Hamary Géza korm. főtan. MAV 
igazgatóhelyettes. ÜgyVeztő: dr. Zagróczky 
Jenő MAV főtanácsos, osztályfőnök. Osztály
főnök-helyettes: Horváth A'adár MAV főta
nác:sos. Igazgatósági központi főorvos: vitéz 
dr. Csia Sándor egészségügyi főtanácsos. 
GyógysZJerészi előadó: Szilágyi Géza okl. 
gyógyszerész. 

Horthy Miklós MÁV Kórház- és Köz· 
ponti Rendelő igazgató főowosa: dr. Bakách 
György, egyetemi magántanár. Igazgató
helvettes főorvosok: dr. Molnár János MAV ,; 
tanácsos -és dr. Varasdy Sándor MAV taná
<:Sos. 
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HázigyÓgysze1tár: Vi. Podmaniczky u. 
111. Telefon: 123-505. Gondnok: Weber 
Lász1ó okleveles gyógyszerész. Gyógyszeré
szek: Csányi Erzsébet gondnok-helyettes, 
Sillve Sára, Sárl~ány György11é. szül. }fauser 
Mai·git, Hemer Andorné sz. Baliga LillY. Lu
kácsovits Lóránd. Abod .Margit. Koncz Má· 
~yás, Takách Sarolta, Burgetti Istvfrn. As
mány Gyula, Maiton Sándor. 

Kolozsvári rendelő házi gyógyszertárá
nak veztője: Vály Andor gyógyszerész. 

Székesfővárosi .,-\.lkalmazottak Segitö „Alapja 

Budapest, VII. ~Iadách Imre tér 2. 
Telefon: 227-030. 

I{özpo11ti ig·azgató: Du1ácska ,fenö. l(öz
po11ti igazgató helyettes: dr. liauri István. 
E.özponti főorvos : dr. Kapossy Ferenc. Se
gédgyógyszerész: dr Csonto·.s lVIátyás. Gya
li:ornak: Szöllössy István és Sárkány György, 

·országos l\Iczőgazdusági Biztositó Intézet 

Budapest, V., Akadémia utca . 

Az orvosi osztály vezetői: dr. Keleti 
lstvá11 k.özp. ell'e11örzö főorvns é;s dr. 'fakács 
Pál közp. ellenőrző főorvos. 

,:·;;·.'1~~~- I Mf rm 
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i\iunhahérpteg<illapit6 Bizotts~g 

Elnök: dr. Vámossy Zoltán ·ny. egyet. ny. 
r. ta·nár. 

Tagok: dr. Mozsonyi Sándor m;n, tan, 
egyet. r. tanár, az Eg·yetemi Gyógyszerészeti 
Intézet igazgatója, alelnök. 

A gyógyszertártulajdonosok részéröl 
rendes tagok: dr. vitéz Várady László or
szággy. képv„ 111. kir. l\:01~n1á11yfötnácsos, a 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület e:nö
ke. németprónai Wolff Lajos, a Budapesti 
Gyógyszerész TE'stület elnöke, Löcherer Ta
n1ás. 

Póttagok: Szentgáli Dániel, ,1 l\lagyar
ország·i C~yógyszerész Eg·yesület Buclapest
vidéki kerliletének ·elnöke, dr. Wéber Dezsö 
budapesti gJ.~ógy·.szerész, az Országos l{.öz
egészség·ügyi Tanács tag·jz., Ré.thelyi József 
budapesti gyógyszerész. 

i\. g3'akorlati g·yógyszerészete11 kivü1 ál
lók közül rendes tag: dr. Széki Tibor eo·1·. 
n~y. r. tanár. 0

' 

Póttagok: dr. Augusztin Béla egyet. ny, 
rk. tanát', Roósz János OTI-gyógyszerész
föfelügyelö, sarkadi Nagy Sándor OTI
g·yógysze1·ész-felüg-yelő. 

- Az alkalmazott segédszemélyzet közül 
rendes tag·oJ;:: Gáspár „\rpád, a l\'Iagyaror-

·szági l\'Iagá·ntisztviselö1t Szövet,ségé·nek ti~ká
ra J{ovács János laboráns. :;\Jarky Gabriella 
pÉ;1ztárosnő. , 

Púttag·ok: Watzinger Antal lahorans, 
· Erdéiyi Ferenc laboráns, Tisza István labo
ráns. 

Gyógysz<>része.k Orsziígos .Jóléti .Alapja 

Budapest. V. Alkotmény u. 1 G. 
Telefon: 123-301. 

Elnök: dr. Atzél Elemér min. tanács_os, 
8 oyétemi l'k. tanár. Elnök helyettes-tttkar: 
d7; Sien·le-r János 1nin. oszt. tanácsos, egyete
mÍ m. tanár. Gazdasági főnök_: dr, Ilobay 
Gyraszin László 11yug« n1in. sza111v; li,;"~~ga~o. 
Szán1vCvöségi tanácsos: dr. R.ostas I~a!.n1a_n 
belügy·n1iniszteri számv. tanác.sos. _Intezo B1.
zottság·i tag·ok: dr. l\lozsony1 S~rnclor m1· 
niszteri tanácsos, egyet. ny. r. tanar, a Buda~ 
pesti Gy-Og~sz~részeti . ~11tézet. és ~~vet~;1_~ l 
GvÓO'VSZ·ertar igazgatoJa; c11. Scht~.cl\. Ip.c
n~~er"''"az. Ország·os I(özegé.szségügyi T1;tezet 
osztŰ1;yvezetöje, egy. 111. tanár; __ c~r .. v., \1 a.ra~1.Y 
László gyógyszerész, ország~y~1les1 .ke1~v1s~~·~· 
J·orn1 :főtan a l\'Iagyarorszag1 Gyog-)":sze1.c;:.,Z 
Eo:v·e~ület ei'.nöke; 11én1etprónai \'ioJf±' La.ios, 
a 

0

'Buc1aPesti Gyógyszerésztesttt:et elnöl~,e; 
Lö herer Taiirnís gyógyszerész, Bndanov1ts 
.TiJ~or gyógysz„ dr, W ~ber Dezs0 gyóg1:.sze-

1 
1 



rész. Urszinyi Károly gyógyszerész-felügyelő 
az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egye~· 
sületének elnöke, Czeglédy Béla gyógysze-
rész. Szentmihályi Géza gyógysze1·ész. Po-
gány László gyógyszerész, Haj du Aladár 
gyógyszerész. 

Gyógyszerészeknek előadó egyetemi tanárok 

I. A budapesti kir. m. Pázmány Péter Tu
dományegyetemen. 

Böl csészettuclom{i;nyi lca;1·: 
Dr. Augusztin B·&la e. ny. rlt, tanár 

(gyóg)'-:növé11yek ismerete), dr. Békésy 
György ny, r. tanár (fizika), dr. Erdey
Gruz Tibor ny. rk. tanár (fizikai chemia), 
dr. Fridli Rezső m. tanár (törvényszéki 
themia). dr. Konek Frigyes e. ny, rk. ta
n·ár (a1kaldidák. c11en1iája), dr. I\Iiltsa Gyu
la megb. előadó (gázvédelem). dr. iVIödlia
p:er Gusztá·v ·ny. rk. tanár (g·yógyszerészeM 
ti állattan), dr. Orovecz Béla megh. elő
adú (első seg'él~rnyujtfrs), dr. Pa1ál ~~rpád 
ny. r. tanár (növé11yek: anatón1i.ája, stb.), 
clt'. Schulek Elemér c. ny. l'k. tanár 
( gyógyszer:elt ch.en1iáJa), dr. Szal)ó Zoltán 
ny. r. t::n1ár (rendszeres 11övényta11), Sze-
1Jelléc1y László nv. r. tanár ('ált. és szervet-
1en chen1ia), di-. Széld rribor 11y. r. tanár 
~zerves chemia és anal)!sis), dr, Sztrókay 

--;<,'.'-!:~':: 

Káhnán m. tanár i(ásványtm1), dr. Wéber 
Dezső megbizott előadó (bevezetés a gyógy
szerészi hivatásba). 

01"vostnclom.cínyi le@·: 
Dr. Andriska Viktor e. ny. rk. tanár, 

n1egbizott előadó ( eg·yete111i- és 1;;:öze.gész
ségtan), dr. Atzél El~mér min. tan., ;. _ny. 
rk. ta11ár (gyógyszereszetre vonatkozo Jog
szabályok), dr. Csipk~ Zoltán_ e. ny. rk. 
tanár (g~,róg~yszerészet1 v1z·.:;ga1ato1;;:), ;1r. 
Darány-i Gyula ny. r. tanár (k.özegészse~
tm1). dr. Fritz Gusztáv e. ny. rk. tanár (ln: 
sérletes gyógyszerhatásta11), dr. Halmai 
János. egyet. n1. ta11ár (gyQgJ~szeris111ei viz,s
gálatok), •dr. Lipták Pál ny. r. tanar 
\ oyóoyszerismertt) dr. Mozsonyi Sándor 
nY.: i~· tanár, n1ini'S~teri tanácsos (grógysz;
részet), dr. Né111edy In1re ·egyet. n1. tanar 
(gak11ikumok előállitása), dr. Vitéz István 

í:l ~ g ~ !lViÍ!l';'Sii:®WkMiiífíl~®lj)llSSÍl!l@lrn~ 
$1lll!,1!111H!:lf1D drazoé éo ampulla 
@liillll'<l'Ql~~nli' drazoé és ampulla 
@l\.ll!J'i'!Sfil'Slll-0 !oblelte 
<5illiia@t<llllliil>IWI\. pilule 
l{@l\,@l"ll!lilll~J granule 

vilógo8er!e rendelik Kézi eladéoi szeroh 
'lJ'~íjlli) fi'4,c'jj', l'5ltill@12J1i5l<§l§~, 'IJ-;J~, 
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egyet. .. ln. tanir (élelmiszerek . hygienas 
vizsgálata), Zákó <András vezérkari alezre
des (korszerü honvédelmi kérdések). 

Gycigyszerészhallgatók egyetemi vizsgáló 
bizottsi.ígai: 

I éYcs régi és ujrendszerU m,róg·yszeré'sz
hallgatúk vizsgálóbizott:3ágai Bl1dapesten. 

, Elnök: a mindenkori bölcsészetkari dé
kan. 
, . T~gj~i: dr. B~késy György (fizika), dr. 

la.a!. Arpad (növe11ytan), dr. Szabó Zoltán 
( novenytan); dr. Slj2be,\lédy László ( che
n11a) egycten11 11J'. r. tanárok, 
II. é.1•1·s 1_1114. cl~tti és 1940, előtti régi rencl
Hc:c i'lr [J !JO !JYS.O ffBS:C/W l/ya tók SZÍ[JO l'iat i 'U ÍC:S· 

uálób izottsáuai. 
I. Gyakorlati szigorlat. 

El nők: az orvoskari elé kán elnökhe-
lyettes a Pl"Ydékán. ' 

.\fi7~g·álótagol\:: dr. Lipták F.'ál ·(gyúo::r
szensmeret), dr. Széki Tibor ( chemfa) 
egyet. ny. r. ta'nárol\: 

. Vizsg·álóhelyett~sek: dr. Issekutz Béla 
(gyog-yszensmeret), !dr. Szebellécly . László 
(chEn11<1) eg·yeten11 ny. r. tanárok 

!\:01~n1ánybiztosok: Bayer }\.nt~tl gyóo~~~ 
szere.sz, n1. kir. I\orn1án:,,r-.fötanácsos

1 
• '~ir. 
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Grosch Károly miüisztel1l osztályfőnök. dr. 
l\folnár Ando~· miniszteri ta11ácso~. · 

Szegecle-i1: k:orn1á11ybiztos 'fen1esvúry 
.József gyúgyszerészr eh1ö1\: az orvuskal' 
n1indenl\ori clék:ánja, vizsgáztatól\: dr. ;J nn
csó lVIiklós 11v r tanár és l(őszeg·hy Déne.s. 
egyet. m. ta1i{;r, ~11int n1egbizott. · 

2. Elméleti sz\go1·1at (zá.rószigorlat). 
Eh1ök: az orvos1\ari cléká11, elnö1d1e1yet-

tes a nrodékán. · 
\'-izsgálótagol\: dr. Darány,i Gyula (köz

egészségtan), dr. Liptá1\ Pál (g~'ógyszéris
meret) .· dr. :\Iozsonyi Sándor (gyógyszeré
szet). r1r. Széki Tibor (gyógy·szerészi ké-
111ia). ef:.l}'"eten1i ny, r. tanárolc 

Vizsg-álóhelyettesek: dr. Andriska Vik
tor e. ny. rlc ta-nár ('1\özegészségtan) 1 dr. 
Csipke Zoltá11 e. ny. rk. tanár (gyógyszeré
szet)~ dr. Issekutz B·éla ny, r. tanár (gyógy
szerismeret) dr. Szebellédy LúszliJ ny. r. 
tanár ( chemia). 

l(orn1án:vbiztosok: Bayer A11tay gyógy
szerész. -n1. ]\ir. k:orn1ányfőtanácsos, dr. 
Grosch E:ároly miniszteri osztályfőnök, dr. 
lVIolnár Andor miniszteri tanácsos. 

Szegeden kormánybiztos: dr. Veress Ele-
111ér egyet. ny. T. tanár, e1nö1\: az orvosl~ar 
111inden]\:ori dék.á11ja, vizsgáztató}\: dr . .Jancsú 
JVIiklós e. ny. r .. tanár, dr. I\anyó J1éJa e~yE1.:~ 
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'"Y· ,r. tm;ár és dr. Köszeghy Dénes egyet. 111, 
taHar, mmt megbízott. 
3. Feljogosit? ( a1)~l'O'bációs) vizsga vizsgáló„--. 

b1zottsag Budapesten: 
Elnök az orvoskari. dékán, elnökhelvet-

t.es a prodé1tá11. · 
Vizsgálótagok: dr. l'!Iozsonyi Sándor ny. 

r. tanár. miniszteri tanácsos dr Wéber De-
zső gy·ógy·szerész. ' · 
Yizsgálóhelyettes: dr. Mozsonyi Sándor és 
es dr. '>".éber Dezső gyógyszerész egymást 
helyettes1tik. 

, ~ ,s~~ge:len: ;elnö~.;: az orvosl\ar n1indenkori 
dekan.J<i, J,c1·manyb1ztos: dr. Jancsó i\'Iik'ós 
e~:· ny: ~r. _ta~ár,, vizsgá~tató1~: Dávid Lajos 
~~ryet. 11', tanar es Borbely .Jozsef gyóo"•sze-
resz. · 0

·' 

'1. Gyógyszerészdoktori szigorlat vizsgáló
bizottsága Budapesten: 

Elnök, a~ orvoskari· clékán, elnökhelyet
tes a prodekan. 

, \Tizsg:álótagok: dr. Darán~,ri Gyula nv r 
tanar ,(közegészségtan), dr. Lipták Pái ;1v: 
r., tmrnr (gyógyszerismeret), dr. i\'Iozson;i 
sc~n.cio:· 113'. .. r. ta11~r,; n1h,1. tanácsos (gy{)g}r~ 
sz.c1eszet). clr. Paal Arpacl ny. r. tanár (nö
,.<;n~·tan). dr. Szabó Zoltán ny. r. tanár (nö
venytan), dr. S7kki Tibor ny, r. tanár (che
mm). · · · · 

. 

Vizsgálóhelyetesek: dr. Andriska Viktor 
e. n3r. rk. tanár (lcözegészségtan), dr. Isse"' 
Jmtz Béla egyet. ny. r, tanár ('gyógyszerisme, 
ret), dr. Csipke Zoltán egyet. e. rk. tanár 
(gyógyszierészet). dr. Paál Árpád é3 clr. 

Szabó Zoltán ny. r. tanárok (növénytan)• 
egymást cserélik. dr. Szebe!1édy László ny. 
r. tanár ( chemia). 
II. A Szegecl-i m. ki1'. Horthy Milclós Tiiclo. 
· 1116,nyegyetemen 

:Mathematika és természettudományi km•: 
dr. Kiss Árpád ny. r. tanár (kémia), dr. G1'e· 
o-uss Pál ny. r. tanár (növénytan), dr. Abra
hám Ambrus ny. r. tanár (állatta:n) dr. Fe, 
renczy István ny. r. tanár (ásványtan), dr. 
Frölich 11y. r. tanár (fizika), dr. Nwák Ist
vén fővegyész. (Bevezetés a gyógyszerészi 
hivatásba.) 

Orvostudományi kar: dr. Kanyó Béla 
ny. r. tanár (közegészségtan). dr. Jamcsó 
]Vliklós ny. r. tanár (gyógyszerisme), dr. Dá
\id Lajos e. rk. ta11ár (gyógyszerészet), dr. 
J\.őszeg11y Dénes eg~/etemi n1agá-ntanár, inté
zeti tanár (kémia). 

A m. kir. Ferencz ,József Tudományegyetem 
Egyetemi Gyógyszertára. 

:Kojoz::;vár, 'j:'refort u. 41. Telefon: 21--50. 
ye9et(í: ,]r, ferencz Aron egyetemi m, 

::,:if -,>--::: 

':-c:r~7z;Ff :\: 



334: 

tm
1
1iir. T_m1ár~eg-éd: P~ter l\'Iihály. Gyako1·11[1. ~r Az· Egyetemi 

ko e: Peterne Vale11b11y ~ratild, Kiss öclön . • ) 
Gyógyszerészek: dt". Költli Ferencz: Soósnfr : 
Barkó Ella, Szatlunáry .Teúő. Zsig-n1011d Irér, 
"iJ'fa.thematilca.i és Tcrmés.:·cttudományi l(w·• · 

Dr. Imre La.ios egyet. ny. rk. tanár (AI· 
. talános chemia), dr. Szahó Zoltán eg-yet. ny. 

rk. tanár (A11alytikai chemia), dr. Gelei .fó
„zsef eg-yet ny. r. tanár (Állattan). clr. Szent

J)éteri Zsi.g111011d eg·yet. n:,r. r. tan.ár (Ás~· 
. ványtan). dr. Gyulai Zoltán eg-yet. ny. r. ta
. 11ár .(F·iúka). dr. Györfy Istvá11 eg-yet. ny. r. 

ta11ár (Növénytan), dr. Kohl Erzsébet inté
zeti. tanár (lneg-bizott előadú növénytanra) 

'. dr. Ferencz Áron eg,•et. m. tanár ( Beveze'. 
· tés a.gyógyszerészi hiYatásba). 

Orvostmlomá"'?Ii lúP·: 
di·. l\'IéhEs G>~uJa egrete1ni ny. r. tc1nár 

. ((~y6grszeri·s·n1ereti kutatások: é.s vizsgálatok 
· g·~·ógyszerés7i doktorjelöltek részé"re). dr. Fe~ 
· renCz Áro-n eg·ret. a11:. tan.úr ( Gyóg.yszerésze~ 
.·ti ltütatáso]\: és vizsgálatok: g_vúgysz21·ész 
· doktorjélöltek részére), dr. Faragó Ferenc 
eg·.vet. ny. rk. tnnúr ( I\:özegészségtani g>Ta

„'.ko-r1ato].;: g·yóg·yszerész· doktorancltrsok részé
- re). 

. Yizs!fu.-bizo/;/:sáu: Dr. \[éhes Gyula, ck 
Ferencz Áron, dr. Faragó Ferenc'. 

Gy6g·yszer&szeti IntC:l.et 
Gyógyszertár, Budapest. 

és· Egyetc1ni 

···-~ 



gyakornok, Nemes Sarolta 
regyetemi gyakornok Wéber . 
s~eré~z, egyetemi g;1;alwrnok. dr. Sz:ff~0f: 
lázsne sz. Zsoldos E. gyógyszerész egyete . 
gyakornok. ' 1Il.l 

I\oiagyarországi Gyólgyszerész Egyesület 

Budap:st, VI. Hegedüs Sándor u, 17, 
Megalal,ult: 1872-ben, átszerveztetett 

1921~ben 
Telefon: 225_:_098. 

. , l".rnöl~.: d~. vitéz Várady László m. kir. 
l~oi mai:yfot:cnacsos,, országgyülési képvisel& 
szente~1 gyo\l'yszertaitulajdonos. . • 

Tarselnok: németprónai Wo•lff L'lJ'os 
B d t

. G , , , . a 
u :p~s 1 , yogyszeresz Testület elnöke b . 

dapeotl gyogyszertártulajdonos ' u 
_Al~lnökök: vitéz Kováts ·Aladár bucla

pe_~ti. es '.f'hury_ Andor kiskunfélegyházai 
g;vogyszertartula3donosok 

Üifyve_zető igazgató: .Groff Gyula 
Penztaros · dr B . . A " gyógy~ze:tárt~lajdo{10s.a];e1 _ntal budapesti 

T1~lmr :_ Császár Antal. 
M~s?dhtk~_r: Veress Tibor. 
Fokonyvelo: Simonides Géza 

F l 
Et llenőrök: Budanovits Tibo1; UJ·pest1· e' -

e rn e Zoltán b d· -t· . " 
d 

' 11 ape„ l gyogyszertártulaJ·-
, onosok. 

Q\lQ 
tJ•l' 

Választmány: rendes tagok Budapest
ről: Csányi Imre, dr. Hrabéczy Oszkár, Ja· 
nitsáry~ László, dr. Fáczányi István. I<:alá11. 
Gyula, dr. Molnár Alfréd, ifj. örvényi Béla, 
Réthelyi .József, dr. Schulek Bélll és Szkalla 
László. Rendes tagok vidékről: Ajtay G. 
Gyula Nagyvárad, dr. Auber László Mohács, 
Barla Dezső Nagyvárad, Beck Vilmos Palán-

. )m, Be11iczky Miklós Eger, Beretzky Péter 
Mezőberény, Binder Ottó Sopron, Borbé)y 
József Szeged, Breuer Kálmán Zilah, Csomay 
Ernő Veresegyháza, Dávid János i\Iarosvá
sárhely, Fejfa- narna Nagyszöllős, Fördös 
Lajos Kecskemét, Holicska Dezső Kolozsvár, 
Horváth Zoltán Dernye, Ilin Dusán Ujvidék, 
Kádár Andor Sátoraljaujhely, Királyi 
lVIikl&s Komárom, Koczka Pál Szolnok, 
Kovács Andor Marosvásárhely, Kovács Kál
mán Mezőkövesd, Küttel Dezső Kőszeg, Lá
possy Károly Alsóverecke, dr. Mészáros 
Zoltán ~[iskolc, dr. Mihalovits .Jenő Debre
cen, lVIohilla Rezső Győr, l\Io!nár Antal 
Pestszentimre, Nagy István Párkány, Nonn 
Já11os Nagyk.ároly, Rebn1a1111 Rókus Balas
sagyarmat, Szendrey Sándor Bár{rncl, Szöl
lősi Jenő Makó, dr. Takácsy Nag-y Lóránd 
Székesfehérvár. Póttagok vidékről: Losonczy 
Vincze Kaposvár, dr. Merkly Belus ,József 
Nagykanizsa, Réthy Károly Békéscsaba, 
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Végh László · Szolnok, dr. vondra. Antal 
Pécs, Jankó Gyula Zsáka, Csanda Endre· 
Nagyvánd, Wieland Gyula Sarkad, Kré
mer Lajos D&.s, dr. Mártonfy László Kolozs
vár, Huszár Ilona Szováta, Sándar Zoltán · 
Erdőszentgyörgy, Grossinger Károly Ujvi: 
dék, dr. Bánffy Boldizsár Zenta, Szávics Szi-
hírd Szabadka. · 

Igazgatótanácsi tagok: dr. vit&i: Várady 
László elnök, németprónai Wolff.Lajos társ~ 
elnök. vitéz Kováts Aladár és Thnry Andor 
alelnökök, Gróff Gyula ügyv. igazgató, dr. 
Bayer .&ntal pénztáros, Budanovits Tibor és 
Fekete Zoltán ellenőrök. 

Kerületi elnökök: Szentgáli Dániel Uj
pest, dr. Zalai Károly Cegléd, Csitáry G. 
Olivér Székesfehérvár. Stinner Imre Győr, 
l\farinczer Jenő Csorna, dr. Bisiczky András 
Cel!dömölk, Piatsek Gyula Kaposvár, dr. 
Vondra Antal Pécs, dr. i\íakray László Ba
ja, Temesváry József Szeged, ifj. Szele Bélá 
Szolnok, Tolvay Imre Debrecen Dolesch 

„ ' „ • 1 

Joz·sef Bekescsaba, Sperlágh Zoltán Hatvan, 
dr. Mészáros Zoltán · i\'Iisko1c, M>égay Arpád 
I{assa, Farkas Sándor Érseltujvár, S1n.e1i11-
gai Lajos Ipolynyék, Tóth István Munkács 
dr. Hintz György Kolozsvár, Ajtay G. GYLl~ 
Ja Nagyvárad, Nagy Jenő Marosvásárhely 
Tabajdy György Szatmárnémeti, Szmik Gyu'. 
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·la· óbecse, Csányi Imre· Budapest; Jánitsáry 
László . Budapest, Réthelyi József Budapest, 
Za1ay János Szekszárd. 

.szán1vizsgálóbizottsági e1n~k: B. Orosz 
Ferrnc (Budapest). 

.. Az egycs~il..::. keriil~td: 

I. Budapesti Gyógyszerész 'fest.iilet 

Alapitási év: 1809. 
Telefon: 132-223. 

Elnök: németprónai Wolff La,ius. Alelnö
kök: dr. Wéber Dezső és Csányi Imre .. Ig:iz
gató: l{ovács · ödön. PénztáToS: ,Ja111tsary 
László. Könyvtáros: dr. Temesváry, Ist.. 
ván. E]]'enőr: Hofei· Antal. - Valaszt· 
mányi tagok: dr. Bayer Antal, 11:;1-
lő István, dr. Fáczányi tstván, F~her 
Emil Antal. Fekete Zoltán. dr. Hrrubeczy 
Oszkár, Kalán Gyula, dr. Korányi Miklós, 
vitéz Kovács Aladár. dr. :Molnár Alfréd, B. 
Oro·.>z Ferenc, ifj. örvényi Béla. Réthelyi 
József, dr. Schulek B"éla, vitéz Torday Fe
rencz Választmé.nyi póttagok: dr. Illés Ede 
és dr'. Zahoránszky Ervin. Szátmviz~gálóbi
zottsá"'i rendes taO'ok: Emánuel Geza, dr. 
Héray"' Ando'l', Ko~áni Zoltán. Steiner O~z
kár Fabritiusné báró Synthinis l101ia. Pot
ta.,.;k: Tevely Béla és Szentlőrinezy !'}él?:, . ~ ' ' .. - -."• .- . . - . '• { 
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Fegyelmi bizottsági rendes tagok: Betegh 
Károly, Fekete Zoltán, dr. Hrabéczy O·szkár, 
.Janitsáry László. vitéz Kovács Aladár, Ma
jorossy Béla, Orosz Ferenc, ifj. örvényi Bé
la, Pandula József, Réthelyi Józssf, Szil.vás
sy Gy. László, Szücs Emő. Póttagok: Csé
renyey G~a. Rimay Béla. 

A Testület Gyógyszcrvizsgáló szervezete: 
(XIV. Stefánia ut 2, Tel.: 296-387). Vez;etö: 
Sperge!y Béla, laboratórium vezető: Buttinger 
Antal. 

II. Budapestvidékí kerület. 

Ker. elnök: Szentg·á!i Dániel (Ujpest). 
Ker. társelnök: Molnár Antal (Pest 

szentimre). 
Ker. elnökhelyettes: Budanovits Tibor 

(Ujpest). 
Alelnök: Fáy Ignác (Nagytétény), 
Ker. pénztáros: dr. Bernolák János 

(Pestszentlőrinc). 
Ker. titkár: Betöltés alatt. 
\TáJasztn1ányi tagok: Borzsovay Istvá11 

(Csepel), Csomay Emő (Veresegyháza), 
Czibulka Gyula (Szentendre), Csonka Béla 
(Kista-rcsa), Dvorák Alfréd (Fót), Gulyás 
Benjámin (Kispest). Ill1weh .Jenő (Ujhartyán), 
Kabay Jánus (Rákosszentmihály), Kaczi
!Í!l $arolta (Pestu,ihely), Kajdacsy Pá] \B\1-

3!1 

datétény), Kerschbaummayer I{ároly (Esz
tergom), Kóros István (Rákospalota), Kör
mendy Sándor (Budakeszi), dr. Lévolt Is_t
ván (Pestszenterzsébet), Szekeres 1'stvan 
(Ujpest), Szigvárt János (Vác),. Szücs.ni 
Szüc:s Julia (l\'Iátyásföld), Tamas M1ha1y 
(Solymár), dr. Vagaszky Káz1111ér (Rákos
csaba), Wirker János (Rákoskeresztur), dr. 
Zalay Dezső .(Kispest). 

Választmányi póttagok: Tas Zoltán (Csil
laghegy), Lengyel Endre (Rákoshegy). 

A kerlilet adóközös:\gén:ek tisztikara: 
Elnök: Wirker János (Rákoskeresztur), 

elnökhelyettes: Budanovits Tibor (Ujpest). 
Tagok: Fáy Ignác (Nagytétény), Gu

lyás Benjamin (Kispest), Borzsovay István 
(Csepel), .. 

A felüg>•elő bizottság tagJm: . 
Elnök: ... 4.. pénzüg:yi 11atóság n1egh1zott. 

ja. 
Tagok: Müller :V1iimos (Rákospalota), 

CsomaJr Ernő (\Tereseg·yháza), Szentgá1i 
Dániel (Ujpest), Szigvárt János (Vác). 

Póttagok: CSO'nka Béla (Ki·starcsa), Kó
ros István (Rákospalota). 

III. Pest vármegye déli lieriiletc 

Elnök: dr. Zalai Károly. Elnökhelyettes: 
T!l\lry Ando'l'. Alelnök: a mindenkori kecs-
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k~mét_í helyi csoport elnöke. 
;penzta;110k: Fördös Lajos. 

Valasztmány: f'.achó s,~nclor, Buttinger 
Árpád, Csorba .J anos. Iialona i\'IHrgit 
Lauthner Lajos, Lovassy Dezső, sz. Tót'1' 
József. · 

F'egyelmi bizottság_·: I1utini:re1· A- · 
F

. - - rpacl 
1 órdös Lajos, l\'lester Lás;~ló, vitéz SzabÓ 

László, Tarján:yi .Já11os. 

IV. Széke~fehérvárvidéki keriilet 

Elnök: Csitáry G. Olivér (SzékEsfehér
vár!._ Ale'.nöl~: dr. Takácsi Nag>• Lóránd 
(Sze],esfehervar). Tarsel·nök · ''"J·d·t ('\ J "A . \ n e r "U-
' ~ _ l d_on,'.). Titk~r: _E. Lukáts Béla (Szé
ke~fehervar). Penztaros: Geff'et'l De-zsű 
(Székesfehérvár). 

, Vá!asztn1á11yi tan:ok: e -1 L't-t G 
1 

~ -zern1;:1,1\: _ 
po , ~ömoös Zoltán, Grimm Rudolf 
..f~~es Beia: Farkas .János. Bcőczy (;fi.bor: 
Folcles Lajos, Hajnóczy Gvör"'\' 
I" s" 1 ' T, iZ> ) ;\fag·yary 
\.ossa an or, Pasztory· Sándor:·-

\t, Györridéki kcriiict 

. El1;ök: Stimrnr Imre (Győr). 
S~ebe!Jccly Ferenc (Tét). Titkár: 
Laszló (Győr). 

Alelnök: 
Da E bor 

Y4I~~?2t!11á11?i tag·ok: J\Jar~tovitE2 

&!g· 

'Pallovits Alajos, 'romká Iván, 1\'Iohilla R·ezső. 
Fegyelmi bizottsági tagok: Stinner Im

re, J\Iohilla Rezső. 
Póttagok: Sal .János, J\fül]er Elek. 

VI. Sopronvárn1egyei kerület 

Eh1ök: ~rarinczer ,Jenő .m. kir. kor
mánytanácsos (Csorna). Elnökhelyettes: Fló
clerer .lenő (Csepreg). Ügyvezető elnök: Ni
kolics Tvli!ivoj (Sopron). Tiszteletbeli elnök: 
Szerdahelyi János (Sopron). Titkár: Jélm 
Aiital (Sopron). 

Választmá11y: Binder ottó, Grohmann 
·viln1os. l(reutz \Talclemár, Rén1a·n Béla m. 
1dr k.orn1ánYta11áe.sos. 

· Fegyeln1i bizottság: Schurina Cyrill, 
Nincll ,János, Huszák Lajos. Póttagok: Bin
der Ottó, Horváth Kálmán. 

·v11. \ras-Zalavárn1egyei k!.'rület 

E1ntik: dr. IJisiczky ... l\.11drás. 'fárseh1ök: 
i\Ierklv-Belus .József. Alelnök: Eőry Vilmos. 
Titkár: Hodászy Iván. 

Választmány: Cséby Lajos, dr. Dvorszky 
Béla. I-Iodászy Iván. Küttel Dezső, vrtéz 
Szalay Gyu1n, Szlgetváry Zoltán, dr. S-zmoM 
diss .JózsEf, Torkos Dénes. dr. Wiener Jenő. 
- -~Z országos választn1á11yba k.:ik.-üldött: 
Küttel Dezső ·frs J\Ierkly-Belus József. 
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VIII. Somógyvi:irmngyei kérület 

Orökös diszelnökök· dr 6.tzél El . 
rk. tanár és dr I\'rozs ·11 .··;;, en1er eg1r. 
rendes ta1iár · · · · 0 .:vi .J.:~ndor eg;r. nyilv 

Pia_tsek G,;uia111t~~~~~~~á;)11~~~l~~k'.. E~nök:. 
LaJos (Balatonboglár) Titl·'r· o\, Satory 
\•meze. (Kaposvár). · 'a · osonczy 

V·ala:5ztn1'5.~1Jr· 1~~ibry ()dö~1, L~eb~r Bél' 

IX. Baranyav<Í.rmegyei kerület 

„ Elnök~ Török János (P' „ 
e)nok: Nékám Aurél (P' :co). Helyettes 
Cll

- , b ecsvarad) Alel „ 1 
· ·"'u er László (iVI l · . ·. 110 t: Dezső Pécs) p· ·t_o1acs). Titkar: WeiO'l 

(p
• · enz arnok · dr r· · 0 

„ ecs). ~4. választn1á1 .,. t : „ · ; · · 
01

:as Géza 
man l\fortha La l, .ag.iai: Geiger Kál-
Voncira Ant~l :ÉJJ~\ F~·~edríd1 Sándor. dr. 
zsefné ·és dr .. Mu;·~1 -~~ an,l_ OZ\' . .I-Iübner .Jó
gyelmi bizotts~·" ta 1~ _.solha _Vilma. A fe
Friedrích s·' d 0 

: g_iai' l'IIa.i tán Kaj etán an or es dr .Tón·ís G" . „' ' 
gok: dr. Auber Lászo' -~ E" '' ,eza. Potta-' · e:; i ory I·.stvá11, 

X. 'l'olnaviirinegyei kí~riilet 

Elnök· Zala· J' nök: vitéz· H;l'\',áth an?s (Szekszárd). Alel-
letbcií elnök: i \ 3sai~cl~r \Tolna). Tiszte
i\fichali }[ihálv \Ii-:eg 10 Sanclor. Titkár· 
lonyi TÜJoT '(s· 

1 
11;·aszék). Pénztáros· Po: 

· ze cszarcl). · 

, Választmányi tagolc: }{ifüí.n Béla ·1 Tol
na-Tamási). Ko1,itsánszky Dérn~s (Kö

1
esd), 

Páchy Dezső (Ozora), clr. Pál völgyi Ferenc 
(Paks). ifj. Szeghy Sándor (Szekszárd), 
Szijártú Tibor (Dnnaföldvár). 

Fegyelmi bizottság: ifj. Szeghy SD.ndor. 
Zalai János, vitéz Horváth Sándor. Póttag: 
.Koritsánszky Dénes. 

Törvényszéki gyógysz. szalcértő: ifj. 
Szeghy Sándor és Zalai János. 

XI. Szegedvidéki kerület 

Tiszteletbeli elnök: Frank! A11tal (Sze· 
gec\). Kerlileti elnök: Temesváry József. 
ügyvezető elnök: Ilorbély .József. 'fárselnök: 
vitéz \lárad:Y László dr. orsz. gv. h::é11viselö. 
korrnányfötanácsos. Alelnök: Szöllősi Jenő 
orsz. gy. képviselő. Főtitkár: Apró ,Jenő. 
Pénztárnok: Frankó Andor. 

Választn1á1ryi. tagolc: Barcsay I(áro1y, 
Lei11zing·er Ivlária dr., 1\·I·észáros Tn1re, I-Iat;t
ty:xsy Andor, Pósa Balázs (Szeged). Ihász 
Nándor. Szentessv Iván (Sze11tesl. Kristó 
Nagy István és Philipp István (l-Ióclmezővá
sárhely). vitéz Király 711ihály (i\'1alcÓ) és dr. 
Kiss Lajos (Kistelek) gyógyszerészek. 

des 

I(erületi fegyeln1i bizottság· tagjai: Ren~ 
tagok: vitéz Várady László dr, Szöllőssy 

'I 
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Jenő, Pósa Balázs p · tt 
és Szentessy Ist' .· 0 agok: Bulcsu van. 

xrr . Szolnokv:írrnl'gyci kcriilt·f 

Elnök: Szele B'I ( · 
ly;ttes: Koczka Pál ~~wl~~~lnok~ .. !i'.lnök_he. 
Laszló (Szolnok) Pé t'. _). Titl,ai: Veg-]1 
nos (Szolnok). · nz at noL: So·J;v,mossy .Já-

. Választmányi tao·ol·· N .· . . 
Mervay Géza Bat1e1·' o1a' \.. _v1tl'a1 Tibor 
T

•• S" ' e • 'nos Ferenc" I ' 
. o:sa, andor, Fe.hérpatak ' , . z n1re, 
Eéalman, Kolbai Rudolf. Y PaJ. Alexander 

XIII. Debrecenyidéli:i k(•riilPt 

l 
Elnök: Tolvay Imre (Debr2„e ' .. 

i~lyi;ttes: Osgyáni .József ( Nv' . ,'o· '; ).: . Ed1ok· 
T1tkar: Aranyi S. 1 . ( . · ll eo) haz.<1). . · anc 01 Deb1·ece11) p · t. 
ros: K. aposztáss" Géz·1 (D 1 • . enz a-

v , ·1 l ' eJ1ecen) 
alasztn1ányi tao· J~. · 

recen) Ben]·ö S. 1 °~ '· Beke Barna ( Deb
tól L 's· ' anc 01 (Dencskc) l. ,. r . andor (Piispöl·J 1• • '. 1 · f,n·-
(Hajduszobos·zlo') 1.1. '.- ac any), Fiiller .János 

• ) . Cl JJ]o·J1 E1"1 ·· (1'' gar , Höröm ő Im , o„ , o iszapol-
lés z. sófia (PN.·· 18 _(Budszentmihálv) II· ' ,11rcoy!nza) L' .. 
<Berettyúu.ifalu) s~· 8; ) : 1.rtay Albert 
Szendrey s· 1 : " • ";Jo .Teno (Debt·ecrnl . . anc 01 ·(Baran l) T" „. „ 
(Ny1r~gyhaza), Wollmann 't1.'. • 1 0101~ C'.Yu!a 

Penztári éllenőrök· -
1 ~a: (_Teglas). 

. (Debrecen) p. . · Lao.sany1 József 
· ' app G;iula (Debrecen), · 

:---t-~ , 'Fegyelmi bizottság: Jóhap Aladár 
l \Debrecen), dr. Mihalovits Jenő (Debrecen), 
fNémeth László (Debrecen). 
t> 
f XI\r, Békéscsabavidéki kerület 

'l' Tb. elnök: dr. Südy Emő (Békéscsaba).. 
f Kerületi elnök: Dolesch .József (Békéscsa-
j ba). Titkár: Szeberényi Andor (Békéscsa-
1 ba). Pénztáros: Varga Antal (Békéscsaba) . 
l A kerületi vá1,:Sztmány tagjai: Antali 
·1··, Akos (Ujkigyós), ?IIolnár Mihály ('oroshá- · 

''. za), Ragettly .János (Békés), özv. Farkas 
Antalné (Szarvas), wláday Aladár (Gyoma), 

1 petry Zoltán ( öcsöd). 
A kerületi fegyelmi bizottság tagjai: dr. 

Südy Ernő. Do\esch József. Szeberényi An
dor, Varga Antal, Réthy Károly. 

A központi választmányban rendes tag: 
Beretzk;' Péter (Mezőberény), Réthy KárolY 
(Békéscsaba). 

XV. Hevesntegy('-i kerület 

Elnök: Beniczky j\I.ikJós (Eger). Alel: 
llök: Gserján Innre ('Gyöngyös). Titkár: dr. 
Galambos János (Eger). Pénztáros: Szabó 
JJéla (Eger) . 

Választmányi Cuppon !Antal (Vámos-
györk), Fajcsek Józsd (Eger). Keszler Gyu-



la (Apcz), Saáry Gábor (BesenyŐte'ei,j 
Csenan Imre (Gyöngyös), dr. Galambos Já: 
nos (Eg-er). 

Fegyelmi bizottság: Sperlágh Zoltán· 
(~Iatvan), Beniczky MiklÓ's ·és dr. Galambos 
Janos (Eger). 

Pótt~g: Saáry Gábor (Besenyőtelek) és 
Gál Istvan (Fuzesabony). 

xvr. !\liskolcvárn1egyei kerület 

Eln?k: Betö.ltetle11. Társelnök: Vámos 
Imre.„ Tiszteletbe]! .el11ök: dr. Királdi .János 
Alelnok: Nozdrovrczi Pál. Titkár: dr. i\Ié: 
száro~ .Zolt~.n. Pénztárnok és jegyző: :i\'IEn
ner or)o11. U gyész: dr. Póta László . 

. Valasztmány: Éles Géza, Kovács Kál
man. Lollok László, K Rácz .Jenő. dr. Schu
!e!'. Gyula .. S1sl~a Miklós. Stépán l'Stván, 
v".ehly Istvan, Pottagok: Barna László Pesti 
Jozsef. ' 

Feg~·~hni bizottság: E7(n,ök: ffetöltet
le;l. Tag3k: ;lr. Mé~~áros Zoltán. dr.' Királdi 
Ja nos. I,. Racz .re110. Póttagok: Pesti Józ:sef 
dr. Schulek Gyula. ' 

X:\'II. I\:i:if:isa:ridéki keriiiet 

Elnök: l\Iégay Arpád (Kassa). Elnökhe
lyettes: Éhlei-t Andor (Sátoraljaujhely). 
Titkár: ifj. Déri Jánas (Kassa). 

.r 
1 

\ 

V íilasztmá11y: Asztalos Gyüla (Olaszliszka), 
Kádár A11do·1· (Sátoraljaujhely), Ko.zmá_r)• 
Zoltán (Gönc), Kurucz Tivadar (Sz_ikszo), 
JVIikle István (Hernádzsadány), Rotfuchs 
László (Tokaj), 

Fegye1n1i ·bizottság: :..1Bgay ~~rpád! iVIa~ 
tavovszky Gusztáv. Póttagok: Lukács Imre 
(Bódva'Szilas). 

A kerülethez tartozó gyógyszei-tárak: 
Abauj megyéből 17 helyen 29 gyógy;;zertár, 
Zen1p1é11 n1egyéböl 22 h·elyen 29 gyo~yszer
tár, összese11 39 11e1ye11 58 .gyógysze,rtar. 

X\7 III. Érsekujvárvidéki 1;:eriilet 

Elnök: Farkas Sándor (Érsekujvár). 
Társelnök: Királyi Miklós (Komárom). Alel
nök: Déri Aladár (Vágsellye), titkár és 
pé.nztárkezelő: Haas József (Nagy'Surány). 

Választmány: Jezovics Kálmán (C'Suz), 
Ralmsz Ottó (Perbete), Pállrn .Jrn? (ógya)· 
la), Istenes Ferenc (Udvard), Nern.eth Jo
zsef (Guta). 

Fegyehni bizott&ág: J\'Iassányi Géza ~el, 
nök .Takubovits Dezső, Angyal Antal, Pot- · 
tag;k: Winkler Ist-v~n és, if.i. Ab?'nyi Encl1:e
A kerülethez taitozo gyogys~ertarak '. Ny1t
l'a 111eg:yéből 7 l1elyen 9 gyogyszertar, P~o~ 
zsony megyéből 13 helyen 1,1 gy6gysz·ertár, 



Í]]sztergofi\ :inégyéből 4 helyén 5 rryÓrr;-széi'
tár és Kon_1árom vármegyéből 10 °hel~'en. 1:1 
gyógyszertar, összesen 34 helyen 4'' oyóo·y .. 
sze'rtár. _, e l;> 

XIX. Balassagyarn1atvidéki kerület 

. Elnök: 8meringai Lajos (Ipolynyék) .. 
Tarselnök: Rebmann Rókus (Balassagyar-·' 
n;at). Alelnök: Kucsera Iime (Lév!)),. Tit-. 
kar: Engelllarclt László (Ipolyság). Pénztá
ros: ~üchler _.renő (Balaswgyarmat). 
. Valasztnurn;i:: Droppa Ernő (Nagysalló), 

l\l'edveczky MJklos (Nag-yTnaros), Kőhalmv 
Elek (Balassagyarmat), Csépe István (Fll
!ek), óváry Elemér (Rétság), Gál István 
(Losonc). 

Fegyelmi bizottság: Smetana . Aladár, . 
r:Gsa Károly, Csépe István. 

Póttagok: Heydrich Károlv p Róth 
Tivadar. " ' · 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak 
Bars megyéből 6 helyen 8 g)•ógyszertár, 
Hont megyéből 5 helyen 6 gyógyszertár 
Nógrád megyéből 29 helyen :?5 gyógyszer~ 
'tár, osszesen: 40 helyen 49 gyogyszertár. 
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Alelnök: Vaszocsik András (ökörmező). 
Titká1·: Szánthó Géza (Munkác8). Pénztáros: 

· Tóth István (Munkács). 
Választmáa1y: Árvay György. (Nagy-

szöllős), Bóth István (Nagyberezna), Buda] 
Ferenc (Vásárosnamény). Fliley Aladár 
(Nagyc1obro1iy), Halász Sándor (Ung;vai~), 
Be.rezeg István (Rwhó), Roykó János (Ti
szauj lak), Somogyi Károly (Kőrösmező), 
Tomcsányi ödön: (Ungvár), .. 

Fegyel•mi bizottság, dr. Ferenczy János, 
Tóth István, Gayer János. · 

Póttagok: Fekésházy Zoltán és Dancs 
Miklós. 

A kerülethez tartozó gyógys7iertárak: 
Bereg megi•éből 18 helyen 27 gyÓgysze1tár, 
i\láramaros megyéből 13 helyen 16 gyógy
szertár, Ugocsa megyéből 4 helyen 5 gyógy
szertár és Ung n1t:1p;yéböl S 11el:i{e11 14 gyógyM 
szertár, összesen: ,1:3 helyen 62 gyógyszertár. 

XXI. Bihar-Nagyváradvidéiü kerület-

Elnök: Ajtay G. Gyula (Nagyvárad). 
Elnökhelyettes: Dobsa Sándor (Áln1osd), 
titkár: ecsedi Csapó Zoltán (Nagyvárad). 
Pénztáros: Csanda Endre (Nagyvárad). 

Választmányi tagok: Barla Dezső 
(Nagyvárad) Benkő Sándor (Derecske), 

0 ' • 

, Bayer Györgs.: (Bilrnr1füspöki), Csont Le. 

= 
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nárd (Nagyvárad), Jankó Gyula (Zsáka). 
Kocsis Dezső ('Élesd), Martinovich Arpád 
(Nagyvárad), dr. Penkeit Sándor (Székely
hid). Szendrey Sándor (Báránd), Wiieland 
Gyulai (Sarkad). 

XXII. Szatn1ár-Szilágyi kerület 

Elnök: Tabajdy György (Szatmáméme
t.i). Elnökhelyettes: l\folnár Mihály (Szat
mám·émeti). Titkár: Jakab Arpád (Szatmár
németi). Pénztáros: Schlett Géza (Szatmár
németi). 

A kerülethez Szatmár és Szilágy vánne
gyei gyógyszertárak tartoznak. összesen 72 
gyógyszBrtár. 

XXIII. I(olozsi kerület 

Elnök: dr. Hintz György (Kolozsvár). 
Elnökhelvettes: Németh András (Kolozs
vár). Titkár: Kraus Ottó (Kolozsvár). Pénz
táros: Görög László (Kolozsvár). 

Választmányi tagok: Bróser Gu:sztáv 
(Beszterce), dr. Cseresnyés Gyula (Koiozs
vár). Fl&hr József (Kolozsvár), Holicslrn 
Dezső {Kolmsvár), Litschel Emil (Dés), 
Lukáts Ferenc (Kolozsvár), dr. i1lischi11ger 
Viktor (Dés), Nits János (Szamosnjvár), 

1 
\ ... 

XX\'. Délvidéki kt>!'iilef 

.. :EJlnök: dr. i\fakray Lászl<í (Ba.ia). Társ-
1eh1okol.;:: Szn1ik (}yula (óliecse), ~ííchcl:; 
Gyula (Ujviclék), Samar,iay Déb \Zombor), 
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Heiszler Gyurgyovánszky Aurél (Zei1ta). 
Titkárok: Görbe Gyula (Baja), Putsay Kál
mán Ilin Dl1'sán Grossinger Károly, Lehr 
,Jak;b, Antics György. dr. Dánffy Boldizsár 
és I-Iuszágh László. Pénztáros: Görbe Gyula. 

Választmány: Beck Vilmos (Palánka), 
Domo11Jrns János (l\fagyarlmnizsa). Hecskú 
Tamás (Gombo-s), Horváth Zoltán ( Dernye). 
Jeszenszky Ernő (Ba.jmok), Krausz Ferenc 
(I-Iódság), Létmányi István (Szabaclka
Nai;,•fény). if.i. Lárenez László (.Tál1oshal
ma) Praefort József (Bácsalmás), Rátav 
Dez;ő (Apatin). Schuk Gyula (Ujverbász). 
Schumaeher Zoltán (Cservenka) , Szélin.<;•' r 
Jenő (Titel) és Tichy Déla (1-Iorgo•s). 

A kerlilethez 165 délvidéki gyógyszert"\!' 
tartozik. 

J{crü1cti l'á·r·sclnökök: 
Szmik G;1•ula (Óbecse). iVIichels Gyula 

iU,ivirh\k). Sarnar.iai Béla (Zombor), Heiszler 
Gyurgyovánszky AUTél (Zenta). 

Okleveles Gy<)gyszeré~zek OrszügoS Egyesiilet-e 

Elnök: Urszinyi I{árolY. Alelnök: dr. 
Halmai .Tános. Ugyvezető titkár: Fölclénvi 
~-'\1ajos. Ip:azg:atósúcri ta~rok: I·Iajclu Aladár, 
Lal)orczi "'\,Tilrnos. S8.rn1ási (jyu1a. Pénztárcs: 
Barthó Elemfr. Ellenőr: Tator.ián Dezső. 
Főjegyző: Balás Pál. Jegyző: Papp Lá.szló. 

U~5 

Szerkesztő: Földényi Alajos üo-yész főol'-
"' • • ~ , • r;:,, ' 

vo~ es orvosi ta11acsado tisztséo- eo·yelöre bn-
töltetlen. 1-Iáznag·y·: Papp l(ár~lv 0 

e 

\Tá]asztmányi tagok: Be11e~l~I- István· 
~ndl'ényi Ernő, Fantel Sándor, Fé1~yes n~la'. 
F nl~_Y I1n1!1'~, F'o11tos Jen?, G;{őrffy Sándor. 
1-!~·]ll.a]_ Be!a, Ha11nos Tibor, Katona Aladár 
1~1sdeg1 Ferenc. l(ováts Sándor, I\:untan1frsi 
C?ub. dr. Lelkes György, lVIal'ton Sándol'. 
l\í1klos z.oltán, .Pil:chala _E:ároly, Pogány 
Lászlú, Remetey-fulepp Tibor, dr. Szalay 
Sándor. 

\iálasztn1ányi póttagok: J\ln1ási Ei·nö 
Gedwn A1·pád, Hehs László He1"1Jt·· c·e· -·" · J ,, T ,,n, 

, , . Szc~n1vizs?áló bizottsági tagok: Eger dy 
(reza, l\..aszan1czky Gyula, '/ass E11dre. 

.!.\!agyar Gy6gyszerészek I\'yugdijii1t{>zete 

Székhe!yB: Budapest. Alapíttatott lfül;l
ban, ujjászerveztetett 1908-bmi. 

B~ir~I'~ ~ 
p~~l!fui~I m ~ 



Elniik: Bayer Antal korn1ányfőhm:í
csos. :\.1elnök1ik: I,i")c1H:1·er 1'nn1::ls és I-Iorv~:t11 · 
Jenő. Pénztáros: dr. Bayer AntaL Ellen?'': 
Kalán Gyula. ügyv, titkár: S1rnorndesz Geza. 

Gvógyszerés:r.t>k Országos Egyesiih,lének kebelében 
al-akult Gyógyszerészek Ten1etkezési Segé1yakcióju.. 

BndapE-st, \TI„ IIeg:edüs Sándor utca 17. 
Telefon: :2:25-098. 

lntézöbizottsúg: Löchel'er Tan1ás, Gróff 
Gvuln I~oYúcs ()dön. i\Ti11ner (;yörgyi Buda~ 
~~Cst i"i"'úy Ig:núc l\Tng~:tétén~-. Pre;;er Dezso 
:fót1118 ~.C\··er. \\Tlrker .Túnos Rál;:O".sk12resztur, 
Siinonfciesz (}éza üg:r\~. t.itkúr. 

:Hagyar Gyúgy~:zcré:-:ztudornúnyi T:'irsasúg. 

'1 l lt i 0 >') i1 ,·1 tnL_rok szú111a hatszúzo11 n.a rn : : "~--e . . 
felüli. 

'Iisztcletbeli eh1ökiJk: dr. ~Iá~·ócsy-Dietz 
Súndor n\-uF. e. r. tan .. dr. Dc2r Endre 1\:0l'
n1frn,·fött1.11ú.csos, g"}.rögy·cszré·sz1 az Orsz. 
Eiizérr. To.nács tagja (-1-). Elni;k: dr . .JalrniJ
l1·izv ... z~i.:rn1oncl 11\·u~r c:„vet. 11\-. l'. tanai'. 
Á1~inökÜ1~:·- cir Sz&1~i rr·1bo,~: eg·yet. n:v·. r. ta
núi· ·ó.s c1r. ~\Iozs(;n~ri Sú1v1or n1il;. tn11 .. egyet. 
11y r. tanár. Fötith:úr: dr. Liptak Pál egyet. 

ily, r. tant\r. Titkár: dr Halmai János egyet. 
m. tanár. Jegyző: dr. Horvúth Jenő. a Szé
]resfővárosi li:özkórl1ázi gyógyszertúrák igaz
gatója. Penztáros: dr. Wéber Dezső gyógy
szerÉ'5Z, az Országos I\:özegészségi 'fanács 
tagja_ Ellenőr: dr. Za!ay Dezső gyógysze~ 
rész. Könyvtáros: dr. Csipke Zoltán egyet. 
rk. tanár. A vezető-testület tagjai: dr. And
riska V'"iktor g·yóg;?szerész, li:er. tisztiorvos, 
·egyet. e. rk. tanár, dr. Augusztin Béla egyet. 
e. rk. ta11ár. nyl1g. h:iséeletügyi főigazgató, 
Dr. Bari Zsign1ond eg~vet. 111. tanár, Pécs

1 

Bayer Antal g,vógyszerész. korn1ányfőtaná
csos, dr. Dávid La_jos eg)•et. rk. tm1ár. Sze
ged, Ernyey József ny. n1uzeun1i főigazgató, 
dr. Ferencz ~4.ron egyet. 1111. tanár, I\:olozsYál\ 
dr. Gro11 G~vula eg·yet. ny, r. tanál'. Győrffy 
C~ábor gyóg~'szerügyi fÖigazgató, r1r. lsse1i:ntz 
Béla egyet. ny, r. tanár_ I\:orit.sán.szky Ott/1 
g·yógyszerész-·szakiró1 dr. :\fikó Gyula eg,vet. 
e. rk. tam\r. Debrecen. dr. Schulek Elemér 
egyet. e. rk. tanár, dr. Siegler .fános n1inisz
teri oszt. tan. eg·y·ct. rk. tanár. Spergeh· Béla 
gyógyszerész, dr Sze.bellédy· László eg·yet. ny. 
l'. tanár. 

A rrá1·saság· tit1cári hivatalánik, az f:r
tesitő szerlcesztőségé11ek &s kiadól1ivatal{t11ak 
cime: Budapest, VIII., Üllői-nt 26. Telefon: 
1'10-2,19. 



Budapesti Gyógyszerész l{aszitH~ 

Alapi tó örökös diszelnök: dr. Gaál Eüci-. 
re. Elnök: C·.súnyi I111re. Aleh1ölcök: nagyivá~ 
1lvi Fekete Zoltán l\'Iajorossy Béla. Pénztár- · 

" 1 T ' • ' j 1lok: Hofer Antal. Ellenőr: Ne'!l1eny1 Nan- t 

clor. Háznagyok: dr. Temesváry István, l 
G raeff Tibor. : 

\Tálasztn1á11Jri tago1c: oro'sz Ferencz, v. 
J\:oYÚC3 -~Iadár, Janitsáry László. dr. Gaál 
Enclr2. n. Wolff Lajos, Sziivássy Gy. László. 
P1..hnav 1}6la Zal1cránsz1cy Ervin. Bozó Géza, 
dr. i.,\'cber Dezső, Cserenye;{ Géza. l\'.Iaga~r 
Eúlmón. dr. l\Io!nár Alfred, Betegh Károly, 
Riesz -~rn1in. \\Tiesner Lajos, Szücs Ernö1 

J".Jlő István, Steiner Oszkár. Pandula József. 
PótYú1asztn1ányi tag·o1c: dr. Illés Ede, Szent~ 
'Jörinczy Béla. 

Szún1vizsgáló bizottság·i tagolt: 1/ajna 
.JézseL ir.i. Kerpel Pál, ifj. örvényi Béla, 
ICencle Effin. Póttagok: Pikler György, Fec 
kete r\..ndor. 

Pr&?l.~z;rvi~ltvi~ufP~ 
lj 

maayar gyártmány 
;iJlíl!sEfli:J>fi@ill llí'®!lJW!Íl§ge1lfl !!lJWIÍ!ii' 

Bud,1pesl, IV., Váci 
Telefon: 181·684, 

UCC8 37 
186·048 

·-----· 

Gyógyszerészek Turi~ta 'rársasága 

Budapest, XI. Szent J 11l'e herceg utja e!. 
Telefon: 2b7-59G. 

Ala!rnlt 19'!1-ben j\foze:t J~
nö gyogysz. ezredes kezd2111e
nyezésére, n1int a ).[ag....,.ar Tu
rista Egyesület .. G!!Ó!f!fSZcré
szck" csoportja, Ezért a Társa
ság rendes tag·jai ep;yhen a IVITE 
tagjai is, egyébként csak pár
toló tagok lehetnek. Célj,i a kari 

érintkezés kimélyiMsén kivül a honismeret 
1és a tern1észetjárás terjesztése, turista 1é
tesiti11é11:tek tán1ogatásn, fo1·1·úsfo~l<llús. 
gyóg·yszerész turista vag·y üdü16ház létesité
se és ~ anyagi Erejéhez n1érten _ nl1;:a1rn:t
zott gyógyszerészek üdültetése. _-\ 'rúrsasúg· 
havonta többször 1drándu1ásokat ,és túrsaS 
összejöveteleket rendez. :rneJ_\·eket a szaksajtó 
közöl. Tagjaina1\, szán1a 100. ~raµ:.~úµ·i clija 
nincsen. önl\:éntes '.D.clon1ányokhól. .ivl\·Lnrek 
és levélzáró bélyegek eladásáhúl tartja fenn 
1nagát. Utóbbiak egy gyógysze1\~S7. n1ener!ék
ház létesitésének a tervét propagáljúk. Bank 
cse1d\:szán1lája van (38.G30 sz.) a Budnpesti 
S~é~ces~ővá:osi. I\:özs~~ri, 'f~l:011·.él:p(·nzl:·í !" Rt. 
l\..rt.szt111~rvaTos1 osztalyv.nnl. .J e] cn Jl:pJ y0ze
tőség-: Czeglécl~c Béla. l\Iezey .ien()_ ·;1é·n1:::tprt·J-
1wi. Wolff Lajos elnökök. Dr. Sperlágh Ala-

1 



:1~:„ pé11Ztáros. Balásfai Orosz Ferenc el.lenör. ,1}'~; < 
Igazoló bizottság: dr. Horváth Jenő es dr .. ;'.il 
WebeT Dezső. Turista hizottság: Czibulka l 
Gvula, Cserenyey Géza. Hehs László és J 
Kaszaniczky Gyula. Orvos: Dr. Ki'Ss i\fargit. •!: 
Választmán3r: ... 4..lberty Pál (1{assa), Fényes -·-r 
Béla. Földényi Alajos. Kovács Andor J 

tart. g3róg1rsz. hadnag·yol\·. üg·~,rvezetés: Bur
getti F. BP. VIII. GaTa;y tér 19. T: 228-679: 

_,1 budapesti kir. inagy. PáznHíny Péter tudon1ány„ 
egyeten1 gyógyszcré.szhalgatóinak önképző és 

segélyzö~egylt~te. 

(i\farosvásárhely), Győrff.v Gábor. . dr. :l 
1'Taq;v Ervin, balásfai Orosz Ferenc11é. Pasz- 'Í' 
to/László, németprónai Wolff Lajosné. f 
Hadviselt és Tartalékos Gyógyszerészek Szövetsége 

Alakult 19,10-ben. 

Célja a 1i:atonaviselt k,cres.:tény gyógy
szerészek ltözött a bajtársi és katonaszellen1 
ápolása. üsszejöveteJeit, - melyek azonban 
a háboru tartama alatt szünetelnek - idő
szakonként tartja. 

Tarrjainak: szá111a több százra rug és 
u·>·:r a ~;. kir. ho·nvédsé~r. ;i11int a ·volt csász. 
é;· kir. k:özös hadseregbe11 szolgált tart. 
rrvútrve!.zerészeli::et n1ag-ában foglalja. tekh1-
t'~t ;;él1rüI arra. hogy - n1int gyógyszerészek: 
avao-y mint csapattisztek teljesítettek szol-. 
gálaötot. „!\.. n1ozgalo111 e1h1clitója és n1eg:_szer
vezöje l\'Iezey Jenő g:yógysz. ezrecles-fo1g~z
gató volt. Jelenlegi vezetős&g: Buclán?.v1ts 
Tibor, Bu1·gc\;ti Ferenc és dr. Lelkes G)'orgy: 

l 
1. 

r 

Muzeurn körut 6-8. IL udvar, I. em. 
Alakult 1863. évben. 

Elnök: Zalai Károly, alelnök: Orosz Iván, 
főtitkár: Síkos Károly, titkár: Dózsa György, 
pénztáros: Marsó i\'letzger Miklós, jegyző: 
Mozsonyi Marietta. ellenőr: Szabó Béla, 
kön:~.rvtáros: rratár József, háznagy: I-Iódossy 
Miklós, bi1·. biz. elnök: Faller Károly, víg-. biz. 
.elnök: Láng László, 

l\[. kir. Horthy i\liklós Tudon1ányt•gyeh'nt gyógy.sze.
részhallgaf.óinak „Riikó~~zi'' bajtársi egyesülete. 

Székhely: Szeged, Turul Club. 
Alakult 1921-19cl0. évben 

,örökös n1agister: dr. Széki r:eibor e. ny. 
r. tanár. l\Iagister: dr. Dirner Zoltán e. 111. 
tan. \Tezér: Szi rn1ay Lúránt . .._~lvezérek: I~Jj. 
ment Z. Pál. nartóffy László. Nádor: Pataki 
1\'[iháb·. Kincstáros: Romváry Olga. Kincs
tárőr: Puskás Pál. Daru fő: Szirmay Lóránt. 
Irócleák: Sárköz,y Gabriella. R·eg:6s: Szabó 
rribor. Udvarnag·y: Nén1eth Béla. LöYész1nes
ter-Állományvezető: Szász üdön. 



SZAKLAPOK 

Gyógyszerészi Hetilap, 

l\Iegindult: 1862-ben. néhai Se:hédy Sándor 
szel'keszté~ében. ,Jelenleg tehát 81-ik éYfolyamát éli. 
Szerkesztette 1SD7~től 1924-ig dr. Varságh Zoltán. 
Szerkeszti: Réthelyi Jó~~s0:f. ~~ Budapt>-sti Gyógysze
rész Te::;tü!et 111\"atalos la.pja. l(iadja. 11 Gyógy.szeré
:;;;zi I·Ietilap kiadóhivatala. Budapest:. ·vrI:I. Riikk Szi
lúrd nlca :JL Tel.: 131--400. Fele\Ös szerke~zlö és 
kiadó: dr. Gaál Endre. S;,,e:rkesztöség: B~_<lapl:st, 
VILI. Rökk Szilárd u, 31. Előfizeté:.:i ára (•Zidoszi,r111t 
egy negy<!dévre 'i.50 pengő, 

Gyógyszerészi I\.özliiny 

b ·1 · c-u ·ga)' I\.áln1án · 1\Te<rindult 1885- en, ne la1 :o 1 , 

e- ' 9 '\ ' f :::zerke.-:;:ió.~6he11i a1, 10-!B. évben tehat 5. -I i: ev o„ 

Jyainát é!i. SzerkP.::zt-etle 193G~ig- l\.a.1·Jovsz](y Geyzai 
kiad(1tulnjdcn10:; é;-; ~r kiadá::.:éri't felt·lös iizv, E.ar
JoYszky Geyzúné. Sz,_.1,ke;;zt.i: l{orits:inszky Ottó, 
lroda: Budapest "VIII. ker. Vas utca 1"2. Tt·le-Ion: 
l!Jü-22;:;. Elöfiz~t.é::;i ára egy nt?-gyedév1·e 8 pengő, 

Gyógyszeré;;:;zek Lapja 

~4.z ~.\ll:all11azott Gyógyszeré:.:zck Orszúg-03 
Egyesületének hivatalos lapja. l\Iegindult l!IOG-ban. 
:1D4.!3-ban t.ehát 38-ik é\~folyan1úba lép. ?IIegJ„lí:nik 
havont·a kétszPr, Fe1Plős ;:;1.erke;.cztii: Cz~'g-lödr Déla. 
lCiadja: az Okleveles Gyógyszerészvk Egye~i..ilete. 
Szerkesztöségi és ada<lúhivatuli irod:t: Budapest, 
VIII. Nfpszinhúz u. 27. Telefon: 3-!0-314. _.\ lapot 
az egyesület tagjai dijtalanul kapják. Eg-yesill!~ti 
tag:::ági dij haYonta 2.40 pengő. 

Gyógyszerészi Szenllo 

l\fpgindult 103G~ban, 1943-ban tt>hút 8-i.k fr,-Io
Jynmúba lép. l\Iegjelenik he!enként.. li'cleJö.s SZ\·T

J;:esztö és kiadó: dr. Szú.sz Tiha'."nér. Elúi'izelési ál'a 
negy1~d6Yenként 7.20 P. S;i;erkesztD::égi é·: kiadóhiy~:.
tali iroda .. Bud:ipe.SL IX. ül!-6i ut 21. 

l\Iagyar Gyógyszerésztudo1núnyi 'fú.rsusúg 
l!:rtcsitöjc 

l\Iegindult: 1925-ben. Dr, l\Iágocsy-Dict·;-; Sú.ndor, 
tlr. Jaknbhúzy Zs1gn1011d

1 
dr, Széki Tibor, dr. l\Ioz_~o-

11yi Sándor, dr. Schulek Ele1nér é;-; dr. \Véher Dr>z;;ő 
közT<"~n1üködéséYel szed~e.szti dr, Lipták Pál. I1I0g
jelenik kéth:n·onkénl. Előfizctösi dija: egy é>;rc 1G 
pengő. Szí~rke:-:ztöség és ldadúhiY:1.ta1: Budape.<(·; 
Ynr., til!ői ut: 2G. TeMon: H0-2,19. 



ftlJ! 

l\lagyarországi Gyógyszerész EgyesiHet I~özlen1ényei. 

l\Iegindult 1935. j:inuárjúban. tt>hát 194·3-b:in 
IX. éYfolyamába lép. Szerkeszti Gróff C~yula, a 
l\L Gy. E. ügyvezető igazgatója, fe!elfrs kiadó: a 
l\I. Gy. E. főtitkár;f l.\Iegjelenik ha\-onként ·kátszer. 
/\. l\Jngyarországi Gyógyszerés;r, ,Eg:,.-esü1el 1 agjai 
alapszabály szerint tagsági illetményként kapják. 

i, @ ~~ ~~ ~ ~ ~ 1 
rnagyar gyórtmóny 

A Közgyógyszerellátás a MABl, OTI és az 
összes közkórházak részére szabadon me~

rendelheló 
§Mii ©~fi'. !ll\í\.3gj)~!P~$i'ii'' 

JI...:\..G"'í-..:'~R:fYI~S'.Z~~G~ I~G-·:t7"JEI.J 11i}BB 
GYó81:-SZEI{rl1_.\.ffIT..:lI.J DIIlú·. If:(jZ8f:(~EI 

a gyógyszert<Í.rak szúrnának fcltiintetésével. 

_'1,.bauj>:zántú 2 

1 

D6kúsn1c·gyc1· 2 
_.\.bony 0 Déké.o; 5 ,, 
}\.da 2 Déké:;;c;:;aba 10 
_.\palin 3 :Cic.-:kc 2 
.A.~z(íd 2 Tinnyhúd 2 
Baja f'J Lor.2:oprund 2 
B:1j1nok ., Iiud<ü'(1k ,, 
Ba\a;,:::::igyann::.L 3 Iltul:ipc-."t 1!Hl 

Bn1:1b>nfün·d ,, 
Ccg'.td 5 

Balnu1znjYúTos '2 C'1·lld~.i1niilk 2 
Barcs 2 c>:1n!a;,-él' 0 

0 

B:ilionya 3 C:-::.":J::. orny~t 2 
Búc:-:aln1{1s :.: c.~P!H'f G 
Búc:-:topoly:1 3 i C.~;-TVi>llka 2 
Bállfíyhuny:1d 2 

1 
C;:.ik:::z1,'1·eda 2 

BPre,g-:-:zá:z '! C:::onp:rúd 5 
DPn•i.tyt'iuJfalu ·:z C:-:nn1<t ~ 

Be:::zt01"'\.'e G C:-:urgó 2 
Bethlen 2 C.'nrog 2 
Dczdftn ,, TJ1.·hrecen 2:2 



''; 
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366 
:llíi ' l 2 Hatvnn 3 

I\.hujszÍillÍis 3 l\Iezőcsát 2 
Derecske 

2 Dós 4 Heves 
1thvál'da 4 l\IezőköYesd 3 Dév:tványa 2 Hódn1ezövásárhely 13 
J(O.OZS\~fu• 20 l\Iezötur 5 Diósgyőr 4 Hódsúg 2 
l(o:inádi 2 l\lélykut 2 :;j 

Do1nbóvá1· 2 Huszt 3 
K.onárom 5 2\Jín<lszent 2 Dunaföld Yá r 2 Ipolyság 2 
I..;:or.doros 2 l\liskolc l3 Dunaszerdahely 2 Izsák: 2 
l(oYÍSZ11tl 2 i\.lohá<.:s '! Eger 7 Já.11oshaln1a 2 
l\.örmend 2 l\Jonor 2 E1ek 2 Jászapáti 2 
J(6Stf'g' 2 l\Iór 2 Endrőd 2 Jászárokszállás 2 J(1·a:ozna 2 Illu11kács 7 Ercsi 2 Jászberény, 6 J(ula 2 l\Iura.szo1nbat 2 Eszt.ergon1 3 Já~z1adány 2 1Cunl1Pgyei> 3 Nagyatád 2 Élesd 2 I\.alocsn 2 l\.un1nada.ras 2 Nagybánya 4 Érrnihúl~r.falva 3 l\:aposvá.r G J(uns~en!.1núrton 2 Nagykanizsa G Érs:.;kujvár 4 l{u.puvár 2 
E:unszent'.11 ikló.s 2 N agy:k.álló 2 Fehé1·gy~ir1nat 2 I\:nrcz..ag 5 
Lajos~11iz;:;:e 2 Nagykároly 5 FeJ.::{\\isó 3 ]{nssa 11 
LéYnl 3 Nagykáta 2 Gödö116 2 l(ecsken1é:t 12 Lo:::on<: -1 ]\;·ngykörös G Gy•~rgyószentnüklós 3 !(c:cze1 2 
!\Iagyarkanizs11 3 N agyso1nkut 2 2 Gyoina 8i I\.c:-:zt.hcly 
\Iagyn rlápos 2 N:1gy;:;:;;alonta 4 I\:ézdivú:::ú1·hely ó,J Clyöngyös 5 

.i\I:igyaTÓVál' 2 N ab11·:-:zöllös 2 C~YÜt· 12 1\.irályhel.!ll<'C 2 
i\Iakb 8 Nagyvúrüd 2Q G:,-ula 5 1\:i:-.:.k6rös 2 lliarcali 2 Naszócl 3 I-Iajdul)Ö::i7.iirn1é11y 5 IC.idrun<lorz.s111:1. ,, 
7\-Iargilta 2 Núdud\·a1• 2 1 

J{ 1s,1n1n:f élegy háza " ll<i.jtludorog 2 
.i\ln ro;:.;héviz 2 Nyúrúdszcr<>da 2 EJslru.nhalas 5 

1 Hajduhadház 2 
i\[aros-.;ásárhely 9 Nyirbátor 2 ' I-Iajdunánús 3. l\.isJ::u111najsa 2 
l\Iú 1·nn1a:ro:-osziget G Nyi1·egyháza 1 D 

l' 

2\ D 1 Hajduszoboszló I\..ispest 
l\lúlészalJ~a 2 

1 

Orosháza 5 ! 
Kist el e!~ 0 + 

f. 
·~ldTI]i 2[ 

·t' 
i\'lezőheré11y 3 óbecso ;J 

)"' 
·dZ,;'; 
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ózd 3 Sárbogárd 2 Törökszentmiklós 5 
örszúllás 2 Sáro.spi~tak 2 Turkeve 2 
Pak;; 2 Só:rvár Szilii,r„ry:-:on1lyó 2 Ujfehértó 2 
Palánka 2 Sátol'aljaujhe1y SzinérváraJja 2 Ujpest 11 
Pápa 4 F1 1 p~i.szuntgyörgy Szobr(lncz 2 Ujverbász 2 
Párkány 2 

Slidüs Szolnok s Ujvidék 10 3 Pásztó •) Szom,buthely 7 Uagvár s Siófok 2 I\„..;t.sz:c.nt(•rz.-;f b1 •t !" 0 Sollvadkel't 2 Tnwolca 2 Vác .j, 

Pes1::;zent1örinc 5 So1nlú:~::öllös Tasnád 2 Vecsés 3 

Pe.otujhely 2 .Sopron Tata 3 Veszprém 4 

Pécs u ~orok_<;ár Tápiószele 2 Vésztő 2 

Péln1onnslor 2 :-1'.~ahadku l4 'l'en1erin 2 Zalaegerszeg 3 

Péterréve 2 Szabad.~zúl!ás 2 
Tiszaföldvár 2 Zalaszentprót 2 

PilisvörösY:Í.r ~ Sznn10„.:ujvúr 2 Tiszafüred z Zenta. 6 

Polgúr ~ Sztlrvas 5 Tokaj 2 Zilah 3 

Putill1k 2 Satn1úrné1neti 11 Tolna 2 Zo1nbor 7 

Pli:::pökladúny 2 Szús?:rég«'n ;:; Tó!'ko111lós 2 ! zsablya. 2 

TI:ihú 2 Szc·s~·cd ,,. 
_:J 

Ráckeve 2 S:,:i'::ghrdon1 2 
H.ák(J:'CSD..b:1 2 St:<'gTÚl' 2 
Ilúko:;11n!c,i.;:;. 7 Sz0k.s~~:'trd " " 
11úk11::;."zt:nLn1ihúly 3 ~-~::C'!ltf ·ndn~ 2 

Tiin1a· zoin.bat J S:-:i!H(·,;:. s 
~ m Rn:,:;.:nyb 2 8z,•nt.t.:11nú:; ;j ~ ~ n r i fl ' 

S:!.jkú~.'-'Zt>Jlt i \"ÚH 0 ~?:'·!'!>llC:-> 2 üvegnogykeroskodós 
" Szf-k1,lyhid S:J.j/,_:::-:1•1iiIJÓi•<:· 2 2 

Salgútarjún 3 ~-:::·: 6l:t>l Yk\ ·rc:..:ztu r 2 l!Jlmli~!lSS!, wm., llli®~' Ei!l~rlíM~. 415. 
8:1rJ;:ad 2 Sztkelyudvnrhely ,, „ 

Telefon 140-180 
sa~haJo;n 2 S;:Gke::;f\·hC\rYiir 

: 
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(_-\.z adatok .sorrendje ez: 1. _!\ he1y~ég. 2. _,\ 
'k ""'"""- 3. _-\. l:~C:o.s.súg .szún1a az 1D30. évi népszán1l:'l

szerint. :!. _.\. gyógyszertár cin1e és ha Teáljogu, 
fiók, enn\'k :f •. •Jtünteté:..:e. 5. _ti.,_ gyógy.s·zertár nJa_ 

pilásá11nk (·.ve. (i, _,\. tulajdonos és nz esci1Pges bér\i 
kl'Z»l{i 1H;vv. 7. Zár6jellJ('ll az e.setlege~ éizrevéie_ 

)_ba (FP.lér) 1. '10fi7, örangra1, 188=3. Scheilcr .~u:il 
(fiól'111::d S{n·ksn'szluron). 

A.bauj::;zánló (.;\bauj) 1. 4/i'T3, Fehér kigyó (r ), 
1812. I\:isk<irei I\h:isi•l5 Trén k. l\Ie·isels i\Ii!dósné. 
'l'f'lefon: 14. 

·Abnuj:-:zánlU, ~I:1donna, 1D20. ö;-:y, Szalay l\Iihályn 
k. 1\:en-Jk,·::. Etc:l1~a. 'J'cl: 31. 

(~-\1nn1j-Tornü.) L 15.1.9, ?IIegvál!ú, l!ll·!. 

Co.sztonyi i\Iúr örök. 
A.bád:-:zalúk (Szo1nok) 1. 7-!G3, l\Iugy:i'r I(orona, 

1878. I\.(•rié.sz Ernő István. 
_.„t\„Auony (P\>.s1) l. lG.057, Sz('nt István király, 191 (). 

fcrényi G·~'ul:i, 'fel: .34., 



•-.·· 

Si'2 

Abony, Remény (r), 1824. dr. Ernber Ele:m.ér, b. ;sza. 
bó Gyula. Tel: 25. 

Abony, J\Iegv:1Itó. 1930. Csenücz1{y Fr·igyes. TelL•ion: · 
36. 

A cl" a. ( Pe:&t) 

Ada, (Bács), 
Sándor. 

I. 1280, l\Iegv·áltó 1887. JuszJkú G:yula. 
J. 13.500, l\fegváltó1 1922, I\.öp!'c.Zy 

Ada Szenthiromság, z,vick Rudolf. 

Adács (Heves) 1. ,1100, 1\fog1·á1tó, (f.), l~.35. v. 
Czuppon Antal, k. 'Orosz; János. (Vá1nosgyörk fi_ 
ókJa.) 

Adony (Fejér), L 4260, l\Iegválió 1819. Öí',V. \Tajda 
Gyuláné• k. dr. l\fa~tolcsyné Vajda Hona. Tel: 18. 

Aj·ka (Veszprén1), 1. 2834. Re„'11ény, 1883. lleiiler 
I•'erenc. Tel: 19. 

„<\jnácEi'.; 1ő (Gömör), J. 1107. l\h•!D·ú1ló, 191~. :i\IPré:-:;z 
Győző. Tel: 15. 

kkna.sugalag (f!Iáram1·0:::;). L 1568. Gr. Szécli.cnri J.st 
ván, 1860. Csóti l\Iárkusné Vékony Julia. 

„J\knas:datin.a (Il:Iáramros), L 4371. Szent Ist:vún, 
1899. özv. Steuer J<.>nöné. Tel: 33. 

Alag ·(Pest), l. 3015. E.incsem, 1911. öz.v. dr. GerhPrt 
Ottóné, k. Gerbert A„ndor. Tel: 21. 

A.lqp (Ft>jér), 1. 3159, örangyal. 1\115. Gcl'gcly Jcn.ö. 

_>\lb.ertf::.lva (Pest) 1. 3331. l\IegTált6. lfi·l'S. l((•n:.sz_ 
té1y János, b. Paff éri Lajos .. Tcl: 25G-019. 

Alberti (Pest), J. ·1293'· 1\fogvúltó, 1030. Pa\onyi 
(ptacsek) Pál. 

Alcsut (Fejér) J. 1781, József Nádor, 1882. Gonka 
Arpád. 

„l\Jgyö (Csongrád), l. 3859, Isteni gondviselés, 1925. 
JJiózes Elen1ér. 

Alpár (Pest), ,l. 4802. örangyal, 1892. özv. Pfa!z 
Kálmánné b. c~c·kö Józs-~fnó. 

Alsócsernáto~l. (lI-iron1szék)·. l. 2000, Pádua.i Sz.ent 
Antel· ·1925. Győry Kálmán. 

„4.Jsóclabas (Pest), I. 2584. Remény, 1839. Fónagy 
1 Sándor. Te!: 47. 

1
. Alsódomboru (Zala) 1. ·1160, Isteni Gondviselés ( ?), 

.1 Antauei· Ist•tán. 

1 
1 

Alsólend...-a (Zala), l. ·!.729. Szentháronl.súg, 
Hi.nunelsbnch Gyula ·k. l\'Iihalka Gyula. 

Als6mihályi (Ze:1nplén), l. 1181, örnngyal, 1897. Csé
ri Elek„ b. I<:lein Sándor. 

Alsónerpsznice flfáran1aros), 1. 1J618, l\.Iegvá1tó, 1131. 
Bálint Béla. 

_i\lsónémPdi (Pest:), 1. 5537. I\Iagrar ·király, 1915. 
Peringer József, 

Alsúsz.opor (Szilágy), .J. 1500, ÖTangyal, 1893. Pető 
Ernő. 

i\„JsÓYerPclkl~ (Ben•g), l. 2031, Rt~1n&ny, 1865. Lúpossy 
I\.úroly. (Fi&fokal Volócon.) 

Apagy (Szabolcs), 1. 2202, Szent László, 192-1. 
Szentiváni Jenö. 

i\nahida (l\.olozs), 1. 2100, I-.steni Gondviselés, 19tl.1. 
„ IZ.öve:-;::dyné EperJessy l\I:n·git, üt. I\.öve-sdy László, 

A.patin ('Bácf.') 1 1. ~?-1·?5, Szentháro1nsá~1 19~2. P?i-



csu I\:ároly. Tel: 78. 
_i\patin, Szent .'\.utal, Ilg Lúszló. 
J1..paiín, Szent.lél1'k: (r.), 1822. RáLai Dez:;:ö. 
Apút:faJ\·n: (Csanád). J. 5581. Isteni gondviselés. 

1885. Lukúc.:; Lús:,:1{1, k. Z.;,ögiin .Arpúd, (Fiókkal 
l\Iagy:ircsanúclon.) 

1\vc tI·Ievt·.:;), !. 2Q-1G. J.-::t1-ni gcndvh~e16s, 1896. I(ess_ 
le.r Gyula, Ttl: lfL 

• ;.\po.siag (Pest), 1. 2GS7. I(ossuth Lajos, 190G. He_ 
tény[ Dénes örök .. b. Faragó l\Iária. 

• -\ranyo3111pggyt·s ( Sza t?nár). L 3800. _'1_ngyal, 1909. 
\Vi·inrich Orö1c 

-'\szód (Pe:::1 ), l. 5000, i\Ingy:ir király
1 

(r.), 1835. 
B1n·g-1•r Zolián. Tel: 17 

.-\st;(id. Isteni gr.nd\'io:c·lr!:-:, 1022. I>éd J3él1. TPl: 23. 
_<\.ya·oo:fel::üJ:i1u (Sz:1bnár). !. ·1-100, i\Ieg\·{tltú, (r), 1858. 
r-;ngy J.sLYún {iri.ik. (Idény .fiók Jjikszúdon.) 
}\.y:i::uj\·úrn:~ (8zat.n1úr. 1. 2GOO, Csillag, 1915. Szé-

kt.'lY Julin.. 

},e>- 1 l\o:n:'~i·cin), 1. C:2:J 1. S::1·ni !óh·k. 18í2. Gala!ni-
bo:- 1\:íliniin. (Fiúkkal Gi:ín~iin.) . 

Idúnd (Son1ng;.·), 1 . .1~182. örang:yal, 18S2. i',fatolc;.:v 
Islyún. · 

,,-\ko."'J<dva (:\f;!l'(>:'i\'•nla), \, .1100. Sanitás, 1898. Der-

-~ln1ó:-:d (Dihal'), l. ~:323, E.igy6, 1907. Dobsa Sán
d„r. 'I''...'!: 9. 

. ·1 .. ·· 

1 „ Bad:reSonytómaj (Zala), l. 2ű5G, „A.ngyo.1, 1011. I-In
szár Károly. 

Baja (Báe..s). 1. 25.0-:35, Szc·nth[n•oJns:":i;, 18.13. dt'. 'l'hu
ry Gézáné

1 
b. Pithó l\Iihúly. rfPl: 1-SG. 

Baja, Üdyözitő, (r). 1788. Lo\·H.ssy Ödön örJk„ h. 
özv. \Véber Dénesné. Tel: 1-36. 

Baja, Sze'nt1éle1i:, 1870. l\Iakray Lú.:;zló cii·. Tt·l: 1.-23 . 
Baja, 1{eTe;;zt, 1885. Gciringer Júno~ d1·. Tt>l: 5-GO. 
Baja, Szent Tstvún, 1nO-l. Görbe C:yu1:i. . 
Bajn1ok (I3úcs). fl2UO, öra11gyal, 192,íj. Jt·~~,.„n:::zky 

Ernö. 
Bnjn101k, üdvözitő, 1872. PJt..•iffer r~tyún, 

Bajna (Esztergoin), l. 2188, 1:-:.t.:oni Gond\'i:'é"Jé:;, lSS-L 

özv. l\.on~tkö Gl>zúné, k. Bitli•r;1 Zoli:í.n. 

Baj~a (Bác:-:), I. -1:2.:2.0, .:\It·gTÚltú, 1!/!~í. 1J:uni:1n J«,_ 
z.sef. 

B;:d~onyszn1nb:nJ1z~Jy { l/"st;! 1r(n1). J. [ 7!J 1, i\I:td\!11:1:1. 

1916. Szeiberli•tg Fe'l'f·nc. 

Ba.1;:talór{u11há:~:1. (Sí:abn1cs). 1. :2-lU·L J\.lPr;\·{dtt, (!',), 

1838. ö1.Y. Jóna: Lú~z(JnC:; k. G:iúl Ill-1<:1.. 

Bala;:;sag;inn~nat (Nóg1·úd,i, J. 11.I'i:Jl, Szc·nrlúic·k, (r.). 
17,18. Biiclller Jenő. 'fel: 51. 

Balais.sagyannnt, J.\L.'-trYHl' kor(lna (r.). 181\f. lt"h:naicn 

Rókus. 'l'el: "1-1. 
BalassHgynrinat, Sz1..Cnt ~.\nh~I. :1'.i')J, E.iihctl:ny Ei„k. 

Tel: S9. 
Balntonahnádi (\'e:2:qin~n1J. 1. JS:3G. D:ilai„~11. 101-L 

\iV()llner Lipót. Tcl: 4. 
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.Balatonboglár (8omogy)

1 
1. 2J99, BolciogsAgos sZüz :,":.:;·l· Bn1atonszentgyörgy (.Som·ogy) 

1Iária, 1891, Sártory Lajos. -- 1•• 1897. Saár:r Jenő. Tel: 11. 

!. 1424. örangyal~ 

Balatonfőkajár (Veszprém), 1. 2018, 'furul, 1902. Du~ <.;f Balatonujhely (Somogy)• 1. :3!180, {f.), Gondviselés, 
ha Tivadar (Fiókkal Lepsényben.) . l 1933. dr. Sujá11;.,.z.h7 J-enö (Balatonkiliti fiókja.) 

BalatonföldYár (Somogy), l. 327, Isteni gondviselés, .; Balatonzamárdi. (Somogy), '1. 139'5, l\Tagyar korona, 
(f), 1909. iij. Tanács Gyula örök. (l\.Ö'röshegy 1927. Fodor 11ártonné. Tel: 42. 
idénygyógysze-rtára~) Balavásár ('1Iaros-Torda), 1. 1100. G·ondviselés, 1903. 

Ba1lr;.t9o7nU:.ed-für~~ (Zala), L ·~149, Oroszlán. (r), ·1, Szilágyi Lajos örök. 
' · ozv. Oruan Ignáczné és J. ICov"'ács Bélat k. Balikány (Sza:bolcs), i. 6826. Fehér kigy·ó, 1864. Bal-

J. Kovács Béla. 1

1

, itúnyi Kálmán. 
Balatonfüred-falu, 1. 3149, I\f>::gváltó, 1923. Taldi.es c

1 
Balrmazujváros (fiajdu), 1. 14.894, Szentháro:nság. 

János. j' 1855. Sallay László, Tel: 9. 
Balaton!kenese (Veszprém), I. 2456, ·Csitag, 1918. Sz. { B:11mnzujváros, örnngynl, 11897, Sz.écsi Dezső. 

18. 

Te!: 
'fóth ICálmánné, Nényey Vibna. Tel: 20. 

Ba)atonkiliti (Somogy), l. 3180, Gondviselés, 19-26. 
Sulyáns7;ky Jenő dr. (Fiókkal Balatonujhelyen)

1 

·b. Bolits Jenő. 
Balatonlelle (Somogy), 1. 2147, Ezeré:ves .i\Iagyaror_' 

sz{tg, 1929. ICovács Béla. b. C::;iszár ~4.xpád (Bala
tonboglár fiókja volt 1939. évig.) Tel: öl. 

Ba1atonn1ária (Son1ogy), 1. 850 (f.), Segitö l\Iária 
1928. Bole1nann Ehn La:jos. 'I't>l: 12. (!(éthe1; 
iiókja.) 

Balatonszárszó (8o::nogy), 1. 14;!9, (f.), .l\.ngya1, 
1930. Fábry ödónné, szül. Cs-utalk Edit. (Balaton_ 
.:-:zemes fiókja.) 

Balatonszemes (So1nogy), J. 10111 J\.ngyal. 1922. Fáb~ 
ry ödönné, szül. k. Csuul!l-. Edit:, üt. Fábry Ödön. 
(.Fiókikal Balatonszárszón.) 

Barabá3 (Bereg), 1. 1551. Belhlen• 1927. özv. ICo-

vács Lajosné. 
Baracs (Ft>jér), l. 2375, Rt:icrnény, 1928. 1\íiovácz Jmre. 
Bar:~ny~bán (Baranya), L 26,61. A . .ngytll, 1940. Pesics 

István. 
BarnnYn~zf'ntlőrinc (Baranya), 1. 2762, Szent Isl\rán, 

lSí·i. dr. T\Iuró Lászlóné. szül. Csonfü:o. Vilm·a. Tel: 

24. 
Barátka (Bihar), l. 2.700, Remény, 192:3. L{l..Sz.ló Géza. 

·; Barcs (SonHi-gy), J. 75-85. Igazság, 1&64. l\.ohut Pál. 
{ Tel: 46 . 
{' Barcs, :i\lpgváltó, 1893, Szónyi Ferenc. Tel: 47. 
>i:: Barót (!-Iáromszék) l. 460-0, l(orona. 182i, Senaliea. 

Octwrian fel, vcz. vitéz Bán A.rpád. 



:~78. 

Eaitony<t (C~~anád), 1. -12.718, l\Iagya1· király (r). 
Jf:3'.2. E~1ufn1'.tlln Gyula. 'I'el: -12. 

na1tonya, ö1·angyal, 1001. Sarkadi l\Iii.rl:1~ Tel: 46. 
Gat11111y:1, Szen:::lc1

1 
1;1~1). I\:r:nnn11'.r Ft.,n•nc. Tel: 21. 

l_;~·.c . ..., (Iiúc.~), L G?i(I(), S/.áZt:.Sztl•ndö.s 1 1838. ne111(!S 

GPlinu~'i' l~i-.-in. Tcl: 21 

Búes:i 1 n1ús ( Dác;;), L 10.0-15, Szt'nt!élek, ( r), 1835. 
Prnefort J/,z.s::._f örök .. ik. Prae:fort Ferenc. Tel! 
!)0. 

J;úc::;;d1nús· Sz1·llt I: h·ún. lflJ4. Ilón:1ry Dez.3'.Ő. Tel: 54. 
Lúc:::bok(;J. (D:.í.cs), 1. ,1,1-'-lü. Szent Erzsébet, 189'L 

l~c.sy Zsolt. 

Bácsf c·kFtd1;-gy (Dúc:::), J. 7S-1•!. öra11gyal, 1898. I-Iüu
. szer J nkab. 

Dúc:"Cdltl\·ú:· (Cúc;:;), 1. S8S:2. A.z Isteni Gond\~i;:;l'lés~ 

liez. !Sf:3. ::\lr. Ph. I\fal'ko\·ics _:\ntal. 

I1úc.--k,_,n•:.:ztur ( Ii:\c,:;), 1. nsn;5, l\It•g\~{dt-ó, 1D2-7. Sz-o_ 
ln:c:írnt' Po'.·ir1:1·a Tlf\n:L T\·1: 5. 

L;úe:·i;:e!'t~·,; (T:fces) l. Sz<·nt _;\Jtna. 19,11. C;.;áyo:d 

Tibo!·. 
1;ú(·,.:l;:p;,;_~ut hf :1h·:t (Dú(~'), n llHi. l\It:.gsúltó, 18G3. 

'l\Indr;:;in ,Júnri:-;. 
J:{n: . .:ord:t-: (B:"\l"'). 1. f.005 S:tlY:dor, 1917. V\Teiier 

Pér(;i·. 

Dúc~::;z(·ntlvún ( n:,cs), 7-!1D, Véda:nya, 19'12. 
Schn1idt J:iknlJ. 

I:i{t1::.:;1pp1l]y:! (D(lc~·), l. líl.000 (1'), l\Iegváltó, 18:72. 
L·anghof Il12zló. 

Búc.-.:iopoly:;, S::irlú::; Doldognsszony. Dörfler Pá!. 

Bácstopolya. A„ngyal, 1030. l\íánity Szevór. 
BácstóYáros- (Búcs), 1. 5923. Buk~j Józs1·:f. 
Bánffyhuuyad (1\.olozs), 1. 7800, Sz;n·\·as, 1Sl9. Zó-

bl~l I·Ie1·n1a1n1. Tel: G5. 

Bánffyhunya<l, 1888. Popp György. 
Bánhida (Ko111áron1), l, 9-!2'1, Turui, 1927. Zachár 

KáToly. 
Báránd (I3ih:t1'), 1. 4110. örangyal, 13!)3. SzendrPi 

Sándor. 
Báta (Tolna)~ J. 3C80, Szent ?.IihúJ~.r . .\.rk;111gyal, 

1930. Willy Károly. 

Bátaszék ('folna), l. 'i33íi, 
Pongrácz J_,njo.s örök„ 
Tel: 65. 

Szen.1húro111ság, ]$3(). 0. 

b. ifj. l\Iit1161i Illihály. 

Báto!'ke.szi (E:-·ztei-go~n), 1, 8-172, örang-ya\~ 1SH8. 
~<\.bonyí Endre. 

Bát-o.s (I\-fan).;_'fonla). i. 1700, ~-\_T;iny ·Oro::.zL'tn, 
1881. DrozPr Ilel::.nu!:. 

Bátya (Ppst), l. 8G20, Szi>nt Lúsz1(J, J\1:2.J. Sz:'t,;z 
Sándor. (EzL·llítt: F::ij:-·z :fiókja volt.) 

Bútyu (Burcg), l. 1837. Tst:·ni gondvi:-elé~. l013. 
Fried1nann B{l~t T„!: 9. 

Bt·latinc (Zala) L 1.ílSO. L~t1-ni J.pnlcl\·iP-elGs, 18-90 J;:i"i~ 

rül. Szi:;p„s:-:y G·u:-:zt.{n· ü1·i:)k., 11. Y. F~~n·nc István. 

Be'.t>d (Sopron), :2f1S5, ::.Ic·g\·áltú. '!.S!):2. T~é1n:1n B61a 
Grllla 111. kir .. l:onn{u1yt::núc.;;os. 

Beret•! (Nógl'úd). l. :21'.!0 .• .\nµ:-y<1'.. 1SD7, \ 1a.-:.::. Jt>n{í. 
Bereck ( I-Iár,;1n.sz'~·'.~), J. .31!10, Sal vai or, 18SG. 11 Jy"é:; 

Lajos. 
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DeregrúÍrns (Bereg), 1. 31G9, Angyal, is9D. Eb'éri... 
feld Jenő. 

Beregszász (Bel'eg), 1. 19.007, Medve .(r.). 1813. 
1Iór Sándor örök. Tet: 99. 

Bercg.:zás;i;, \ráros1, 1918, Lőrincz János. Tel: 1-30. 
Beregszász, Angyal, 18'7f7. Száva Ferenc, Tt~1: 96. 
Bereg.sriisz, Glória, 1909. ·száva Ferenc. Tel: 1--.!.!'i. 

Eerekbósz.ö1-rnény (Bihar), 1. 3188, I\.orona, 1886, özv. 
P(>czo1d I\.árolyné1 szül. fe'.süvattai Vattay Gizella, 
I~. Perczold l{ároly d1·, jog és áUatmtudományi 
doctor. 

Beremend (Baranya), J. 2463. I\Ingy.ar l{orona, 1896. 
Tóth I\.áL'Uán, 

Berettyószépla:.k (Bihar), l. 2504, 1Ieg-váltó1 1901. 1izv. 
ICé.k'-~ssy lstyánné, gondn. Grosz Zoltán. 

Bcrcttyóujfnlu (Bihrn·). 1. 10.899, gr. Széchenyi Ist. 
vún, 183\l. Puky iviikló.s, üzemtárs Liphd ~4..lbert. 

'feJ: 54. 

Beretryóujfn.lu, i\Ingyn.r korona, 1897. özv. 'rrujáno_ 
vich j\..ntalné. k. Vinnai Pál. Tel: 29. 

Berhida (Veszvrém), L 1948, _.\.ngyal, 1882. Bnlra
nyay Zsigmond. 

Berzence (Somogy), 1. 4127, Szüz 1\lária, 1899, l{o_ 

cián Dez:;ö. 
Besenyőtelek (Heves.), 1. 3786, S;;:gitö J.\Iár:ia, 1S23. 

Saáry GáboT. 
Besenyszög (Szolnok), l. 5569, Isteni gondvisi::l&.s, 

1903. Fehérpataky Pál. 

ssJ. 

Beszterce (:beszterce-Naszód) 1 1. 15.0001 Fortuna, 
1914. Broózer Gusztáv. 

Bcs:-:terce, I\.orona, 1883. Graef Gusztáv, gondnok; 
Frieclrich \V, ICalp. 

Beszterce, Városi a Fek~te Smshoz 1516. J.·Tielczer 
_A..Jbert. 

Eesztci·cc, Fehér !{ereszt, 1920. Seidnitzerné, gond·
nok Seidnitzer Hugó. 

I:lcsí'JPrce, 1922. dr. Sutu Zakariás, ·bérlő Berk(nrlcs 
Sándor. 

Beszterce, l\Iiner1.ta (r.), 1773. Wciklalek H.. 'örök. 
g-ondnok: Reimesch Ervin. 

L:.,thl<!n (Szolnok-Dobok"), ]. 3334, 1863. Alesi Ru
do1f örök. gondn. Eissigrn:mn l\f. 

Bethlen, 193'5. Balázs Ferenc. 

Bezdán (Bács), 1. 81001 Szentháromság (1'.), 1834· 
özv. Fürr:::tner Ferenc.né és Fürstner Jolán, k. 
Fürstner István. 

Bc1.-dún, l\Iária, 1915. Szlrí:rik Sándor. 
Bé.ká:--1negyt>r (Pest), 1. 841!7, Szent _.\..ntal, 19:54· 

Cs{1:-:zár _<\ntal. Tel: 1&2-070. 
Békásrnegyer (C:-::-illaghegy), Sent Józ-sei, 189!.1>. üj. 

Tas Zo1Lún. Tel: 163-571. 

BCkés (Békés). I. 28.907, }\.rnnycsillalg, 1899. ömr. 
SpitzPr l\Iiklósné, k. Goldbcrger Lajos. 

Dél~és, F1·hé"r hatlyu (r.), 1821, ne...""nes Benl'dicty 
József. Tel: 57. 

Béké~, Isteni gondviselés, 187-0. RngettH János• 
Tol, G3. 
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Bé·l1~ii-:::, Sus, 1908 .. Székely Fe1-.:•nc iirök. 1'.:.l: ·15. 
Békés Djadal, 1935. I\.ovács István. 
Békéscsaba (B6ké3), L 49.374, 1\Ieg\·álló, 1885. Siidy 

E1·nö dr. Tel: 2-10. 

Békéscsaba Sas (r), alapitási éve isnH:rr·Llen; 1&25_· 
ben 111ár fennállott. Réthy Bél;~ örök. k. Réthy 
J(úroly. Tel: 1-08. 

lléli:éscsaha, Szent István, 18.US, l\Iedvegy Béla. Tel: 
G-21. 

Béké:csu bn., A.T<lny~n·n~sz.t, 1895. özv. Lörinczy 
Lászlóné, k. Paulinyi. József. Te.1: 2-.:!':2. 

Béké::-:c.saba, Szent A.nlal, 1\123. DolPsch .Tó1.;,ef. Te.1: 
4-31. 

Békéscsaba. II. Rákóczi Fer<:·nc, lDOG. Uadú :\Ii.klús., 
b. }~ntl(1 L:'cszlú. T1:1: 2-i)l. 

DéJ;:ésc:o;aba, Luther 1\lúl'b•n. 1\10:2, 'J1h(trc.;.;z J)1:zső. 

'l'el: :1-10. 

Bék(~scsabn, :i\1agynr korol!a, 181 .. !. l\.o:-:;::ulh T.iúszló. 
1'el: 3-~0. 

Dl•késcsaba, Istt,nl gon(h·i.seté.::, lfl3fi. \iarg:1 Ani:al. 
'te!: 71. 

Illú~é::e:-::iha, [t•·nH~ny, :1 !J38. Sz1'berény! )„ndoi·. 
Bf.kés::á1nsnn (Béké:;). l, 4380, .l\Iegvúltó, 1!12!i. \Ti_ 

dov:::z"ky l:;tv:tn. 
11&ki~s.-:zPnland1·ás (Béké.-:), 1. Gl23. ?1T1·gv:'11lti, 1379. 

\iida ödón. 
Dérbn.lta\·ár (Vas), l. 7Gl. 

Sc1üi..ffer .A.ladár örök. 1k. 
Isteni 
Vajda 

gond \7Í.S&lé:"-'1 

l(ároly. 
W21. 

:IS3 

(re:-;!), 3724, l\L.tgyiu· korona, 1802. Gonda 
.A.Ttnin. Tcl: 10. 

(Ft:jér), 1. 7HDG. örangyaJ. 1850. Gö1Jn<;1· 
.i\urél. Tel: 20. 

1I1·gYÚlt6, 1934. E.ovács Lá.:;:z1ó. 
Dih:i,r (I3ih:i!'}. L 385G) l\Ieg\·iil1ó, 1883. Gcbhanll 

Zoltán. 

(Bihar), l. 7063, Hajnal, 18iG. ne1nes 
gyulnialvi TI.ednik Tibor. 

Diharlu•rc.:;ztes (Bi1Hu·). ]. ,1271, Szen:t L3t\·án ldrúly, 
1858. B{111hidi Jenő. 

Biharnagyb:ijo:n (Bihar) I. •1650, Szr-nth:iroinság. 
1848. karúnscbes'i Rácz György dr. 

Diharpli::pöki (Bih:1:r), J. -1112, Reinény, lfil3. LaH 
zaroy 'fi';adar. 

Biha.Ttorda (Bihar), L 
I\.iirthy rál (Fió1.:ka1 

1585, -~ranyszarva:::, 

NagyrálJén,) 
1893-

13ihnrugra (Bih:t:r), 1. 2112, lsteni gondYiSt:1és. 189·!· 
Dary _/::.,.. Zoltán. 

Dik:::zúd (Sza!111ár), 1878. Sze.nt A.i1na ('f.), NaQ."Y 
Ist,-án öri.ik .. A„Ya~1Ic1sö.falu jdénygyfí~y.::;z„rlára. 

Dilk(• (P,p'!Tp;), 1. 5G!2, Flól'a, 1865, ICun Isb;ánn6 
Ji. 'Nt>ub:i.uer Pü.1. 

Ilocsúrlapujtii (NógT{Hl). l .2135. l\Icg,·álló, 1!1!}2. 

LPngy\•l Béla, ~). 1\ít·zei József. 
Dodajk (Fej(~r), L 2130, Szliz l\Iári.:~, 1882. Tnpf<>;> 

Sándor. Tel: 7. 
Uoclro!:!:k"l'í':-:ztnr (Ze~11plén), L 2279, l\Iegvúlió, 191,B. 

D1: 1 f;zs ?IIúria ..:\111ú1ia. 
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Z 1. ) 0°]1 Szent István, Bod:rogsze.rdahely ( emp en , 1. '"'" ' 
1928. Gáll Ferenc. 

Bodvaszilas (_.\bauj)' J. 980, örangyal, 1923. Lu1~ács 

Imre. 
llodzásuj!aUu (Zemplén), L lfü9, 1regváltó, 1896. 

}{tein Sándor. 

Bogács (Borsod), 1. :2510, '81.ent _A...ntal, 1909. Traply 
Alajos. Tol: S. 

Bokod (I{omárom), 1. 1;642, J\„ngyal, lSSS. Herczeg 
Ferenc

1 
b. Szénerth _.\Jadár. 

Boldogasszonyfala (Bács)' l. 5611. LJubnjcvics 
Neven-e. 

Boldva (Boröod), l. 1616, Mpgváltó, 1899. Schreiber 
Mihály. 

Bonchida (I{olozs), 1. 2990, Iste·ni gon<l:,ise\é>::, 1891. 
özv. Horváth J{án>lyné~ h. Nagy Jeno. 

' (r) 1820. Bonyhád (Tolna), 1. 7•156, _'1...r~ny, s;1~~. .' 

su~rha E!llilné és Pécsi Takarekpcnztar Rt. Pécs. 
'k. Sterba En1ilné. Tel: 93. 

Bonyhád, Jézus: Szive, 1923. dr. Öz\'. \Vajdits György_ 
né, b. Barcza Imre. Tel: 83. 

Borgóprund (Beszterce-Naszád)' 1. 3138, öran_gynl, 

1874. \Vachsma.nn _Hugó. 
Bor.góp1·und, Szatrvas, 193il. ~l~d Péter. 
Borota (Bács), 1. 3751, 1\-legvalto, 19-3>1. Wandrák Jó

zsef. 
Boróc (Bács), 1. 49:.3ű 1 1\Iegváltó, 192D. i\-Iészáros Jó_ 

Bo1·.sa (l\-Iúra1naros), 1. 11.230, l\Iagynr király, 189-1. 
l\.iP.slcr \ii1Jno5 örök. 

Lor:::odnúd:isd (Borsöd). 1. 27'i7, örangyal, 1907, özv. 
Grözer l,:tjosné, k. Grózer Dezs:ö dr. 

Eorsz6'1,: (Csik), I. 2166, l\-JegváJtó, 1927. Szat.Junáry 
István, 192G~ig fiók gyógyszertár volt. Te!: 18. 

Bög-öte (Vas), !. 726. l\leg\"áltó (f.), 1928. dr. Fi
.<;che1· József, k. Syr&ó _'iltdor. (Júnosh(t:~a fiókjn). 

Böhönye (So1nogy), 1. 3337, ör~n1gyal, 1S94. ne1nes 
Tin1úry Bnlogh János. T-el: 5. 

Bölcske (TolJ1a), 1. 4500. Szentlélek, lSDO. Popo
vits István. 

BőiryTf;.t·alnv (C~yőr), l. 2940, Segitő i\Iária. 1915. 
LuknJaJvi Nagy Béla. 

Dős (Pozsony), l. 3101, .i\Iegváltó, 1SS5. 'I\írf\)-" Béla. 
Bösúrkúny (Sop1·on). 217'3, Szenthiieo~11:::úl"{, 1929. 

I\::iúli N:1:gy Lóránt. 

Encsu.:::z0ntlászlú (Zala), 1. 515. SzPnt Lá.<::zló, 1:1:35_ 
So1nog:i.·i Lajos. Tel: 3. 

Endafok (Pest), 1. 19.691, E:igyó. 1903. 'lar::-únyi 
Béla. 1'e1: •169-9,15. 

Budafdl~. Sz('ntlélek (r.), 1S1G. Fehér I:d,;-[n1n{~ és 
túr.sai, ·k. Lirr<!ti \iiktor. Tel: •169-64.,1. 

Dudafok-l\.f•l2n·;iilgy, őrangyal, lD-2-L I\:úda::; Tihnr. 
Budak~Llú~z (Pest), 1. 283:3. 'liktória, 19:32. dl'. Zá-

{ honyi Géza J, I\.ároly. Tcl: 1G2-03:G, aztán 17. 
:j' Budakpszi (Pest), 1- G099, _.\ngyal, 188-!. I\:_ l\:ön11011_ 
' dy S{u1dor. Tel: lű·.l-5,!7, nzi;tt{ni J.5. 

L 
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Budaörs (f'c:-:t), L 000G, SZL•nt István, 18'ii1. 
J özsef. T1,l: :268-959 és aztán 3-at. 

BUD,\PEST (lakós: 1.060.720.) 

I. 1\:erület: 

• .\.11-il:i u. 20c. Szr·nf: Ilona, 102G. Pacze1>: Jt.>n(i. le Za
fir Sándor. Tcl: 152-081„ 

l-lcgyalja ut 23. J\:Iúriu l\:Iagdohu1, 1033. 
Oro:.:z Fet·r-nc. Tel: 257-620. 

1(ri.o;ztina tér 9. S1•gitö l\Iária (r.), 1815, R.adano 
1:its Testvérek. TcI: 350-926. 

'l'árnok uf-c.:1, 22-24. „\iáTosi (r.), 1687. :f;llö Ist.vún [,;;: 

110;:jc. Tcl: lG0-256. 

IT. lwrület: 

Fő utca. '27. Fc~1(\:'f·c i\IcclYa, {1'.), 
fi..rpúch16 &s tin':iHi, Ft~leIDs yez.: 
Tel: 151-889. 

lGSS. 

Fő utca 54. R61n:ii c~úsziir (r.). 1.703. Bc;;..nyii Pál 
és ch·. DúYid ""i/iktor116, k. Bc·.s-nyö Pál. Te1t!Íon • 
231-'783. 

::s7 
Pasnr&ti ut 100. Pusal'é_t, 1937. Sz1:lc _;\Jajo:-;, rr,;J: 

.t135-(i25. 

I~úhnán tér 11. Gróf Széchen/i Islván, 1D01. 
Lukacs Fen.:nc. 1\·l: 352-523. 

·széna t6r 1. S7.2'llt Jáno;.;, 18~}3. öz..-. Janit-:;úrv I.st. 
vánné; k. Pois l\Iurgit. 'I'el: 151-GOS. · 

7árcla utca 3'-.L Szent -~lajos. 1n02. dl'. Rogü!·:.:.y 
Guidó. '1\·l: 15,1-:252. 

'.!,::;ig1nond u1ca ln. Pálffy, 1n11. C.-:[u 1 ~~i Inil'c. Te!: 
3"51-580. 

·c..·;Zsig-n1nnd utca 17. Gl'ánát:~':1na (1·.), J.SOG. Irgal
:n:is1·end. 'k. I~ctc::-(-k L11.io.-:. 'l\·l: lJl-1-17. 

11!. !k~rüll!t. 

1 Bécsi Ul 8U. Szc·nt Lul<i1cs 1!12'1. Yitéz Koi·úls 
·j .A.Jadár. 'l'el: 1fJ2-G87. 
:.:.· Flór1'ú11 t/·1· 0 , e• · F · · 

'" i,) >:JZC·nt: '!ori"n. 1SH5. Lui;:úi.;:; Tibo1·. T: 
löZ-108. 

1':-lajos U[Ca 2S. -~r;:1ny 01·os.:;;Ián, 1875. Szcnnöriliczí 
t; Béla 'l'el: 15-t-039. 

].:Lajos utca 117 .. '\ngyal, 1882. Bil'ó I:-:Lvún. Tel: 
l lGH-035. l\I::u·git kiirnt 27. Szc-nt lstv<in {r.), 1'ír15. l{f:1·pt:1 

Pú1. J(crpel Pfúné, sz. szergényi G"Ast Re.néc ,'.),::. (:„lifa1·git:i;;.ig(~t. Sze.nt l\I:u·git ( i.), 1875. Zhorav GYu
Ba1kányi Lá:.:zló. Te!: 151-G19. i la örök. (..-\ III. lü·l'. :;\fagyal' ko!'on:i g-1rÓ;\-.sz~r-

:i\L:.r~dt körut G-L Stati~tLil>"a, 1923. Széll Ilona, üt. tát· idényfiókja), Tt>l: 120-UUL. 1-:. Józ~a~Lajo.:;. 
Schu1;.'}.;: Béla ch'. Tel.: 352-5.02. 'Polgár tér 7. l\Iagy:~r korona (r.)i 1/G7. Zboi·av 

Ola;;z :f:::3'or -13. ·vfrl'osn1ajor, 1029. Csillag Púl. Tel: „ Gyula örö:l.!., ].;:. Sclunür I{ugó, (Idtiryl'iókkal ;e 
l\IaTgi(RZigS:ten. 'l'el: 3G2-.:!22. 

-'\1{ó1naifürdö {felállitá.s alatt) P.ataky Sándor. 
iú 

·'<':5.4„~< 



·Szenlend1·e·i U't 123. -~qu.ll1cun1, 1922. Kovúcs Ödön~ 
né ?dészá1·~;s l\'f.:lanie d:r. Tel: 162--<197. 

'.Sz•·nh•ndrPi ut 23. Szent Endre, 1911. Kifer Zsig_ 
n1ond öt·ök, k. Gús1ní.r _<'\rpád. Tel: 362-47,1. 

·llörö.svúri ur 150. I~rb:ztus I\.irú1y, 1034. Dohos Gú
bor örök, 1fel: 1G2-64.4. 

v~ürösv<'.ri ut GO. Szent l(ereszt, 1909. Lang József. 
Tel: 1162-228. 

nr. kerület: 

li't>rc.nci('k tere D. E.igyó (gyr.), 1787. 1Ioln{n· AJiréd 
dr. és }Ia1ápy Oszkár, k. l\'Iolnár _i\.lfréd d1·. 'fel: 
188--447. 

I\.ossuth Lajos utca 20. 1Iuzeu1n, 1907. Lédert~r Er
Yin. Tel: 180-294. 

J'úz1núny Péter tér 5. Páz1nány, 1923. FI(:-gyes Géza, 
lizenitárs 1\IUi'#sa G~~u1::i. iu. ~dt·. udvari tan. felsö. 
húzi lag. Tel: 18'1-716. 

Proh{vzkH Otlokúr utca 2. Oroszlán (r.), 17D-1. 
Szt•nipétt·Ty Pálné, ·k. Szentpétery Pú!. Telefon: 
1S3-2GS. 

Szcryita tér 5. Be1v5.rosi, 1922. özv. Nagy B(~l{ulú 
dl'. szilL Berkó i\Iárin. 'l': 182-972. 

Vúcí utca 1. Nagy I\.ristóf (T.). 17fll. Dr. N:'1gc:l 
lst.\·:.'uuie és R.h·s;r, -4.rnUn. 'fel: 181-041. 

Vúci utca j.1, ·városi (r.), 1G88. \ 1ajna Júz.-:ef és 
\'ajna László, Tel: 187-265. 

V:'lci uica 57. _i\.escu1ap1 1911. Sásdi (Slif:f(:r) lenre. 
Td: 185-'31~-

;isil 

\~imtltlz ÍtÖrut i4. Í!'ehJr 1~e1-..,szt, 1885. N~1neth Ji1·-
1nin. Tel: 384-500. 

V. kerület: 

Arkadén1:ia utca 1. _,c\Jcadénrla, 193·7. szentábrri.hámi 
dr. Jnkabházy Zsigmond- Tel: 111-05.6, 

Báh·ány utcrr 9. Bazili1ta. 1923. .Ambrus SándOi. 
Tel: 113-8·!7. 

Báthory utea 15. BúthoTy, 1912. Étsy Zoltán. T-el: 
122-026. 

Dorottya utca! 13. ·szerecsen: 1886. Emanuel Antal. 
Tel: 182-722. 

Falk l\Iiksa utca 16. Országház, 1929. Kocsis Imre. 
Te!: 116-8,18. 

Légrády !Cároly u, 37. 
1933. Barn<lla'.i János 
Te!: 201-660. 

Ht~rceg 

dr. örök. 
Batthiány Lúsz1ó, 
k. Szágel Károly. 

Szent István körut ·7. UT5.1tia. 1907. Gruber _4.rpád· 
Tel.: 117-3:/3'9. . 

Szent István !körut 20. Vigszin11áz, 1937. Szabó 
V'ince. Tel: 123-959. 

Sze.nt Jst:yáJ.1 krt. 28. Fehér Sa·s, 1890. I\.erpel Vil
n1os örük., k. I~erpel György. Tel: 122-317. 

Szent István Park 26. Józse·f főherceg, 1937. Wol:ff 
Dezső m. :J:ir. kor.n1{nrytnnúcsos. Tel: 298-400. 

Nádor utca 2.:1, ~;\.rnny kereszt, 1888. Nagyiványi 
Fekete Zoltán. rrel: lZG-387. 

Pannonia utca 20. Pallas ~'1.thene. 1929. I\.end~ E1'
vin. Tel: ll&-895 .. 

, 
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Pozsonyi ut 2a. Zita, 191:1. Í\Inrberger GYula 6r-O'k.
1 

Te'.: 122-800. 
Gróf Ti::;za István utca 7. Lipótyárosi (r.), 1801. 

Pártos László, Tel: 181---J382. 
G-1·. Tisza István utca 24. 1Iagyar király (r.), 1807. 

I\:onnos _-\ladúr. Tel: 180-703 
Vúci ut 34, Ferdinánd, 1912. dr. Nyáriné l{ön1lödi 

:\lolnri.1· :\nna. Te!: 291-626. 
V(,ei nt 54. Glóbus, 1926. dr. Fül0p _.c\.goston. Tt~l: 

~92-100. 

\':'1ci nt 70. Sze>nt Lajos. 1885. Héderváry Hugó dl". 
ó ··éik. k Fi' ep Béla Tel: 290-629. 

\-i~r10~ csáf.:.zár ut GG. Klotild, 1878. En1ber Béla. 
T,-.J: 12-1-121. 

!. • [!'.r:°i.d1 ntca 19. Nap, 1905. Horváth _;\ntaI. Tel: 
292-529. 

\V;: kcrlp Sándor utca 21. Szüz 1Iária { r.), 1850. 
7,nltún Béla örök .. k. dr Zo1'lán György. (Józspf 
iöherceg udvari szállitója.) Tel; 123-9,!5. 

'.rI. kerlilet: 

_.\..ndrá:.sy ut L Nádor (r.), 183•1. Kova~.i Sándor 
é:; Társai. Tel: 427-3·!4. 

A.JHil'ássy ut 2G. OpeTa, 1888. L{in1 Ele~nér ö1·ö~~\, 
Tel: 326-136. 

A.ndrássy ut 55. Szent Bertalan, 189!-'l. Ladányi . .\n_ 
<lor. Tcl: 4·24-733. 

„.'-\_ndrcissy ut 84. :l\Tngyar kerészt, 1882. Bayer „4.ntal 
(li·., Ü.'.1:1nt~irs: id. Bnty'e1• .q,i:lial kormányfötaná
c;;;us. 'l'cl: 122-585 .. 

:Jill 

Andrá:osy ut 99. Gróf Andrássy Gyula, 1908. \ÚLL 
mann Ell,mér. Tel: 420-349. 

_.\réna ut 124. Hattyu, 1891. Takács Ernő. Tel: 
291-877. 

DPák ]'erpnc tér 6. Deák Ferenc, 1D05 .. Szüts- Pál. 
Tcl: .:tZ7-512. 

1\.irály utca 1!2. SzentléJdJ.;; (r.), 1786. Szenflélek 
Gyógyszprtár RL, ezelőtt Török patika. Fel. vez: 
Gönczi :sámut>I. Jgazg. Sc1nnikl Rezső. T: 22:.6-476. 

l\.irály utca 38. Caritn.s, 1910. Ispán Jenő. Tel: 
227-535 

}~.irály utca 88. Isteni gondviselés, 1872. TI-fajos Pál. 
Tel: 220-817. 

Lehel utca, 4.·c. l(áTpátaJja, 1939. d1'. Zahnránszky 
Ervin. Tcl: 29'2-950. 

Lövölde tér 5, Fasor, 1906. Hajdu Józ.st.•f. Tel: 
'!20-960. 

Nagym<>ző utca 08. Erzsébet kirúJ-y:né, 1908. Dr. 
Schulek Béla, b. Babusik Ft~rvnc. Tel: 110~30;!. 

Podmnni.c?,ky utca 69. Podn1anicz-ky~ 192·2. I:I::tdzsy 
Endre; üzs'n1társ: Gelei Gyula. TPL: 110-()54. 

Szondy utca Z.S. Vörösn1arty i\Iihá1y, 190\1, Bau'3r 
György. Tel: 116-819. 

Sz1)ndy utca 52. Turul, 1901. I\.úroly A_rmin ör1~k. 1 b. 
Erdős István. Tel: 122-982. 

Teréz körut 3. Oktogon (r.). 1870. Gaúl Encl:·(• dr. y, 
államti1kúr. b. l\-Ieis{•ls J\ndot'. (A.z I. ke::iUQt 
_.\.ttila körutról helyeztetett ide 1923-ban). Tel: 
425--141. 
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'feréz körut 22. Srgitö 1\Tária, 1867. 
Tel: 122--454. 

Teréz körut 3í. Szent György, 188G . .J.\Ingynry 
László. Tel: 12&-644. 

Teréz kö1~t 5G. Budapest, 1D29. Dr, Erdey· G1·uz 
Tiho111é. szül. BPTg J\Ingdolna, b. Tóth József. T: 
Te!: 125-885. 

'Vilmos császár ut 29. 'Vilmos csás7.ár1 1911. SzéJn~ly 

Sú11dor, Tel.: 125-17-1. 
Viln1os császár ut G5. Nyugati, 1919. 'Szabó Dániel_ 

111\ szül. l(isabonyi Olga, üt. ICálmán Béla. T~l: 

113-956. 
Vörös!lltiTLy utca 3G. _L\..rany kalász, 

sán:::zky "Vikto!.·, üzt:. I\:oritsá11:.;zky 
sászky Viktor. Tel: 121-560. 

\TII. kerület: 

19'29. J(orit_ 
Oi tó 

1 
k. J\.orlt-

Daro:.::;: tér 1,1. Keleti, 1922. Beleznay Károly. Tel: 
42-.G-333. 

E(•rhlen utca 8. F-erenc József, 1909. I-Iorti Rudoif.' 
Tel: ,!2-1-949. 

Dan1janich utc~t 1. 1\Iagyarorszúg védasszonya. 1888! 
E.örrnendy Ele1nér. Tel: 1!24-368. 

D::1111jnnich utca 39. Dan1j:imich, 1911. 1\-Iészöly l\Iá
tyás. Tel: 220-630. 

Dob utca 2.1. l(azincz;y, 192(). Siklósi HenrH\:. Te;l: 
423-308. 

Dob utc:t 80, Fortupn, 19~r2. !\or,Suba Elentér. T,;,;1: 
222-213. 

' ' .. •1·. !/" 

j)ohimy utca SS. Apolló, 1897. Grtinwald Gyula· 

Tel: 223-405. 
Erzsébet kö111t 6. Corvi.n, 1922. Fenyves Zoltán. 

örók.
1 

k. Liebmann Dei'.SÖ. Tel: 222-611. 
Erzsébet körut 23. Viktória, 1885. dr. Wilt.nan-11 

Ottó. Te!: 421-999. 
Ersébet ~~örut 56. Hunnia, 1890. Kalán Gyllla. üt. 

dr. Balló Lajos. Tol: 228-604. 
Garay tér 19. Gnrny, 191·2. botfai Hüvös Lá.5:.-Jó, k· 

Burgetti Ferenc. Tel: 228-679. 
Hernád utca 7. Szent 1Iiklós, 1922. Bö1L'1t Ignác. Tel: 

Tel: 1!28-353. 
István ut 17. István 1d:rály. 1899. pacsél'i Pocskay 

Bél:~. 'fel: 425-375. 
I\.úro\y király ut 5, Diiu1a, 1895. Erényi -L{tsz1ó. Tel! 

227-086. 
IZ.irúly utca 53. Szent Terézia, (r.),_ 183'I. ö1;v. ~a,

Judi Jenön6, Biró Ist:vánn& é:s Spiegel Gyulanei 
b. :i\-Iarkovich Jt>nb és Gergely Jenő, T: 42&-508. 

l\lauzál tér J3. l\:lauzál, 1912. Bonth:1 Jenő. 'fel: 

227-253. 
11adách I1nrc tér 1. H2.rgil.a, 1939. Fejér Emil. Tel: 

227-689. 
?tíurányl utca. 3"1. ·Ben1, 19311. l\I:1gay IZ.{üinárt Ut. 

EaJ.ll'l' l\Iát.yás. rre1: 221-G,11. 
R[.Lkúczi ut 10. :i\-Iegvúlt'ó, (T.), 1828. özv. Peres Er„ 

nőné, b. dr. Bru1:;in.y Ivln.ti1d. 'I'el: 223-856. 
Ráküczi ut 32. -Arany szarvas, 1923. 1Ia1úsz Béla. 

l<'elének bérlője: Risó l\Iiklós. Tel: 225---S·il. 



Rákóczi ut !56. ti'oldi i'riiklós, 1940. özv. Szilágyi Já_ 
no.<::né, üt. Kroha Rezsőné, b. dr. Laibek Re:zsö. 
Tel: 421-158. 

Rákóczi ut SS. I{er3szt. 1882. Han\S 1\Iiklós dr. Tel: 
424-120. 

Rottenbiller utca 6a. fv!inervn, 1914. Spergely Béla. 
Te!: 42&--184. 

Thököly ut 21 .. .\rpád fejedelem, 1907. Szabó Károly. 
Te!: 228-621. 

'l'hököly ut 28. Szent Hermina. 1886'. Na.gy Imr-=. 
Tel: 227-817. 

\~tesselényi utca 30. We"sselényi, 1,901. özv. 1\.:'[odrn 
Lászlóné, b. Rostás Eleinér. Tel: 423-701. 

'\Vesselényi utca 60. Glória, 1910. Heller iLászló. 
'fel: 428--54.S. 

'VIII. kerület. 

Baro$.S tér (l. Gróf ~;.\;pponyi .4..lbt:rt, 1928. Bé1• Sán
dor. Te!: 1'!4-869. 

Baross u. •14. Szent sziv (r.), 1761. dr. Réthelyi Jenő 
és Rét.helyi l{ároly, Tel: 139-906. (A„ budai 
Várból helyeztetett ide 1905-ben.) 

Baros.s utca J 11. Baross, 1922. net!nes Torma D.ánieJ. 
Te!: 131-027. 

Baross utca 129. Kálvária, 1894. Preisicl1 ICároly, 
üzen1társ: l(onrád Géza dr. Tel: 131-024„. 

József -körut 10. Zrinyi, 1923. l{nlmár István; 1b. 
I~einény Gyuln. és Szolnoky .J\.ndrús dT., k, Szol
noky _.\ndrás dr. Tel: 139--4.S:S. 

Józs.ef 'körut 40. Jó„~·ef.városl, 1íl22. i\Ioldi Béla üt. 
Bátori Perc!!C dr. Tel; 139-302. 

J ózsetf körut 64. _l\.postol, 1893. Czukol' László. Tel: 
130-984. 

József lklörut 80. Nagyboldog:~sszony, 1028. C.sernus 
rLukács Lajos. Tel: 143-403·. 

J(arpfenskin utca 21. ·Na.gy l\ilagyaror.szág, 1923. 
Altmnnn Alad(ir ü. t. Kátay Gyula. Te!: 135-871. 

1\-lári:i Terézia tér 10. Szent József
1 

185·1. Szkalla 
László. Tel: 132-561. 

l\látyás tér 3. ·szent Keresztély1 1882. Filó János dr. 
Te!: 132-472. 

11uzeum körut 2. Városháza, 1922. Patakfalyy Sán* 
dor, üt. Réthelyi József. Tel: 134-957. 

11uzeun1 körut 18. l{orona, 
l\fotolcsy Károlyné; k. 
139~825. 

(r.), 1790. özv. \vitéz dr. 
Tak{1cs Is tv ún. Tel: 

Német utca 32. Szent Péter, 1894. Fülöp Péi::-::r. 
T<•l: 330-932. 

NéefSzinhiz utca 22. Szent l\:Iargit1 1893. ifj. Sztin
csik István, üzt. ICoríi.nyi l\:Iiklós dr. Tel: 133-83D. 

Népsz.inház u. l'37. üdYöz-itö. 1922. N~igele Géza. 
Tet1

: 138-371. 
Práter utca 45. Szentcsalád, 1905. \Véber Dezső dt'., 

üt.: l(r:i\Szner Sándor. Tel: 130-280. 
Rákóczi ut 23. II. Rákóczi F<"renc, 1005. <li-. ICnor1• 

Zoltánné sztil. Elek Lhria. Te1: 137-301. 
Rákóczi ut 39. Csillag, 187"3· I{eresztény Gyulún6, 

p;\ii. (;si)lérlf He~M!l". '.re\; 1~4---1"2'(. 
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Rá];;:óczi ut 61. Szent Rókus, 191ű. Brüll _.\.ndrás. 
Te!: 140-634. 

Ron1anelli utca 12. Illés próféta. lSS-7. Hofer _>\utal. 
Te!: 134-522. 

Rökij;;: Szilárd utca 28. Szent László. 1884. Stein(!!' 
Oszkár. Tcl: lW-143. 

Szent.1drá1yi utca 22. Szanatóriun1, 1922. Szendrei 
Béla órök„ b. CSillng Imre. Te!: 13!3-060. 

Tcle1d tér 3. Te1P.Jcl, 1918. Lázár József. Te1~fon: 
137-316. 

IX. kerület: 

Ferenc körut 2. Sanitn!s. 1911. Emá11ue1 örök.
1 

k. 
Emcinuel Géza. Tel: 187--4,!3. 

Ferp11c kiil11i: 22. P·úduai Szi.:nt A . .ntal, 1879. l\Iercz 
László. Te!: 1&8--560. 

Ferenc tér 1. J ósziv, 1933. Den1já.nJi-né, Eibach Ilona 
1~. Horváth Zoltán. Tcl: 130-131. 

Grói Ha11er utca 16'-18. Nfldasdy, l!Jc!O. Flllöp 
Endre. Tel: 1,10-658. 

Gróf Haller utca 44. !Ialler, 1922. Gl'aef Tlbor. Te1: 
132-671. 

Lónyai utca 5. Du.na, 1919. l{assai _J\.rtu1'. 
Tol: 188--3,18. 

I\iester utca 38. l\Indonnn, 1889. IZen1p1erné Péter 
:i\Ial'git. 'rel: 130-810 .. 

Rádai utca 18. Jópásztor, 1880. Deér Ödön. TeI:, 
188--006. 

Sorc1ksári ut '70. Szent ~l\J1na, 1892. Pandula József. 
Te!: 131-930. 

üllöi ut 39. _-'\ngyal, (r.), 184'7. Löcherer Ta111ás. 
Te!: lSG-234. 

üHöi ut G9. Szent Ferenc, 1872. Gombos Zoltán. 
'l'el: 130-669. 

üll(ii ut 87. Stefánia, 1911. Nen1ényi Nándor. 'fel: 
133-832. 

ülléii ut 105. Sa1s1 1888. l(un ~.\.ladál'. 'fel: 34·!-GSG. 
Üll•:ii ut 121. Gizella, 1922. IIrabéczy Osztár dl'. 

Tel.: 3•10-376. 

:X. kerület: 

C.-;alád utca •14. i\Iátyús 1;:irúly, 1S9G. I\Iúly L~:::zló. 

'l'cl: 1,19-813. 
Gc<'gf•ly ulca •10. Szent I\:.atalin, !DOD. ·vinczc 12b:úr:. 

Tt:l.: 1,18-SSG. 

Gyii1nr(ii ut 4\l. Hen1ény_ 1H38. ·Z. Császát· Ft:l'('!lC· 
'fel: 3·!8-072, · 

lTungária köz:&.pkörut 16. Szent Erz5~bet 1n:Jo. lU .. 
~na~· Bé1n.. Tcl: 143-814. ' 

Jú5zht~rényi ut 7. r~.teni gPndYiselés 1870. Fáczúnyi. 
Istyún dr, 'l'el: 148-J!)l. 

1 

E.úp(llna utca 1 . .:-\.rany .sas, 18SS. ?lia11n Géza dr .. 
üze1ntárs: S;:,ántó Inre, ·k. dl'. ?dann néz a. Tt•l: 
1'!9-192. 

.l\íaglótli ut iG5. I:Iygiea, 1D2G. dr. Görög Jcnön.·§
1 

Bu
day i\lfaia. Te!: 348--167. 

2 



Orczy ui: 47. Orczv 1fl11 ·-~· 
1!3"1-505. . ' ~ . l.1J. örvé~yi Béla. Tel; 

Po;1grúcz ut 17. Szent l\Iihfrlv 1933. -
fel: l•JS-266. . ' Tólh i\Iihi.ly. 

üllói ut 12-!. Jézus ""h·p. · · · , -·· „, 192G. dr. Te1nesváry I·t.' 
van. Tel: 3-1S-os7. " 

Buda:ioki ut 47-4!). ~.ze11t A111·,.1] non l;i_;,, dr. Bek2 G\!. 
zCtné szül. To1nhor 'tT:ii.:.1-1·.,1, 1·,:. d 'T \ .... t.: r. 0111bor .r,L 
11ő. Tel: 259-73!). 

F1•hérvúri ut 21b. 1Iúro1n kil'·'tly 1936 r.1.11,..s • , 
Tel: 269-494. ' ' · J..J• ci. A.rpacl. 

F<'hé1Túri ut 82. Lizői Sze11t ·r . 1~rez, 1!128. lCbsnG, 
Ru_ff 'feréz. Tel: :25G-•1SS. 

lfo1-_:'.1:: ::\I'. .. ldó.s ·-~\:örtér S. Szent ln1re, l!Jlü. S:.eg-!.í 
L~t\ an, uz1•n11~~r.::: Sze.rr(; L!1,-,1f, 'Ii·I · • ,..~ ,.,.0• ,.,, ···-··· '··•t.1·'-1 "' 

I.Yonhy :\Iik16.:c.: ut :21 S"'c-nt (,"•lle'1·1· i~c-~ --~r ··· 
• • •• .„ • ~lü'"· 11 a''.Y't ry 

I\.o.,;:.:~1 Gu:;zl{„- Tel · 9G8-GS·t - ""·, 
l-forthy ;\lil.·:]1',_,: ul: ;>J. ·~-~--ni" T(·;,~:; .. 1 ]"':1·1 1·· 

, • '----~.. '· '' · ;i..;_. ~te :.c:.:ztP\"e\i 
Tcvs~y Lt•l::c. 'I'c1: 4·C9-SJ 7. 

lr•nkc iér ·l. .-\.rany::-n-: l~l""H) J' 
2.0D-1-10. . , , -·. :.rdél;ri Dt•z:;ii. 'Tcl. 

Kelenföld, l[oi·rhr ?.Iikltís u'· ]·'S S· .. ·. 
T;°'„' „· : .. . . . , l· - . , Z1:lt'rl"!·. 1fl'~~S. 
L "n,it,u:-ne, baro Syniinis Ilona. TeJ· :!Gf- 11 ,.,, 

,s.,.cnt ('pJj:;rt •:„. 1 s· ~- ' •' ) .. ;) .... 
„ .1. '·· . l, .... ' z1·nt l\.r>re::·:i· 1017 T .. 

.Júz;;;~·'f. 1\·1: 259-292. .„.' ' · crnr:.::.:··J 

f~;-:r·ni. I1111·c h<~ 11 .c ~G I 
_ • ,.,. 1.. '-' J. rgnJ:nns szeretet· 1n."'~ J\j" 

Ne:n1e-- G J l b ·· „;;/. -'l. l„y 
·• ;;:, )-'1l a < i·. · .Ferencz•r .~roád. '[~- 9:--,.. .,,3 . .; ~ • „,)/-,., .. (J, 

XII. kerület: 

Böszörrnényi ut 3Gb. 1928, Islen sze1ne. Dr. Sperlúg;h 
~i\l<ldárné örök. Telefon: 15-1-5G7. 

csuba utca 7. Csaba vezér1 1935. özv. Túnco.s .Jó 
zscfn-é. 'rc1: 152-7,10, 

Gö1nbös Gyula ut lb. l\Iagyaror.sz~1g \Téda~szony:1, 
1883. I-Iéray A .. nclor dt'. és DéYrÜ Szöllö.::y IsLvfrn 

örök. 'fel: 153-8,13. 
Gö1nbös Gyul:L ut 3-!. A.Ukotá:;, 1006. dr. Illés Ede. 

'fel: 153-216. 
Győri ut 8. Rl'n1ény, 1919. sz. Szi.it.s Ernü. Tcle.f{ln: 

353-114. 
llidt·gkuti ut 2. Szép Ilona, 1922. \Veörös Gyula. 

Tt~l.: 164-253. 
I::tenlu~gy, Eötvös ul 4. l\Iáty{•s ki1·Ct1y, 1885. <lt', 

Sch!nitlt Dezsőné, :szi.il. \Vic::nor :!\Iúrta. Tr,l: 

165-207. 
>:éinetvi)lgyi ut GG. Szc:nt }i.gnv::o, lü:2S. nénH:lprúnai 

\Volf.f Lajos. 'rei: 15,1-876. 

XI[I. keri.ilet; 

Hókc iér 11. Dékv, lfJ35. Tlith llun:t, Tel: -Hll-11:3. 
RiJbcrt I\.úroly körut GO. F.:;hér g-a1an1b, 1901. 

Stl·ausz A.nnin. Tt:l: 2Dl-931. 
Rúhl•t't l\.úroly körnt 10-1, Sz;JbacL-:úg, 1!107. La1n

bcrg I. 1\:.ároly, b. L.urr~·úcs lJé-n-:.:s. 'fi.:l: :2:11-DlG. 
~Zi'llt László ut 74.a. Petőfi, l~l23. Pet.he,,; Déla dr 

Tel: 291-7·15. 
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Váci ut ,19. Lühel l9-' 
2fll-DDO. i :..9. ICoráni Zolt{in. 'I'el(".f'on~ 

\
1úr.:i ut Sí. PllönL1: 

291-3:28. " 1912 . .Trul'itsáry László. Tcl'(2:fo11: 

Vúci u! lü5. Danubius. 1910. 
291--G37. I1lés ~4..nlal örök. 11: 

XI\1• kcrliliJt: 

A„réna ut 29 . • 4.1·éna, 1901. p 1 ·1 
4·2-1-589. 0 ;it.si..: Józ.s:~.r. Te!Pfon· 

Bo:-:nyúk utc:i 1. örrnngyal 1892. . .-: . .. 
Tel: 2DG-J„')·J ' IIai.:::,1..ny1 l\.aroly. 

Erz3ébet J;;ir{j~.:;é ut 19 J' .. , . · OlPJneny"'cn- 19';- C' nypy Géz" 1'el. 1n- -- ~ :o„ , ·JV· sere_ 
,..., , ·""'· · ';.i/-Vti9. 
l'...: z.-.:ebPt kiráJ,,-11 :; l t 30 . , 

C • ""' 1 • I-Iuin:uutas Jif99 C.,, 1 r;ru!a, ÜZt>lnt:.í.r.:5: l\I'tlll'"l' r '1·1 ., _...,. ..u.~or 
4f}/-G50. ' e \.orne dr, 'l\:le.fon: 

En:.~éh„t ki1·ú!yn6 ur lOOb 3.,. . ' . 
\' '1' <l · -( nt \ crontk·t 1~}'.J:2. 

· oi· ay Fc-n:11c Tcl · 9[)"" G·~- · '' 
Flir~::z „ ~ , · · - ,_ }„.;n. 

. utcd 11 . .Szent :\.nial 19"·) D . 
Te!: 2rio-2~1o. • ' <.J-. (·ti:·g-h J(úroly. 

1( 1 ,rc:pi·~i ut •) l I' · ,, ·· -·~. :tnnon1a 1900 Szih··i~ .. ('. L' , 
lC'l: -:!OG-3-19. ' ' . ' .. :--;>- i;y. :t~:do. 

]\:p:·~·pesi ut 128. SzPnt ·vend;·J 
lt::J.: 207-115. . 1888. ]{ad.a Erz:::6be1', 

?·,;'ül'nben.r ulc·t s it ·1 
• „ , '--· ~-i. t1 n 19:3:!. J.-,„,b'z. G;;.,_,,_ 

290-051. ' „ '"' - '"'" 'l'el: 

'1''11öküly u1. 87. I{ungúria. 
Te!; '!9,G-5GS. . 1899, dr. E:aszlriner Pétc:r. 
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ri~hököly ut 178. rfhökö1y1 lS26. '1Vtajorossy Béla. 

Te1: '!9G-971. 

BudaL0i0ny (Pe;0;t) „ 1. 25,16, Szent SziY, 1934. nen1CS 
1-\.:ijdac:-::y Pál. T: 269-769. 

Bugyi (Pt:.St) L 3G79. Szent István király, 1901. 
Li:0zkav Istyún örök. b. nagybossányi Bossányi 
JPnö. Tcl: 5. ' 

Buj (Sza1Jo1cs) 1. -3453. fl'legyá1tó, 1899. Szabó Dezsö. 
BuJke.szi (Bács): ör:ingyal, 1906. llartn1ann Cristián. 

:.\Inrlh:l ~.\rroston. Tel: 10. 
Du.:;tyah(tz::t (l\Iár;unTos), 1. 279G. örn1ngya1, 1883. 

D.anc::; i\íiklú.s. 
BUdszt.·ntn1ihúly (Szabolcs) 1. 8630, l\Iagyar 1~·irá1y, 

1~~73. 1-Hirörnpó In1n>, Tt.~1: 16. 
Dttk (Suprun) i. 2552. J.\It•g-Yáltó, 1f}26. Nén1eth 

.J(,1100:'. 

1.~Likö.~d ( n:'r~lll"Y:t) 1. 900. SZC'Jlt 1'eréZJl\:e, 1935. 

I\lt.:rt h~t .. S.g-o:-:tl)Jl, Tcl: 10. 
Luzita (.-\_ha11j-'ro1·11a). L 100~. 

ü ri!g-(1y .J óz:-:ef. 

C<.!ec (Fcj6r) L ·10DG. l.\lf·gváltó, 1835. I\.úldol' \Ti]_ 

n1u.'-', 'l'el: ~l. 
(\,glC·d ( Pc,;-1) 1. :3'i-'ll3, Ile1nény, 1SSG. Zalay ICú-

1'(l1y dr. 'i\.•!: 55 . 
e, ~ltd. S::\·ntlC·h-l:. (r.) 1807. Jánosi Géza örök„ b, 

ll::,!'11.-, s:,n(.~ 1.n:. 'rl'i: ri:J. 
C'Pi;léd, :.\íf:g-Yúltúi J.SDG. Fcldegghi. Fellner László. 

'l'l:l: 3. 
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Cegléd Isteni gondviselés, 1010. J{tkó János. ~r: GL 
Ceg1éd, RáJklóc:d, 1914. l\Tesf:{:r László. Tcl: 20. 
Ceglédbercel (Pest), l. .3DG3. N;;op, S;,:ent Júnr_1;,, 

1918. özv. Bnr.sodi Latinovits Gézáné, k. Bol'sodi 
Latinovits Ödön. 

Celldön1ölk (Vas) J. 6lf1(). Boldog-.--{q:;-os Szüz I\í:"tri:i, 
1815. Blsitz·ky AJ1drás dr. Tel; .zi. 

Celldö:nöl,k, Isil~1ü gond\-is1•lés, 1029. Dunyevúc~ 
Sándor. 

Cibakháza (Szolnok) 1. 5S5ff. Sz<:nth{n·o1n:-:úg, 1SD4.-
1\{oln{u· László. '!'el: 7. 

Cigánd (Ze1nplén) l. ,1725. l\Iegr:dtó 19·J,t J(a -~ 
László. < ' • ~-· 'l;:,,ly 

Cink~ota (Pe.-.:t) 1. 550G. J.\fátv·i;;:; kii··i]\· !e>0f. • 
, • ~ ' < • .- , <.h 1. nabo-

CJ1a1 Nagy László. Te!: f). 

C.sa.brendek (Zala,) 1. 3-!0G. 
Pozsgay ~..\.ndol' örök. ( lSDfl. 
fiókja volt). 

Sze:nc L-úszJó, 1890. 
(>y1ül 1!101.ig Slhnc-g 

Csanádapáca (Cs~inúd) l. 4()(18. ?II:igyar korona, 
188-L Bonon1i Géza. T'-'l: 10. 

CsanádpaJotni ( Csa!lúd) J. 5888, 11H 1 tyu, J SSO. 
Schneidt>r Józst'.f, 'I'el.: 1"1. 

C:,;antavé-r (Bác:-;), J. DU20. Csornai 1üc'!1(u·d. 
Csantavér, Friedn1ann Rudolf. 
CsantaxCr, E.ö.:::zpghy Józ;:ocf. 

C~ányt._,Jek (Csongrúd), 1. ~1G'70 i\Ieg\·ú!t.ó, lS~Hl. 
Don1jitn G&z::i.. ' 

C:oap (Ung) l. 3572. Ist·l·ni gonth·i.:-:cl0.-.:„ lSi!. De!'
nátJ1 Sán<lor. Tel: 8. _, 
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Csákánydoroszló (azelölt Nngycsá:ká:ny) (Vas) 1. 
1603. Szentlé!Pk, 191'2. ÖzY. Oiert Einilné. 

C~úkberé11y (Fejér) 1. lG-15. Szent l\Iárton, 192). 
1In.1T János. 

C:;ákigoi·bó (Szilágy) 1. JJS-72. Diana, 193"!. Sebök 
C~y. Enúl. 

C~áldor11ya (Zala) I. 5700. Jézus Szíve. l(osak 
'l'heodor, k. Dudás Ro1nán. 

C;;áki 0111ya, Zrinyi 1\.ovacsics I\.resinür. 

Csák\·ár (Fejér) l. 5085. Isteni gond\·i.se1ós (r.), 
1821, Jiroveb: I.,ú.szló. ·rel: 26. 

Csúny (IIeve:;), 1. 4505. i\Iagya.e J:;:orona, 189,t. Hol'
YÚ1h öcliin (Fiúkkal florton.) 

Csávoly (Búcs), 1. 310-1. l\It·gyáJtó, lDOO. özv. IIal
lúsy Endrén&. 

C;.:cnp;cr (Sz:i.hnúr) 1. -!D,11, Oroszlán (r), 182:'5. diúd
vú1·:djni ?1-Iik:-:a Gyula, h. I(ah1er Frigyt•sn6. T: 10. 

C::Png-öcl (Pe..:L)i 1. 3083, Púduai Szent A •. nta1, 
lf!:2G. Slt·ltnt~r Júnos. 

C:-:epel (P1~.st), 1. 22.901. örangyaJ, 189G. RosenbPrg 
I:-Ipnrik. Tcl: 1:17-859. 

C;-;epe1, )„ng-y~1l, 101;1. özv. I-Iercz Gúborné. TPl: 
1,17-0.GS. 

C::\··1lcl, Sz1,nt A.ntul, 1027. BoTz:-:oyay I:3tván. Tt!l: 

1'17-4G7. 
c~PIJPI, Szene Erz;.:ClJPL 10:30., Thierl'y Tibor, 

'rel: 3·1-i-D-12. 
C:::e-pcl~ 10'12. j<:nei .Jeney IsLvún dr. 
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'Sz.t~nt húro1nság, 1842. (Sopron) 1. '1135· Csepreg „ 
1

• 
99 l<'lóderer Jcno. Te-. --. ..: 

l (B„c~) 1- 9Gd, (\;erven· trt <v ~ i Grculing, 192G. G'l.'<:nling 

Fen•nc. . , 1S5L ScJ1un1ac11el' t ~oncl visel e:;, C.servenka, Is ·ent ~ 

Zoltl
'11 •t•· Szt""tz i\Iúria, 1913. . . 1211. Segr ·u , , , Cse;;ztreg (Zala): l. 

D 't·zy A..ladu.r. 191' 
011';:, - , 1 ')14 HyglPl.l,, . "· 

Csetény (Veszpren1)., ·'-' ·11~.· p:tlf.fy Lá-zló. . • t k n11 ,_,1 , Pálffy Erzselle ·, · 
nüllei 

(Fiók-

1-al SuTon). Tel: 
3

· no· ··,~, D·trt.ha Zoltiin11ó 
'1" • 1700 l;.r i.). 0 „. '' 

Cséifa (B1ha
1
·)' l. ' .. V'll 1SSO. Nagy Fe .... 

l J·) 1 35í0. orang_' ' Csépa ( Szo no.... . 

renc. 'fel: 7. . l. :2lOO .Att1ln, JSil. I\.on ... 
'trton (C,tk) · • l 1 Csikszen1n1, l , ~-·1-1-, 1 'fu--n.Hltdl( on 

·' l I\.úhnún (ideny:t10.-.,,~.1. ' :tl:!'.37 .. .:\J-
J ,\C G900 Ft'kvü; Csfl;;:::z<•rcdil (Csik) 1.. :-o . 

, ;; n·'d 'l'cl: 1-u,„ l'.lnJ, l,öf:Der i.-a~z ~-..r~ •· · • """í,_'.Ja~szonya, 
l · I-Iaz:•;1k \ c.sik::ozc:rcc a, < -

'11 'Iel: 70. „ 

],Iarcc . .. ,... (:f.), Sen:s.:.: Det..~d 
C;:;i1, ( Gö1nor) . ~· .10G. 

· • ·de'nvírokJa). · 1 1085. DfJ-.SZl'C::; l • • 3300. Sz»nt . _ni ,, 
Csolnc~;;: (Esztergo~11) L 

(Rintll-

bay Pál. ·) „ 0 IG Or::t.:'1.geinH.:r, 1828:. • ! (Co:onrrt·údJ L -U. ·- · C:-:ongn:u ··· :::> 'G 

Uarn::i. lrenl'ik. Tel: G ·. , Gö1nijry ;Jú.no.s. Tt!l: "d Szc>i1t Róku:::. lSDu. Csong1u . · --

76. <:> C„á_J.lik Lú:::zl6 .. Tcl: 73, . l l\l g-y'Lltó 188-. „ C::;ongra< i l e"° ~ ' 
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Csongrád, Szt. Tstvlln, .1!9'22. Bezze[rh István. T: 46. 
Csongrád, Szp·nUéJek, 1928. Nagy Elemér. 
Csonoplya (Ries). l, 6530. Segttö l\Tária, 1880. 

Hang Jakab. 

Csorna· (So111·on) 1. '849-8. J{ősns (r.) 1817. 1\Iarin_ 
ezer Jenő korrnánytnnácsos. TeJ: 50. 

Csorna, 1\JegiráJtó, 1910. Gergely Ist\"Ű1t 'fel: 54. 

Csorrás (Békés) 1. 6889. Isten·i gondviselés, 18&3'. 
Szász Lajos. 

Ceögi" (Ve3zprém) l, 1264. Ist<:'ili goncMselés. 1888. 
Brl'tter Dezső. 

Csökimö (Bihar) L ,1350. Otnjág, 189,J. Pócsujfn.lusi 
Péchy Tamás. Te!: 8. 

rsomör (Pest) 1. 3727. i\fon:'.ltú, 1909. Löd.nczy 
Lajos. Te!.: Bpest, 297-388, azután Csömör 10. 

C::.llcsu (l(o}oz-s), 1. 1800. I(orona, 1893. özv. L."1.1re J.-né. 

C~urgó (Somogy), 1. 48;69 . .l\Iegvúltó, 18~7. Gal.'.l1n_ 
bos ICüln1án. Tel: 66. 

Csurgó, Szabadság, 1919. Boleman féhn ilíiMly 
örök., k. Józsa 1\Iihály TeJ: 73. 

(Bát:s), l. 12.lSt. Davido\·ic~· Péter. 
SPgitö I\l;:íl'ia, 1887. Szret\.~kov l\1iJán, il~ 

Haviit Sün<lor. 

(J(on1á1·om) l. 2429. Szentháron1ság (r.), 1806. 
idb. Jc•zo\~it:; J(áln1án. 

''Dárda (Baranya), 1. 53G8. i\!ngyllrhon Yé<lnsszon;vn', 
. :i'\· J.840, .f4•0ter ~p~~re~ 
'f:< 
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Csepreg (Sopron) 1. ;1135. 'Sz1fnthúro1n.ság, 18,!2. 
Flóderer Je:nö. Tel: 29. 

c~;erve1dGt (Bács) l 1. 967,1, GrL'Ulingj 192G. GTt'Ullng 
FerPnc. 

C;;;ervenka, Isteni gondvi::;elé.", 1851. SclnunJ-chc1• 
Zoitún. 

Cse:-iztreg (Zala), J. 12.11. Segitö Szüz l\Iúl'ia, 1913. 
Donászy • .\.ladár. 

Csetény (Veszpré111), 1.31-4-. Hygk•i:1), 101!3. lni!le1 
Pálffy ErzsélJet, k. 1nillei Pálffy Lá::zló. (Fiók
kal Su:ron). Tel: 3. 

Cséffa (DihaT), 1. 1700, 1905. özv. Tiarthn. Zoltánnó 

Csépa (Szolnok) L 3570. örangyal, 1830. Nagy Fe
renc. 'fel: 7. 

Csikszenilnúrtor. · ( C~ik) 1. :210(L ~4..! t ila, 1371. I.::.nn_ 
nld I~úhnán (idényfi{1kli'.:tl Tu~n(ulfUrd(ín). 

Csfl;:szprcdn (Csll:;:) 1. G9ü0. Ft'k!~tc S:i:>, 1~:;_~7. ~·\.i

vitsz ...-\rpúd. Tcl: 1-G!/. 
C.sikszerc<l:f, I-Iazúnk \t~da;.;szonya, 1007. 

i\Iarc(;JI. Tel: 70. 
Csi;r, (Gö1nfrr) I. 70G. (f.), Scr~~2s Dczsií 

.szécs idényiiókjn). 

LüCD..:t· 

Csolnck (Eszteego~11) 1. 3500. Sz•_·1Ü -~11n<l, 1030. TJr)_ 
bay Pál. 

C . ..:ongrúd (C.s•)ngrúd) L 20.0-1G. Ors;.:úg·ciinei:, J~:.:s. 
B:irn::i I-Ienrik. Te!: GG. 

Csongrád, Szen~ Rókus. 189G. Göin•jry János. Tt•l: 
7G. 

Cson&ri·úd 1 l\Iegváltó, 1882. Czújlik Lás;dó, Tcl: 73. 

Csongrád Szt. István, J.:1)22. Bezzegh Is'tváu. T: 4G. 
Csongrád: Szenlléle'k, 1928. Nagy E1em-ér. 
Csonoplya (B(1cs), 1. 6539. Segitö J\Iária, 1880. 

Haag J alrnb_ 
Csorna· (Sopron) I. B49S. l(ósas (r.) 1817. 1'.íarin ... 

cz.er Jenő konnányt nnácsos. Te1: 50. 
Csorna :rvlegitá1tó, 1910. Gr.rgely István. Tel: 54. 

Csoryá~ (Békés) 1. 6889. Istérli gondviselés, 188·3» 

Szász Lajos. 
C:.:ögle (Ve.;zprén1) 1. 1264. Isteni gonch'iselés. 1888. 

BrPtter Dezső. 
Csö'khnő (Bihar) 1. 4350. Olajág, 1894. Pécsujfn.1usi 

Péchy Tamás. Tel: 8. . .. 
C'só1nör (Pest)· 1. 3727. 1\Iegv:'.ltó, 1909. Lor1nc7,y 

Lajos. Tel.: Bpest., 297-388, azután Csöm-Or 10. 

C&-ucsa (lZ.0101;5), I. 1800. l(orona, 1893. özv. L::nre 

J.-né. 
C,.:urgó (Somogy). l. 4-8;69. ?.h~g•:á1tó, 1847. Gnl::i.n1~ 

bos. l{áln1án. Tel: GG. 
c~urgó, Sznbndság, 1919. Boleman 1~hn l\íihá1y 

örök. k. Józsa l\Iihúly Te!: 73. 
' 'd ' P't Csurog (Bács), i. 12.184. Dav1 ov1c~ e ·er . 

Csurog, St'gitö l\Iúria, 1887. Szi-etykov 1'íi16.n, k. 
l"Iavát Sándor. 

Csuz (I{on1úro1n) 1. 24·29. Sze.nthúro1nság (r.), lSOG. 
idb. Jezo'\it.3 I\.áln1án. 

Dárda (Baranya), 1. 5368. l\lagyar!J.<:n~ Yéqnsszonya··~ 

. :!-640, ~·r:te~· ~!1\~l'~~'. 



Dávod (Bács) !. 3034 x·) ino.- BI u· ky 
..., -• • 1 '1'0'i>. e CZl E:~ 

k. 1\fóczár Gábor, (Hercegszántó fiókja). aroty 
Debi-ecen (Hajdu) 1 11" o-- ' -. '·-1•0. füany angyal ( 

1680. Bánó Andor. Te!: 17-77. ' r.) • 
Debrecen, Nap (r.), lSO?. lk - "Öpcisdi Tolva;y "·"lr'. 

Te!: 27-73. "'' • 
Debrecffi, Kossuth Lajos .(r.), 1813. 

Te!: 29-56. Lux Arnold. 

Debrecen, Icigyó (r) 1819 , 1.1 1 1 . ·, .... ~riutovts Jen~·· "k 
k. 1\fihalovits Jenö dr·. Tel. 30-9'- o oro ·-

Debrec 111 · ' a. 
e~, lt agyar korona (r.)' 1'81!3. ifJ'. 

sy Geza. T~I: l6-0G. ICáposztús. 

Debrecen, 1\.1egváltó, l84..r3·. 
Te!: 14-69. özv. Major Mihályné. 

D
Debrecen, Csillag, 1-901. Beke Barna Te1. 99 ,„ 

ehrt>cen Ara -- · · - -v .... ' - 'ny egy.-::zao.'\-u (r.) 1772 G ·'-· 
Ferenc. Tel: 34 __ 96. ' · to:-:;z Nagy 

Debr·ecen H(~mény$ég- itRG'S 
l•!-:2l. - , '-' · Gödény Ilona. Tel.: 

DebreC;en, IstPni gon<lYisPlés, 1904- Sz:&J~e1y 4.d. „ 
T-el: 32-SL. · ~ - ül'Jan. 

Debrecen, l\tátyás király 1999 P· 
32-0l. ' ' „..... •1P Gyui<l. Tel: 

Debrec(•n C:::o]·o·1 ,.,·1 1n 0- , 
· ' ~ ~ „ .... • :i u. Batary István T· 

Debrecen II R -n • • • • 10-15. 
· · · a:1\locz1 Ferenc 1907 A . 

órök. Tel: 23-4.:S. ' · - rany1 .tlrpád. 

Debrecen Nádor 1913 „ ~ 

T 
' . erdobenyei Németh L:.szro·. 

el: 25-58. - "" 

p9Qr~eri,. S_as, 1_9.1_3, i\I d · .~„e~ .Jó~;.,e~q~. Te!·, 11 3 - .e--«.'~' 
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Deb1~é~, BoCskaY, 1913. Lassányi József. Te:cion: 
29-14. 

Debrecen, 1\Iuraközy 1914-. Ho1·v-áth Zoltán. Tel: 
. 13-30. ' 

Deb1·ecen, 'fisr.a, 19'23'. Jóna:p _.\ladár. Tel: 2•1--52. 
Debrecen, },.,rany János, 1923. Bozóky György örö-!c 

Te!: 11-78. 
Debrecen Szentháromság, 1927. Sallay László. Tel: 

17--09. 
Debi:ece:n

1 
A.rpád fejedelen11 1932. 1\Iikes Edit. 

Debrecen. Hungárhi, 1932. Sz. Szabó Jenő. Te1: 

28---'25. 
Decs (Tolna) J. 4809. Afagyar Korom 1919. b. Fo

dor 'Sándor, b. és k. SzendTovics László. Tel: 15· 

Demecser (Szabolcs) 1. 372.~t Gond\.rise1és, 1912. Te
.remy 1Ienyhért. Tel: 22. 

De..."'llényháza (i\íaros-Tord:t), 1. 1900. üdvözitö, 1H3G. 
Nemes Sándor. 

DerecSk'e (Biha:r) 1. 998;6. Remény, 183G. Benl.;.Ö 

Sándor. 
Derecslte, örangynl

1 
1913. ne:nes Patnláy Sfu1d()r. 

(Fiókkal I<.onyáron.) 
Dernye (Bács) 1. 4668. Megváltó. Horváth Zoltán. 
Dezsk (Torontál) 

1 
1. 2761 1 Páduai Szent ~4..nlal, 1931. 

Sz·eghy Tibor. 
Devecser (Veszprém) 1. 4!305. Szentháro1nsú.g (1'.), 

1834. Balogh 11ih{Üy, 1c Losoncz Dezső. (F!ók
füial "Somlósz·öllősön). Tel: 11. 
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Déda (í\iatos.'l'ordn:) 1. 2768. ltom.ény; 1893. farlina. 
falvi Hints Adám. . . : [ 

Dég- (Vesprém) 1. 4155. Gróf ·Festetics (f.), 1923. 
Holló Lajos, ·b. Poók D.ezső. (Szi1asbalhás fiókj?>). 
Tel: s. 

Dés (Szolnok„D.oboka) 1. 15-110. Minerva, 1921. 
SchmoU Jenő. 

Dés. Fortuna, 1796. (r.), Bulla! Krémer Lajos. TeÍ: 
1-12. 

Dés Szent Ferenc 1884. Litschel Emil. Tel: 1-53. 
Dés, Diana:, 1936. dr. J\fischinger Viili.--tor. Tel: 1-18. 
Dévavány.a (Szolnok) 1. 14.65•5. örangyol, 1867. 

özv. Som:.--ner Bertalanné. 
Dévavinya, Isteni ,gond„·iseJ."és, 1'896. 1Co1bny Rudolf .. 
Dióogyör (Borsod) 1, 20.85-1. Megváltó (r.), 1872. 

:81es G-éz::i. (Fléfülkal Hlunoron.) Tel: 18. 

Diósgyör (Perecesbányatelep) i\!egváltó, 1909. 
:illt>n11er Zoltán. 

Diósgyőr (Vasgyár), Angyal, 1897. ]}J:~nner Ödön. 
Diósgyőr (Ujdiósgyőr), Szont László, 1913. Vámos 

In1re. 
DitJ~j,,_nli (Nógrád és Iiont) 1. 232-1. (f.)

1 
Szent 

L{iszló, 1934. óváry Elenté1' (Rétság fiókja). 

Ditró (C~ik) l. 6785. lCorona, 1870. dr. ·szn.tlunáry 
Isivún örök., gond·n. Szathmáry I. 

Doboz (Békéo) l. Ü'!G9. Isterii 1.;ondvLselés 1900. 
Holdy l\.Iagda. 

DoH1a (Bereg) L 4~126. Rrmiény, 1893. llkovlts Jó~ 
zscl. 

Dombegyház (Csanád) 1. 4952. Angyal, 1896. i\Iaier 
György örbk., rr:;;. J{.ranitz Imre. 

Dombó (l\Iárama1ros) 1. 4418. l\Iagyar l(oron-a 1888. 

11-Iauksinszky l\n tal. 
Dombóvár (Tolna) 1. 8984. J\iagyar Korona, 1870. 

Bnlthazár Tibor. Tel: 22. 
Domhóvá1·, örangyal, 1923. Csomor Kálmán. T: '61. 
Dombrád .(Szabolcs) 1. 6062. Jézus szíve 1882. 

Nngy Jenő. 
Domoszló (Hevés) 1. 2620. Szent Antrü 192&. ]\iol-. 

nár Jenőné sz. Schu:z Frida. 
Dorog (Esztergom) .1. 5SG3. Szent i\Iargit, 1893. 

Perl .Tózst~f (1913-ig Bajna fiákja volt). Tel: 15. 
· ) 30ő0. 'lerrvú.ltó, 1940. Fetter Dorosi.ló (Bac:-> l. ..., i1 o, 

.rá nos. , 
Döbrököz (Tolna) l. 42ff2. örangya1, 1908. Brody 

Ernő. b. Csuzy J ÓZ.5<•i. Tel: 6. , 

D.. ····d (Pest) 1 5108. Magyar !korona 1874. Soos 
0!11:>0 • • 

1.stván. 
Dragon1ér.falv:tl (:i\Iáran1aros) 1. '3'252. Mngyar E.i-

rú.ly lSSl. l(.r~lt::. Gusztáv. 
DráYafok (So1nogy) L 1120. 'Jézus Sz.ivc (f.), 19'34. 

Brrrndtncr ~.\nt:?l. (Lakocsa fiókja.) 
Drégelypalánk (I-Iont) 1. 198;!. Szent Erzsébet, 1S27. 

Schönberg ~.\.1min. 
Dunabogdány (Pe:.:t) 1. 3095. J\Iadonna· 1907. Wa.1-

lenfeld lliihály. 
Dunabökény (Bács) 1. 3400, Szent Antal, 1928. 

Reiter !stvfm. 



410 

Dunacséb (Bács) -1. 45'ii2. Szent Gyiirgy 1926. Rnug 
János. 

Dunaföldvár (Tolna) I. 11.340. Szentháron1ság, 
1857. Szijártó Tibor. Te1: 66. 

Dunaföldvár Isten nnyja (r.), 1'7'9G. Zlinsziky József 
örök., k. Pilissy Béla. Te1: 67. 

Dun:ihirlraszti (Pest) 1. '8040. Isteni !gondYiselés, 
1886, Hoffmann Géza, üt.: l\iór Gyula. T: 1-02. 

Dunakeszi (Pest) J. 6053. Szent Mihály, 1897. 
Breicha János. (1904-ig Fót :fiókja rvo1t.) 

Dunapataj (Pest:) !. '5967. Megváltó. 1857. Ke!e. 
csényi Ferenc. 

Dunapentele (1Ft>jér) 1. :3905. SZéntrháromásg, 18iü4.. 
Albert Rezső öröl\J. Te1: 15, 

Dunaszekcső (Baranya), 1. 5633. Szentháromság, 
1883. 1\Io!n{ir _J\.. Dániel örők., b. Lajos Tibor. 
Te!: 12. 

Dunaszentgyörgy (Tolna) 1. 29-14. l\Ingya1· Jtorona, 
1928. özv. Vizslovszky Lászlóné. 

Duna:-:z(~rdah~:Iy (I{omáro!n) 1. 6280. i\T:igyal' ci·m~r 
( r.), 1790. Gerö örök., k. Szabó István. 

DunaszPrdahely, örangyal, 1917. Wnppenstein i\1ar_ 
cel Tel: 74. 

Dun:n·ecse (Pest) 1. 4800. 1fogváltó 1834. özv. Ba. 
rkos Ferencné, k. Puskás ICá1·01y. 

Ecseg (Nógrád) 1. 17-00. Sznz l\fária, 1895. Szap
panos Béla. 

Edelény (Bo1·sod) 1. 29:35. Qrangya1, 1873. dr. Sc41u~ 
lck G;ítln Te!: 29, 
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Bgeg (Hont) j. 684. Mul!ls ~ó:sei'. 
Eger Heves) J. 30.424. ~ra:na:alJ"a (r.), 1728. Ir-

galma-Erend, 1t:. Topona17 J o~~· .... 
Ege:r~ l(igyó (r), 1839. H1bay ~ Gyorgy dr. orok., k. 

i"dündi Szabó Béla. Tel: 1-a2. 

Eger, I\Iagyar ldrá.ly (r.), 1714. Preszler. A~~ü~. 
Társtul Tauffer GáJbor dr. orszgy. ke-.pv1;:,elo. 

Tel: 1-16. 
9 Eger, örangyal, 1897' Pánczél _.\.rpád. Tel.: ~S7. 

Eger, Szent ~.\nna1 1907. özv. Velcsey Istv.annei b. 
Skultétlty Gyula. Te!: 97 .. 

Eger, BeniczJky gyógyszertár, 1922. Benicziky 1Ylik-
lós. Tel: 1-1:2·. • 

Eger, Szent István, 1938. d1·. Gahnnbos Ja nos, Tel: 

4-26. r ·1 1911 
Egercsehi (Heves) 1. 14·!4. Tviagyar \.1ra y, . 

(}öb1 Nándor. . 
Egeres (1Co1ozs) 1. 1889. Segítő :1íária, 1895. \Tecse1 

Nngy Dezső. . . ·~ ··? 
Egyek (Hajdu) J. 7038. Istelll gondv1~~!":', ~89"· 

Tóth Dezső örök. (1895-ig Tisz:LIC.St~ge ftokJa volt.) 

, , ! ' (V ) 1 s~" "'cI"ázut airott. Egy11aznsrac oc as . /'r), r' ~ 

Elek (A.rad). l. 84-16, Se:gilö Szüz J\lária, 185K):. Bi„ 

hnrvú:ry Józst.:-f. .~ 
9 ElPk Jézus s.zive, 19-2G. Iínmn1er Rudolr. Tel: ... 9. 

ElŐp,ata1t: (Hin·o!l1sz&1~) 1. 729. (f.) Csutn1.: István: 

~ep:::iszentgyörgyi idén)'11atflt:ája. . 
En;öd (Borsod) 1. 3672. ]llegváltó, 1896'. Wuttay' 

Kornél örök., k. Birocsá1t Gyula. 
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Encs (AbauJ) L iúi7. Mágyar id.ráiy, i~25. Tác 

vasz.y Ferenc, k, Tavaszy László. Tel: 27. 

Endrőd (Béfoés)'. !. jl3.flf8, Megváló, 1876. Alapy 
. Andor. Tel.: 16. 

Endröd, Páduai Szent .i\nt.al, 1903 Pntaqrfahry 'Siin~ 

dor. 
Enying ·(Veszprém) l. 5082. Megváltó, 1852. Adler 

In1re Orök., k. Obermayer Gizella. 'rei: 37. 
Erc;.;i (FejéT) l. 71-5-!5. Szentháromság, 1M7· Lugosi 

Béla. Tel: 20. 
Ercsi, l\ladonna, 19315, Half.fne.r Ferencné. 'fel: 7, 

;Ei-döbénye (Zemplén) 1. 2950 (f.), Isteni gondvise
lés_. 1930. ·.szadai A.sz.talos György, (OlaSzllszka 
fiókja.) 

Erdöcsdk10ny.:i (Sorr~ogy) 1. 2032. l\fegvúltó, 190G. 
Tóth J ózsr·f örök.: b. l{réter EndTe. 

Erdőd {Szatmár) 1. 3315. i\legvá-ltó, 1846. Bota Ist. 
ván. 

E!'dőszáda (Szatmár) 1. 1577. 1934. 
Erdőszentgyörgy (1\.i.rnros-Torda) 

1878. fa.reá.di Sándor Zoltán. 

(Pályázat alatt.) 
!. 2935. Angyal, 

;Erdőtelek (Heves) 1. 5021, Megváltó (f) 1926. ÖZY. 

Bánóczy Sándorné. (I{ál fiókja). 

Esztergom (EsztBrgom) 1. 17.3541 F.e1:::ete Sas (r.), 
1727. Sclnyarcz l\fnnó. Te!: 86'. 

Esztergom, l\Iegvúltó, 1861. I\:.erschbnunm1n.yer Ká-
1·oly. Te!: 412, 

Esztergom, Szent István (r.) 1793, ÖZ\'. Rochlitz 
.4..rturné; k. Rochlitz E1emér. Te1; ~l. 

Eszter11{1zn. (Sopron) 1. 8$01 Pltduai Szent A.ntal, 
1:109. :Nindl Jáno:-;. 

J~iéd (Utlvarhely) 1. lGOO. l\Iagyar Koron:t, 1887. 
Lú.-.·r:lú I.c l \-ún. 

Etyek (Fl'jér) 1. 400-1, Isteni gondv-iselés, 1894. ifj. 
J:inovieh Ist.v[n1. 

1'.:h,:-:d (Blhar) 1. 2800, RE-111ény, 183·5. I\.ocsis Dezső. 
f:!<:;;:d SzPnt. _.\ntal. 193í. Dobreanu Ilona. 
1:1rd (FPjér), l. 5G03. Szen!l1áTon1ság, 1882. Tóth Fe

renc örök. Tel.: 1,L 
. Brcndréd (Szatn1úr) 1. 1963. _4.;ngynl, 1864. özv. 

Ge.szteré<ly Ferencné, b. ·veres Barna. 
Bnni'húlyiulv:L (Bih:1r) l. 8085. Kígyó, 1907. Dávid 

I.'Otván. Tcl: 44. 
f~r~11ihályfalv~i. Sas, 1fi39. TIIan l\.ornél, Tel: 44. 
:f:r:nihúlyfal':~t, I-lygiea, 193H. n. Balá.s.sy Jo1fui. 
:tr.~c-l:uj\·[n· (l'\yit;.·a) 1. Z·!.000, A„rnny Oroszlán, (r), 

17~1S. Fnl'k:t:-_; Súntioi„ 'fel: Gl. 
f:r:-:,-kuj\·ú1·, Sz,·nt Róku.s, 1878. özv. Saúd Istv[um0. 

'l'Pl: l-J5. 
;::L~i, l:uj\·úr. S•„'1.dlli i\l{LrLt, lfll'i. Jakubovich DL1z.::D. 

Te!: :20-0:1. 
(:r:-:•,''.~llj':(!l'. SctiY~lioi·, lfl20. Ditteri. Béla. 'fel: 1-09. 
1~r:-:(·,1;:v:idkr:n: (1'-JúgTúd) 1. 8502. i\Iegváll"ó, 1895. dr. 

Eng1·ln6 Grósz ..:\.nna, b. Borsányi István. 

F:1dd (Tu1n:.1), 1. -17,11. Szsnt.háron1ság, 1835. Bol'
-~ody Gyiil'g-y örök., k. Netz;isek Rezső. Tcl: 3. 

.l'\1_i::h (PL:·$t) 1. 3253. :i\Iagyar korona, 1892. l{olos 
GyüTgy. 
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FegyveJ"nek (Szolnok) I 7'>13 i\I. . '1t· 
b 

' ' - ' l' t>r>'T'l ·o 18"19 l' 
ny Péter. Tel: 4. ·""' < ' • • "-a-

Féhérgya11na t ( Sza tn1ár) l G"OO I- ._ . 1·· s~ •, . - . ::i!en1 gond1:i.se_ 
e::, 1 v9. Spnz Sándor 'l'el. -

Fi·hérgyarn1:tt I\.i -· ;,,. _· 
0
·• ' gyo, 19 ..... 1. I\.or1nany ('é-;a T· 0 -

Feketeardó (U .-. T ~· • • ...,,. 
goco,1) l 19"3 I t • • 

18'"'ü G' · . J' · · ..... · :.,; en1 gondv1selés 
i · .1Jer anos. •. 

Feled (Gömör) !. 1357. K " orona, 1888. Osi:.ri•,'t11y De-
zso. Te!: ,1. ~ 

Felsőábrány (Borsod) 94 
geri Rezső. Tel: 5. 1. -· 00, -'1„ngy:il, 1899, Csen_ 

Felsöbalog ( Göinör) 1 R 
V 

· "'.69. István kirúJi•, lSSl. 
olánszky Ferenc. 

Felsőbánya (Szatnuí.r) l 1 · "-GOO, liiegv(di·ö, 17G9. I-I·,• 
rant Dez~(). ..-

Fel$Ög. alla (l(ún1úTo~n) 1. 1 ;:J.570. :.Jir•gvúlló, 1911 
Szencrt.h A.laclúr örCik. · · .· 

Feis6göd (Pest) 1. 302-1. Serritú ~7.Ü" !\I" . 
Balth••z'ti· J' · .

1 
° '- · '· l ann, 1!117. 

~ .. · - " anos óró .:. 'l'el: 12 
Felsou·og (Tolna) 1 ;.-19 . : 

V
. 

1 
._ _ · __,;J -· Is1en1 gonch·i~el&.s lSS-!. 

,t u Joz:-:Ef. Tel: 2,1 ' 
'.Pplsfi·kabol (Bács) 1. ;·10" G. . . 
F

, "] • {. \Q)O"'\"'\"Je::: "'"lf'J o. 
e.so f'l!d\"l (\r·,~~) 1-

1 
• • _ • ,.,_ · ~ ~1 i e11i.~·o. 

J1'eic:„·· rr '1 . ,,.,.. \.. !'ll11'ath J(úln1ánné. 
~o::::eoe~c (So1norrv) 1 ry0c 'lb . . • ""· · -·..1.ll, S:-:pnt L··t:::z1 • 

-"'l e1 t G·tbor ]- 1) · • - · o, 10_1.!, 
, „ • · " · -,. ,onal D'2z.:::t). '1' „1. 5. 

Fel::;oszaszujfalu (Bt·sztprc" N· -· . l)' . I ,\ ·-- .t.~.~oc l 'i55. 1-
,· e.:· -"1.I.'tur. (Szünetei.) · \.t:·sz-

Fetsoszelt (Poz::::ony)_. l~!-lGO. p Szt:1ll Istvún 1009 „, . 
tacsek ~iilltn.J.né. , .. OZ\. 

Fc1sövisó (l\IáranH!.ros) 1. 11.07!). Sas, 1920. Brüll 
Zollú.;1. I-Iatfr.:[q;i 1~t~z.: Braun Sándor. 

Fí•1:-;b\·isó Isteni. go11dyise1és, 185G. B. lCovássy Ist. 

ván. 
Ji'e1:::ővLsó, Fchér1~erc.szt. 1922. Rössler Ferenc. 
Fclsiizsolca. (BoT::ood) 1. 3500. T\Iagyai-ország- \'éd

as.szonya. 192;,'.i. BaTna Lúszló Dezső. 'l'e1: 5. 
. Ft_~rtl):::z1•nhnik1ós (Sopron) l. 3384. Isteni g•'nd\'ise~ 

1és. 1881. JZ.onyáry Béla. 
I•'é1 (Pozsony) l. 1428. Sn1vator, lfr3G· 1le1cí'.1Cl' 

Tt:réz. 
Félixfürdö (DihaT) (f.), SiláTszky István (Vú'rad-

szöllö.s idén3,...fiói'kja.) 

Fény1•s1it1~e (Szabolcs) l. ~400. J\:Jebrváltó, J ~J-28. 
\i ún1szer Gyu1a, örök. 

I'oldD (PP:-:t), 1. 3239, 1.sL01ü gondvise1é.s„ 1901. Nn:gy 

István. 
F('nyód (Soinogy) l. 1Gfi3, ~4..ngyal, (f.), 193'1. ifj. 

Ga1lé Gét:::L (L.:;ngye1tóti fiú~;;rja); k. Gallé l(orné-

lia. 
F'út (Pt•.::l), 1. 5109. Szl'nt Gy(irgy, 1882. Dyurák 

__ .\lfréd. 
l<'iiJ(h·úk (Cs:1nácl) L 5G28. 'Szent LúszJÓ. 1888. \iö~ 

rös Súndor. Tel:O. 
Fi.Jld;_•s (I·T:tjdu) 1. 5G5-!. Tsteni gondvis{'1é:", lSGG. 

I\:úllay L:1jo~ L{t:O?.](Í. (Fiókkal 'fetét1en(•n). Tel: 

s. 
Fiil1'k (Nógrúcl) ]. 4201, Flóra, 1825. Csépe IsLYÚ-U• 

'l'e:1; J7. 
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Fülöpszállás (Pest) 1, 6-149. Iste11i gondyis'. 1lés. 1887. 
Galata László. 

.Füze>sabony (Hev{'3) 1. G390. l\Iátyús kirúly. 1sso. 
Gaál István. 'Tel: 22. 

Füze.3gyarn1at (Béké;-;), 11:3·5:3. 1Zc:nény
1 

lrlOD. J.I:t~ 

kay E1nll. 

Gacsij (Szntn1ú.r) I. 1139, Rernény, 18T:Z. S{u1dor 

Zsigmond. 
Ga1ánta1 (Pozsony) 

l\Iass{ITTyi Géza 
Tol: 32. 

1. 4375, Vörös Rúk (1«) 181~. 

és ..l\Iária, k. ?II:is;:;[lnYi (léza. 

Gnlgan1ácsa (Pe:.::t) ]. 1880. ::\Iag-yaror.szúg- '\iéda::;z. 
s:.zonya, 192-3. Gúspárné, Bo!üilovits Olgn.. Tol: 7. 

Gamás (So-rnogy) J. 2351. Szi.iz I1Iú1·ia (f.). 1\l:?;.1. 
ICocsis ICáln1án, (Son1ogyy[n· Ji(Jkja). k. 1\'.r:isznai 

József. 
Gara (Bács) 1. 412A, Senthár0n12-ág. :1897. EttY\'l 

Zoltán. 
Garabo1ic (Zala) l. SS2. Szent Péter, 193·!. P0tT0\·it;:; 

Ferenc. 
Garadna (_;\banj) L GS,G. Sz\·rll _·\._nta1, 1000. ..:\.r:1ló 

Cornél. Tel: 3. 
Gáborjún (Bihar) 1. 1782. Ilt::nH:ny, liJ(lQ. :\íé . .o:::ú:·n::; 

lsLvún. 
Gács (Nógl"ád), 1. 1·1-10, \'ör(J3 E>~n~:.zt 1 188.L 'pon 

gy<>loki Róth Tivadar. 
Gádor (Bács) 1. 4770, SzFnt :\nin.l, 1027. .~nd!.:1 

Lnjo.s. 

r 
l 
' f 
r:: 
! 

' . 
'! 

i 
' 

4-17 

Gádoros (Ból1és) l 4521!, ör·1n,.,...,,al 188" N" J" • • ö..i<, ~· ... gy· a_ 
nos. (-'1. köz::;ég neve régebben Bánfalva. yolt. 
Gyóg:yszertárának fiókja volt Narn~-:::ze'ii·~o;0 
lyet 1897-ben anyásitotta.k. 

:::...1 ~ ~·- 11, 111C-

Cúrdony (Fsji:r) I. 2G06. Jó Pászto1· 1°30, Ro 1.' • ' iJ•'" ~ 1111~-

nyi Béláné, szül. Thaisz Erzsébet. Ti'l: 21-17 
Gáva (Szabolcs) l. 13209, l\Iátyús király. 18G7. Réti 

l\Iihály. . 

GPlence (Háromszék) 1. 33-95. 1Bart-a Sándor. 
Gelse {Zaln) l. 1743. Turul, 1918. Píeiffe1• Jo'„~,.,.~ 

~::.'-';.!.• 

GPrnyeszeg (l\fa!ros-Torda) J. 1600, 193,!. Szöllősi _;\. 
Ge-szt (Bihar} l. 1463. Isteni gondviselés, 1912. 

!(álJay I·::nl'e. 

Gesztely (ZPmpl&nL 1. 19S3. A„rany szarvas, 1830. 
I\Iagi l\Iihúly, 

Gomba (Pest) 1. 2828. l\IegyáHó, 19:?JL l\Iárkus 
J(ornél. 

Goinbo~ (Bác=;) 1. 30QQ, 'Sze·nt _.\ntul, 1035. 
Tannls. 

f~ödi:)l\ii (Pe::t), 1. 11.05G. 1\Iagya1• kol'Pn~i .!:;'Yl'.), 
17G0. SzP11tgály Dánh'l. Tel: -37. 

GiJclölJö, Pádua.i Szent -~t-al, 1023 bilkei Petreczky 
Géza. Tel: 37. 

Gönc ( . .\b;.llj), l 3'2-!~l Oro.:.:z;1:111 13::;::; ··?,. i· 
' , , , , • ·" I VU• Q„ • \.ÓZ-

J11ary Zoltanné· k. ICoz1ná:ry ZoJt((n. T<:l: 20. 
Gönyü ~:~yö:·) 1. 2330. Re1nény (f), l~";?J. CaLttn
„bo~ J\.aln1~::1, k. \i~!t-ray E!e:nér. ( . .\e:' fiókja.) 

Gorgenyszen11n1n.' (I\Iaros-Tordn) 1. ~0011 - J~orona, 
1885. I~nöpiler Z.siginon<l. 
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Gut8. (I{.)111{\;_·om) l. 10.822, örang-ynl, 1879. Nén1eth · 

Júzs{'f. Te1: 5. 
Gyalu (l\.oJoz::.:) l. 3330

1 
Kígyó, 1883. Cukor József. 

Gyl·rp;y{ialfaln (Csik), 1. G7G3, öra11gya1, 1894. \ioith 
~lihály. 

Gyf'rg;irósalán1os (C3ik) 1 1. 19;!0. Pamdula Géza. 

Gyergyósz(.•ntn1ik1ós (Csik), 1. 10.355, 1909. Drósz 

Alfonz. 
Gyt>rgyószcntnlikló;::, A.rany;:.:as, 1882. Eranosz ÖTÖk. 

G:~n·rgyószcntn1iklós, 1936. öra11gya1, 

l\.nzn1a Júnos. Tcl '. ;67. 
GyeTgyótölgyes (Csik) 1. 3883, i\Iátyás kh·ály, 

] SSO, C:i1·nüczky l·:í.szló. 
Gyi:ne.sbi.lk1::: (Csik), 1. 6-100. l\Iátyás király, 189\). 

Pn1sa Sándor :)rök. 
Gyoina (Békés) 1. 12.244· Js(eni gondYiSí'lés (r) 

1s~o. i\Iúd:1y .:\1ndúr. Tel: .r;. 
Gy(ln1:, .• .\11gyJ.l. lS'.10, J.\Iúcz _.\kos. ~r1:1: 52. 
Gyönu·ö (Pest) :. G'J:J2 Seg1~-(; 7(úrl:i, lf.108. ör,v. 

Il!,i:'i.::z P~Jné k. Szl-'.:E.1y J(·11Ö 'l'i~l: 2-3. 
(~yö1nöre (GyőT) 1. 1290, Szent Józsei, 1923. bo

C1J11úcli Szahó Géza. 
Gyfingyös (Ffr:\·c:~) 1. 22000, l\f1•g,:ú1tó (r.), 185~. 

Gulunann SándDr. T1~1: líO. 
Gyiingyös, örnngyn1, 1857. Polony örök., k. Po1ony 

Zohán. Tel: 85. 
(iyöngyös, 8zü7. :.\Túrin, (gyr.), 178(3. Ba1ú;::,.s ;\rruin 

és neje, Tcl; }-0'.\:· 

f< .• 

\ . . Gy8ni;y6s, Szrnl Bertalan 

Tel: 1-lG. 

4Hi 

1?11. Bol'o~ Aladir. 

Gyö!lgyö.s, Szeretet. 1927. Cse1·ján J.::.n!'e. 'fel: 29. 

Gyö.ngyü~xnellék ( Sornogy), L 590, I.sterri gondYise
Ies, 1891. Pichler József. 

Gyönk (Tollut) 1. 3156. 1\Ieg\"áltó, 1837. ifj, BuneUi 
Ferenc. 

G~cőr (Győr) l. 57;500, 
zse.f. Te!: 12-02. 

Angyal, 1860. Keserü Jó-

Győr, -~rany sas (r.), 1767. Rostlitter János örök. 
k. Tóth Antal. Te!: 1-GG. 

Győr,. l\fa.gyar korona, 1847. Sal János. 
Te!: 3-59. 

Gyö-r
1 

l\Iegváltó (r,), 16.30. I\.enyere.s György. 
fJ'el: 4-83. 

Győr, Szentháro1nsii.g, 1894. Stinner Inu·e. 
'l'el: G-09. 

Győr, V{u·osi (r.), 165,L özv. Rábl Jenőné, Ko:r1cz 
Erzsébet. 'l'el: 3--'!G. 

Győr, Segitö i\Iária: 1911. l\Iohilla Rezső. 
Tel: 2-413 

Gyö-r, Isten- ~ze:n1e, 1829. i\Ial'ko\ics Pál. 
Tel: 87, 

Győr, Szent FereJ1c. 1012. Pnloyits _L\..lajos. 
rrel: 6-33. 

Győ1·. Deák: Feren-::, 1926, Török László, 
Te!: 9.-98, 

Győr, l(igyóJ 1926'. Dalibor Lá;;zló. 'I'r..1 •• 11 ' '-' -31,. 
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Gy\ir (NúdorváTos}, Szent L{iszIÓ, i932, Sleine1• 

Jáno.:; Vihnos. Tel: 5. 
(;y(r1·~ii\·{nyhúza (Győr), l. 1-17·5· Rákóczi (f.). 

lfl22.. Iit•gpl Frigye5. (I\.óny fiókja.) 

Györszenlivún (Győr) 1. 5428 .• :.\..ngya1 1927. Sze:l)e5-
sy Elek. 

Győrvúr (VasL 1. 5740, ICét honvéd, 1935. Czira 
Jl'nÖ és Cziráné Schn1idt • .\.ran:ka. 

Györ~z<>nfn1árton (Györ) 1. 31•!2. Szenr 1~vún ki~ 
rály, 185,!. Nizs.aJovszky István. 

G~h.tl::i. (Béké.s) l. 25-241, Szent1uiron1ság (r.) 1 1854. 
Dr. Szelényi _.\nna és dr. Szelényi Elvira, 

Gyuln A.i·oinykf•rPSZi· 1888, V\1ieland Dénes örök., 
k Ft'.,hn Olga. 'I0l: 1-70. 

C;..·u~a. )lcgvúltO (r,), 17GO. \Vinkler Lajo~. Tel: 
l-'.J3. 

f';·.·1:!:0 :=:::·:c:::t .Józ:;p.f 1903. Prúgel' Frigye:;. Tcl: 

1--13. 

Cyu1a
1 

Szt'l'i"!Pt, 1930. l\:éle!' János. Tt>l: 1--!9. 

Gyürt> (S: abo'es), l. 1093, 1:.teni gnnd\·i:::eJCs, 1028. 
Giirügh Pétcl' I:nrc. 

1-ü:.d:,\d (S::ilágy) 1. 2200, Isteni gonclvise1fs 1883. 
:::irnnnka Gus.ztúv, 

H:1g-yn1úd:fa1':n (Dihar) L 881. Szent _4._ntal. 1926. 
\'innay lh.;lúné. 

I-1n.i' :d (l~ng) l. 1~1sc, (.f.), 1002. Both IstYún. 
(~·:::_oyb;.;·tczna fiókja.) 

1:2i 
l-Iajduböszörtn6ny (Hajdu) 1. 29.G3;G, A.rany .sas, 

1S2S. B:ilogh Fl'renc. Tel: 10, 
1-Injdubö.~z~i-:·n16ny 1 l;.;teni gonch·is1•1é,..:, 1.SD-!, Schuck 

J úzscf. 
Hnjdubö.-.zörn1ény, ·l\Ingyar koronn

1 
1871. ·varga 

I>{tl. 1'el: 51. 

Szenrháro1nsúg, 1Dl3. Papp 
Endre. 

}lajd11bö;:;;:örn1é!1y· I\:igy(\ lf'i35. 
}}ajdudu:·og (Fiujdu) 1. 11.50-1. 

dl'. J{éíhy L·:>JP..::. Tt~l: 22. 
1-ü~jt[udorog, Sl·giiö l\lá1·ia. 19:22. 

re.ne. Tl:l: 2-!. 

l\:uias:-:y I\:úln1á11. 
?.leU"\"Últ•'i 1855. -- , 
\\r e:iszbt'l'gt:r Fe-

1-fajduliadhúz (1-f;!jduJ 1. 11-000, Re:11é11y, lS-ki. No
Yák J Óz~":[ Ürük, 

Ilaj<lubadl;{~z, l::tuii gorHh·i.·.Plés. lil:35, O. \'arga 
Iinre. Tt•l: 11. 

J-I.:1jdunúnú;: (Hajdu). 1. J7.~JOO, ::'\Iaf!yal' k•.irnna, 
183:2. Dnbrauszky 1~nülia 'l'•'l: 2. 

I-Iajdunünü:~. I\:igy6, lSSS. s'olté:;z Ottó. 'I\„1: 2G. 
}Iaj(lunúná.:::, Rt'nH:ny, 1013. C::cjtei J\.úrolv. 'l\~l: 12 
If<1jdu.::::°Ln1so11 (lJ~1jdu) 1. G5i-!

1 
lle:int'.:ny, .. lS-S-!. Le~ 

lt>:-:-:Zi I\:cn·úcs ~l'lbor. 

I-f ajdu~:znhu . ..:zl1'1 ( 1-l:i_i(lu l, J. "! /.:20:2 Guncl\·i;-;t:lé.s 
1384. \Vallon Lajos. Ti:Ol: iJ:2. ' ' 

J.bi.jdu.~z1 1ho:;zlú; J'u:::ilit:c, 1888. I1'1illcr Júnos. rrel: 
50. 

1I:d<luszoh0.::.zlú, D1>cskay, lDl·!. Zala Enlil. 
}fajduszovút. (flajdu) 1. "114-8. öraug;r:il, lSfJO. }i..ts 

Nagy Lajos. 



HajmO.skeT (Vesz.prém) 1. 3066
1 
Is~ni goücivisel'é31 

1923. Dvorszky Józspf 1;:01~ná11ytanácsos1 Tel: 10. 
:Hajós (Pest) 1. 5186. Segitö f\IáTia. 1876· Jolánkai 

Judit. 
·Halászi (l\Ioson) 1. 2030: Szüz l\Iárin, 191'2. Sto

ckinger Isván. 
Halmi (Ugocsa) i . .1!260. Fortuna. 1935. Gara Jó-

zw. 
Hakni Oroszlán 1835. 87.eibel J ózs-ef. 

, ' . 1°0" p . IIarkács (Gömör) 1. 352, Remeny, :1 u. · ruz::;in-
svky örök., b.: Gottes1hann Her:rnnnn. 

Harkány (Ba1·anya), 1. 858. őrangyal, 1898. fpl:::Ö

körUskényi Ta:kács Ferencné, Csonka Ida. Tel: 14. 
Harsány (Borsod) 1. 193:2. Szent József, 193G. Ba

lázs Erzsébet. 
I{iu·ta (Pest) 1. 5,110, Isteni gonclvlselés, 189,!. vi

téz In1reh Gézáné. sz. Halntl Sára. Te!: 9. 
Iía;tvan (Heves), 1. 15 .. 380, i\11.·gváltó, 13-1'5. S11er

lágh Zoltán. Tel: 58. 
liatvan. _.\ngyal1 1897. Seper DPzsö. Tcl: 19. 
Hatyan', Pádu~ü Szent A.:nt:ab 1912. Szé1nn1n1 .-\gos

ton öTók., k. Lipthay Endre. Tel: 28. 
Havn:smezö ('1\lára::na.ros) 1. 5G4A. lHOG. ICovCissy 

István. 
Hámor (Borsod) 1. 1200, :iYiegváltó (f.), 1933. f:les 

Géza. (Diósgyőr! 1\Iegváltó fiókja.) 
.H:ársfalvafürdö (Bert•g) (:f.), Sik Gyula örök. 

Szol;y·va fiókja. (At1nenetileg s.ziinetí.~l.) 

Hl~gycshalon1 {l\Ioson) 1. 3:,120, Nap· 1SD3. Török 
AlJJád. Te!: 6. 

IIt·gyfalu (\Tas) 1. 998. Szent1uíron1ság, 1898, Eger 
József. 

I-IPjőc . ..:nba (Borsod) l. G35G
1 

CsalJa vezér 1915. 
Sté.pún Isl \"á.n. 

}Ic.rcegfah·a (FPjér) 1. 58,!9 Iste11 anyja, 1892. 
Nr:n1e.sbiikld Janthó Th·ad;;r. 

lierct•gszúntó (Bác~) l. 3377. Sze:nt A.ntn.1, 19'12. 
Bieiiczky J(ároiy (Fiókkal Dávodon). 

Hercegszöllös (B:tl'anya) 3100, Szr•nt· i\Iihály Ja-
kab Géza. ' 

Fiernádzsadány (~A..bauj) ]. 9,68, Isteni gondvise1és, 
189•!. l\likle István. 

I-Iev(';~ (II{'\'f•s), L 10.124. I\Iegy0cimer, 1829. ifju 
Cz1ngel1 Lár-;:zló. (Fiókkal Pély-en.) 'fel: 10. 

1-IevPs. I\feg\~áHó, 1910. RPiner I\Iihály dr. TeI: 52. 
I-Iédt~r\·áT (Gy6r) 1. 113G, Szent Erzsébet, 1884. 

Barna . .\.utal örök. 

liévizgyöTk (Pest) 1, 2556, 1\:igyó, 1923. Gyó11ky 
Béla. 

I-Iévizszentandrás (Zn1a), 67~1, Segitö l\Iária, 
1035. Fen•ncJ:y Géza. Tel: 18. 

Hidaln1ás (I(oJozs) I. 1311. Diana. 1Sfl0. HorváU1 
!(álmán. 

JiiznP;.,:háza (Baranya), 1. 1611 (:felállitás :i:lntt·). 
KTier Sybilla. 

I-Iird (Barnny::i.) 1. 752. Szentlélel;:, lfl3il. Vadnay 
Zoltán. 

Hodász (Szat!nár) l. 2·102, Erzsébet. 19'25. Hor~ 
váth Lajos, 



I-Iód:nH:zfrrú:-:úrh\•ly ( Cso!1grád) 
ron1ság (r.), 1750. előtt. 

Te!: 100. 

i. G0.3-12, s„,enthá
ICris-tó Nagy István. 

flódn1ez{)yúsárhely. Isteni gondYisclés, 1830. 
lipp István. Tt:l: 2-91. 

Pl'li-

llódn1ezü\·úsúd1ely, l\Iagyar ICorona, 1852. vitéz dr. 
Rosztóczy Ernőné. Tcl: 3-20. 

I-Iódn1ezÖYúsú.1·hply, 1\I<.•gi:áUó, 1878. Szatlnnáry Ele
mér. Tcl: 1-29. 

llódi.'11ezö\·úsárhely, őrangyal„ lSSO. p:tpl Papy La
jos. rrcl: -1-SG. 

Hódn1ezővásúrhe-ly, 1\Iagyar király, 1803. l\Iispú1 

Rudolf. 'l'el: -1-24. 

fiód1nezövásár11ely
1 

Rc·n1ény, 189'1. Gallina Béla. 
'l'el: 94. 

fiód111ezövhsárhcly, Kereszt, 1007. IC0nkoly Dcz5ii. 
Tcl: 81. 

l-Iód1nezövúsárhe:ly, _4.,rnny c::;i.l\o.g, 1007. 1\Iüllct· l\I(n· 
öriik. rrcl: 23·, 

fiócl111ezövásár}u~1Y, Zrlny\ 1919. dr. I\:éki l\íikll1s. 
'l'd: 1-89. 

l-Iúd1nDzÖvúsúThely, A„rany sas, 19:2G. G-ui:[rr·U"nd _,\y_ 
11úd. 'fc.1: 1-48. 

1-Icíchnezövá::oárhely, Sze::.nt Teré1J~e, 1028. Sz1lorny 
l.\Ii~i'.lós Tel: -:2-09. 

I-Iódnli'zé)·;á::{~r11r·ly 1 l'\ngy:n:lgyar0r::zág: 1029. Ju-
hú:::z I~ty{t11. Tel: 3-07. 

IIócls:í.g (Búc::) 1. 5813. ?IIagyar 1;:oronn (r.) 1Sl8· 

I\:.rausz Ft:renc. 'Tcl: Gl. 
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IIódság, Szent l\Iih{lly
1 

1D3D. l\Ia1~ay ~l\.ntn1. Te1: 31. 
31. 

I·Ion1otterenye (Nógrád) 1. lü5G. 'l'urul
1 

1930. 
1\lost Rudolf. 

I-fon1oródszenllnárton (Udvaehcly), 1. 1400
1 

B.e1nérry1 

1902. 'l'a1nús Si111011. 
1Ion1orogtl (A„Lauj) I. 8~2. Csaba vez&1·, 191-!. Bódy 

Dezső, b.: 1\.cllne.r Géza. 
I-fol'go:-; ( C~·ongrád), 1. 12.63'-L Szent IstvúJ1, 1879. 

'l'i<:hy Béla. 
1-lort (lleYt·.s) 1. '1GS5, l\Iagyar korona, 1930. (-f.) 

I-Iorváth ödön (Csány iiókjn.) 
l-Ios:>zu1Júlyi (Bihar) 

1 
l. •1G79. -~ngya1, 1875. Fol!inusz 

1\-Inrccll. 
llőgyé . .::z (Toll1a) 1. 3GGO, Szenth:'rro;nság· (bryl'.)

1 

1SU2. 'l'éry -~uré1. 
1-luszt C.\Iúran1aros) 1. 10.SD/, 

18:27. l(\·n1l·ny Jc-nö és iv:jc, 
Tel: 51, 

F'i:kete Scts 
k.: !\.i:.1nl·ni: 

FI.uszt, .:\Iagyar korona, 1872. Gi\.rlncr l\iiksa. 
'l\~l: liD. 

( r.) 
Jenő. 

I-Iu,:zi, SalvaL01·1 18-32. IIolly Ernii. 'l'cl.: l-10. 

lbniny (Szabolcs) l. GGOO, S:1s, lil25. Barzó Lajos. 
Tel: 13. 

Tg-u! So1nogy) l. 221-1, örangyal
1 

18D-L Sz<.1hó Lajos. 
Ihan1::livr0ny (Soinogy) L 123'.l. Istvni gondviselés, 

1s0:~. özv. 1-Iatnp<::k LúszJún6, b. dl'. Józan Józse-f 
lkt~rvúe (\ía:;) 1. 233-1, PalTona I-Iung:_-u:ia0, 192'7. 

l\íedrecz.ky Núndor. 
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Ilosva (Bereg) 1. ISOG5 Megválto 191Q, Fl'indt • • Béla. 
IpoJynyék (Hont) 1. 2006, 1!eg,•ii.ltó, 1904. 

Sn1eringai Lajos. 

Ipolyság (Eiont) 1. 5804i J\Iagyar cint('l' (r.), 1772. 
Engclhardt László. Te1: 62. 

Ipolyság, 1\Iegvúltó
1 

1935. ICucsera László. 'J'eL g9. 
Irsa (Pest) 1. 7802. 1Iagya1· király, 1887. TfiJor 

Gyula örök. b. ldester Sándor. 

Isaszeg (Pest), 1. 56•!11 ~'1..:ngyal, 1899. Ozv, Pesthy 
lvlihály11é1 szül. Thinagl ·szera.fin, b. IZ.árpáthy 
Sándo1: és Gizella. 

Iszkaszentgyi;rgy (Fejér) 1. 1715· ."-.ngyal1 19:?.J. 
Czollnex Lúszló. 

lzsák (Pest) J. 7864, i\IegvúHó, 183,1. Balogh Sún· 
dor. Te!: 11. 

lz~úk1 Páduai Szent ~l\Jüal, 1923. Sze:tel'e.s Siintl0r. 
Tel.: 27. 

Júkóhahnn (Szolnok) 1. 47001 örrtngyn.1! 1886. 
Sághy Gyula örök. b. Gayer Józsefné. 

Jánk (Szat:nár) 1, 11801 l\Iegváltó, 1H23 urai L'r2y 
László. 

Jánoshaln1a (Bács) 1. 1•1.S39 1 Szent :\..nna, 1023 
Zfunbó László. 

,Jiino;sha:n1a
1 

Sz::-:1.tlélek (1'.) lS.18. ifj. Lárencz. 
Laszloné, J.:.: lIJ. Lál't'ncz László. 

Jánosháza (Vas), J. 4224, .i\.Ie:gváltó, 1843. Fi~cln.1r 

Józsei dr. Tel: 5. (Fiókkal Bögötén.) 
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Jánoshida (Szob10k) !. 4581· Turul, 1935. dr. Sep. 
siszenlkirúlyi Sükkösd József. 

Jászalsószentgyörgy (Szolnok) 1. 5196, Szenthá-
ro1nság1 1888. 1Iedzibrod5z:ky Ignácné, szül. 
Sza.u~r E:.onstru1cia. 

Jászapáti (Szolnok) 1. 12.390, I\Iegváltó1 1832. Rá.ez 
Illés. '.!'cl: 49. 

Jú.szapáti, Sze:itháromság, 190-1. 
=-réné, b. ~.\mbrus Dezső. 

özv. l\fi.inster 11". · 

Jiszárokszállás (Szoh1ok), 1. 

l\Iá1·ia. 1851. 'lasvári Béla 
jos. Tel: 25. 

13.980. Segítő Szüz 
Öl'Ök.

1 
b. Ficzek A1a-

Júszúrok.szúllús, Szr<ntháron1ság, 1902. Bauer János. 
'.!'.-!: 21. 

Júszbel'ény (Szolnok) 1. 3'2.000, örangyal, 1838. 
Ján\'áry Endre. Tel: 9-3. 

1Já:::zbPróny Sz.eníháron1ság r.)\ ;1i791:. )E.éld E1·r.bi 
cs tarsa, b. I\:éki Ervin. Tel: 38. 

Jú::zbPrény, l\fpg1·últó, 1923, özv. Szentgyörgy"i Já
nosné, b. I\.ál:nán Sándor. Tel: 1.39. 

Já::zbel'ény, Szcntlélt•k (1'.) 1 1829. ifj. Cse.fa!h·ay 
Rez3ö. 'J.'el: 95, 

Jú"zb0rény, Isteni gondviselés, 1913. Tornyos Lajos 
örök., k. Tornyos Lajos. Tel: 75. 

Jászbc'.ré.ny, Sz.e:nt István, 1928. Szerb József. 
J ászd6z.-:a (Szolnok), 1. '1.921. Púduai Szent ~4.ntal 1 

1903. I\.orcsok Béla. 

Jászfel.sős.ze:ntgyörgy ('Szolnok) ~r 272S. Boldog~ 
nsszony ,1929. Boci! Mi:kló;, 



Júszfényszuru (Szolnok) L 77!)7. Re1nény.~ég. 187G. 
HcrczPgh l1nre. 

Jászkar:ijcnli (Pt•st·) 1. 715G. Szenthárnn12ág, 188'.2. 
Zon1bory Gyürgy örök.: b. Platzc~r Sándor. Te1: S 

Jás;--Jdsér (Szo]nok), l. 7070. l\Iagyar korona, lS·7L 
I(ú1lay I\.ál!nún. 

Jászladány (Szolnok) 1. 10.oss. ICigyó: 18G7. 1\.lein 
Jenő, b. Szücs Dezső. 

Jászladány. öra11gyal, 1023. özv. l\Iurányi D6nesn&1 

tizP1ntárs Rados i\Iárton. 

Jászóvára1ja (-~bauj) J. 1-103. Szentháro1nság, 1887. 
Sb·zlnek i\Iilosl[1v. Tcl: 10. -

Jászszenbindrás (Szoh1ok) 1. 5·V51. ·sziiz l\Iú1·ia1 

1914·. l\Ié:'iz:áro.:; Jstv{ll1né N:ig-y l\Iargit. Te1: 3.1 

.Túszszc·ntlúsz:ló (P\~st) 1. 3:2.SG. Iilagyaror:'::1.{q; \r6d
a:::szonra, 1928. E:.aszihn. IZCd~n[u1 i.iri.ik„ h. Dn
gyinka Endre. (Fiúk1~al Sznn1~on.) Tu-1.: ::í. 

• Tobbúg-~~i (N'f1gTÚd) 1. l;)'íi. Ts1t·1ii ,!!on<h·i:-;elés, 1\1-il. 
Szdbú E!f'll1(or dr. ( :\z 1 !18:~-h::in ad(•1núny„zott 
:fiókµ:yfiµ:y;:::~Prtár 1!'1-11-lif·ll anyú;::.i1 Ya.) 

Jóka (Pt1z:::ony) 1, 3521. ?lfPgYúJt{>, 19:?.íl. 'Ür.~z:'q..;i1 

-~t::i.1. Tel: 3. 
JoJsva (Gö1nör) l. ;}.1\l3·. _:\.rany ::as. l"i'GO. Jun~(.'zJ.;y 

1;rök. é:-: Gaúl BL:!n, k. c;aúl I301a." T<.'l: 2i. 
.Józ.-;a J:Jajch1) 

Barnabás. 

Kaba (Hajdu) 
Emil. 

1. 707/.i. GondYisclé::: 
' 

1875. I\Jein 

I(ada1kut (801:1ogy) J. 2GG4. ö:.-.n1gyal, 1Si5. Popo
vit.s Zoltán. 

1(alucsri. (Pr•si.) 1. 11.880. örangya1· 189-1. Lig.;ti Er. 
nő. Te!: 1-65. 

Kalocsa, l\Tagyar koro11a! (1'.) 1 1702. l\:iizgnzcln2:lgi 
Bank rt., k. Lovnsy D(>zső. Tel: 28. 

1\:aposvár (So111ogy) 1. 312.715 .• ;\1·any oroszlán (r.)! 
1774. Babochay ICálmán örök .• ik Budlmnch I111Te. 
Te!: 2-28. 

Knpo-svár1 .~rany ,kereszt. 189G. Licbcr Béla. Tcl: 
1-93'. 

}(rrposvár, l\Iagyar korona (r.)
1 

1893. l\Ii1telinan11 
Jenő. rrol: 26. 

l(nJ)OSYár, 

K:1posvár1 

1-9-!. 

Igaz.ság. 1919. Piatsdi: Gyula. 'l': 3-:J5. 
E'.igyó, 1907. Bokor Ferenc örök. 'ft:l: 

I~n:po:oi\·úr l\Ic.!"rváU ó, 1926. LosoJ11CziJ.· 'ílince. 
5-21.' 

1 
'l'el: 

' 1 
l\:.apuvár (Sopron) 1. 9536 . Farkas 

Ferenc. 'l'el: {Hl. 
I\.apuvár, Gondviselés, 1D29. 'Valér. 

Tel: 43. 
Karm1csság- (Nó.~árd) 

Solcz Gyu~n. Pái. 
I\:.a1-.í.csond (!{e.ves) 1. 

vay -~ndor. 

1 

3í'i7. Szentlélek, 1000~ Gyt:t-

!(arád (Son1o(!y) i. 3i53. SzeJ1ilélt•k, 1S:2G. I\.önn•cn.
dy Iiálmán. 

~arczag (Szolnok) l. 2"1.2i1.8 Széchenyi, 191·1. 'Snlcff 

G;l.l>oi:-. Tel;. ~7· 
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ICarczag, 1\Iagyar korona. 1826'. Popovic.s Dénes. 
Tel: 96. j 

l{a1·czag, örangynl, 1901. Bötös Sá11n1e1. Tel: 91. 
l{arczag, Oroszlán. 1883. Forgó Gábor. Tel: 31. 
ICarczng, 1Cá1vin, .1930. -~lexander 1Cá1~n{m. Tel: 

1-03. 
Karcfalva (Csik) 1. 1400. örangyal, 1897. Hankó 

Zoltán. 
J{assa (Abnuj-To111a)

1 
l. 70.117. Isten szen1e (r.), 

1ö26. Róth 1'dór. 
l{assa. l\.Iagyar l{orona

1 
(r)! 1700. l\'Iolnár gyógy

szertin', Rot11auser Sándor. Tel: 26-27. 
l{us.'7a, _4.rany oroszlán 1\Iégay és GeJ.fert Rt.~ (r.), 

1·785. l\Iégay ..:-\rpád, Déri János és l\Inurer _.c\.n
dor1 k. I\Iégay .Arpád. Tcl: '3·3-03. 

l{assa, Szentháron1::::úg, 1864. ICnuffrnann Zoltán. 
Te!: 2;13-36. 

l{ns.:oa i\IegYáltó 187!1. TUrök Endre. 1'el: 23-23. 
ICassa. Páduai Sz<:>nt _4..ntal, 1898. Garai Jenő. 

'fel: 37-22. 
I\.assa, Rákóczi> 1913. 1\„(•Szh'l' El"vin. Tel: 21-02. 
J{assa, l\I::i.donna, 1922. Fugel István. 'I'c;l: 34-52. 
1':ns~·a 1 Glf>ria. 1928. Fri(•dn1ann Sándo1· é.;;; \'lirk-

1nann .:\.r1níd. Te1: 23-76. 
J(assa. Liziői k:is Szent Te1·ézkc, 1929. Po1atsc];: Pú1. 

Tel: 28-G2. 
ICassa, Szent l\Tárton, 1938. I-I1ijcln Ernő örök._. b. 

l\Tndarassy A„ndi:ás. 'fel: '3·1-GG. 
ICatymár (Búcs) 1. 4818. Szüz i\Iária, 1891. öz;y~ 

Schuch Károlyné, b. Fábián Géz;a~ 

:kii! (:Hev€s) 1. 6000. Tu!egváltó, 1908. (Fiókkal Br
dötelken). özv. B5nóczy Sándorné. Tel: 16 

E.áld (Vas) J. 1635. Szent László, .1928. v-árkonyi 
(\Vagner) Tivadar. 

Kálló (Nógrád) l. 2325. Isteni gondviselés, 1900· 
Lcnz. József örök., b. n1. Gaál Géza. 

I\.ál;::11únc:-:a (SJ1110\;Dl) l 1504. i\Iagyae 'korona, lSfi;:i. 
Rúdai Rezső Béláné szi..il. Tin1ár Ilona. (189G-btlll 
Szulokra engedélyez:ték

1 
ide '1913'-ban helyezlék 

út.) 
I\.úloz (Fejér) 1. 4.577, i\Iagyar J;:orona. 1862. Jl:'"ges 

Zoltá.n. 
I\.á11olna (I-Iev(~.S) l. 1838. örang~"'al, 1883. Nagy 

Józ.sef. 
E.ápol.násnyék (F1:j6r) 1. 25G2. \iörö.sn1arty, 1887· 

Dalogi l\Iihá1y dr. örök. (1887-jg l\~artonrú..s{ir 

fiókja yoJt.) 'fel: 2-37. 
I\:úp0lnokn1onostor (Szain1ár) 1. 1700. S1.eni1élek, 

lSSfi. Thoroczkay Sándor. 
l[ú.sL:onnltiz ( Csil;:) il. 1:100, Fehér1;:e1·1...·sz1t, 192,! . 

. .l\:ovúc:-; Ignác örök.
1 

b. Pandula Géza. 

1-.:út.y (Dúc.s) 1. 4-300. ~-1. l\Ie-gváltóhoz, 1909. lluko .... 
vics Du::án. 

I\.eci~l l\•sl) 1. 10.384. Szent.háron1ság1 1890. Juszt 

Oszkár. 
ICr~ceJ. 8Z\'nt I~ókus, 1980. Ilúdócz.y Gyula. 'l'el: 3G• 
E„t'C:·l:t'n1ét: (l'e:>i) J. 'if!.,!G7. l\Tet:,n.·últó, 100°1. C~orba 

János k. Csorba Púl 1'e1: 1-57. 
IZt>c;::.1~en~ét> Szentlélek: 18,17. özv. ICato11a Zsig111ond-

11é, k. I\.atonu i\I:u·git. Tel: 3-45 



I\:.ec:skf1::nét, "Sze"J1!: István ·1cir{t1y~ 1922. f>nuli PÓte1'. 
Tel: 3-·23. 

I~ecske1néi:, l\Iátyis király (r) 
1 

1821. Farkas Ignác. 
h. Skultéii JózseJ. 1'el: 1-49. 

l\:.ix:~k1,1nét, l\:.ig-yó, 1907. Zin1ay László. 
!<i:ecske111Ct, Isteni gondviselés, 1887. Széke.ly Sán

dor. Tel: 3-27. 
I~er.ske1nét, Rák:ól"!z"i

1 
1913. A.ndré I„ászló. Tel: 1-53. 

K.ccskp111ét, SzentháronLSág (r.), 1740. Törei Tóth 
IstvúJ1 örök. 1 k. I\Iarton János. Tel: 2-;G'/. (A.la
pitúsi éve i:nn-:::relen .. de e.nár lí,10.b('-n fennállotf") 

Kecs1~e1neL Sz(•nt El'zsébet, 1911. Bács B&la. Tt~l: 
4-25. 

E:cc:::;ke1nét, l\.Iagyarok Nagyasszonya, 1927. vité:r. 
Szabó László. Tel: 3-75. 

Eecskt'Jnót, Szent 1-ászló, 19-27. Fürdős Lajo:-i'.. Tel: 
G-lü. 

}.:.\•cskt·niüi (L<tkytelek) Szent In11·p~ 1930. Slkari 
I{o\·áes :i\Iihály. 

E:clebia (Bács) 1. 35G()
1 

l\It~gváh.ó, 1932. Bodóky Ida. 
lCe1n„cse (S::~cbolr:s) 1. <1317, E..igyó (r), 1847. l\Ii

kecz Zolt:'in. 1.'el: 10. 
lC 1 1ncncl~ (liont) 1. 1827, SL•ntc>i'.': lt·d, 1;)31. Dobi:!· 

László. 

1CL1ndt1re::o (Sz,J1J1Pk)l 1. 63D4, Rernény. 1879. VL•réczy 
Géz:t cirök. 1 b ."\Venk Béla. "!'el: 25. 

I\:enézlií (Szabolcs 6s Ung), 1. 1883, I~teni gonth·L 
sp]és, 1~133, S:\r\·úri Pat.ü:y :s-tv:ín. 

I\.ert.•kt'g:1h(tz:l (Pe:>t) I. 52G2' Szent Islván
1 

1894.. 
1lut tkay Ilo1Ht. 'l'el: 12. 

Kerény (Bics) 1: 1232, · Seghö l\Iária. _•\lpári· I{ál
n1áu . Gézáné, Kiss Irén. 

Kesr-,thc>l·y (Zala) 1. 10.64.4, l{ft oro!"zlin (r.), 1-745. 
Cséby Géza. Tel: 29. 

li.es2;tJ1ely
1 

öraug-yal, 1897. l~"n.nics l(ároly dr. Tel: 
21 

l{eszthely, Szent _<\.11ia1, 1927. Szn1odiss József J.r. 
•rei: 79. 

J{eve>rrnes (Csanád) 1. 5098, iste-ni gondvist-L~s, 

1886. özv. Bauer E:.árolyné, b. Fejes iLa;jos. 
I{ékes (Szolnok-Doboka) 1. 1200, örn11gyal, 1878. 

Bobovsz1cy J iinos. 

I\.én1énd (Esztr-l'gom) l. 2026, Lourdesi Szüz 1 191,!. 
Laczkó István. 

E:étPgyháza (Békés) l. 4939, Isteni gondviselésJ 
1888. Ko1·ossy Kál-oly. 

1\.éthC'ly (Son1ogy) 1. 3821. Se.gitő :i\Iária
1 

1913. Bo
Ie.n1an Éhn Lajo::::. (Fiókkal Balatorr:nárián). 

ICézdivú.3ú.rhely (}Iáro:nszék), 1. 5500
1 

E.irály, 1839. 
Bajnok Jenő. Tel: '3'5. 

JCéz.divásúrlu . ..,ly, l{orona, 1874. (r.) Sz"illi A.ndor. 

1Cirá1ydal'Óc (SzatJnú1·) 1. 2777, Szentháron1ság, 
1'886. Verei'is i\.nta.1. 

IGrályháza (Ugocsa) 1. 3500, J\Iagyar korona, 
I-Ierskovirs Súnclor. 

ICirál~thelni.cc (Ze111plé11) 1. 327,1, :i\Iegváltó, 1832. 
Strausz Di.'zsö. 

ICirályhehnec, :i\IagyaT korona, 1914. Strausz I-Iugó, 
k. '1'01ncsányi E111ő. Tel: 27. 
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Kisbér (KöónÍtrom) 1. 4124, Szent Inu•e, 1832. 
dr. Iván .4..rpádné örök., k. [yán 1\Iargit. 
Tel: 31. 

lüsheg~·es ('Bács) 1. 8135, ;Szeint Erzsébet, 1903. 
Keller Béla. Te!: 5. 

l{iskér (Bács) 1. 5550, Jó Piiszt:or. Volhv·e-iter Fri_ 
gyes. 

ICiskomáTom (Zala) J. 1933, Angyal, 1882. Pencz 
János. TP!; 16. 

Kisköre (Heves), l. 3680, '(Í.), Remény, 1933. Bog. 
dán Kálmán. (Tlszabw:a fiókja.) 

Kiskőrös (Pest) l. 13.144, Petőfi Sándor, 191,J. 
Finy Jenő füök .. b. űrögdy József. Tel: 62. 

Iüskörö.s, Isteni gondri.selés, 1838, Dolesch Gyula. 
Tel: 87. 

ICisköszeg ('Baranya) 1. 13'746! Szent János. Stojsits 
Dusán. 

1Ci~kundoroz-s1na (Csongrád') i 1. 18.950, SzentJ1árom„ 
ság, 1907. Forgách Jáno.s órök., k. Grosz Borbála. 
mos. 

1Ziskundtn•ozsrru11 Szent István_. 1S61. Szilmai Kor„ 
n~l Örök„ 

1Ci:.;kundorozsma1 l{isten1plom tanya, 1fadonnu, 
192.B. özv. Boross l(á.rnl.vné. T;:J: 14. 

l(iskl.lnfélegyház.a (Pest) :. :-\8.::!0H. Segitö l\iári.:1, 
1875. Gellér János. 'r•-'l: 1--~5. 

ICiskunfélegyház.a, .SzP11~hdr •Ins~.ig (r), 1818. Pok•). 
n1ándy Endre. tel: 92. 

I\:iskunfélegyháza, S.zent fstviín, 1'8:14. Sz. 'l'óth 
J óz&:i. Tel: 25 

Kiskunfélegyháza, Jézus Sz.ive. 1934. Táby Józsl'tf. 

'T'el: so. J Thury IC.is~runfélegyháza, Pádua.i Szent . .\ntal. 190 -· 
.4.ndor. T!::l: 1-24. 

. ~. l1Jl1 Tarjányi János. Kis1mnfélegy1üiza, 1'.~e:.:r•-al·~0 • • •. 

Te!: 90. 
]~ · · 1923 1\Iat:ay ICiskunhnlas (Pesl) 1. 28.829. \..1gyo, .. 

l{úroly. Tel: 63, , _ 

I\:.iskunhalas, Isteni gondvisel~s ·.~r). 1817 .. ~.::~top~-
1yai 'l'akarékpén1dár és lll1kes F1~renc 0101 .... , . 

To1nory Elemér. Tel: 1. 

k 1888. Rácz: János. Kiskunlutlas, l\1agyaT '·orona· 
Tel: 4. 

l . • 1 1904. Czurda EJ.sku1thalas, Szent István nra y, 
Rez-Ső. Tel: 64. 

F 1913. ;n, 87..ekér l\.iskunhnlas, II. Rúkócz.i «~rcnc, 

József. 1'el: 54. 
J{iskunlacház:a (Pest·) l. 5008. Szentléh'·k, 1850. Té

lc-~sy JstYán. 'l'e!: 7 · 

1"1.o, 00, :i\Ierrv"áltó, 1852. Cs. E:.i~kun111ajsa (PPst) l. :i ~ 1:> 

Győi·.ffy László. 'l'el: 22. 
91 Csáb1«idy J ú-JZiskun:maj.sa., Szentháromság, 1 1. 

TIOS• . • ( „) 1925. 
l\.isláng (Fejér) 1. 3108, ~S~e~t 1I:trg1~··d-~~ ':Mildós

J eges Béla, ( Soponyn liokJn.) Schn~ "" l 

né szlil Baumholzer Elt~onora. , ~ 
~(ismarja · (Bi~ar~, l. 2:54G. 11ego.·altoi 1~64. ~e1~(} 

Glfill?:· 



Kispest (Pest) J, 6-1.542. Szent László, 1885. ÖZ\'. 

Beretvás Tamásné, k. Pogány László. Teh::fon:. 
146-891. 

ICispest, Fehérkereszt~ 1902. Böh.111 G:yula. T1_•l i 
342-137. 

J(ispest, TuruJ, 1912. László Tibor, b. Borbély Sitn
dor. Te!: 346'-994. 

ICisp(•st, Dl?ák Ferenc, 1922. Biró Lfiszló, k. Biró 
\TJimos. Tel: 142-092. 

l\:h•p('st, J\!agyar koronal 1915. dr. Tomory Nándor
né. Tel: 147-070. 

I\.ispest, Ren1én.y, 1926. B:n•abús ICálmán örök. Tel: 
3-~2--065. 

ICtspest, Nngymagyaror.o:;zág, 1927. Gulyás Béni. 
Tel: 1,17-079. 

1\ispest. J{igyó, 1932. d1·. S!-ein Gy-Orgyné, szül. Tii
_rök l(atalin. Tel: 142-084. 

J{is·pPst·, (fPlállitás alatt}, I·Ionéczy Zoltán, 

1{.i~tarcsa (Pest) l. 332G, Patrona I·Iungar1ae, 1923. 
Csonka Bél:1. Tt>l: 12. 

J{istelel,: (C~ongrád), l. 10.5-17, Szentlélek, 1878. dl~ 
cső:::zentn1ártoní l\Iajor A.gosron. 

.1\:isteli:}c Szent Tu!'ézke, 10i2-0. l\.Lss J_ajo.:; d'.'. Tel: S 

E.:i~cerenyc (0ró~Túd) J. •114-!, l\fngyar korona, 1882. 
Sn1et;1;na _<\Jadár. 'I'el: 07. 

ICi::ujszállás (Szolnok) 1. 1,!.532. Gólya, 1827. l\I\.~r
Yhy Géza, lJ. A.jtay l\Iargit. 'ft'.'l: 31. 

I\.isuj.szállás. l.\Iagyar korona, 1885. l\Iecs Balogh 
Sándor. Tel: 22. 

J\jsujs:r.fí:Il(l,s1 örant5yi~L lfiOf. Ziiltjy :Pezső. T: D
1 
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1s 1o3 A.i·any 01·oszlán (r)i 1Zisvárdn (Szabolcs)' 1. -· '-' . - , ' 
1818 Szilúrrvi Lajos. Tel: 33. 

. . c-·"'t1··~ 1883. Fried Sándor. Tel: 3,1. I-·-v·ird'l :::1 L•,,,, 00 
\.1;;. ~~ , ' 1··· -' 1908 Oltvúnyi Zoltá11. T: 1- .·J. 1-·-v·irda \.lfn· 0 • • • T l 11 
\.l::> ~ ~' „ ' : .„ 1 · 19213'. Szilcz Ist:van. e : '-""-· JCisvárda, Szent.. Lot:-.z o.: .. ' 
. • (E: ·s) ·v11kov1cs Gyorg::; · . 

!'l..i.'7zncs .te, ' . , 1 :-oos Isteni gondvisele.s, 
I\.isí:on1bor (Toronta1) . v ' 

1880. I:Iofb:ntet· Al1dor. 

J:Cúcs (IC01n:.\ro1n), 1. 2971. Sas, 1929. Nyitra.y IsL~ 
\"Ún. 'fel: 5. 

S t 1-1· '''tn király, 18\15. l\.ocsér (Pest), 1. 42G7, zen '° ·o 

Botos },Jadáe. 
· ·1·-' 1~r·9 Györkös Púl ] • 'l„t (Pest) 1. •1SGS, !i\Ie.g·':L.to, . cJ>-· 

\.U "' , , T l · l') 
.. ·öl~ h E•tk.s 3 v Lasz1o. u . -· _ ·:,<o_ 
ül •· . • ' • - 8" '-. (' .„l'''"V 188;J . .:.' ! - l .,, (]t uloz:::) 1. ;;i000~ ' t.C:lL iJ o e-.' \.0 ().._. . ,_ ' " ' 

vúk S(n1clo1·. 
l(olozsbor.sa (1Coloz5), 

Pncr:hi~rff(:1 .:\TtU!" 
1. 1200. 

]; oloz.s\·Úr (E.olo;:s), I. 100.S·l-·L liunyadi ?llútyú:-: (r.). 
'" 1 1 Biró Fer<>nc. 181'.'; clr .. Dir(1 Gl>za i"rö.\:„ gr>n< n. 

'Icl:. 2·1-80. 

!! . 1932. ICrausz }\:(llnz:-:.vút', · Y.\'!1"'-1 · 

. p· l "i s··„nt ~.\.ntal, I\:ulozsval', · ac lh· ' ,„_ 
Ottó. Te!: 2-1--:--rA. 

191;(). dt·. Csere.s::-

G 1 T-1· 0 1-10. 
11'\·1\:; 1)-"ll a. \,; . •J. ~ Tel: :?.G-9\1. 

. . , " lS<)J Fióhr J ú:r,sc-r. 
E.olozsyar 11l·n1eny' ' ~· . 

1
• .:,,. Zolr·:,n 

' :t l'J•Jf UZOlll \.(I\"' "° --' ., •. 
JColozsyúr, Forlllll!l, · ->· · ·-, p:,1 T· 31~75. 

. ._ .. ,,.,.-„11 182-5. dr. linh~:-:;r, ~. · · 
J\:nloz:::\·ar, 0.1 aL"".Y' · · . ) 

1 
:-
73 

ch· I-Iin1 ~~ 
I\.oloz-;rár. S::1·nt GyCh·gy ~gyr. ' ·a . • . ·' 

Györg:;:. 'fel: 32-:~2, 
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1Coio7.svár, Egyszarru (r.) 1685. dr. Orient Gyulá · 
és Nagy Zoltán ' ne 

I\.olozsváT, Isteni ~on<lviselés 1845. Holic'-l·'l De?c.::; 
Tel: 10-65. • ~ .._, ---v· 

IColoz-svár1 

17-82. 
Apostol, 1874. Lukács .F1:renc. Telefon. . . 

l(olozsvár, Diana, 1932. dr. J\Iá1·tonffy :Lá$zló, üzt. 
Deutsch Ferenc. Tel: 21-51. 

I{ol~zsvár, I\.ere'.sztelö Szent János, 1021. Codarcea 
Gyula. Te!: 15-68, 

J{olozsvár Szentb.áro~:;·'tg 18ú9 L 1 · ' - _, ' --· u 1:aco: Dénes örók, 
Tel: 20-78. -

IColozsvár, 1\Iagynr ICorona 1936 tl. R -- . , 
]- H th y· . , · i. u~.':!u l\llhaJy, 
~. or icior. 

y . I :01ozsv~r, c_ereszt, 1920. Demeter Cornél örök. 
l\.olozs\·ar 'l\I1ner1t•t 1n91~ S"b< -· E -1 _ ' ' ' ;;;_.u, '- '::.I - e a 
li.olozsvár, Vikt-0ria, 1927. özv. Step:;n l\Iirct-:tn:, 
_ Szabó ICáhnán. Te!: 1'5--69. · " '-'· k. 

1'1..olozsvár, Hargita, 19'19. So!l1lea ilj'1]1·,\,Ju 
• i 1 ,J (v. gy.:;z, 

vezerfelügyelő.) 

E.olozS\~ár, Opera, 1919. L,"cz]c,·t J. '~ · o;-:;:pf. TeI: 11-DG. 
l{olAnozsv{n·1 Srllvátor, 1906. <lr·. T 

- nn.. 
ischlt:rné Pal6czy 

J{oU:ádi ~~ihaT), 1. 9698. RPmény~ 1882. v. Szen~s-
vary h„aroly. Xel: 20. · 

I~om~di, Turul, 1929. Vinnay Istvú.n. Tl'l: l•l. 
l\.on1.a1:on: (~o~árom) 1. 21.158. Fehér kereszt, 1885. 

J{1ra.ly1 1Iiklo3. Tel: 80. 

1~o~~r~!!11 ~r..erecse~~ \1-.) 1 1T7-0. ·9oó~ ~5c\ün. +: 79, 

Ito111Ctro1n, Sálvatör (r.) 1 1789. I-.teu\ve1t Pál, Tel: 
1-74. 

l{omáT0111
1 

Isteni gondviselés, (r.), 1797. ICov-ácl1 
Tiha1néi- Tel: 1-88. 

J(omáro1n, l\-If>:gváltó, 1927. Zo~bory Géza1 ib. Scl1ön
berger IYlór. 

IC01nját (Nyitra), l. 40íi5. Sz:ent Erzsébet, 1893. 
\Vinkler István. Tel: 9. 

I\.01nló (Baranya) 1. 2187. Segitö 1I:íria, 1900. öz.v. 
Hübner Józsefné. 

Kondoros (Bélcés), 1. 7178. Remény, 1892. Bariss 
_..\rpád örök, k· G·öbel Nándor. Tel: 11. 

l\.ondoros, ThlegYáltó, 1934-. Rétl1y Ferenc. T: 8. 
Konyár (Billar), 1. 3094. Kigyó, (f.), 1930. neme.s 

Pn\taky Sá11dor. (Derecske fiókja.) 
]\.oro;;d .(Udvrn•hely)

1 
1. 5230. Jézus Szlve, 1937. 

Nádasdy J á:nos. 
E_u\·ú.szna (I-Iáro1nsz&k), 1. ,5630. Ist-:ni Gondviselés, 

1862. Szabó Vince. 
E.ovúsz.na, Re-1nény1 1933. Bm·ta 'Sándor. 
l\.óny (Győr), ,1. 233'2. Rákóczi~ 1'909. Hégel Frigye.:;, 

k. Oláh László. (Fiók: Györsövényháza). 
J{ótaj (Szabolcs) 1. 3914-. ICigyó, 1933. Na'11€s Sa-

rolta. 
I(ölc:::e (Sz:at:inár) 1. 1230. Szent ~-\.nna, 189·1. La

dányi Lajos. 
l\.iile::::d (Tolna), 1. 19Sí. Isteni gon<l\~isel\.is, 1878. 

l{orilsánszky Dénes. Tel: 11. 
E.ölpény (Búcs)i 1. 3"150, :i\Iegváltó, Savkov Ji'tnos. 
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E:öinlő (IJeves), 
1932. Szakáts 
nána fiókja.) 

l. 3:50„ (f.)_. Isteni gon<lriselés, 
.Zolt<.tn; k FcrL·ncz\- l<t·.":,II (1" -· • " ·~· · 1sza_ 

l\..ör111cnd (Vas), 1. 7G-!0. Oroszlán (r.) 1803. Son-
nevend György Tel: l2. ' 

I\:ö11111•nd l\Ic<.,.y·íJLó 18"- ]'"tt 1 •• 1 _ o • · ..,.). \.U e Dez>:o Te!· 3 
I\.ornye (h.0111:n·on1) 1 9085 '!. .1 , · '' 

, , ' • ""'"'" • ~t t.'fr\ a [0, 19:2:]. ŐZ\". 
Szabo A.ntalné, 'l'el: 4. , 

J\.iirÖE'hPgy (Son1orry) j 1879 S·~-']'] 
Tanác:-; GvuJáné"',· i./ G'.-,, . L~·, ·0·~1.;,1r e e\;:, 189~. iiz\·. 

• . • .::. ' r :::r. Id.:'.-nyfiúkkal Da-
lai:onföld\·árott.) · 

l{őrösladány (Békés) .. l. 81 ~o. v l\.igyó, 18/2. ÖZ\", 

.„'"~_iéz g~i3p:ttaki Gaskó Béláné. Tel: S. 
l\.oros111ezo (l'IIára:naros) l 10 ('-J:e '! . -· . ' , · 1„.J. l\ :1<r\·a1· h . .ti··tJ--

1860. Pápai So111ogyi I\.árolv. Tcl· ,.. "'· -< _v. 

l\.c'.iröstarc~n (Béké<:.) 1 5c~s ·8 „ ·,. '·1 .. 
. - ' • 11 • • „,(•111 eh·>: lSSR Dub 

le!' örök b. 'I'úth ElPinéi·. T( t: J ' "· -

E:.örlistarján (Dihar) . J. 2·!00. I-.:~i•111' gondri:;;,·Jé;:, 
l!l07. R!.ttc1· ..:-\.nL:tl. 

I\ószeg (\:a~). l. 853/. .:\Ingyar 
G'i_ 

klrúiy ( t'.)' 
LPnch·ay L:ijns. T\•l: 

J\.D.c;zcg, Szerc·t5Pn 
'fel: 22. 

I\:iitcgyá11 (lliha!'j 
I\i:-·s Fe1·2nc. ' 

1((;; P~„k ( 8:-:oln"k). 
láti Ján1J~. 

l\.ó\·ágóörs (Zttla). 
Lá.::zlö üröl- b. 

~ ~ ...... , ' 

1. 2G'i~L 

l. 3:J10. 

1, 2ü8H. J\.íi\·úgú. J.D2!i. 
Szabó ;\lihály. Tt:!: 1 

J.G7l. 

l1o1J/1o:; 

l\.ÖV(~skúl (Zala), 1. H·1G. l\Iagyar korona, 1801. N,1gy 
E. Jenő. Tel: 6. 

I\.övcsknt (Vas)~ 1. 750. Isttcui gondvisclé.:o. 19!i~. 

Bartha Bé1::?.. 
I\.öve:sliget (i\l{u·an1aTos), l. 48GS. Fortuna, l~hJ!'l. 

Frtinkel i\Iúzes. 
ICraszna (Szilágy), 1. •12SS, Borostyán koszoru, 

1879. ötves Gyula. 
I\.ra:Szna, Szent _.\.nlrtl. 1935. Nits Sándor. 
E..ra:-:?.nnbéltPk ( Szatn1{n·), 1. 3000. Szent Loí:..zi '11 

1908. \ 1ulká11 László. 
ICrasznokYajda (.i\.bauj), l. 727 .• l\J1gyal, 1897. Sz.i

lúgyi Zo1tán öTök., k.- Te11~c-ssy L-ász1ó. 
1\.ucora (Bács), 1. "131D. Szent I\.cre.szl-, Gutivein 

Isisún. 
I\.ula (Bács), 1. 11.125. 'Sz;:;.nt Erzsébet, 1907. GPr

g<:lyi Józspcf. 
J\.uln, \í6dany::i., 1812. 'V'it:::e:k ,Táno:::. Tel: 12. 
E.un:'1g-oi a ( Cs:1nád), l. Gfl:G-i. Sz{•nt István, 1881. Fe

jt>::: J óz.sc:f. 
l~unbaja (Bács), 1. 305G. Szent Rókus, 1925. Yitóz 

lfu::zkny Lá.-:zónó Pl'aeJori: En1111a; h. ifj. Csúh

rúdy Jj_nos„ Tel: 1,1. 
I\.unhcgyt>~ (Szolnol::), J. 10.SflG. i\Iagyar knron:t. 

18:27. Szondy Lás:',lti. 
1Cnnh1'.~·1<\ I\.iµ-yú, fDOO. özY. dr. Nagy Frigyesné. 

k. E1·c:-:1>y Gúhor. 'r21: 3.G. 
I\.un1H•gJ.·es, A.r::i.nykahiSí'i: 1929. Józsa SándoT, Tel; 

•1·1, 



Kunmadaras (Szolnol·) l " 
Földes Béla. ... ' . tS62. Fehér kigyö, 1850. 

ICunmad:.ir·1!': Ist . 
ToJ• o5, ~, . en1 gond-visr-lés 1925. p 

<.:- • .... • ' app Elek. 
Kunswntmárt (S . on zolnok) l 11 3"' 

sarr 179? P" ' · · V"'- Szent] · o, ..... ener Jenő. T •I .. 9 -· Htt'o111. 
Kun5zentmárt . e .. J ..... 

27. on, l\Iegválló1 1882. Vince 1\iiklós. Tel. 

Kunsz:ntmiklós (Pest), I. SOO•l. ' . 
. d1csoszentmártoni 1\fa. . - N .idor ( r.)' 1802. 

Kunszentmiklós . , JOt ~4.goston. '1': 31 
1· 1 l\Iagy,ir koron· 199 
\.Urtakeszi (ICo::nárom) l ,... .t, , ... 9. Be111átJ1 Pál 

1914 E d'' · 12i'1. Segi" s ·· , . _ · 'r ossy Géza. - i..u zuz lriária1 
lrntas (Somogy) . G ' 1. 152,!. Eg1>- • 

.. ~ln, Tel: 7. ..:.::.zseg, 1927. Ifajnal 

Kullod (Bács). l 2288. ~ . ' . • 
Balogh l\.fil·ló"-n' l ,_,zentJ1d.101n.sag, 1928 .. 

rr . . ... ~ e, e Ohausz János . ozv. 
~aiosm1zse (Pest) l 11 " .. 

1889 B ' · .9o 1 · Szr-11 I ·t -. · utUnger _.\.r ád. . ' t .., \an kil·{dv 
L'aJosmiz"-e S t P Tel. 7. 

~ i zen l\Jargit 19",...,. 
Te!: 22. - ·, ....,f, LPngyeJ Lnjos 

Lakócsa (Sorno ·) 9 1933 B gy ' 1· L12. Páduai 
. rant11er ~4..n':al· I 

Drávafokon.) l 
1 

,:. Brnntner 
Szent :\nfa1, 

Ottó. (Fiókkal 

L'b a od (Somogy) 1 91)3'1 . . 
l

n ° · ...., -· Isteni rro <l · 
v30, Edőcsény .4-dánm:> "' n viselés (f.) 

(Nagyatád fiókja.) ~, b. Si'.11on Súndor: 

Lengyel (TolM), L 863. Se T' .. 
ll.adimc-czky Zojtfü;. g1 o Szuz i\lária, 1010. 

.:''f:<·. 
j; Lengyeltóti (Somó!;Y), 1, 2693 . .Allgyal, 1857. ifj. 

G:t1lé Gézn. (Fiókkal Fonyódon.) 
Lenti (Zala) 1. 2213. TufagyaroT.szág véda..e.szonya, 

1924. Gonda ICúroly. 
Lepsény (Veszprém), 1 .2226. Turul, (f.), 1928. Du-

hn Tivadar, b. Pogácsás Illés. (Balutonfől.:ajár 

fiókja.) 
Letenye (Zala), ]. 32B3. Szentlélek, 1870. Kovács 

L.úszlÓ. Tel: 19. 
Lébény (Moson) l. ·3349. Megváltó, 1889. Korolrnay 

László. 
Légrád (Zala) 

1 
3150. Riltati Ljuoomir. 

Lévn (Bars), I. 12.576. F~kete sas (1'.), 164. Bole~ 
11111nn örök., k, Szilassy -~ladár. Tel: 1-37 . 

Léva, :i\Iagy:1r korona (.r.), 1823. 1Cucsera. Imre. 

'fel: 1-09. 
Léva. Snlvatol', 1926. Szek.._m László és Weinberger 

Lúszló. Te1: 83. 
Litke (Nógrád), l. 1080. i\fog>·itlt6, 1936. Tornyos 

A1adár. 
Losonc (Nógrád) 1. 15,159. Fe1~ete sas, ·cr.); 1760. 

Dian1ant Lász1ó~ Haas Geyza 1 k. Diamant Lúsz,ló. 

Te!: 1-53. 
Lo:-::onc. :i\Iugyar király, 184.'3. öz.v. Dénes Tulik.sáné· 

'l'el: 1-·-7!.l. 
l·o~onc, l\lt•g\·ált6

1 
1919. Vodll Gusztáv dr. Tel: 28. 

Losonc, 1\ladonna, 1930. Gál lstyán. Tel: 1-32. 
'.Lovasberény (Fejér), 1. 31,!0. Szent István (r.), 

1830. H.u::.z11y{ü;;: Lajos, k. Fónyad Endre. 



Lov·i~·'Dat · ("'f.T · > "---- ona ~ eszpren1) l '>·) 10 ·· 
Bogdántly Jenő. ' ..... _._,.,_, orangyal, lSS:J. 

Lőrinci (Ncigr·í.d) 1 ,108- , 
L ... <.:· J • , < 1 • _"-· 1• Sz1>nt .. Anna, l:SDG. J{olJó-:;; 

- ... ~i.,z ,onc .sznl. Gott.schling J(ornéli.a . 
Lovo (Sopro11) l 157'> Segii „ i\l' . . 

]"'í _. ll ,', · ..... .o l aT1a. 18/9. dr. ta_ 
~,.c:ot · orvat.,,-.. Dénes. Tel: 11. · 

:i\Iadaras (Báco:) 1 :-c1')S S . • ·- • · v ... _ · zent Erzsébet 1903 S · 
Illihaly. • · zasz 

Maglód (Pest), l. ·1og ~ . l\Iagyar ·korona. lfllG. St•·1·. 
ller Ferenc. -

l\fagyarbánhegyt•s (Csanád) 1 
1888. Boro:--t vún Lajos. ' · 

l\fagyu rbodzás ~ ( Szo1nok-Doboka.), 1 
bó Dénes. · S/S. 1fl23. Sza~ 

3982. örangy:1!, 

Magyarinec-..:;;ke (Baranya), i. 'ii53. Petö:fi Sándor, 
1904. DlioYáe:;r, IlnTe, 

:i\lagyaróyár (l\Ioson), 1. 8584. St>gitö TIIárLt (r.), 
1690. Rüll I:!nre. 'fel: 84. 

1\Iagyaróvúr, ?tíegvúltó, 1922. 
1\Iagyarsz-ögyén (Eszte.rgon1) 

1903. I\.apTinay János. 

Tom1\ia Károly. T: 58. 
1. 2199. Szent János, 

!viajs (Baranya) 1. 1885. Segitő Sziiz Tuiária, 1929. 
J(isz:e1y I1nre ö1·ö1~. 

:1\Iak:falva (?.Taros-Torda), 1. 17,23. Diana. 1936. 
Illyésné, Császár Irén. 

l\.Iaklár (I-IevesL 1. 258'5, Szent _.\:nna, 1929, Ross~ 

mann l(áTo1y. 
:i\íakó (Csanád), 1. 

17'80. Istók ITén 
TP.l: 82. 

35.824. Jst.?nl gondvisi:lés, 
és Istók i\Iargit; k. Istók 

(r.)' 
Irén. 

l\Iakl\ örangyal. 1.873. Hajnal l\Iiklós. Te1: :2-80. 
l\I:ikó, V(u·o~ház (r.), 1846- Szöllősi Jenő gond:n. dl'. 

Incze Doinokosné. Tel: 2-01. 
l\Inkó (UjYúros), Szent Lá_<:.tf.-lÓ, 1882. 1\.iss Jt•nő 

örök. Tcl: 1-50. 
l\íakó, l\Ieg-.-últó 1902. En1be:r József. b. Németh 

'Sá11Clor. ' , 
1\Iakó. Szent Ist\·án. 1907. 1\Iathéscr Jenő. 'r: 52. 
1\Irduí, Fl'renc Ferdinánd, 191'1. Rácz Jenő. 
1\Iakó: I~os:ourh. 1926. vitéz I\.irítly Tllihú1y. T: 1-85. 
Ti1arca1i (S(Jl11~gy), 1. 56315. SzenH1áro!lls.Úg (r.5, 

1790. Nén1etl1 JózsFiné, k. rröpler Lnjos. 'fel: 45. 
11IarcalL Ren1ény: 1923. özv. 1Iünich Rudolfné, "'K. 

Strenge Ágost. rre1: 69. 



1viaG.r~~tt1 a (Bihar), t. 660(}. ÁTiiny.szn11vas (r.), 1s2ft. 
luc { Ftot\•nc örök.: ~kez. Hegedüs Zoltán. TPI · 19~ 

l\Iargitta . .fi.I:idonna, 1921. Szabó József. . 
lllnrt:sl:é•:iz (l\Iaros-Torda) 1. '8374. l\Iadonna, 19l3. 

Do.sane Fay Elvha. Te1: 32. 
1\Iat·o_!héviz, 1931. D.uha l{rist&f. 
1Iarosvá.sri.rhely (!IIHros-Torda), 1. 33.530

1 
Szentlélek 

(r.) 1 1812. Dávid János 
Aiarosvá~'árhe:y, ICorona. (r-.), 1760. Gyalui Pál. 

Tel: 3-91. 

l\.Ia1-osvás(trhely, Record, 1922. 1-Tf~rmann János 
Afarosvá.i.;árhely, 1\rkangy111, 1919. Osváth K.iToly. 
1\!Iarosvásárhely, Sas, 1918. l{ovács ~4..ndor. 
1Ia1osvásárhely, AI·.anysza1rvas (r.), 1'i152. Kő-

vári József. Tel; 1-80, 
1\Iarosyfisárhely Szent Györgv 1921. N 

• • , L agy Jenő. 
Tt•I: 2-17. 

lvI-aros'Y·ú.s·árhely. Fehé1·kereszt. 19~J. Izmael 1\!.árton. 
Te!: 1-3D. 

l\Iarosvásárhel}\ ~4..ranykeresz.t, 1889. Qszváth Elc
ntér. 

i.\fnrtonos (Bács), l. 8311. örangyal. 1894. Cse1·ve~ 
nitz Ernö. · 

J!.I:irto:r..vásár (Fejér), 1. 3154. Szen! f..;tván 1830. 
Grin1n1 Rudolf, Tel: 1-17. ' 

l\Tád (Zt•ntplén), ~52-1. J{irnró ( ) 1s·_?'-. . o' r. , " Reisin· 
ger István é"' CoUJ.·1g p • .... ""' alné, szül, Weiszmann 
Fl&ra, b. T111bl Kiilm:i:n. 

l\I{td~falvn. (Csik), 1. 224.6, Szent11áro1nság
1 

1:ff39· 
Horváth Tibor. 

~fiigocs (Baranya) J. 3S.~3. ilfogváltó, 1853. Adler 
· Iván. Tel: 20. 

l\Iálnás, 1. 1029, Császár, 1!!28. Csiszár Ernő (Se:psiM 
szentgyÖTgy idénygyógyszertára.) 

Mándok (Szabolcs), 1. 414.fi· Megváló, :L861. Ujhelyi 
Sándor. Te!: 36. 

1\[ára1narosszi:get, (11á:ramn.ros), 1. SZ.OOO Szent 
Erzsébet, 1895. Jóna Sándor. 

I\Iáramaro.ssziget, 1\látyás király, 1·87-0. ICrausz; 
1Iildós örök. Tel: 61. 

l\iárae.narossziget
1 

ör.angya 1, 189:.5. Béres József, 
Te!: 148. 

1\Tá1·ama1·ossziget, l{igyó (r.), 1778. Mandics Béla.. 
Tel: 1-1!7. 

.i\Iárantarossziget, alvator (r.), 1781, S. Nagy Béla. 
i\Iáramaros.s.ziget·, 1\-Ii'ne1v·a, 1920. Béress Antal. 
Máriapócs (Szabolcs), 1. 2204. Szüz Mária, 18~3. 

D.obribán A.ntal. 
?tlátészalka (Szatrnir) 1. 9125. Oroszlán (r.), 1825. 

Alnter Béla. Tel: 12. 
:i\íátészalka, Csillag, 19-08. l\.álmán Ernő. T: 14. 
11\-fú.tyásfiHd .(P"<?.st), 2943.. Corvin 1917. Szücsné, 

Szücs Julia. 1\•l: 208-949, 
1\Iecsckalja (Baranya) l. :Z-021. Szer.Jháro1nság1 1936. 

Nagy Elek. 
:i\Iecsekszabolcs (B::trnnya), 1. 4671. Szent Borbála. 

1885. l\Iúrku-s Gyula. 
il-Ie:dgyesbodzás (-'1.rad), 1. 2521, -~ngyn.l (f.) 1 1928. 

Wiener Leó örök. k Jezsó „-'\.rthur (J\íedgyese-gy~ ' . háza fiókja)_. 
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Medgyesegyháza (Arnd), 1. 4908. Angyal, 1901. 
\Viener Leó örök, (Fiókkal 1íedgyesbodzáson),. 
·b. Vigh Ferenc. Tel: 12. 

}\:Ternye (So1nogy), 1. ]505, örangyali 1880. Dégay 
Zoltánné. 

11ezöbúnd (1\Taros-Torda), 1. 4000. :1IPgv·últó, 1:879. 
L--ádai örök. gondn.: Tatár tZs. 

1\Iezöbérény (Í3ékés), 1. 1,!.4-10. Isteni gondviselés 
(r.), 1830. Thnller Gyula. Tel: 30. 

}\Iezöberény, Oroszlán. 1899, Beret1.1cy Péter. Tel: 
21. 

l\:Iezöberény, Tl'legváltó, 192!3. Szabó ~.\.rpádné. szül 
IC.omlódy Zsuzs{tn11n. 

i\'Iezöcsát (Borsod), 1. 6094. 1Iagya1' királyi 1829 
Lázár János. 

l\Iezöcsát, IstPni gondvise1&-s, 1923. ·Orosz János, b. 
J_,öbl Tibor. 

l\Ie7~Őcsokonya (Somogy), l. 1363, Csodaszar\·as, 
1934. P0rcze István. 

1\Iezökászony ·(BerPg), I. 2.GG5. Re111ény, 1883. Zim„ 
mern1ann J t>nÖ. 

i\Iezöker('S7.tes (Borsod) 1 1. 4279. 1\Iagya1· korona. 
lSGS. Sid\:a 1\Iiklós. T-e1: lil. 

l\.Iez61~01nárnrn C\Tcs7,prém). l. lSGS. örnngyal, 
1904. Freiszbprgf'r ICároly. T(>l: 11. 

J.Vlezökovácsh(J.za (Csanád), 1. !'9323, Tvie.gváltó, 1882. 

Gábor Jenő. 
i\fozöküvesd (Bo1·sod), !. 20-806. örnngyal, 1893. 

Pesti József. Tel' 26. 

l{.oyács !{álmán. Tel: 

lHezökövesd, Szent László l"lS. '! , " l~ oryny Józstf 
örök .. b. Laszlo\~~zky János. Tel: 37. 

l\IPzÖri.ics (l\Inros~Torda) 1 ?300 Szt·i·z i\I' . ~ t • .., , ~ .! ar1a 1875. 
Is..oreck Frigyes örök. ' 

;\kzötel<·gd (Bihar) l. 3700. 
Roxin Gusztáv. 

Szent Ist\·in, 1885. 

?í'Iez~tu1: (Szolnok), I. 27.647. Remény, 188G. \rárdn 
l\J1klos. 'l'el: 50. Y 

l\·~ez?.tur, l\'Iagyar korona, 1872. Elek Jenő. T<>l: 72. 
i\lezot.ur. l\fngy:ir király, 18fl9. D. Janko;;ieh 'J)énf'o: 

b. Jankovich Zoltán. Tel: 1-30. ,-., 

.I\f{'~~ötur, l\legy{dtó (r.), 1818, Rokszin Szih·iusz és 
O~\". Unger Ulm.'.lnn Zoltánné, k. Rokszin Szil_ 
VIUSZ. T{'l: 44. 

Jlfezötur1 lst(•TI! gondviselés, lfl33. Ny·ih-ay Tibor. 
TeJ: 100. 

lilélykut (B{1cH), 1. 804-3. Szen!. A„nna, 188;6. Ilos\-ay 
Béta. 

l\.Iélykut-. rstl'ni gondYi<:r•Jé<:: lD''"""""" l' ] ' · • .. ·-- . , , ..:cv. , „o~n 0::1 

l\Icnfoesnnak (Györ) J 3J!'9 (fi ·1 1·1 · . • · -o~, .Pa 1 as 
P1et}-"Ch .János. 

1\Iihályi (Sopron), 1. li'152. ~.\.ngynl, 1896. 
"\Valdemár. 

T\.ú1·0Iy. 
ahtt). 

I\.reuz 

I\likepércs (Hajdu), l. 25Gl. 
1Zornhoffer Jó?Jsefné. 

'l\likúujf:1 lu (H·úron1szék), 
Militics (Bács), J. 5862. 

R<:ménység-, 102G. özv. 

Ronumo. 

l. 2000, 193·5. SP~al Róza. 
Snlvato1·

1 
J 905. Prestini 
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1\Iindszent (Csongrád) 
1 

l. 90,16. Szent Islvún, 1864· 

I\.atona István. 
l\Iinds1.ent, Öl'angynl, 1\11.1. l{ubacsPli: IZáhnán. 
i\Ii:::kc (Pcsi·), 1. :2'iG1. Sze.nt Szilvesztel' 1 1933. 

Gúbri.s I1nTf: Jenö. Tel: G. 
:iHi;;:kolc (Bor::od), 1. 61.55D. A.xany Ornszlán 1 (r.), 

1s11. I\.iT:.í1cli j(nlo.;.; dr. 1'el: '20-JA. 
l\li:;l;;:olc, I\.igyó (r.), 1803. Dr. Sia1nbcrger Sá1nu1~l

né sz. Barnch Lnlly és özv. dr. Son1ogyi Béláné, 

Tel: 98. 
l\'lí.-:kolc, Ish•ni gonch7 iselés, 1894. TII{~száros Zoltán 

dr. 'Tel: 4-79. 
l\Iískolc, l\Iagy:tT korona (r.), 18'10. RPichard Jenö. 

'rel: 17-72. 
l\Ii::,kolc, }„rany.:;as (r.). 17GO. I\.('llnr-r ödön. Tel: 75. 
l\IiskoJC

1 
l1.T:n1y sz:n·vn~ (r.), 17GO. Rácz Gyu19. é3 

Biró Sándor
1 

k: Rácz Gyuln. Tel: 10-DO. 
I\lii'!kolc, ETzséhPt, 1008. "\V {,h]y T:->tván. Tel: 3-07. 
~iiis1;;:0lc, Púchtni Szent :\.ntnl, 193·'1. dr. Bellúl;: Jó

z;;1·f. Tel: 2-3'!. 
l\ii::knlc (i\íurtinte1l•11)

1 
.A·po;;to1, 1~}28. C1.eglé-a'y Ist-

YÚn. Tel: 2-•15. 
t.Ii:J:olc ?,í(·~Yúltó, 181.S. Szily C~yula. 'r<>l: 1-22. 
:i\Iiskok·: ör;ngya1, 1909. Deutsch Zolt-i'.in. 1:: 57-1~· 
I\Il:::kole Szcni· IsiYf~.n. 19Z2. özv. Nt·nH'3 1\Iolnár I\.á1~ 
- j ' • 

1~1únn6. b. vitéz Lon1bay B&la. T"l: 20_05. 
l\li::k(tlc. St>:·nt .·\J1na, 1!)3'!. 1{01\l.i.r:de.r József. Te!: 

28-48. 
1\Ii:::zlót:.falu (S;~ 1tn1(1r), 1, 1700, • .\.ng-y:i.l 10''.=\·ií Náni 

Já:nos. 

il'fohacs (Baranya) J 17 369 ll Lajo· 1 .• 1 
dr .• '\uber Lász1Ó. 'Tel; G~·. . ::; .nra y, 

1848
' 

3.\Iohács.', Szenth~romság (r.) ~ 1795. Sclunidt Károly, 
b. Szetely Sandor. Tel: 25. 

l\Iolu~cs, ~.\.ngyaI, 1901. Sch'\•>7ciszguth Pál. 'rel. 7,i, 
l\.Iohacs, S_zent Fere.nc, 192!). Vida László. T: 1~2_2. 
1\'Iohoi (Ba~~) i _L 12.25~!. J.\Iegválló, Nikolícs Pál. 
l\Iohora (Nograd) 1. 1198. l\Ií'gvú!.tó, 1923. Balázs 

Dezső, 

JHonor (Pest), 1. 13.Sf;ű. Rákóczi, 1907. dr. SchuL 
,1nann Bódog örök. Tel: 28. 

1\'Iono
1
r 1 Szenthá.ro'.:.nság, 1836. I\.áray s. IsLván. 

Te : 55. 

i\Ionostorszerr (Bács), J. ,'i""O. J · 0 
• .., „;, ezus >:iz1ve, 1935. 

Stadt IC.árol:v. 

l\I~son. (i\Ioson)~ 1. 6303, :Uagyar korona. 18-17. 
I'eut::;ch Olt:okúr .. •rel: Gl. -

Iüu.sonszenijáno.s (I\Io;:;on) 1 10.,.- S l , , ,.,,., .. .. _ · . • ·· ·~ ..,,, 'o..'lll lnron1sag, 
181 ,, ozr. Gyorf:ty Joz.~1.·fné 'fel: 26. 

1\Ioson:o.zoh1ok (l\Ioson), .J. :.103G· ~ Szentlélek, 1923. Lo-
sonczy Ferenc. · 

l\:foz..sg6 (So111ogy)' 1. 1-105. Szr:-.nt ?l'Iarg-it, 1ŐÓ4. 
Petö Ödön. 

l\Iór (Fejér), l. 10.032. ö nu1gya1, 1876. Duchon 
Alfréd. 

l\.íór, l\Iúria segirsége (gyr.), 17·±1. 
örök. 1 1\:. Gömbös Zoli{u1. 'l'el: 36. 

i\fórúgy (Tolna), 1. 189G. (Fe1á1Iii"ús 
Lajos. 

alatt). S::ilá~yi 



(B. ·· i· ''" 1· öiJ '!'agy" n.r korol\á (r.\, n!unkács ereg) . k.>· •• " 
1772. Sánd·or Lajos. Tel: 2-0-\32. 

l\Iunkács, J.\Iegválró (r), lSlD. ,F~renc;r,y János d1·. és 
Társa. Tel: 22-00. 

l\Innkács, :lrinyi Ilona 1907. I~eleti Ede. , , 
l\Iunkúcs, Isteni gond-viselés, 1916. Sz~nto Géza 

Tel: 21-48. 
.1\.Iunkács, Szent l\Iiklós, 1925. Tót:11 István. Tel: 

22-56. 
1\lunkács, -~esculap, 1930. Rapaport Sándor. 

20-11. 

'l'el! 

l\Iunkács, l\linerva, 
20-38. 

193..3. Einczig 1\li>klós. Teleíon" 

!IIurakercsztur (Zala), 1. 2195, Sz<:nt },.ntal. 193:1 
Bentzik Gizella. 

?.Itn·aszon1bat (VasL 1. 4748. j\fn.gyar Haza, 184-2. 
dr. Bölc.s Gy-u.Ia. 

i\Inraszo1nbat, _-\ngyal, 193'0. Zsn1ÚYPí'Z Darinkn. 

Nagy:ljta (I·I{u·o'!11szék), 1. 15001 Ren1ény, 1901. dúl. 
1101d Dezső l\Iiklós. 

Nagyatúd (Sornogy) 1. 4587. Szent István (r.), 
• ' ' ' ' Ed" ' A l'm1 .. ·:1S2i. Edöcsény _.\damne, Ifi:; ' ocseny - < ~ • 
(Fiókkal Lábodon.) Te!: 38. 

T 1°06 V sd' ,r.-. Elen1ér. 'fel~ Nagyatád: urul, :.r • a en_.~y 

14. 
Nagybajo111 (Son1ogy), L 5412 ]\Iagyar kirúly 

T~l: 7. 18-!7. Va:::dényey ~4.ladár. 
1'T:igyb:irac~1;:a. (Bács) 

1 
1. 3929, 

Bernhai·dt Ern.ö~ 
Sz.enl Imre, 

(T.), 

1925 

453 
Nagybá.nht~gSe.s (Csn:n:id), 1. 621·1, I~igyó, 1D2.3. özv 

Fa!Jer _.:\..lberü1é, b: Nyitray István. 
Nagybánya (Sz:at.n1úr), 1. 14.000, Bánya, 1003 

D. B:ijnéiczy Sándor öriik. 

:Nagybánya, Szent :i\lária, 189-2. Fodor örök. b• 
Vértt>si Lajos. Te!: 1-89. 

Nag;srbánya, ICoTona, lSLL 
Vass Lajos. Tel: 1-87. 

(r.), Gaál Jáno>; h· 

Nagybánya, :\.rany;::as (gyr)
1 

1787. \Vidcler Péter 
örök. Tel: 1-11. 

N.agy.bárod (Bihar), l. 3700, Re1nény, 189.J. 
Schul I-Ienrik ,Jenő. 

N:igybátony (I-f~\-t'.S), I. 2733, IstE:ni gonch·iselés~ 
1929. Popovit.s István. 'rt•l: 10. 

Nagyberezna (Ung), l, 2fl!>1, s~:üz l\Iúria, 1sr;s. 
Both István. (Fiókkal Hnjasdon). 'fel: ~!. 

Nngybt:1·ld (S0n1ogy), l. 1073. örangya1, 10:3.S;. Sko 
púl Sándor. 

Nai:,ryboc.c:kó (l\Tá1'1unaros) i. G707, 1822. \Tacla\·pk 
Ferenc, k. J\.enéz 1\fihá1;-. 

]\,Tagyborosnyó (I-Iárornsz-ék), 1. 2000. C.:oillag, 1S75. 
San1bach Károly . 

Nagycenk (Sopron), l. 212,f/. Aiagyar ko1·01H\ 1827. 
Nagy Győry Elen1ér. 

Nagycs:ákány, Jásd Csákánycloro::zló. 

Nagydobos (Szatn1ár), 1. 2251, l'lít:gvá!tó, 1805. 
1\.:Iedgyesy György. 

Nagyd(•brony (Ung) J. 353G
1 

Salvuto1·, 1931. Füley 
Aladár. 



N.ab.-Yc1ó1'og ('rolnn.), 3592. István király, 

'0ir;;x 

188§, '1 ]\'ag"ykaniz:::a, Ötnngyal, 1913. 
:S-57. Szendrovics Vilmos. 'fel: lG. \ 

1'1°Db'J-"PCSWd (Szabnár), 1. GG2S, 1íagyar I~orona.! 1904. e :1 
cs. Tóth BPrialnn 1;rök., k. i\Iarschalko ko. 

Nagyfény (Búcs), Szent György, 19-!0. Léc.11ányt 'Í 

István. Tel: 8. 
Nagyhalász (Szabolr.~), l. GG65. 'l"urul, 1922. Nagy_ 

Da1naszui-Dogcha A.lnjos, b-: l{andt•ll György. ll 
•rcl: 17. . 

Nagyida (A.:bauj-T0Tna)
1 

l. 2125. ö ra.ngya 1, 1 SSG. 

Stein Jenő. 
N:igyig1n[~nd (l{on1áro1n), L 2403. ör;1ngyal, 1837. 

Gárdos Zsigrnond. Tel: lG. 
1200. Nagyilonda (Szolnok-Dr•boka), 1. 

1-SRO. özv. Sllvesztt~r ,Zoltúnnó, k. Feuerstein Bo .• 

1\ngyilva (Bc.szte:rct•-Na~zód), 1. 3500~ l\JO\l, 
(;zi-J;::eli Frigyesné. fel. Yt'~z.: \ioitJ1 László. 

Nngy1Gtn1a1·ú::; (-~Tnd), 1. "1385
1 

Sz(:n.l I:;tv{tn, 

F1•jPs Fcn.:'l1c. 1"c1: 4. 

özv. 

1937. 

Nagyka1üzsa (Zala), 1. 30.SGfl, 
1730. Prúgcr B61a öri.ik., b.: 
11\;J: 2-2!J, 

FckPtr; sas, (1'.), 
De1n«ter Liszlú. 

N:q:,•ykaniz.::a, 1gn.z:::;ág (r.), 1S3G. :i\Ierkly Belus Jó~ 

1 

7.Se.f dr. r:l'el: 1-81. 1· 
Nagykanlz.sa, l\Iegváltó, 18S2. özv. dr. Bogdán ~~la- } 

dúrné k.: Bintl•~r Géza. rrel: 1-SG. ' 

Nagykai:izsa~ Páduai Szent .AJ1tal, '1907. Szr-kere3 .

1
I:-

Nagyk;:iniz3a, Szüz l\láriu, 1023. 
'l'el: G-0,G. 

Lul:ács \Til:nos. 

Nagykapi"t.<.: (Ung) l. 2:)5i5. Szf'll111.-tro111"-:l'' lS"<J 
. ' ' • <.::.• '-" • 

Frit>d.n1a1u1 J óz."-e;f. 'l'Pl: 20. 

N~tgykidló (Szabolcs), J, 9247, J:-;tC'lli g-11ndvi.:::eJ6s 

t,z:.). 181~. Gödény Sándor rtr. örök., h . .!\I:tg-r!.~S 
Sandor. I'Pl: 24, 

Nng)-~kúll6 1 H.t·111ény, 1923. Dános BC!a dr. Tel: 35. 

N:igykálna (B<i.rs), f. 1D97. ör:111gyal, 1!)fl3. öz:Y. Pa
f ay Is-1 Yánné. 

Nitgykiiroly (S?:a!1núr), J. 17.000, '! 1 · · 
11 ngy:ir ~1raly . ..:ú;;

1 182.2. \V:1chter Jáno:;. 

Nagykúrnlr. Szcnt.h{lron1s:ig 
Tel: 1-71. 

(r.}. 180.1. 2\Pnn Júnus. 

Nagykúrol~·, 

N<1r.;ykárolyi 
Nagykároly, 

László. 

?.Iiner\·:i, 1922. Görg1'y Dez<i. T: .J. 7. 
A.J1gyal, 187D. Princzinp:i'l' A.ntnl, 
Fekete sas, (1"). is .. JJ. ·· 1 1 . ;::;zen a v•lyi 

Na,::!'ykúi~1 (Pi':·.:i), 1. 11.00G. S 
.Baksay Béln. 'fel: 7'2. 

z(·n1 lélvk, 1s7.1 s::. 

Nagykáta, l\I1•t:\"Últó, 1"30. l" '~ ;; ·i)jrössy I:::tvún (irö·k. 
Tcl: 70. 

Nag:drónyi (Tolna), 
Schönfeld Lajos. 

]. 2177. 

Nagykovácsi (Pc;;f) l. 2587. Boldügas.=:::;:nny (f.), 

1!t29. Scholb; l'.:lldl'í'1 (Pesthidegkuh fiók), k. 
Hein~biró Jenő. Viln1os. Tel: G-32. „' ;. 

;j, • 



4&6 
I'dagyar kornna, Nagykőrös (P1~:-:t) i 28.5fll. 

l(ertész Elen1ér. Tel: 76, 
Nagy}di1·ös

1 
J\IPft'"áltó (r.), 1805. özv. EJein 

né, J;:. Nngy In1re. Tel: 1-11· 
Nagy];:örös, l{igyó, 1SG-L Borbély Endre, 

1889. 

Gyu1ú-

b. Olúh 

József. 'fel: 94. 
Nagykéirös, A.ngyal, 1905. Zsán11>0Jky János. 
Nagykiirös, TuTul, 1923. Jás;r, Ist:Yán. 'fel: 55. 
Nagykőrös, Re.!nény 1916. ~J\.<ly Béla. Tel: 1-20. 
Nagyköri.i (Szolnok)

1 

l. 3654: Sz.enl :i\largit 192.J. 

V :n·gyaf.'sy Gyula. 
Nagyléta (Bihn.r), L G94..1. Páduai Szent }i.ntal, 

1929. Simonyi Jó1,seJ'. 
Nagylózs (Sopron) l. 1-1,12. Turul, 1no. l{oc3is 

János. 
Nagyluc2ka, (Berrg), J. 5878. A.ngynl, 1931. 1\.raus;; 

8{n1dor. 
Nag;~nnngyar (l{on1úron1) 1. 

1892. I\'.erényi Lajos. 

1G3S. 

N<li,,'1'IT!aros (Hont) 1. 11G99. I~tf•J1i gonrlYise!é.s, (i·.), f 

1235. l\I0dn'C7.ky 1\Iik1ós < 
Nahry-rnágocs (Csnngrúd), 1. 4089, SPgilÖ :i'iiárin, ! 

1898. 1\Ie:cs Balogh Lajos firöl~„ b, Oí·bú:n 1\Iária. ·.,ii. 

N agJ!Tiányok (Tolna), 1. 1958. l\Iegváltó 1 1908 Sze. -
pessy Súudur Tf'l: 7. -J 

Nngy1ncgyer (l\:o!núron1) 1 4482. l\fegvúltó ~~:::;s. :f 

S. }_ngy:il .A.ntal. Tcl: '14'. ~ 
Nngyoro:::zi (NngTúd) 

NünslQr Súndor. 

1. 2279. 

Nagyrábé 
J{iirthy 
jfü) 

(~ihar), J. ,333,!. (f.) 
Pal, •k. Kürthy Pá1n&. 

Jó Te1nény 
(Bihartord{1 

1932. 
fiók-

Nagysajó (Beszterec-Na'-· 'd , 
1897. J(óry Tibor ~zo ). 1. 2900, örangyal, 

Nagysal!ó (B11rs) .!. 2sc3 Re . 
Ernő. Tcl: 12. v . lneny, 1881. Droppa 

Nagy;,;~n1kut (Sz-at111ár), 1. cJ700 
• Cos!1n .4..uguszlin. Tel: 31. ' • .\.ngya1, 

Nagysomkut, Sólyon1 186,l . 

rn20. 

Nt10"nsu1·an· y (N •t ' -· Foltine.k _'\.uréJ 
e>.J lY:tra) l, · 
Haas J óz:::,..,~ ' · GSS8. Oroszlán 18G2. 

-<::'.J... 1 

Nalgyszalo~ta, (Bihar) 1. 17.IJIJO 
830. Papay János. , .i\Iagyar l{o!'ona, 

Nagyszalonta ~ 
N
. ' -~rany J áno.s, lDU-9. 1· 

i '·1•ru'-'zaJ ,. R . . \.lH'l\.'5 J.-,„_1 ,11)-
• 6.J ., un ·a, en1fny, 1870. " 

Nagyszalonia 1\Iári·1 1n3c s· Szek„Jy Zolrán. 
N
r 1 •· , o. , t'non i\l" · 

~ agy.székr>I:r (Tohi<'l · aria. 
László. "")' 1. 1998. Run1fny, 1923, I3or(!s 

j\l'agyszénás (Békés) I 6GGG 
_.\.da111ko,,-ics :\d"tt. ·r· >. • l\Iagyar kir[dy, 1 SD-!. 

- "n. cl· 10 
Nagy,„ „11" ..... 
- 18_::;:-v o~ (Ugocsa), l. l-1.0.J,9 1~1 ~1. l 
. aú. }Cal.honn. Sándo, T .. - ;, ;, ,t.: u gonc \·is,::lé-5. 

Na•ry-· „IJ"- 1
· .el. v2 - ' "" .:::.zo o:::, Fejér Lacil·· 19 · _ . , 

3-!. .-.,i, 13· F~Jt:l' Barna, 'I'el: 

N ngytété:ny (Pest) 
1'gn-ác. Tel: 20. ' 

Na,gyvúrad (Bíh·.u·) 
1\.tlasz LaJos. Tel: 

1. 71GO. Szentl0ll'k, lSíO. 

1. 82.6S7. 
13-55~ 

Fáy 
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NagY\·ára<l

1 
11. Rákóczi Fere11c1 1907- C.snndn Endre. 

Tel: 17--<17. 
N agy·YáTad. 1\Iiner\"a, 1921. 
Nagyyárad. Csillag, 1892. 

'l'el: 25-51. 

Gálosi Ferencz. 
Ec.s0di Csapó Zoltfin. 

Nagy\·iira<l
1 

Szent László, 185G. ká1i I-IPgPdiis In11'e. 

Te!: 19-29, 
Nag-y...-úrnd, _.\rany sas (r.), 

Eszter. Tel: 25-74. 

:Nagy\-ál'ad, i\Iadonna, 1908. 
T«l: 17-GO, 

Nagyvúratl
1 

On1szlán (r.), 

Tel: 23-.SG. 

N::gy\·úrad, Sal..-ator, 1910. 
l~ozsos I. 

1798. 1\Iezőné l{ai.n 

dr. l\led:vigy Ferent:· 

1925. 1Iihályi Lajos. 

Né1nt·th (irök .• gondn.: 

Nagy...-úracl, Grúnútal1na (r.)
1 

17GO. Irgafrnasr1·nd 

kórház, gondn. Csont: C~yula. 'I'el: 15-25. 
N-:.1p;-y\·úrad, Ft•hér 1>.t..•re:-;zt, l\"1:20. PHc:i~a Gy·örgy. 
Nng~·vára<l, J\Jeopatra, 1920. Barla Dezsö. 'r: 15~15. 
Nagy\·árad, Szt.•nt JsLvún, 1895. dr. Itaaber . .\rpád-

né. 'fel: 1'1-44. 
N:ti:;,')"\"árJ.d, ?líagyar J\:.oron-a (r.), 17U2. dr. Rác?. J

1 

.• 
!{í•ZSŐ. Tl'l: 13-76. 

Nagyvárad. J\:.igyó, 1901. J{eisz Ist\·án. 'l'cl: 15-63.·-! 
N:q.~yyúrad. öra11gyHl, 1888. Révé:-::z Júno;;, _-J 

Nn~y\·frrad, l\Iút.yás király, lü09. A.jtay G. Gyula.:{ 
Nagy\·úrad, Diana, 1911. S1~bt.•styén A.rluT. Tt:1efcn: ~-

~2-57. :;-
t 
J.. Nagyvúra<l, Sabinn, 1921. Sz:1lJÓ Sándor. 

Nagyrárad, A.rany Kereszt (r.) 1742. Zsign1ondo-
' vits Géza és .1Iartinovich _.\rpátl és dr. Tót.hegyi 

Tenczl J ózseJ. 'fel: 16-32. 
Nag~rvázsony (\'es7:pré~n), l. 2058, Segiiö l\Já:l'ia, 

J 85G. Beöczy Gáhor. 

Naszód (Besztercc-Naszó<l) 1. '2'500. Drugai 1932. 
- .Druga Gyürgy. ' 

N1Lsz6cl, 1820. Iliescu István. 
Nasz6d 1 Szent Terézia, 1'851. Fritsch Oszkúr 
Nnszvad (l{on1áron1) l. ·5128, .J\.ngyal, 1935. 

0

IIahnos 
TJi1)ót. 1,el: '3. 

Nádasd (Va.c::), I. 1773. Istenszc-1n, 193.3. l\Iarion Szi
litrd. Te!: •!. 

Núda::;dladány (Fejér) l. l G90. -~Qtünói Sz(~nt Ta
n1ús:, 1913, \Vinuner Vihnos iirök., b. Brü{1z.s Et"n<\ 
(Fió1ckal Sáro;zent:nihályon.) 

Núdudvar (I-Iajdu) I. 11.500, Fekr·!c sas (g-yr.), 18-12. 
Sz. Fejér J óz:;1~f iirök., k. Sz. Fejér József. 

?-iúdndvar, I~teni gonch-i!'f'lé.s. lfl2-L l\íúrlon Jún\1::. 
Nrígócs (Son1ogy) 1. 1558. ,Tézus sziye l!lOJ. ÖZ\'. 

D0111eh:t· Gyuláné, k. Nngy E. Szih·l';Zit·r .. (Fi<"1lc, 
l(a] Töriild(opp<Ínyba.n.) 

Nenl(>.':>bikk (Borsod), 1. 11,13. G!'óf Siéehenyi I.st
ván, 1903. I\:.1ein Ferenc. 

~\:n1Psdéd (So1nogy) l. 1758. Szt.:-1-c:tet:, 1930. SúYol:y 
Lajos. 

Nen1es.1nilitics (Bács). 1. 5758. I\:IegYáltó, 1806. Tar_ 
ján Géza. 

Nt>n1e;:;ócsa (l{o~11árc.1n) 1 1, 2397. Kigyó
1 

1895. ThaL 
ler P:\l, Te!: 14. 



·!GO 

Neinesvid (Somogy), l. 1759. 1'1egváitó, 
1\Ierkly B<:Ius; György Laljos. 

Nén1elboly (Bar:inya), 1. 3059, Szen.tháromsS..g; 
lSSS. Eörv lstvún. Tel: 22. 

Nénlt•tJad (So1nogy) l. 1025. (felúlliiús alatt). Lúz:'i.r 

D~5. . 
Nézsa (Nógl'ád), J. 1072. Szent Antal, 1033. Ba1·lok 

László. 
NógrádYcröce (Núgrád), 1. 23113'. Ren1ény

1 
1893. 11\.u

dnr Jenő dr. örök., k. Német11 János. 

Nova (Zala), 1 1724. örangya1, 188:6. özv. Per.say 
Gyuhi:né, k. Szilágyi Ernö. 

Nyárád (\Tpszpré111) L 1451. .:\ranykal:í$7.1 1933. 
Csatár A.ndor. 

Nyárúd.~zer1.1da (l\Iaros-Torda), 1. 1700. Rc-.,nény, 
1874. fnrka::;Jaki }Iints Vilma. 

Nyúrád3Z~'rcd:t 1 F(·hér kereszt, 1938. I\.ováti' Déne::i. 
Tel: 12. 

Nyáreg-yháza (Pest), •1173. Hungúrin. 1931. Dusa 
Ernő. 

?\yprgc.sujfa!u (Eszft•rgon1), 1. 258G Szent L:ijo::, 
1853. liub\.:r Ferenc. 

Nyirac::úd (Szabolcs), I. ·1550. 1\Ieg\·áltó. 1834. 
Nagy !{iroly. 

Nyiradony (S1.abclcs), 1. 5233. Sze11t"háron1ság:
1 

1925. 
l\:álnav lsl\·Ctn örök. Tel: S. 

N~rirábr{;ny (Szabolcs)~ 1. 6300. i\Ieg-\·{iltó, 1924. i~j. 
Dobozy Endr~. (1930....;ban anyáslttatott1 ndd1g 
!-Tyiracsád fiókja volt.). 

461 

Nyirhátor fSznbolcs), 1. 10.779. l\Jngy:n· kirúly. (r)t 
1830. \'adász Elek &3 Nád::i:; Jn1rt!, Te1: 39. 

Nyii·bátor. Szent Ferenc, 1902. Boldizsár In1Tc. 
Te!: öS. 

Nyirbogát (Szabol-cs), 1. :3471. Turul, 1923. \Vali
gurszky A-ntal, 

Nyirbogdány (Szabolcs) I. '.1188, lstenr gondviselé;;, . ' 1909. Friedmann Sándor örök„ k. Rákos Sin1on. 
Nyiregyháza (Szabolcs), J. 51.308, Arnny sas (r.), 

164:8. Szop:kó Dezső örök. ik. ifj. Szopkó 
1Dezső 

dr. Tel: 4-27. 

Nyireg~phúzu, l(orányi1 1867. Osgyáni Józse.f. Tel: 
3-62. 

J\.yi.regyház~ I\.[n.gyar korona, {1'.), 1834. 
Dezső örö'k. és Székely Rezső örök„ k. 
András. Te!, 2-89. 

Lányt 
Lányi 

Nyirt>gyJ1áza, ~4.:ranykereszt, 189S. ne1nPs Török 
Gyula. Te!: -1-31. 

Nyiregyháza, II. Ri~kóczi Ferenc, 1901. Fejér F\;_ 
Tenc. Tel; 2-20. 

Nyh•pgyháza 1 -4..ngyal. 1907. Gonda I\Iihály. T: 5-22. 
Nyiregyháza, Vaskereszt, 191i!. GP.rgelyfiy Gyö:·gy. 

Tel: 5-20, 

Nyiregyhúzn, Isteni goil.dviselés 1927. Illés Z::;úiía. 
Te!: 5-63. ' 

N;yiregyházai Bessenyei 1931. 
örök. Tel: 6-54. 

1 Haissinger I\.ál'oly 

Nyirkarász (Szabolcs), 1. 2471. l\'Iegi.-áltó, 1805. 
l\Ioys János, h. Pártos L\iszJó. (1922-ig Nyirbakt.:J 
fióhia volt.) 
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Nyirlugos (Szabolcs), 1. 3350 1 Isteni gondviselés, 

1921. Jaeger IZ. Józse:f. 
Nyi1~nada (Szabolcs), L 3790. :i\Ingyar ·korona. 1903. 

Lr-ngyel _<.\ntul. 
Nyirn1U1álydi (Szabr•lcs), l, 1901. Fortuna, 1925. 

Vállay-Sipos Berta. 
NyiTtass (Szabo1cs), 1. 2770. Ren1ény, 1929. Leövt·y 

Zoltán. 

01(ány (Biluu·), 1. 5161. Szent István k:h·ály, 189·1· 

Dat'óczy .trntal. 
Oli:land (Udvarhely), l. 1000, Vass, 1889. Vass 

ör\ik., k. dr. Vas:s Pál. 
Ola::.z1iszka (Ze1nplén) 1. 2924. i\lagyar 

(Fiókkal 
korona, 
Erdöbé„ 1895. szndi _<\szia1os György. 

nyén.) 
Ola::.;r,telek (Udv<trh»lr), 1. 815. Szent _.\.11tal, 1fr3,!. 

Rucska Jenő, · 
OJ{ch:::zentgyörgy (I3eszi.exce-Nai'ZÓd)~ J. 3812, A.1·any 

l(ereszt, 1888. Pop Gizelht, gcintln. l\.olozsviiry ,J. 
Orgovány (Pest), 1. ::J.G-13, Isteni gondviSt'lés, 192G. 

1-Ieczler E1nil. 
Oros11áza (Békés), I. 2-L9:2ü. FP11ér kigyó, J 87fi. 

1'elke;;:sy Gúbo1· dr. Tel: 21. 
On1s11áza, Isteni gondviselés, JS04. I\.erl&sz .József. 

Tel: 78. 
Zaly T.1njos. Tel: L4. 

1D07. 1\Iolnár :fliiihály. 
Orosháza, I\Iegváltó. lS.ZG. 
Oros11áza

1 
l{os;::uth 1..Jajos, 

'fel: 1-f:...,3-. 
Orosháza, llen1ény, 1021. Sarkadi In1re. Tel: J.-fl~: 

Oro:~ka (Bars)' l. 951, l\Iadonna, 1929. Heyd:·ieh 
liaroly, Te!: 2. 

Oroszvár (l\Ioson)' 1. 1:678. i\IegYáltó 1911. Sá1nuel 
Béla1 b. Fülöp 1.ajos. ' 

Oroszvég (B(~rtc•i:r), 1. 282Z. 1-. , · ~ i.tgyo, 189Q:. _i\..chátz. 
Tibor. 

Ostiiyaszonyfa ('la.s), I. 1900. Ren1ény, 1912. JJj. 
l\lé%t'5 l\Iihályné. 

Ozora (Tolna), l. 4295 Szent István. 1880. Púhy 
Dezső, Tel: lG. 

1 

5becse (Bács)' 1. 21.372 Sze11háro~uság, 1893. Popo-
vics Vojin. 

óbecse, Szent J úno~, Putsay I\.ú1Jná11. Tel: 18. 
ÓbPcse, 1934. Sóli Ferenc. 
~Oec~e, üdvözitö (r.), 17HS. Sz111ik Gv11la. Tel: 7G. 
Cc<a (Pe··t) 1 GOlG F • -T l " ' · , \.orona, 1887. l(Pné;; · Fer(1nc. 

e : 14. 
ú.futak (Bác;.;), l. 707G. l\íe!!\-.:..1to" ( ~ l'.), 1.S3G. :i\íi-

losey Zsivojin. 

Ógyalla (I\.on1iro1n) J. 3250 Sz·::niJ1·íro111::::,,.,. 18'':--
Pálkn. Jenö. ' ' •. -•·.,,, ch\· 

óhaj (Bar,), !. 13!J,!. 1938. (Fclúl!i't'' 1--88. .„. alatt.) rr.._,1: 

ókéc~e (Pest:). 1. i3901, :i\·Lt!TV',·1·.·i· l - .:.:orona, 1015. I\.ön1M 
lödi l\Iolnár :i.\Iiklós. ~-

űkér (13úe.s), l. 6,116. :i\Iegváltó, 1888. Sig111011d -~'"u~ 
1'Clia. 

önód (Borsod), 1, 2387, Szitrvas, 1842. 6vá1·y Zol
tán. 
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ópaliurka (Bács), 1. 5850. Szentháromság, rno7. 
Picht:r l\lil1ály, 

órad:na (Beszterce), l. 4.192. Aesculap, 1870. WotfI 
E1~1ö. Tel: l& 

ósové (Bác.s), 1. 3259. ICorona, Vukosln.ovic11 Dusán. 
ószivác (Bá-cs) 

1 
1. 9464. üdvüzit:ö, 11865. 1.lerk.1 

Ad&on. 
óverbász (Bács), I. G853. fdb. Leszkovácz Mllét:a. 
ózd (Borsod), 1. 7322. A.:rany oroszlán, 1873, Rajzin. 

ger In1rc dr. Tel: :315. 
ózd-Vnsgyártt>lep

1 
Páduai Szent _4Jitnl. 1903. Adán 

Lajos. Te!: 80. 

ózd, Szent J\fiklós, 1942. A.mbrózy Tibor. T: {)--.;26. 
bor. Te!: G-26. 

Öcsöd (Békés) 1. 7972. 1\1agyar adrály1 18-74. Petry 
Zoltú.."1. Tei: 2

1 

ökörn1t-ző (1\Iáramaros), l. 442.6. Szüz 1\Iiirllt, 1867 
i/aszócsik Endre, Tel: 11, 

örisz•~ntpéier (Vas); 1. 1-107, A . .ngrul, 1886. Torkozi 
Dénes. 

Örkény (PP.st), I. 6841. örangya1, 1894. Sz. Bálint 
.Tt~nö örök., b. Erényi IstYán. Tel: -11. 

ör.:>zállás (Bács) l. 9086. l(igyó, Hauslohncr Irén. 
ür:-;zúllús, Salvat~r, 1862. l~\inlus lVfátyás. 
öttt,vény (Győr) 1. 2030, (felálitás alatt). Su:fú.ry 

Gyula. 

Pacsa (Znla) l. 2458, Szcnt:háronl.Ság
1 

1859. Bic.hler 
Gyula. Te!: 18. 

: pa;csér (BácsL i. 17052. 1Iagyar l{oronn. lS03. csa.J. 
kás Imre. 

·Paks (Tolna), 1. 11'8&3. Szentih.áro:nság (r.), 1".70. 
dr, Pálvölgyi Ferenc és F~rencné, Szily 1:t:ir1en 
ne. Tol: 6. 

Paks örangyal 1907. V1n.rgh.a 1László. Tel.: 5. 
Pa1fui1,a (Bács), J. 8000. Védanya (r.), 181:2. Beck 

Vilmos 
Palánka, l\:IegváJtó, 1919. 1\.Igaresevics gyógyszer

tár. 
· Palicsfürdő (Bács), Fehérkereszt, l903. Stadler 

Aurél. 
Pitlotailva (filaros..Torda) !. 16G5, örangyaJ, · 1916. 

Szörtseyné, Gaál 1\.1n.rgit. 
Parnjd (Udvm·hely), J. 2800. H;,,giea, 1868. Wéber 

András. 
Parád (Heve.s) 

1 
1. 2427, Szent -~titl, 1853. 'fóth 

Pál. (Fió1'!ka1 Recskeri). 
Paripás (Búcs) l. 4600. 'SzentlélPk, Bürll 'Béln. 
Pácin (Zen1p1é.n) i. 2169, Isteni gond-risel~s. 1890. 

Szilágyi Béla. 
Páka (Zala) J. 117'9·. (felúllitás alatt). VöriJS 

~<\.ndor. 

Pálrfa (Tolna) 1. 2126, (felállitás a.latt). L,:ngyel 
Lúszló. 

Pálháza (Abauj), 1, 669. Kis Sze.nt Teréz, 1932. 
D.olhay Petrovay Zoltán. Tel: 9. 

Páncélcseh (J(olozs) 1. 1·1'79. Sz·entl1áro1nság, 1881. 
11-ierza Lukács örök. 
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Pápa (Veszprém), 1. 21.35;(), Gránátalma (r.), 17&7. 
Irgatmasrend, 1k. Ujhelyi Endre Ernő Tel: .13-:-32. 

Pápa, örangynl, 1885, Piatsek Gyula örök.
1 

p. Plesz-.. 
· kátsné, Fek8te En1:111y. Tel: 1:1-72. 

Pápa, Városi gyógyszertár a 1\fegváltóhoz (r.)
1 

• 

1757. l{arlovitz i\.dolf kormányfőtanácsos. 
Tel: 1-00. 

Pápa, Szt~nt Anna., 1:907. lVIichna I'vlihály. 
Pápakovácsi (Veszprém), 1. 1700

1 
Szeretet, 1928. 

Huszák Lajos. 
Pápateszér (Ves1'prém) l. 193'8. Megváltó, 1926. . , 

Szekulesz Jo:zsef. Tel: 7. 

Párkány (Esztergom), 1. 4479. Szentl1áromság. 
1850. N ngy István. Tel: 4!8. 

Párkány, Snlvator, 1938. Rády !Lajos. 'l'el: 60. 
Pásztó (Heve.s) 1. 6142, i'\Ia.gyar korona (gyr.), 

1810. bilkui Petreczky Tibor. Tel: ·56. 

J"ászt;ó, Sz,enU -~tal:', 1J92G.· I~risár '..i.\.ladáT öröK. 
k. B~n·ta J ózsPf. 'I'el: 25. 

Páty (Pc•st) 1. 2G20. MPg1·áJtó, 1928. Kálmán 
!Cároly. 

Pelsöcz (G·ön1ör), l. 3032, Isteni gondviselés, 188-!. 
ICellnel' László. 

Ptrbete (l\:on1árP1n) 
1 

1. 3850, i\Iagya1• koron:i, 19G4. 
Rakusz Ottó. 

Perec3eny (Ung) l. 2582. Snlvator, 1892. Kölcsei 
ICende l\Iihályné. 

Pered (Pozsony) 1. •!090. örangyul, 1909. özv. 
Thőrm{l. KáTolyné. 

Pet<káta (Fejér) 1. 4686. i\feg-Váltó„ 1885. Bud?i 
Bálint. 

Perlak (Zala) I. 6513. Remény
1 

Nyo1nárkay Jó:r.st:f. 
PcstJüd(~gkut (Pest.), !. 6030. Tu!á.ria R1.fmeta, 191_7· 

ifj. Scholtz Endre. T(>l: 167-Dl 7. (Fiókkal Nagy
kovácsiban.) 

Pestszenterzsébet (Pe:t) 1. G7.D07: Szent Erzsébet, 
1894. d'r. Praci.f\1rt Con-:.ál. Tcl: 347-9,11. 

Pestszenterzsébet, Arnnysns. 1898. Császár Ernö. 
Te!: 347-645. 

Pestsze.nterzsébet
1 

i\Iagyar K.orona, 1902. Wencv21 
Lajos. Tel: 347-tGOD. 

Pcstszenterzsébet) Viktória, 1913. dT. Lóvnlt Istvún. 
'fel: 347-603. 

Pestszenter·1:sébci-, .~ngyal, 1n12. Im1'e. 
Te!: 3,17-956. 

Pestszenterzsébet, 1\.igyó, 1923. D•irtalanffy hnre 
örök. b.: Bokro.ssy Zoltán. Tel: :14'/-693. 

Pestszpnterzsébetf Sárkány, 1D23. S!1rkúr.y J~ás;iÍó 
űrök. 'l'el: 1~!í-.:!09. 

Pcstszt•nterzsébet, I?.e1nény, 1920. 1:i1á!y l'ál 
György. Tel: 3;_!7-810. 

PestszenterzsébPt, .'-\_po;o;l-ol, lff3f2. Bc1kzay Ferenc. 

Tel: 1,!7-553. 
Pestszentt•rz-sébet, 'l\irul. 1D33. G".ll:H~1bo..-; Bélt1. 'l'el: 

1'1·7-882. 
Pestszentt<17.sébet Rá1~óczi. 19&'.3. i~rkedy Fereno 

örök. Tt:l.: 14.7-935. 
Pí~stszente·rzsébet, Nagyboldogasszony, 1938, 4r1 

· y~t~z .~dris~i:a Ödön: Te:: l:l'i - -3~f:i~ 
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Pestszenterz;sébet, (folállitás alatt). Ertsey Tibor. 
Pestszentimre (Pest), !. 8192. Dlana, 102S. l\Iolnár 

Antal. Tel: 146--669, azután 'i. 

Pestszentlőrinc (Pest) 1. 30.611. Magyarország vén
asszonya, 1897. dr. h. Bernolák János. Tt.•1: 
145-834. 

P.estszentlőr'inc1 Flórn1 1914. Arendássy Lászlé. Te!: 
345-~40. 

Pestszentlőrinc, Sz.ent ~.\.nnu, 1929. Hart;z I~ajas. 
Tel: 145-879. 

Pestszentlőrinc, l\.Iadonna, 1929. \réber Ernő ü·t· 
Véb!lr!ié Bárány Elza. Te!: 14:;-ssu. 

Pestszentlőrinc, Isteni gondviselés, 1923 Iii:i.ssu 
N·ándor, k. Lassu-Győrpál János. Te!: 345--907. 

Pestujhely (Pest), I. 11.340, Segitö Márta. l9IT:l. 
dr. Szász Tihamér, b. Gaál TLborné. T: 49f!-6-27. 

Pestujhely
1 

A„polló, 1919. I~aczián Sarolla. 'I'ell:{on: 
297--462. 

Pctröc (Bács), 1. 9701- Szf'nthá1~on1ság, 1862. J(anyó 
János. 

Pécel (Pest), I .7240, Megváltó, 18,12. Göltl Pál 
örök. 

Pécs (Baranya) 1. 68.663. ~.\.ranysas, (r.), 1 i38. 
Gyirnóthy Béla. Tel: 17-85. 

Pécs, Grá:Uátalma, (r.), 1796. Irgalmasr1~nd, k. E.isil 
Endre. Te!: 29-81. 

Pécs1 :i\-íagyar ICorona, 18;62. özv._ Csincs(\k B~lf\nÓ1 
];;. Valkó G~bor. Tei: 21J·-85· 

Pécs, Rernény. 1895. 1\-fayer ICároly. üt. Szigethy Fri~ 
gyes. Tel: 23-70. 

Pécs, Sz-ent István, 1922. _<\.brudbányai ödön. Tel: 
30-06. 

Pécs1 Szerc-cse-1\ (r.)~ 1697. Sipőcz István örök.; 1-: 
dr. JónCts G-éza. Tel: 20-23. 

Péc:::, Szüz I\Iária, 1887. Regéczy Nagy Béláné s~i.\1. 

Giibe1 1\-Inrgit. Tel: 25-79. 
Péc·;, 1 örangy:Jl, 1901. l(t•re~zí:ény Béla. Tel: 23-94. 
Pécs, SzPnt György, 1908. Hud"ák Vilmosné sz.Hl. 

Papp L. Tl-Iargit. 'fel: 27-71. 
Pé.cs. Pelőfi Sándor, 1923. Friedrich Sándor, TeL 

13-14. 
Péc3, Isteni gonch·i~Plés, 'if12s. I\IcTtha Lajos. Tel: 

13-53. 
Pécs, Szent Józsei, 1932. '\Ve'igl. Dezső. Tel: 23-i4. 
Pécs, Szent l\Iór, 1032. dr- \Tondra -~nlal. 'fp.l: 2-7-_53. 
Pí'.:-cs, !(is Szent 'J'eréz, 1f!33. Papp Jen<iné Trúber 

I\Iúrta Tel: 18--'34. 
IJécsvúrad (Baranya), J. 27ü0

1 
Szentháromság, 18~2. 

N ék{un :\.uTél. Tel: -2G. 
Péhnonos1-or (Da1·an-yn), J. "1'!~17, Púduai Szent i\JÜ-:!l. 

191~. Snághy \íiktor. 
Pél!nonostor, _.\.rany ICereszt

1 
1935. Vuics 1\Tátyás. 

Pély (1-IevPs) l. 2871. 1VIt-gyecime:"r, 1927. (f.). ifj. 
Czing»ll Lú~zló (1-I<>ves :fiókja.) 

l'éterréve (Bács), !. 12.0-19. ICuplársz;ky l\-Iildós. 
Pét{'lTévc örangyal, lSS.!. l(réter J-a.kab. 
Péter\·ú:dira (lievcs) 1. 2,164. 1\-Iagyar •koronn. l85J.. 

Jankovich Is.t-vá1lné. 
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l)ilis (Pest) 1. 7215. 1\Ingyar király, 1896. 1-Iinfiner 
Jenő. 

Pilisborosjenő (Pe.st) 1. 1675. Szent Erzséhet, 1\120. 
Lukinich Dezső. 

l'iliscsaba (Pest) 1. 269G. Szent L~t::izló, lHOO. P{n·
dányi Fohsz Richárdné. Te1: l(lotildliget 5. 

Pilisn1arót (Esztergon1) l. 1768. JstPni gondvist~J~s 

1912. Bárány Szilárd. ' 
Pilisvörösvár (Pest) 1. 7815. Szent:h:tro~1ság1 , (r.~, 

1841. özv. ICrébPsz Lászlóné, lJ. l\.ovacs Lnszlo. 
Te!: 14. 

I'ilisvlirösvár, St;gitö Szüz l\'Iária 1913 S:i1",'1i·y 
Gyula. Te!: 18. ' . . . 

Pincehely (Tolr..a) 1. 3GG3, GondviEelés, 189-1. 1\.nr
vas:-:y János dr. 

Pincéd (Bács) I, tHl55, Sal\·ator, 189!). Popovics 
Branivoj. 

Pilvaros (Csanád) l. 2978, Isteni g-l)!ld\·i;::t·!Cs, 188-l. 
ifj. Szabados József Öl'Ök. 

I'ocsaj (Bihar) 1. 3-!7;G, Lehel Yt•zér. lHll 1'L:1gy 
Ernő. 

I'olgár (Sza.bolc~) !. 13.SBD· 1\lPf[\"Úlió. 181)0, 1)o·. 
Fazekasné, I·Ieurna1u1 .<\.nna, 

Polgár, l\.fadonna, lff23. fI• 1ri-i1gh 1~n1 D. 'l"el: 30. 
Polgárdi (Fejér) 1. 11393, Fehé1· r;ala1nb, 187G. dr 

IITán<ly István. Tt>l: 7. 
Po1niiz (Pest) 1. 5-133, Jstván ldr:íly, lSSG IIerko

vich S{uidor örök; ·k. Balrhazúr Ferenc. 
Porcsahna (Sza:!i.'TI{u·), 1. ·2644. ATany kalász 10~13. 

1 "f!e/' Pá\. . ' ... 

l'ornúapút.i {Vas) J. ű72, Isteni gondvlsCllés, 1926. 
Sütheö Ödön. 

Poro~zló (1-If'YCS) 1. 5187, Isteni gondviselés, 12tí7„ 
Rtmy:iy I~áToly örök., b. Wenner Sándor.( Fiókkal 
Sarudon.) Te!: 10. 

Puszt:ifiildváT (Békés) t. 3,146, örangyal
1 

192(j... 
P;n1Jovils Gyula. 

Puszt:11nérges (Csongrád) 1. 2122. Nagy Boldog
n3szony, 1926. Hor~túth József. 

Pu:';:r.ta:;zabo1cs (Fejér) 1. 2•113, Ren1ény, 1932. 
i\Iutolcsy Gábor dl'. Tel: 115. 

Putnok (Gön1ör) 1. 4658, Fekete sas (r.), 1824.~ 
Steinhausz Béla örök. Tel: 29. 

I)u!nok, Júl~ai, 192G. ·se1·ess Sarolta. Te1: 39. 

l1üsp:Hdad:iny (1:Iajdu) 1. 14.287, l\leb'V"áltó, ffil. 
l3inok L. Sándor dr. Tel: 4,1. 

Pii,'pÖkladC1ny
1 

H.etnény.s-ég, 1906. i:fj. ·skoun1a1 Jenő. 
'fel: 62~ 

rnspöklelle ( C.-;anúd) J. 2772. örangya1, 192;). 
Sb~11:::zky G-yuJa örök. 

rüsp\iknúda::;d (Baranya) 1. 2G·!2, Szentlu'.i.ron1ság, 
188-1. Szarka Józ.s-e·f, 

IladYúny ( U·ngyárhoz csatolva). 
Ragúly (C}ö1ni_ir) L ;633, H.e1nény, 1886, ö1.v. Bottka 

l~nréné· b. I-Ia1u:1· DáYid. 
T~nhó (:.\Iára1naros) 1. 8893. Re1nény, 1875. Her ... 

czegh Zoltán. TPl: 29, 
ltaluí: l\IPgYúltó, 1939. Skoda Rudolf. Tel: 5. 



Rajka (Moso"n) 1. 2ffS2, Istén sz~nh\ 1827. Somogyi 
Lajos. Tel: 24. 

Rakamaz ('Szabolcs) 1. 5327, Isteni r;ondviseiés:, 
1875. Folk.n1am1 FerPnc. 'l'el: 15. 

Rácallnás (Fejér) J. 3923, l\Iegvúltó. 1898. Dávidné: 
Szücs Jlnna, b. Csö:-:z Zoli{u111é Tel: 25-

Ráckeve (Pest) 1. 6565, Szi•nthf1ron1ság (r.), 1787. 
gyö:nörei Né:met]1 Sándor örök. Tel. 28. 

Ráckeve, l\fegTált:ó, 1923. dr. 1\Iunkácsy Gyulánó, 
sz. F. N-émet:h Iln1a. Tel: 27. 

Rákóczifalva (Szolnok) J. 5222, l\It>gváltó, 1910, 
ICovács !{álmán örök. b. J{oyác,s I.sLván. 

Rákoscsaba (Pest) 1. 8189, Csaba vezér
1 

1908, 
VagaszJ;:y I(ár-n1ér dr, Tel: 31. 

B.ál,oscs~ha IIungária. 1935 Buduhúzy Sándor 
Rákoshegy (PP.sl.) 1. 41H8, l\f('g\·úlb\ 1029. Lengyel 

Endre. Tel: 148-570, aztún 41. 
Rákosker:-:ztur (P(•S1) 1. 7550, örangyal, 1SD2. 

\Vh·keT János. Te!: 1•18-G05, :iztún 1~. 

Rákosligt~t (Pest) !. 3112, Neinzeli r-ászlú, 190:J. 
. l\Iaderspach End1.'" dr. 1'el: 148-G'.27, aztán 11. 

Ráko::palotn (P„.:;t) J. 42.fl·l~!. "I\feg-vúl!ó, 1SDL dr. 
ICP1vsztP=-- i\Iikósné 1\:ropp Ilona. 'I'el: 49-1-75-!. 

Rákvspalo!a1 Józsp:f kir. herceg, 1~100. Frh•d Sándor. 
Tel: -195-323. 

Ráko.spa:Iota .. Z1·inyi Ilona 1011. l\Iilll1'1' \iiln1o.:: l;:ur-
n1ánytanácso~. 'fpJ: 204.-1s7, --, . 

Rákosp:dotu. Sz('llt Sziv lfl'.23. Bal:is Zsign1ond 
Örök, ·k. Nyergt!S C~yu1,:. Tel: ·195-124, 

l 

Rákospaloi a, l\Indon!u.i. 1913. l\Iiklós A1adár. Te!: 
494-224. 

Rákospalota, l\Iályás király, 1933. Radi·.ue~zky _.\n· 
tal 'fel: 295-476. 

Ráko~palota~ Szent Erzsébet, 1D3S. l\.órós István
Tt•l: 495-572. 

Rfrkosszen1nühály (P<'-st) L 14.260· Szent l\largit, 
1899 Lippe J:mrc V"ihnos. 'fel: 208--634. 

Rákos;;;~e.nimihály, Sz.."2:nt- István. 1922. lCabuy Jáno~ 
örök, Te.1: 208--70í. 

Rákos:-;zP.ntnühúly, ICigyó 1 1932. Lukácsy Zoltánné, 
szül. Rc>iter Róza. Tel: ZOS-602. 

Re<:sk (I:It•ves) L 2()36. (f.), Szent Antal· 1925. 
T6th P{tl, k. SzUcs Bé1a. (PaTád Jiókja). T: fQ. 

RegÖcf>o (Bá<:s) 1. 5501, Segitő '115.ria. IInrmuth 

Imre. 
RPgöiy ('I'olna) 1. 2321

1 
Szent l\largit1 1929, Ri

Tnav Ist\·ún. 
Rette~ (Szolnok-Doboka) !. 26íG, Re:nény• 188ii. 

ICle111e.ns Béln. 
Répceszen1ere (Sopron) 1. 873, Pflduai Szent _L\.ntal, 

lSRíi I~otsis .Jolán. 
Rét?{~g-· (NógTád) 1. 10-19, 1\Ie.gv{1ltó~ 18i7, óvúry 

Eh:;né.r. (Fiókl~al DiósjpnÖn.) 
Rév (Bihar) 1. 3017

1 
SáTI;:{n1y, 1919. 

Ricse (1Zen1plén) 1, 2679. SZ-ent 
Chrenúczy Nagy ~.\.ladár, (Fiókk1ü 
don.) 

Sárkány Jenö. 
László, 1897. 
1ZP:!trplé.n agár-

Rin1asz6r.o;;. ((~()1niir) 1. 1ff25. 

J)ez.:;ö .. (Idényfiúkkal C:o:iz 
örangya1, 
fürdőn.) 

1877. Sere.<;;) 



Iiimaszo~1bat (Gömör) I, 80,14. Egyszarvu ,(r.), 
1877. Szántó csa1ád, k. Szántó En1il. Tel: 7:3. 

Rimaszombat, Oroszlán (r.), 1805 DPutsch öröl:., 
k, Deutsch István. Tel: 4-3. 

1 

I<.imaszombat, l\iegváltó (Salvator), l!J34. Nozdrn
viczi Pál. Tel: ,1}2. 

Rom·hány (Nógrád) 1. 2095. örangyal 1803. Bi~r-
... J J. • 7,,.<.Jonyi • anos, 

Ro:i:áli3 (l\Iáramnl'o5) 1. 314.2, 1\Iedve J 85!). l(l'lC
mcnné, Schönfeld I\I. l\Iária örök. 

1 

(Fiókkal Itó
naszéken.) 

Rozsnyó (Gömör) 1. 6668. Szent"háron1súg ( r.), 
1799. Fodor i~Jadár. Tel: 4 7. 

Rozsnyó, _4..rany sznrvas ·(r.), 1709. P~1.·:tPiner iirilk., 

b. Vajner Lajos. 
Ilónaszék (1\.T(tram~1ros) l. 1700, 1fl3,1. (f.)· ](P!e1n1·n 

Sándor. (Rozália fiókja. .A1·1neJ1et il1:g ~zi.inc·h·l.) 
Rudabánya (Borsod) 1. 217G, 1\legváltó. 1!117. J,ollo'.·: 

Litszl6. 
Rum (Vas) 1. 14·30, Szenthár(11nság, 1892, Bokor 

Jenő. Tel: 11. 

Sajkásszentivá.11 (Bács) 1. 3000, G·uskún Rudolf. 
·sajkásszff!ltiy{ln· Niko11cs Szlávl;:ó. 
Sajkásszentiván, Szent :i\Iiklós, 103•1, Popov Dra. 

goljub .. 
Sajókaza (Borsod) 1. 2885, _-\.r:nry csillag, 183/. 

l{oszka Lajos örök. 
Sajokazinc (Borsod) (azelőtt Rarcika) Szent SziY, 

1935. i\:la:<SPo Ede., .Te.l: 3, ' 

SnjószenLpi1ter (Borsod) 1. 58421 Szerecseni (gyr.)1 
1810. Bossinyi _<\nnai k. Bossányi Jenő. T~l: 40. 

Sajó~zentpéteT, Fehér 1;:ereszt, 1924. Róna Pál 

Td: 39. 
Sajószüged (Bor.sod) 1. 1042. Szent László, 1930· 

lle1nnann En1n1a. Lakner G:~ruláné. Tcl: 10. 

Salgótarján (Nógrúd) 1. 16.980, 1Iagyar :korona1 

1393. Szücs Róbert. Te.1: 1-22. 

Salgótarján· ör!n1gynl 1 1870, Weszelovszky Erzsé-
oet. Tel: 1-08. 

Salgótarján, Re1nény, 1903. J{lubecz Pill. Tel: 1-05. 
Sn,-kad (Biliar) J. 12.233, Védangyal, 1858. Wi•

Jand Gyula. 
8arl~ad, II. Rákóczi ]'ere-ne, 1907. Pártos Ando1·. 
Sarud (I:-Ieves) l. 3,12.1, Isteni gondviselés, (í.), 

1Hl32. Runyay I~ároly örök. (Poroszló fiókja.) 

Sasha101n Pest) 1. 11.792, Sa.s, 1913, I{erese lVi:ar
.!!it. 'l\•J: -108---5J).1. 

Sashalon1
1 

Diadal, 1929. vitéz floTtob{tb"Yi József. 
Tel: 208-503, 

Sún<lorialva (Csongrúd) 1. 6575. l\Iegváttó, 1890. 
Fal' kas J óz;;cf. 

8úl'br~gúrcl (Fejér) 1. GG13. '[in6di Sebestyén. 18G5. 
Sfi.rközy l\Iihú1y. Tel: 22. 

;)úrbog:í.nl1 Szei1t :i'\Ülrgit, 1929. Kovács Gyuln1 t. 
Balogh I~ornél. Tcl: 3. 

Sárken.•sztur (Fejér) l. 2804, Szent Imre (f) 1931. 
Schf'fler A„nta.l dT,, 1~. Sóbányi Gyula. (.'1..hn fl.ók

ja.) 

t* j 



Sárköz (8zatn1Ar) 1. 3829, Isteni gond.\'lselés, 1847. 
kJ_sfaludi l(on1lóssy l{án1ly. 

Sávffiaság (Szilágy), L 2285, 19-34. l\Iet.s Gábor, 
Sárosd (Fejér) l. 2704

1 
1\.ereszt, 1897. Bossá11yi 

Gusztáv. 
Sárosfa (l(omárom) 1. 489. Szeni11áro111s:.1,g. 1909. 

Lügner ICamill. 
Sá.róSpatak (Ze:n1plén) L 11.257, _.\.ngynl, (r.). 1634 

l{ósa Sándor. •rcl: 56~ 

Sárospatak.1 II. Rákóczi Fen~nc, 1894. Goldblatt 
Ferenc. ~re-1 : 80. 

Sárospatak, Isteni gondv.iselé.s 1D3G Dr Bertalan 
1'!árton öriik. 'l'cl: 88. ' . · 

Sárr.étudvari (Bihar) 1. 4759, Islt'ni gondvlsel,2.S, 
l Dül. Halász Imrl1. 

Sárs?.enf,nlihály (Fejér) 1. 1692. 
(:f.), \Viinmf':l' Viln10:::. örök„ k. 
l'I áda:-::dlad:íny fiókja>) 

örangyal. 1928· 
I(ele1nen Zoltán. 

Sárvár (Vas) L 933~, 1\IC'g\·fd!ó (!',)· J797. Eóry 
V'i11nos korrn{u1ytanácsos. 'l't:l: 21. 

Sárvár, Szent -~ntal, 1911. Iiu;-;znyák Lajo:';. TI: 7-1. 
''Sú.Sd (Baranya) 1. 13',GO, Szent György loYag, 1884· 

Darányi I\lihály. 'fel: 28. 
·Sáta (Borsod) l. 1413. I\í{~gvúltó l!J07. Thurúnszky 

IC{rroly. 
'Bátoraljaujhely (Zen1plé11) 1. 18,'1'31 IstPni gon<l 

visel{~.:;, 1888. l\ádúr _4.,ndor. 'l'el: 
1

18. 
:S!itoraljaujhely, :i\Iagyar korona, (r.), 1í9G. I(ar~ 

dos Zsigmondné1 k. J(ar<los Zsiginond. Te!: 20~40. 
Sútoraljaujhely, ü<lYözitö, 1865, ?dúr Lajos. Tel: 50'. 

:~?j 

SiitoraljauJhely, Szent Antal, i91i. Ehlert Andor. 
'Iel: 1-03. 

Sellye (Bar111ya) l. 216·1, Arany sas, 1843. Bubreg-b 
Emil. Te!: 16. 

Sepsiszentgyörgy (Háro:m.>zék) 
György, 1913„ Csutak 7stván. 
patakon.) Tel: 52. 

l. 12.000. Szenl 
(Idényfiókkal ;Elö-

Sepsiszentgyörgy, Szent István, 1861. Hadnagy E. 
Antal. 

Sepsi.:-zentgyörgy, l't'Iagy.ar korona (r. ), 1761 Fe~ 
der Alfréd. 'Icl: 132. · 

Sepsiszentgyörgy1 1iego.ráltó, 1923. Stane.."Cu Livius. 
Tel: 1-32. 

Seregélyes (Fejér) l. '5079, Angyal, 1869. Krlnilzky 
Pál. 

Siklós (Baranya) l. 6000 Szentlélek, (r.) 1805. 
G . ' ' r1mm Rudolf1 h. Szinetár E,ndre. Tel: 3. 

Sikló~, I{igyó, 1873, Szitbó Ernő. Tel: :40. 
SLldós, M<>gváltó, 1923. Gajda Pál. Tel: 7. 
Simnsúg (Sopron) 1. 900, "87..ent Péter 1922. özv. 

_l\.le'xander Istvánné: k, Tufedreczky Nándor. 
Simontornya (Tolna) J. 3843. Szentlélek (r.) 1818. 

Pillich Ferenc. Tel: 22. ' 

Siófok (Veszprém) l 3899. Szent Lélek, 1869. 
lCot.schy Ferenc. Tel: 11. (Fiókkril Siófok iürd&-

•1 telC'pen.) 
: -: Siófok-fürdőtelep (f.), Sz~ntlélek, 1922. Kotsc:hy 

_:-1 Ferenc. (Siófok fiókja,) 
.• .Solt (Pest) L 7430 Szent·háromság„ 1869. 
.r József. Tcl: 28. ' l; 
F" ,_,.f, 

1,>Í5 

L-évu:r 



<il's 
Soltvadke1·l lí)t.1St) L 8~72, 11egvA!tl11 188(i. B6Z61rY 

Bél~ örök. Te!: 54. 
· S{Jttvadkerr, :i'.l:igyar korona, 1935. Sr.ekér SándÓr: 

Tel: 58. 
Solymár (Pest) l. 3625 1 87,t>nt :i\Iargil, 1909. Ta1nás· 

. Mihály. 
Sc,n1ló:::zöllös (\Tpszprén1), 1. 1403, (f.), 1926. Ba

logh i\rlihály, k. Losonc Dczsö. (Devecser fiókja.) 
TPI: 3. 

Som16szöllő~ (felállitás alatt), 1'942. Simon Sándor. 
bomogyjád (So1nogy) L 1304. Re-!Il&ny, 1927. özv. 

GJÓs_ Ottóné. J;;:. Wt>iss Béla. 

Sotnogyszil (Somogy) L 2fG8. Szent István, 18134. 
özv. Bes3Pnyei Dezsőné. 

Son1ogyvár (Somogy) I. 2275, Szent11ú.To1nság, 1894. 
K.ocsis l(áln1án, b. 'ÜS'\Val<l László. (Gamáson fi~ 
ókkaL) Tel: s. · 

Somorjn. (Pozsony) 1. .3586. Fet:t.•te Sus (r.). 1780. 
K.la.:s Rudolf. 

Soponya (Ft•jér) 1. 242·2. Szent J\Iargit1 1907, Je~ 

ges Béla. (Fiókkal l{i:;lá11gon.) 

Sopron (Sopron) 1. 37.-500. Angyal (r.), f680, 
Doh:::a l\Tiluíly. Tel: 5-67. 

Sopron, ·.>\rany ornszlán (r.), 160-0, Nikolics M:.ill
voj. Tel: 2-50. 

Sopron, :i\Iagyar király (r.). 
öri.ik.

1 
,1c Binder Ottó. Tel: 

Sopron, i\Il~gvúltó (r.), 1787. 
'!'el: 2-27 ~ 

1767. Binder Károly. 
27. 

Sze-rdahe1yi János. 

Sopron, .<\.rany k~reszt, 1893. Jéhn Anta1 örök. Tel: 
2-84-

Sopron, Irgalmasság, 1905. Hell }tranka. Tel: 3-;30. 
Sopron, Szent Erzsébet, 1912. özv. Lelovits Jozscl'

né. Te!: 1-03 . 
Sopron~ Rákóczi Ferenc, 1934. Grohn1ann· Vilmos. 

Te!: 77. 
Soroksár (Pt".St) J. 1•1.'387. Se:gitö Mária (gyr.), 

1814. Löchei·er Gyula. k. Láng Oszká1•. Te!: 
147-380, azután hivandó 58. 

Soroksár, Páduui Szent A„ntal, 1903. Fürst Elemér, 
·b. Stodol.ni Dt:>z~ö dr. Tel: 147~80, azután lO. 

Sóslrut (Fejér) l. '2565. Sr.ent Rozália• 1881. Dr. 
Sikos l(árolyné szül, 1-Ialmi Valéria- (Fiókkal 
Tárnokon.) Tel: 1-26. 

Söjtör {Zala) 1. 2.352. Sas. 1929. Szalnmin 1\Ii:1dós. 
Sövényháza (Csongrád) 1. ' 6851!. Szüz. :i\íária 1928-

Lakatcs J\.ntal. 
Stridovár (Znla) 1. 2433. !(ovács Tamás . 
·sur C\'•·:o:zprén1) 1. 1842. (f.). liygiea, 1930. millei 

Pálffy Erz:.:.ébet, k. ·inillei Pállfy László. (Csetény 
fiókja.) Tel: 8. 

Slikösd (Pest) I. 393G. Angyal, lSSG. Forkly Zsig. 
mond i:it·ök. 'fel: 5. 

Süleln11'd (Sz·ilfogy) L 2G'OO. örangya1. l!J'26. ür
n1össy B. l\Iil;;lós. 

Siimeg (Zala) 1. 5,191. !\IegváltQ (::.). 1'7:GO S7.arkás
sy Lá~-?.ló, k. Fáncsik Lai0~. ';'. 1: . .;1. 

Szabad1>:a (Bács) 1 11!' noo. Szent Rókus.. 1\lf-1. 
Arad5z;ld IsLyán. 



480, 

Szabadlrn„ Szentháromság, 1903. dr. Boltlik D<'zs,5né 
T: 7_09. 

Szabadka, Arany kereszt, 1895. Gub.vein László, 
Teb 2-71. 

Szabn.dka (ICertváros), l\Iun1;:ás Jézus 1940. dr. 
Dn:mjanovné Pa-vko-vits ~A..nna. 

Szn'badka Isteni gondviselés, 1906. Decsi Jenő. 
' Szabadka, J(:igyó, 187'3, Ivkovics János, k. Csnjkás 

, , Imre.· Te!:. 7-11. 
Szabadka, Sóly~m, 19-t3. Weigl Józs-ef. Tel: 2-22·, 

:sz..'lhad1ta örnngyal. Nikolajevics Vladimir,k. 
' . Lendvny Andras. Teb 4-69. 

Szabadka, Szent Teréz, 1854. Richter János. Tel: 
'5-80. 

Szabadka .. 'Szent Józscl1 1920. 8?.avics Szil.áTd. Tel: 
·2'--48. 

Szabadka, l\Iegváltó. 1929. 
'5-95. 

Schúdl József. Tel: 

Sznhadka, y.édanyn
1 

(r.) 1813. Schossberger Emilné. 
Tel: 5-92. 

Szabadka, Szent Antal. 1907. Vértesi Béla. Td: 
3-44. 

Szabadka• 1\I:igyar IC.orona (r.), 1780. Cs[myi Imré_ 
né és Hartlauer Jenő dr. Te1: 2--'i18. 

Szabadsz<illás (Pest) 1. 8338. Isteni gondvi2elés, 
1874. Mezey Gyula. Te!: 35. 

Szrubad.szá.llás, R(1'mény, 192.3. dr. Dömötör Istváit. 

Te!: 11. 
f;Zabítd...9zentkirály (Baranya) 1. 976. Szi.lz fií&ria, 

1V23, Kir;\ly Jó";cl', . ' 

(Szolnok) 
Jc.1úi. 

E'znkc~; (Toln~1) 1. 

Júz·ac,f. Tel: G. 
l'< Szakmár (Pe.st) 1. 

l. 2890 

356fi. 
i' Géza . 

.. !:.·· Sza1ac.s !(Bihar) L 4100. 
, István. 

4Rl 

l\TegYáltil, 1929, Dobó 

l\Iatlonna, 1927, Jakab 

l(orona, 1890. I<.ovács 

·1· Szalárd (Bihar) 1. 3500. R • ;'.:. nos. Eimeny: 1884, Sürger Jc.t-

·1 SznlkE'zentnüirton (Pest) ]. 300·3. R 

1 
b 

"~ emény. 191G. 

' 

cJvárdi Bé\~ál'd;~r Gyula. 

Sznmosl~rassó (Szntn1ár) l. 1500, Remény. 18G7. 'l Ep.sie1n Endre 
Sza1no:~~uj,,-;:í.r (S;olnok-Doboka) 1. 8000. Szenthú

roinság (r.), 1788. N:Hs János. 
Szn·:no:-:ujYúr \'i1..:i ória 1 G?'> •. • .'. · ' ' .,........ oz;1,.·, Tnmas J ... né, 

1 .g-ondn. Loi.vy EJdn1án. 
·l Szaniszló (Szr!tiu.:u·) 1 :- 900 „ • 

- -.· 
4 

• <>... • Orangyal 1883. Szab() 
.Ago;:,ton. ' 

l .· · .. ! 8%'1llk (l'c,t) 1 iJ27G. i\frg,-óJtó (f) 1000 1- . 
· r-:1 : ·· ,1•• • • <. ' • , ,.-o. ~8.SZlb:L 

i.<t mun orok. (Jaszsz(>JltJászló fiókja.·i 
'.J Sznny (Sopron) l 0,109 S t , · , . '·' • · zen· ."l.nn:i l :;;_;.:;. (jz;·, 

l1fakn1y J6z::.:Pfné. ·' 
1 Sz a TY as ( Bék·&s) 1 ')-:- ~ 61 R . ,r· · · _,<J.o) • en1env 1873. özv. 
1.· Bi·euer Szilárd11é, h, l\.:icz r.,11 dr,•. 
.J. Szarva~ 1\Ing-vúJtú 1906 . ~· C'. . ~ A·"s· , ., ~· ., ~ ' . . IlJ. reczy Dcz::;o. TeJ: 55 . 

. ) Zrl!\d;:,• SZ:ll'\";15:. (1' ·i. 179.l S· .. I 
Í:: S7,rtrvas i\In1·0-i1· 1 ;;;:.n<J ·-~· - G ~e111zo inre dr. TP!: 8 ,„. · · ,.., · · ·:"· · 11.i. ieczv öröl· b e;:·· . • 
:l „ házJ: László~ • .„., · ·~ 0\c.ny-

·' 
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Szar\·as, i\Iagyr:rok :r-rap-ya:::$'zony:1, 
„Antal János örök. Tt'l: 19· 

Sz:t!n1úrhe;:ry (Sz:it1n.:'11') 1. 8000 
• .\ntal DL•zső. 

1S:33. 

Szan1úrnt1nf·ti (S1.niin:'u·), 1. G1.-H13. „4..nu1r kP1·e~zt. 

1020. Darhnl üdii:1 iirlik .. b. 1(í:,:; Gcrű T1'l: 4'7·7. 
Szntn1:'u·nén11•ti. Jfcgválíó, 1SL:; (i".·l. dt'. Derkovit:: 

A, Tcl: 400. 
Szntn1ú1·nén1eli, IC:n·ita:::, 1027. Ilt'ralJ .\do1i. 
Szain1árné1neti, i\Ta;:ryar l~o1·onn (r.), 17~!~. dl'. 

Gutbnan11 BóJa. Tr:.J: 408. 
Szrtti11ú1T,én1t>ti

1 
ör:i:np,-ya1. 1807. lTor\·úth J6zs.::i'. 

Tcl: 1-D5. 
Szain1úrnfonctL Erzséhc-t kirúlyné1 101:'1 Öt.v. J.Zo-

vúcs Árpádné. gondn. Dió:::z(>glry Zo1tán. 
Sz:1 t111árn611v•t i. Sze:1:t.háron1.::::'i.r:; ( r.). 18.! 3. Sc111d t 

C{>z;i, 'I'el: 55. 
Sz.ailnárné:nPLi, 1002. Nnn Sándor. 
Szntln:'cn16n10i·i. C:·ár:{:Ja1n1'.l (1·.). Tr~-aln1n:;:·e·nd. 

1837. r.rondn~: Snhú11v-i FP!\•1:c. 'J\·1: ~88. 
S:i:ntin6r1~Ón1eti. Szent T::::tYún. :!80'.,3. I\f01núr ?.Tihúly, 

'1\>1: 3-79. 
Szo.t1niín16111eti .. S::i.:::, 1012. T<ll)njcli György. 'fc1: 

Szat111:'irökiiritó (Sznhnár) L 20fif}. ~.\1·:n1y:::a:: 1 10'17. 
S61yon1 TI:-i.1·;1n\/ts. 

Szúr.fiild (Soyiron)~ 1. 1281. (felúllii·ás alnU), .Jfiz.:::a 
J,,,ajo:o: 3-íihúly. 

Sz:írhf'-;:ry (C::-:il:.) 1. .1ssn. I\''l"-·;.:?.t. 1'.)0:0, I-T:t11núg-yi 
Ernő. 

Szúsz1t:ke:Tú~e (Dc·.:::zlerce-Naszód) ]. 2:3G2. 18G5. 
Gru1;d Lnjo:~. 

Szászn'.·g-cn ! :\iar0:-;-'l\11·da) I. D:;íJO. Sas (r.): 1800: 
Czopp;)t J!:rnlí . 

Szú;::;zr6gf'n, Ura!~gyal, lDOS. IIalbi:rg Ottó. 
Szú:::zrég•·n· Fehér kcn_•:-:zr, lfJ2L .:II.:ra \'ictor. 
.:-:zú:-::.:1'~~0.1\ Orn.~?:!ún, 187:2. Soós I\'.ároly ~\.lbl'rt . 
.Szászr(·g"i..:n. lSS-5. \rC.rL':-;S .S . .rpád. 
;-;zú~o:.\·:cr ( f;.!r:111y~t) 1. Jrn1. S;:~·:tth:\ro1n.:::;'1g. lSS:J.. 

Solt ;Jcnú ;_;ri.ik. T<'I: lfi. 

~z;·de:rk\'.'11y (Uarai1ya:J, l. !)20, (fi . .:lú!Jil{t;. al:t.lt)
1 

i-L,nr.rai J)e:><'i. 
Szvgi·d l C~:<:::,1;r:':.d; 1·Ui.OO(l. 1:-;ieiü gc•n(lvi:.:elés. 

(r.), j;<l:.:'.. E:n1::'·a:; 1..:.~·u·u1y. Tel: 1:2--70. 

.:-;;:c„:;.„·d. 1\.ig,',·(·,, lt;7·l. T:.cl:úc::: I:'t\-Ctn. '\\•!: 18-59. 

.S:·:1·g\'d, ::H1 ~T{'. ! ll1, ( l".). 1718. '1\'nle:~\-úr·y .T úz.~~·L 
'fel: l:J-„iJl. 

S:·:eg-ed. S:-:ent (~y:_irg-y, {.'-;1;;1. Frank1 ,T/1Z:'\·.f. 

Tel: 11-18. 

S: t'.l;('d, Szí'i1Lh:'n·0Ju.~:'"1g· 1 (1".), 183.1, L1:inzh1r.;t;l' Gyu
l:t iir\;J,:, 1.:. T·-nC· dr. Ll:.inztngt•r JIÚria, T: 13-5::! 

S::„g-cd. ~::r:-nl Szi-.-, 1'.1:.2~:i. ~..Yyi!a;osy .-\go.:;;ton
1 

b. d1·. 
1~i::.~ L:ij\):'n,::. S:·:abó Sur,iJ:a. Tcl: :2G-~1fJ. 

'l'e!: l7-·7'i'. 

S:.\'fri'd, Sz1:1ir I.st.Yún 1S7U. S:ilgú P6t1~1-. b T:Ia.lász 
EJ:ü·a Tt~L 1:2-DÍ~. 

Sz\•ged, Szent Tiúku . .,:. 1SC3. Surjúnyi ,Tózsvf. 
'l'el: 10- G:2. 
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Szeged, Segitö l\Iál'in, (r.), 1850, Löbl l1nrc dr. 
'fel: 18-19. 

Sz1,ged, l(álvá1·ia
1 

1888, Pósa Balázs. T: 12--25. 
Sz(~ged, Dugonics, 1905. Frankó Andor. T: 17-93. 
Szeged. Erzsébet királyn& 1907. Török Márton. 

Tel:. 13-64. 
Szegl·d, l\lngyar korona, 1908, Zakál' Sindor öriHc

1 

·k. l\Iát-hé l\lihály. Tel: 16-95. 
Szeged (Alsóközpont): Páduni Szent _.\.ntal, 1D09. 

fllészáros In1réné, k. J\Iés7,áros I1nre. 
Szegt>d (Uj) örangyal. 1910, l\Ioldván Lajo:; örök.

1 

k. Leskó Vilmos. Tel: 1&-.:!G. 
Szeged, Remény, 1912. BoTbély József. 

Tel: 22-GS. 
Szeged, Csillag, 1914.. Nagy György örök„ 1\:1: 

21-25. 
Sz1•ged, Szent László. 1923. _.\1n·ó Jt•nli. TPl: 1H-DG. 
SzP!!.'Pd (Röszke) Páduai Szent A.ntal, 1923. \ir,1·. 

~' ' . 
Zakúr Zoltánné, szül. 1\:uthy Gizella. 

Szt~gcd '(Son1ogyitt•lc'p)
1 

!Turul, lrl2G. Selrneczy 
Béla. Tel: 34-25. 

Szeg••<l (VúTostanya), Jézus SziYe, 1904. dl'_ Sz~~ 

kücs Ist.vá..ll. Tl'l: l\:iró.Jyhalo'n 16. 

Szt>gccl (FeJsötanyaL 1\'Ia<lonna, 1D2G. 1\Iaro;.;t(ji 
(Hoffrnann) J$tván, 

Szeged, SzPnl Ferenc, 1932. <l:r. ICocsi.s EndrCn6. 
'l\•1: 32-Gl. 

Szeged, Szent 
Tt.:l: 23--78, 

!\.ereszt 
' 

1932. Bulcsu Darnabá~-
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Szeghalom (Békés) 1. 10.2D3, Szentháromság, 1843. 
Polgár Károly. Tel: 21. 

Szcghu~!o::.11, Kigyó1 1904. GregeTsem1é, Kátay Gi.;. 
zella, 

Sz1~ght•.gy (Bács) 1. 7395. Isteni gondviselés 1873. 
Tóth Béla. ' 

Sz•_•gvár (Csongrád) L 7979, :i\Iegviltó, 1807. 
l\:ránczky Ferenc örök., b. I\:hirer ~J\.nial, 

Szegvá1·, Páduai Szent „4.ntal, 1923. üj. Lukinich 
DPZSŐ. 

Szek:-,;zúrd (Tolna) l, 14.279. I. Béla kil•á1y, 18;63. 
ifj. Szeghy Sándor. Tel: 80. 

.Szekszárd, I•\•kete sas (gyr.), 1756, Ulrich J ózse.f. 
b. Polonyi Tibo1·. Tel: g,!. 

Szt•k.szúrd, Sz.:::ni: Berná( 193"1. Zalai János. 
Te!: 38, 

Szene (Poz:::ony) 1. 5G09, Szent Ilona, 1835, Bu1'iárt 
A„ntaI. 

Sze.ndrö (Bor:-;od), 1. 309G, I.stPni gondvi:;elés. 1830, 
Follunann Lászlú. Tel; !G. 

Szentendre (Pest) 1. 7200, SzE:niháron1ság.. (r.), 
1767, Czibnlka (~y'lia. Tt•l: 1-22. 

Szentendre (fL•lú!litás a.lait.) Sílberleitner Ferenc. 
Szentes (Csongrád) 1. 32.SGJ 

1 
_4.ngyal. 1888. Szen. 

te.s.sy István. 'l'el: 4G. 

Szentes, I{njnul, (gyl'.), 1815. Justh _4.lfréd és 
TáTsai, b. lile J ózsc·f. Tel: 1-0-1. 

Szentes, i\Iagyar király, 1870. I-Iavas .Tózs;:;f. 
Te!: '!7. 
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Szente.:;, Szent -~n. 1901. Kerekes lstvá1l. 
1-15. 

Szentes1 1\Iegváltó. lS,12. Ihász N<indor. Tel: 75. 
Szentes, Szenthironiság, 1903, Cselkó Józsefné. 

Te!: 2-19. 
Szentes Fehér kere2zt 1923. vitéz 'lárady László 

dr. !~ormányföranács1os. országgyűlési k&pvisPlö, 

11 iliagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesüli~t e.Intik~, 

tb. föszolgnhir6. Tel: 17. 
Szí'ntes. A.xany kalász, 19'30. Oláh László. TeI: 

1-15. 
Szentetorny;1 (Békfs) 1. 5732, Jézus Szive

1 
1931. 

Fodor Ferenc. 
S:zcntfiilöp (Bács) 58811 Salvátor, 1896. Vogl I\.. 

La_ios. 1"e1: 9. 
Szentgál (\ieszprém), 1. i!2S4, A.rany szar,·as, lSGG. 

IZftlnav Zádor örök., k. Tölgyessy ~i\.ntal. 

Szentgotthárd (Vas) 1. 3258, Szent István, 182G. 
Frh:drich ödön. Tel: 17. 

Szentistv{> . ."n (Borsod) l. 4232, I\Ingyarorszig VBd
asszonya, 1926. Fúbry A . .n<lo1'. 

Szent111ártonkáta (Pest) I, 3933. Isteni gonch·i:selés, 
1915. Tereczky Pál. 

Szenttan1á;; (Bács) 1. 17.385. Balu Jen6. 
Szenttanui.s, Szent György~ 1940. Filipovity 1\Iiln~ 

dinka. 
Szenttnn1ás. Szent:!élék (r.), 1852. ICáhnán JHnÖ. 
Szenttan1á.s~ ~4.ranysas, 189,6. Prodanovics T. Iván. 
Szepetk (Zala) J. 1117. Jézus Szive, 1931. Novotny 

Andor. 

Strausz Dez.sö. 
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1818. 

Szerednye (Ung) 1. 2280. örangynJ ·1866. özv. 
Telsch A.dolfné, b. Tankó József. 

Szen~ncs (Zemplén) 1. 6706. Isteni gondviselés, 
17•!1. l\Iatavo\·szky Gusztáv. 

Szerencs, Szpnt .A..nt-:11, 1903. I{oios Barnabás. T: 5. 
Szécsény (Nógrád) .J. 3943. Szentháro:nság (r.), 

1741. Bolgár 1\liklós. Tel: 32. 

~zékclyhid (Bihar) 1 5736. S:r,u1·v3s (r.) 179-S. dr. 
Perrkert Mihály. Te!: 29. 

Székelyhid, Védangyal 1907 Szabó Béla. 
Sr.ék{•lJ.~kerPsztur (lidvarhely) J. 6300. Székelycimer 

(r.), 1883. Jaeger testvérek, gondn. Jaeger Vik
tor. 

Sz:ékelykeresztur. l\:Teg\~áltó, 1893. özv. Lengyel Sa~ 
n1uné. 

Sz·ékel~ludvarhel~· (Udvarhely) 1. 8518. ·oroszlán 
(r.). 1782. I{oncz .4rmin örök., gond.: nagysoly_ 
mosi I\:oncz _imJrás. Tel: 61. 

Gró:f l\Tikó 1m1-e, 1861. Ziegler 
Hí'nrik. Tt.~l: 63, 

Szék:eiyud\"t1rhely
1 

Szent József 1936. Hecser ICa1. 
mán. Tel: 5fi 

Széke-~fehérvár (Fejér) 1. 44.000. Fekete sas (1·.), 
17•!.3. ettrelutrcsai Lukáts Béla. Tel: 25. 

Széke""fehért~ár Isteni o-ond\tiSf•lés 1.S92. dr. Tak6.
csi Nagy Ló,ránd Tel~ 3-02. ' 

i\fagyar korona, (r.), 1878, ifj. 
Ge.ffert D~zsö. Tel; 38. 
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Székesfehérvár, 
dolf örök., k. 

Székesfehérvár, 
Sándor. 'fel: 

Szenth{n·on1ság (r.), 1806, Say Ru
E.aln1ár Zoltán. Tcl: 35. 
Szt•nt Istvá.I\ 1834 ifj. 
1-71. 

Szék:Ps-fehérvár
1 

örangyal. 1'809. ?IIngyary-1\.o,:::sa 

Sándor. Tel: 40. 
SzékC'Sft'hérvár, Szent Sebestyén, 1922 Eierbnuer 

János örök., b. \Tanyur Lász1ó. 'fpl: 85. 
Széke::ifehér\-?n·, Szent Józspfi 1922. Csitúry G. 

Olivér. Tel: 1-GO. 
Szépliget (Bács) 1. 4732. -~ngyal. ifj. L-eszkovácz 

i\Iiléta. 
Szépvi;r, ( C.o,:ik) l. 3197. Szcntháron1~úg, 188 !.. dr. 

D1~bitzky Jviihály örök. 
Szigetszcnin1ÚT!on, (P1·s.t'), 1. 1081. SzPnt Júno.::"r lír23'. 

Da1ii7-~ Sándo1'. Tel: 3, 
SzigPtszent-IniJdó::: (Pt>Si) 1. :!SOS. Szí·nr :.\Iiklú::, lSDfl 

l(ömöcsy J(álmán. Tcl: 8. 
Szig-PiYár (Son1ogy). l. GflOO, Zrinyi, 1833, Jobst 

l\.úz1nér. Tel: 1-10. 
Szlg-et:vár. i\Ingya1• korona (r.), 1808. özv. 

Saln:non Jenőné1 k. nf'nv:s S:1lan1on Béla dr. 
Tel: 63. 

Szihalon1 (Borsod) 1. 3123. Szent I1nTP
1 

lfl30. nagy . .: 
eny~di Egri 1\.á1mán. 'fel: G. 

Szikszó (.:\bauj-'forna) l. 5303. Sz0nthúr01nsii, 
(f,,ryr.)· 1822. Rin1ay Béla. h. 1\.is:e: 1:::-t\-ú.n. Tt·•1: 54.: 

'Szik~zó i\Iegváltó, 1922. 1\.urucz Th·nd:ir 
Szil (Soprun) 1. ~~~S~. 8Z<'nt !\ta1·g-it·1 !007. 

Ciri\. 

Sz·iln..::;balhás (i/í!,,.,.nréln) 1 "10"0 „ 
_ • _.,,.i.., • - .... , Orangyo..1, 

.~ollo LaJOS, Tel: 9. (Fiókkal Dén-en.) 
8z:ilagyballa (Szil{in·l') ·ii·Jieli·cz,·o I~ „ . . ·.:-. • · ·\, \.rasznara. 
Sz1l:ig~csph (Szilágy) 1. 3500. l\Iegváltó, 177-6. 

lagy1 Trügt.•r Lajos. 'l'el: 20. 

Szilágy"J1~1gyf:ilu (SzilútrY) 
190,!. IZ~~ra Jenő. 

1. 2759. 

Szi_ 

Szil{tgy.so1nlyó (Szilázn) l. SOOO. '! . 
::::i.J • .1J egvaltó

1 
1861. 

-<\.hkarovits János. Tel: s. 
Szi!úgy;-;01nlyó, S:i:Pnthúro111.ság, 1759. (t'.) 1~·,_ J'-

zse.f. Te!: 16 ' :i..1~s o 
Szilbác3 (Bác') 1. 

SzilbPrek (Dúc:') 
1(.áro1y. 

5401, rryikkovics gyógyszertár. 

l. 7425. Szib~ l\íária, Sehl:iJdt 

Szih·úsvúrad (Bn!'.socl). 1. 1'1;G9. i\Iag~~ar korona· 1872 
A.ron Súndor. · , 1 • 

Szinúr\·áraljn, (Sza!tnúr). J -('110 ~r ,,~, 1°0 '> J , 11 <>gYau„o, (},_,(), 
1'h1·gzc Gerber Bél.a. 

Sziné1·\·{u·;!lja
1 

..\„postol· 1D3G. IZ.raii;er István. 
Szir:'tk (Kú,r.;Tád) l. 1700. Rc.rnényi 182D. Rétay Jú

no:; öriik„ b. _-\ezé! l\ínrgit. 'l'el: 23. 

Szob (I-I ont) !. :3,1GS. 1\-I!•g\·ú!tó, 189-1. l\I0Jná1· l\Iiklös 
örök. l'el: 13. 

Szobrúin:;; (Ung) l. 12:28, Is!(;ni gond„isel&s. 1839. 
Cizv. C~t·H~ Józsefné

1 
h. T!lykovics Jenő. (Fi(;kk.:it 

SzobrCu1cfürdö11.) 

Szoh1Itnc~:Ju i·di.i (Ung) (f.). iizv. Csere Józsefné. 
(Sznbránez :fióI;:ja.) · 

(Szolnok) l, 3S,7G,1. Isteni gondviselés, (1•), 
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1799. ifj. Gedeon Gyula és Gedeon Vaiéria, 
Barsi Béln

1 
Tel: 1-11. 

Szolnok„ 1Tegviiltó, 1871, Lassányi Jenő. Te1: 3G. 
'Szolnok, Fehét· kereszt, 1882. J(rén1C~r Szihird .. 

Tel: 1-82. 
Szolnok, ~"-ngya1, 1903. Végh L.ászló. Te1: 1-3G. 
Szolnok, 1Iagyar korona, 1906'. ifj. Szelei Béla. 

Tel: 2-15, 
Szo1nok1 Kigyó, 1910. J(oczka Pál. Te!-: 1-05. 
SzolnoJ~, Szent István király, 1922. S0Iyn1ossy Já_ 

nos. Tel: 1-94. 
Szolnok, Damjanich, 1928. Elek -Ke1nény Zoltán, 

Tel: 7-52. 
Szolyva (Bereg) l. 5850, Remény, 1880. Sik Gyula 

örök. (Fiókkal Húrsfalva fürdön.) 
Szo:nnjom (Somogy) 1. 18,-68, Szent Vt•11del· 1925, 

Répay Lajos János. Tel: 3. 
Szon1hathely (Vns) l. 39.158 Isten szc1ne, (r.), 

1793. Sin1on Ernő d:r, Te!: 29. 
Szombathely, SzcnLlélek, (r.), 17-53. Dvors1.ky Béla 

dr. és Dvorsz-ky EtcllGlj I~. Dvorszky Béla dr. 
Tel: 2-72. 

Szombathely. örangynl„ 1891. Fanta i/iJ1nos. Te1: 
3-69. 

Szo1nbatheiy, _.:\.ngyal, 1901. Hodászy Irún. Tel: 
3-90. 

Szo!nbathely, E.igyó, 1907. \Viener Jenő dr. Tel: 
2-74. 

Szombathely, 1\legv5.Itó, 1923. Szig~tváry Zoltán.· 
Te!: 6-29. 

4~t 

Szo·::nbathP!y, Púdual Szent .Antal, 1931. Domján 
Béla. 

Szond (Bács) I. 7558. Szent·háromság. 8uchrár 
~'1.lbin örök. 

Szováta (l\Iaros-Torda) l. 3180, Sn.lrntor 1898 
~zil{q:ryint\ nagyajtai Ruszin· Ilona. Tel: 10. 

Szödliget ( Pe;;;t), 1. -1712. Szent I\.ata lin, 19·12. 
\Venk Béla. 

Szőny (E.ornáron1) 1. 4003. l\!Pgváltó. 1927. Pnt:tky 
J(ornél. Tel: 7. 

Szöreg (Torontál) 1. 4464. örangyal, 1880. ICiss 
Attila. 

Sztapár (Bács) 1. 7563. Szent l\Iik!ó:. Do!··.ino...-acsky 
I::ddor, 

Tab (Son1ogy) 1 l. 3681. Ignz~ág, 1849, özi:, Szenteh 
Ist\·únné, b. l\.Ienczf~l Edith. 

'l'ahítótialu (Pest) l. 235'3. 
Dt•n1t.'ter János. 

·Taksony (Pe.st) 1. 5370. Segitő l\Iál'ia· 1927. Bére.ss 
J á11os. Tl•l: 7. 

Taktaharkány (ZPn1plén) I. 2895, l\lagyar korona, 
1883. Gedeon A„ndor örök. b. I{efei J:í.!los. Te!: 9. 

Ta1núsi (Tolna) J 5668. Szent· Józ.S:Í', 1836. l(ilián 
Béla. Tol: 31, . 

Tupolca (Zala) l, 7572, Oroszlán, 1857. vitéz Sza
lar Gyula. TeI: 87. 

Tapolca1 Jézus Szive1 1922. vitéz Szi15ethy J<}zs~! 
'fel: 46 . 
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Tarac:köz (i\Iá1•amaros) l. 271'2· Gnndvisrlé;:;, 1912. 
Feké.sbázy Zoltán. Tel: 7. 

TaTcal (Ze:nplén) 1. 4003, Núdol', 18,10. Ornstein 
Izldür. 

'fardoskedd (Nyitra) 1. 6208, Salvator, 1908. Pre-
1knpa örök., b. Buc:-:ányi István. Te1: S. 

Tarján (IComárom) 1. 2065„ Szentlék·k, 1804. 1\Iajor 

Elek. 
Tarnaméra (Heves) 1. 27QQ, örangynl, 1892. Perger 

Ignác. Tel: 7, 
Tarpa (Bereg) 1. 4001, A.rany oroszlán, 1867. Erdös 

Gerő. 
'I'asnád (Szil{tgy) l. '6400, Szü7, Tlfári:i, 1920. Szilá~ 

gyi Trügei- l(áTo1y. 

Tasnád A„rany oroszlán. (r.), 1817. Bré1nn Gyiirgy. 
' Tasnád.szántó (Szilúgy) 1. 23()'.'.J, 1035. Geréi Sándor. 

Tass (P('st) 1. 3G3'i, I.stPni gondvi5clés, 1S03. Dleier 
RPzsö. Tel: 5. 

Tata (ICon1:íTon1) l. ü-!1•1, A„ngyal, 1891. Fcre:nczy 
lVfargit. Tel: 70, 

Tata, \T{trosi gyógyszeri ár. 177,!. l\Iichl G-éz;1
1 

b. 
Schlick A.uréL TP1: 18. 

'fata, l\Iegvál!ó, 1783, Rochlitz T·ibol'. Tel: 7-'3. 
rra1úrszentgyörgy (Pest) .. 1. 3G-19 (felállitás c~latt), 

Chentltzky István. 
Túllya (Zen1plén) 1, ,1000, P<1trona Iíungariac (r.) 1 

1787. Tolvéth Rez:-::6. Tel: 8. 
1fápé (Csongrád) 1. ,1,130. Páduai Szent ..:\...ntal. 

Fehér Dezső. 

·19~ 

Tá.pi~)~ic:.;ke (Pest·) l. 4·226, l\Iegváltó, (r.), -~11827. 
BaJI Ptttny Sárnue1né, b. Török I\.á!mán 

Tápiógyörgye (Pest) 1. 6147, Szent .n.fagdolna. 
1sns. U zopanylti l\Ialct'nlvi. Dósa Béla 

T{ipiéisüly (Pt~;';t) 1. 250'1: Segitö I\Iiu;ra: 190;1. Peh1' 
Ernö. 'fel: 18, 

'fápiószec:::;ő (Pest) l. 3902, Sz nt '!'1 J' no e: 11 l ~ 051 l;1 ... 9, 
Bihtstsák János. TeJ: 9. 

Túpió.:::zell' (Pest) l. 9817 Szentlélek, 18-19. Bar~ 
tóffy Jt'l1ő. Tel: 20. 

1 

TúpiúszeJe, Istent gondviselés, 1927. Geduly Elek. 
Tcl: 2,1. 

Tápió:-·z1>ntn1úrion (Pest) l. 5367, l\Iegváltó, 1923. 
Gr•jb Eleinér. 

Tárnok (Peoi), ]. 2731, (:f.), 1941. de Sikos l(ároly11é 
Bzül. Hal111i \ialória. (Sóskut fiókja,) 

TPke (l\~a1·os-Torda) 1. 2800, Isten S7.eme (r.) 18,!3. 
di·. \\' agner V„ \Vilheln1 örök„ k. Dran.se~· Frl_ 

Telcs (Beste:rce-N1tSz<·Jd) 1 104~ · "- · I„, 1933. Felln~r 
Frida, 

'1\·Inf•rin (Dát·~) l. 1!3'A02, Szent János, 1928. öhl 
Júnos. 

Te111erin, Szen1-hitrn111ság
1 

18G•!_ 1,Vidrich Litsz;Jó. 

TPng1•Jic (Tolna) l. 3:780, örangyal, 1923. Net.kov
szky Józsi·f i.irök., k. Netkoy,..;zky L"tíszló. T: 16. 

Tetétlen (l-Injdu) l. 22321 Isteni gondvio::eJs 
1925. I~úllay Lajos L~i.szlót k. Szinnye~6 16·;~ 
Ilona. (Földes :fiókja.) 1 



Tevel (Tolna) 1. 2-123, ör.a:ng;y:d· 1!10:?. \'égh Isty[~n 
ö1·ök. 

Tée::ö (}.i{1ran1:1ro:::), 1. 7-lf)íl. "2\I:lrt3-"<:H' 1~orona. 18:3~t 

Balassa T.:-:tván. 'fel: 2fi. 
Té::dá;:: (IT:ij(ln) 1. ~70-L E1·z,:0~·1.H"i·, tri:20. ö:-:1·. ~I\!ln(t:· 

Lá:3;:1ön{\ b. Posl:! Ferenc. 
'I'ét (Gy('ir) 1. 4G17, -~:1gya1. lSH7. Sz, h(J!rd;; F···. 

renc. 'I'el: 2-1. 
Tinnye (Pest) 1. 139G, Jfc.::.;\·{iltó. lSS-L Ilv1nett·y115. 

Jc~zc•n5zky Sarolta, k. C:;;~q){J TTt•Íln ,Tóz::cfné. 
Tcl: 3. 

Tiszabő (Sznlnok) 1. '.2200. TI"-:t1ény
1 

1015. dr. :\I0L 
nár _.\lbt11·t. 

1'i::.z;·,1an·:1 u::;;:„•ln•1k). 1. 2GS~ ni'~11('n~·. Jfl2!1. f:fl_::r-
dán I\:úl!nún. TPl: íi. (F·iúkl:n1 Ei~1~;;n·:n "J 

'l'h~z:1hlid {S:::\llnlc . ..:), !. :.;1ii1:i 1 C.~lll:ig J!i2t;. J-:úd:'u· 
Lá.szll1 

Tbzac.s;•;;e (1-I[~jdu) 1. :íG:.:1. T.~tG-rti ~<'>!Hli·i~ ~·1:--'. 

18/fi. Hadi'1 T1nrc. 

'fi:::znduh (,S:,::thul:::.s) L -F-1Uu, S :.::iL:(-g· . .1-'.'~S·l. ;,:u·;:·c1-~ 
L{t:.:zlü. 

'l'i:.:zaesz1úi· (Sz:il10lc.0:). 1. :;-;-;;:·:. ('fi".·Ldic:':~ cdaLLi v. 
F··n·nc:·: I:.:t \·:\n. 

Tis:~afiilfh-{n• (8r:o1nokl 1. J 1.JCl. _-\1·.:;cul:ip, 1;)7'.!. 
I\:úrp{Lii _,.\.doli. Tc:1: 3G, 

rri:o:znföldYúr. :i\-í1.\!.;\·{:Uú, l!l!2. Co:u\~, Ti·('n. 'f•·1: 5. 

Tisznfi.i1·(·d (1-Te\·c:-;) l. 10.103, T\Iag-yc.r kortln'.l, l8f13. 
Ep:::tcin Géza örök. Tc1: 3:1. 

Tisznfiired
1 
Re~nénység· 1S24. Rúez SiLlH\or. 

'rL-z:d.:::tYú1iiah.·a (Dúcs) 1. 20-10, Sa::;, 1000. \ 1ogeLs
b1:rg1'r \iiktor. 

Ti.-::;aLUrt (Szolnok), 1. -1335, Szent Katalin, 1S9S. 
I:l·ch E1nll. 

'i'i,<.;t:alök (SzaboJc:s) L 580:2 Sza1·i-:i.3 (r.): 18-1-'i: özv. 
l~ab Júz,.;„_-fné, rúkh I~ózn.. Tol: 31. 

Ti:.zulue (Zv1nvl1'.:n), B-110, l\:.ere.szt, lS!Jl. Vcn;~8 

I'úl. 
Ti;-;;'.:tnúna ('!tc._·;·:::) 1. -1~lSG, Isteni gon<lvi::;elé.-::, 

J~jS:J. Szaká;s Zoltán. (Fiókk:il 1-::.Grnlün.) 
Ti;;z<cfir.s tl'Ie\'1:.3) L 2-11·1„ Szent Inu·c

1 
1031. Rábel 

Inn·f'. 
Ti~z;tro.fi (Sí>11'1ok1 L G2S2. C.:iJ'.·ng· 18S3. Cs„te 

.-\.n1brus. 
·.i-i;;z:·.:\ity (Szuln 1\.:)

1 
J. :31:).L Púduai Szern .Antal, 

l~H1/. G!·i1n:u li't:rcnc. T1'l: 3. 
Ti:.::·::~:-::·:eni iinr;: (Szuln-1lq l. :3:-it.i-L Isl'i:ni go11dv12,·!C:;, 

J:~,:_,„:;. J':ip Lc~::z1;!1). Te~: S. 
Ti:-::,::~ujl:1k (l7go1..:s:1J, 1. :J332, .Jlngyar kuruna, (r.) 1 

1-7'.lll. b'TllÍ('ei l~uykrí Júntis. T~~!: 12. 
Ti,;:zctY:.!.rkony (S::olr11.ti::), l. :223íl, R1:.111ény.s6g

1 
1S0-1. 

ll i r•:1 ,J :."cn(1.S. 

lil;·l (fiú(';q, l. 'IUl:2. Srgil1:J ~1Iúri8.· 1s;3u. Sz6ling;<."l" 
,J'.'lÚi. ,}Ú;'_.'I.'~· 

Tol,,1,i (,%;..<npll·n) 1. 5S-l·L ...-\.rany kor(1na (t'.), 1195. 
F(>l1·:11E;:1n L{::;: :lr:•. 1J. Tlln::i Ernli. "fel: 31. 

Tok:!j, ~\l„g-1·últ0 (.:;yr.)
1 

1·/0I\ llo!fut:hs E1;, Júnos 
iirilk. k. l~t•Lfuc:h.s Lú:-;z16. 'l'e!: 1,1. 

Tul:od (E.~zb~·rgo1n) L ·lS-1G, Bánya. 191-l, I-I<ün1 
Istvim. 
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Tolcsva (Zemplén) l. 3042, 'Megváltó (r.), 1840. 
Frits Zollán. 

Tolna (Toina)i 1. 9400, Szenthál'o.!11ság (i:,ryr.), 1830. 
I-Ierczog Elemér dr. örök. Tel: 51. 

Tolna, Szüz I\Iária, 1935. vitéz Horváth Sándor. rr: 
21. 

Toni.pa (Bács), l. 5483, Szent Sziv, 192G, Láee.ncz 
László. 

Toponúr (Son1ogy), 1. 2398, I:-Iáro1n kirúly, 1938. 
Gásr~ár Géza Bolcfiz:::ár. 

Torna {.A.buuj~Tornu). I. 1727, Szentháro111ság, 1828, 
l\'Iattya.sovszl;;y GJ'llla. Tel: 14. 

Tornaaljn (Gön1ör) 1. 3469 1 Nádor, 18,1'7. _Lissau01· 
En1il. Tel: '31. 

Tornócz (Nyitra) 1. 3220, örangyal, 1903. C:::t'l'_ 
nyúnszky J(áln1án. 

Tornyo:::pálca (Szabolcs), l. 2713. ÜTangyal, 1112.1. 
1\.:dáb A.lad{n'. 

'l'orz.-:n (Bács) !. DSS.'3. i\It·g\·úl!ú, 1.873. Grti"zer 
i\Iiklós. Tel: 24. 

Tószpg (Pest) , 1. 4.113, SegitiJ Szuz l\IúrLa, 1018. 
l\Iagyar Pál. 

Tútko:nhis (Béké.-.) J 11.143. Szr.nllé~uk, 1SD1. 
Zloczky Gylirgy. Tel: 30. 

Tótkon1lós, Szi:nt I;;;t:vún, ] S0G • .\da 1nknvi r::; 1.;:ú~ 
roly. 

Tútn1egyln' (Nyi11·a és Poz:::ony), L "11:3.1, (f<>l:'LlliLás 
alatt.) Pt\•y·?r Dezső. . 

Tököl (Pe.s), J. GGOO, I~leni gonch·is('1és, 1907. 
Viola Lajos, b. Straub _;\.utal, 'fel: 10. 

'fön1örkl~ny (Csongrúd), 1. 3797, Szent l{ls Teréz, 
1930. Pn1y-i l{Jára. 

Töriikhálint (Pe.st)~ l. 4485, 
.i\Iária, 1Sfi8. Púsztoi.· IZúroly 
aztu{u1 5. ' 

Boldogságos Szüz: 
örök •• T: 268--928, 

Türiikkoppány (So1nogy) 1 L 11324. Szent .4.nna, 
(f.). öz\·. DP~nPter Gyuláné, b. JZ.iss István. 
göcs fiókja.) 'rcl: 2. 

1932. 
(Nii-

1'ö:;:öksz1:ntnliklós (Szob1ok), 1. 28.503 1\'Iegváltú, 
(r.), 1Sí2. Ilécsey 'Zoltán és J\Iikes. Tcl: 30. 

Törökszc•n1 n1iklós, Szenthárom;;;úg, 1911. Ferencz 
l!nréné .szül Frniúk ~4.nna. Tel: 17. 

Töri;k;:.zpniiniklú.-;, Fc11ér ke:rp.szt, 1888. Gunst l1nr~. 
'l'el: 38. 

Töl'ök:;zt•111n1ikJú;:.
1 

IZigyó, 192G. Sz:ibó István, örtik., 
k. 1-i'agy Trnrc. Te!: GS. 

Töriík,,..:z<·n11nikló:o. (felálJitús alatt), E:uti l(álinfln. 
Tiiitcl !)'( 0.-it) 1. -15R9. :i\Iagy:ir korona, 1H02. 

L·:tutnc·r Lajc.o:. '.r1~l: 3. 

Tul'a (I\„'>t), \. 0771 1 Sz,,nt Terézia, lSSG. i.izv. Pro_ 
kopovit..:;eh nrunöné, k. Sykó ~-i_n<lor. 'l': 20. 

Tu1j:1 (I:ác:-::)
1 

\. GG37. Sa~, 1D33. Róth Gyula. 
Tui·ke\·1, (Szolnok), l. lB.320, l\Iagyar korona, 18,19 

E111ber Dél~t örök.~ k. Fek~:tc Istvfrn. Tel: 23. 
Turkeve, )lt'g-\·úlli'>, 18H;J. özv. A.danH~tz LPúné, k. 

~Iút.0-Jf:y· En<ln" T<~l: ,12. 
Tul'tert·bL'~· (l:g11e:-:a) 1 J. 3S5G, SzPnthúron1súg. 1923. 

liz\·. F'ényh~tlnii ~\xpúdné. , 
Tu.:onú(~fünUi (C:-:i](J, (:f.). J{onrúd J(úl!nin. (Csik~ 

::zcnt1núi·ton id6n;riiókja.). 
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Tiirje (Zala) 1. 2605, Lourdc;:;i Szi.l.sz iif:íria, 1022. 
ö:.Y. Gycpc;:; . .::y Ferencné. 

t'.á\·ard (l\.<11núrn:n), l. 52-15, .A.rrnny koTna, 1SG3. 
I:.:tdlt;.::; Fvrc:ne. Tvl: 10. 

t~fh-ard (1\:on1[u·on1) 1. :J2-1:J, .'1.rany 1~orona, 
\Valh1er llcz;;{; örök., k. \'itéz Ny. Dnday 

Cjdon1bóvt!1· (T11J11:i), l. 7000, Segitö l\Iária 
Zlin:ozky Endre, 'l'Pl: :1-02, 

1 

1Sfl3. 
J1!11{)_ 

192~. 

L'jt'chi!rr(1 (_SzabCJlt:s) l. i::).571~ .:\lagyai· ko:·u1H\ (r.), 
1S·3G. Gró."z Di:::.sö és lHdt» sz. Jungrt·i;;:z Rt-né, k. 
Gn'.1:;z Dez::ö. T1'l: 30. 

l:jfehl,i·ió, 1\:igyó, Jfll-L i\Inlnár Gyula, Tel: 18. 
l,'jhartyún (Pe:;r). l. !i.13\), Isü•ni go1Hh·i::r'lés 1:1Zi). 

In1n:h ,J•.nü. T1.·l: .I\::11a1e;.; 1G. 
1 

L"j!:i'.~e . ..:Ji:,. (Pi·.~:L). l. \19:)!!. Jft',[fVÚHií J~.;72 ö:~a11av 
Lú.-.::dó. (.Egybv611ül!: ókét."kévcl). . . • ~ 

t".ikigy{1.' ( !~t,k0.~J, l. 0CS:J, Sziiz ::.\íária, 1sss .. .\.ntar 
}iJ:;os. 

L·jp1· . ..:t (_ P1..>::~t) !. f>7.oon, i\I;,1gynr J;:._ir„11::„ 1:-::~!.±- Et1-'k 
Fú! cl:·. örCik. Tt'l: 2~f-!-G00. 

L.ipt'si, .-\.n(.;y~\I. 1Sil). S:~i1n1ay Gy;Jrµ·yn::- k. S?,1·nt
,~..:/d!y Ilúnl·~L Tcl: :2fl.!-Ol.í. 

U.iih·;.:i·, 8:-:1-nr I>'t•:á;1. 1SS:J. Szal1ú J3,_~!:i. dr. Ü!'iil:., h. 
:\Iilhir:irl J~·!lii. Tc-1: :.:'.!)·1-08:~. 

l'.iJ!\<"i:, l\:i_'reé'zt. l.SU7. l-HieJ:.:d 
:2(1,1-21;5_ 

, . .lll"'·.;i. ~\Í('QT~:Jlú l~lUO, S::;;;J.::;or1:.s J;.:;tvún. TPleI\1n: 
295--157.·-- : 

Gjpe>st. l(o2snfl1~ 190G. Pi:tneházy I~nr2-né, szil\. Il-

léssy l\:lúra, . Le111h~Tkovits Ernő. 'l'e1: 4!/.1-J.':2-1. 
1Jjpc.-.:r. Oro.-.:z1ún, 191:2. Balló Gnsztú\-. 'f: :2'.J-f-C.;'·1. 
U,lvP:.:t. I\.ígyó, 1913. N61111~th Lúszlö, T<-1: .1f1.1-11 D. 

T'íjpe.st 1 S;:<::rec.st·n, lD'.::7. óvúry El1·n1.'.ó1', 1': -1\1-i->:i;-J. 
Ujp1·S[· i\I~"1tyá;:; l;-irfdy, 1!J:2'.). }~udnno\·iU:: TilJur. 

'f(']: 49,1-1113. 

1.Tjpe;:;i:, Szent Szh·, 1933. !ov;1,g g<:rhau . .;eni Gt·:·hr::.<
.ser Sándor. ·Tel: c!9-1-1GG. 

CjpPtn· (Da1·:1ny11). I. lDSO, Tl'!~~n • .\nyj:1~ 1fl:28. s~hu'.h 
Júnos. 'l'el: 5. 

lijszúsz (P(·st). 1. 5-1()0. ::\fngyaror.";.:{Lg- vt>das.-.:zony:\. 
1E:S3. öz\·. Ilene Erniiné. Tel: 2G. 

lJj . .::zh·{u.: (13(ics), \. -1':280„ S:±lv:!!nr, 1.fl:J!l .. "\lau 1· 

Tiich:'trd. TP!: 23. 

·ujv!.::·hú;::-: (Dúc.s), J. s;1:2-L öranp:;rul, 19JU. L·.'·>~· 

.Júnos. Tel: GO. 
l.:j\"Cl'b:ísz, Sz~·nthúro1n:=:(cg, 

'I'el: :1S. 
lSül. f:ehud1 Gy111:: 

{jjyid(k (I\úe:-::), l. ,10.GfHl. Sólyon1. ]'.1'.-;:2. r.ih·l'.rl .j. 

Z!-'.\J. 'J't·]; ::";:2--00. 
lí:h·idf>k, S;-:;-nthúrn;n.s(,g (1-.), 17'iJ. Gr11:--:.-"ln,!!«1· i\. '.. 

roly. Trl: :27--10. 
L:j\·itl(•k· S:-:-::;111élt:k {r.), 1001. ~'L·~i;:(l\1'.·i,,:s L:\,.;: 1-', 

Tel: -lJ-05. 
lTj-,,·iclék. i\I:1g-y:1r J\:orona. lflOS. Tlin Du:::';.n. T· ! : 

:z,1--!G. 

Uj\·id(·k. S:1s. 1Sft5. J\lási1y l\Iiklós T;,'l: 22-\IJ. 
U.1,·i<ii·:,1.:, A.i·~11:;; l:e:\:.ozt. 1sn.L ::.n:·h1:J.,; G~·111a.„ T„1: 

~0--5:!., 
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Uj\-idék, l\Teg-váltó 1 1867. özv. Popits :\Iil:.í.nn6. 
Ujvidék1 Popo\-il~. 103G. Popo\·its D. lsb;{cn . 

• i.3--7:1. . 

Uj\·idék~ Szc:nt GyiirfX}", 1f12,L .A.Jargit..s Szn·iozár, 
Telefon: 25-81. 

lTjvidék Ralctics, 1820. Nenucl0\·ic.:.s Lá:::zl1i. T"l: 
21-00, 

Ukk (Zala). l, 758, 'S;r,{•nt István, 1029. Szilágyi 
Lajos. 

Ung-v'ár (Ung), L 26.675, -·\rany oro."zlán (r.), 175G. 
1'Iarosi .4..dolf. Tel: 3-,!2. 

Ungv-ár, l\legváhó (r.), 1788, J:ikobo\·its En1únucl 
és nPj<!, Tel: 1-68. 

Ung\·ár, I\Iagyar korona· 1Si0. L{c~,z:ú C0l:t, 'r;~l: 
3--45. 

TJng\"Úr, Szent .;\.ntal, 190:1. To:nc:::inyi ödi.in. 
Ungvár, örangyal, lfl22. 1~l1_·k Entfr,„ Te!: :2--!-1. 
Ungvár, I\:orzó, 1D27. Lvnch·r•l _.\_]adúr, b. T~<1.S\·nht:rrr 

Pál. Tel: 1-75. "' 
Ungvár, Urúnia, 1933, I·Iaiú;::z Súndoi-, rl'el: t.í-';"1. 
Ungvár, (fPlállitá.s alatt), Szt·ndy L:ijo~ 

üraiujfnlu (V:L::.), J. 89~!. l\Iegy(\\t(>, JD2-L KL".~· . .\n
taJ. Tel: 3. 

Uszód (Pest), I, 200G: l\Iegvúttó, 18~J3. I-f:'d1n J)ez.~ci. 
Te1: 2. 

Uzon (IIúro1nszék)
1 

l. 2065, Rvn16ny, 1$8/. Dnrabú~ 
FerL•nc. 

Üllő (PPst)i 1, 6750. Sz0.nt Ilonn, lSDG. Szúntó 
}\(tToly. 

S l H 
., 

VajRzka (Bács), 1. 4:197, Jézushoz, e ll'rer C>nTl'tC. 

18~~, Vajszló (Baranya), 1. 1604. ?dagy:ir korona, '"'"'' 
Suy László, Tel: 10. 

Valkó (Pest) L 2677, 1legTá1tó, 1929. Balogh Jenő. 
Vn.skut (BácsL 1. •1908. ·sz1'nthárc:11!'Úg· 18:63. ·bor

s:li Oláh .,.\:r1nld. 'Tt>l: 3 
Vasláb (Csik) 1. 20CO, !fJ38. Cz0mi!z.\y Sándor. 
i/asvár (Vas), 1. 4532. Szcn:három~ág, lt:G3. l(eseTli 

1iiklós. Tel: 35. 
v;ác (Pest), 1. 20.960, Gránátalma, (r.) 1 17GG. Ir

gal1nasrendj k. Piszket· Dezső Valér. T: 1-S:t. 
Vác. Szentlélek (r.), 181'1, SzigY(~rt Júno::;. 

'1'<·1: 1---=!7. 
·vác, SzPnt }\„ntnl

1 
1809. Fo:'gÚc3 J_,úszló. Tt>l: f-27. 

Vác l(Ö1>:apu, 1918. Csonti Szabó L{1szló. 'fvl: 1-GO. 
Vácha1·tyán (PPst). 1. 11sn. Szent ld\·~1n, 1008. 

Schauu István, b. E1nber Bencze. Te!; 'L 
'lágfnrkasd (Nyitra). 1. 51S:SO, l\Iegv~lltó, 1S73. 

\Veiszhaus:r. Sándor örök. 
\T{qr:ei•llye (Nyitra), 1. 4573. J\Ie.gvál!ó, 1S'i3- Dé;·1 

. .\1adár. Tel: 11. 
\'ál (f<'•·jér), ]. 289G .• 4.ngyal. 1S72 . .T:1nuvicl1 Istyán. 
\Táll;ij (Szat!11úr). 1 30-1~. 2\Ie.~vúJ:ó. 191:~. Fl!:o.:; 

F't•n•11c iirök„ k. I\:udrik I\:úroly dr. 'fel: 2-!. 
'lán1os~·örk (He\·cs),„ 1. 2278, :i\Icgráltó, 1913. 

Czuppon _i\.nta 1. ( Fiókka \ . .\dác~~on). 
Ván1osinikola (Hont), l. Z1G2, i\Iagyar 1~orona, 1870. 

l\Iárkus Df:"z:ső. T~l: 21. 
\r.ú.mospércs (I-Iajdu), 1. ~17S3 . .t\Tanyk~re~z~, 1$89· 

:Gr~i;t~' :Wli!q<?~~ 
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i/{irarfr:zöllös (Bihar) 1. · 2031, J ópásztor
1 

Is1sún. (Fiókkal Félixfürdőn.) 
\l(:rulrnús (1\:olozs), 1. 2200, ~-\.!)ostol, 1927. Perédi 

Súndo1-. 
\íúri (Tlcr~·g), J. :2fl80 . .J.„!'any sas, 18·!0. Benczédy 

Ferenc. 

\:únnC7.Ó (Szilúgy) 1 l. 1flS3. 1935. \"Vellniann Rárol:l 
örök. 

·vúrn,.;Jiírl (Y'e-.:zpré!n), l. lS!lG. Szent A.ntal, 191.i_ 
f\.c·:nény László 

\ 7{:1·p:do1a (\71•St:pn"1n)· 1. 54-!4, 
(gyr,). 1813. Farka::: Júnos. Tel: 

\
7
úsúi·huJy.1\:uta.:;: (C::o11grád), Tun1l, 1932. Gidóf:1I. 

Sz('ntháromság, 
15. 

'"Y Gy<irg-y. TPl: 0. · 

]. 3388, 
:! ~TJ Du:dnkay .-\.nn:1i b. I>, Budny 
-1-1.. 

Rcinény (r,), 
FPTencné. Tel: 

\'ú:":\nit (flpz;.:ony). 1 173G. Sze.11thár<in1ság, 1007. 
Otro'.:t~c.~i SinH•n Di:z.·6. 

\'t · 1~-,,'.,:; ( Pi·,,t). ! l:J oon. l\It:-.g-\··ú 11ó
1 

189-L pápai So_ 

1nPg-yi .J:'t1:0.::, b .. ·\:1t:1l J(1:·:.-::"f. Te!: 24. 
\'rc.-::t~s. ün1~1gyrtl· 1027. Ekárt Gáhol", 'fel: 88. 
\·1 ('~:(·'." liuld(1.:r:1.-:...:z11n)·. lfl:J.fi. ?\Tánya. ,Józs,.-[. 
\·(·Jffi";d 1 J;:·t(·f.:). l. :JJ,1:2. H.un1pf. 1932. Ru~npf Pat. 
i/(·1-.:~b0iy (D:tr.-:) l. !~8-17, ::\IPg-váltú (r.), 1817. l~ó.=::a 

. Anrlui· (irük., h. 1\ósa I\:úroly. 

\íen·.'\'.~·:yhúz·1 tJ'1·«"t ). !. -1-!-18. l\IPgvúJtó, 1913. Cso~ 
111<lY Erni). Tel: :27. 

i/erpt•!út (}Ieve:;), l. ;1127, I\.igyó, lSGS. Rhé~h:y 
En,·lrc örük„ k. i\le.ll'.he1· LaJo;:;:. 

Ve.szpré.m (Veszpr61n), J. 17.7n~. .;\niny oru.~ :lán. 
(1·.), 1804. Cze11nák Lipót örök., b. J(crbolt D~t
niel. Tcl: 83. 

're.sz:prént, Fekete sas; (r.). 170-1. I\.nc;·uha En1i1 
örök., k. ICarabélyos Endi·<-. Tt'l: 10G. 

Veszpré1n, Páduai SZPJÜ .~\_ninl- lflíl/. Füldf,.~ Lnj„:~ 
-örök,, b. l(ereszh•s . .\rpúdné. 'l'cl: 7Fi. 

Vesz:prf.'!11., ÖT:tngyal, 1910. liajnéiczy Gyi.iq;·y. T1•l: 
1-1\'l. 

\
1eszprémval'sány (\1eszpré-n1)

1 
1. 13-15. ürangy:il. 

1887. l\Iárkus l\Iárton, 

Vén1énd (Baranya) l. 2380. I:.:i„ni gon(li·i:.:,-10.~, 
1896. Hnutz:ingt:T József. 

Vép (Vas) 1. 3052. l\Iegvúlió, 1.ff:;7, Ag·ú.rdi ,T(~nn:::. 
Vé1·te:-:acsa (Ft•jél'), l. 2700. Sz,·nt Er:-: . ...:{•hi't, .1'.lfl1.;. 

ÖZ\', J(azay Endréné, k, I\.az<\y ..-\d..51 Ih)!l[\. 
\Té.szt'ő (Békés), 1. 10.:287· ?IIHgy:11· lco:·nn~~ 1 ~:1 ·i. 

P(•t:ry József lirök, k. Hoh 11skH ,Judit. Te!: ,, 1. 

\íésztö, l{ossuth Lajo::, 10:1-l. \-ély .J•i:·'.o'·:f. T"l: 7. 
Villány (D:n·.:tnya), J. :2:2.3!l, I:-:t(·n J.11yja· J.'\7:3. \~,·~;; 1.'1 

István ürök., k. \ífq;ó Gyi.1Ja. 'l\·J: 8:í. 
Visegrád (Pest), l. 1720. R0111é-ny. ·1sSG. T<'nrk:1;-; 

Lajos. Tel: 18. 
\

7isk (l\Iára111aros), Szinnay Józ;;:ef. 
\ri:z-sony (~4..hauj), 1300, Szent . .\11ta1, !0~7. i,iz\·. (·,:._ 

teriy Isti;únné . 

Volóc (Bereg), I. GG3, IV.>n1ény, (f.), 1n.ss. I.lq111:-·.-~r 
ICiiroly, k. Szúsz L<1jo::: ( . .\.l:::.Ó;;E:n.::ck;' ri(~k,i:i.) 

\,-örösn1art (Baranya), 1. -1:2~,6. I\(agyar J(o1·,•n:1, 
\Vol\veiter Hcinrik. -
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Zagyvápál.i'alvü (Nógrád), i. 4500, Segitö Mária. 
1931, Berg1nann Istvánné. Tel: 12. 

ZagyvaTékás (Pest), 1. 5414, SzBntlélek
1 

1894. 
Nagy IC.ál~nán. a 

Zataapáti (Zala), 1. 2196. Se.gitő 1\'fária, 1912, Bren„ 
ner Ferenc. 

Zitlabér (Zala) 1. 1'307, (f.), 1I:igyarország véd. 
as:;zonya 1 1926. Czuczy Gyözö, k. Czuczy Pétel', 
dr. (Zalaszent&,'1.·ót fiókja.) 

Zalaegerszeg (Zala), 1. 13.072, SzentháTomság, (r.). 
181-1, l'viándi Jenő dr. Tel: 27. 

Zaliiegerszeg, Szentlélek (r.), 1768. dr, I\:aszter 
Ödön örök.! J;:, Puskás Lajos. Tel; 32. 

ZalaegerB'zeg, Szent .4._nt.al, 1906. Sperl[1gh Lóránd. 
Te1: 2-;Gl. 

Zalalövő (Zala), l. 3375, Sz~ntlélek, 1886. 1nind
szenti Erdélyi Sándor. 

Zala$zántó (ZalaL l, 241G, Szen.L .4..:ntal, 1934. 
Hollósy Pál. 

Zalaszt•ntgl'Ót (Znl:J.), J. 2'158, l\Jagyar koronn, (r.), 
1823'· Czuczy Győző. (:Fiókkal Zalabéren.) 'l'el: 5. 

Zalaszentgrót, Szent. }{.ereszt, 1931. iu1gyalú$onyi 
Paál Géza örök„ b. dr. Neruda Nándor, 

Zalaujvár (Za.111), 1. 125G. 1\Iil:kovics Djuro. 
Zágon (Háromszék), l. 5600, i\.Iike:5 1s93·. A.dá1n 

l\Iik1ós. ' 

Záhony (Szabolcs), 1. 1267. RPmény
1 

1927. ICáhnán 
A.nna. 

Zákiny (Somogy), l, 22,!5, Szent Te1·éz
1 

1923'. Er-

· délyi Istvánné, szül. Veress fllária. Tel: Gyéké

nves 15. 
Zeinillénagárd (Ze~11plén), 1. 1958. Szent László (f.)' 

1926. (Ricse fiókja.) A.tmenetileg szuneteL 
Zenta (Bács), 1. 33.00Q. Remény, 1913. dr. Bánffy 

' Boldizsár. 
Zenta

1 
Isteni gondvisplés, 1894. Glückstahl 1Iór. 

Zenta, Fekete Sas, 1820. Heisler-Gyurgyovánszky 
Aurél. Tel: 15. 

Zenta, Angyal„ 1883. HPrmann Lajos. 
ZPnta• szent ~J\ntal, 1922. Huszágh László. Tcl: 90. 
Zenta, Csillug

1 
1938. Deák Orbán. 

Zilah (Szilágy), I. 11.000, Oroszlán, 1870. nem\:S 

Breuel' l(áln1án. 

Zilah, l\Iérleg (gy1·.), 179'1. !\.~len1e11 Sándor és neje. 
ZiLa11· A.„postol, 183G. Cosma Cornél. 
Zirc CV1•:-:7.1n·én1) L 2749. Szent Bernát, 1849, Raák 

Gyula, k. Raák Endre. Ti'l: 62. 
Zo1nba (Tolna), 1. ~928, Isteni gond\'iselés, 18G3· 

Fü1de.s Jenő. Tt:l: 6. 
Zo:nbot· (Bács), 1. 40.5!l3 (r.)

1 
VáTosi, 1785. _'1_ntics 

György, Tcl: 3-61. 
7,111nbor, Szenr ETzsébut 189•!. L,e1l.l' Jal.:ab. 
Zon1hor, .'1.rany I\.erPszt'. 1919. Nagy Lú.sz1ó. 
Zombor, I\.igyó. 191G. S:i~1arjay Béla. Tel: 17. 
Zon1hor .. .\ng-ya1, 1882. \íuits Sándor. Te1: 6;G. 
Zon1bor, _.\rany Oroszlán (1•.). 1790. \Valter Józse.f. 

'I't>l: 5G. 
Zo111bor, Sz,ent Gy_örgy: Ala.r-gits Szvetozúr. 



ZEahlya. (Bite~), 1, 
?ifilú11. 

fJD93. 1\Ieg1i-úlló1 1928. Jovanov 

Z:-:nhlya~ _c\l'ti.11Y I\.ig:yó, 1886. Róth gyógy.:>z;ertár 
kez.: Flögl _..\n!al 

Z.--:úka {11ihnr), L 3-112, örangyal, 1890. Jankó 
Gyul:i. 

Z:-:ú1nlil•k (PPst), 1. ·1·137, ?tlagynr korona, (r.)
1 

l.S:25. Gl:t>=Z J Óz':'cfné. 'fel: 26. 
Z.s{nnbok (P„;:;t.), J. 2715. Öl'angyal, 1.917. László J. 

l\:úln1án. 
Z:-:cliz (Bars), J. 3116. Szent Istv-án király, 1857. 

Dohuniczh:y Súndor. Tt>l: 7. 
Z.sibó (Szilúgy). l. 3453. Re::.11ény. 1862. Feket~ 

Endre. Te1: 15. 

(Lezárva lf/42. 11oven1ber S-ún.) 
li nyilvános gyógy:-:zprtárak sz{t!11a ~1Z or:::zú.:.; 

területén, az engedé!y('Zei:í", de 1110g- iPI nc:in :'iUil"ot
twkal együtt 20221 ezek közli! fiúk- 53. Tiud:1 1 , 1 .;.:1.~~a 
van 190, vidékPn 1832 gyógy.::.z;;rtár. 

_.\. Jiázigyógy:-:zenúrak szú::n[i 3·7. 



UTJ.VIUTATAS A GYÓGYSZER'li'ARAK 

HELYSÉGNEVEINEK KIKERESÉSÉRE 

i\.gárd, lásd Zemplénagárd. 
_AJbertirsa 1. küH\nwkülön Alberti és Jrr.sn. 
Almádi 1. Balatonalmádl. 
Alsóábrány 1. Felsöábrány. 
Alsóság 1. Csanádapáca. 
_..\páti 1. Jászapáti, 
Abrány 1. Fe1sőábrány 
Baltavár 1. Bérha1tavár. 
Daranynsza.bolcs 1, 1Iccsekszabo1cs. 
Barcika 1. Sajókazinc 
Bács1nada1'aS 1 . .filacla1·as. 
Bácsvaskut 1. Vas1rut. 
Bánialva 1. Giidoros. 
Dánhegyes 1. Nagybánhegyes. 
Biharudvarl l. Sárrétudvari. 
Boglár l. Balatonboglár. 

Cinkota. 1. Snshitlom a1utt is. 
C::;ikgyime.sbükk \. Gyilnesbükk 
Csikkarcfalva 1. I\.arc:fa1vn .. 
Csikszépviz 1. Szépviz. 
Csillaghe,gy l. Békásmegyer 

1S 
C:-;okonya 1, Erdőcsokonya, 

'B-:: Dorozs1na l. I\.iskundorozs1na. 
'-, Dő1·yzon1ba 1. Zo1nb:1.. 

FPlsúsúg l. Si~naság. 
Erz~ébet:falva 1. Pe.slszenterzsébet. 
Fai-l~n:'d 1. \túgiarkasd. 
Félcgyhúza 1. l(iskunf6Jegyháza. 
}{adhúz !. I-I:1jduh:tdház. 
J:Injdunádudvar L Nádudvar. 
1-1ajduy{unospércs l. \iá1nospércs. 

I-Iala;.; 1. I\:iskunhalas. 
I-lód111czéíYú~:.'trhPly_J\.utns 1. Vásúrhely-l{ut.as. 

J ászjúkóhal1na 1. J ákóhalma. 
Jászku1·<'ke:?>y-háza 1.. 1\.erekegyháza. 

J(alÚ:'Z l. Budakalász. 
l(arúsz 1. Nyirl~arúsz. 
lCelen:föld 1. Budafok. 

ööH 

IC(·!lC:'I' l. Ealn!onkene:se. 
1\: i:'1~undproz:o1n a-1\..istrnn p lon1t n nYlt 1. l{istenplo1n~ 

tanya. 
L:1ehú1:a ]. JCiskun\ochúzn. 
Laki1t>lC:k 1. l\.ecstf•n1ét. 
l\Iad:1r:1s l, IZun111ndaras. 
l\Iagy:1r.szornb:1111r:Jy 1. Bakonyszon1bat.hely. 

i\lal'tint:.:l'.:p 1. }1i.sJ.:o1c 
i\lr'i:;ya:::zó úlhP1:.·cz7•3 1'a]daha:rkán}''TU. 

:.l\IczűtnTpa l. rfarpo., 
N:igyh:1jo1n 1- Biharnag-y!nijo!n. 
N:1cg-yc:'(,kúny J. C.sá1~ú11ydoros?.16. 
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i'Y:igyl:'n1g 1, Sopo11ya. 
i'~agypcrk:'tta L PPrkúta. 
K:'cn:\::: L I-Iajdunún'.ls. 
2\ógTúdkállú 1. E.úlló, 
l'Iyirbal-:ta 1. Dakta1úrúntháza, 
órlornb(Jv:Lr l. 1)0111hóvúr. 
P·:·:1n<lnl1aln1~1~ l, Gy(í1·.szentinú.Tton. 
Pataj 1. Dunapataj. 

l'c::::tP!'Z.sébet L Pe;;tszentcrzsébct. 
l1úcpt•l1'G 1. UjpPtre. 
J1él-:ú:-: J. Zagyyarókú.s. 
Höszkc 1. Sz,•g,;tL 

Sún1:=on J. ll:ijdu:::{nnson. 
Sú1·iláp~~\n11:1hánya úthe!yPZVl' 'fol::.•1cü·a. 
So1no~yké1hely 1. !Zéthely. 
Sopn1J:Jn!hú!:;i !. :i.\lihúJyi. 
Sorok.::úr1lé~teri l. PestszPni hnl'c. 

~:-:i_-1;:c:-'ii 1. Dun:ls::ekc:::ö. 
SzcnH::; L Ba1aronsz;.:n1e-S. 

Sz1-ntr,;rt1t 1. Zaiaszcntg-rót. 
Sz1•ntirnrc 1. Tiszn.sz1:ntin1re. 
~Z\·111júrn1;; J, ~Io.~0:1szenijúno.s. 

:~í:eni 1iiri11e l· l.\rn·anya:-:z<"ntlü!'inc. 
;-);.:(•r:11:1:tri.on l, Gy;irszcní!núrton. 

Sznb11 . ..;zJ/1 1. l·lnj<lnszobo:::zlú. 
S:::oYÚi L IL1jdus::0Yút. 
Tab1b'iy{u·as 1. rrata. 

Tétény L Nagytétény. 
Tiszaalpár 1. A.lpár. 

'.''.<'. >'(i 'l~·.·.• .. ··.•.····2· 

:e·. 'I'isza1Jolgi1r 1. Polgár. 
4, U<l T· vari l. Sá1TG!udvari. 

Ugl'a J Biharurr1·a 
Ujszt•g1~cl J ~ •• ,.,::,!· ' . . .._,;:._."'" ' 

·var.::ány 1. ·v t'..3Zprénrv:;J.·.3{úrv 
'\/úrkt1ny !. 'I'bz:ivúrkony ~. 
\ieröce J. Núgrádvcrőce .. 
\Töriis\·ár l. Pili:::vörösvár. 
Za111úr<li 1, B:dutonzaniárdi. 
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1 galenusi l!észitménye- / 

ket, Comprimatálrn1 és j 
steril injelrniólrnt gyárt 

és szállit 

GYÓGYSZERVEG l'ÉSZETI GY ÁR_ 
GYÓGYÁRU KERESKEDELMI R.·I. 

M!EGBIZHATÓSÁG 

G y O R s KISZOLGALAS 

EILŐNYŐ~RAK 

1 

és 

JIIAGYARORSZAG 
HAZI GYóGYSZERTARAI 

(~.\. SZÜ\"<>gbPn Jé,·ö szá1nok w inindenkori engedély
okirat szán1át é::o: keltét jelzik.) 

Budapesten: 

I. ker. I\.irályi Yárpalota, 10.G44-lfl22. Fií1nélló.::ú~ 
gu I\_nrn1únyzóság, kcz, Sárkány l\Iikló:-:. 

I. ker. I\.ékgoJ~ró utca, 120.lD0-101:3. Sclnvai·i.zer 
szanntóriun1 rt. kt·z. clr. Li.ppen .Edéné. 

J. k\•r. Né1nelvölgyi ut 2!1. t6'5.SSG-1!J17. ?IL kir
1 TüdiilH·tt>g g-yógyintézet. 

·i I-Iunyadi Jáno,:-; ut. I\:atona.i légi0rók Paranc:"nok· 
.'úga. Vezető: 'fihanyi I:.::t.vún. 

II. kP1'. Uj Sz<•nt Jáno;:; közJ.;órhúz, :J~.·!,1G-J.S90. 
Budapest Szék(•sföv{u·p.s kt>z. Feje:; fsty{ui. 

IL kl'l·. Fő utca 43. lOfi.000-1898. Szeni· Erzsébet 
11pácarend kórháza, kez. dr. l/Jadár l\I(trton. 

·v. kP1·. I(leb(~'..sberg !(unó tüca 10. 1Sl.G28-1939. 
l\Iagyar Iiaj&zúsi E. B. Int6z!'t. kPz. J\,inúl Jó-
zsef. 

\iT. kel'. f'ndrnaniczky utca 111. 120.000-lf!27. a 
1L.\ \e BPtt.•gsógi EiztosHó Intézetének rendelője 



VIT. 

é.' ·:nngúnkórhái:a keht11fhen. I(e~:elÖ: \Yt~her 

Lászlfi. 
kPr. P,elh\·n ll:l' 1. -Hl.J:?.íl-1021. ~I:1µ:úu:.1kal~ 

111azo11ak Dl:-:tn:-;iiú 
Józst·f 1·:1~1-.:::>k• __ 'dülrni 

IZúro1y. 

!ni'éz"tc 
!:órhú:-:). 

( azt'l(i1 L Fen·nc 

\T11. kel'. L-z::o1d ulea zn. fl(J.()(J~t-1\127. 1. :-:z. :\.Z 
Or:-:zúi..rn2 Túr~:1dalu1nhizt0.~itú fnlót.i'! u;~ oki 
utc:;i ·l~(Ji·h:'tz;·t rL'-'t.én'. kc:c:. ~t:hn1it1\· Júz:;,·f. 

\"Tf. ker. C:-:\'!1.f!C-i'Y utca 25. 1:?.fl.:2:2'.·~-!~12~.. . .-\.z 
nr.sz{u,;:1 1s Túr:-:::dalo1nhizlosiló 1ntt'.~zt:L C--eng'l:l'y 

1 ~teui 
0

r(·nr!cl~ijP ré:::z0.r.„ kez. H(:s:"111:1nn F1·n·n:!. 

\'ll[ kl'l'· (;ynln.l Pál uica 2. Szenl H/11at:-: l:1.1d1{',~· 
. ']l.570--18:28. 1:lnd:qJC2í S:'.&k1•:-:fijy{1 ro .~, k·:,zp]r1: 

\iJlT. fiögyé:-; E::i.dre ti. 'i. E.ír 
PétP!' TtHin!nfrny E~ryvtvin c;yt.„:~-::zf•rtúr;11 

-lO.flíl-·1;1117. Tgn1g_ dr_ ::\Iu! .. "'i"l;1yí Sr"u1do~·, h-: 
dr. C.sipl-:c Zoltún fij\·t·gy(~."Z. 

\Ff!I. l;:er FiuT1H'i ut 1D, l~j'.}S-UliO, 

T[~r,:~1 ct 1 lon1hizt0:-;lló TnL'.:zet kf1;:pun1 i 
Ft;r»nc. 

O rs;·:úg-o:-; 

rL~nrl,~lö 

intézett\ T~ 1~·z.: Szf;der 

k'.'l'. Gyúli ut 1. Szent 
Bpt>.st Sz0kt>-Í<i\"ÚJ'(1:::. 

1.:öt\"{Ul 1~ii;;1.-úrhúz, 1.S"SG. 
/z\·;:. I\.c·r~:;;-:iény t;L:L1. 

kPr, 
lSD-1. 
Lajos 

e 'f · ~ '"' Szc·rü L(,:;:-:l\'. kCizkt1rház~ 
.:ya t u;,; ;J-'s· '//l;"····t ·:;-,-,.·\ro:-:.. kc::. \\'Pbt. Buda1wst --""-·" , 

}~. ker. ~TIIl;gló1[j '-'i :;-1_ 

Gyógys?;ertá1-. ]~i:z. Ren1etey 
Te!: HS-107. 

Vidélien: 

Bali, G3.551-1898. Fürdőtúrsa.ság, 
.sin.:::;z.lry István. 

k•.:zcli: dr. \Vo 

Dábr}lna, 31.569-1900. 1\I. kir. álianli 111énesintézet, 
kez. dl' Rutlka Fert:ncne. 

llrennbPeg, ·75.33-4-lSDG. Bl'ennbel'gi b{u1yar{Lrsu1at. 
k!:;i;. dr. Zure:cker Józsl'f. 

Deb1·pcen, 7;3,3,!7-lfl23. Ti:>r.a ls.tvún lud. eg;r-:tem 
01·-vosi ki:n·a, kezelő: dl' i\Iikú Gyula. 

E:.a.~.:;a, :31G.488-18-11. 1\Iag-y E.ír .• 4..ilarni lZörhúz_. 
k1.:z, Th;chle-r Lnjos . 

E:.i::bé:r, 12.D511 __ 1t113. :i\-1. kit· áll. J\Iéncsintezet
1 

kez, dr. Jl'Ih'Y Géza fiiol"\"0S, 

E.i.~pe . ..:t 
kir. 
:-:sö. 

\Vl:kc:r!(:-1nunk{l:-ii.<:;lt:JJ. lG.011-lUll. i\I. 

P6nzügy1ninlszté.rilun 1 kez, dr. Zalay De~ 

I\:olo?::;\·{,r, Or·::z{~go:; Túr . ..:~uln101nbiztositú Intézet, 
ki~~. \Va<:h I\:n.utlin. 

l\-Iit.ruhii.za (:'-i:anatóriu.111), -l2.'1:27-1H32. ke-z. Szern
lér I\.úroly. 

i\Tc1:öh1~p;ye;:\ 13G.Sfi,l-1D(J0, i\í. kir. Allnnli ETz.séb<.:t. 
1n61H:.-ún1 éz::t1 kl:z.: ::\íogcsai László. 

}Ii:.:krilc, lHB,220-1.~i~l, Do1·::-o<l\·úi:1usgyci E1'z:-;6h('i 
közkórhúz, kt:z.: Fehér Béla. 

Nagybányai ÜTszágos 1'ár;,,:ada101nbiztosit6 Tn.iéz·:I. 
kez.: Zovilla ?1-'lária. 



Pécs, 38.449-1927. I. 1dr. Erzséb(>I: 1.'udotnányt'."g~rr._ 
1e1n orvosi kara1 kez.: dr. Bari Zsig:1101HL 

Pécs, 10í655---1D07. DGGS telepe, vez.: dr. Siklósi 
István. 

Pt.cstuj1u:ly, 10.52:7-19211. OTI l\Órlu"tza
1 

k(>z.: A.dy 
FPrenc. 

Pusztavnr-S, 2'5.737-1884. I\.óburg F'ülöp hg. ur:l
daI1na1 kez.: Botló Dénes dr, 

Pi.is.pöki pu:zta. (:i\Iohácshoz tartozik.). 151.1~;1. -
1909. Piis1lóki uradalo1n. ke:.i:.: dr. I-labPn11;1nn 
Jenő. 

Sopron.I\.öhida, 253.180-193'!. ..A_lla;ni ft>g;yiniéz~!, 

kez.: dt·. Szilvássy I\:áln1án. 
Sz1>r.,..f:cl 35.757-192-1 11 kir. Ferenc .Józsp:f tud . 

. .,, P'~Vf'Ü"Bl oryosi l..:ar~ k_pz.: Dfrricl LaJ'o:-: e.gy. 
b- • 

rk. í:1;nár. 

Tarabánya, 15.5-:!4-1899. Tutavidéki bány.t:llÜVt!J~ 

tár:-:pénzLúra, k\'Z.: 1Inrvút.h Zoltún. 
összesen: 37. 
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GYúGYSZERiéSZE'rI IN'l'ÉZi\IicNYEK 

(L1•ZÚl'YU j !J,13. !lOYPlllhPr l-én.) 

IionY. i\lin. 1:2. n:=zt. ~Z~!ke.1öndó: dr. Fehét Lá.szl<i 
g-y(' .SY.''%f'r~:;z .föigazgató. 'l"l'l: 152-2frG. 

I-ladiany:q:q:;yúrtú.s Orszúg(1:.: Fe.lügyPIÖjc. :XI. 1-Ior
rhy ::\Iildó_;:; uc 81. Te1: 2H8-G73. CsoporlY':'.l<'tő: 
?II(·Zi'Y .Ti·n{í gyógy:;z .. úiig. 

lionvéd Lég-iPrfrk gyógy.:'zcriúra, Bp. If. l·Iunyadi 
Júno.s u1 1:.L 'l'el: 15.í>--130. ·vez: Tihanyi T:-:t\·ún 
gy(1g-y:.:z. ~dig. 1-!Po: ;f{unbor Lá:::zlú g-yúgy::.:. .. F'ab
ritius Tznre p.sz. gy{„gy:=.z. I-li\L 3:2.b. 1Ai· o;;-;zl, :=zak~·lő_ 
adtí: I-loi1l\)l'Ódy Dé.la f()gyögy:-;:-;. Ltfgip1·(lk szert. 

eli. rakt. Yt'Z: Nénh'th Jr:nö g-yógysz.
1 

be1J: ifj. 
Gyürffy G:'1por gyúgysz. (Dn.róczy ut 1.) Rep. 
~nagn.:'. \"iz:::g . .{;:; kutató á!lo1nús !ab. yez: dr, 
Szekf~re::l Sándor gyógy.:'z. (:i\JüPgyete1n. Dl'rtala-n 
11.) 

Jionvéd Egészsé.[j°'ligyi .-\.nyag-:::.zertár. XIII. H.óbc:rt 

JCúr(lly krt. -1-L T('l: '.2fl3-83D. Gyógysz1.·r oszt. 
vez.: Rt:,·hi1·ó Inn«: alig. ?\Iü:-:i~er é~ elianyag o.szL 
VPZ: J\1há~;1, Lajos alig. l\lüsz-:iiki hlv<:ita1 \·ez: dr. 
vi1éz Csabay Jinos alig. Bevizsgúló lab. Y"CZ: 
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dr. diódvára.ljai I\.iiksa G;yuJa alig. D1:os·doU 
gyógyszerészek: dr. FJií'.g Józ.sef. di-. T,in1:'"1 ~1:: 1 
Lőrinc, dr. Nagy Er-vin, Bálint Jenő, Oláh „\1<d- · 
rús, \Vinunee I\.ároly, Lengyl'l (Sc1111eid0r) J{i_ 
zsei, K. N:!1gy I\.ároly

1 
liattyn:sy Júz;00f gyógy.:-:z„_ 

1·észf~k és dr. Bárány I\.ornél psz. gyógy;:;zeré.~:1 • 

}Ionvé<l I\:özegészségi.igyi Intézet, IX. Gyáli ut 17. 
Tel: 132--262. E.é111ial és hygié.nial 1:1b. ycz: <li·. 
Szta1·aczky Géza aJig. 

}lonyéd á.Uategészségügyi Intézet, XIIL Lehi'l nte~l 
-15. Tel: 292-S'i'i. Beo: Sch11Pider Ist·Yún gy\igy
szerész. 

il. sz. helyőrs kórh. Bp, IX. c;yáli Ui' 

1-!1-887. '{t'Z: alfalyi Györ.ffy Gübor 
<lr. Bácskay Béla alig., dr. Tlédig\~r 
gyógy;z. 

17. 
í'\iig. 
Béla 

Tcl: 
Beo: 

10. sz. helyiir.s. l:órh. Bp. XIII Róbert EJL :il;: kl'i'. 
4A Tel: 208--SüG. \íez: l\iútéJfy ,T(·nti i'\i!g_ f:1·0: 
dr. rrhury Gézn• fögyógysz.r dt·. Pnk:-;y Ti1i{>1' 
gyógysz. 

11. sz. helyőrs. kórh. Bp. XII. Gö1nh(i::; Gyula :it: :25. 
'J\~1: 155--1-!5. \iez: \'irúgh Sándor alig. Le(!: 
Lúzár lst\·{ln, Ugry István. ICúrolyi C:yi5rg-y 
gyói;,ry.szeré.sz<:::k. 

10. sz. he1yőr:>. kúr.:.1, iiókgyógy:::z·2rtúra. I:p. I\C'. 
\Teres Púlné u. 2-!. T8l: 1S~l-28·L \ 7t.:z: )ÍH Lún~ 

csevics György igazg. beo: E:.i::;:::; Z·ign1011d alig. 

2. sz. hely-őrs. kórh. Komál'O!Tl. \Tez: \Túrady-Szak-

111úry ,zoJLí.n nli.:;„ b,:o: 
p."yógy:,;;-;. 

Bogcha-Novák Zoltán 

3. -"Z. lir·J:·i;;·:.:. kúrh. Szun1b<ithely. \i(·?.; Landgraf 
,J<:'lP , 1gnzg. beo: dr. 'r<Ena)· I.sh·án, Sa::-:si Nagy 
L:o.:::z10 _:!y1ígyszPrósz••k. 

·!. ;;;z. hP1yiir.:::. k6rh. Pécs, \'e:-:: dr. E:1:ndPre:::; János 
fögy\rg;.t . ..,z. beo: l\Iúthé Endre gyúgy:z,, Riedet• 
Gyula p:-;z. g:yóg:ysz. 

5. :'iZ. he!y(ir~. kcírh. Szpged. 
ffig-y(í.~ysz.. ht·o: Bnlogh 
György gyóg-~7::7.~rlszek. 

\iez: 'I'i111;"\~ ?II[llyás 

l(ázn1&1-. Te1ne:';váry 

G. sz. JH'lyör::;, 1~lid1. Debrecen. 
A.rp:id alig-.. 1wo: F~iller J:ín0.::: 
E11rli·" IJf-:t:. gyÓ,!_;fy.sz. 

\'ez: vitéz Didint: 
gyógy:--z„ Borbély 

7. ;.:z. hc"ly()r::;. -kúrh. l\I.iskolc. \Tez: \ii1ályos J,·i,,._.sef 

;ilig· 11+'0: F'énycs Sándor gyóg,Y::-'7 .. , E:ov{lcs Csa
ba 11~z. i!Y<Így:::z. 

8. >?.. hP!yilr::_ kúrh. 1\:a:-::-:a. Vez: 
Pid alig., hco; liódi (IIodinka) 
Pid gyógysz. 

Ernó 
' 

Sz\·1·cd:1y 
_;\lh!•J"ty 

9, -.,: 1H·lyor" 1~6ih. }(,0Jozsvú1'. \'ez: Bailáz:-;nvich 
T'i:l alig-., hi·o: -\1;ilentiny Jenő gyóg-y,...:z. 

Sz{~kf·::-fehú1»·úri c:':;q1atk1írh[u;. \i(•z: Fraknói öcli-Jr:. 
f D?;;.-t> .!,..."'J"O:ZCl'Ó57.. 

C+yöri c.:::;1,pntkód1úz. \ 1ez: I\J)rtxélycsi I~lván alig-. 
I(npo.::y{Lri C"ari:itkúT1uíz. Vcz: \iaszl;::ó Lajo.::; i(i. 

gyógy:'ii:. 

Nagyknnizsai c;:;ap::.rl;:órhúz. Vei:: Nag~' Gézn f6 .. 
gyógysz. 



Szoino1d csnpatkúrhá1,. ·vcz: Lantlhcrt' György alig. 
ICecsl;:en1éti csn:parkúrház. ·v-ez: Szah6 ~;\.nd!'ás a1ig. 
1\Iunkácsi cs:i.palkút·ház. \iez: }Ial{LSZ 1:-1\'Úll J\i- , 

gyógy:;z. 
Nagyvá1·ndi csapatkúrhúz. \it'Z: lovag Fahr.::nih1•iL 

GruppenhPrg Béla aHi;, 
:i\larosvásárhPlyi csap:Lt1~órh. Vcz: G:ijdúcs l\lihály 

alig. 
Besztercei csapa('k6rh. \Tt•z: Szf•.bcny P(~tPr gyúgysz. 
Sz.at111CLrnémt1li c.<tpntkórh. \Tpz: 1Yún Fcn•nc Ili

gyógysz. 
Budnkt•::zi-i József. Fhg. Sz:J!naL \Tez: nüszp Fel'Cl1t: 

főgyógy.sz. 
J-L 1.\-L sznk::;zú1nYC\'Ös0.g (Szfrn1ve\•(í:-:.ég- 11.) D11. \T. 

I-Ionvéd u, 28-30. Tel: 128-H10. (~y{1µ:y:;zprés1:i 
alo:-:ztúly: Burgctti lsl \-án ft•hadnn.~y. szún1Y<"''i

ségi lisztvisclii, okl. gyógysz. 

alig-. ((irn;1;gy). :fógy{1gysz, (sz{Lzadu:"-), p;yúg-ysz. (ffi
haclnagy), ~Pgéd;ryó.L;y.-.:z. (hadnaµ-y), 11:-z. (prúli:1-

szolgúl:ctos g-yóf;ysz), \ít>f:: ( Y<'zetii g-yúg-yszl~ré;.:z), 

bPo: (-hco:-::ztotl g-yl>gy3z(··rész). 

ös::zpsen 71 J1onY6d iényleg:":-: á~J(l~n{~nyu 

gyúgysz(•rész. 

A )!. KIR. HOI'i-YfoD GY6GYSZETiíoSZEE: 
R~\.NGSOROLAS:\.: 

!)'.,'! 1 

i\.látl>iy Jenő, a1fa1Yi Györffy Gábor, dr. Fehér 
László. ::.\-Iczc-y Jenő 

VI. r::n1g(·1~ztály: Gyóg;·s:i;. igazgatók . (alezredf.:-.~·e1(): 
l\fatánc:::PYics György .. Lnndgrúf Júnns, 

\'II. ra11gosztály: Gy6gysz. aliga.zgatók (örnngyok): 
Szahó .-\ndrás, ·virágh Sándo1·, Révbi;:ó Inu«:, 

vitéz SzPreclay Pál, Yitéz Bálint .4..rpád~ dr. dió<l
Yárallyai l\Iiksa Gyula, Vitályo;.; József, <lr. Búc:"
kay (Pt>l'I) Béla, Tihanyi .Is·iyán, Juhász Lnjo:-:, 
dr. Sz1~:·n•cz.ky Géza, Gaj<láes i\.Iihály. lovag Fe

l'f'll1lH·il-G1·uppcnberg Dél a, I\:örl vély•:si lYún, 
Landherr (}yörgy_. J(iss Zsiginond, 'VúTady-Sz:i.k

rnáry Zolián. dr. vitéz Csabay János, Bal<i.zsci\·ich 
Pál 

\TT !. T. rv.nr;11sztúly: f.\igyógy:-;zcrész('k ( szú7.ado.~nk;: 
i/:iszkü Lajo.';, I-IalÚs;r, Ist\·án, dr. I\:Pndei·<'s J{ui~.:;, 
I•'1·: 1 kntii ö<lön. Ti'.nÚT :i\Iú!y{L::, dr. 'fhury Gl:z:i. 

lY:'1n Ft:n•nc, B(i.:::ze Fen·nc I-fo:nor(1d\· 1'{·1'' >.„t"·\-
GGza, 1 . " .i .„ - · '~-

IX. r:1n.go.:;z1úly: Gyógyszeri!:-;zc-k (fii:1adna_(ty1 J.:): 
Pül!»1· .Túnn.-.:, dr. 1':11nú::1ca L()rinc, l-lúdi (1-Tnrlin~ 
ka) Ernü, Xénlt>th Je1H·i. dr. Flic-g :J\,y.scd:. d1'. 
Tanny I::tván. B:t:'.n~h I\:úzrnt>i·. Cng-ch:i<'.'of!o\'Úk 
Znltú11. dr. I'ak.:.:y Ti1Jo1·

1 
ifj. alfnl\·i (T-yii1'f;·y (;(1_ 

h(ir, Lú:--/ti· I::;lyán, Lgry 1:-:tvún, ')I:t;h,~ J~iuln·. 

llúlint .Jenli, dr. Nagy ErYin, Olúh ..\.nrlrús . .SzP
b1·ny Péti·r, Sd1nciclt'r I:::i r{1n Szt::1~crc-.: SúnJ1i1'. 

' • .\llH·1·ty Púl, \ 7 aJenilny ,)PnÜ. 

Fényt·S. Sándor, \Vinrnu:·r I\:.úro!y, ányúsi 'J\~1n•:S-



váry Gyö1·gy, I{árolyi G~·iirgy1 Já111bo:· L{:szió, 
Sasi Niit,'J.'" László, Lengyel (Schneider) Józ.sc:f, E:. 
Nagy l{ároly

1 
fiatL:r:tsy Jú::se.f. 

Próha::::zolgálato;;. gyógys:~e;·.~sz1:k: BorbCly 
dr, Redigt>r Ilé!a, dr. Bárány I\.or:nél, 
Gyula, l(o\·ács Csaba, F:thritins In1re. 

Eutlno, 
Ried·2r · 

Nyugc:iUon1ü11yu honv. gy6gyszerészek: Főigazgatók: 
11ernes _.\.Jn1ássy-Lippay !(ÍtU.•Jy

1 
Lúzii.1· Er11ö.- l''":ih-

1·itius fienTik. Dpesr. Alih·nzg;:túi;:; lT
0

:!('i~lt·r 
A.rt-lntr, DPák Lajo\ \Véht•r . .\rpúd, üp, ;\i:.!.•yu.~ 
Búlint \Tp~zpré1n. _ ~?ő'j'"yó~y:-:zi r0::z(·k: :.\I~ill"I' 
Elek Győrszenth·án, Tóth 1\/dn1ún f!„.;P!:1e.~ }~e; 1:. 
·kes _.\rpád Bp., Orbá11 Elek Fel.siigíiJ, 1(01~c:z }fi_ 

hály Rúko.spalota~ Bolics Ji.•nö Dalat(lnkilit!. T~'.1th 
Sándor Bp., Popovics Ferenc, Csik.:;::é1n·i;:, 
Gyógyszeré.sz: Tat.úr ,J(1z.-.:pf 13udn11('.St _ S!:g·&:l
gyúgy.$zerész: Fónagy Endre· Bud:t~H:.-.:t. 

-- '„rVI.:\::,;o~··JI );f},_e~-.:.\RORSZ.:\G 
Ol-<}CIY:SZEEESZI ST .:-\rriszrrIK.:\JA 

1!130-IG 

/;.z a!úbbiakhan ö~s~:eállitotluk a ti:fru1oni bé
ki•l:iitC;-:::eJ 1neg-e.snnkit"o! t hazánk gyógyslertári ~ta~ 
ri:„'Ziil~újú.1, :~ l~·g-rúgihb időktől ke;:dve 1\'i30. Y0géig. 
„A. t~inul."úgo." ~·tali::;zr.ika első ro\'"aiúban az éyszá. 
.'llu!: \·:~nn:tk ft~lllinti·tve eI~iJnek, hezáról;1g az 1S80. 
{\· \·(t:«!ig. utúna pedig· tiz évenk0ni'. az lSf'! Gv 

v1::gt~Uí! az 1:->111. 0\- vúgéig. ln:i.!d az 181L ÖY cle-
5,·~t(il ~,z 1s:.:o. óv Yég·éig 63 i;;r tn,-úhh. „:\. 1uú„~o(fik 
ro\·:il a 1nai J:\Í[\g'yaror:>;;f:g 1„1·UJ,,1é;1 a··: évtized 
\"'•.:;.:·1··11 Yolt 1:1k1•.".Úg- szlPnút üin<..ii f„1. }. harn1ariik 
1·0Ya! nz i]ctii l~\·1izcdbPn :iz ll!obú 6\· Yég6ig ala-
11ii.ntt. gy6gy:-:zc~·:-túr~:k ;:;:,:{unút 1adnln1é!.zz::i, a r~e
gy1·dik az é\·lized >:égGn :fennúl!ott ö;;:::í:es gytí~y~ 
;:::::errúr;tlc :o:zúa1út; HZ ötödik n gyógy.szcrtúrak ::;z{i. 

:;~,lé:k11s .:<·:;:,jl(•rodú.súr <lz éYtizvd :dati:, a hatodik az 
l'.',;Y gyógyszr:i-lúrra esi) lakos.sú.g ;,·zú111át, 



J Az évtized Lakosság: 
Évszámok j sz.:ímn I fol~~~;~~c~~ge-

évtizedenként az évfizcd 
1 gyt"·g:yszcr-végén 
/ tArak szfuna 

a legrégibb 
1 idöktól 

-18UU-ig nincs udn! i ? 
1801 ~ i~J,J 1 rn 
1811-18:!.i 1 27 
18~1-1~3·1 

1 
40 

1331 1840 50 
1841-!S:io i 36 
1851-irGO 

s.n 1 1·: 775 i 29 
!8'-11 - 8711 

i 52 I "'„ "'"" 
5 :J:9.7Jri 

1 

72 
1881-1890 f1,000.3S8 l:J6 
I8>:l 1- Hlíl{I 7_K50J T! 1'19 
H01-!9lo 7,606.9, 1 1 

15:J i i9;!-19!.0 7. !JiiS 1 i:J 1 1 ·7 
1 1921- IU:JO 8.683.'f.!0 1 310 

~ 

=·--
~ Ax évtized A gyógyszer- ! A ó 

végén fennállott tárak számának s~=~~r;; /!u~~ 
gyógyszer- swporndasa ! lakosság "áma 

tárak száma szi'l.znlél!ban 

80 

1 

? 

1 

? 
99 23.8 ? 

206 21.3 ? 
lti5 

1 
31 8 ? 

206 24.l 
1 

'I 
242 1 17 5 'I 
271 1 11.9 ? 
323 19. l 15'516 

1 1 395 22.3 l.l 1i93 

1 531 34 4 
1 

l 1.:Jl7 
690 29.9 9.928 
843 :!2.2 
970 1 !i. l 

1:180 3K 9 1 

9.923 
8.227 
6.784 

<:> 'F; .,., y, ..., 
N N ;..; •· !:: 

~rr5·.s;:.-; 
:;?.: ,..., ::-: 0 c..,, 
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~ O":j N 2, ! 
N '2], ::~ 0: ~ 

fil!! 
~ r.:i· H, a:; -: 
..!""'' ;3 ;? 'j_ .::. 

,J 5 t/l ~ 

g ~ ~ ~ ~ 
~ ~·;;: s ~· 
t;( ~ ~ ~- ~· 
e „, •---: ro -

e a:i •. 

UlU 

! 

.!;< 
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(!;{ 
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A CJMJEG YZÉKBEN ElÖfO!lDUlÓ 

GYÓGYSZERÉSZEK BHÜRENDES NÉVSOR/~ 

dr .• i\bay Nen10s G~ruln, Ilpcst, XI. 
.<\br;1.kovits János, Szilágyso1nlyó 
.:\bpnyi Endre, Bátorkeszi. 
.t\brudbányay Ödön Pécs 
A.chátz Tibor Oroszvég 
:\czél l\Targit, Szirák 
iií'..Y. -~dan1ctz L-f:óné, Turkeo\·c 
Adainkovics :\dú!n· Nngysz&nú:o; 
_:\dnmkn\·iL:= J~áTolv Tói:kon1lús 
A„dJer I:nri~ örö!.i:.,. Enying
A.dler Iván, l\Iúgocs 
_-\dr Déln, Nrrgykörös 
_A.gárcly János, \'6D 
.~\jtay G. Gyula, N:1gyvára<l 
_-\jta:r I\Iargit. I<:i.sujszúllás 
.-\jvá:.::z .4.Tpúd, Csiksz,··r1•da 
AJapy A.ndo1'. Endrőd 

.-\Jal'gits Szyetoz[ll·, UJ1:id6k e.:; Zu1nbor 
_,:\Jbcrt Gábo1·, Felsőscge::;d 
„A.lbert Rezső örök,, Dnnapenlí~le 
AJ„.si Rudolf ürök., Bet1l1en 

özv. Alexnnder Istránné, Sin1aság 
Alex:u1deT KLl.llnún, Ka-rcag 
_i\llncr Béla, l\fátésza1ka 
A.lpáry 1\.álnvin Gézáné, I.::.erény 
Antics Gyö1·gy, Zo1nnbor 
-Utrn:n1n _.\ladái-

1 
Buda11c-st, i/III. 

-~:nbrózy 'l'ibol" ózd 

_.\~nbn.is. Dr~zső, Jászapáti 
_,Vnbrus· Sándor

1 
Budapest, V. 

„.\1del Lajos, Gádor 
S, A.11gyal ~4..ntal„ Nagy1negyer 
..:-\„utal „.\kos, Ujkigyós 
„i\nt:tl Dezső, Szat.inúrhegy 

. ..i-\.nLtl József, \leesés ; 
.:\.n1 <tll"l' I::;lvún: )d.sódo1nboru 
A.ndré Lú.:;zló. I\:.ecske1nét 
dt'. vitéz .-\.ndriska ödön, Pestsz1.:nlerzs&bet 
_:\,Ji'l'Ú ;h;nÖ, Sze:gr;;d 

_.\1·ad~í:kl István, Szabadka 
_4..rató Cornél, Garudn::i. 
„A.1·ú1n"i }.n1úd örök., DE-brcce11 
szada.i .:\.:,:z-ta1o3 Gyi\rgy, Olnszlisí:ka f.s ErdőbltirYt..' 
...-\.tla~:( Lajos, Nagyvárad 
..t-i.ubt:r L{c.szló dr., l\Iohács 
.i-'i.<lú111 Lajo:.;~ ózcl-vas.gy[:rt2lep 
A.dán1 !\Iikló.s, Zágon 

.:-\.Tt:nd~\s;;y Lúszló, Pe:::i-sz;::ntlJTine 
„Aron Súndo1·, Szilvúsv:u·ad 
.:'\..rvay C+yörb'}\ Ben.:g_szúsz 
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_.\ts Nagy Lajo;, I-Iajduszoyát 

B:t'boch:1y I(ál111án örök., ICaposvir 
B:i husik Fe1·enc. Budapest. VI. 
Bachö Sándol' Cpgléd 
B 

. , 
agyinka. Endre, Jászszentlászló 

Bajnok Jenő, I\.ézdivásárhely 
D. Bajnóczy Sándor örök., Nagybánya 
Dr. Bn.kay :i\Iatild, Bpest VII. 
özv. Bakos Ferencné Ddn't\·ftc<:01 , ' . 
Sz. Baksay Béla, Nagykáta 
Baksay László, I\.ókn 
Balassa István, Técső 
Balás Árpád, Budape.st, XI. 
Balás Zsig:11ond örök. Rákosna1ota , . 
B. Balás.sy Jolán, Érn1ihályfah-2 
BaJáti János, I\.ötelek 
B:t1á7,s A.111ália, Bodrogkeresztur 
Balúzs .,.\.Tnlin és neje, Gyöngyös 
Ilal{~zs Di~zs{í, i\Iohora 
DaJüz.:-: l~rnii, Nádasdladúnv 
B 

• • 
)alazs Erzs-ébet, I:Ial'sány 

Ba1á7..s Ferenc, Bethlen 
Dalúzs Sándo1·, Szigetvár 
Dnlá3 Súndol', Szigelszent111árton 
B:1lkányi IZúhnán, Balkány 
Balkányi László, · Budape-3 t

1 
II. 

Ballid IZré1nei- Laj.Js, Dés 
Balló Gn:;ztáv, Ujpest· 
Balló I,ajos dr .• Buda.pest VII. 

' 

Balogh Ferenc, I-Iajduböszö11nény 
Balogh Gyulfl örök„ Küllöd 
Balogh Je·nö, Valkó 
Balogh IZornGl, Sárbogárd 
Balogh l\Iihály, DeYPcser és Sonüószöllős 
Balogh Sá11do1'> Izsák 
Balogi TIIihály dr. örök.: IZ.ápolná~nyék 
Balthazúr Tibor, Do!l:tbóvúi• 
Balthaz{n· János öriik„ Felsőgöd 
Balu Jenő, Szenttan1ás 
ifj. Bnnelli Ferenc, Gyönk 
Barabás Ferenc, Uzon 

Barabás l{áinuín örök., l{ispest 
BaTadlay János dr. örök .. Buda.pest 1 V. 
Barany:1y Zsig1nond, Berhida 
Barbul öd·'.•n örök„ Sz:ut.n1árnén1t1ti 
Barcsay l{áruJy, Szegí..·d 
Barcza Tinre, Bonyhád 

Bari.ss J,rpácl Öl'Ök„ E.ondoros 
Barla Dezső, N agyy{1..Tnd 
Batna _'1..ntal örök„ Iiédervfrl' 
Barna. IIPnrik, Csongrú<l 
Barna Lú.szJó Dezső, Felsőzsolca 
Bar.sí Béln, Szolnok 
Barta Sú11dol' l{ovti.~zna 

Baria Sándor~ G•.:lence 

Bartha Béla1 I\:öves)í:ut 
özv. Bartha Zolt[n1né, C;-;é.f.fa 
Bartl Béla, Paripás 



Bartó±':fy J'r-nö, 'lYiviószeie 
Bartók 1.úszló, Nóz.sa 
Bat{ixy Islvin; Debrecen 
Bauer György, Budapest, \TI. 
Bauer ,Júnos, 'Já.szúrokszállás 
özv. Bauer Í\.úrolyné, I\.ever1nes 

Bauer l\Iú!yús_. Budapest, 'lII. 
Bayt>r .·\ntal dr., Budape5t, VI. 
Bayer -'1.ntal idősb„ BuchtnÍ:-st ·vi. 
Búcs Béla! I\:ecske1nét · ' 
Búc:-:topolyai Takarékpénztár ICiskunhalas 

Búji Patay S{unuelné, ICozsi~1szky Ottilia 
Túpióbicsl:e ' 

Dúlint. Béla, _.\Jsóneresz:nice 

Sz. J3;:'tlint JpnÜ ö1·ök.„ örkény 
u~,l'Zt'1 L:1 iuo: 11n·ú.nv 
BaTy .·\. Zr)~t'án, Bil1~a111g-i·u 
vitéz Bá11 • .\rpúd, Barút 
Dr. Bún:ffy Iloldizsú1·. Zenta 
Bú.nhidy Jenő„ BiharJ::1'l't'S;;te.s 
Bún1"1 .~\n<h)r Dt~Jn•ccn ' . . 
özv. l::in{1tzy 3ú11don1é, I\.úl ó:- Erdőtelek 
lJúrúny Szilárd, Pili:-:n1ar/)r 
di'. Bútori Fen:nc, Bn,htpi::::i. ·v11L 
Bech E1nil. Ti~z;ikün. 
DPck \'illn.os„ I'alúnkri 
DH.ir Einil, l\Iiigyarl:aniz."a 
BPkl' Ba1·na, D1·bn:cen 
dr, Dcke G6zán'2; Budape.;;t, XI. 

Gyula, I\:is'!l1al'ja 
Beleznay I\.úroly, Budapest, 'lIL 
Belicay Ferenc, PPsi szenu.:rzsébet 
dr. Br:11ú1-:.: József: i\Iisko1c 
Benc:-:édy Ferenc, \ 1{•.ri 
özY. l:icne Ernön\:, l~_i:::::,.'-'r, 

Be1H·dikt l .J ózst·f, lll,kú.~ 

Br•nicz.ky ?.Jiklós. Eg:e1· 
Benk:'i Sándor, Derec:-:l~c 

Bentzik GizelLa, l.\[urakPn':.:ziur 
Deöezy Gúhor, N:1gy\·úzsony 
Bera!! .·\clolf. Sz:1Un{~rn~rne1i 
BerPlzky Péter, :;\Ie:::ú1Jt•róny 

ö~:\·. BP::ety{t.-: T:t!Hú:-.;16. Ei~'l!(·.~t 

!Jerger Gu~:?,\Úx, ..c\.kosfal\·:1 
Dt>rge1n:inn Istv{u1n:'~. Z:1;!y\·rtpúlfal\«c 
BerkoviLs A. d-r., Szabn{:rnóint•ti 
Br,rkoYits Sándor, J::(•.-.::d(:ret· 
Dcrn{Ll Sándor, Cs:1l1 

De.rn{\ih Ernti. Csftyr..Jy 

Dernúth Pál, 1(un:Z~'ntn1i'.:J.'1·~ 

ÜPrnh[u·dt Ernú l\:1g-yh:1r:\(~.~k:t 

h. evrnolúk J(~no.-\ di: .. I'c.,0.1;.;::cnt..ö:·in<' 

E~·rb:'.lan :\Iúrtor. i.iriik., Súr11~11a1 nk 

Bertalanffy Inn·.~ ötJ!i: Pi-..,,t::.:zccn:crzsCbet 
Desnyü Pú1, Dud:ivest, 'Jr. 
i:izY. Bt·s"cnyo.y D,·z~:üu6. So:nogy:::zil 
Betc;,gh l\.úroly, Buda1Jc:::t, XIV. 

Bez.ze.gh István, Csou!:(T{id 
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Bér Sindori Budapest, VIII. 
Bére::::s _<\.na1, ~Iára111aTos.sziget 

Bén}S József, l\Iánenarossziget 
Béres.s J{u1os, Taksony 
bclvárdi Bévárdy Gyula, Szalk~z.enünúrton 
Bichler Gyula, Pilcsa 
Bieliczky IZároly, I-Iercegsz.áuló és Dávod 

özv. Bierbauer Jánosné, S;r,ékesfehérvár 
BíharváTy József. Ele1': 
Bilustsák János, Tápiószpcső 
Binder Károly örök, Sopron 
Biró Ferenc, l(olozsvár 
Biró Géza dr. örök., l(olozsvái· 
Biró Isvtán, Budapest, III. 
Biró Istvánné, Budapest·, \íJI, 

Iliró János, Tiszavárkony 
Biró László, J(is:pest 
Biró Sándor, l\Iiskolc 
BirtÚJ;: L. Sándor dr.„ Piispöklaclány 
Dh:itzky A.ndrús d.t'., Cellclön1iilk 
Bittt'ra Zoltán. Bajna 
Bleit·r Rezsö, Tass 

Bobovszky J áno.:;, I\:ékfs 
Bochunicz:ky Sándor. Z:-:Plb; 
Bodi l\Iikló.5, J ászfels(}.szentgyörgy 
Bodóky Idn, l(eleba 

Nagy~Do..maszai Bogcha A..lajos. Nagyhnlúsz 
özv. Bogdán ~-1.ladárné dr,, Nagykanizsa 
.Pog~lán 1\áhnán

1 
Tis7,aburq és 1\"iskörf\ 

Bog-dúndy J enö, Lovúsz:patonn. 
Bokor Ferenc öri.'ili:., I\.apo:::-\~[u·. 

Bokor Jenö: Ru1n 
Bokros.sy Zoltán. Pt'SÍ.szen!A:rz.s:óhet 
Do!dizsár I1nre, Nyirbátor 
Bolt~;11ann f~hn Lajos, J(é1hely &.s Balatonn1úria 
Bole.n1an11 :f::hn lllihúly örök,, Csurgó 

Bole1nann öTök., Léva 
Bolgál' l\Iiklús Szécsé11y 
Bolits Jenő, Balatonkiliti 
Bonotni Géza, Csa11{idapácn 
Bonl:hr. Jenő .. Budape:-:t, \íif. 
llorbély Endre, Nagykörü~ 
Dorbé.Jy J ó~sef, Szeg1.•d 
Borb61y S{~ndor, I\.ispPst 

Dordács György. Buclapc.sL \iIJI. 
Doro.s *~la<lár, G·yöngyös 
özv. DtH'03 I-Cúl'o!yné, I\.islcundorozs-nui. 
Euro;-; László, Nagyszékt>ly 
D(1rostyún L:1jos, i\Iagyarhánhegyes 
Dursányi I:"t\-ún, r'.:rsi.:kvadkert 
Dorsody György iirök., Fadd 
DoT;-:sovay Istyún C:-:epel 
Bo:_::sányi _-\nna, Sajószentpéter 

Bo.ssányi Gusztúv, S{1r<1Scl 
Nngybo::;.sányi Bos:::{n1yi Jr,nő, Bugyi 
Bt>th 1.st\·ún, N~igybc:r,~zna és I-Iajnsd 
Boto.;: ..:-\.lad:'u·, I\:oc.sér 
ö;;Y. Boi1ka T1nróné~ TI:.agúty 
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<lr. Bottlik Dc,zsőn6, Sz~'.liadkn. 
T:ozóky Béla örök., Soltvadk•.'l'i; 
Dozúky Gyö1·gy iiriik .. IJt.:hrcccn 
Bódy J)ezsö, I-Ion1rogd 
Dút:i .lst\·ún, Erdőd 
Biilnn C;yul:i~ I\:.i::pe:-:t 

.Diih'n lg-núc, BuclaPl·~··t \"Jl 
r11·. Bii!::s Gyu!a, 71!;1n1::.:D,r:11:aL 
l:ötZ!'Ünyi J. Júno.;:, Re>n1húny 
Bótö:; Sún1ttPl, l\:.:1n.-,1g 
l1rantn 1T Antal, Lukot:;<~ f.:::; Drú\·r~fok 
Ur:n1n ;.Júndor, F1„_<··\·i;:ú 
Br •. •ich:i Júuo:-. Ilu!::!I:1·."zi 
nen10::. I:n•i,2r 1(úln1:'~n, 7.ir:1h 

Brcnl1Pl' Ferc-11e. Z:1l~::n1[cli 
Ln.·tl'cr D1•z.:;ii, (';;;;;_:;·h: . 

I:u,usr :'IIikli'>.~. \cú111(i:'pé:·1'.~~ 
ö:,;\-, n~·„uc~r· SzilúrdrJ·, ::.:~::rr·.-:i:; 

Bréhn1 C;yiirg·r. T<~snúd 
Bro.sz Al:fo;1z, 
Drozc,r Gu~:-:tú \", r-:~;:ler;.:r: 

Crozpr· !{t.•lnu1L, I:útüs 
C1'<'.1dy Ernii. Di.ibriik1'..iz 
Brü!l .i-\ndrú:-:, Dud:ql!'·.~i. \ ITT 
nrtill Zo!tá11

1 
Fel~fJ\·i:~ó 

Dubr('gh E111il, Sellye 
I:uc.<'cnyi L0 1\·/u1, T:!n] •. 1~]-:,·d1I 
I:udr!l1úzy Sándor, IUiko:~c:::aba 
BndanoYits Tibor, Ujpc . .::t 

Duclay Bálint, Per1~útu 

P. Dud:rr I'crenc.nó, 1/ásáTo.Sn::nnény 
Bu!csu Ban1ab:,';.s

1 
S;,;Gged 

Duli,j Jú:-:::,:, Búc~tfrrúrus 

ÜUioy::súcz SCu1dor, Celld<>n1ölk 

l.:u1·g~r ZoltÚll, A.szód 
I:urg-t.'tti Jt'erenc Budap;.:.st, 'III. 
l:ul'iún .-\.ntol, Szene 
i~ut.linge.1· _4..rpúd: I.2j0snüzse 
l:u:-:ink:ty .-\.nna, 1,fú.sú.rosnurnény 

Düchl0r Jt.•11i.i, Bali1;:;sagyarn1:1t. 

Ch\ r11itz!:y L'lYÚn, Tatúr:ozeni·györgy 
Codarcf·a Gyula~ E:l,L,iz:;:y(n· 
(:<J.:::11;.L Co<·nél, Zilah 
Co.,tin ~\.ugu.;:ztin, :..;-~>.gys;:t'Ulbal 

('.-·:ijk·::.s J1nr1>, 1-':ic.':'í'.:l' 
C: i!I:da E::dt'<„:, l\:q;yyfrr~:.d 
l!;, C:.::ip;, Zoltán, l\.<ig-YYÚ1'~'.<l 

C:-:a! úr .A.ndor, Ky{u·ád 
C:-::':hr~~di J úno."', J-:i.„kunn1nj;;:~ 

C,::·~nyi Tnü'l·nC, Szaliaclkn 
C::.<~:iyi 11nre, Bud::i.pz:st, II. 
Csú;;;/n· -~Jltnl, DGk:.\~:111c·gy0·~· 

L': ~Cc'ZÚl' J~niD. 1\„,st:;z~'!Üt'.l'ZS6bet 

Z. C.c~::-:r:úr FcrdH~- Duda11(•.~r, :\:. 

ilj. C;'i,:fah·y n\:Z~'Ú, Jú.;:;;ber(.ny 
C:ocjt;;i 1~úruly. 1-ücjdun0,11Ct.s 
C::f;!kü J üzs-..'inl:, _-\l11ú.r 



Cselkó J ózspf-né, Szentes 
Cst1nliczky Frigyes, _J\.bony 
Cseniit:.-.ky László~ Gyergyótölgyes 

Csemitzky Sándor, Vaslúb 
Csengeri Rezső, Felsőábrá11y 
Csere Józs1>fné, Szobránc és Sznbránczfi.ir<ló 
Cserenyey Géza„ Budapest, \TI. 
Cseresznyés Gyula dr. I\.oloz::;:vár 
Cserjún In1re, GyöngyÜ.s 
C:crnyán~zky I~áln1án. 'I'orn{)c 
Cs1•rnus Lukács Lajos, Buclapu.<..:t "VII1. 

' C."1>l'Y<'ni1z Ernő, l\Iartonos 
Csete Alnb111s, Ti3zarofi' 
Cséby Géza. I\:esztheiy 
Csépe Istvál1, Fülek 
Cséri Elek, _-\.lsó1nihúlyi 
Csillag In11·e, Bud:qH•st, \iIII. 
Csillag PCtl. Budap1_>.St, II. 
Csillag Pá!n4 s:.i;Ul, \Vt·iszn1ann Flríra, !\I:id 
özv. C:::incsúk Béláné, Pécs 
Csiszúr .;\rpád, Bal:ttonlclle 
Csiszár Er11ö, l\Iálnús 
C:0üúry G. Oih-ér, SziJ;:e:s.fl'h,;ry{u· 
Csn:nay Ernő, \'en-,.::0gyhúz:i 
Csoinor E.áhnún, D(1n1b(~\-ár 
C:::onka Bé~a. l\:i.sbircsa 
Csont Gy11!n 1'.,'agvvúrnd 

Csonti SzabÓ Lii:':!zló, \i fic 
Csorba J únos, 1Cecske1nét 

C:;orn:ii Uichúrd: Csantavúr 
Csóti ?dúrtonné Vékony Ju\i::i_, A.knasugatag 
Csuka IrCn, 1'iszafüldrúl' 
C:-:utnk IstYán, St>psiszentgyörgy és Elöpatak 
Czújlik Lúszló, Csongrád 
Czt>g-lédy lst.Yún, l\Iiskolc (!.\IartinlP11.'P) 
Czel~(;li Frigyi:sné, NagyilY:t 
Cze:·1núk Lipót örök., \lesz1)ré1n 

Czibulka Gyula, Szente:ndr0 
ifj. Czingc1 Lá~zló, I-lt>V('S és Pély 
Czira Jenő. Győrvár 
Czo1Jncr L~is7.1ó, Iszkaszcngyörgy 
CzoppcJt Ernii, 'Sz-fi:-;::régen , , 
Czuczy Gyiiző, Zalasze:nlgrot es Zalabú.r 
Cznkor Gyula; Budapest. XIV. 
Czukor ·Józs1.."Í~ Gyn1u 
Czukor László BuclnpPst, \'III. 
Y. Czuppon .:-\;:lal, \ 1án1o::györk -és _l\.<l[ccs 
Czurda l1l·zsö1 I\.isk11nhalas 

Dulihor T.„ászló, Győi· 

Ifa:uian .Józ::v.f, Daj:-:a. 
D:tnes ?.Iilntis, Du:-;tyaház<i 

l)arányi l\Iihú.ly. Sú.sd 
D;rróczy .~\ntal, Okány 
Daviclovics Péter. Csurorr 
Dánn::: Bóla clr._ Nngyká116 
Dú\-id ,Túnri:::~ ~Inrosí·ú:-oár11(:1y 

Dúvid I.st-rún. J~11.11ihály.falvn. 
J)ú\·idn( S:d.it:-; Ilona, Itácahnús , 
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Dávid \ 1iktor dr.-11;:\ Butl2.pc·.st. fI. 
Dcú.k Orbún, Zcnt:t 
Debitzky l\Iih:.tly dr 610): Sz011yi2 
])Ccsi Jenö, S:(abnclk:~ 

Deér ö<lön, Bndap(·si.. T~\.. 
DPITii•!('l' Cornól öri~k. I~o!0 :2Tú1· 

lizv. Dt·~net·ei· G~-ulún(·, ?\S.góc:-: {::i '1'iiriíl::k1_1pp:'ú1y 
DP1ncb_•r Jún(>:S_. Tahiiótia!u 
J)c111ctr>r Lúszló, N:.!gyLani::.-"a 
Deutsch FvTl·nc~ I\:oloz::-vál' 
l1t>utsch öri;k„ I~in1ns20:11hat 
Deutsch Zolíá11, l\Ji::kolc 

DuzBÖ l\-Iiklcís dá1nokí, 1'Jagy;!jl;1 

DC'gay Zoltúnnó l\Iern~.'l1 
i.izv. Dé:ncs !\Ii!;:,,_:úné, Lo_::;nnc;, 
Déri _.\Jadár, \i ág . .:,:' ~llye 
Déri Júz.s0f.. Nagyk:inizs:i 

Dévai SziilJCí.sy r~:t\::in firiik .. T;ud:qi•.·.~t, 1. 
I}ja1n:111i: Lú.szló, Lpspnc 

l.li6szL'ghr Zoltún. Szni111árn&1n<·ti 
1Jitte-rt Béla, Ér2ekujráT 
Divild J{1zsc·f, Ujvid~k 

Dob:inovac:::ky Izidor, S: b1púr 
DPbay P{d. Csolnok 
Dohl•,;r Lü;;.zJó, I\.:Pznc·n('c 
Do!1lt·1· i;rök., }(örfJ,.:t;ire:.;ct 

1Jol1ns G{~brn· Öri51:., Dud:r1Jf:.'-'t. J!L 
J)obó Jcnö, Szajol 
if}. Dohozy Endre, l';~yirfthrány 
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Edöcsény Ad!Ln1, Nagyatúd 
Edőc;.;ény .4dám11é, Nagy11túd és Lábod 
Eger Józ.sl·f, HPgy-falu 
nagyenyedi Egri IZáln1án

1 
Szihalon1 

Ehrenield Jenő, Bl•rpgrúkos 

Eibach Ilona, Budaptst, IX. 
Einczig I'diklós~ i\Iu.n~;;:ács 
Elek Endre, Ungvár 
Elek Jenő. l\Iezötur 
Elek l{en1ény Zoltán Szolnok 
EleJc Pál dT. örök., ÜJPl'"'St . 
E1nánuel .<\ni al, Budapest, V. 
Emánuel Öri_ik., Budapest IX. 
E1nber Berice, \iác11ariyán 
E1nbcr Béla, Buda11cst, v. 
Dr. E111bcr Bog-clún11é, .'1.hflny 
Dr. Einbt"l' El„1nér, _q_bony 

E·~nber J óz..sef, l\Iakó 

Engel dr.-né, Grósz .:\.nna, Érsekvaclk•::rt 
Eng-t•lhardt László, I1ioly.s.úg 
Eöry J.st.vún, Néinetboly 
Eó1·y Vll1nos, Sárvár 
};p.:,,b•i11 Endre, Sza1110.skra~sá 
Epstein Géza örök., Tiszaf[ir('d 

Eranosz iirök„ Gyt•rgyú:..:zeni1niklós 
Ercsey Gábor,' J\:u1:.1H'Zvcs 
Erdey Gruz 'I'i1J1•rn6 (h·~) Budapest·, \rJ. 
Erdély Islránné, Zú.káuy 
Erdélyi DPz.sö, Budapest. xr. 

Í~rdé1yi i\1:incis1,cnti Sándo1·1 Zalalövő 
Erdő::; István, Budt:.pest, VI. 
Erdős Gerö, Ta.r.va 
Erényi István: örkény 
Erényi L,ászló, Budapest, VTI. 
Erkedv FerG11c örök„ Pe.stszenterzsébet 
l~rb-.:.e; Tibor, Pestszenterzséhet 
F.::signu1nn i\L, BetJ1len 
Ett-\vel Zoltán, Gara, 
f~csv Z:::olt-, Bács.bokod 
Éhl~rt ~4...ndor, SátoTa1jaujhely 
:f:llii Isivún és TI(~je, Budapest, I. 
Éles Géz.a, Diü:;györ (I·Iá1nor) 
f:k•s Zoltán, Há:noi· 

1::t .... y Zoltán, Budapest, 'l. 

özv. Faber A.lbcrJ-116, Nagybánhegyps 
Fabdtiusné búró Sintinis Ilona, Budape::;t, 
özv. Faludí Jen6né, Budapt>st, VII. 
F:i.nta 'i.lihnos, Szon1bathely 
Fn:rku.s _i\.:r.tal János örök., Szarvas 
Farkas Ferenc, I\:.apuvii:r 
Farkas I t,ri1ác, ICecsJ~e1nét 
J1'arkas 13.iYán, Székesfehéri,cá1• 
Farkas János: Várpalota 
Farkas Jen6, Sándorfalva 
Farkas Lajo.s, 'Visegrád 
Farkas SándÓr, Ér.sekujy{n• 

I ' '11'1'1 Po1°",'1r Dr. F3.zeka_sné, :ieu11u1nn _-i.._ - , , o 
Fábián Gézu, Kat~/111áJ.• 
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Ft~renczy János di.-. 1 1\lunkáCS 
Ft·r11nezy I\l~trgit, 'l'uta 
I1\-tter ,János, Doroszló 
F6dcr _;\lfréd, Sepslsze.ntgyörgy 
özv. Fényhalntl _.;.Tpád11é, 'Iurtel'ebcs 

J1~iczek Alajos, Jászárolt::.zál1ás 
Filep Béla, Bud:lpí'st, \ 1I. 
FilipoYily 1\Iiladink:a, Szenttamás 
Filú János dr., Budapest, \ilII. 
Finv .Tenő örök., l(isldirö;.; 
Fif'~lH'l' József dr .. Jánoshii..::a és Bögöte 

I('itos FPrenc öTök., \T{lllaj 
FlódPrt>r Jenő, Cscprf·g 
Flóhr ,Tózscl, J(.oloz.::.vár 
Fodor _;\ladúr, Rozsnyó 
Fodo1· Ferl'!lC, Sz.t·ntcLornya 
Fodor 1\Iártonné. Bnlaton1,a1nárdi 
Fudor örök„ Nag:yJ1á11ya 
IL Fodor S[tnd!)r, 1)ccs 

Folkn1ann F1:rcnc~ Raka1naz 
Fl1lkn1:.1nn LCtszló. Sz.r•ndrö 
1"ollb1u.::: :\larcel, IToRsznpályi 
l"oltinck )._url'.1, Natry::on1knl 
Forg-úch J Íl1HtS öriik .. I~isJanulorozsma 

ForP.;ách L(c:.:z1ó. \Túc 
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t\u-::c.lny _-\ndnt', S::1'111;tk 
_t-;(1zdr11'\i«;d I'úl, ni1nas::on1bat 

Dr. :\y:'~ryn:::, TZiin11iidi ::\lolnúr ~\11n: 1 , Dpe-"t, ··.'. 
l'iYf!I',[,;,·.:; Cyula, n:d~o:-:pn!ot·a 

NyiJ~~~::.y ~\g-('.ston, S::,~g-cd 

:\yilrny Tst\·ún, ;\;r~gy1ú1!111·gye;:; 

?\yit r;\y T.q ·;{:11„ J\:öt::·' 
Nyitray 'i'ibor, JJf~zlitc.r 

:'-iy(rJn{u-J.:ai .Ti'1;z;;c[, P1·1·l:1k 

bor; :ti O!úh .Sx[i:."td, ~v·a.skul 

'Clúh .'fr'11:;'· r. ?\ng-yJ.:(írUs 

Glúh L'.'t.:=:·:lú, Szenl·-·~: 

Okn En1il (iriik., C,.;(d::ú:lydoru.<; 1t"1 

Olt,,-~-~ :y! z1,Jt:'u1. l-~b„·:."tnt1 

Hnl:1 Lu!lf\jrdií 
Ch h:\11 }.l(1r!:1. ?<:~1~ryn1úg·oc:s 

J )'.·. (L nt Cyul:'c:lf-. 1\illnz~\·úr 

C1·H:-i1 !!! lZiilnr, 'l"nrc:a! 
U. O:·u:':·: [t',_,re:n('., Dud<:1:1·::[, T. 
Oro.':·: :L·c~11.·::, :\Iv:-:iit.:.-::',l 

n.''.:: :'1ni :Ji'1z·~ :';:drr:g~:l1ú:~:t 
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óvár,r ElP:nér, ·ujpest 
ÓYÚTY Zol iún, únúd 
öhl Jáno;:;. Terne1·in 
if.i. örvényi Dt;la dl'., Uud:ip,:::;.;t, >:. 
ö:-·apay Lás?.1ó. Ujkt:c:;ki• 
ö.stcrrt>icher _-\ndor. Iluclave~I'. \iilí. 
Ö!.Y\':i Gyu1a, l(rnszn<l 

J.iuá! Géza, n:igyahí.~onyi ö1·öl: .. Z:il::.s:·Y!Ügr(,t 

Pacchiaffú _.\.rtur, E:1i1oz:;hur;-;~ 

P:tc::u I\úroly
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_t\.paiin 
Paczala Gyó1·gy, Kagyvú.rad 
Paciek Jenő. Dudap1;st, T. 
Pa:ffél'i Laj11s. _.\JliertfaJv:i 
Pnlovies }\.Jajos, Györ 
I':1.11du!:t Géz:1, 1\ú;o.zonaliiz 
f'andula Géza. (iyt::l';;yi'1.saJ;n11ú~ 

Panllula Jríz.::.1·f, DudctiJc;;i, I::.'\".. 
P:tp Elek, I\unr11:1daras 
T'ap Endre. Fí:1jdu1J~i2z(irn16ny 

Pap C~yula, 1)„brc:ci;n 
Pnp Lúszló, Ti.szasze:nti1111·e 
l':ipp Jenüné, Trolit•r ?\Iúna, l\:c.s 
p~1pi Papy Lajo~. 1-Iríchnv;:ö\-ú.~~~rhdy 

1):i3lPiner örök„ Roz::nyú 
özr. Patay T,;;tyftn11éc, 1\ng:yk:'dn~t 

I'atnki:ih~' SúndHr, Ti!l'""'l', -,/"ITT. 
1'ut:ikfa1Yy S~1nclor. Encl-riid 
P.at;1J;:y Sándo1·, Du1.l<qH;:-:t„ ITT. 

:l?atonyl (l"l:acs1'.1t) Pál, Albert! 
Pavkovits Anna, Sza!badka 
Sárvári. Pataky István, Kenézlő 
Pataky Kornél, Szőny 
nen1es Pataky Sándor, Derecske és IConyÚT 
Patyi Kl{n·a, Tö.!n.Örkény 
Pauli Péter, Kecskemét 
Paulovits Gyula, Puszta!földvát• 
Páhy Dezső, Ozora 
P:iJkh Róza, Tiszalök 
millei Pá1ffy Erzsébet, Csetény és Sur 

Pálka Jenő, ógya11a 
Dr. Pálvölgyi Ferenc és nej1:, Paks 
Pánczél ~.\rpád, EgPr 
Pápay Júnos, Nagyszalonta 
Párdányi Fohsz Rid1árdn6, Piliscsaba 
Pártos • .tindor, S:rrkad 
P{irtos 1László, BudapPst, v. 

P{irtos Lásztó. Nyi1·karász 
Pásztor Károly örök., Törökbálint 
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Pehr Ernő, Tápiósüly 

Pekló Tibor, l\Ionostorsze:g 
Pencz János. l{i.skon1árom 
Penkert l\.íihály dr., Székelyhid 
Peres Ernő örök„ Budapst VI1. 
P.erez;.e: I.stvún, 1\Iezőcsokonyn 
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Pcn~di s;indor. \Túrul111á~ 
.PPrényi Gyu\:i A.bnny 
Pergcr lg-núc, T:i::·nan1ér11 
Plöl'l József. Dorog-
Perrini::;cr Júzs(·f Al.s6né:11i::di 
özi:. Pt•rsay Gyuláné, K oya 

Jl1·.sics Isryán, D:iranyabún 
Pestl1y :J.Iihú!yil:' frzy., szül. 'i'l1ii:·agi Szer:1iin, 

I~asze~ 

Pesti József, l\Iezőköi;esd 

Fc'he:s Béla dr .. Bpest, :XIII. 
l·'1'thö Ernő, _q_!sószopot· 
~-'[;tii ödZin, l\I1•z,.,g6 

l-»·t: t'ezky Gúz:t. G(icFil!ü 
hii];:_~j I\:trcczky T!t1Hr, Púszt{1 
:1"1.liui I'eLo\':;y Zo!t.::n, Púlhúz:~ 

;·..:tro\·ic.~ Fe:·„11c, G:'1·abonc 
y ./;»~:::vf i•ri.ik .. \'ó::zU! 

i'1- ry L'.o!tún öc~lid 

:'lz·hy Tniná.--, C:-=i_;].::1116 
Péc.~i T:tknréJ:pénztúr rt, Péc:-= 
P(~Jl1'l' Jenii. I\:un zent:núrtPl1 

l'óri Bt:~·ll, .-\~:~(1d 

);~''. l'l~terff:- l:-:h-~í.n112. Vb::-:nJy 
:'f;~lz h.:'d1n:'cnn:·, iizi; _-\.lpúr 
P.ú'i:í'fci· I::i-\·ún, !"l;!ltnoL: 
l't\·i.fú·r J1'1z.s,-_f1 (;r•J::;~· 

Philíi>Jl 1;.:tYÚll, Hú1!1n~·7/Í\'Ú;.:úrhely 

Pi:it;,:ck Gyula i.iri_1k„ I'út1a 
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Piatsek (~yu111. E.apo.s-\~ár 

PirhlPr Józ:-=<'f, Gyiingyös:ncllék 
Pichler 3-Iihúly, 6-Palánl;:n 
Pict::ch Júno:::, l\It'.·nfőcsa.nak 

Pillich Fct·Pnc, Si1nonton1ya 
l'is,,._ker DeY.SÜ \T:dér, \ 1úc 
Pi1kú 11-lihály. Baja 
Pl:d.zer Sándor, Já:::z\;:ar11j1,nö 
Pleszkálsné, Fekete En1n1y, Pápa 

pacséri P<ll:sl;:ay Béla, Budapest, V1. 
Pogácsá::- Illés, Lepsény 
Pokcnnúndi .Endre, J(i.skunfélegyhá7.:l 
P11latsi:k Púl, l\.assa 
Polnt.sik Júzst•.f. Budapest, VII. 
Polg·ár K.ároly, Szegha101n 

l'o1iYJ;:a l!ona, Dács.1~eresztur 

Polony J{u10,o; i\rök., Gyöngyös 
Pongrúc1. Laj1>S örök., Bátaszék 

Pofik Dt'zső, Dég 
Pop Gizella, Olúh:.:zcn!gyiirgy. 
Pop Györ~y, Bú11ffyhunyad 
j-j;.,v, PopiL:; l\Iilú:nn6. Uj-ridél;: 

Popov Drng-oljub, Sajká::-:3ze-ntii;án 
Po1111vícs E1·anli;oj, Pincéd 
Popo\·ics Dénes, l\.arcag 
P(lpo;;its István dr„ Ujvi<lék 
.Pop(n-ic.s ·v~ din, óbecse 
PopoYits Istyá11, Bölcske 
Popo\·ít;.; Istv[n1, Nagybátony 
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Popovlts Zoltán. l{adarkut 
Po::;gay A.„ndor Grök.. CsaDrendek 
Posgay Tibor, Soltvadkert 
Postn Fe!·ene, Téglás 
Potsa Sándor örök.: Gyin1esbükk 
Pósa Bnlázs, Szr.-ged 
Prnefort E:nn1a, viiéz Hu:::zkay Lászlóné, 
Prae:fort Ferenc, Bácsahnú:.:: 
Praefort József örök .. Eácsnhnás 
Praeiort l{ornél dr., Pests;.;enterzsébet 
P1·ager Béla örök,, N:1 1:,„ykanizsa 
Práger Frigyes. Gyula 
Prekopa örök., TardoskPdd 
Prestini Ron1ano, l\Illitics 
Preisich !{ároly, Budapest. VIII. 
J>restini Roinano, l\lilitics 
Pre.szler -4.rn1in. Eger 
Preyer Dezső, Tótn1egyer 
Princzinger .<\..11tal, Nugykároly 
Prodn1H1Yics T. Iván. Szentta:nás 
özv. Proku11ovich Brunóné, Tura 
Pruzsinszky Orók., I-Ia.rkárs 
Pt:acsek _<llital. Tallós 
özv. Ptacsek _.\ntainé, Fel.sös:i:eli 
Puky l\Iikló:.:, Bereítyóujf:llLl 
Putsay l{úhnán, óbPcSP 

Raaber . ..\qiúdné dr., Nag)"YÚ.rn.d 
ltaák Endre, ZiTc 
Rn.ák Gyula, Zirc 

özy Rab Józsf'fné. 'fi:;z.a1ök 
Ra~sek Lnjos, Bndapc.st. IT. 
Radanovits Testvérek. Budapt:.St, f. 
Radlmetzky A„ntal, Ráko:-;1ni.lnta 
Rndimctvky Zoltan, Lengyel 
Rr:td.-os 1\lárton. J ás;;:ladány 
Itadó Imre, Tiszacse.:;e 
Radó l\fildós, I3éI~éscsaba 

Ragettu ,János) Békés 
najzingl•r hnrc dr., úzd 
Rakusz Ottó, Perbete 
Rapaport Súndo1', J:l.lunkárs 
Ráhel Imre Tiszaörs 
özv. Rábl .Íe.nőné, E.oncz L'.:~·z;;éLi•t, t;:;;·

k. Rácz Gyula, ldiskolr. 
Rácz György dr,. BihJ.•::1. g-~in Jjr„11 

Rácz Illés, Júsza.páti 
l{ácz .János, l(.iskunhata;; 
Rácz Jenö l\Iakó 
Rácz Rez::=ő dr .. "Nat,i-yYárHd 
Rácz Sándor, Ti~zafU.n·<l 

Rádni Rezső Béláné, l{áln1i~nc.....:.a 

Rády Lnjo;.;, Párk{n1y 
Rádóczy Gyula, IZec(~l 

Rásó Miklós, Bu<la~pcst, VTI 
H.átay Dezső, _il...pa tin 
I~ebmann Rókus, Brdas:::a~y;1rrn~;.t 

Rcdnik Tibor 11c·n1P:-;g-yuJuf:ilYl. Rih:1?'(\i' 
Regéczy Nngy Dé!{'.né, Pécs 
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Reicha1'd Jenő. l\.Tis1~o]c 

Reiner 3-íihúly d1·„ lle\'l!S 
Hi•inih'Sch Er\·in, E,,;sztc1·c:..· 
R!:isi11gL•r l;.:t„ún, :i\Túd 
RL•isz IstYÚn, Nagy\·ú1·a<l 
R(<·u::r I:,t:„:ún, Dunabükény 
Re1ncteyn6, JP."ZPIL"-zky _c..!;in.Jt.n., Ti:n1y(! 
Récsey ZPltán, Törökszpn1n1ikló:~ 

Rhédey Endre örök„ ·v1'qH:lé1. 

J~&!11a11 Béla Gyula. B~·led 

Répay Lajos .Júno.c:, Szo~n:ij(1n1 

Rét:i'Y Júno.s örök., Szirúk 
Ré.thclyi .Jenö, EudapPE!t. \~II! 

RélhPlyi Józ.c:ef, Dtlf•.-.:t, \TfIT. 
}{{:theJyj ]({trnly, epc.st, \Tf1J. 

Réti 7\Iihúly, Gávn 
1Zéthy Béla örök., Bél;.t~:'c::.nh:i 

Ill,thy FPTPnc, I\.oncloro.s 
RéLhy Lajo.-:. dr. llajdurlurug
R(r&:;z Júno.", Nag-yyúr.-:tl 

Rkl1tcr Jánus, Sz:1b:idL~o 

Ri1•sz ~\.rnün, P,ud.:qlf•."t, IV. 
Rin1:i:y .Béla, Dud:q1i::::t :\. i::.'"' S::il-:.- :1,ó 
Rii11ay I::-t\·ú11, Ri-giily 

Ilitt2r A1Hal. 1Ziirii:::tG.rj{111 
őz\·. nochlit:.-: . .\rtu;·né, E:-:ztcq::;on1 
Hcch1i1z T1h1'1', T'.:b1 
nogái:-:y Guidt1 dr., Tlc(;,,· '.--1 ~i 

HPk;;zin Szi!Yin.-.:z, I\!1,,-.( :l1:· 

Ro1nhányi BiSlán{~. Gúrdony 
J~o.sc11h1'rg liendk, C::t:pC:l 
TI.o5('nhct·µ: Púl, Ln.t;\"Úi' 
lV1:;:.;n1a11n l\.úroly, :\Iak':."c1· 
T~o::rá:; Ele111<i1·. Budapf·-:::t, y-11. 1:,:. 
llo:-·ttitl;·1· Júno:; i.iri.ik .. C~yör 

,·itéz clr, R(i:'ztórzy Er:;1ö11 1~, lfú<l:110zi)y:\~.{lrhi·ly 

Hotfuchs E·'· Jún(>:-.:, öl"iSk., To]-:;;j 
1~(1t.h g:;(';g-y.::zcl'i át. Z::ably;i 
Holh Gyula, 'LU rja 
ItothrnFi•r Súndol', 1\.:1::.0;:1 

hf'i'linc:Zt'i Uny1:ó ,Júno::, Tiszau;i!::.'.:: 

noxin l~u:-.:zt{n·. :\Iczől•,·!l'µ:d 

Ho:,;:,n;:; I., ?\a!;!"y\·{~r:id 

nt.n;1 !'ú!. S:d1'1::í:1·1:1 pÚI ;:]' 

i{/111:ty Dez3Ü, l.~{u.!:caln1:"ts 

Hóth :\Iúi·. T-Iu:.:zt 
l~úf·.]i .\I(,J!', J\.;1:':<: 

~L/;ih TiY:td~r p11; i.'.·y. Jck C:'tc~; 

J.'.6:-:o:a Ci:·:(·lla. s~:urdol: 

R.ö:o.~h·r F1•t"f:nc. F'el;.,()„·!;.;(i 

nlv·,-\:n ,Jeni,i. OJ:l~:-:l"h·l: 

i~ulí' '!.\:r(z, l lud:111,·.:-:.t S'.. 
l~uinp.f Púl, \'t·p1·(;(1 
Euny:1y 1\.{u·():y iiriíli.,, 1'11:,·1:-:t:lú {;;;; S.:Tud 
i~tk:'U ::\Iih(dy dr., En1(1;:;0v:·,l' 

ltL1Ltkay 11ona. i\.1.·.T'.:1·1.:-;,·h:':;:a 
Etvznyúk La},~:. S:'!r\"Ú.l' l~.'i Li•YH:""h•:rf.n~r 

f~í.ill linn-, .i\lagy:irú\·úr 



Snághy i,Tiktor, Péhnonos'.or 
S::i.frry Je.nö, Bal:ilonsr.entgyilrg-y 
E!::-fúry Gyula, öttP\-élly 
Snl .János, Győr 
Hi ine:-: S:!.\arnon Jenőn<! CzY., Szigetvár 
Snlgó Péter, Szeged 
Sa1J:iy L(iszló, Bnl:-:nazujvúro;:; é.s. DPbrecen 
S:ilnarjay Béla, Zon1bor 

S::111bac11 1-\.úroly, Nagybol'osnyó 
S.:n1ogyori L., I\.örösmező 

~;::rkadi I1nre. Oroszháza 
~~!a1kadi l\Iúria, Battonya 
ti:,;\-, Saúcl Ist\·á1111é, 1!:r::;(.;kujv:ir 
S:i:\:·~- _;\]fn~d. I\:alocsa 

Saáry Gábo1·, Dt•::enyűtelck 

s~,„·koY Jáno:', I\:öJpény 

.S:1;: Rudolf örök .. s~:i:'.J:.tsfehérvár 

.S'.'cf(,ry Cyul:1., riJi,:vörös,·ár 

Súg"hy Gyul:t ürök„ .lúkóhahna 
Sú:nlH'l Dé:1a, Oro3z:Yár 
;:;ú!1d1Jr l.ajos, :;\Iunkács 

ía1cúdi Súnrlor 7,oJt(!n, ErdÖ$;r.1~nigyör1.,ry 

Súnd111· Z:o:í6'1nond. Gacsúly 
Súrkúny JL·nö, RéY 
S:'c:·1::cny L{c3zlú i.ir(ik„ Pe.c.:.tszenteTzS-ébet 
S:':. ~;iizy !Hihúly. S:."trbogárd 
S:.trli11·y L:ij11:::, B:1latonhog-lár 
Sú.~di Jn1rP, Dndapest, IV. 
::.i:\;..:ily L:ijos, Nc:!nesd;]d 

Schaub István, Viich:u·tyán 
Schadl' Józse-f, ·szabadk:t 
Schüffer _4..1adá1\ Bérbali;aYúr 
Scheiler _4.ntal dr., _;\b:i és Sárkcrsztu-r 
Scherer Henrik, "'V:ijszka 
Schick _.\urél, Tnta 
Sch1uidt l{úroly

1 
Szilbr>1·ek 

Schletl Géza. Szatn1árnén1e.ti 
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dr. Schn1idt Dt)zsön6, sziiL \·Vie3.11c1 :· _\IúrLa. 1\p !. 

Scl1n1idL Jnkab. Dúe-5szentiYún 
Sd1~idt l\:áhnún. !Ius?.t 
Schn1idt E.ároy, :U.Iohúe:. 
Sch:nil:;J Rezső. Budavcs1 \'J. 
Sch1110\J Jenö, Dó:-: 
Sch1noll Jc,nő, Endröd 
SclrneidPl' Jc'.izscf. C:-;an:."~t.ipn:~1!;: 

Scholtz Endrt>, Pe::thitl~·é~~:uL ;'.~::: ~\f;q:.ry1:;,-.<, · '' 

Schossberger ElniJné, S:·:td1:t!i:~a 
8chönbcrg • .\11nin, D1·é;.:;1·lyp;:Júiil:.: 
SchönbergPr I\Iór, lZ1~:11ún1n: 

Schönfeld Lajos, NngykliH::i 
Si:hreiber i\Jihüly, Do1(1Yn 
8chuch Gyula, l:Jjvcrbá.:;z 
Schuch ICáToly özv1 gy'" J~·tr yt;l{~:· 

Schuck Józ&;f, 1Iajdubüs~:örn1.>1:y 
Schul I-Ienrik Jenö, ?'-L;gy\·úrad 
Schulek Béla dr., Bu<lapn~1 ~\ i. 
Schulek Gyula <l.r •. Eci~~t~ll.\' 
~r:!~ulrnan Bódog. dr. ört.ik .• )lu1~01· 
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Schu1nache1· Zollú1• C::.>,r':: ;; "' 
Schurina Cirill, Szil 
Bchu1h Júnos. T).i11v~"l: 

Sclnvartz illanó. E:-.ztc1·gqJD 
Sch,\·eis.sgut P[tl, :\Ioh:'.~c;: 

SPbe.si B6la, l\.oloz::y[u· 
SelH·styén . .\rtn1·. 1\ag:;':Úrad 
Sebök Gy. E·n1il, Csákignrhó 
Segal Róza, :i\likóujfal u 

Sciduitzer I-Iugón6, Bcsztl'i\ ;! 
SeidnitzPr liugó, Besztcn'.1• 
Sel0neczy Dó!n, Szeged 
Senchca Octavinn, Ear(·o1. 
Seppc!' D!'1,sü, lI:itvan 
Sere::-:s De~:;-;ii. Ttiina:::z-:A:~' '-'' 
Sl'n:;.ss Sarolta, Pnlnr•k 

SPy Lúszl(•, 1/nj.szló 
Slgn1PIH1 .-\ur~li:i, (ll~,»:· 

Sik C~yula iíriik., Sz(:]\·ya ":' fí:·.:-: '::!\':•:Ti;·(:··, 

Sik:i.ri J..:oY:i~·.s Jiihú!y,~ l:H.:::l: 
Sik\G,.:i I-Ienrik Tlud.1i„ .~t V!l. 
dr. Siko::: I..::.úr11ly11ó ö;.v., iSti.-.:1:1.:: 
Silú1·szky I.:;tvún, \rúrad:::,o;ijJJii' 

Silhúnyi Ferenc, Sz<.l!1núrn:';ir!c:' · 
Si!ov.szky lsr\·án. \rárad- :.:(i!Uis 
Silvc:::z11•r Zoltúnnó, :--.:a)!y1!(.;!'.l·1 

otnrkoc~i Sírnon 1)1•z:-·ií. V{o:;úni1 
Sl::non 1•;n:.ii d1'., Szr;Jl\11::.tlH· '/ 
f$in1t1n l\lária1 N:rg}·,.:;:.:1l1.1t~lp 
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Sin1nn· Súndor, S\1n1lt1.ziil!;;,~ 

Sin111nku GLL"zt:·~\·. i-Iad:•.d 
Siinnnyi J/1z;.:1-( ?\;~gyi&ta 

2ipiic:z. I:.:tyún iirók„ l 1lct.::-: 

Sbk<! ]lliklús:, :::üczi.il·:('rt:.:;zi(·;:; 
SJ.:1Jd:1 Eud(l!f, H.:d1ó 
Sk1ip;';1 S:'i.ndo1·. 2\~;µ·yi><·r:~i 

ifj. S!:uun1úl .Je;,ii, I'll::pi··:zlc <L'11:'· 
8kultt.ti ,Jó:->rf K(·c.''.'.:•·:1'.(·~ 

Su\~z e; yu i~~ l':'d d: K::i.i·:,11·-~: ~.;(cg-

Siller. Gúhl)r, I\.a1·cng 
:;.:idcz .r. i;i'· ;; r;;]: ~:: '·"-:,.: •. !' 

:·:oli{::!: n~t<'J, 'i·l,'.irl::::úr:'.c:: 

Soiyn10.':'Y .iúr:•.·.-, ;..:;::uln,;L 

ii;·.\« d!' ~1.•11.1_i~·:yt j;(:!~·:,„·. :\Ii.,;,i:1l 

púp:ci ~1;])\;),Q"y\ .fú~\!1.-·, v.·r.: .. -(.,..; 

11(:]•:ti ;.:Plf!(1.Q·yi ,.,_; :·,,r·.· E/;ii:,;1;1re::,1 

Snri1(•g·yi L:ij(J;:. l~uc~u,:<i•11tl:'t..;:J{1 

~·~:nr1,; { :yfir.:!>. :~·t ;« .. „ „.,. · ·' „;· 

'·:c;J:;~' \'C'.d {;yiil ~·:;, Eii: :1:,„ d 

:..:,;(,,; i:,L\·{.:1, T'Ji; ,;.;.'id 

;-,p•,.; (;(i;_tt;, j\l,!':l/'.l'Oll1 

Su.',~· K:"1:cdy :\!b1·:'L t),::·~:·;:n·:g,·n 



Sófi _Ferpnc, öbecse 
Sövén:y·hú~:y László, Szar\·ns 
Sp~·rg-f{r Béla, Budnpesl, 'l/Ii. 
S1fer![,gh ~-1.ladárné örök .. Bpest, XII. 

Spcl''.úgh Lór[n1d, Znlaegerszeg 
S1l!'~rlúgh Zultán, flut.van 
Spiegel Gy11láné. Dudapl•st, 'VII. 
Spitz Sii.ndor, FL·hó~·gyan11at 

özv. Spitzcr 1\Iikl<isné, Bókés 
S1;1dlí'l" _.\ur01, Palícs.fiirdő 

Sladl. l~Út'oly, l\IonostorSzPg 
Dr. Stan1hcrg-er SárntH;lJ1é, 1lho1-~o'c 

Stant1.scu Ltvius, l\Iúlnás 
dr. Stein Gyrirgyn{~ E.ispl'St 
Stein Jer16, Nng}'ida 
Sr.einur Ferenc. :i\-1:.glód 
S;"inc1· Júnos -Vi1nJCl5'_. Gyür~'N;íclor\":'.il'Cs 

Slt·ini::r o.-.·zk~u·, EL!dnpu.o:t, \"III. 
(;:~>:. Sll'iJ!C'L' liugi)n,~. -~kna.::zJar ina 

Sleinhau:-;;: D0!n i.iri-.k .. Putnok 
St1•rhn .E:;1iiné .Cvnyh(td 

Sl„nezky Gyui:1, {ii :Jk., I'li.:.:.pökl:.:J!.e 
S;1 i:húu T.::i,·ún, 1-[~~_iiic;-;nha 

Stl'lt11:.:r Júnos, C::r-ng'(Í<i 
Stin1101· Irnri\ Gylir 
~·tucl:.ingt'l' I=-L\·ún, f-Ial:"L:-:::zi 
Stodiilni 1)<:?.o:ii dr., Snrok:cir 
St1_111it~ J)u:::."c11, I::i~kő.S%Cg 

Straub _'1J1lal, 1'üköl 

S~rruusz _.,;.rmin, Budapest, xm. 
Strausz Dezsö, Szepsi és Királyheln1ec 
Strausz Hugó, l(irá.lyhehnec 

Strz.inek 1\lilosláv, Jászóvá.l'alju 
Suchtár _iUbin örök., Szond 
Sujánszky J enö dr., Balaton1ciliti 63 Balnton11jhely 
Surj:.í.nyi József, Szeged 
Dr. Sutu Znki:u·iás

1 
BeszteTce 

Südy Ernő dr., Bkésesaba 

Sükösd József ch·„ Jánoshida. 
Sürger János, Sz.alárd 
Sütheö ödfrn, Pornóa)páti 
Sylvester Zoltimné, Nagyilva 
ifj. Szabados József örök„ Pitvaros 
öz:v Szabó _i:\..nt.alné, Környe 
Szabó N. _<\.rl11r, I(olDzsvá;r 

Sznbó • .\.goston, Szaniszló 
IC. Szabó A.rpád, I\Ingy:~1gencs 

Szttbó A.rpádné, l\Iezöberény 
Sza-bó Béla, Székelyhid 
Szabó Béla dr. örök., Ujpe.st 
Szabó Dánielné, Budapest, i/Ií. 
Szabó Dezső, Buj 
Szabó Dénes, 1\-Ingyn:rbodz.:'is 
Szabó Ele-1nér, Jobbágyi 
Szabó Ernő, Siklós 
b. Szabó Géza, Gyön1örc 
Szabó G3'-ula, _.\.bony 
Szabó Istv-{l.11 örök., Török.sz-mtroiklós 
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Sz. Sznbó Jenő, DebrPct:n 
Sz:abó József. Szakcs 
Sz:i'bó Józ.sei, l\Inrgitla 
Szabó I~úroly, Budapest, VIII. 
Szabó Lajos, Igal 
vitéz Szabó Lúszló, E.ec.s1.-eJnét 

Szabó l\lihúly, l(öyúgóörs 
Szabó Sándor, N agyYárad 
Sznbó "Vince. Budape.st, V. 
Szabó \'ince. IZoYÚszna 
Szakúcs Zoltftn, Tiszanána és K.ihnlö 

Szala111in l\Iikló.s. Söjtör 
,_-itéz Sz:tl:iy Gyula, Tapoic.:a 
iizr. Sr::tlay 71Iihúlyné, • ..\.bauj:::z{i.ntó 
Szappanos I3éla, EcsPg 
S1:a1·k:1 Júzse:f, PUspi)knáda.sd 
Sz~:rká:::.sy Lúszló, Sün1í'g 
Sza1luniry Elcn1éi.·. 1-Iúcl:ne;;.övú::;ú.diPly 

Szathinúry I., 11itró 
Szatlunúry L.:tyún. Bor5zék 
dr. Szat111núl'y L::TÚ11JH.~ Ö!'Ök. Diti·ó 
Szántó Gézn, l\Iunkúc.s · 
Gr. Szántó e.~;i:lúd, Ri.n1a::-:zo!nbat 
Szántó hnre, Dudnpest, X. 
Szúntó I\.úr,1ly, ü!lő 

Szú.sz Lajtis, CsorYús 
Szúsz 2\Iihúly, l\:Indaras 
Szú.sz S{uulor, Bútyn 
Sz{tsz Tihan1ér di·., Pe.stujhel~r 

SzúY:t Ft·r;·n::, DPregszá:;z 
Sz:'cYÍCS Szllúrd, Szabad1;:a 
Szchellédy Ft~rPnc. Tét 
Szeberényi • .\ndor, Dékésesa\;a 
i.fj. SzPghr Súndor, Szu.:szárd 
Szeghy Tibor, Deszk 

S:~Pgli Istvún, Bud:!J_Jt•st, Xl. 
'.::izegö Lászlú, Budapest Xl. 
Szeibel Jú1.:-:Pf, Jialnü 
S-z\·ib:rling I<'erPnc. Dakony.s7.olnbatheiy 

Sz1~kán László, Léva 
Szekeres István, U jpest 
Szt•kt>t·es Súndor, Izsák 

Szckt·l't>S ·villno:-;, Nagykanizsn 
SzC"kér Jú:a-'eÍ, }.:j:::kunhahtS 
Szd~l~r Sándor. 8oltv3.clkert 
::;:,.ckul1·~z Jót:St•f. Púpateszél' 
Szele ~.\J:rjos, Bud:1pc,:.;r, lI. 
ifj. Szele IléJa Szo'.nok 
lh·. St:Pl 1.~nyi _.\nn:i. G;,.-ul<.1 

1Jr. Szf'lényi r~·;IYÍl'<l, Gyula 
])r. Sze.n1zö T1nre, Szarrns 
Szendrei Dl!~n örök .. Budap1:.:>t. ·vrrI. 
2:r:\'Hdrc·i S{u1doT Dúrúnd 
Sze.Hdy LajPS, Ungvá1· 
Sz-!_:1HJrp\·ic:,; L~t:-zló, Dec,5 
Sz1•1Hll'o\·iL-: \i'i!Jn(ls. NagydÜrog 
i;zv. Szt:ntch Istvúnné, 'l'a.b 
Sí;entcssy Isl vún, Szentes 

51)1 
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S1.1>ntgály Dániel, Gödöllő 

SzPntg-yörgyi Jáno:;né, Jászberény 
Szentir1nay Géza, 1\iagyarlápos 
SzentiYányi Jenő, ADagy 
Szentlöl"inczi Bé1a, Budapest

1 
III. 

SZí'ntpétcry Pálné, Budapest, rv. 
S:-:epe:,:;,y, Győr.szentiván 

Szctiessy Gus:ztáv örök.i Belatinc 
S%í'pessy 'Sándor, Nagynányok 

Szepesváry KáJ:o1y vitéz, Komádi 
Szerb József, Jászberény 
8zerdahelyi János, Sopron 
Szerdahelyi László, Nagykároly 
Szécsi Dezső, Bal.~azujváros 
Székács István dr„ Szeged 
SzékPly .'-\.dorj5.n, Debrecen 
Székr.ly Ferenc örök., Békés 
Székf'.)y Juiia, ~'1.vn:sujYáros 

Székely T\.ezsö örök., Nyiregyháza 
Szék«ly Sándor, Buda;:i_:i..::t, ·v1. 
Székely Sündor, IC.::.s.s!c'r~~<3t 
Székely Sándor, fliohács 

Székely Zoltán, Nngy,:;;-;a1on~i.i 
Széling.:-:r Jenő József, Titel 
Széll Ilona Budapest, II. 
Szén1"'nn ).goston örök., Hatvan 
Szfnerth AJadár örök.. Felsőgalla 
Szénerth .A.Iadár, Bokod 
'!3zigethy Frigyes, Pé1?'~ 

v. Szigethy József, Tapolca 
Szigetváry Zoltán, Sz.01nbathr.ly 
Szigvárth János, Vác 
Szijártó Tibor, Dunaföldvár 
Szilágyi Béla, Pácin 
özv. Szilágyi Jánosné, Budapest, ""1/11. 

Szilágyi Lajos, Ukk 
Szilágyi Lajos, l(isYárda 
Szilágyi· Lajos örök., B<darásár 
Szilágyi Lajos, 1Iórágy 
Szilágyi Trliger l{á1·oly, Tasná<l 
Szilágyi Trliger Lajos, Szilágyc::wh 
Szilúgyi Zoltán örök., I\.rasz.-nokvajda 
Szilágyiné nngynjlai I-Iuszá.1' Ilona, Szováta 
SzHbe·rleitner Fcr<:nc. Szentendre 

Szilcz István, ICLs'\·árda 
Szilvássy Gy. László, Budapest, :XIV. 
Szily Gyqla, l\Iiskolc 
Szin~·búr EndrP, Siklós 
Szi11i • .\.ndor, l{ézdivúsárhcly 
Sr.innyey11é, l(iss Ilona, Tetélle.n 
Szirrnny Györgyné, Ujpest 
Szirmay Józ:::ei ·vi.sk 
Szir.:nay l{.ornél örök„ l(i:-kundorozsmn 
:ifj. Szkal!a L1ászló, Budapest, i./111. 
Szlávik Sándor, Bezdán 

S:nnik G:srula„ óbecse 
Szmodiss József dr., l(eszthely 
S;r;nu·ecsáirlfi Józ.se.f1 Szol!t1\1~\!fi 
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Szondy L(l::zl<Í. I\.unchg:y1•s:: 
Szo11kö Dez:::í iirök„ Nyin·g),húzn 
S;.;üllö.s:;y ~.'\. .. Gernycszcg 
Sziiflii.'-'~Y ,Jpn(i, J.I:il:ú 

Sz('inyl 1'\·n ne, Ua~·c,;: 

Sziirt.seyné Gaú! 7\I::rgi~ l'alrilail\·a 
f-'::po1·ni i\Iikl/i.", Húd1110::iiy:'!c::'1rlH·l\· 
S:·~rc,tyl;:oy ~lfi!ún, C::.ui·o<~ • 

S:,:lyp~111ic~· .T6z::. f. 711ng-;:1rl:::i:ii:-:.:.::i 
Sziinc:-:i1k J,<.:t„·{!n, Dudape~1, \iJJI: 
S:-:üe:-: R<l)(•rt Öi·Gk .. Salg-t1ta:jún 
Szücs1H~, Szl!c:-; Julia, i\Ifu,::~_-:fiild 
f:z. Szücs En1ű. Dudani„sl. - 1 
Sziit:-: J\.{lln1ún, Nyin·g-yh~~ ::: . 
Sziits Púl. Dudn1H:2t, \iJ. 

'!';.!n!,idi Cyiirgy, Szntrnúrn5rn:-:li 
Tid·:;~(';' En:(i. I.:ud:1!H'.::l. vr 
T;1 li:;'~cs 1''0ri:-.nc1H~. fel.-:(i L:iirii.<~:énvi 
T:il·:{\I';' f:;{\·(:il. !;L!<!!t!H•::;!, YITt. . 
T<1k:':i:- .1ú1io<.: I;a1:1loirflired 

Ti!J;úc:-:i :;.;~tgy L/ii·únd dr„ S:~ók1·.' fchér\~Úr 
:;;:·i·. ~l,'a: 1 1~·u, f~yulú:ié. I> ·~uo:;·,~filri 1·:í 1 • • ·- ·· ·· 

. . . - e . ..: 11.nro.c]ii gy 
h~;-.;. 1 arn;:„:-: I.-1H~. Sza1n11.::uj\·úr 
'l';1ni:í..-: .:\iíhúly, So!:i,i:n:ú· · 
T:1n!ú:-: 
Tn:-:J::, 

Sin1on. I-Io;1u1rii{L:·:enlinúri iin 
.J1'1:·: • .;,;f. Szer„dnyi· 

'LqJf(:I' ;.;;í,;ido!', Hudnj);: 

T~q;f1·i· ,S;indor, S:·:an~·: 

Tat.}únyi .J{tno,;. F:i::'-kunJr:'.lt·.~rhú;'.:t 

rru.-: Zoltún, ü6ké;:.1ne::,c:;r:·r ( C:;ifagh";;Y. ! 
'fahí.T Zs., l\lezőbánd 

Tauffer C~ábol' dr .. l~gcr 

TaYa:-=z.y I•~„.re1H.: iirök., Enc;.; 
Túb(Jr Gyula éri)k., ~.'\.ll)(•rHr<.::1 

'I':.'tby Júzse.f. l\.is-k11nfé\0gyhú;;a 
Táncos ,J1iz.:>ef. Uucl;:qii<:;l, 1. 
'l't>lkc:-::::::y Gúbnr dr„ üro:-húz:i 

öz..-. Tell.::ch .-\do!f'nt-, S::cn·dnyf• 
Te?Tit!S\·úry l;:.;1 ván. eu(l;,qJl•.~t. :x. 
Ten1e~yúry .J{i:;_;,:-\'f,. Sz1·g1·d 
Tci·eezky 1--'úl, fizl•ntn1:·~rtonl:áb~ 

Ti·n::ny l\if'n;.·hén. DionH·c<.:e1· 

'rcrn:1jg() ,Júz:-:f•f, flud:q,o·t XL 
~:dús~:le\·•:li 'j'(;\·i>!i J:l{•la. llud:qJ~t . .>: i. 
Tt•llt:"ch Otlúkúr, ?1111,;;on 
Ttd;·s~y I~·1\·:'u1 1\.i:-:kuni:,ch:'1:-::1 
Téry .Aun:d, 1-T(igyé.-:z 
Th:ol!u· (;yu!a, }l«:-:iib\•r,··11y 
Thal1e1· Pál. N'~·1nc:-:\Jt.:Sa 

Thar;hoí'fer Fti·;;Jl. llo,:\·a 
Theg-z;,_(;prh:•r ];J'.·l<L ;.;;-:l11i'-1·\ :·:1 alj-: 
"rhierry Tibor. Csq1cl 
Thorn1:1 Kúr.i!y;1L„ r1

1': (:d 

Thorocz!::1 y ,C.:{u1d11r, F :1.r1"il nri~· Li< ·~~l!,:1, ,:· 
Thi}n~sz 'J)„;-:;.:!í. nt·1J·,,z-,.::tb:1 
Thur:":n:::-;:ky l\::"iroly. Sú1:1 
'i'hury :\11rJp1·, l\.i..:!~:1:1.f/•]1 :.;;'.:li:·: :a 
Thti:·y G{:zún6, !l:ij~1 



Tichy Bé1a, Horg'oS-

nemes Timáry Balogh J <hlos, 13pest, Xt. 
Tischlerné, dr. Palóczy ~.\.nnn~ ICo-Iozsvár 
Ton1csányi Ödön, Ungvár 
To!11ka Iiároly, J\Iagyaróvár 
Toh·ay Imre köpö.sdi, Dnbrecen 
'l'olvéth RPzsö, Tálya 
Ton1ory Elemér, IClskunJ1utas 
dr. Tomory Nándorné, l(ispest 
'l'oóth l\Jihály, Budapest, X. 
'foponáry József, Eger 
vitéz Torday Ferenc, Budapest, VI

1
I. 

Torkos Dén(!s, öriszentpéter 
nen1es Tonna Dániel, Bpest, VllI. 
'l'ornyos A.ladár Litkn 
'I\:n·nyos Lajos Örök., Jászhí~rény 
Sz. Tóth Béla, DebrP·cen 
Tóth Bél:~, Szeghegy 

Cs. 1~óth Bertalan örök„ Nagyecseg 
'I'óth Dezső öröl:., Egyek 
TótJ1 El~!uér, Érd 
'I'óth Elen1ér, I{ói-üstnrc.sn 
'l'óU1 Ferenc, Érd 

Tóth T!ona, Budapest. XITI. 
Töl"ci Tóth Ist.ván ö1:öJ~ .• l{ecskemét 
Tóih István, l\.lunkács 

.Sz. Tóth J ózse.f, I(is.Jrunfélccgyháza 
Tóth J óz.c;p.f örök., Erdöcsokonya 
·Tót I\.úiln::hJ. Bere-1nend 

l{áln1Íu1né, Nyényey Viln1a, Bo.1ntonkene.sG 

Pú1. PaTád és R-ecsk . 
1 ' • N · i•v·•rtd dr- Tóthegyi Tencz, Joz:eI, ~ :ig ... , 

Tölgyes:.:y .c\.nta1, SzPntgal 
'l'öreY Béla, Bős 
Török A.rpúcli I-Ie.gyeshaln~n . 
Tiirök Gyuln. nen1es, Nyiregyhaza 
Török í\.úln1án, Túpióbic;.;ke 
'för(Jk Lá;..:z1ó, Györ 
'förök l\Iirton, SzcgP<l 
Cizv. TrajánoYich A.nta.Iné, Ben·ttyóujfalu 
Traply .<\lajos, Tiogúc:-; 
'.l'raubkalz. N., Huszt 
Trub1 I(úhnán. l\.Iúd 
Tiil'ei En1<i. 'l\irje. 

1.yikoYilS gyógyt ár, Szilbács 

UjhL•lyi Endre J~rnö, Pipa 
Ujhelyi SándoT, l\Iúndok ,. 
Cizv. Uln1ann Zoliánné, l\le:r:otur 
l:lrlch J'{)~:sc-L Sezl>:::ziú·d 
u. Uray Lá:::1.ló. ,Jánk 
tj1111;\s:-.::y B. l\Iiklú:-.::, su1„1nu·d 
ürögdy Júzst>:f, Buzita 

"\/aclavck Ft:renc, Nagyhocsk6 
V·1d:;"2 Ell'k Nyirbátor 
V~d~~;. Zolt{l;, Hird 
V ngnszty 1\ áz!'..nér dl' .. Hiku:::c;.;:Jha 
ÖZY. \~ajda Gyul{uúL _.\,hony 
\.'ajna ,József, P,pest, TV. 



\'njna László, Dpc5;t, .nr 
'\!:ijn~r L:Jjo::.< 1~oz,onyó . 
\FaJn J óz.;;1•f F,::Jséiireg 
\ranyur LoÍ."-zli.í, Szó-kcsfehérvár 

·varga /1 ... ntal, Bék6;:;c::nb;i 

~· i/ai·ga hnn.•, I-Iajduh:ulhiiz 
\~arg:i .Pá!, 1Injdubö:::;.:iir111&ny 
\·«1rgha Lú.szló l.)Hk.s 
\':irg-ya.::.<..:y Gyt~la, .1:\;1gykii1·ü 
\iarsányi Béla, Vudniok 

·va.sdényey A.ladúi'. :L\J;;gyh:d•Jni 

\'asdényey .Elen1ér, N:Jg,Yat.id 
·vas.s J(•nú, Bere·'.:'! 

\lat:':-; L:tjus, N:igyh:Ín\"n 
\ia."-.s örük., Okl:-u1d ~ 
\'a.~·s Pú! dr,, Okh1nd 

~·~:,'.«;:::\;k Ilj~:::J ,:'.'.;;~J~ij;~;~~'.; o!;, ;{; l IÜS 
\"n!:ii \':1tt:1y J~l+·ni<.::r, Günrü 
V:í .. 0:1i Gy11ta. 1/ill:·1 '::r . 
\l{~gó I:•rx~ín öri'ik„ \,-illúnv 

\r~·~ll;iy~~in·>~ l'c·t·'· .,, ·· : · .. 
. ~ · ·' ·· ·' "t. ·'.l- 1n111h:llrilt 

~· ;::: '.';;, ·1

1 ·:~ ~~: 1 .~ ::~ ;;~:''; ';,,~,; 1 ;: ~'.::;',, 
\·„i~é:,; dl'. \cún1dy L:'t:-:;.:lií, Szvnrc:' 
·v::r;:dy Jiik!1J.c.:, }.J+·z(;tu1· 

\·-úrkunyi (\r~1gnr·1·.i Ti\·;id:ii 
1 

"J:! 
·vcc::ei 1\":1gy J')ez.<i, T~g(T(~S 
Ó/',V. \íeJc.s1•y IstrúHnE:, Eg.·!' 

\\•res „.\nta1, IZ.i'rálydar{1c 
\;1:res D:trn:1„ f;rendród 
Veres Pál, Ti:;zaluc 
'/ere:-::: _-\rpúd. Szú::zrég\:n 
\-í'n:ss A.i·p:'tdnl~ é,; Túr;-;ai. l;uc];1pG:>t, 

\"eréczy Géza öriik. I.\.\.'lldercs 
\ié!Jcr Er11ó, Pestszentltirinc 
\'éberné, Búrány Eh:a, Pe.s1::;::e11tlörin1· 
\'égh I.i<\f:t,1Ú, Szolnok 
\iéJy J'óz.sc·f, "Vésztő 

\"é1·tt>.Si Béla, Szahr,dka 

\'icla László, l\Iohúcs 
\'i<la Ödön, Dékés21.e11t11ndriis 
\'idoy,-:;:J.:y Tst.\-áil, L(k{•:-:.::ú1n:::un 
'Vigh F1•rPHC, l\Iedg·y1·::egyh:'cza 

\-inezc L::tYán, Dudap:>l, X. 

\tincz•• :Uikló:::. I\u1!:.o:-:t·ntn1(;rL(1n 
\"inn:Ly I:~JC:nú (/;.;·, .. 1Tagyndul.f:ll•:n 

\ 1iH!iHY lsh·(,n, 1\.(•ll\Údi 

\.' iola L'1jC!."Ó, Ttiklil 
\"ii.'-'ek .Júno;-::, I\:ula 
(jzv. \·i;:::;Jcn·::zky I/;: ::,](íni.!, Du !:l.-::: 11: •.:: 

\"l:1d Pét0r, nurgúprund 

\"oda Gu.sziú\· dr .. Lo:::on': 
\'o.:!·cbbc~rg1•r \tiklnr, TL;:-:ai."i\·::ú1:í";'.l'." 

\"1,~! 1'~. Ln jo.-:, S:·> :!lCli!i;p 

"\·ni1h Júz.::1:r, :\[:„.'.!y:1rl(qio~1 
\'1.iilh ~Iihúly_ Cyer)ry•'i:il.f~1L: 

V ui,-tn,.:zky l"er1:nc, F\:!:-;öb;.t;vg 
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\'ol\vcíter Frigyes, Kiské·r 
\T ondra A.ntal dr„ Péca 
\T:ö1·ös A.ndor, Púka 
·vörös Súndor, Földeák 
Vuits .i\Iú!yús, Péln1ono;otor 
Vuits Sándor, Zon1hnr 
'iuko.sino-rich Dusán. ÚSo\·é 

'lukovics Dusán, I\á~y 
\'ukovic:-; Gyiirgy, I\.iszác:-; 
Vulkán Lás;:!6, l{rasznub6!tt·lk 

\Vu:::chn1ann liugó. Borgópruud 
\Vachh'l' János, N:1gykiiroly 
\Vagner \Vilhein1 dr. (irök, Td~e 
ÖzY. \V;Jjdits Gyiil'f.\"Yné dr, Ilonyiiúcl 
\Valigurszky _.\ntnl. Nyirliogái. 
\Vallen:feld I\Iilníly, l)unal1og-d{u1:1-· 
VV:dlon Lajo.;:;, Ffajcluszohos:;,'.ó 
Vlnllner RPz.s(i ÖTök,, l~god 
\V:ilter Józ.Sf"i, Zo111bt11· 

\VHndrúk József, Uorot.a 
\Vattay J\_ornél. En1őd 
'\VPigl J)ezső, Pécs 
\Vpigl J6z:·c1i, Sz11hadi;:a 
\Veiler Péler, Bácsordos 

\.Veinb(•rg2r László. L·Ó\'<t 

"\Veinrich örök., .A.r::1nyoE:11egf,;ye;:: 
"\Vei~z.bt!rger FerC-!L', J..I~ijd~1dorog 
\Veis;rJ1ausz Sándor iirök„, \7 úgfa rka.sd 

Wellmar.n l~árol~· Orlik., Vánner~? 

Wenczel .Lajos, Pestszent-erzsébt>t 
1Venk Bé1:i:. I\.enderes 
V\'enk Bél;{, SzödJiqet 
\VenneT Sllndor. Piiroszló 
VVeörös Gyula, Budapest, I 

·.wcszcJovszky Erzsébet, Salgótarján 

Wél>er l~.ndrás, Parn.jd 
\Véber Dezső (h·., Budapest .. \ílf,I. 
özv. \Véber Dénesné. Bnia 
Wéh1y István, l\Ii:.;kolc 
WiddeT Péter örök., Nagybánya 
VVi<lrich László. Te111erh1 

\:Viel:1.nd D{;n-e:.: örök, Gyula 
\Vieland Gyula, Sn.rJ;.:id 
\Vien(•!' J<•llÖ dt'., Szo111bathely 
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\.Vir:IHT Leó örök .. l'.IPdgycsPgyháza és i.\I<>dgye„"bod:zá:; 

\.Vill~11n1111 Ottó dr„ Buda1iest, VII. 
\Villy l\.ároly, Búta 
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lnihúly 
\.Vinkl('l' Istv:\11, E.01nját 
'\Vinl~lc1· Lajos, Gyula 
\.VirkPr János, Rúko::keresziur 
\\'irkn1n:nn _.\rpácl. E„as.sa 
\Vitt!nann Eh~n1ór, Budapst, VT. 
\Vokalek tI. (ii-ök., BPsz!eTee 
'\Vol.fi Dezsö, Dudapst, \T. 
\Vol:ff Ernő. órnd11a 
\VolfI Lajos né1net.prúnai, Budapst, XII. 



\Vnllner J_,ipúr. B:-ilntonnhnúdi 
Vl"ol\yeib·r lfv11rik, \'ii!·(j,„n1nrt 

Z:i•:hár I\:ú1·ol;:, ll:'\nhida 

Zahorún.sz.ky Er\·in, Bad:tpe.::t, \··1. 
z~ikár S:.'!ndor iirök„ Szegi·d 
i.i;;,1·. Zakúr z(l:lúnné, Szcg(·d 
Zala En1il, I-Iaj1lu.-:zobo.-;zJó 
Zalai Júnos, Szek:-:·1;úi·d 
Z:dai I\:úroly dr., C1~gl(~1l 
·Z<ilay L:1jo.-:, Orusháza 

Dr. Zúh11nyi Gt;z:t J. I\::'orol~-, Buda!::! 
i:'.ún1h(j J_,ú.szló, ,JúJlo::hahnu 
Zit>glí~r I-Ienrik, Szél\:{•!yud1·:irht>lV 
7i:n1ncrrnann Jt'nÓ, :\fe~{;l:Ú:'ZO!l',; 
Zbor:iy Gyufa ;;ri.ik,. Jlud:111i.: . .;t, ".11 · 
Zb0r;1y Gyuln. (:ri;k_, :Har;.;i!.-::,:ig~'l 
Zllnay L·ú::zló, f\1·c;o:L1:n1(>t. 

Z1in.szky .J<iz.sr:f ifriik., 1)u11::i'Cil{:\·:':;· 
Zlöcz1~y György. ]'úikninlús 

%ob1•! 1Ivn11:n1, L:úi!Cfvhun\":t(I 
%olt:'u1 D~la ;·,riil·:., I:~1dap~"i,· V. 

Í'.!!lnbory Géza. I~o!llÚrq:n 
Zun1hory Gy(irgy ilr!iI:;,, .fú;;: :r. ;:.i'·;H1 

Zi.ildy IJe:-::oő, hí.~uj;;;:{tl!tcs 

i:1.<.·!ck I~ud'1Lf, .·\d;i 

í'..~úinbo1:y Jú1H1;;, )~ng'ykiírii;.: 

Z;;i .l,Plltl11clo \·il.-.; (; (z: 1, :\~: q.;:y\·ú r: l• ! 
z~0ügön _,.\rpúd, Föl<le:~k 

Z.:.-:nutv.::cz Iiadnka, l'-Iura:::::u:nb~~t. 

-;: 

. 

GO~ 

Oiv;t:-;úinl;:ai kérjiik. hogy bt·vá~t"trl:í.~aiknúl a 
Z::dinaptúrra hivatl-1ozni :-:zive:-;li:edjPnl'k: ~zo'.. 

gúlaiot. te.:-znt•h ezzPl nrkiink :.; t;n1nagt:knal: i~. 
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