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Testosteronacetat. Synthetikus hím sexualhormon. 
Injectió,Hnguetta és b ed ö rzső 1 és re szolgáló oldat. 

BRTE§TIN 
Testis koncentr;llt kivonata. 

· lnjectió. 

GLANDUBOllN 
Kristálya" tüszöhormon. 

Dragée,)11Jecti6, kenöcs:és klip. 

SYNTESTRIN 
Synthetikus, oestrogen hat.:l.sti készltmény. 

Dragée, injectió, kenőcs, kúp és linguctta. 

BIOVIN 
Glandubolin + ovariurnkivonat. 

!njeclió és solutió. 

RICHTER GEDEOI! vegyészeti gyár rt. 

BUDAPEST, X. 

' ' GYOGYSZERESZEK 

ÉVKÖNYVE 
1943. 

HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Összeál!ítotfo : 

KORITSÁNSZKY OTTÓ 
és 

LÖCHERER TAMÁS 

Az E:vkünyv sziivcgi rCszét 
(jogszab<ilyok stb.) valamint "cimjegyzél;ét 

IU-12. évi december hó 31-én zúrtuk k. 
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Attila-nyomda részvCnytúrsas:ig Budapest 
Szósz lüiro\y-utcn 3-5. - Telefon: »>rno-080. 

i!:laF.g:1tú: E:ULCSAR ANDOR. 

Előszó. 
A. Gyógyszerészek i::\'könyve 111inden csztcndi_L 

bcn összeúllításra kcriílií kötetével kartúrsainknllk 
kívánunk szolgálatúra lenni a gyógyszerészi gya
korlatl~an siírlín eliíforduló kérdések 111egoldású
nál. Az a szeretet és e\is111erés. an1cll~·el a gyógy
szcrésztársudn\0111 tagjai rnunkánkat évriH-évre 
fogadjúk, arra kötelez bennünket, hogy úg~> 1ninl 
eddig, ez alka\01n1nal is a legnagyobb köriiltckin
téssel, clörclútússal júrjunk el és dolgozzuk fel azt 
az anyagot, an1ely SZl'rl·ny n1cgítélésünk szerint 
alkahnas arra, hogy a Gyógyszcr(:szek l~vkönyvé
nek hosszú sorozalúl gazdagítsa. 

Olvasóink ez é\·ben is sok olyan kérdést in
téztek hozzánk, 1nelycknck 1negvúlaszolúsa köz
érdek; arra indított hcnnünkel kartúrsaink ez
irúnyú kérchnc, hogy tovúhb folytassuk.. ,.kérdés 

,és felelet" for111á.iúban az évekkel ezelőtt beveze
tett és jól bevált rovatunkal. ::\Iindenki tapasztal
hatta, hogy a kari problérnflk ily forrnáhan vrdó 
feldolgozása hasznos útbaigazítást nyujl a gya
korló gyógyszerész sz{unúra tevékenysége során 
fcln1criilii kiilönhözii kércl(~sckhe11. Sok és hossza
dalmas u!únjárás és n n1cgfelelü forrúsnn1nkákban 



,·aló kutatás. toYúbhá a vonatkozó jogszabúlyok 
beható tanuhnúnyozúsa alól n1cntesíl a leg!öhb 
esetben a fellelt kt~rdésekre adott összefoglaló vá
lasz. :\ ,1/{érdésck és feleletek a [/!JÓ[!!JS:erés:i [/!Jfl
korlrlf kiirébíil" e. rovatunkban eddig 151 kt'Tdésre 
adtunk v{dasz!, s a kérdés-felelet alakjúhan liirlénc'i 
lújékozlat:'i!-iok szúrna e kötetben isrnét hússzal 
gyarapodott. 

Ujabban a salétroinossavas natriurnot gyógysze
res készítn1ényekhen is rendeli az orvos. :\ For
nu1lac Norinales között is vannak olvan clöiratok 
an1elyek natriun1nitrit n1ellett phen.vlnelhylharl1i~ 
tursavat, illetöleg papaverint tart[;ln1uz1i'nk, :\ 
gyógyszerészi gyakorlatban azonban eliifordul az 
is, hogy a natriurnnilril n1cllé jódsót n•ndel az 
orvos. Ilyen esetben a nilritnek, n1int fontos gyógy_ 
szeres alkotórésznek a 111eghatúrozúsa jelenliiség
gel hírhal. :\ szokúsos nitrit rneghalúrozó 1nódsze
rek a felsorolt esetekben neru használhatók. :\ 
szcrzök - dr. ,\'chulek l:Jernér egyet. rk. tanár, a 
Ill. kir. (Jrszágos Közegl'szségiigyi Intézet igazga
tója. f~lodercr lslurín konnúnyzógyüríis gyógysze
részdoklor karlúrsunkkal - ezt a kérdést tett{•k 
tanul!n{1ny túrgy{n·ú <'.'s szellen1es n1ódon oldot!úk 
n1cg ,_.Adat.ok a nitrítek jodon1elriús n1eghatúroz(t
súhoz" e. Evkönyviinkben közölt tanuln1ánvukhan. 
Biztosak vagyunk !)enne, hogy az eljárás· közlése 
kartársaink érdek!iídésével fog talúlkozni t~s adott 
esetben a közöll n1ódszert fel is használhatják. 

A ~,iV!Jersolajok tis::.lítása n gyógys::.ertárban" 
e. dolgozatúhan a Gyógyszerészi l{özlönv tudon1ú
n.'·os és gyakorlali rova!ának, továhbú rt-Budapesli 
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Gyógyszerész 'I'estiilet Gyógyszer,·izsgúló Szerveze
tének ,·ezetéije, Sper9cly Béla kartársunk \anul
rnúnya túrgyúvú lelte, hogy a ,·idéki olajsajtolók 
nyersolajút, pl. napraforgó-. repce-, lök1nag-. sth. 
olajat hogyan lehel n1eglisztitani úgy. hogy gyögy
szerészeli célra fclhasznúlhaló legyen. Igen fon
los kérdésre vilúgit rú ez a tanuhnúny, és :1 húho
rús körlilinénvek folvlún elöúllolt olajhiúnv pót
lúsúra nagy -jelentií;Ggií úl1nutalússal· szoigúl a 
gyógyszerésznek. 

1\z utolsó évek vilantinkutalúsai óriúsi lt•pl-
sekkel villék elüre a gyógyílús ludo1núnyát. Sok 
új vitarnint fedeztek fel, 111clyek gyógyszerként fel
használv:i nagyon sok súlyos beteg egPszsl-gt~l ad
!úk vissza. A vilarnin lherúpiúnak ez a nagy eHíre
törése adta a gondolalol olyan túhlúzat üsszcúllí
lúsúra, arnely gyógyszer'Cszi szen1szi)ghiil nt•z,·c 
tarlahuazza 111i11dazokat a legfontosahh adatokat. 
a111elyek az clinult Ó\·ek kutalúsai alapján n1úr 

---1 rögzilhe!ök. :\ közölt vit111i11tállld:ut rovatai iinnia-
'" guk helyett beszélnek és ezért hiívebli inagyarú-
·~ zatrn 11e1n szorulnak. A napi sziiksl;glet Inen11yisé-

·:5: gét jelzii adatokra 111égis felhívjuk kü!ün b a 1. 

·-~.~.:- Oh-;:isó figyeln1él; nevezetesen cbbli! könn.\'etl ki-
·;; sz{uníthatjuk, hogy vila111i11szegény táplúlkozúsnúl 
::1 inennyi vilatnin hc,-itelre van sziiksl·ge a szcrvc-
>'fü zetnek. Az utolsó rovatban az illetii vilan1inféles{·g 
'.:, .. :.!;- gyógyszereskészil111ényeit soroljuk fel. t~spedig 

±' nlind a helfüldickel, rnind az isn1erlchh külfii!dic-
·.>.: .. :.;.·. kel (né1ncl, olasz. svújci. spanyol. angol. sth.). I-Ia-
~, sonlú összcüllftúsú lúhláznt tudon1ásunk szerint 

,J,·_:n1i>g nem i<'lenl meg a szakirodalomhan s n··"····„·······'·······'"'~ 
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csak ~zl•rt is rc1nt>l jiik. hogy l~ar lúrsaink igen jó 
segédeszközként fogjúk hnsznúlni fvkönvviink 
gyógyszerészi vilan1ín túblúza tú t. 

Ezévi kötetünk felöleli az 19-t~-cs év folva-
1nán. inegjelenl L·s tn:iradandó 0rtl·kii jogszabúl;·o
kal, vala1nint halósúgi é!) egycstilcti értesítéseket. 

A val!ús- és közok!atúsíigyi 1ninisztcr últal :i 

bclügyn1inisztcrrcl egyctértéslicn (J!Jakornok tar
tásra fefjogositofl gyógys.:crlárak öss::.cfoglaló 
lujstron1úl is felvettük kölclünkbe. Az eí1gedélyt 
nyert gyógyszerlúrak vúrrnegyénkénl bclürendbcn 
vannak csoportosítva. 

Az 19..!3. 1uújus ·1-ével visszavont zsidó-gyógy
szcrtúrak névsorát is beiklallttk l~vkönyYiinkbe. A 
jegyzet rovatban 1negjcgyeztiik azoknt, arnelyck 
1núr útruhúztallak, úgyszintén, an1elycknek úlru. 
húzúsút a jogszabály últal 111eghatúrozolt idöpont· 
han kérehneztl·k, végül azokat, tu11clyek eljúrús alú 
vonattak. illetve újbóli adon1únyozús alú kerülnek. 

1\ötetiinkhen ez Cvheu is l't·lvettiik az íUlú-be
unl/ásokrríl. ílchíkulcsokrúl és júruh~kokrói öss::e
rílfílofl tállfá::ulol. ainely az adózúst illc\G fontos 
tudnh·:llók ten'.·n érll·kes tú_jl>knz!alúsokat nyujl. 

Az l~vkiinyv tartalinút a g~"ligyszerlúrak l~S 
gyógyszerészek belürendes névsora zúrja le. 

Szeretettel nyujtjuk út a Gyógyszer0szck l~v
könyve 1943. l·vi kötetét :11.Jban a biztos re1nény
ben. hogy ez is 1néllóképc11 J'og heilleszkcclni Hbb:i. 
a sorozailia. an1elynck egyetlt>n gyógyszertár könyv
túrúból se111 .'izabad hiányozni. 

19-12. <lecernber "23. 
J.,öcherer 1'arnás /(orilsáns::ky Olló 
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,TANUAR FEllRUAR ,Jegyzel 

1 p OJév 1 H Ignác pk. 
2 5, J\\akür 2 K Gyer. a. A. - 3 5, Balázs pk. 
3 v Jézus sz. neve .J Cs 15, Andríis 
·l H Titusz pk. 5 p Agota vt. 
5 J( Teleszfor h 5, Dorottya -6 Sz Vlzkereszt 
7 Cs Luclíin vt. 7 v Romuald 
8 p Szöri:ny 8 H Sz. Janos 
9 5, Ju!ián vt. g K A. irill - 10 5, Skolaszt. 

10 v szenlcsalád 11 Cs L. Mári11 
11 H Higin p. vt. 12 " 7 szerv. a. 
12 J( Ernö"ap. 13 5, R. J{ata!in -13 5, Veronika 

1 Bálin! VI. l·l Cs Hi!ár pk. 14 v 
15 p R. sz. Pál 15 H K, Kolos 
16 5, Marcell p. Ifi J( Julianna vi. - 17 5, Donüth pk. 
17 v Anlal ap. 18 Cs Sim. pk. vt. 
lB H Piroska vt. 19 

1 

P l(onn\d hv. 
19 K B. 1\1argit -"!_ 5, Al"dá' pk. 
20 5, Fábián, Seb. 
21 Cs Agncs sz. 21 V Hetv. vas. 
22 p Vince vL 22 M l P. ~zC!d. 
23 5, f~aimund 23 K D. Péter - 2·1 Sz A\i\tyás 
24 v Tlmö1 pl1. 25 Cs 1 Ui:za vt. 
25 H Pál megt. 26 P j K. Margit 
26 J( Polikúrp 27 Sz. Gúbor p. 
27 Sz A. Sz..Ján. 

1 Hatv. vas. 28 Cs N. Pi:tcr 28 v 29 p Sz. Ferenc 
30 5, Martina sz. 

1 -;;;-1 v B. Sz. János 1 

szókimondó igazságos 
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MAHCIU~ 

1 H Albin pk. 
2 K Slmplic p. 
3 5' Kunigunda 
·I Cs l}dzmCr 
5 p Ozséb 
G s, Perpetun -
7 v farsang vas. s H lst. J<in. 
9 I{ Franciska 

10 s, f-lamv. szerda 
11 Cs Súlürd 
12 p 1. Gergely p. 
13 s, Szabin -

" v lnvoca!Jil 
15 11 UomzoU Unnep 
lG !( Geréb pk. 
17 s, Patrik pk, 
18 Cs Sándor pk. w p fózset 
20 s, 8. Cs. Mór 

21 v Remin Is. 
22 H 0. !\afo.in 
23 K Vík!orián 
2-1 5, G:ihor föa, 
25 Cs Gyüm. B ll. 
26 p Emó.nue! 
27 Sz !J:im. J. 

2a v Oculi 
2U H Auguszta 
30 1( Ken~ny vt. 
31 5, Ouidó ap. 

1 APIULIS 1 .Jegyzel 

1 Cs 1 Hugó pk. 
2 P P. Ferenc 
3 Sz Riktin! pk. 

' v Laelera 
5 H Per, Vince 
fi K CüJesztin 
7 s, H. József 
8 Cs Dénes pk. 
9 p Konrád 

10 5' Eze!deJ 

11 v fekele vasárn. 
12 H Gyula p. 
12 I{ Herm.eneg. 
l·I 5, Jusztm vt. 
15 Cs Anasztázia 
Ili p Fájd. Sz. 
11 s, Anicct p. -
lB 1 v Viráavasárnap 
19 H Emma 
20 1 !( Tiwtdnr 
21 Sz P. Konrád 
22 Cs Nagycsütörtök 

'"/ p 

Nagypéntek 
2±._ Sz Nagy$zom b,1 t 

25 v Husvét vasárn. 
26 11 llusvél héllö 
27 I{ !\. ::iz. P. 
28 s, l<er. P<ll 
2!J Cs Péter vt. 
30 p Katalin 

1 

Apróft[rd1•tési rovata 
gyors, olcsó, eredményes 

. 

. 

. 

. 

. 

~L\JUS JU:-ilUS Jegyzet 

~1 Flllüp, Jakab 1 K 1 Pamlil 1 
2 Sz Erazmusz 

fehér vasárnap 3 Cs Aldozó csüt. 2 v ., p Knr. Fer. 3 H Sz. t fclt. 
5 Sz j BoniiUc .1 1( flloni!rn -

5 5, V. Piusz p. i 
Exaudl 6 Cs János ap. 6 v 

7 p B. Gizella 7 H Róbert hv. 
s Sz J\\ihílly föa, 8 K Mellflrd 

9 s, Primusz, F. 
9 y Miseri~ 10 Cs J\\argit k~nc 

11 p Barnabi\s 10 H Antollln 
12 5, Fak. Jilnos 11 K 1 H. Ferenc 

12 Sz Sz. Józs. olt. -
13 Cs Be\larmin 13 V j Pünkösd vas. 
i.i p Bonifúc 14 H Pünkösd hétfő 
15 Sz Sz. J<inus 15 K holii 1 - lG Sz . Ferenc ..., 
16 v Jubilate 11 Cs Rainer hv. 
17 H Pas!wl hv. 18 p Efrém ea. 
18 !{ Venanc ~

1 
Sz Gylirf<is Pr. 

1!.l 1 Sz Cülesztin 
20 1 Cs Bernanlin 

20 v Szenthár. 21 p B. Antlnis 
'l! 1 H Gonz. Al. 2~ , Sz julia sz. vt 22 1 K Paulin Pk. -
23 1 Sz 1 Edi\lrtul 23 v Cantate 
2' 1 Cs , UrnapJa 24 H Ker. segit. 
25 p 1 Vilmos hv. 25 K Vll. Ger. p. 
26 Sz Janos, Pál 2ű 5, N, ffi!iip 

27 Cs BCtla et. -;;-171 László l<ir. 28 p Ágoston 
29 Sz Pazzi M. 'l8 H lreneus 

is \ 11 sz. Póler, Pál 
30 y Rogate 30 Sz : Pii\ eml, 
31 H ; Kegy. BA. 

1 

li:.lA.DólllllJ7 A.'II' A.LUNllíBóL 
az összes szükséges 
nyomtatványokat beszerezheti. 
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JUL!US AUGUSZTUS 

1 Cs 1 Jézus sz. v. v v. Sz. Páler 
2 P Jézus Sz. 2 H L. Alfonz 
3 ~ A\in. sz. p. 3 K István er. 

' s, Domonkos 
4 v Ulrlk pk. 5 Cs, Hav;is 8. A. 
5 H Zak. Ant ű p Ur szinv. 

" /( lzaiás pr: 7 s, Kajelán 
7 s, Cirfll, A1etod -
8 Cs Erzsébet 8 v ClrJék YI. 
9 p Veronika 9 H VfanJ. 

10 s, Amália 10 /( Lörinc - 11 s, suzsanna 
11 v 1. Piusz p, 12 Cs Klára sz. 
12 H G. János 13 p !.Poly és IC 
13 K Anak!ét p. 1-1 s, ozséb hv. 
H s, Bonaventurn -
15 Cs Henrik cs. 15 v N. B. asszony 
10 p l{árm. B. A. I•i H roakim 
17 s, Elek hv. 17 /( Jácint hv. - 18 s, Ilona cs. 
18 v Kamill hv. 19 Cs• Lajos plc 
Hl H Páli Sz. V. 20 ~' 1 

Sz. fslván ldr. 
20 K Jeromos 21 ::i. Franciska 
21 s, Praxedes 
22 Cs ,\L i\\;1gdo!na 22 y Timót 
23 p Apollin1ír 23 H B. fii!iip 
2.1 s, B. Kinga 2-1 !( Bertak~n - 25 Sz Luios király 
25 y lakab aps. 26 Cs Zefirin p. 
2•1 H Amtr. a. 27 p 1~. József 
27 !( Panfíl!eon 28 s, Agoston 
28 s, lnce pápa -
2!J Cs 1\hirta sz. 29 y I{. liln. fv. 
30 p Judit vt. 30 H Lim. Róza 
31 Sz L. lgnúc 31 !( Rnjnwnd 

Al. gyógys:::e1·és:::i él'clelwl~ 
báto1' lwl'cosa. a 

.Jegyzel 

Gyógyszerészi K@zi@l1'ily 

.. 

' 

. 

' 

-
;; 

11 

.· 

· .. SZEPTEMBER 1 OKTÓBER Jegyzet 

1 sz i Egyed 1 p ""' „ 1 2 CS !St\'Íl.11 !drúly 2 sz Qr,111gyalolt 

· .. 3 p ManszvCt 
. 

-1 5, V. Róza ' v L Teréz 
- .1 H 1 A. Sl. Ferenc 

.• 5 v l. Lőrinc 5 K \ Plae<O vt, 

6 H Ida G Sz Brunó lw. 

7 !( Kassai vert. 7 Cs Rozsa!Uz. 

8 sz Kis e n. S P Magy. Nugya. 
i 9 cs K. Péter ~_Sz\ Dénes pk. 

10 p T. J\1ik!ós 
10 1 v B. Ferenc 

,__12_. Sz Prot., Júcint J I H ' Piaddia 

12 v Mária n. 12 K 1 Miksa 
:. 13 Sz Ede kir. 

·. 13 1·1 Notburga l·I Cs l<<tl!iszt p. 

"' K Sz. t !dm. 15 P Teréz sz. 
15 Sz fajd. S:úiz 16 Sz Gál ap. 

i Ifi Cs Kornél p. 
J7 p Sz. Fcr. s. 17 v n. Marall 
18 Sz !\. Jó zscf .s H Lukúcs cv. 

-;\ v 
19 !( A Péter 

Január vt. 20 Sz Vendel 

.. · 20 H Eusztak '.!.! Cs Orsoha \'!. 

21 J{ M<itC <!JIOStol 22 p l(ordula 
•/) Sz Mór"lc vt. 'l3 s, !gnilc pútr. 

23 ! Cs Tekla sz. -
24 p Fogoly. M. " v R31ael töa. 
25 s, Gellert vt. 2.:1 H Mór p. pk. 

- 26 K Dömütör 
. 

26 v Cipr„ Jusztina Z7 Sz $z.1bina vL 

., 27 H !(oz. Oam. 28 Cs Simon, Judás 

28 !( Vencel k. 2!) p Nards:i: pk. 

29 s, 1\\ih<ily föa. 30 Sz H. Alfonz 

.· 30 Cs Jero!llOS Krisztus ltirály " v 
.· 

Fizessen elő 
• Gyógyszerészi Közlöny-re ! i a 

1,L, 
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NOVEMllER 

1 1 H Mindenszenlek 
2 !{ Halottak fl<)pja 
3 Sz Mubert pk. 
.t Cs B. Károly 
5 p lmre hg. 
tl SzFL-'é~no~· c~d-'I'-'"-· --I 

7 v Engelberl 
8 H Gottfried 
!) K Tivadar vt. 

10 Sz A. András 
11 Cs Márton pk. 
12 P J\\<irlon p. 

_@_ ~1 K. Szaniszló 

14 v Jozafál vi. 
15 H . N Albert 
Hi K Üdün pk. 
17 Sz Cs. Gergely 
18 Cs Péter-Pa! b. 
1 !) P Erzsl>bet i1ssz, 
20 Sz V. Félix 

71 v Sz. t.f. bem. 
22 H Cecilia vt. 
23 K Kelemen 
2·l Sz Ker János 
25 Cs l<nlalin \'t. 
2G P ~. Sz J<inos 

DECEMllER 

t Sz 
2 Cs 
3 p 
·I Sz 

• I v fi H 
7 K 
8 Sz 
9 Cs 

IO p 
11 Sz 

Eleg:v pk. 
Bihián<• yf. 
X. Ferenc 
Borbála 

·1------1 

Szabbasz 
Miklós pk. 
Amhrus 
Szepl. fog. 
F. Péter 
J\\clldades 
Damáz p. 

12 v Otllia 
13 H Luca sz. 
l·I K Nikáz pk 
15 Sz Valér 
16 Cs Etelka cs. 
17 P Lázár 
18 Sz Grftcián 

19 1 V 1 Pelágia 
20 H Timót vt. 
21 

1 

K Tamás ap. 
22 Sz ZCnr'> 
23 Cs Viktória 
2·1 P Adüm, Évi:: 
~ _g_ Nagykarácsony 

?7 Sz E. M<iria v 

~ 1 ~I 1-~-~~-~-~1~,~~ln_h_Y_. -1 u ~z Sz. István 1. YI. 
J<lnos ap. 
Aprószentek 
Tamás pk. 
D1vid 
Szilveszter 

30 K András a. 30 Cs 
1 31 p 

.Jegyzet 

Nyomiaivá.nyokai 
kiadóhivatalunk s i a i i m expediál. 

lH 

törvények és rendeletek 
folytatólagos gyüjteménye 

- Lczúrva. lH-12. dccerubcr 31-én. -

Törvénycikkek. 

1942. évi XII. törvénycikk 
A városi orvosokfól, valamint egyes kö:zegés:z· 

ségilgyi rendelkezések módosításáról és 
kiegészítéséről. 

(I\.ivonal) 

1. ~. (1) A vúrosi orvosok, a községi orvosok 
és a körorvosok úlla111i tiszl visclök. A vúrosi or
vost, a köz:;égi orvost 0s :i 1-:örorvost n helügy111i
niszter nevezi ki. 

15. 8. :\ kis- l·s nagyközségeke!, vala1ninl a 
'ntcgyei vúrosokal a közgyúgyszerellátússal kap
ésolatosan terhclö költségek t'edezésériil a vúr-

k~ll gondoskodni, a tör
vúrosok ezekel a kiadúsokal 
kereteben fedezik. ;\ heliigy· 

a lörvényhalósúgok részére az ily cín1e11 
kiadúsok részbeni fedezésére a nyilvúnos 

hozzújúrulások lerhére úlalúnyl engl•
A közgyógyszerellútúsi költségek visclésé

részletes .szahúlyait n helügy1ninisztcr rcnde-
állapítja incg. 

, 



III. l'í'!J!fl's rcndelkc=és<'k. 

1 i. ~. :\ hcliigy111inisztcr az Orszúgos I\.özcgé.sz· 
s(~giigyi Intézetet nH:gbízhatja azzal. hogy kisz~'rcll 
gyógyszerek (gyógyszcrké.szít1nényck), gyógytúp· 
szerek, az e1nbcrorYoslúsban hasznúlatos szerobak· 
terio1ógiai készít111t>nyck. fertiitlcni·!ii és diagnosz· 
likai készíln1ények, toYÍtbbú kozrnelikai szerek l·s 
sebészeti kötözüszerek forgalo1nbahozatal{1t enge· 
délyczze. Az egyes koztnelikai szerek Vs schészcli 
kötöztiszerek forgalo111bal1oza lalú11ak engcdl>lyezésc 
e!iHt az 0rdekclt 1niniszlcrck hozzújúrulúsút ki kPll 
kérni. 

1942. évi )(IV. törvénycilrlc 
A honvédelemről szóló 1939:11. törvényciklc, vala
mint az 1914-1918. évi világháború tüzharcosai ér
demeinek elismeréséről szóló 1938:1V. törvénycikk 

módosításáról és lciegészítéséröl. 

(J\iynnat) 

1. §. (1) Az 1na~l:II. tc. (a toYúhliiakhan 1-1,·1.) 
2. §.a akként egészíttetik ki. hogy a honvédelrni 
kiilelezettsl·g a közérdekií 1nunk:iszolgálnl (I·Jyt. 
230. ~.) kötelezettségét is 1nagúhan foglalja. 

12. §. (1) 'fartalékos tiszti kiktipzésre jclenl
kczhelnek 1nindazok a bcsorozotl szc111élyck. akik 
Yalan1el~· hazai középiskolát Yngy <izzal tanuln1ún.vi 
szen1ponthól egycnllí értékií tanintézetet sikerrel 
elvégeztek. A honYédcltni nliniszler 111ozgósítús 
(hadiúllo1núnyra való kiegészítés) esetén és húhorú 
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idején _elfogadhalja olyan szcrnélyeknck tartalékos 
\'is;.li kiképzésl're ,·aló jelentkezését is, akik a n1cg
szaho!l iskolai végz(:tlségct az úllítúskötclcs kor 
elérése elölt történt igényhevételük folytán n1ég 
:11 cn1 szerezheHék 1neg. 

(::J) A llv\. 36. ~-únak ti) hckczdl'sc akként 
ecrészíllel:ik ki, hogy u honvl~de\Jni 111iniszter a kar· 
p~tszo.n1ú~~.Y':iseh\s~ .iog~t tne?v~inh_atja. a7: .. ol.yan 
sze1nelylol is, aki t1szlt, lelkeszi. ltsztv1seln1. liszt· 
vagy tisztvise\(ijclölli rendfokozalúl hecsületügyi 
vngy kiizigazg:tlúsi úton clvesztclle. úgyszintl·n 
attól is. aki a tarlalékos tiszli kiképzl·shöl a liszti 
állússnl össze IH.'111 egyeztethelií csclck111C.ny 1nin•ll 
kizúra\oll. 

1i. ~. (I'I ;\ I·Ivt. 5H. ~·a (1) bekczdl•s{•1H'k ren
delkezései a II. l·s III. !tlrtal{~kra és póllarlal0krn 
is kiterjednek. 

(2) .:\ n111nka· vagv szolgúlatadú a HYl. ;)íL 
~-úht{n n1cghalúroz1>ll 'elleniirzl·si szP1nl(•11 vagy 
tiszti bernutatúson ,·aló 111egjelenl·src kiilt>\ezettnek 
erre a cl·lra clcgcnclii szahad idiit ldileles rngcdni. 
;\ tnunka· vagy szolgúla,ladó az ellenéirzési sZl'lll

lén yagy a tiszti hen111tatúson való 111egjelcnl~s kfi
telczettségének teljesítése n1iatl a 111unkúst (alkal
n1azotlal) húlrúnny:il nen1 sujthalja. 

20. §. (1) A I1vl. 72. ~-a értrln1éhen visszn
'vett" ipari vagy kerc:-kcdr1n1i n1unka,·ú1laló n11111ka
viszonvát - ha a fennúlló jogszabályok Yagy :1 
sierzó~lés a rendes Íe!n1nndúsra rövidebb idií\ úlla
pitannk is incg -- a 1nunkaadó rendes felinondús 
útján ncn1 sziinlclheti 111eg a visszaYl'.lcltiíl szúrní· 

tolt 
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aj líz hétnél rö,·idchh idt:irc, arnennyibcn a 
111unkaYúllaló a YisszaYélclt közvct!cnill 111cgclii
ziícn 111cgszakít:is nélkiil lcgahihb hat hónapon át 
leljcsitclt tényleges katonai szolgúlatot és ez a 
szolgálat cgészt·n \'agy rl~szhcn hfthorú idcjPrc 
esett; 

h) hal hé!Hl·l röYidehb idürc, a1ncnnyibcn a 
1nunkavúllaló a visszavételt közvetlenül n1egelii
zt.ícn 1ncgszakítás nélkiil hat hónapnál kcve'schh 
ideig, de lcgalúbh két hónapon út teljesített tény
leges katonai szolgúlatol és ez a szolgálat egl·szbcn 
vng~· részben húhorú idejére esett: 

e) négy hétnél rövidchh i<lt'írc az a) vagy b) 
pont al:í. nc1n tartozó rnintlcn 1niis esetben. 

(2) Az cliibbi bekezdés b) és e) pontja a köz
t~rdckli nntnkaszolgálatnl (I·I,-t. 230. §.) tcljesitelt 
111unkt1vúllnló tekintetében is n1cgfclelöcn irún:v
adó. Az eliíhbi hckezdt.'.·s alkalinaz:ís:í.han az ideig
lenes szahndsúgun (l-Ivt. 17. ~. (2) bek. e) pont) 
töllötl idö a l«nylegcs szolgúlat idejével esik egy 
tekintet alá. · 

(3) A fennúl!ó jouszahúlyoknak. illetiileg a 
.'izolgúlati szcrziíclt.'.·snck a ft•Itnnndási icliírc. vala· 
n1inl a végkielégítl>srl' vnnnlkozó rendelkezései 
szcrnpon tj:'1ból a I·T YI. 72. {:}-a értcln1éhcn visszn
Yett 111unkavúllalónak a katonai szolgálat elölt és 
a vissza\·l'lcl utún az ug.\·anannti.1 a n1unkaadónúl 
111unkaviszonyhan eltöltött idejét fol_\"latólagosan 
iissze kell szán1ítani. 

25. ~. A111ennyihcn a cselekn1óny súlvosabh 
hiintetii rc11dclkcz(~s alú ncn1 esik, kil~ágást. követ 
el és kt·t hónapig lcrjeclhetö elzárással büntetendü 
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a 1nunkt1· vagy szolgálatadó, aki - a jelen tör-
17. §-ában fog"lalt rendelkezések ellenél'e -

szen1lén, illetőleg tisz!i hen1ulalúson 
'vnló rncgjelenésrc kötelezett szen1élyl kötclezcHsé-
gének teljesítésében szúndékosan incgakadúlyozza. 

-·.\;í1gy kötelezetlségének teljesítése 111iatl hátrúnnyal 
snjtja. 

37. §. (1) Az 1938:IV. tc. 1. §·ában rncgúlla
pított tiízharcos nliniíseg 1ncgillcti azt a 111agyar 
á!lumpolgárt is, aki sajút érden1ci alapjún a kar
dos és koszorú.s liizkereszt igazoll tulajdonosa. A 
tüzbarcosok részére törvényben, rendell'lhcn v:igy 
egyéb jogszabúlyhan 1negúllapítolt jogok vagy kcd
vcztnények, lo,·úhhú az 1938:IV. tc. 1-1. ~-únak (1'! 
t'.•s (2) bekezdésében foglalt adó1uérsékll~sek n1cg
illetik nzt a szc1nélyl is. aki az t_>\iíhhi rendelkezés 
alapján tninüsiil tiizharcosnak. Ugyanezek a jogok 
vagy kcdyez111é11yck loYúbhú adón1l·rsl~kll'sck 111cg
ille!ik azt a sze1nélyt is. aki 1ninl az ellens{•g e\iílt 
h6si ha\Alt halt lHHl\"éd (csendür vagy lllÚs fegyve
res tesliiletbeli) egyl•n !egkilzelehlii liozz{itarlozój:i 
az ide\'ügó szahülyok Crteln1l·IH:'ll :1 k:irdo.'i l•s ko
szorús tiízkcresztre igényjogosull: a kiizszolgúlati 
viszonnyal kapcsolatos Jogokra Í's kcdyeznH~ll.\«.'krt· 
azonh:u1 - a küzszolgúlat11an \·aló a\ka\111nztalú!>i 
tekintetében hiztosítoll elíinyl ldYl;\.e - ez n ren
delkczl>s ne111 Yona!kozik. Az ctnlílet\ jogok vagy 
kcdvez1nényck, toYúbhú adón1l·rst!klések 11e1n illc~ 

tik tneg a kardos és koszorús liízkcreszlrP igény
jogosult nőt, ha férjhez 111cgy. 
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Kormányrendeletek. 

Egyes magánalkalmazottak fizetésének 
szabályozása. 

- A Hl. kir. 11Iinisztériu1n 9070/1941. l\I. E. '"''"'""' 
rcnclclele. -

J{ivonat. 

1\ 111. kir. 11Iinisztl·riu111 a honvédelcnu·ől szóló 
1939:II. tc. 112. és 212. ~-aibnn kapott felhatallna
zú.s alapjún a következőket rendeli: 

l. §. 
A jelen rendelet halúlya kiterjed: 

8. az 1-i. pont :dú nen1 csü. de kcreset
szcríien folytatott vúllalkozúsokhan. üze1nckbcn 
l~s foglalkozúsokhan ( .. , nyilvúnos és húzigyógy
szcrlúrakhan ... ) alkallnazott tisztviselőkre 
gyógy.szerl·szckre, gyógyszcrészjelöltckrc és gyúgy
szcrészgyakornokokra ... Lis a n1indezckhez ha
snnlfi n1unkavúllalókra. 

2. §. 
A 1nunkaadó a jelen rendelet hatúlya alú tar

tozó alkahnazo!ljúnak az 19·11. é,·j 110\·c1nbcr ;H). 
napja utún teljesített szolgúlatúl•rt ncn1 adhat kc. 
vcsehh fizetési. 1nint a111c11nyi az alkaln1azoltat az 
1940. l~vi októlier hó 5. napjún érvényben volt 
1ncgállapodús szerint, ha pedig az alkahnazott az 
19·!0. l·vi október hó 5. napja után lépett, illető· 
lcg lép szolgálatba, nen1 adhat keYcsebb fizetést: 
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·1nt a111ennvi az alkalmazottat a szolgálatbalépés· 
01 .. . . ·11 
kor kötött n1egúllapodas sz~rtnl n1eg1 ette .. 

Az elsö bekezdésben ioglalt rendelkezes! a 
.· sz~fo<rlall dé\Yicll·ki \crii\clen azzal az eltéréssel 

\IS, •' b , . j ·1 l • • 
kell alkahnazni, hogy az 1940. ev1 ~i..lO_Jcr .. 10 n; 
napja helyett a halúrnap az 1941. ev1 aprihs ho 
30. napja. 

3. §. 
A rendelet hatálya alá tartozó alkahuazoltnak 

1941. évi novemi)er 30. napja u!ún teljeSítelt 
a;o\nálatáért a 111unkaadó külön fizetési pótlékot is 
~öteles fizetni. :\ fizetési pótlék n1értékc azoknúl 
az alkahnazotlaknúl, akiknek: „ 

a) fizeté~se az l~vi 8.000 pcngol nen1 haladja 

111err: 30 (har111inc) szúzalék; .. 
0 

b) fizetése l·vi 8.000 P·nél iöh}J, de ~1z ?'"1 
12.000 p.t nen1 haladja 111cg: 20 (husz) .szaz;~lel~: 
ha azonban az úYi flzctt.'.·snel~ l·s az ekkent k1s7;a: 
inítolt rizeit.'.•si pótll·kúnak egyiitte:. összege az e\'\ 
10..100 P-t ncn1 l·rnt.'.~ el. olyan osszeg, a1nely :1 

fizc!t'.~sét t.'.·vi 10.·lOO P*re egl·szíti ki; 

· · · :\z · ·el~ii ·h~k.'c~d~~h~1~ ·r;igia.lt . ~·e1~ciclkezl~~1 .H 

1I·1nv·tr Szent Koronúhoz visszacsatolt keleti cs 
~r<léi~~i orszúgrt>szPn. vahuninl a visszafoglalt dl~l-

Ajánlja a 

BAIEDIER 
OVENALL fog· és 
szájápoló szereket 
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vidéki területen azzal nz eltéréssel kell alkahnazni. 
hogy a fizetési pótlék 111értéke annál az allrnlma 
zottnúl, akinek: 

a) fizetése az évi 8.000 P-t nen1 haladja 1neg: 
2a (huszonhúro111) szúzalék: 

h) fizetése é\'i 8.000 P-nél tiibh.- de az l·vi 
12.000 P-l nen1 haladja 1neg: 1a (!izl't1húro1n) 
szúzalék; ha azonban az é\·i' fizetl·snPk l~S az ek
ként kisz{unilolt fizetési pólIC:•kának {'gvülles ösz
szege az {•\'i 9.84-0 P-1 nen1 éri cl. ol}:an összeg. 
a1nely a fizelé!il {•vi 9.840 P-re cgészí!i ki. 

A fizetési pótll·knl a fizell·si (bt>relsz{unol:isi) 
icliíszakra júró fizetéssel (fizctésrl·s7.letlel) c"v
idejíí~~I -:- .111é~p~dig a szúzall'k.szeriien 1ncgúl!:~;í
loll flzetes1 potlckol a n1indcnkori fizetési (bér
elszú1nolúsil idii:.znkr:1 jíirö f'izpl{•s (fizt>ll>srészlcl) 
UIÚll SZÚtllÍl\'a l>s ll tizedfi]J{~rckt•\ feJfe]é kikcrc
k.Ít\'C, az .összcgszcriicn 111cgúllapíloll fizch;si plit
!cknl pedig az t>gy Í'\·]ip Psíi f'ize\l•si (hPr('Jszú1110-
Júsi) icliíszaknk szún1únak 111cgfpjp]{í szú1nú és 
Pgycnlii üsszegií rPsz!ctekn• ft>lnsz!YH kell fi
Zl'lni. 

Az 1H·11. {·\·i decc>n1her hónapra Yagy ennek 
Ya!:11n~\~·. 1:l·s.~1;rc> a .i_Plen n'tHll'let hatú!yhah"pPsi'I 
n1egPl(fZc1 1doJ1('!l 1n:ir kifizl·lc\I fizel{•s (fizt•l{•s
n"szlel) u\ún a fizetl•si pútll·kot :i jl'll'11 l'L'lHleli•f 
lia!úlyhalt~pést"tii! sz(unítnl! 1-l nap~in hc·lül kell 
kifizetni. 

-l. §. 
I-Ia a inunkaadó a jelen rendelet hal{dyu a\ú 

tartozó alkahnazott.iúnak fizclé!i<'~t az 19·Hl. l~Yi ok-

tliber hó f>. napja u\ún \Ürll•nl t•lhatúrozús folytán 
az alkahnazott az ezt köYelii idlihen lépcll szolgú
az 1940. éYi október hó f>. napjún - illctöleg, ha 
Jutába: a szolgálatbalépl·s időponljúban - érYény
[Jen voll 1ncgúl!apodús :ilapjún járó fizetés össze
gét 1neghaladóan fele111elle. - a har1uadik bekez
désben foglalt kiYétellel - a fizetési póllékha be 
lehet szúrnitani azt a többletet, a1ncllyel az alkal-
1nazott a fizetés felc1nelése folytán többet keres 
nnnúl az összegnél, an1ely öl a fizetés fele1nelésc 
hi:ínyúban incgi!letné. Ennek a. rendelkezésnek a 
szc1npontjúból csak az 19-11. évi novcn1her hó 30. 
nnpjn után, az illetii fizetési (hérelsz{unolúsi) idő
szakra cscdékcssl• y{dl töbhlclcl lehet hcszú1nitani. 

Az 1941. évi dece1nher hónapra Yagy ennek 
\'ala1ncly részére a jelen rendelet ha\úlyhalépl•s(~I 
ruegelözö időben ínúr kifizelctt f'izc\(·s (fizetésrész
lcl) után a 3. ~. utolsó bekezdése l~rtclin0ben fizc
tendö fizetési pó!ll·kba hc lehel szú1nítani az illctü 
alk:iltnazo!lnak az e1111itett idiire a :Lü:.!0/19-1:1. :\1. 

.E: sz. rendclct!el n1údosilolt 9.1t>0/19·Hl. \I. E. sz. 
fcndclel - illetiíleg a visszafoglal! dó!vidl·ki terii
Iétcn az 54.i00/1041. Ip. ~I. szún1ú n·ndelet -

fizclell fizt'll'si pótlékot is. 
I-Ia a n1unkaadó az a\ka!rnazollja fizetl·si~l an-
111agasahh 1nunkakörbe helyezést• \'agy tneg

hatúrozott sznlgúlati idií el\ö\tl~se alapjún Yagy 
1nú:: alapon lörl('.nt elölt'.:pletése cín1én. e1nelte fel. 

:,-az ebből szúrn1azó töhhlelel a fizell·si pó!léklia nen1 
heszán1ítani. 

A jelen §. rendelkezéseit a Yisszafoglalt dl·l
terülelen azzal :iz eltéréssel kell alkahnazni. 
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hogy az el.ső hekczdéshcn (~Inlítelt lH-!O. é\·j okltí
bcr hó 5. napja helyeit a hatúrnap az l 9-! 1. éYi' 
úpr!!is hó 30. napja. 

5. §, 
A rendelcl hatálya alú tarlozó alkahnazotl le.r. 

kisebb fizelésél (1nunkabérél) rnegúllapitó rend~
lelet vagy határozatot az 19-!1. évi novernber hó 
30. napja után teljesített szolgálati díjazása tekin-. 
telében azzal az eltéréssel kell alkaln1azni, ho•ry 
az oll 111egállapílott legkisebb fizetéshez (1nunk~l
bl·rhez) 30 (hanninci szúzalékos fizetési pótlékot 
is kell szán1Ítani. 

6. §. 
A jelen rendelet alkal1nazúsúban - a inúso

dik bekezdésben foglalt kivilcllcl -- fi:r.eh"snek szú
nlÍt a törzsfizetésen (óra- vagy napibér, heti, havi 
vagy l·vi türzsfizctés) felül u n1unkaadó últal előre 
tneghalározott összegben, n1ennyisl·gl1en (készpénz
ben Yagy lerrnészelhen) rendszeresen adott szoi"Ú-
' t' . • 1 • • ( e .a I .iaranc osag pl. lakúspénz. közlt'kedési költ-
ség. csalúdi póllék, lcrrnészelhen lakás, élehnezés. 
sl_h):. Nc1n szán1il fizetésnek a juta!o1n {re1nune~ 
rac10), az alkaiini (knrúcsonyi, stb.) seoélv varrv 
ajúndék, a túlóradíj, lováhhá a jutalék J's ;nás ~f. 

Különböző coccusfertőzések nagyhatású 
chemolherapeuticuma: 

Ul TRASIEPTYl m CtHNOIN 
lnjectio Tabletta Suppositorium 
Pulvis pro receptura 

'.!3 

11
ev:·zéssel adott hasonló ler1nészctü járandóság. 

v:
1
fqnlint a jei"n rendelet alapján júró fizetési pól· 

!H~ seni. 

i. §. 
A. 111unkaadó a fizetési pótl{~kol xnind a fize

tfsi jegyzékben (bérjcgyzékbcn), nlind az alkal-
1nazotlakkal való clsziüno\ásban a fizeléstiíl e\
kiilönítve köteles kin1utatni. 

A fizetési pótlék a jelen rendelet fi. S-úhan, 
·a 7140/19.\1. :\!. E. és a :noo/1941. P. :\!. sz. ren
deletekben, valanünt a 3000/19:38. Ip. !.I. sz. ren
delet 2. §-ának I. 2. pontjában foglalt rcndelkezl·. 
sek alkaln1azásáhan ne1n szá111íl fizetésnek {java
dahnnzúsnak, ilietn1l~ny11ek), egyéhkénl :1zonban 

111
iilden vonatkozásban rizetésnek {javadaliuazús

nak, illeltnénynek) kell tekinteni. 
9. §, 

A jelen rendell'l rcndclkczl~sci 11en1 gldoljúk 
az 19i19:1\'. tc. 17. 5-a hanuadik {:s negyedik be
kczdésfnek, vala1ninl a 19. §-ának vl:grehajtúsút. 
Ehhez képes! :1z 1939:1\'. tc. 1i. és 19. ~-únak vég
rehajtúsa céljúból zsidó alkailnazollnak fizetését, 
illetlileg jutalékát (8. ~-) e rendelet re1.1delkezéseire 
tekintet nélkül lehet 111cgállapítani. 

10. §. 
A szoh:úlati szCrziidésnck (1ncgúll:1podásnak). 

szolgúlali ~·zahályzatnak vagy gyúri 1nunkarend
a jelen rendelet rendelkezéseilöl az alkahna
hútrúnyúra eltérő kikötl~sci érvénytelenek. 



:\ rl'll<k•\p\ h{1ron1 !l~nyeges intl·zk<•df>st 
lllaZ: 

1, rögzíti a fizl:lésekel. 111ég pedig az 19,!0. 
október hó 5~ik napjúnnk n1egf'elclii úl!apot 
rint. Az c1nlítell idiipont utún úll:ísha lépet! alkal-
111azottak fizetésl·t az úllús elfoglalúsakor 
úllapolnak n1egfeleltien rögzíti a rendelet. A rö~zii-'zl:
lés csak egyirúnyú: kevesehh fizetést ncn1 
a n1unkaadó. 1nint aincnnyit az alkahnazoll 
1940. l~vi október hó 5~ik napjún. ha pedig késöhh 
lépelt úllúsba. állúsa elfoglalúsúnak napján kapott. 

2 . .-\z így rögzített fizetésekhez a ;Jo0/o fizetési 
pótlék júrul: a keleli és erdélyi részen. valaiuinl 
a délvidéken a fizetési pótlék 2a0/o. 

:\ fizell·si pótlékha be lehet szi1111itani a ren
deletek a1:1pjú11 fizelcll (') és 7°/o. vagy a 1nunkaadó 
últal önként adott ezt n1eghaladó pótlékokat. 

3. A rendelet a legkisebb fizetéseket ;-10°/o-al 
fele1ncli; ez a :30°/o-os en1elés a visszacsatolt tcrü
!etckre is érYényes. 

;\ n.'ndelet 1ncgszegése kihúgús. anlinek hiin
lctl·se két hónapig, húború idején li hónapig ter
jcdhetlí elzúrús. illetiileg 8.000 pcngiiig tcrjcdhclií 
pénzbírs:íg. 

A rendelet a Budapesti Közlöny 19-11. {~vj de
ce111her hó 21-i sz{nnúhan jelent incg {;S ezen a 
napon hatúi.'·ha is ll·pctl . .-\ dcce1nhcrre esedékes 
fízl'tési pótll'kok kifizclésl·nek halúrideje lehúl 
1H42. januúr 4. 

(;ró// Gyula 
iigyY. iguzgalú. 

!Jr. vitt::: l 1áracly Lás:ló 
elnök. 
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A% iparban, kereskedelemben, valamint ~ bányáw 
szatban és a kohászatban a munkaberek 

szabályozása. 

_ .-\ nl. kir. 1niniszter 9080/1941. :\f. l~. szún1ú 
rendelcle. -

J(ioonat. 

A nt. kir. nünisztériun1 a honvédclen1röl szóló 
t9:JH:ll. tc. 112. és 212. §-aiban kapoll fclhatal~ 
111azús alupjún a kövctkczökcl rendeli cl: . 

1. a jeicn rendelet hatálya kiterjed ... a ny1l
v·'tnos és· a háziuvó"yszertárakbun és az ezekkel 

' b. b „ J • uéc\ 
összefiíggii üzen1eJ.;:.lJcn alka\Inazolt 1nusza u si:b -
eriikre, raktári alkalrnnzottakra, csomagolokra. 
lahoránsokra, takarilókra Cs kifutókra. 

. . . . . . . . . . . . .......... 

* 
:1 Jl. Gy. E. HlCfJjf!J!J:é.~e. 

:\. rendelet ugyanazokat az inll"zkedéscket tar; 
talinazza, n1inl a 1nagúnlisztvisclőkre yonatkozo 
9070/19·!1. :\1. E. sz{1111ú rendelet; azzal az .. eg)' 
ellén.'.~ssel, hogy a :Jo0/o bérpóliék szer:1por~tJt~bul 
nuinkabér alatt az össz-keresclct kell erten1, ide-
értve a túlórák díját is. , . 

A \'isszacsatolt keleli és erdélyi. valanunt, a 
visszacsatoll <lélvidl·ki területen a bérpóllél~ n1i;r
téke nen1 30, hanen1 23 (huszonháro111) sz~~zal~k. 
:\. bérpótlékba a 7 és s0/o-os. illetve az. ot~ken.t 
adott ezt n1eghalndó pótléko! hele lehel sza1nJlan1. 
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A lakás és egyéb helyiségek bérletére vonatkozó 
egyes kérdések szabályozása. 

A 111. kir. 111iniszlériu1n 590/19-12. :\f: E. szún1ú 
rendelete. -

A ni. kir. 1niniszti.'.·riun1 a honvédcle111rtil szóló 
1939:II. le. 159. és 212. §-úban foglalt, vahuninl 
a gazdasúgi és hitelélet rendjének, 'lovúbbá az úl
l:unháztartús cgycnsúlyúnak biztosításáról szóló 
1931:XX,rl. tc. 2. és :J. §-úban foglalt és legutóbb 
az 1941 :XL törvénycikkel n1eghosszabhítolt felha
lahnazús alapjún a következőket rendeli: 

!. Uj házakban lévő lakásokra és eyyéb ht•lyisé: 
uekre vonatko::ó rendclla~::ések. 

. 4 bérenu~lésrc vonalko:::(Í korláto:ó rendelkc::ést'k 
hatályának kiterjes:::.tése új há:akban leu6 lakások 

és egyéb helyi.\'Ú(Jt'k bérletére. 

1. §. 
A lakús és egyéb helyiségt'k hl·rlctl·rii! szóló 

5.777/19-11. ~I. E. szún1ú rendeletnek a héren1elés 
korlútoz:í.súra vonatkozó rendelkezéseit (5.777/ 
19-11. )il. E. szún1ú rendelet 1-5. §-ail) a jelen 
rendeletben foglalt eltérésekkel rncgfclelöen alkal-
1nazni kell az 1940. évi január .hó 23. napja utún 
a visszacsatolt keleti l·s erdélyi orszúgrészekcn 
pedig az 19-11. évi fehruúr hú 23. napja utún épiilt 
húzhan vagy épületrészben használatba veH lakú
sok és egyéb helyiségek, valan1inl az ernlílett ha
táridő utún átalakított és használatba vett lakú
sok és egyéb helyiségek bérletére is. 
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Az elöbbi bekezdésben cn11ítelt (új \·agy új~n
naH úlalakíloH húzban lev{í) lakúsok.. valanunl 
"'\'éb helvisének bérletéért fizetendt'í ber nen1 ha-

et:> - 0 b' 1 d · la~1halja 1ncg azt a bért, a1nelyben„ a , e.~· Jea o a 
ház felépítése utún első ízben az clso hcrlovel n1eg-

:í.llapodotl. . , . , . .. , . 
:\ jelen rendelet halalyha\epesc ulan epull_ h.i~-

ban vagy épiile!részlJcn hasznúh.üba Yel~ ~a~~as :s 
e•'véb helviség, Yahunint az enl11tell hutantlo u!a~1 
úlZilakíloti és hasznúlatba Yelt lakús _és egyé~ helyi: 
ség bérét az clsü n1egúllapílús u!an a berbeatlo 
ne1n einelheli. 

J f rlniondás korlát o;dsára uonat ko;ó rt~ndcf ki',;é
st>k hatályának kitcrjes:=tése új há;?kba_n leuo 

lakások és Cf!!Jlib llelyisé9ek berleterl' . 

2. §. 
Az 5.777/19·11. "l\I. E. szú1nú re1Hlelelb~n. a 

l· J·:s és e"Yéh hclvisé'~ck bérletének feln1ondasara 
·"·'· o. - b • 1 l (" ---;1941 yonalkozú korlútozó rcndelkezcse i:C a. J'' . 

11 E. szún1Ú rendelet G-14. ~--ait) a jelen rende~ 

1. l1 en fo"l·tlt eltérésekkel inegfelelüen alkal!nazn1 
e J n L 1 „ • 1 d ·1· 
kell a jelen rendelet 1. ~-{u1uk e so cs Hl~'llHl 1 .... 

bekezdésében ernílcll (új vagy újonnan atalak1-

ANARA„CHINOIN 
gőzeinek beszippantása az·onnal 
enyhiti a n át h a t U n e te i t ! 
HasxnáJatrakész tubus 
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toll húzban levú) lakús és egyéb helyiségek bér~ 
let<.~nek feln1ondúsa esetében is; :iz ü.777/lH-!1. :\l. 
E. színnú rendelet 14. {:;-{111ak 2. ponljúhan foglalt 
rendelkezés hatályát vcszli. 

:l rendelet hatálybalépése előtt új luí:akban levő 
iakrísok bérleté1u~k nzegs:iinletése végt'll kú::.öll 

fel n10 nd ás hat ól yt alaní t dsa. 

3. §. 
A jelen rendelet 1. ~~únak elsö bekezdésében 

<'n1litelt (új ,·agy újonnan úta!akíto!l húzbnn levli) 
lakús és egyéh helyiség bérletének a jelen rendelet 
hti.lúlybalépése elölt közölt fehnondiísa hatúlytalan. 
ha a jelen rendelet rendelkezései alapján nincs 
helve feh11ondúsnak (~s a bérlő a bérbeadót a szer
z(itlés to\·úhbi fennlarlúsáról a jelen rendelet ha
!úlybalépé.sét követő nyolc nap alatt értesíti \'rtgy 
erre vonatkozó értesítését az en1litelt nyolc nap 
:dalt ajánlva postára udja. 

Az eliihhi bekezdésben foglalt rendelkezést 
ne111 t'.~rinti. hogy a jelen rendelet hatúlybnlépését 
1negelözüen a bérlö a fehnondús érvényességét el
isn1erte (a fcln1ondást elfogadta, tudon1úsul vette) 
\'agy azt bírói határozat ki111ondotta. 
·-· - - - - - - - - - - - - -

Oz!etl!elyiségck fclinondása. 

6. §. 
Az ö.777/IH-11. :\1. E . .szárnú rendcle!nek, vula

nlinl a jelen rendclelnek az üzlcl- ,-agy iize111helyi
.ségre ,·onatkozó rPndelkezéseit alkahnazni kel! uz 
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. "l n1re n1iihelyre és általáhan rnind-irodara, n1u ere , · l „ n . fon-
! .. , . , lielvisénekre. axne1yek kercse ',\!'."~ !'." azo d ,l a .. ·o ·. . 

1 'J·oz'is iízésére szolgalnnk. 
1 a.'" " - 1 'l · hcl.11i.~é.gbérlclt' GiJÓqlJs::.crtúr céljára s:o ga 0 • , 

1 
l • 

>rbe~c.lá a::. ti.777/19-tl. J1f. 13:. s::.anHl rcnre~l 
<~ l~e, al· 1 fJOnlja alapján csak akkor IJtOll(~]Jat1a 
6. ;-;-an ' · · i·) l/Ón11~-t'rf(lr he-
1 ,1 ha a kö::.ségnck (varosna •. • a f!. 11. • ~. ~ ,

1
_ 

l ~'.. a '\10 .'JOO/ l~)Bti. B. ;.11. s:arnu rend: ll'l er~c, 
l!J«Hl - , ./ t 'ro-oll ré~-ébcn rncqft•lelo Ju·lu1se-rnében 1neg in a - · - · 
gel ajánl fel. 

·l 6 -.'O/J9 .~ 1 . 111. E. s:árnú n•1ulel1·tbl'n foo~nll. 
TII „ J.f 

1 
• f >//-c~e~cl· 

1. , í ·ol· friénl}bevétclérc r1anafko:.o renf t '·- ' ' 
(/ (/ld .~ ' ' ' • f { [ C(JJJl.'S Tl~Il-flaf(ÍflJfÍil(lk kilerjcs:tésc e.~ a. rcr.)( .l' e 

' dt'lkc:éseinek n1odos!lasn. 

12. g, 
A n.740/lHJl. ).[. E. szún1ú re1ulel.c! II. rl·szé· 

II• 11. e:. ·dh·in) fo"\alt rendelkeZL'sekL'I a belI.ien )-- ), ;-j"< • n ' 'l "'l . . . -
„,„,·111iniszler külön ren(h•\kczese ne ku is n1~n 1 

n. . . 1 11 1 111· lehel \'a\anunl dcn tncg)·c1 vnrn.s Hlll a -.a inaz . 

L 
Magyar gyártmány! 

a közgyógyszerellátás, 
a MABI, 

E 

OTI és • . 
. az összes közkórházak reszere 

szabadon rendelhető. 
E R S D 0 R F, Budapest. 
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olyan községben, an1ely járási székhely vagy amely
nek ötezernél több lakosa van. 

2. A polgárn1cster, illetőleg községekben a fii" 
szolgabíró a 6.740/19-11. ?vI. E. szá111ú rcndelcl 6.· 
§-únak 1-5. pontjaiban felsorolt lakások igl~nyhe
vételét nc111csak közszolgálati alkaln1azottak, ha
nen1 n1ús szetnélyek lakássziikséglcténck kicll~gitése 
céljából is elrendelheti, ha az illető sze1nélynek az 
igényheYcendő lakásban \·aló elhclvezése közl~r-
dckii. · 

1'. Hatálubalépő és ál111cncti rcndclkc:ésck. 

14. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján h"p ha

iályba; rendelkezéseit a folyan1atbun lévö jogcrlís 
birói határozattal 111ég cl J1e111 dönlölt ügyekben 
is alkaln1a:~ni kell. 

:\ jelen rendeletnek, valan1int az 5.i77/19·11. 
~I. E. l·s a H.7-10/lH·ll. ~f. E. szú111ú rcndt'\ctnek 
a rendelkezéseit a Yisszacsatolt dl'lYidt~ki területen 
is n1egfcleléien alkahnazni kell n kiiYc>tkezti kiegP
szítéssel: 

1. 1\z újonnan épült Yagy újonnan útalakítoll 
lakúsokra vonatkozö rendelkezéseket a Yisszacsa
lolt délvidl·ki lcriilcll:n abban az esetben kL'l! al
kahnazni, hn a használalbaYélcl az 19-!1. {>yi :ip
rilis hó 11. napja után -lör\én!. 

2. A határozott tarla1nú szerződések hatálya 
a visszacsatolt <ll·h·idéki területen halúrozall;1n 
időre n1eghosszabhodik, ha a bérleti szerzllch~s a je
len rendelet halúlyhalépésc után jár le és a hérlti 
a bérheadó! a szerződés toYúbbi fenntartúsúra \'O-
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natkozó szándékáról ajánlott levélben az 5.777/ 
1941. ~L E. szú1uú rendelet 13. §-áhan foglalt ren
delkezéseknek n1cgfelelően értesíti. 

3. Az 5.777/1941. :\I. E. szátnú rendelet 15. 
§-áhan a hivatúsos tisztek és rnás katonai sze1né
Iyek lakúsbérlelére vonatkozó rendelkezéseket n 
,~isszacsatoll délYi<léki lcriilelcn 1nindazokban a 
községekben (városokban) alkaln1azni kell, a1nc
lvekel a belügyn1iniszter ebből a célból kijelöl. 
• Budapest, 1942. évi január hó 2i-l•n. 

Bárdossu Lás:::ló s. k. 
111. kir. n1iniszterelnök. 

\legje\ent a Buclapesli I\.özlöny 1942. januúr 19-i 
szá1núhan. 

:\ .i1l. G!f. [:;. IIH'fjjC!J!/=(;SC. 

:\z clöző lakúsrcndell't (az ebben a rcndelet
lwn is hivatkozott ;),777/19·11. :\I. E. sz. rendclelJ 

"''it Budapesti I\iizlöny augusztus 1-i sz{11núhan je
lent n1eg. EnnL'k a rcndc\c!nck hií ki,·onntúl a ~I. 
_Gy. E. I\iizlcn1l·nyei aug. 2-iki szútnáhan kiizzl·
tCttiik. ;\kkor hozzúfüztük a renclclclhcz, hogy a 
jl. , E. folytatja a gyógyszcrlúrak küliinlegcs 

l·rdckt'.>licn tncgindított akciójút. :\ 
n1osl incgjclenl rcndclcthül kitünik, hogy n kor
_n1únyzal hc!ytadotl :iz Egyesület clőlcrjcsztésének 

nv<m1ós kiizérdckre tekinleltcl a gyógyszcrtúri 
fchuondúsút attól telte fiiggövé, hogy n 

inegfclelö helyiséget ajúnljon fel. 
A ldi\'e'tkeziikben összefoglaljuk a 1nos1! 1neg· 
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jelent rendelel és a hatályban n1aradt régi rende
let inlézkedéseit: 

1) Gyógyszertúri helyiséget úHaláhan csak ak
kor lehet feln1ondani, ha a helyist.'.•gre n1agának a 
bérbeadónak vagy Jeszárn1azójának van szüksége. 
vagy ha a bérelt helyiség kiürítése a1niall sziiksé~ 
ges, n1ert az épület helyébe kizáróan vagy nagy
részbcn bérbeadás céljúra szolgúló új C:•piiletel 
emelnek. (5777/1941. ~I. E. Cl. §.) 

2) Abban az esetben azonban, ha a hclyisl~
gel azért n1ondja fel a háztulajdonos. 1nivcl urra 
nutgának vagy hozzútarlozójának volna sziiksége, 
a feln1ondás jogával csak akkor t.'.·!hel, ha a gyógy
szcrlúr helyéiil kijelölt területen gyógyszerlúri célra 
1negfclclö helyiséget ajánl fel. (590/19-!2. ?\L E. 
6. §.) 

:J) Lényeges intézkedése :i rendeletnek az is. 
hogy a polgúrn1cstcr (közs{•gekhen a fiiszolgabírú) 
PZH!án nerncsak közszolgúlati alkaltnazollak, ha
nc1n tnús szc111é\yck !akússzlikségleténck kiclégí
h~sc céljúból is elrendelheti lakús igényhl'\'élcll•t, 
ha az illc!ii sze1nélynek az igt~nyhe\'Cl'IHlií lakás
ban Yaló elheJyczése ·ldizér(h•kíí. (590/10-12. \I. E. 
G. ~.) . 

·l) _.\ rendelet i'('JHlclkt>zéscit a jogcrös birói 
halúroza!lal 111ég e! ncn1 döntiilt fnlya1nalhan ]{·v(i 
ügyekben is alknlinazni kell. 

Gyógyszerárut jól és olcsón 

11 Ö R Ö K - 1. A B 0 R·111ál 
vásárolhat 
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A• 1939:1V. tc. 12. §·ának a gyógysxertárak !eleinte· 
tében való végrehajtásával kapcsolatos adatszol· 

gáltatási kötelezettség. 

A. ni. kir. n1inisztl·riu111 19-12. {•yi 1.460. :.\I. E. 
sz{unú rendelete. -

.·\ 111. kir. n1inisztériu111 a zsidók küzt'·lcti l~s 

11•izclasági térfoglalásúnak korlútozúsúról szóló 
1!)39:IV. le. 2:J. és 2~). 5-úban fog

1
lalt felhatahnazús 

'alapjún a kövelkezökel rendeli: 
1. §. 

(1) J\Iíndcn szen1ély- és r:úljogú g:\·óg~:szertúri 
jogosílYún:·; engedélyese: tula.1donosa. 1lleloleg, ha
szon{~lycziije köteles a Jelen rcndclelhcz n1el!ckelt 
hejclcnlií h·hcn n1egjelöl! adalnkal a l'l'IHh·lcl ha* 
t{iJyJndl·p{·séliH szánlÍlott 15 nap :dalt a hc:ügy
n1[;1isz\epnél bejelenteni. 

{2) An1cnnvibcn az (1) hekczdl·shl'n c1nlítell 
szctnély kiilfölcÚ3n yagy isn1crctlen IH1 l.\·(:11 larlt'lz
J·oilik, a hcjelcnlést a rcndclkezl>src úl!o adalnk
,;ak 1negfclcÚicn a g~·ógyszcrlúr \'l'zctiije (kczl'h'ijc) 
köteles 111egtenni. 

2. ~-
A jelen rendelet rcndclkl•zl>seinck n1eg~zegésc 

,.11 (1v kijútszúsa az tH:lH:I\·. te. 25 .. illctiíh•g 2li. 
§-fJ;an ~11egszabolt hiin!ell·s alú esik. 

3. §. 
A jelen rendelet kihinlc!l·se napjún lép ha

!úlvba. 
· Budapest, 19·!2. l'vi 1núrcius hú 11-én. 

dr. J\dflay Jli/.'l<Ís s. k. 
1n. kir. n1iniszlerelnök. 

3 
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Az 1939:1V. törvénycikkben a személyjogú gyógy
szertári jogosítványok visszavonására vonatkozó 

rendelkezések. 

- A 111. kir. 1ninisztl·ri111u 2.H:IO/tH-12. :\!. E. szú1nú" 
re11delell'. 

:\ ni. kir. 111ii.1iszll~riu1n HZ 1H:-Hl:IV. le. 29. 
§-únak n1úsudik lll'kl·zdt!sl•lien kapott felli:1taln1a
zús alapjún a kliYelkcziík<'I rendeli: 

1. §. 
:\z lH;HJ:l\'. le. 12. ~-a alapjún az l'illlilelt tör..,

Yl·11y 1. S-a l·rtcln1l•hen zsidónak tekintendő szc1né. 
Jycktiil. an1c11nyihen ne'n1 esnek az c1nlítcll tür
,:l·ny 2. ~-ÚhJ111 -n1egje\iil! inen!Pssl•g alú, a_rt'.·szükré 
kiadott. illcl(i\cg ú Italuk 1ncgszerzcl I szt;Ínl·lyjogú 
gyógyszertúri j1igc1sítYú11yokal az lH:ln. 1~,·i 1n{ljus 
hú ü. nap.iútó! szúnlÍlol! húro1n l~Y ('!lelh· utún,. 
IPhút :1z 1H·l2. l·Yi 111újus hú i'"i. napjútúl kt·zdi'>dü'{ 
iit (•y alatt 1neg kel! \·onui. 

Az 1. ~-hall nH~gjelöl! gyúgyszt•rlúri jogosíl~ 

Yúnynkal az alúhbi i<llíhen l•s soJTl'lldlwn k('ll HH"1• t'J .. ,, 

,·onni: 
:i'I az lH-~a. i··vi n1újus hú -1. napj:'l\·al. ha :f 

gyógyszl'rl·sz a Yisszacsa1olt lerlill'll'ken a gyógy:. 
szcrt>szi gyakorlat folylatúsúhoz n1cgkíYúnl 111iik(} 
dé.si engedélyt nc1n kapta 111cg. \'agy ha a gyógy 
szen~sz eddig a napig a 11cgyvc11halodik 0\cll>vél 
1nég nc111 töllö!lc be; 

H5 

1>) az l H-1.t. t·,·i 1uújus hú ·l. 11apj:'l\·al. Ila a 
g'yógyszcrl·sz eddig a napig. az ii!Ycnhalodik C>lel
érél n1l·g nc111 IÖl\ütlc lic; 

e:) :iz 1 'l.t:>. l·vi niújus llú -L 11<1pjúY:ll. hil a 
gyógyszcrl•sz c1ddig a napig. az Öl\'l'llhatodik éh,l~ 
[.~·l·t n1l·g ·llL'lll lii!llillc he: 

dj az IH-lfi. l>Yi 111újus hú -L napjúYal. ha a 
cryóg\·szcrt·sz eddig a napig hat\·ankile11cedik l•lcl
~~·éÍ · n1ég llí'lll tültüllc be; 

e) az 10-17. l:,·i n1újus ht'i ·I. napjúva\ az a)-
d) pontok alú ncn1 lartozú jogosítvúnyokal. ide* 
értve azokat a jogosÍIY:·u1yokal is. :11uclyck tekinte
tében az 18/U:X..lV. tc. 1:12. ~-a a\apjú11 nz elhunyt 
gyógyszt•rl'sz üzycgyl·t Yagy kiskorú gyl'rinckeit 
baszonl·h·l'Zl'I il!vti n1eg. 

:L S. 
:\ hL·!iigy111iniszll·r n szt~111L·!y.iogú gyllgyszer· 

túri jogosí\Yúny 111l'g\·onúsúrú! az l·rdckv!l sZL'lllldyl 
· !cga\úhh egy l·vvt•I ;1 :!. ~·i>an 11H'gjL•lü\\ idüponl 
·elött értesíti. 

-L §. 
lla a gyógy.'izerlúri .ingusit,·ú11ynak az 1. ~-
111egjelii]l engcdt'~lYL'Sl' a gyúgyszt•rtúri .iogosil· 

Rheumalikus izom- és izületi 
bántalmak histamin-kezelésére 
Kenőcs lnjectio Solulio 
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vúny álruhúzúsának engedélyezése irúnl a vissza
vonúsról szú!ó értesítés kézhczvúleléllil szún1ítoll 
hat hónap eltelte utún terjeszt clii kl~rchnel, a bel
ügy111inisztcr a ki"rclc1nrc tckintc·t nl·lkül határoz
hat a jogosíl\·únynak újból való engcdl·lyezése tár
g~ ában. 

5. §. 
A jelen rendelet kihirdetése napJan lép·- ha

lú!yha; Yégrehajlásúról a hcliigy111iníszter gondos
k<1dik. 

Budapest, 1942. éYi úprilis hó 28-ún. 

l\dllay ,lfiklós s. k. 
111. kir. ininisztcrelnök. 

Az 1939:1V„ tc. 17, §· második bekezdésének 
végrehajtása. 

~ :\ :'II. 1\.ir. \Ii11iszlt:riun1 -1-410/IH-1.:2. \l. E. szúnní 
rcndl•lclc. ~-

:\ 11i. kir. 1niniszlériu111 az 1H:IH:IV. le. '.!H. 
~-úban foglall fclhalalinazús alapjún :1 küvetkczií
kel rendeli: 

L ~-
_.\z 19:-39:1\'. le. 17. ~-H 111úsndik hckezdéséncI· 

reHdclkczéséhcz képest az c111lilell ~. cls(i hckez~ 
déséhen 1ncgjelölt 1i!yan keresiífoglalkozúsban, 
an1elyben az érlchniségi n1unkakörbcn foglalkoz 
tatollak szi11na ötnél kcveseLL, értclrniségi ruunku-

körben egy zsidót is csak akkor lehet nlkaln1azni. 
ha érteln1iségi rnunkakilrhen ncn1zsidó is van fog
!alkozlalva. 

2. ~· 
Az olvan 11111nkaadú {·!lt•n. aki n jelen rende

let halúlyiJalépésc l'lc'illi ídiíhen ne1n. felelt 1ucg 
·az 1939:1\'. tc. 17. ;=;-únak'- 1núsodik hekezdésénck, 

-az 1939:IV. le. 25. ~-a elsií hl'kezdésének 2. ·pontja 
iilapjún kihúgús 1niatl hlin,·údi t•ljárúsl indítani 
ucn1 lehel. ha a n1unkaadó keresiifoglalkozúsúl 
abhanhagyla \'agy az l. ~. rendc>lkczéscinek 1ncg
felclii intézkedést a jpil•n rendelet ha!úlyhalépés{•
téil szú1nílolt hnrn1i11c nap :dali 1nrglellc. 

a. §. 
Ez a rl'ndelct kihirdelt•s{·ut'k nupjún ICp ha-

!:ílyha. 
l\állau .l!iklr)s s. k. 

ni. kir. 111iniszleri'lniik. 

:t .1/. G!f. /:'. TllC[!jC!J!f:és1·. 

A rcndelel JfJ-1-2. július 2.J-ún lu'rdt'tlelell ki . 
.:1 rendelet a= 19SO. i'oi !F. le. 17. s:akas:á

_nak (2) bckf':désf>t l;rf1•lnu·:i. E: a bckl':di's Ífl!J 
s:ól: 

.. fia a: értcl111iségi 11111nkal.:ürf,c11 /oglalko=la
follaÍ:· s:án1a fi:cn6/nél kcvcsef,b, dc né[J!JI!él t6bh. 

, fégfeljt!l1b két. ha perli[/ a: alkalnu1:oftak s:<Írna 
litnél ke111'scbb. ley/t•ljcbb l![J!J a!kal111azotl lehf'f 
:isidó. J::1111ck a rt•ndelkc:ésnek a s:c111pontj<iból a 

~-,:2 . • ~. első bckt':désében 111cylu1lríro=oll . lllen~.essé
> }fel l!Clll h•ht•/ fig11clen1hc venni; a 2 . . ~. elso b1•-
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kc:dést' aló csii s::.c1n1;l!ft'kl'f r1::.011ba11 <>r1uébké11f 
l'ff!J<'lllii cfi)[c/híf<'l<'k n1ellt•lt -- a: nfk(l/111a:ás é.<: 
rf s:of f!rÍf aflnrl! 11ll'f/f a r/ rÍs s:(' 111 f IO TI f j<Í /llÍ/ ('{ ÍÍ Tl!f fH' 11,, 

kell rés:csítcni.;' 
..1 rendelet nc111 1írinti ilyl'n l'set'ekre f1•n1uí!/ú 

cyyéb korfríto::.<Ís11/;r1l. rtl'Pt'::l'f1•se11 a::.!. hoyy n 
::sidá érlclrnist;{li a/k(l/11u1::ntfnak TU'll! lt•!t1'Í fiil1h 
[i::.t'lésc. 1ni11t a1111·1111uit (/ 11cn1::sid1í l'rlelrnistífli al- · 
kal!na::olf kap. A i720/ /fJ.'JfJ . .1/. /~. s::árnú rcnde
lt!l .'f.í-.• ~-r1 ('}) hck1•::dése t;rtel11Híbe11 „(!!JÚ(!!/S::e
rés::.(!yakor11okol (/ ouakor/(lfi idii ahtfl. dc il'ofel
jcbb két éoiy a (l!fakorlat lllf'f/kt•::<lést;liíl s::rín1ítua, , 
!J!f Ó!f !J s:c rés:: n1c s! e ri n ki e P ,;/ IJll'!f S::c r:: tí s1'f ii! s :rí
r11ít na 1u·n1 leh1'f a Jiir111'11u rtlkaln1rr::rÍs(f s::eT1lfH111/
f<Ílníl alkalnu1::of/ru1k l<'f;i11/1•ni.'' 

A bevonult ipari és kereskedelmi alkalmazottak 
szolgálati viszonyairól és az eltartottaik részére 
járó tartási hozzájárulásról szóló 7.777/19'58. M. E. , 

számú rendelet módosítása. 

~- • .\ 111. kir. 111i11isztl·rit1n1 :HllO/lH·I'..?. \1. E. szú111ú 
rel\d('!C'!t'. -· 

A Hl. kir. n1i11iszll·riu1n a ho11Yl•dC'le111rii! szóltl 
lH:IH:II. \{', lfi!I. ~-úb;111 foglal! f('lhal:iln1azús alap~ 
jún a kiivelkez<'iket rPnde!i: 

1. ~· 
:\ 7.777/1\1:18. \1. E. sz:'nnú n_·nd1·!t•t ·!. ~-únak 

(:q bekezdPsl·!1('!l f!Jg!a!t az a r(·ndP!kezl·s, anH·ly 

"szerint a \arlúsi hnzzújúrulús felsc'i hatúra tiszt
.viseli) \('kintl'lt;bcn 100. 111:'1s szen1l~ly tekinlt'léhen 

. 70 pengü, akkt'·nl 111údosillatik. hogy larlúsi hozzú-
,j{lrulús cí111l·n a 1n11nkadú. ha az alkaltnazoll liszl

"--:viselii. iisszesl'n \egl'c.>!jehh havi 1ao pengú. ha P<'
.. -dig nz alkaln1:izo\l a rl'ndelct halúl~·a alú \:1rtoz6 

n1;·1s szen1l·ly. összl'sen legfeljehh 110 peng~·; kiszol
·„ú\!atúsúra kiill'll's :iz alkahnazolt Pllar\oltja (cltar
{oltaii rl·szérl'. 

'..?. ~· 
:\ jc>]Pn rellcll'lel az 1H-l2. l·vi július hú 1. n:ip

jún ll·p hat:'dyba. 
Bud:ipt'sl. lfl-l2. l·,·i június h(i 2:~-ú11. 

/\állau .lliklrís s. k. 
111. kii'. 111inisztere!11iik. 

A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
-,-korlátozásáról szóló 1939:1V. tc. 7. §~ának végre~ 
hajtása tárgyában kiadott 7.'500/1939. M. E. számú 

rendelet módosítása és kiegészítése. 

nl. kir. 111i11iszll·riun1 ü.1H0/1H-l'..L \l. E. szú1nú 
n•1Hlclet(~. 

ni. kir. 1ni11i~ztl·riu111 az 1H;·\H:IV. le. '.Hl. 
ni:'1sodik liekt•zth"st• alapjún a kö\·etkeztikel 
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1. §. 
A 7.:-300/1939. \I. E. szún1ú rendelet 1. §-a 

akkl·nt tnódosul. hogy a szegedi 111. kir. l"crenc 
József "l'uclo1núnycgyelcn1en a I~olozs\·úron miíködií 
nL kir. Ferenc .József 'I'udon1únyrgyctc1nct kell t~r
lcni l·s hogy az 1939:IV. tc. 7. §-únak, \'alatnint az 
azt kiegt~szítií jogszahúlyoknak az cgyctc1nekre vc~
natkozó rcndPll.;czl'sPil alkaln1nzni kell a \!agyar_:, 
I\.irúlyi !Iorthy \liklós 'l'udon1ényegycten1rc h;, 

2. §. 
A 7.i.Hl0/19:iH. \1. E. szú1nú rendelet 3. §-ának: 

(1) és (2) bckczdésl·hc11 foglalt rendelkezései az-' 
zal egészítletnck ki, hogy az egycle111ckcn szcr,·e-. 
zell vegytani {·s tcnnl·szc!lani intézclckbc (laho
r:1túriun111klin). val:1111int nz egyelc1ni oklatús C('ii-< 
jút szn!gúlú 111inden olyan intézetbe. ahol n hallga~::: 
lók gyakorlati (kisérlelii vagy egyl·b n1unkújúhoz·: 
sziik~l>gl'S helyek csak knrlúloll sz(1111lia11 úllanak 
re1Hlelkez(·sn'. az elsü l•\·folya1nra felveti zsidó 
hallgatók közti! cs:ik ann~·it lehet felve1111i. hog~· 
szú111uk ne haladja n1eg az in!ézelhe felYell elst 
t>vfolyan1heli összes hallgatúk szú111:'u1ak hat szú 
zall~kút. 

a. ~. 
Ez a rcndl'let kihirde!l·st'Hek 

iúlylia: vl·grehajtúsúról :i vallús
ügyi 111iniszter gond(1skodik. 

Budapest. 1H·12. (•\'i SZl'plernber hó 2-ún. 

I\úllau ,Jfikhís s. k. 
HL kir. n1iniszterelnök. 
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Belügyminiszteri rendeletek. 

Az ú. n. ltommersz-injekciók, homoeopathiás sie· 
rek, valamint a külföldről behozott egyes - ká
bítószert nem tartalmazó - gyógyszerek ellenör
iése tárgyában kiadott 230.513/1935. B. M, sxámú 

rendelet módositása. 

- A. 111. kir. heliigy111iniszlel' 4()9.0Gii/1941. szún1ú 

rendelete. -

A közegészségügy rendezésériil szóló 1876: 
XIV. tc. 1G7~ {;-úban kapott felhatahnazús alapjún 
a következlíkct rendcle1n: 

1. s. 
.-\ 2:J0.;)13/19a5. B. ~L szún1ú rendelet D. §-a 

akként n1ó<losul, hogy az úgynevezett homoeo~ 
.pathiús készíiin1ényck, illetve a belügyn1irnisztcr 
úttal esetenként behozatalra engedélyezett külföldi 

, gyógyszerek cllenörzési díja a készíl1nények ki
.;-„_.csinybcni ela<lúsi úrúnak felfelé kikerekített 15°/o~a. 
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E szerin!: 

0-1 P-ig !erjcdí) t>ladúsi :"tr 11\ún 15 f. 
l ~--'.l P-ig lcrjedr'i eladúsi úr 

. 
ulún ao r. 

2-:J P-i" 0 !erjcdti (•ladúsi úr ulún .t;) r. 
:1-.1 P-i" 0 lt•rjcdc'i l'ladúsi :'1r HIÚ n (i() r. 
·l·--5 P-ig \erjcdt1 cladúsi úr HIÚll 7;) r. 

slh. ellenürzt•si díjai kl'll !{'!"Ólli. 

2. §. 
·A jelen rl'ndel1•! lH·I:!. l•vi januúr hú 1. napjún 

!l·p hatú!yha. 

Budapt>sl. 1H·l1. l·vi dL•cen1hPr hú :.!H-l•ti. 

dr. 11ilú:: A-('f'1•s::fl's-f'i.~ch1·r f't'rt'llc' s. k. 

1 H' lii gy ni i 11 isz ! e r. 

Az egységes összetételű gyógyszerek és gyógy~ 
szerkülönlegességek ellenőrzése tárgyában kiadott 
200/1933. B. M, számú körrendelethez mellékelt 

szabályrendelet módosítása és kiegészítése. 

- - :\ Ill. kir. ht>lligyn1iuiszlpr :-l-l2.Hi'l2/lH-!1. B. :\L 
szúH1Ú re11del1•tc. -

. .\ kiizegl·szsl:gügy l'l~ndcz(·sl>rií! szóló 187ti:Xl\'. 
te. 107. ~~úhan kapoll fp]hal:i\111azús :ilapjún a kii
\'t•lkcziikPI rl'ndt•ll'lll: 

1. ~. 
;\ 200/1u:1;1. B. :\!. szú1nú rendclcll~cz nH·l.lt·-

. 1 1 ·1 " : • t· 111 1,„1·1·zdl'se akke11t J~elt sz:1halyren1 e el·. :,-.111.1 „ · .. „ '- „ < • : •• „ . 
. 1 .111 ho"Y .1 ''VÓ"vszerknlon\{'gcsseg lo1„.1-

111o! os · :--. ' M. "· • • • • 1 tiO P 
\0111Jn1hozatalúnak l~~do1n.asu\vl'lt•\l't'rl l .--

~·izsgúlali díjat kell lizl·ln1. 

'.2. s. 
' 1 11 \!. szú1nú n·1nlc\elhez nH•lh'.•-,\ 2110; !\J::I. . k 

1 1.:. • I· (11 hcl«•zdt·sp ·1 ·-\·dt szahú!Yrendelcl ·L ~-ana „ „ -". „ ', . 

l~\nl .1nódo~ul, hogy az l•ycnkl·nli tiirzsl~önyYc;1·s1 
,e · „ 1·1 I" ' ·o'<•\·szerre lll'Z\'l' l.J.-
1„ . z !'"\'Sl'"l'S ossze e e u b \ o · · · t l J .! , ·t"!. • -t"! „ · • ' • •• \' •) ~ [l 

I,' .1 "YÚ"Yszcrküliinlege~sl·gre IH'Z\'e pcc 1g _.).--- · 
'< "· :-i. . 

3. ~. . . 
.\z l'"\'sl•ot•s üsSZl'.ll·!elii gyógyszt'n·k l'S gyog~·
• :-i. " • . • • • • 1 · . 1 • 1 ll n ·111 ]'\ .. ,·l·ii\ünle"i>ssl"'ek JH-ll. 1·\1 ap111s 10 :. ', ·'. 

sZLl „ ,... n I . 1 ll „ ' • \·o\ht"'Vl 
'!· tiirll•nl úrY:'dlozlatúso ~na e enorzes1. ~ . · n 
0 ,L • 1 • (" •· ·!·" 'YI SZ'llllOll-fedl'Zl'll:re kl'.SZÍ\llll'llYL'it ~t·lll \ OIZS „on~„ . .< „ 

kl•nll l·s Úr\·ú\\oz\alúso11kl•11l ~.-- l' d1.1at kt•ll 11-

zetni. 
·!. ' ,. 

:\z 1--:1. ;-ha11 l' lll !i l l' l I díjakat 

L E u K () p !!. 
Magyar gyártmány! 

a közgyógyszere11átás, 
a MABl, 

" HL 

A 

OTI és .. 
az összes közkórházak reszere 

szabadon rendelhető. 

kir. Pus-

s 'il' 

B E E R S D 0 R F, Budapest. 
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latakarékpénztár 100.917. sz:.l.inú: 13 '!. G., .·.:; k, •t ' " . .\ . . 'QfTy 
~zc; :eszt n~:'llJ•?k \:izsgúlala és forgaltnúnak ~ll~;1 : · 
o:zes_e, be\·eleli sz:unla, Budapest·· elnc\·ez(~s" hc_ 
veleh csekksz:'unlúra kell befizetni. - u 

5. §. 
A jelen 1·endell'l 

j:in lép hatályba. 
1942. l·vi januúr hó 1. nap-

Budapest. 194 l. évi clecen1lier hú 29-én. 

dr. vité: .1\eres::tes-Fischl'f Ferc11,· 1 
1 

s. e 
nt. ur. beliigy1ninisztcr. 

A Magyar Pharma Gyógyáru Rt. cég Pastonál nevü 
alapanyag késxí~ményének, mint kakaóvaj pótszer

nek az Egyes1tett Arsz:abásba való felvétele. 

- A ni. kir. heliigyininiszlcr iJ-!2.801/lg.fl. 
B. ).J. sz. rendelete. -

xv. 

A illagyarors::rígi G!JÓ[l!Js::erés::. Eg11esülel 
Elnökségének. ' ' 

~-elh_ív{~n:, hc!gy az Egycsí!cll Gyógyszcrársza
bás J..1cgcsz1tesekepen az Eirvesiilet I·Ii\.··tlal . 1···. lemén · l 1' t>., ' • os \.OZ· 
.. , „:rei.ne~ '.' .:..g?·esiileti l~rtesílésck" rovatúban 
.t~. ,t1:1hh1 kcsz1lr11cnyt a kövctkczii szöverrrreI tcu)'" 
kuzze: tit> b -

Pastonal (Aethylenoxyd poly1nerisatu1n) 10 
gr ... 40 fillér. 

Egyben fclhívon1 az Egyesületet, hogy a fent 
e1nlített készíln1ényt az annak idején kibocsátandó 
új Egyesít(:ti Gyógyszerúrszahúshan is ugyanezen 
néven vegye fel. 

lludnpest, 1942. évi januúr hó 13-án. 

A miniszter rendéle.léhöl: 

dr. Siegler ·s. k. 
n1iniszteri osztálylanúcsos. 

A kö:zgyógyszerellátás terhére engedélyezett insu
lin készítmények árának felemelése. 

- .A 111. kir. bclügy1niniszler iJl:i.lil/19-1-2. B. :\L 
szún1ú rendclc!e. -

(Vala111en11yi törvény hat óság clsö tisztviselő jéIH' k.) 

'l'udo111ásul és 111egfelelö eljúrás végelt értesí
lr~ln Ali.:.pún (Polgár111ester) urat. hog~· a :1-!2.460/ 
l~l-tt. B. i\1. szún1ú rendelet 2. számú 1ncllékletében 
a kfizgyógyszl'rcllát'ás terhére engedélyezett Chinoin 

Hichter fi'.Je Insulin készíhnények a közgyóg~·
·Szcrellálús terhére engedélyezett ezidöszerinti 
gyógyszertúri elaclúsi úrúnnk 100 E. 5 cm3-es cso
n1agolúshan 2 P 88 fillérei a 200 1~. :1 c111 3-es cso
·n1agoláshan 5 P 18 1'illére. a Prolanlin - Zink 
Insulin Richler, vala1uint a Zink-Protinsulin Chino~ 

.,.in készíln1ényck úrúnak 200 E. 5 c.n13-es csoruago-
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Budapt·sl. JH.t'.!. l•\·i ja1111úr hú '.28~:·ni. 

;\ nli11bzlvr rt•1H!ele!l•IH'í[: 

dr. f'on1csik ./fÍ:s<'/ :-;. k. 
111iniszteri lanú<:sos. 

A gyógyszer~szetre vonatkozó egyes rendellcezé.-_:
sek alkalmazasa a visszafoglalt délvidéki területen, -

:\ lll. kir. lieliig_\·111i11iszll'r :11il.:}7{i/JH-l:l. JL :\L 
SZÚIJJÚ rt'IHJl'](>!e. -·-

.-\z ;),-!-IO/lH-11. :'II. E. szún1ü re11di·lt'! '.l!i. 

~-:_1 h1•kv.~dést'·IH'll fog!a!! fl'llia!:iln 1az(Js :i!apjún 
ko\·t•lkPznkel rl'ndl'!P1n: · 

1. ~
. :\ _2L3.000/Ina;i. B .. \!. szú1nli rvndt'l('llP! Jia. 

lal_yhalt'p!elell {\'. :\Iagyar (i~yúgysz('rkiinvy l'1iiírú-' 
~a~I _a v!sszafoglal1 d1"·h·idl·ki h·rli!et,•n ·az 10-la 
t·v1 .l'.llll~tr _hü 1. napjú!ól kt>zdiidiivn kt·ll u!kal: 
1_1_1azn1. l'.~fd_i,g_ a~ idiipon!ig :1 gy<'igyszerek 1: 5 köt~· 
~~t'.1.·t·k. llllll{lSl'g't'~·~· Yf.1na.lkozc'ian az lH·ll. t'Yt np-
111!~ ho 1_1. ~1ap3an t'r\·t·nyht•11 ,·olt rendelkezt:spk_ 
lov:ihl1ra 1;.; t•r\·(·nyPsck. 

2, ~. 
111líküdii gyúgyszerlúraknak :\ 111úr 

:-·ivi úprili::; hú 11. napJ<lll l>rYt~nybcn volt rendel~ 
,: kczéscknck llll1gfelelc'i hercndczésc. fc\szpn•ll•se l•s 
:>cdényzcle - antl·nnyiht~n azok a 2H0.520/I9a-L B. 
')f. sz{unú rendeletnek n1cgfcll•liic11 nagyobb kül!
·5ég nélkül út nc•n1 alakíthatók. illetve 11cn1 pólol
:.·h:itók - a visszafoglal! ·d{:h·ídi'ld lcriiletPn 1 !J.{fi. 

é'vi decen1her hc'I :n. napj{dg haszn:'tla!han 111urad
hat'nak. 

J. s. 
:\lindnzok az egy.séges összell•!clii gyógyszerek 

és gyógyszerkiilönlcgességek. Yalan1inl az t•1nber
orvoslúsl11111 hasznúlalos bakteriológiai lt1 rn1Cszelii 
védiíolló-. gyógyító- és kúrjclzü (diaguuslikai) kl·
szítn1l-nyck. an1clyck a visszafoglal-t dl'.!vidl·ki ll'!'ii
lctcn az lH-±1. l·vi úpri!is hú ll. tHtpjún érYl'n\hL~ll 
volt rendelkezések alapjún úrusílhatúk \·ol!ak l•s 
tÚnclyL'kcl a kl-szítü. illeliilc:.; a forgaloinbahozó 
11c1n kiYÚll türzsklinyvezlC'lni ·~ a gyúgyszl'rtúr:1k 
útján -- l\J.l:I. évi dec(·111her hú ;-:1-1-·ig forgalo111ha 
hozhatók. felll·\·e. l111gy ezekl'l a készitn1l·11yck('l 
csellcg lcjúrati idejük alapjún a fenti idüpontig 
fel lehet hasznú\11i. ~ Ilyen kúszíln1l·Hyekel azoll· 
lwn a jelen rendc\l'I ha!úlyhaJl·pl•se ulún gyúrlani 
ill. hchozni tilos. 

•1. ~. 
(11 A vissz:ifog\alt dl·lvidl·ki \criile!cn ;1z 

Úl-11. Cvi úprilis ltú 11. napjún forgalo111lia11 ll·\·ií 
éS llirz;.;könyYczi•si kötclezell.sl>g a!ú pséi. a :1. ~
ban n1cgjelöl! készíltnényckrc nézve ..... _ anH.'l111yi

··'Jien azokat a készi!ii. illc!iilcg forgalo1uh:ihozó 
··.'tö'rzskönyYL'Zletni kív{u1j:L -·-· a jelen rendelet ha~ 



tályb~tlépésének napjától szátníloll harn1inc nap 
alatt a forgalornbahozalal eddigi jogcín1énck t;;J4Y·, 
idejií igazolása n1elle!t a 200/19:la. B. i\L szán1úi 
illetőleg a 245.300/1938. B. ::\L sz{unú rendeletek. 
ben előírt 1nódon 1negfclclö kérelinct kell cHHcr. 
jeszteni. 

(2) Az (1) bekczdfi'Shen n1egjclö1t kérelmek cl~ 
bírálása tekintetében a 200/1933. B. i\L sz{unú, 
valamint az azt kicgészílö és niódosító, illetőleg 
a 245.300/1938. B. ::\L szún1ú rendeletek rendelke._ 
zései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a készít. 
mények 1;tún nen1 kell vizsgúlati, hanen1 csupú1t 
törzskönyvezési díjai fizetni. -, 

(3) Azok a készí!n1ónyek, an1elyekrc nézve az 
( 1) bekezdésben 111egjPlölt kérchnel előtcrjcszlct. 
lék, a törzskönyvezés kérdl•séhcn való vl>gleges ha. 
tározathozalalig ideiglenesen gyúrlha!ók, ill. hc. 
hozhatók és forgalo1nhan tarthatók. 

5. ~. 
.A.. 235.800/193H. B. ;\L szún1ú rendelet -1. §.;: 

ának (2) bekezdését a visszafoglalt délvidéki terii-; 
leten akként kell alkalnH1zni, hogv :izokat az ada~:; 
golt hivatalos gyógyszereket. an1~·lycket az 19·~t' 
április hó 11. napján száz darahn{d kisehh cso1na-_ 
golásban is forgalon1ha hozlak. lo\·ábhra is forgn
lon1ba lehet hozni, abban uz esetben. lÍa a ké\, 
szítö, illetőleg forgalorubahozó .arra n1úr az 19.'J(i,' 
évi március hó 1. napját 111cgcliizt'ícn cngcch'~lyt, 
kapott. E készít111ényekre vonatkozóan n jeil~1f 
rendelet 4. §-únak rendelkezései szintén alkahna
zandók. 
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A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatúlyba. 

Budapest, 19-l2. fcliruúr 2-ún. 

A niiniszlcr helyelt: 
dr. Johan Bc~la s. k. 

úllan1tHkár. 

1legjclent a Budapesti I\.özlöny február 6·i 
szún1ában. 

Az insulin rendelése és kiszolgáltatása, valamint a 
cukorbetegek egyszeri kötelező bejelentése, 

:\ nt. kir. bclii-gy1niniszlcr 140/1942. B. 11. 
szún1ú rendelete. -

.-\ közegi·szségiigy rcndezésl·r(;J szóló 187H:XIV. 
137. és 1H7. S-úban nyert felhatahnazús alap
a kövelkczt)ket rendele1n: 

1. g_ 
(1) Insulinl (rendes és elhúzódó [protrahált] 

halúsú insulint) csak cukorbetegek r(~szérc és csak 
o\van nH'nnyis(•gben szabad rendelni, atnennyire 

·;--[íz~oknak (~letük fennlarlúsa érdekében 1nulhatal~ 
>-J:unil szükségük van. 

(2) Az orvos -gondosan ügyelni köteles arra, 
',::hogy cukorbetegeknl·l -- arnennyiben_ .az! .a b.eteg 
'·:{>!etviszonvtli JehettiYé teszik - gyogy1nodkepen 
'elsösorbat; dil,tús kezelés alkal11H1ztass(·k. 
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un Ha a hcleg dil·lús kt'Zí'lt~s!Jcn rl>szesiil. az 
i11s11Ji11 tllPlinyisi•g{>! n dil·la figyl'len1bl'Yt>tell•\·t·l 
kl'll 111egúllapítani. 

2. ~. 

(tl Egy oryosi rv11dt•l\·l·11yen csak l'"Y licle" 
rl•szl're szól(> l·s legfC'ljehh húr.01nhavi idiil;1rta1nr~ 
sziiksl>ges iusulint szahad l'.endelni. 

(2) Insu\inl csak oly:11l vt'nypapiron .szabad 
rcnd('lni. illlH'iY('ll a n•ndellíoryns Heve. lakúsa 
{lclef'onszún1a). oh·:1sh:ilú:in fl'l ,·an tiinlel\'c. Az 
01·,·osnak n re1Hleh·l·nY('l1 fl'l kell tiintelnic a hete" 
ncvél. korút. !akhc•l>:t',I. az insulinnak az l. ~~ 
rendelkezPsei figyeli-n1JH•\'t'lt1 IL''·pl 1ncgúl lapílol t 
napi l'~{Yst'gszú1n(1l. a n·nd<'li insulin JH'llH'I (rt'll

dt•s Yagy t·lliúzüdü l1nl{1sll1 l•s l'gl'sz 111t·1111yist·gt•t 
(ih·1·g- {•s c•gys0gszú 111). 

Uf) :\z orYnsi rt'!Hleh·l~llYen ft•l k1•1l !iinll'lni 
tovithh;'1 11:1p1úri nap SZl'rini 1negjt>\ii!Yt' azt is. 
hogy :iz insu\inl JlH•ly idiin' n·1trlC'lll·k. 

:L ~. 

. .\ ~. ~. f:-1'1 hl'kL·zdl·sl!hen 1nc>gjP!iilt idiiszakra 
a hl'lcgnc·k új:t!Jh insulint n•ndPlni ('sak olyan 
szii\·c'idn1011y t·se!én sz:il1:1d. :lllll~lynt•k kiivc•!kl'Zit;· 
!Jen a hc>l;•g l'h1 le fennlartúsúhoz 111úlhatatlanul 
sziiksl'gt•s insu!in !lll'llll_Yi.st;g fl'lc>UH'lkt>dik. Ehhe11 
:iz l'Sl'llH·n azonban :l rcndeJy{•n\·t kiúllító o!'Yns 
az új:il1!1 i11s11!in re11dt•ll·st>npk szÜks{•gességét irús
ban °IHPgi11dokolni l•s azt a ·l. ~-han ;11egj~·lillt ha
tösúgi orYosnúl lt'l'Hdii IH-'lllUlalcís y{•gett a heh·g
IJC'k úta<lni köteles. 
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4. §. 
Insulint :i gyúgyszerlúrnk - az 5-7. R-okhan 

kiYl·lelle! - esak ahi>:in az l'Sl·lhen szol
ki. ha a beteg \'ag~· n1cghíznttja a 

kiúllí!ntl or\·osi n·tHlel\'(·nycn kívül 
hc!Pg Iakóhl'lyc szerint i\le\l•kt'S vúrosi vagy 

küzsl~gi (ki.ir-) or,·osnak. Hudapesll'n a keriileli 
s?.nlgúlalra hcnszloll liszlioryosnak (~sc\cnkf!nl (or
vosi rcndeh·énykl'nl) adott ezirúnyú engedP\yét is 
fclnn1talja. - ~ n. ~· 

A gyógyszertúr a l>l'll•g részl·rl' eg~· esclhen lcg
feljc!Jh k.l•t ÜYl'g 200 E insulinl a ·l. ~-ban 1ncg
:eliilt hatósági .orYos iga7.ohisn nélkül is ~zolgúl
;,1tllat ki o\\·;111 esclhcn. a1nikor l~\l'lilH'll!t~s {'('Jj{i

búl Yan sziÚ~ség n7. insulinra t'.•s ez :1 kürühn0ny 
a vl'nven .. sla!iin" ... cito" y:ig~· „pl'ri('ulun1 in 
llHll'<l.: jelzl·ssPI vn11 igazolva. Az orvos l'iiben az 
esetbPn a hPlcg JH'Yé!. korút. lakóhe\~·Pt. \·a\a1ninl 
a rentlelcl ins11li11 n1e11nyiségét a -1. §-Iian 111egjc
!ült haiúsúgi orvos11ak cgyide.iíilL'g he.ielcnleni köte
les . 

1. 
Magyar gyártmány! 

közgyógyszerellátás, 
a MABI, 

OTI és 
az összes közkórházak részére 

szabadon rendelhető. 
e ~ R S !) 0 R F, Budapest. 
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6. §. 
(1) h~tizkórhúzak fludo111únycgyl'lcn1i ldini

kúk). -Yalatnint az 1H27:XXI. !e, 92. (~S g;-1. ~-:dban 
n1cgjclült helegségi biztosító inll>zl'll'k kórh:ízai 
iu;.;ulin sziiksf>glcliikt·l· \oYúhhrn is a -t-. ~-ban l'lii. 
íri hatósúgi orYosi engcd{·Jy n0!kiil szPrPzhclik be. 
2\'f'Bl Yonatkozik ez a rl'!Hlelkczt"s arra az l'Seln·. 
1nidün a kórhúzlian (klinikún) gyúgyszer l'PlHlcJ[·
sf>rc jogosilolt orvos a kórilúzhan (klinikún) úpolt 
\'agy u kórhúzhun (klinikún) tartott júróhetcg rcn
dclé5én kezel! hc!cg részére kiílön orvosi rcndcl
Yl~ll~·cn rendel insulinl. 

(2) .r\ közkúrhúzak (tudo1núnycgyele1ni ldini
kúk). val:uninl az (1) hekC'zdl•slil'!l 1negjclöll hiz
tositó inlt'.·zclck kórhúzai a kórhúzakhan (klinikún) 
úpolt hclcgek részl•re \o\'úllhra is kiszolgúllalha!
nak insuli11t n kórhúz (kli11ik:11 últal heszerzefl in
sulinhól. . .\ kórház (klinika) igazgatója azonban 
il\'C'll t•sell'khl'll ~·- az i11su\i11n:d val(J keltiis l'llálús 
v(~gctt - n -1. §-han 111Pgjl'!ii!l hatósúgi orYosnnk. 
1ninde11 hónap 1. 0s 15. 11apj;·1n }i(•.ielcnll'ni kiitcles 
a kúrhúzhan (klinikán) insulinnal k('ZPlt hetegek 
nc\·l·l, korút, lakúht•lyl>t. úpolúsi idiílarla1nút. va
la1nint a betegnek az 1. §. n„'tH!elkcz(~~einek figye
le1nhevétell>Yel nH•gúllapitntt napi legkischh insu
lin szüksl>gletl~l. 

{i3) :\ küzkúrhúzak (ludo1Hún.vegye!l'n1i klini· 
kúk). valan1int nz (1) hekezd0sben 111egjelölt biz
tosító intézetek cg>· havi út!agos insulin sziiksl•gle
tiiknek 111egfelelli készll'lnl·l 11:1gyohb 111ennyiségii 
insulint raktúron lll'!ll tarthatnak: ha a jelen ren
delet hatúlyb;dt'.·pl·sl' idüpontjúhan készletük az 
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eriyhavi n1cnnyiségct llH~ghaJadja. insulint n1ind
a~J<lig ne1n szerezhetnek he. a1nig kl·szletiik az egy· 
h:!Yi 1nennyiség alú nen1 szú\!. 

7. §. 
(1:1 A gyógyszertúr az 1927:XXI. le. 92: és ?:·.L 

s-aihan n1egjelöll intézel \('J'hl·re rendel.t u1sulint 
;1 4. S-ban eliiírl halósúgi orvosi cngedcly nélkiil 
is kiszolgúUathalja, ha az insulinnak az inh"zct 
terhére \'aló rendelését az intézel tisztvisl'IÜ orvosa 
(flior\·osa) cngcdl'!yezte, ii!ctü.l.~g ha :1 1~c11,deh•l·ny.l 
nz intézel tisztvisclli orvos:i \tnorvosa) a!\1totta ki. 

(2) Az insulinnak a hizlosító inll·zcl lerhl~rc 
,·aló rendclésl·nek engcdélyczl•sl•n• feljogosilo\t 
tiszlvisclií orvos (füorvos) a kiadott engt'dély~k
riíl (rcndelvényekri)I) karloll•kszerü ny_ilv:'!11l:1rt:1sl 
vezetni és az ahhan feljegyzett rcnde\t.'Sl'ket n1111-

dcn hónap 1. t.'·s 15. napjún a. ·L S-ha1~ 1~1l'gjcl~ill 
hatósúgi orYosstd közölni kiitl'les. ~\ ny!lvanlarta:
nak. v:da1nint a bejelentésnek a .S. ~. (2J b('kezdl'

. sl·nek :->-ti. pontjaiban 1nef.!jl'IÖll ada!nkal kell 
tarlahnazni:t. 

8. ~· 
(1) Az insulin kiszolgú!lutúsú11ak l'.~IJ?l'd~·ly~-.zl·

sl~nél a hatósúgi orYos gondosan elle11onz111 kul~
!es az\. hogy a rendeli) orYns a jeh:.ll rt'IH!eil'I l'lo
írúsail pontosan helarlolla-e, vn.la1n11.1\ az\.. h_ogy a 
hcteg nen1 részesül-e kettős 1nsu!Jn ellata.sli:tn. 
:\Hll'IlllVihen :1 hatósúgi orvos úgy \:dúlja. hogy az 
insulin. rl'nde!l·se a jelen re11delcl valan1cly ren
delkezésébe ütközik. az orvosi rende\\'ényl helyes-

.- bités yégetl a rl•ndl•li.i orvosnak Yisszakiildi. 
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(2) :\ kiadoll cugedélyckn'll, \·ala1ninl :iz 5. 
§. a. U. §. (2) bekezdése és a 7. S. (2) hekezdi•se 
alapJÚll hozzú heérkezc•tl bejelent('.Sl'krül (közlé
sckrií!) a hatúsúgi orvos 11yi~Yú11tar!úst Yl.'Zelni kii
te!es. A nyilYúntartúsnnk a !;_(iy{'\kez('i nn·atokat 
:~t·ll \artalHHIZ!li.1: 

1. folyószún1: 
2. a re1Hk·Jij or\·os [küzkr'lrhúz, hiz!ositó in-

1~··zct) neve; 
:!. a Jictcg lll'YC, kora, Jnkúsa: 
·L a hetegs1:g n1egjclölése; . 
5. a heleg egynapi in!-iulin sziiks0glctc:; 
G. a rcndl's iusulin Ilt'lllc (rendes vagy elhú

zódó liatúsú). Pgész llH'!lllYisé"c (iiYe"- l·s' ·l"'\·s1·„r 
' • h !"> • 'O • ;:,· 

szú1nl, Y:dnn1!H! annak naptúri nap szerinti' ·BH~;,_ 
jelülé!-.P. hogy a rendelt insulin tne]y ith'ire szól; 

0 

. __ -;. .1 ha l~'is:"igi . or\·osi eugcdé!y. llH'ga<lúsúnak. 
tlle!oleg :1 hc,1clen!t·s bel·rkt•z{·sl·nck a napja. 

(:J) :\ hatósúgi orYos -·- az últala · \"eZeletl 
nyily[u1t:irlús alapjún ~ a hú ;). oapJ:tt" \·únne
gy0kben a Ill. kir. tiszliorYosn:ik. IÜr\·0n~ha!ósú"i 
jogú YÚrosokhun a 111. kir. liszti fiior\·osn:.tk, Bud:~
pes\en pedig a liszti f(iur\·osnak ht>jelentt•ni küll'
lt>s az cln1ull hú fol)·a1nún rendel! insu!in llH'llll\·i-
ségél (iiYcg- és cgyst•.gszú1n:1. · 

(-1) :\ ·L !*-ban 111t·gjt•lült hatúsúgi urYosi en
µeth"lyl dí.iinl'nlesen kell kiú!lílani. ' 

n. S-
(1) :\ gyógyszerész. Yala111int a kl·zi gyógy

szerlúr larlúsúra jogosult orYos a hclcgnt•k yany 
JIH•ghizol !júnak t>gyszcrrt• ]pgfeljPhh egy hónap~·~1 

szlikségcs íns1i!i11l szolg:'dtathal Id. :\z i11suli11 ki
szo\gú\\a\ús11kor a gyógyszer{·sz az orvosi n·1Hlel
\'l'.llYt yisszalarl1111i és annak hútlap.iúu a kiszol
gidt.at:'1s nnpjúl, \'H\:11ni11\ a kiszo!gúllalott insuliu 

1uennyisl·gl·t feljl'gyezni kült•!t•s,. 
(~) :\ g)·úgyszl'rlúr tulajdo11osa 1 f1·h·liis \"l'Zl'

ti'>jt•), y:dan1inl :i kézi gyógyszí•rtúr larlúsúra jogo
sult orvos az ú\\:da heszcrzp\\ i11suli11rül (·s annak 
];:iszolgi"dtatús:"lrúl ki111ulalúst vezetni kiile\es. :\ 
kin1u\alús11ak a kiive\kl'zii ro\·ntokat kl'll \:1rlal· 
1nnznia: 

1. folyószún1; 
2. a hl'szcrzcll insulin t"rkl·zl•s\•1H•k idt',je. !H'llll' 

(n'tHles Yagy clhúzúdú hatúsúl l·s nn•11nyisl•ge 
(íiYcg- l·s t•gysl·gszú111.I: 

;1. :t kiszolgúlt:ilús napja. :1 kiszolgú!taloll in-
i;uli11 nenu· l·s nH·nnyist·gL·: 

-!. a iil'leg HC\'e. kor;i. lakc'iht•lyl': 
fl. :1 n•1Hlt'!Ünrvos 11('\·t': 

{i. az ('l\gedl·lyt kiú\!ílú halúsúgi orYns 1\t'Yl'. 

jJ\pl{ileg annak JJH·g"jelöll:sl'. hogy nu·ly rt'!Hle!k(·· 
zés alapj:'\11 tiirtl•11t :t kiszolgúltalús hntc'i .... úgi ur\·osi 

t'llf;C(h"\y né\ki\J: 
7. a rl'11de\y(•11y kiszo!gúl!aló.iú11:1k saj:'1\kl·Zii 

a!úir:"1sn. 
1.:n :\ gyúg)·szt•rtúr tul:ijdunosa · (f('ll'li°>s YL'Zt'

tiijc). vala111i11l a kl·zi gyúgyszertúr \artús:"tra jogo· 
!>Hit oryos a 11\·i!Yúnlartúshoz 11H·lil"kelni ki'ill'it•s az 
insnlin hl'SZl'r;l·sériíl szc'llú szú\lítúlevclPkl'I. az or

renth1h·t·11Yeke!. ya\a111inl a halósúgi orvosi en
A \~iizgyógyszerell:'it:'ts l·s az ú\la1nkines-

1t•rl11··n· y:l\ú rendell~s esell•11, Yala1nint lielegsl·gi 
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biztosító inlCzetek és olyan betegsegélyz{i egycsiile. '. 
tck orvosai ú!lal történt rcn(lelés csclén. a1nickín 
az orvosi rendclvényckel a gfógyszcr úrúnak kifi
zetése \'l•gcll <:z intézetnek (egyletnek) hc kell n1ui'_; 
falni, '.\Z rrr,·osi i'{'!Hle!vénv helvclt annak 111úso

Iatál kell csatolni. UgyancSak a· rc1uJeh·énv 1núso---
lala esatol.haló a közkórházak {-tudon1únv~"vetcn1i;_ 
klinikúk) állal a H. S. (1) bekezdése aÍa;]án az __ -
inlézel r{szl:re történt rendelés esetén. is. 

(4) J\n1cnnyibcn a gyógyszerész az orvosi re"n. 
dclv~nyen rendelt insulinból csak rüvidchh idötar. 
ta1ura szükséges Inennyiségct szolgúl!n!ott ki és a 
viss7:atartoll rendelvényre újabb insulint kiszolgál-'._. 
loilru neru lud, az orvosi rendelvényt és a hatósúgi, 
orvo:;,1 engedélyt a betegnek visszaadni köteles :_ 
Ebben az (Sclhen a gyógyszerész (a kézi "VÓ"y~--
szcrti1r tarlúsúra fc:ljogosílolt orvos) a nvih?i~n!~1r
tásúhoz :1z orvosi rcndeh·ény és a hatós:;gi orvosi 
cnged.'~Jv 1núsoi:d{;I köteles csatolni. ': 

(5). :\ gyógyszertár tulajdonosa (fe!elös vczc
töje), vala111int a kézi gyógyszcrlúr tarlúsúra jogo
s~1l~ ~rvo7 •:z insulin beszerz0séröl és kiszolgúl!a-:: 
tasarol kesz1lell knnutatúst és a hozzúcs:iloll szál-< 
lílólevcJckct, or\·osi rende!vényeket és ha!ósúgi 

N EO MAG N QL„CHINOIN 
Erélyes hatású, teljesen ártalmatlan · 

fertőtlenít 
10 és 50 tabletta 
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engedélyeket a kiszolgúllatás napjától szá~ 
két évig l.:öteles nu~gürizni. 

10. s. 
:\ gyógyszcrtúrak egy havi átlagos insulin-

\l\zükséglctüknck 111l'gfclelii készletnél nagyobb 
,-;_

1
ilennyiségii insulint raktúron nen1 turthatnak. 

11. s. 
A gyógyszerlúrak insulin készletét, valanlint a 

§-hun előírt nyilvúnlartúsnak szabályszerü ve
zetését vúrrnegyékhen a 111. kir. tiszti orvosok, tör
vénvhniósúgi jogú vúrosokhan a m. kir. tiszti fii

<-:orr~lsok. Butlapeslen pedig a keriilcti szolgálatra 
'hcoszloll tiszti orvosok. legalább húron1 havonként 
C~lcniírizni kötelesek. 

12. §. 
( 1) '.\!inden nrvns (halósúgi. 1nagún-, bizto

sító inll'zcli l's honvédorvos), illetüle.g r~linden kór
------ház (ludo111únycgyetcnli klinika) és egyéb gyógy: 

intézel igazgatója (vezctöje). köteles az 1942. évi 
-111árcius hó 15-tiil úprilis hú 15-ig -tcrjcdü idü alatt 

illetüleg a vezetése alatl álló inté
tncgjclcnl {felvett) valarnennyi cukorheleg

csetrül-csclrc a jelen rendelethez mellékelt 
útinta szerinti „cuk~rhcteg bejelentő 1apja" fel

bér1nL'tilYc poslúra adható lapot kitölteni és 
Orszúgos I\:özcgészsl,gügyi Intézetnek (Budapest, 

Gvúli-út ·L) közvetlenül _n1cgküldeni. 
(2-) :\z cliizií bekezdésben n1egállapított beje-
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lcnlési kötch•zcttsl•gcl nc111 érinti az a k(iriih11{·11y:3; e) az a kiizkúrhúzi (tudun1únyegyclenli ldini
hogy az or\·os. illctii!eg a kórhúz (ludo1núnycgyc:4·· 'kili) i·gazgatú, illcliílcg nz a hiztosíló intézeti liszt. 
tcnü klinika) vagy cgyi'.h gyógyinlézcl igazgatójii} HscHi orvos (ftiurYos). uki a H. {:}. ('.!) hckcz<lt'~sé
(vczclöje) arról szerzett ludon1úsl, hogy a hcleg::.·;:iwn: illc!ülcg a í. ~- (:!) hckezdl·sébL·ll előírt h1:
kc;~clésre vagy vizsgúlatra inúshol is jclcnlkczctt.,:; ::jelcnll•si kÜll·lezl'llsl·gl'lH:_k 1H·n1_ lesz clc.gct;„ 

(a) A !Jcjclcnll~shez szüksl•gcs iirlapok a nyit: /') az a gyúgyszerlar tula.1do11os (i,•JcluS \'C-

vúnos gyógyszprtúrak útjú11 clij1nt•ntcscn szcn:z~L.-lc1ö,1, illeli'>!t'g kl·zi gyógyszerlitr lar!úsúra .iogosult 
hetük be. .j l-

0
rros, aki a H. ~-lian eltiírl nyilrúntartúsi l·s llH~g

. '.:t
1
rzl·si klilck·zl'tlségl·nek 11cn1 tesz eleget; 

y) az az oryus, illclülcg az a kórhúzi (ludo-
111úuycgyell·nli klinikai) yagy cgyéh gyúgyiull•zelt 

(1) An1t•n11yihcn cs('IPk1nénYc sú\yosahli hiin.·~;,igazgalö (rt~zc\t1), aki a 12. $-hall l'ii.iirl hejelentl~si 
tetlí rcndclkczl·s alú nen1 esik,. kihúg;·1sl kih·c\ c:j; ·kiilclczettsl·gl·11Pk 11cn1 lesz clcgl't. 
L·s pénzhiinlett.'sscl hiinlclendü; · (2) A pl'.11zhüntc\L·s tckinletl•bcn az 1H28:X.. 

13. §. 

a) az az orYos. aki lll'lll cukorbl'll'gnek insu~/::. ·>ífir,·L·nyl'.ikkre1HlclkL·zl·sci irúnyadók. 
!int re1Hle! vagy kiszolgúllat. Yalaininl nki az i.:'·' (:~) A kihúgús 111i;dt az eljúrús a küzigazg:t!úsi 
~-han foglalt, az insulinnal \'aló l<1kan."kos gazdúl~,: ·.:hatósúgnak. n1iut rl'ndüri bünleliihírúsiignak hntús
kodúsra ynn:dkozó szaliúlyok kijúlszús:\Y:i! az clíH;. ·:kGn„ht! tartozik. 1 !:1r111:idl"oko11 a belügyniiniszler 

íri 1ne11nyisl•gii insulinnú! !í'dllwt n•tHIPL i!lctölegi( ;·dönl. 

szolgúllat ki; 
b) az az oryos. aki a jclt•n rendelet rend('!ke:~. z;·•' """"""'""""""'""'""""""'""'""'""'""""""""""'""""'"""""' 

zl·seint•k J.;,ijúlszúsa régl'tl élct111entl·s cí1nl·11 insu:.j~; 
!int rendl'l ragy az ü. ~*Jian l'liiírl bt•.ielenll·si kii~'.i }' 
telczettségl·nck nc1n lesz eleget: , • 'Gyónyárunagykereskedés és Venyésxeli 

e) az a gyógyszerész. i!letiilcg kézi gyúgyszcr-\/ :J ;;:;1 

túr tarlúsúra jogosult orycis, aki a jelen rt•ndclcl-}i·; Gyár Részvénytársaság 
hen roglalt rcndelkczl·sck llH'gszegl·sl~,·cl \"agy ld~0.;t:; Budapest, VI., &Cirály„utca 12. szám. 
júlszúsin·n\ insulinl szolgúltnl ki; ... ·> · ·· GYAl\TELEP: Ill„ !lf:CSI-UT 26\l. 

cl) az a gyógyszt•rész. illctöleg kézi gyógyszer-:;~;;:· Telefon: *22_5460. 
ti1r lartúsúra jogosult orvos. nki a 10. ~-ltan 1neg:_;~:;;. 
jt,liilt llH'll!lyisl·gü -in!lulinnúl nagyobb n1e1111yiségü.tc'/ 
i11sull11t \arl raktúron. ..:; ". 

j~ 
Le\"élci1n: Budapest ·!„ Postafiók 160. 

Siirgönycilu: DROGTOHüK BUDAPEST. 
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14. ~- 1. §. 
A jelen rendelet az insulil'lnak a közgyógysze :\ 342.460/1941. B. ?\L sz{unú rendelet 2. száu1ú 

ellútás terhére rendelésén'll szóló 25ű.550/19:l8. ;·lléklctéhcn felsorolt nen1 hivatalos gyógyszere
:;\L · szán1ú rendelet hatályát nen1 érinti, az ir4:µ ~ és gyógyszcrkülönlcgcsségcken felül a köz
linnal Yaló takarékos gazdálkodásra vonatkcí{ ::·óayszereHútús. illctiileg az álla111kinc-'ltár ter
rendelkezésekel (1--!. §-ok) azonban a közgyóg\i'r: rcndelhclií a tahi. Fcrri protoxalati cu1n ar
szerellútús terhére való rcndelésnf~I is alkaln1at";' ·no dr. Deér elnevezé5íi gyógyszerkiilönlcgesség 
kell. 100 lablettús csoinagolúshan 9i filléres gyógy-

" ·,,_rtári cladúsi úron. 15. s. 
A. jelen rendelet kihirdetésének napján lé 2. §. 

hatályba; ezzel egyidejüleg a 222.354/1940. B. \ _ A jelen rendek•\ kihirdetése napján lép ha-
szúmú rendelet hatályát vcszli. :< '-fyba. 

Budapest, 1942. évi 1núrcius hó 6-ün. 

:\. 1niniszter helyett: 

Johan Béla s. k. 
államtitkár. 

A tabi. Ferri protoxalati cum arse110 dr. Deér 
nevezésü gyógyszerkészítménynek a 

szerellátás terhére rendelése. 

A nl. kir. hclügy111iniszter ;~1:-l.212/1942. B. 
szún1ú rendelete. -

A fi.000/1931. ::\f. E. szú1nú rendelet 
első bekezdésének e) pontjúha11 kapott 
mazás alapjún a következliket rcndclen1: 

Budapest, 194'.L l•\'i 1núrcius hó i-én. 

A n1iniszler rendeletébül: 

dr. To111csik .ló=scf s. k. 
n1iniszteri lanúcsos. 

Acid. phenylcinchonicum mellöl „Vide: Aethyl· 
carbonicum törlése. 

A m. kir. belügyminiszter :J!Hiil/19'!2. XV. 
sz{unú rendelete. -

:l 11/aguarors=áuí Gyóuus::erész l:..'gyesiilet 
El11ökséyénck. 

A fenti túrgyú és szíunú felterjesztésére és a 
kir. Orszúgus 1\.özegl>szségiigyi Intézel java;;;~ 
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lalúra fclhívo111 n 1. Elniíkst~geL 1nbze1·iul az E~sl'~ 
sitcll GyögyszPní1·s?.:1h;ís l!l:l.i. é,·j kiad;ísa 1:-l-i 
oldalún :iz „Aeidu1n plH•11ilcincho11ic11n1.: n1cllöl 
.;Viclc: Phenochi11oli11 ;\pthylearho11iC"u111" h~vcs ki:: 
lt;lell törölje s erri\! az t;r<lt>kl'll g.Y6gy;-;zpn;szeke 
érlcsílse. 

Ilud:ipcsl, 19·l2. l:vi 111úrcius hö S-:"!n. 

A n1iniszter rcndcleléh<'il: 

dr. ,)'ieyfer s. k. 
n1í11iszlcri o:-;ztú!ylanúcsos. 

A betegségi, illetőleg az öregseg1, roklcantsági, 
öz11egységi és árvasági biztosítási kötelezettség 

szempontjából irányadó javadalmazási határ · 
átmeneti felemelése. 

- A 111. kir. bcliigyn1iniszler :2H·LOOO/IH·l2. B. :\I. 
SZÚlllÚ J'(•IJdeJpit'. --

:\ H.H10/lfl.f0. :\f. E. sz:iioú n'!HlelellH'rl 
ln!\ felhal:tl1n:1z:is :dapjún a 111. kir. pl•nziigy111i
niszh'1Tl•I. a 111. kir. iparügyi 11iini~zlL'IT('!, lo
,·ú!Jh<'i a Ill. kir. li:(•reskPdPleni- l·s közlek(:dl~ . ..,ügyi 
111i11isz\etT(•] egyeh"rtvp uz :d:'ilihiaka! n·ndt'lt'111: 

1. ~. 
:\ H.;-100/IO;·);), :\L E. szú1nú n•1H!elt.'t11ck az 

1H27:XXI. le. a. ~-út n1údosíl<Í 1. ~-úhan H be!('g
sl·gi l>izlositúsi kli!elezl~l!sl·~ szt'lllf)(J11!júhúl 

fiH 

1 l . 1 · 1 cneti h11túllyal • 1, 'tolt ja\·adaln1azúsi 1a ar a 111 ' · .. , . 
nl ·~!H :-,oo .l>l'n"iire. illetéi\cg l·,·i tlOOO pe1~gorc: l.iz 
}Ul\1 ' " ·'·! l, -l ~~al 1noc 0-·1·~. tl rcndelc\n(•k az 1928 ..... „ e ... :-i. .. . 
J( cze . , · J·J--ints·1"1 ozve•r\-, , ._13 ~-úhan :1z ün~gsl•g1. ro' '' ·' n · , "· 
_s1,t~ ~s ':t;\"ISÚ"i hizlosí!úsi kü\(:lezpl\sl~g szt>n1potl1.l-
sc"1 e. ' • · t> 1 · · 1 1 ·11·1 pec l'' 
•• 

0
, , 11 : \l· )Ítolt javada n1azas1 la : .. ;-, 

J.:~~~:nc~1~~.;.°'\l~~!1cncli i1alítllyal havi_ 800 pcngore. 
:if;tiHcg évi 9.HOO pengüre c1nelc1n fel. 

2. §. 

1 l,1·111·1·111•\Psc na1>.1'ún ll·p hat;'dyh:1. Ez a rende el · 

1 l n. ;I'-'· 1'•yi lllÚITills hú :·31-l·ii. lludapcs. :it 

dr. Pift\: l\1'/'t'.<;:/l'.~-FisC'hi'r_ Fl'rt'Hr 

ni. kir. he\ilgynlin1sztcr. 
s. k. 

A homojód tinctura ára. 

lw\ii 1ryniin iszll•riu111 :117 .'...!>IH.' l H·l'...! · X \, · 
B. :\( szt11nú lPiral:i. --

[- 11 . . ho,rv ·1z E•1\·csitelt (iyóµyszerúrsza
• c U\on~ .• "· '' 1~:,.„„l,t llivalalos Kiiz-

1:. J·ic"észitesl'kt•pcn az -l"')lSU e .. '! 
_MS ... l'.l • • 1' "\ t' 1>rtesí!l>sPk„ rovata inu 
fo 1nl·nvcinek „ :.gyesu l' 

1 
„ ~ ·,. „ · :. „ve""cl le"\'l' 

1 ··11. i·c"sz1'l1110nvl a kovelkezo szo 'l"'l"l 1'1-'áz a a) >I ... • - • 

'bzzé: 1- ,t-u' cl\\)rihro111id ..1In1nojodlinclura ;.>.u<> /ft 
. 11 •,lll~oholb:in kl·sziill ".:·1;1n/0 júd legtünn·nye J) 

'U1a·J 10 Kr -.na P," 
o\-



Egyben felhívo1n az Egscsülelct 'llT'l is 1 
~sJ~'ln~~~nlít~~t 1E~~~~:l.1_1H~n>·t <~z. nnnak 'id~~jé;1' k1i~1g 

' J n \ cs1tcll Gvo<1y-:zpr' . . 1 . 1 unyanezen 
11

, . - • M. •• • .i t sza >as l'I 
ti- e\'en vegye fel. · · 

Budapest, 19-!2. évi inújus hó 10-l:n. 

A 1ninisztcr rende\p!ébiil: 

dr. Sit.'[Jl<'r s. k. 
rninisztcri osztúlytanúcsos. 

A sac:charin rendelésének és kiszolgáltatásának·'( 
korlátozása. 

- :\ „ni. kir. helügy111iniszlcr l·s a 
tasugyi inini.szlcr :.120.121/19-~2. 

rendelete. _ 

111. kir. 
B. :'II. szún1ú 

tc. l~'"kö,~egé.~Sl~gi~gy rcndczésérii! szólú 187{)::\IV 
E .. ,.'· r;s 161. ~-ahan,_ v:ilanlint a :J.liíO/l'l-11 J{ 

s~~tn1u rendelet 2. ~-úban n., ·t f ·11; .'' . ·.: 
alapJan a kö,·elJ·"zr'i"l·et i· 1 1···>-I er e icilLt,1nazas 

Saccharin a 
tézkedésig csak 
ható ki. 

\.<.. • \. Cll( C Jll ~: 

1. §. 
gyógyszerlúrak úllal 
orvosi rendelvl>nyrc 

. . ? §. 
Az orvosi rencleh·l·nvt ol „, . 

kiúllítuni ;:unelven ., · 
1 1 .~ „n Vl~nypapírou kelf 

(1 1 
' ~ ' ren( e oorvos 11, · 1 1 · 

e cfonsz{una) fel van liinteh·l'. , l'\e. a ~c1n1 
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3. §. 
:\ rendcHiorvosnak a vényen a beteg nevl·I. 

'(•lctkorút. lakcí1nét is fel kell liintclnie, továbbá 
\t1eg kell jelölnie, hogy a betegnek a saccharin 
'iiusznúlatúra eliirelúthatólng n1ennyi ideig (hú1fy 
;j'1élig) van sziiksége. 

4. §. 
Egy vényre - a vény kcltl~től szú1nitotl 

'Jcgfcljebb húro1n hónap eltclléig szolgúltatható ki 

',saccharin. 
5. ~. 

Egy beteg részére a ·l50~szcrcs l!<lesítö creJU 
.Saccharinhól egy hétre lcgfcljehh 100 drh tahlct~ 
tál tartahnazó cson1agolús rcndelhclii. illctüleg szol~ 
gáHatható ki. Egy~cgy beteg részl·rc 1nindíg csak 
az illető hétre esedékes saccharin1nennyiség szol-

gáltatható ki. 
ü. §. 

, :\ kiszulgúltaloll saccharin 
'-,gyógyszerésznek a beteg vúsárlúsi 
:::kell jegyeznie. 

1ncnnyis("gl•l a 
kil11yYl'be is he 

7. §. 
Közkórházak. kliníkák. szanalúriun1ok t~s 

~gyéb gyógyintézetek az ú\lo111ányukha fe-lvcll he
:·rcgek részére a saccharint az eddigi rendclkezl·sek 

':C;figyelcn1beYélelc n1cllett az intéz1nl·ny igazgtitó
.-J,f_üorvosa (vczcliiorvosa) úl!al az in!l>zn1ény részére 

kiállílotl orvosi ren<lelYényrc (igénylési iapra) sze
f:;_á~zhetik be. Az or\'osi rendch·énycn (igénylési la~ 
t:Jion) rei kl'll ti.intelni az i11léz111{•11y azon hl'lcgei-
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nck szún1ú!. akik részére a saccharin beszerzése 
történik. 

8. §. 
A jelen rendelet kihirdch;sénck napjún h;ó_' __ 

hatályha. 

Budapest, 1942. éYi szeplcn1hcr hú 30-ún. 

A n1iniszlcr rcndelclt·höl: 
Dr. Sil·olcr János s. k. 

ininisz\cri osz!úlytanncsos. 
(i.l!cgje~lcnt a B11d(/pesti I\ö:löny október 10-{, 

s:rírnában.) 

A gyógyszertári pályázatok érvénytelenítéséről. 

- :\ Ill. kir. hcliigyn1i11isz\er 28U.77iJ/!9-!2. sziin1ü 
leirata. -

·rtirgy; Gyógyszertúri jogosítYÚnyok eI-
nycrésl>re kiirt p{J!yúzat érvl'n~·te
lcn ítése. , 

A 204.fi20/19-10. B. :\l. szú111ú hn!úrozaton1-
1nal a ,.Budapesti l{özlöny„ 19-lO. éyi 22H-228:, 
szúruaiban több szc111l-lyjogú gyög~;szertúri jogosít---; 
vány elnyerésére púlyúzalol hirdelle1n. 

I~rtesítcn1 a l. Elnöksége!, hogy· a púiy·ázat( 
hirdctiuénynek az alúhh felsorolt vúrosok. illető
leg községek területére vonatkozó részét hatúly·ta
laníton1 t•s e helyeken új szcn1élyjogú gyógyszer-_ 
túr felúllitúsút a változott köriilrni"n~·ckrc !ekin~ 
!ellel ne1n engcclt>lyeze111: 

07 

1. Budapest s:ékcsföuúrns lcriilelén: lf., I\'. 
és VI. ker., 

· 2. Pcst-Pilis-Solf-J(iskiín vúnnegyt> leriiletl•n: 
Badafok 1negyei városban a negyedik. Ccoléd 1ne
,-,yci vúrnshan a hatodik. l\isklÍ11111ajsr1 n1eg~·ei vú
~~shan a hannaclik. Pcsls:cnlirnre közsl'ghen a 
músodik Vs U jkécskc községhen az p\sii. 

:J. Bihar Pár1ncauc ft•riilclén: J\'aff!Jh;ta köz
sé•rben a 1núsodik, 

0 

1, J-'1•jér uárrncuuc lcriilelén: J)ió.wl közs(~gben 
az első, 

5. !1t'lJl'S 11árnH'fJ!/C teriilefén: :lláfrruninds:l'nl 
küzsl'ghen az elsö, 

lL :\'uitra-Pn:sn11u k. t'. t'. 11úrnH'f!!Jék lcriile
tén: J\olla l•s Tallós községben az clsii. 

7. SofJrnn vrirn1cnue terii!cll'n: B(/l[ kiizsl;glil'11 
az elslí. 

8. ."i':alin/('s 11ár111crn1c ft•riilf'/(ín: :\'uirf)(ífor 
közsl,ghen a hannadik, 

H. [{ccskernél thj. pr(ros fcriilt•/(~/!: a tizc·nliar
madik. 1:s v(>giil 

10. lai(/ 11ár111cr1111' tcriilctc!n: Brínnks:cnlftUiiryy 
r,csc11celnn1aj községekben az elsii. 

:\111cnnyibcn pedig késtihh e helyt>kt•n ú.i sze
tnélvjogú gyógyszcr!úr felállítása :;ziiksl~gcsnPk 

. ntuiatkoznék. úgy a 7.10/lH·tO. B. ;\l. szú1nú rcnde

.-Jclhcn foglaltak szerint kell clj{1rni. 

Budapest. 1942. (>vi június hó 17-Cn. 

:\ 1niniszter helyett: 
/Jr. Joh(/n s. k. 

úllaruti!kúr. 
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A gyógyszertárakban alkalmazott segédszemélyzet :.~." .. il'.,t,.,·í "VÓ"Yszcrtárak a \kal 1nazot lai ra a C) csoport ni 
legldsebb fizetésének megállapítása. ?'·:·>··,·,r.-1\J. 111J\011 ]po\dsl'hh 1nunkahér az irúnyadó. •': jJI ,.,L < 't"l 

"':.: .. ' 2, A fízctcndii \cgkisehh 1nunkabért•k a kö\'t'l-
A Ill. kir. belügyn1iniszler :118.Ua7/1H-11. B. :\f ·k~zök: AJ BJ Cj 

szún1 :llatl n1cger(isitctlc a g_,·ógyszcrl·szi 111unk:i' ·~nztúrusnü és 1nús irodailiszl-
l1Vrn1cgúllapiló hiz1>llságnak a gyógyszcr!úrakbun yiscllí: 
Yalan1inl az ezl'kkcl összcfüggii iizc1nckhcn foglal 1. clsö évben ............. . 
koztaloll gyógyszcrtúri scgédszcn1l~lyzcl lcgkisch •J nüisudik és hannadik évhcn 
fizetésére vonatkozó alábbi hatúrozalú!. ,;;. hannadik éY ulún 

:\ gyógyszerlúrak és ezekkel iisszt•fiiggtí iizC- Slíiszaki scgédt:rük llechnikúk) 
111ckben foglalkoztatott scgédszen1élyzct legkiscJ 1. első évhcn ........... . 
11111nkabérét 1negúllapító bizollsúg a ni. kir. he •> inúsodik L·s hannadik L~vhcn 
iigynli11iszler 800/19-10. B. :\f. sz{unú rendcleténe :1'. hannadik év ut:'in 
1., 5„ !i„ 7„ S„ 9„ 10. l·s 11. ~-ai értcln1ébcn a :soinagolúk, !ahoralóriu1ni n1un-
orsz{1g egész lcriilctl·n a ITndelet ha!<ílya :dú la ,kúsok, raktúri :dkalniazollak, 
!ozú nyi\y{uio!i (>.-, húzigyligyszcr\úrakhan. vaJu kifutók (helihl·r), férri 111nnkú-
111int az t'zekkt•l összcfüggti iizc·n1ekl)CJ1 foglalkoi~ 
!:1\oll nc111 gyógyszerész alk:1ln1:iz<illnak fizctcnd11_ 
!egk~sehh nninkahl·rc·krl' Yonalkozúan az alúbhf 
hatúrozatot hozta: ,, 

l. :\ .it'len hatúroza! alkahnuzúsa sz(·111po11tjai:' 
hól az orszúg húro111 \eriilPli csoportra o~zlik. -!' 

területi csoportok a Jd)yc{k('ZÍ_ik: 
:\1 IPriileti esoport: Budapest l·s a !örvl~Il 

ha!ósúgi jogú viírosok. tovllilhú Budafok. l\isp 
Pestszen terzsébe!, Pl's tszen tliíri ne. Hú kospalo 

évnl·I fiatalabb 
l'vcn aluliak ......... . 

iL 2·! l·\·en felül ......... . 
1nunkl'n')k ;_i fl·rfi 111unkú
részére n1egúllapitotl hl'li-

80 75 ü5 
100 \)() 80 
120 110 100 

80 75 70 
HO 85 80 

100 Hf> no 

18 1-L50 12 
20 18 1;, 

18 

Vjpcst. 
B) területi csoport: :\ liihhi 111egyci vúroso 
G) leriileli csoport: Az nrszúg nagy- 6s ki 

(Novatropin + Perparin) 

községei. 
Az :\) l~s .n l esopor!ha tartozó 

iPrlilett>tül lúvo!fekvii települések-
helys(;gek 

és !anyák 

Erőteljes 
oldószer 

abletta és lnjectio 

hatású görcs-
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béreknél heti 2.- pengővel :Ila
. cs1>n.yahl1a11 jaYadalinazandók. 

.Szakkepzet! (lanfoJyarnol \"l"•-
zeltj .!al:orúnsok (i1clibér) h 

1. elso cvben 
2. n1úsod.ik év!~~l~ ...... · .. · · 
3. harn1adik évben· · · · · · · · · · 
4. hannadik éven túi .. · · · · · 

'I'akarítónö (hetibér) · · · · · · 
1. első évben 

10 rn lÜ 
'25 '2'2 20; 
30 '27 24 
:Hi :-32 28 

1 {) 14 12 ·. 
2. n1úsodik és i1~1~·;n·a~Ú1~ · ·é·v~ 
ben 
a. harn~,;dii~· ~~~l~ '1{1i. . ~80 ll8(i 

14 
. - 16; 

.. · .. .'3 .. :~ iuagas:ll~b n1unkacsoportha való !arlo--s 
z:1s1,1 .1_gen:vl nyu.Jl? s_zolg_úla!i idc'_íbe azt a g:v:ikor-'~ 
l,1~_o_t is lll_, kel~ s_z:u111lan1, a111clycl az alkalniazott/ 
!~~.is n1unl\<1adunal azonos inunkakörhcn be tüll ölt' 
I~.zl a. gyako~·lalot a n1unkúbalépl•spkor hi lel térdein~ 
loen 1gazo!n1a kell. 

.. -L A1ncnnyihcn az alkal111azoll olyan n1unl··1 .·,. 
kurben dolgozik. a1nclv a bér szcn111unt ·:1 ·1 ,, . l l . ' .. . . j.t )0 111·1 
~asa: 'i" l_>,L'rcsop:irtba tartozik, ezalatt az· idii ala'fr··:;:· 
.i 111.1r:..1s,1bb hercsoporthn Inegúllapíloll fize!c!sre 
van igénye. 

. 5. A .. napi kl·túrai foglalkozt:itúsra felvett se-
gl·chnunkasoknak. cso1nanolúk11 ·1l· t·1l--11·1'to" r1 'i'· 1 'JI · · ri · • "' • "' <ne,: ·1 
incga apiloll hetihérnek 300/0-a fizetendii ·\z ·1. , . 
alkal1nazo!tnak forrlalkozt·it:1,·1 1·,ic·ie e ·a·!: · 

1 
JI cn 

t'> ' ' · s, " e"Y lU·. 
z:unban törtl>nhetik l·s a re.rneJi ö;.:d-1"1 cs·l1e"1'1· 

6 
\ f, , l"H"! < \. < • } \. 

.... · ,:. l'li!.ap1 1.nunkaidörc alkahnazott pénzlá~ 
1 osnonck. n1uszak1 scril>derönei· e"s lal--1 ·1 · „ k. • • ri " • "'n onone · 
az egl'SZ napi alkahnazúsra rnegúllapílotl Jegkiseb 

it 

JllUUkabér l)f)O/o-a júr. :\. félnapos aJkahnazúsnak 
;~gyhuza1nhan l>spedig vagy dt!lelü!t, vagy a dl>l
után folya111ún kell történnie. E rendelkcz«s szcn1~ 
pontjúból délelőllnek a napnak lcgfeJ.icbb 2 órú· 
j{lig terjedő, a dé\ulúnnak a napnak 1egkorúbhan 
fél 2 órakor kczdlidli idöszakút kell tekinteni. 

7. :\1ncnnyibcn vala1nelyik ::llka,hnazotl napi '2 
·órai foglalkoztatúsnúl hosszabb időn át, dc fél· 
napnúl rövidebb ideig van foglalkoztatva. fl·lnapi 
n1unkadíjra van igénye. Félnapon túl szolgú\atol 
teljesítő alkahnazollnak az egész napi idürc júró 
n1unkadíj fizetendő. 

8. Elürc 1neghalúrozoll idürc felvett, a jelen 
rendelet hatúlya alá l:irtozó tisztvisclö vagy segéd· 

1nunkús legkisebb napihére 10°/o.kal több, ininl a 
inegfelcHi hén.:~opurth:1n 1ncgúllapitotl lc>gkispbb 
1nunkahl·r egy n1unkanapj:."tra csfi rl·szc. 

H. Azok a segéd1nunkúsok és kífutók, akik a 
1nunkaadó kífejczelt kívúnsúgúra kerl-kpúron lúl
júk cl szolgúlatuknt és a kcrl·kpúr tulajdonukat 
képezi, a rl•sziikrc tnegúllapítolt helihl·ren fc\iil 

~ terU\cti csoportok szerint :3, 2, illetve 1 P. pútdíjal 
·.kapnak. 
: 10. :\ gyúgyszer!ár ügyeletes szolgúlatúban a 
rendelet szerint· 1negúllapítotl heti tnunkaórún túl 
szolgúlatol teljesítő nlknl!nazottak túlinunkú.iál 0 a 
rendes 1nunkaidiírc esi.í díjnúl 25 11/o-kal 1nagasab

ban kell díjazni. 
11. :\ rendelet hatálva alú cső alkahnazottak· 

:·nak esetle" nvujlotl te1:n1észctbeni jullalások el~ 
'·;~lcnl·rtékét ~ :\iagÍ1nalkaltnazollak Biztosíó Intézete. 

illetve az ()rszúgos 'l'úrsadalo1nhiztosító Intézet úl-



·tal iclöriil-időrc 111egú!lapított léríté:-; 
lehel hesz{nnítani. 

12. Abban uz esetben, ha a 11111nk:iadó az al-< 
kal111azottat lerhclö alkaln1azotti kereseti adót. 
\·agy a ?IL\BJ és crrJ jüruléknak az alka!n1azollat.' 
terhel() felerészl·t is 1nagúra Y{dlalja, jogosított 
ezen összeget a haYi-, illelYe hetiLt;rnél :irúnyos 
összegben figye!e1nbe venni. 

13. :\ fenti halúrozalLan n1cgúllapítolt havi-, 
· illctyc hetih('rC'khez a ininiszleri rendt.•l('!ck alap

jún esetenként 1negú!lapítol t bérpö!ll>kol hozzú 
kel! sz{unitani. 

1-!. Jelen határozat rendelkezései ann_yihan 
ncu1 érintik a lüliik cl!l·rlí 111ús jogszahúlyok, szo
kúsok, szerztid(•sek Yagy 1ncgúllapodúsok halúiy{it, 
a111ennyilien a nH111ka,·úlJa!ónak kt•dvP;o'ihb hcl~··· 
zetct hizlosítanak. 

(;\ hatúrozal a 800/19·1-0. B. :\I. szúniú l°Plld(•

lct 8. ~-a (Hl hekezd1~st;nek Pr!ehn(•Jwn a kiizzP
l(~!elt küYel(i nyolcadik napon. lchút IH-12. jü!ius 
18-ún !Pp hatúlyha.) 

L L 
Magyar gyártmány! 

a közgyógyszerellátás, 
a MABI, 

OTI és 
az összes közkórházak részére 

szabadon rendelhető. 

B E i E R S D 0 R F, B u d a p e s t. 

:\ lll. 
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chloricum rendelésének és ldszolgáltatá~ 
sának szabályozása. 

kir. belügy1ninis.zter 31~La5f>/1042. 
s.zúniú rentlele!e. -

B. Ill. 

.:;, A közegészségügy . r~ndezes.~~:·1.d 
:x_Jv. ·le. ·1ai. l·s 1H7. ~-aban ll}Cil 

.• . , J·övetI-ez(ikcl rendelc111. 

szóló 18iH: 
fl·lha lahnazús 

itlap,1an a ... ... . q, 

~ 1-·lliun1 chlorh~;ll~l· toYúhhi ~nt~~kedl>sig 
'·csak. orv;;si rendclYényre szolgúltathalo J...1. 

2. §. . 
'" <irvosi rendclvl·11yt olyan ,·{·ny1n1p1rosl1n1 
~z 1 1 ·ior\·os neve a-. l ·1-·: l!ít•tni a1nelvc11 a rcIH e 1 • • 

kel ... J.I ' ' - . r· t •{y(' 
l l l •fonsz·'tn1'l) le! Yan unt . ·:k[isn e ~ · -• ' . 1::_ 

;J. ,. 1 11 . 
1 1 , rú ;:e 1r-A rendcliiorvosnnk a _rer;( e \·en>Te 

a hl'll'g IH'vél {•s lakcunel. 

. ·!. §i.sn1élel\ kiszo!gúllatús:1 
Ka\iu111 chloncuilnl . · . c·s·d· 'lkkor lürtén-. . . >si n•Jl( (' VCllYlC „ < ... ' • 

·irrranazon 01'
1 

· · 1,1»·. yt ú"iahh keletit>\ t's "'1·1· 11·1 'lZ orYos a n·nc t \ t n_ . e 1 ... , ' ' • 

' 
I:Hrússal l{dja el. 

5. §. 
kihirdc\(•sl•11ek nap,iún ll·p ha:\ jelen rendelt'! 

.iú!ius hó lf>-(•n. 

:\. ininiszter helyei!: 
dr. Johan Béla s. k. 

ú\hn11til'l;:úr. 
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G . X:A zsidóktól megvont személyjogú, gyógyszertári 
yogysz:erkészítés és kiszolgáltatás ellerrőrzese .. ;1·~:jogosítványok újból engedélyezése esetén a 

- :\ Ill. kir. beliigyn1iniszter ;319.5aG/194') XV. ·>:gyógysJ:ertári berendezés és anyagkészlet becs· 
szún1ú !eirala. ~- -· :; Lértékének s a jogosítvány ellenértékének megfize· 

'(itésére határidők, valamint a fizetés módozatainak 
megállapítása. 

A.: Or$.:á{Jos Tórsad(lfon1bi:lositó ínfé::clnek 

Fen.ti szú111ú és túrgyú fcllcrjesztésére fclh· l· I·:.~ ~ A nL kir. helilgy1niniszler 780/lH-12. B. :\1. 
n1azun1 nz Intézetei hony _ · .

1 
.• 

1 
_ <1 •1 ~ ... ;:. szú1nú rcndclc!c. --

l qi~- B . · n.. n11 ~en a 23:J.289/ 
'' 0: · :\[. sz. le1ra!o111 alapján a lri·tnoni ?\[·i" ., ' ::'-': A_ zsidók közl·leli l·s gazdasúgi lérfoglalúsúnak 

orszag, illctölcg a 22il.50H/1Ó40 B • .'
1 

.. · : e.)•lr·.-~; korlútozúsúról szóló 19iHl:IV. le. 12. S·ának har· 
·1i·1p

1
·:111 · · · ·' · sz. lcirntonr.:: ' ' .• a v1sszacsatoll fch·idéki tis J··ír .

1 1 
.. :: 1nadik bekezdésében foglalt felhalahnazús alapján 

;340 7Gl/1941 ll 'I · . " ra a Jm .: 1 „ 1 "I 1 1 .·. : , " · · :' ·. sz. lc1ralon1 alapján Jledi,:, .'~A a \.OYcl -.ezo \.cl rcnc e cin: 
'1sszacs.ilolt kcleli l'S ei·cl·"I'"' 1 "J 1 1 t'I a--" · " '"' cru e e ~cn 111t"1l"' ,„--,~ 1. ~. 
"YO"vszerl'ir•ll· "ll 1 1 · 1• ~oco:-- ,__, ,.,_ n. ·:\·f • • ~ a a uszo gállalott gYó"vszercJ·et-:~ ~\.z 1930:1V. le. 12. ~-:"inak elsü bekezdése, il· 
~ a · a~Y_'.1 r. s.zent „ E:oronához újon.na~; ~·iss;,a.:::~ 2üi30/1H42. ?\1. E. szú1nú rendelet 1. S-a 
~5j~10 !l del\ Icll'kt lerulc!ekcn iniíküdü rryórryszerl: /;_ sze1nélyjogú gyúgyszertúri jogo-
1 a~ al!nl az Intézel terhére kiszo}rr:1Jt·,il. 1"1· · '.- •

1
·::- • SZl'l'l'l'l'l ·. 

11 
„ • · · n' • o g\ ogy.--> engedélyezése csetl·n az ÚJ engedl·-

: _" -
1
_ ~1 is e c.1H1r7:es alatt larlsa, illctöleg 'ilC;,;\:--~· az 1~)3H:lY. le. 12. S~únak hannadik 

,lzo ~a a 111. k1r ()rsz•írros K" · · ·' 1i, _ _;,_ ' ' zethcn Inegvizs-."Ú.Jlass·a:· n · ozcgeszsegiigyi Inté~:::.:.:.t.';.~: "''"cz,ue;;e ér!ehnéhcn 1negúllap1totl hecsértcket (~s 
" a jogosítvúnyl·rt júrú ellenérlék tíz szúzalékút, dl' 

1
, E~yben értcsílcrn az Inll·zele't arról is l .:-~ le!...,'fcl.1·ehL összesen tizenötezer 11e!l-,"i.ii az ú.1"búl en· 

a ent1cket _ a · 1 1 . · iog)_:::: „ " 

1
.„ ... 

1 
.JC cn cira!onunal cuvidct"iilen- -/::_: gedélvezl~srül szóló véuhatúrozat kézhezvélelétiil 

~ozo ·tein 'l n1 J·ir () ... · 1 ~.. . h. · n -,+ w • .., . 
1 

' · '- · - iszugos \.ozegeszsl>"Ü"v-i Ii 1; _S; szi"unítoll húron1 ·hóna11 alatt a korúbhi ('ll!!l'dé-
zette. a !\la"V'U' r „ ,· r (' , , ::i n. le-,,; .., l·. , ll : "· ~ r'. s;-.ihl iyogyszcrcsz Egvcsliletlel:t~ Iyesnek, illctöleg örököseinek 1negfizetni. 

s .1 ud.1pcs!1 C1yogyszerész Tcstiilcttcl.. -;@: 

Budapest. lH-t.2. l·\·i augusztus hó 3-ún. 

A 111iniszter rcndeicléLül: 
!Jr. Sajó Lajos s. k. 

h. usztúlyvezetö. 

Megnyugtató és görcsoldósxer 

30 tabletta 
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2. § . 
. :\. bccsl~rtéknek. illcliíleg a gyógy.szerlúl'i 

go.s1.lvany cllenértl~kének hú!rall·kos rl~szl~t 
e~yeh . 111egúllapodús hiúnyúhnn az új e.ngedl·lyes 
husz ey alall egyt.>n!ii 11egyedl·vi n~.szlelekhen :ik
kl·nl köteles inegfizelni, horry az cls<'i részlet .,. 
1 "11 . e:. t'l. • ' z 

P o i H :-.-han rnegsznholt lt•ljesitési halúridiit kfi-
Yetií hónap 1. napjútól sziunítolt húro1n hönap 
l'llelte utún Yúlik esl'dékcssé. 

3, §. 
A jelen rendelet kihirdetl•.sl~nek napjún lép 

hatúlyba. 

Budapest. lH-!2. l•\'i ok!óher hú 20-:tn. 

/Jr. vifl;:: l~t'rt'.<;-:.ft•s-l;ischer l•'t•rt•11t-' s. k, 
111. kir. belügy1niniszter. 
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1. §. 
:\ Yi.sszafng!al! dl·lvidl·ki területeken 1niíködií 

gyógysze1·tú1·nk últal az lH-1-1. {>yj augusz
hú lfi. napjútól az 19-12. évi fehruúr hó 28. 

·napjúig a Yol! n1unkú.shizlosílú hivatalok részért• 
'ki.szolgúlla\oll gyógyszerek úra tekintel{'.ben :i 

· .i-1-1-/1 H-10. B. '.\I. .sz<inní rl'IHlelel' rend e lk<.•zl•.seil kl'll 
, n1egfeleliíe11 alknl1nazni. 1 

2. §. 
;\ jelen rendelet kihirdl'l(•se nnpjún lép h:i

túlyhn. 
Budapest. lH-!2. l'.vi úprilis hó 1 l·én. 

.-\ 111ini5ztcr helyl'tl: 
clr. f{rfdár Lcutnlc s. k. 

úllan1tilkúr. 

1 Ez a rt'tHll'll'l arrúl intl,zkedik, hogy az OTI l•s 
· helyi szprvvi ll'rhPrc kl>szitelt gyógyszerekért az egyl'.s 

A_ visszafo_glalt délvidélci területeken működő nyil- ininc\t>nkori úrszahúsúnak {'.s a vénykl,szi-
vanos gyogyszertáralc által a volt munkásbiztosító P!öfordnh'1 111 unkúlatokrwk ;t 1nagúnhetek n··· 
hivatalok részére kiszolgáltatott gyógyszerek .1'. "'"" nu•gúHnpiloll díjtinak 1:-1°/o-a szú1nít.haló fl'! 1L 

\ ] · l Uyúµyszl•rl·sZ('k 1::vkünyY1· 1!1-tl. \•\'i kiih•ll·nl'k 1:-1.J. o\d.1 
: ni. \.!!'. >elügyn1inisztcr 20:J.300/1H·11. H. JI. S:crk . 

.szánni rPnc!elete. -

A közl'gl·sz.ségiigy l'L'IHiezl·.sl'.riil szóló I87G:XIV 
l~. liHi. l•s lUi. S-:iiba11 foglaltak a!apjún az a!úh
h1akal rendele1n: 

:'llegjcd1~nt IH-1:2. úpri!i.s 1:2-ikj 1.8:l.J szúinhan. 

Újítsa fel reage111ciáit 

T ö R ö K - IL A B 0 R -nál 
; TÖRÖK-LABOR árjegyzékben mindent megtalál 



78 

:\ Ill. 

A közgyógysi:erellátásróJ*. 

kir. lll'líigy111ini.szll'r HHílil\1.12. 1). :'II. 
n·11d1·le!e. 

:\z IH-!2:Xll. te. 15. '.'-.'>!>,'>>>, I . . , \·a :nn111l a (i000/J\l:\! 
:\!. E. sz(11nú rt'!Hll'IPI :?Ii. ~-a elséi lll'kezcl\•sPnek ci. 
!•ontjábaP foglalt fe!ha!.·ii>lla'.z.,·,s 1 a apjiu1 a kih«:lkt··z,··,. 
kel rende-le111: 

/. Guóuys;crck és [J!Jtift!JIÍs:ati s1•r;1:dcs:f,;iiziik 
költséy1·i11ck fcdc:ésc.' 

1. §. 
il) :\z Hl-1'1 ·XTI te 1-· "' • 

tl'l"Yl···. . • -·· . . "· ~-a t~r!t·l1ni:;hcn :i kis- t~s 
• ?· ,ozst•gt·kl'l .. Yal:uni11l :t IlH"'Yt·i Yúr· sol·· l , 1··.· .. 

"'·('"VSZL'f'1['\" J J "· '
1

• 'd ,t ,oz-
'::1.- '?-: " e, a assa u1pcso!alosan IPrhclö Ji::il!sé"el· f~ 
lH'Zcscro! a vúrn1e"yc J·ültsé". ,1 · ·1 , · b ' -
1 1 

. '"' ' · M' l ese Jen 1i:\•!I "Uildos 
~l« 111. :\ liirv1>11ylu1fús:1,,i ·1 „· .: . 1. . 
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• i yos1tott atalany Jelhasznúlús{l\·nJ fedezze. 

:\Il'g.1·{'1cnl a B11cl 1· !" apcs 1 \Ozlöny UJ-12, dt'C'. :Jl-iJ:'• 
1.'..Hlti.} szún1úban. · 

iH 

1.:\.1 ;\ \'ÚrJnt·gyl•k l·s a li.irvl~nyhalúsúgi jogú vúro
rosk ki~~\sl·g\·etl~sl~lwn a kiiz1!yt'tgyszen'Jlútússal kap~ 
csol:itns klad(1snkal a vúrhaló sziiksé1!ll'\ fig:ye:cn1\n•
\'{~tt'\éYt'l kell eliiirúnyozni; :1z c\özö é\'i sziikségletck
ul·l 11cn1 lehel l'igyck1nlll' \'l'Illli azokat a kiadúsokaL 

1
une!yek va::a1ncly rendkh·ii\i kiiriihnény fo!ytún - pl. 
júrvúnyok küYelkt'z!Cben - nn•riillek fl'I. :\ közµyúgy
szcrcllúlússal kapcsolatos kiittsé.gckel' a vúnnegyci húz
tnrtúsi alap kültségYclésl-licn a „Kiilfinf(·\c kiadúsok"' 
ro\'alún. a nyilYúnos hclcgúpo\(1si hozzújúrulúsnk \l'r
h(~rc a h('liigy1ninisZll'r állal cngL·délyt•zcll úlalúny
üsszegel pedig a n'IHlkíviili hcv(,lclck ro\'alún kvl\ eHí

irúnyozni. 
(.!) ;\ \·únncgyp alispiinja kiitelcs az i\!cll>kl's tiszli 

fiíor\·ossal közü!ni azt az iisszcge!. anH·ly a kiizsl·gek 
(•s a 1negy1·i Yúrosok n;szl:rc a kiizgyógyszl'rellútússal 
kapcsolnlos k1ii!sl1 g1'k fec\ezés(·n~ rendc\kl'zésre úll. 

(f1:1 :\ lün·l·nyhntósúg r·:sö lis1.Lvise'.őjt· kiitl'kS 
utindl'll {•\' 111árcius hú 1 il. napjúig a lwlÜf.,'}"lniniszter~ 
hcz a liir\'l·nyha!ús{1g ll'riile!l·n :t küzgyögy;;zert'll:"itús
;;al kapcsolatban az t'\ÖZÖ nap!úri (·\· foly:un:'ln fl'ln11·
r[il! tl·nylcges kiadúsukrú\ a jt~len rencll'i0llH'Z 1nellé
J;.cll 1. szú1nú 1nintúuak 1negft~lvlií ki1nulalúst fí'llt>rjesz-

teni. 

II. S:cyényl1cfc!1ck fJ!JrÍff!Js:ere//rítása . 

(lJ Ingyenes. azaz kiizgyógyszerellúlúsrn csak az 

larlhal igCnyt: 
a) :\ki köz.sC'g(•!yrc szorul. 
b_\ Aki 11t•n1 szorul ugyan kiizscgéJyn'. de saj:"ll 

vagy vl'lc közös húzlartáshan (·\ií csalúdl:igja ji\,·C'dd
n1ént•k Yngy keresetének csckélys(·gc inialt csak a \cg~ 
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szi>rosahh:1u n~ll lé!fcnntarlásúról képes igényjogosultsúgút a nevclöszülök, a szcrzödé-
t•nnt•k a n•ndt·lkczésnek alkaln1azását ncin z.arJa ki illcliileg hérinlézetek n tartási köny,·vel igazolják. 
n köriiJ1nény. hogy az. egyl·bkénl igényjogosult (fi} A kiizgyúgysz.en•i:ltlúsra igúuyjogosultsúg nleg-
sz.ohúhú! l>s legfeljchh 1nég 1nel1Ckhl'lyiségckhöl a ll'gki\riilll'idnlühh n1ódon kell cljúrni; 
lakúhúz.uak l>s ll•gfeljt>hh nyolcsz{tz. nl·gyszügfd bl'kezdl·s ni l·s hl pontjúbau IUL't:J'.iclö\l csetl'k-
ingal!annak :1 tu!njdonosa Yagy haszont'·!Yezöjt'. a nyi1'·únlartús zúradékúhan nl~Y szt•rint kt'!l fel-

c.i Aki hadi- (honvt'.~dchni) rokkant a h;,~:~.;:~~::~~:~lÉ ki fc\elös az. adatok va!úsúgút'.•rt. 
\allnl üsszefiiggö bt•tegség lt•kin.tt·h~hen, ha (H) Az. (lj bekezdés a) és h) puntjúban 1negjclii!t 
l:'ilú.sban része.slil és össz.Ps keresete, valainint ésc\bcn az érdekelt kt'.~rheti a nyilvúntartúsha y{•tdéL 
ti.szia jöYedelnH' - a rokkantjárulékhúl haYonként i\letölcg rész.{•re az igazoló lap kiszo\gúl\atúsúl. :\ ké-
fcljchh sz.úz.húsz pcngönck figyehnen kh·ü! relc1n túrgyúhan (•lsilfokon ki.s- l>s nagykiizst•gckhen 
1nci!t'tl - a Jakúhelyl•n sz.okúsos kiizönsl•ges nz elöljúrúsúg, YÚrosokhan a polgúnncstcr, Budapesten 

1nnt nc1n haladja 
1
ncg. a kerD!Pli t·li\\járó hatúroz. 

d_l Aki az. úl:lau1i gyt•nneknH·nhe\v ki'>ll'\l;kt•hc 
\o:dk, s nl~\·L·lősziilr'ini·I. szt·rz{icll>svs. - il!1•\ille" 
z.etben ,·:ui l•!helyezvt·. ~ 

(2) Az t'löhbi lwkezdés :i 1 Ps h1 pontjaiban 1neg
jt:löll szetné!yekriíl :1 község lYÚro.s1 t~venkt•1ll újúlaif'. 
1ncgállapítoll sorszú111ui:1l (•\\úlol!. a je!en rendelethez<; 
1nelll'.kelt 2. sz.ú1nú 1nin!llnak 1uegfl'IP!ii nYilYúntarliisl ,
vezet. :\ küz.s{•gi e\öljúrús{ig !polgúrnu•stcr.- Bucl:1pcsleu-~ 
a kerületi cli\ljúró) a nyilvúntartúsba felvett igl~nyjo
gosullak rfsz{•n• a jelt>n rcndl'.lcllH•z. 1neJll>kelt :1. 
inú 1nintúnak inq!fl'h•léi igazoló lapot 
a1nclyct az igt~nyjogosult a rcndclúsrc jogosítoll orvos
nak UI. §.i 1nindcu a!krilnnunal fc!ntttlatni lüilt>lcs. 

(:IJ Az. \!) bekezdés e1 ponljúhan í'Inlitett hadi-':' 
l,honYédehni.1 rokkantak szulgúlatukkal összefüggő be~ 
legségüket a 1ncgfelclü hadi-, illetfileg honYédPlini gnn- · 
dozúsi igazoJ,·únnya.\ igazolhatják. 

(-!) Az. \U hckl·zd«-~ d1 ponljúhan e1nlílcll b')'CI'-

;1. §. 
\!) :\ közgyógyszere!lú!ús ll•rhl>re rendelni jogosul

tak: 
a) a ,-úrosi or\'osok. a kiizsl·gi orvosok t~s a ki.ir-

orvosok, 
h) az eµ:l·sz:.l·gn!dl'lllii küri\k l<1n(1csadú orvosai. 

>-Jovúhbú :iz a11yt1- {·s cst·cSl'lnlívl~dü, val.1t11111l •~ iudíi
--:~s ne1niheh·~go11dozú inll~zt•ll·k orvosai, 

,_ .. ) t~udapeslc•n a kerületi orvosok ls az '..;:~nl.ii 
ffgés1sCgvi·de:n1i szplgúla!, tovúbhú a -;Ll-kesfövúrus úl

\a\ f't•111~tarloll anya- (•s cseese1nüvt~dií, Yala1ni11t liidü-, 

·;_.ú:c1ni- {s idegbL·h~gguudozó inll·zt·ll·k orvosai. 

EUCEIUN tartalmú 

arc-. kéz- és börúpolúshoz 111indcn idöbe11 
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snk. 

di a gyern1ek1ucnhelyí teleporvo:;ok. 
e) a heliigy1nini.szlrr úllal llH'ghizo!I 

1.2) Az c·löhhi hekezdés h)-e1 pnntjúhan n1Pgjelii1{ 
nrvnsokrc'!l a liirv{·nyhat6súg ('.lsíí liszlviselöje sorsz;í1n~ 
ni:d l'll:ílntl nyilvúnt:irlúsl vezt•l i"s annak n1úsolat:íf· 
inindPn t"\· januúr hú 15. napjúig az id6kiizi v:'1!!.oz;i~ 
sokat pedig haladékla[anul a türYényhalósúg !erü!e 
lén iuiiküdii közforgahnú gy<>gyszcrtúrak !ulajdonosai: 
val (felelös Yl'Zl'líiivel} kiizli. 

(3) Az ( l) ht•kpzdés a·1-c·l pontjúhan l'Jnlilelt 
orvosok a közgyógyszerellú!ús h•rht>re rendt•lt"snél :i 

rendes hivut:di bt>lyt•gz{ít haszn:'tljúk. :\ gyernH•lnneu~ 
helyi \eh•porvosok vnla1ninl a heHigy1uiniszler úllal 
a közgyc'Jgyszpn·l!út:'is IL•rht"n' rcndt·!Psi jogosu]\súggaJ 
fl'!ruh:'iznll n1ag:ínnrvosok r{·sn"rP t1 liirvt>nyhat{)s:ig 
<~ls{i tiszlviseliíje :1 kiizst'·g {\·úros) és az or\'os !IP\'ét>·: 
fPlliinle!ií hl>!yt•gziil szolgúllat ki. 

(·ll Siirgi)s sziiksl>g í'Sl'll>n - anH·nnyihen az igény<. 
jogosullsúg ft'llllúllúsa a :2. (::;. 1:.!1-i-I) !l(•]a·zclt".~ln•n 
llH'f:".it·:iil! 111údo11 1nc•g:'dl:ipil:'tsl nyt'rl - uz i'l'I lwkPz~ 

dl>slwn ft'l lll'!ll s11rolt orvos is n·1ic!l'lln·! a 
szl'rdlútús \pr\u"n" ii. ~. ifi·1 lwkl'zdi"s.·1 

·L ~ 
!1,1 :\ kiizgyúgyszvn•lltÍ!Ús \t·rhi"re n·ndc.~ht'Uik: 

a) azok a hin1\:1]os gyúgyszen·k 1>s st'!i(·szl'ti 
tüzöszl'rt'k. atnl'lyl'k az l;l'\'{•nyhl·n ]{•n'í '.\!aµyar (iyúgy: 
SZl'rkiinyYht'll fl'{ \'Hllllak Yé\·(': 

hl azok a !(1pSZ('l'Pk, :11111·lyt·k a ;-\20.000/JH.[:.1. B~· 
'.\L szún1ú rentlcll'I n1el!l'k!e!{·hen. lo\'úhbú azok a neul_.: 
!1i\·:1!:1l1)s gyúgyszPrt'k 1"s gyúgyszc·rküliinlegcsségek; 

:-.~niclyek a 342.-160/Hl-11. n. '.\L szíimú rendelet 2. szá~ 
·ll1{i rendeletében. illetölPg azok a szénnnok, a1nelyek 
az ulóhh Ptn!itelt re.ndelet :L szú1nú 1nelléklctéhen fel 

·\;-:innak sorolva, t.'s végiil :izok a túpszt•n:k, ncn1 hiva-
Íiilos gyúgyszerek. an1elyck1H·k a rt'IHll'll•sét a heliigy

. iuiniszte.r újahh n•1Hll·!l·ltl'l n1egengedi. 
(2) :\ közgyógyszerellútús. illl'-lÜ\eg az úlla1nkincs-

tllr \~~rhfn· 1nintaszeríileg tnnnnalilerl rendelhclii 
· „y(Jrrvszerek vl•ny1nintúil (szabványos \"t~ny1ninlúk, for
~1;017;e 11onna\r-s'1 a 3-12..!GO/Hl-!1. B. '.\!. szún1ú rende
k\ 1. szú1nú 1nellékle!c tarla.hnazza. :\ gyógyszerek 
akkor rendelh<:tők 1ninlnszerííleg, ha a gyúgysz;r erö;~ 
ségc vagy ibszetéle\e cgyéhkénl a hctcg koranak. es 
helr"'s{•ui í1:lapol{1nak n1cgfC'leL Egyeheklwn a gyogy
szer;en~kh's tekintt>l{:hen :1 :1·12..!fi0/19-11. H. '.\f. szún1ü 
rendt'lel n·1Hh·lkt•zl>sei irúnyad1"1k_ 

(:1) lzjavilút rsak tizenk1"t évPs, !{ipszt~n·kel Jlt"dig 
csak k{·l {:\"('S kort llH'g' 1H'tn h:iladotl gyi•rinek n"szén· 
sznhad rend\'lni. 

(.1) Slirg()s sziiksc.'·g t·sdén az on·os az e\öhhi lw
kt•zclt"s~·k !'('1\d(•!kt•zt•sl•ilöl t>lll·riilt·g is rt"ndl'lhel gyógy
szi•rt. Phht'll az esP!hen azonh:1n :iz l'!tl>rö n'1Hle!Ps 

y{•ny h;'il~:!p.i:'ln r1·\liintt·l11i kiill'll's. 

;"). ~-

Insulin a kiizgyúgyszerellúl:'ts !erh{•re :t 2. ~. 
jo;.;osull SZl'Jn(dy rt'·szt•rl' is csak a türv{~ny-

lrnlúsúg clsií tiszlvis('lé_ij{·nt'\;: kiiliin ('llg'.l'd(.lyl' alapjún 
rcndc\hetö. 

(2) Az engedl>ly lt'gfcljchh l'f.!Y l:vi idö!arlan11·n 
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(:n A kén·ényl a törvényhatóság első tis.zt·,·iselii:c:.lg~:;'.- {01 SUrg6s 
jl•hez cíinez\'{' az illelt~kes tiszti főorvoshoz .lfr~ndelkezései 
nyujlani. A kl·r,·t·nyhcz csalolni kell: :;:-~)·crnek. 

J„ vu!a1nely közkórhúz (k:Jinika) 
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szükség esl'll•n a ·I. ~. !-ll bekezdl~sének 
az insulinrendell·snPI is alk:ihnazúsl 

hinllalos nyi!atkozalúl nrr61. hogy fi. §. 

a) a lw!eg insulin nPlkiil l•\elhcn nen1 l l J .\ küzgvúgvszL·rt>'.!úlús lerhl·n· a ;1, ;;. 1·!) lll'· 
h~ a IH·ll'g' \'agy hnzzútnrlozúja niag:ít otthon ~.2k·Czdés~hcn llll'g~je!ö-ll esel kivélclt•vel es:1k a .-!d~~n 1'<'1.1~ 

zl'ini kl·pcs (~S arra 1negfelelü kioklalúsl nyt•rt. '.:'<lelethez niellt•kt~ll -L szúntú ininta szenul ktal11tolt e-; 
e) a hctegnC'k nH•nnyi t~s 1nily aclngoLúsú snr;„ •. ::r::c~. törYéuvhatösúg últal dijtalanul rendl'lkezCsrc hoc.sú-

Yan egy t~vig (i!!ctii!eg :1 gyúgyint{·zt•l iguzgalúja ):;ott l'gy;t•gt•s vé~nyen szahad gyógyszert re'.Hle:ni. . 
llleghatúrozotl t•nnfl riividl'i1h id(ir{') sziiksPgc; ~.<-- {2) A liirvényhalúsúg kiitelcs a közgyogyszerella-

2) a kiizkúrházh:ni lk!inikún) felvett j5Úls !erhl'rt• rendc!l~sre fe\jogosítoll orvosokat u .:"zii_k: 
vagy annak hi!elt>s 1núsolal{1l; :;::·,·é„es y{·nv!aJJnkka\ d\ú!ni. A vúrosi orvos, :1 kozseg1 

(:l) a jogo.~ults{1g fí·nnúHúsúr:1 a Z .... (lf~·os {•s· a kiirorni.s !.Hudapt•s!\•n a kí'1:li!L·t.i orvosi_ 
kt•zd{·st:lwn 1ncgjt•ltill igazolást. ;ff:.~S!lk oly ig{·nyjngosu!! rPszért• úll_ítha_t l~t \'l'1~yl, .. ~1-~;.~ 

f.l') :\ !i"zli fiíorvos :1 hozzi'1 hPnyujloll :J%'iih'a\a\os kilrzet(~hen lakik. :\z cgl'szsegved1·lu11 -~'u_1 u.~' 
Úl\"izsgúlja t:s annak a!apjún t·lc'ilt•rjc•szlPs! tPsZ a ';~1;111ú~sadú orvosai. va!:uninl az anya- (·.s e.secsP1novl'do. 
n.";nyh:itt>súg l'lsil li.~z\\·ist•liijPnt·k. aki a \"(<l'n1<·11y '.farúhhú a tíldii-, nt•ini- {•s idl•ghell•ggondoz'.·f i~i!Pz:·tek 
jitn l'lsfifokon h:!lúroz. ;\z Pllgt'd(·l.\· 11u·gad:is:ir:1 \'onaf'-. ;ll'\'OS:ti kizúr(·i!ag c!-i:tk :1z i!ll'lii intPz('.t 11.nh:znH:ny1 
knzc'> jogerns h:11:·1rozatol a \"(•ny sz:1húlyszerii ld:í!lí:·· iikiidési h•riill'lCn lakú (~s az intl•zl'lnel ltnlt·znH·n~·~ 
túsa Vt~gett a kiizs(·g eliiljúrúsúgn illll'f!Yt'i \"{1ros pnJ:· ;l) jelenlkt>Zii igt'.·nyjogosu!tak r{•sz\·n• út.!ítlwlnak ki 
g:"1nneslen'. Budapeslt·n a kt·rii!1·1i e!iiljúr1"1) útj(1n :Í· ~·ny!. ;\ helli(;!yininiszlt•r últ:il n1eghízolt n1:q.:únor,·os 
küzt-ryc')gyszen•llút:ís 1erht"r\' n·1ult'l{·srt• jogosul! orYos nuigángyakorlata ht'lyl·ül nH•gjl'lii!I kiizsl•glwn \·agy 
nak. a ha!{1rozal 1núsolalú! pt·dig nyi!Yúnlart:i~ha 
ll'! n:;ge!t a liszti r<ior\"osn:d;. k!·ll nH·gkiildt·ni. ;\ 
ddPsn~ jogosul! orvos :1 \'(•11.\"\'11 kii!e:\'.~ nz engl'dc'•f 
szil1nát t~s ke'.!I·! ft•!!iinll·t11i. :\z l'llgl'd{·:yJwn nieghatá 
rozo!I idi.ín bt·:iil t•gy \·t•nyn· n1indig c.:.:ik a k(•zclt:;~hez 
fl'lll•!lt>niil sziiksl·gt·s nH·nnyist"gii in~u!in irhatú fl'l..\ 

fiJI lnsu!iunak a kiizgyúgyszt•n·llú!:'t.s lt·rhl•rl' niht.·· 
n·n(h·lt'-st"nt"i a l·IOIJH-1'..!. B. :\I. szú1111í n'rHh•lt·t J-4:· 
*-:li! is alkal1nazni kvll. 

Fájdalom ellen! 

Felnőtteknek, 
Tabletta! 

gyermekeknek 
Végbélkúp! 
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városban tHl42:l\·. le. 8. $.) jogosult Yi:nyt kiúllilani: 
A jelen bekezdés korlútozú rPndelkezést>i nen1 
koznak a sürgős szükség esetérl'. 

(3) Az 01·,·us kiilelcs a vény 1negfeleJö nn·atúbari 
a beteg nevét, korút. Jakúhelyét és belt-gségél (az· 
utóbbit lalinu!), a rPndl'lés jogchnét, a '.!. *· (lj hc
kezdést'.nek a) és li.1 pontja a!ú cső helegné! ezenfelül 
a hivala!os nyilvúnt:irtúsi sorszi11nol, a 2. §. (1) hekez- · 
désénck dj pontja alú eső betegnél pedig a törzskönv\·i 

· sz{unol olvasható irússa! kitölteni. ;\ 2. S- \ I) bck.ez. 
désének dJ punljúbau 1negjelöll 1nenhelyi gyerrnekck 
részére Yényl ki{il!ílani csak akkor szabad, ha az 
igényjogosu!tsúgol tartási könyv jgazulja. A gyügyszer. 
rendelést l~s haszníilati ulasítúsl nz on·os küleles ol
vashatóan ki:'illitani. a gyógyszer tnennyiségél 
111:1\, az t'gy- Cs kPtkeresztPs gyc"1gyszerekn1'.•l 
szúnunal {•s hetih·e[ feltüntetni. 

(-!) Az tff\·os kötdes u \'ény! al:Urni es azt a il. 
S. (;-\) hd;.ezdl·sl·ud~ nH•gfelP!Öen hi,Jypgzüjt'.\'d t'!!útni. 
:\Iinden beteg n;szl~n', va!a1niut a gyógyszerek is111é.th'
st~nt'.! is külön rende!Yén\'l ke!! kiúilítani. 

' (;).l :\ :i. S. (l) lit•kezl-léséhen fl'l 11e111 soroll or\'os 
úlla{ sürgős szlikség esetl·u {:I. S· (·lJ bekezdés} ren
delt \'ény kiúl!ilúsa !ekinletélien az t•lűzti IH'kezdések 
rendelkezéseit kell értcie1nszeríien a!kahnazni. 

(Gi Az or\·os kiiteles a gyúgyszc•r n•ralelésénél a 
legnagyobb körültekintc;ssd eljúrni. ;\ rendcolt gycih'Y
SZl'r nu:nnyisPge IH'lll lehl'I tühb. 1nint a111ennyire e!6-
l'l'lúthatólag ok,·et!Pnül szükség ,·an. 

(7) Ila :1z or\'OS u küzgyúgyszere!lútús terhére 
szabálye\lenesl'll rendelt gyógyszer!", a lör\·Pnyhalt'>ság 
t'lsö liszh·isclöjt' tneglcszi n szükséges intézkedéseket 

8'1 

fcgycl!ni djúrús 11H•gindílúsa, illetőleg a fe!Üfi):l'leti 
}ilon \"aló 111cglorlús l·s az t'Sl'l kiirii:1nényl'ihez kPpl'!>I 
~i okozott kítr 1ncgtéritése iránt. 

7. §. 
(1) :\ közgyúgyszercl\útús LPrhére csak olyau 

j·ényrc szabad gyógyszert kiszo!gú!latni, an1el.yet .. az 
'"~fvos n je:cn rendeletben foglaltaknak n1t:gteleloen 
·íÍlitolt ki és körbélyegzöjével ellúloll. A gyogyszerek 
kiszo!gúltalása csak a lcgcgyszcrübb 1núdu11 és :~ '.e~~ 
egyszcríibh cdl·nyek (ih·cgek. tég~ly~lq fell~as:1u'.l'.~s:'t': 
\·al törli~njék. Doboz csak ncdvsz1\·o, ho1n\o, 11lclol~t'.I 
zeni- és sehhiutű poroknúl, !o,·úbhú labdacsoknaL 

,~ortárca pedig egyú!la\ún 11cn1 adható és szíunílhatú 

fel. 
('J) \Íl"_'lén'.i edénYI liivegel. tégelyt) gyúgyszern'n

dclés -kn~ics~"tn fel leh~t hasznúlni, 'n~·en l'Sl:l!H:~1 azo.n~ 
han a rendc-:ü orvos kü!elcs ezt a venyen le!tun!et111. 

(:'1) GyúgysZL'rkii.\i"1nkgt>sségekhii! - ha . az on·ch 
músképen nen1 rende'.kezik -- nlindig n ll•gk1sehb c~o
Jlla"olúsút kell kiszo!gúllalni. 

,;::-,-

0 

(·l) ;\ kiizgyúgyszerellútús terhére_--:- siirgiís_ s~ük-
sé•' kivételével - csak a -1. §. (_11-1,:1.1 lwkt·zd~·~l'h~·n 
fer<;;orolt gyiigyszert. Sl'bészeti ki\lüzGs,zert. t~~ túpszl:rt 

>:szahad kiszolgúl!atni. Ila a gyúgyszerlarl:1.n.Jt~.o~.10.':. 1,!L·

'.,;Íe!iis \"l'zetö) 1nús gyógyszert. sch{·szl'll ko!o~o.s~i·1:l 
,;\':~gy lúpszerl ni{•l_!is kiszolgúllat, úrúi::ik ine~lt•rtlt~St~l 
::;á, J;:özgyúg-vszcrel\útús terh(·re nen1 igt•nyt·'.he!L 
' __ --- (;i)- ;\ · kiizg\·ógvszerellú\ús lt·r\i(·re kisz(1lgú!laloll 

, , , ' L • ' " " 1 1 „ 
'\·'énvekel kötc!es a gyúgysz('rlúrlu!:1jdonos lle,t.os „\:1:-
'.-~ctŐ) a kiszo\gúllatúskor a gyúgyszertúr h{~lyegzoJe
\cl cllúlni. :\1n;nnyibL•n a vl•nyt'll engPdP'.yezdt és ni·in 
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l'ngedldyezdl gyúgyszcrck ninnuk fl'lirva. :1 
szerlúrlulnjdonus {fp!P[ös \'l'Z('fÖ\ a tll'lll engedl~lyez(•f.t 
gylig-yszer úrúl a közgyúgyszcre!lúlús !t·rh(·rl' fp! ne1n 
SZÚ lllÍ 1 ha tj:1. 

(Gl Ha a Yt:nyl a küzgyc'lgyszerellú!úsra 
szeuH~ly rl·szl·n• - slirgüs sziik!iúg fo!ytün -
szerrcndelésrt· nein Jogosilolt or\·os úllflo!ta ki Ul. ~. 
(4) hekPzdl·sl. egyl'hkl·nt azon!Jau a gyógysze1-rPndl'!és· 
1negfelt•! :i jt>h•n l't'!Hll'lct n•.ndelkt'Zl:SPinek. a gyúgyszt·r. 
lúrtulajdouos !fe!t•liis \'Cz\'lii'I H \'{•nyt IH•gyvennyn!c 
únín helíil a n·1Hh•!ésn· jogo.~itott ornisnúl ht'n1utalni 
költ•les. :\ n•ndl':1~sre jogositot\ orvos :i IH·n1u!alolt 
vc:ny vi.~szatartúsa 1nt>ltl'!! a gyúgyszer!:'trlulajdouos 
(ft•le:iís \'l'Zl'lÖI rl·sz(•rl' a Ii. S. n•.ndelkPzésl•i szerinl 

kiúllitol! n."ny! ad ki. ha pt•dig a gyúgyszl'rren(h·lt~sl 
szahúlytalannak l:ir!ja. a \'t'uyt a H. ~. !71 hekt·zd(>~(•
!ien einlí!d! ré:húJ :1 liirv{•11yhulüsúg t.•lsii !isz!visl'fiíjt•
hl'Z fe!ll'l'jl'SZil'llÍ. 

(71 ;\ hHt>g u kiizgyúgyszvrt'!!úlú.~ lt·r!u··rl' n·1Hlelt 
gyúgysz1·rl liúrn1t·:y kiizforgaln1li gyúgyszt·rlúrlian. il
!t'lii!eg a 111iíködé-si ll'riih•!{•n rP11C1t•:1 gy1"1gy.~zl'rl 
il:t·!ii k1."zigyúgyszertúrlmu is lieÓ)zt•n·zht'!i. 

~. s. 
(lj .-\ gyúgyszertúr tulajdonosa lft'!elc'i.~ \"l'Zelc'ijci 

:1 közgyt'1gysz1·n·l!ülús lerht"·n• kiszo:gúltal!)!l gyúgy
szi>rekn· nniatkozú Ylnyekl'l a iie!Pg hlk!í]wlyt• sz1•rint 
közst•genkin1 (\'{tn1sonki11!. lludapesleu keriilt•lt•nkint) __ _ 
esopor!nsílja {·s azokat úrszaJJ\·únyozvu :i j1·le11 n•nde- -_,_ 
!dhez nH<lt•kt'I!. ii. szúuiú 1ni1Jla szerint Jdú!!iloll szúu1-
l(t\·aJ t·gyüt! kifize!t•s \'l'gl'I! 
\·agy Jll'dig Jl(•gyl'd{•\'l'llkt"•11! a 
illC'l{•k1·s lün·1•nyh:i!t'isúg t'lsi) 

ntindl'!l hünap \'égé-vel; -
lwteg !akúhe:yt· 
1 i sz!\' LsL• I iíjt'•hez 
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• · f"" · • z orvosi \'é-·\ kifize\l>s utún :i !1szl1 oorvos .1 •• · „ . 

„f-et. fvliilYiZs"Ú\ ia. az úlYizsgúl! és szah:.il):~zt:run~·lf, 
'it'l'C' " · ... . 1 ff•' l"· ·\ leluh·1zs"a t ' 'f .·, ··\·e\ J>t~\\'C"ZOJCYt' l' ·l J•l. · _t-> 
t·ila l '

1
1n l ' • "" 

1 
· · 1 ~ tiszt 

::: • lúkal -a liszti főorvos a tiirvény ialos:ig ~· s_o . ·_.: 
-:-s~11:111ii"t'•hl'Z lie1nutatni küll'!Ps; a liirvl'nyha\1'.sa~. e\'so 

\IS _J f"' ,·,·1·tl>i> sz·hn!.'1\ addig lll'!ll utal\"all)OZh.1\, 1·szl\"·ISt' OJl' ' „ ' . . f"' . 
__ 1 ·,.„ :1z elözi.í. idüszakról készített. t~s a \~szil oorYos 
:un o ' · · l , n t•ri·czt'!I 

:-:-~1tnl fc\ülvizsgú!l sz:tn1la ~1oz:a i,v. i_1e1 , .' . . 
- '2) A fe\ii!vizsg:ilnl kilerJed .u r,1,. h_o,,,,'} •. " ' 

\ , .' .... , ,1 l·iiz"YÚ"YSZL'l'l'llalas lcthcn t'll· a) lJcteg 1 eszet e • ' ·o. t->. 

· _ •1 .. ,11 "YÚ"\·szer n•1Hlc\telc\t-c, 
··.gcdc) ezt ."· ::--=-~·tl•·'>f\·szerücn úrszah\"únynzlaltlll-t'. hJ a veny ·"" ' . · · 

u. §. 
„ , ... f· 1„,„,„,,,„{>szs{•"Ü"vi igazga\úsi vizs-·\ "YO"YSZl'r ain' ' „ ::-- . „ -t"> ti .• ' • • • 1· 

• "· t">. 1„·,, .. liszli fíi1H'\'os l'S lll. lur. hsz 1 sorún a 111. • t ll 
·t • f"t•t·t"tlcli szol"úlalra beosz o 

Budapc.s en ·1 
' - ". • . , . " • \". 

. . . . . . 'i\e\l>s :1 küzg-yi·>gyszerella!as '.'-! IHXl d 
<-:11szl1 OJ,~)S l.1 ,. , 1 „, , . elkészített gyogy.szerekel 
'.-::,11Hotl venvekl'L tst! t,.. .iz . , . (-"O/llJ-10 
,._.. <' •• „ ··1· .·.„ l'St•t'•u Ull!llat Yl'lllll /,) ' . 
- is t•l!e11ünz111. szu ,sí :-i · • 

1
. „, 1,: f\·szeríi rl'n-

. - • • . 1 ·I ·t s a venvc' sZ,\u.L • - . -Ít ~1. sza1nu 1 ent l l. l. -

E E I! s 

o P i..~.s 
Magyar gyart~any. 
a közgyógys:zerellátás, 
a MABI, 
OTI és 
az összes 
szabadon 

0 I! 

kórházak részére 
rendelhető. 

F , Budapest. 
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teszi. Egyehek-
5. rl'ndelkt•zt'.-sl'i 

delésériH és ldúilítús;író! a ht:!yszíne11 nu·ggylizödni. ·~~~!~öz rendt•l\·sl•l fell1.„l'.cuü! szükségessé 
Szahúly!alansúg észlelése esetén a tiszti füorvos (liszti<:; ·;Íiéu a y(•ny kiltllitúsa lekinleti•}H'll a Ii. 
orvos) a rcndclö orvosi v:igy gyógyszertúrlulajclonost :'.:; \fifúnyadók. . . . 
(felelős vcze!iít) uyonialékosan figyelrneztcli l>!-i atncny_ ~~:;::. (·1) Orlhop1id-cipiil, gunllhansnyal to!r'1székcl, n1íi-
nyihcn szükségét !útja, a n1egfch•lő clj:ír:ís lt•folvlalú~a· :.} i.·.trogsort rendelni ne111 szaha_•_L . . . 

' ll ··1 f 1 ll 1 · · · · 1 ' 1· ll·1l••s tcrhérl' vegc t'l'ro e e cs 1alosaganak is jelentést tesz. \:.:· (5) Ha :i i>l'leg a ;:ozgyo::,yszt• e · • · . 
:(J'•yanabhúl a bell'gst'•gböl kifolyú!ag cgyizhen 1nar 

s=egénybclcgek ":fe ;;"~~jiotl gyúgyúszali segédeszközt,. újat. r~szl·r~ csak .t~k~ 
~.kor szabad rende:ni. ha a rcndclt•src !clJ_o?os1lt~!! .?1'0~ 

'\( .f:.kétsCglcleniil 111cgúUapílolla, hogy a rl'gt gyog:;.. aszalt 
· ~.segédcszkf)Z nc1n hasznúlhaló és kij:n·í!úsra se111 al

(li :\ közgyúgyszcrcllútús lerhért~ gy<"igyúszati se. ·" ;'.''kahnas. 
gédcszközl csak a jelen n•ndl'\cl :i. ~-{utak (1) hekez.· /'.· · (li) Gyógyúszali segl•dcszkoz.l csak annúl a ntu-

Ill. G!JÚfJ!JIÍs::afi scaédcs:kö::dknck 

rés::érc rendelése. 

dést:.'hcn inegjelöil orvosok rendelhetnek. l>)·o·l!)",·15.,,,1,.1 
• l 1„11„, licszcrzni aki a rendes kc1esl~t'dchn1 

~· "' „ .. ,zcn•szne ,,_ '"' , . .. , , 
scgedeszköz rendc!hclö a '.?. §. (1) hckezdl:sének a) és.:·j:::· ~~··:iral~hól _ a segCdL•szl~öz ki!ogaslalan llll~H~seg~· 1nc\. 
h) pontjúhan 1negjetüll szcn11~lyPk közli! azok résZl~re, 'i.J '(lett _ n lcgnngyohh úrkcdn•zn1t·nyl nyu.1\Ja ~'.S '.dol 
akiknek n1uuka- és kercsclképességíik, valaniinl gyú~ ,Y.i ?<'ennek a szt•ntponlnak figyele1nbevCtc!l·vl'I a. h~rren?·
gyulúsuk e!ő1nozditúsa végett urra elkerüll1t•lc!lenü! '·.? ;.::l•ttfisÚ" első tisztriselöje erre kifejl'Zl'llt·n !P:Jn~_ns1\. 

"l ' ··1 << "- 1
' o . ·· 1 . l l . \llSZt' szu ;:segu ~ van; gyúgyú.szali segédeszköz rende!hl'lii to~ v, "" ·\tnennviben a tün·t>nyhaló!iaf.! t('rll,l'\l'll a zo n · · · 

vúbbú a 2. S· (!) hekezdl-sl~nt'k e) ponljúhau ein:í!ett ·~t~szek ·az úrked\·t•zntCny tl'kintetl•ben J;.iiziis kii.\Plt·zvt.~-
hndi (honvl'.de!n1i,l rokkuntak részere is, ha az !.!YÓ- .'ségt•l ,-úllalnak. a segt~deszközt a tiirvl~nyhalúsag lent-
gyu!ú.suk előrnozdítúsa vl·gell elkcrülhetellenü\ '· :;Ielen rnüküdő húnnelyik n1üszt•rt·sznld lw ll'!1et szt·· 
sége.s. 

(2) A '.?. §. (1) hekez(h'sén('k d) ponljúban en1Jí. 
lelt gyennckck gyúgyúszati SC"f.!t'd(•szküzzl'i valú e!!:H[t.·" 
súról az illetékes n1. kir. ál!an1i gveru1ck1nenhclv kö-
teles gondoskodni. '· · 

(H) Gyógyúszali Sl~gl·dl.'szkiiz csak a jelen rende
lethez llleUékell 0. sZÚ!llÚ 1ninla SZt~rin! kiú!!ítoll Ol'\'\)Si 
rendelőlapon rendelhető. A rt·ude:ö:apon pontosan nte" 
kell jelölni a .segédeszközt {na"YSÚ"ÚI. 1néretc1't) ,-. 1 1- 1~ • ::i. !;> ·' '. 

111111! azt a körliln1ényt, an1l'!y a gy<'>g-yúszati .segt"dl•sz. 

rezni. 
(7) A rendelésre jogo.sull orvos a gyógyúszali se-

,. 1 "ll'l ll clelo··1·111ol ·1 tiirvl~n.Yha\ósúg gédeszközru! ;:1a 1 o rL·n • • 

ÉRTONICUM keringési gyengeség 
kezelésére: 

ULSOTON"' 
lnjectio Solutio 



t•lsií liszh·ist>lüjéhl'z eü1u·zvt~ a tiszti föorvosuú! 
he. aki azt véh•1ni'.11yl>vel cllú!va a Lör,·i•nyhatósúg 
liszlviseliijt"h('Z lt'·rjeszti fel. ;\ törvéuyhult'isúg 
lisztvisel(Jje az eng(•di:lyezés kérdésében t•!sü 
halúroz. :\ jogt•n'ís halúrozalo\ a gyógyúszuti 
köz úrúnak fc:tiinletl•se nH•lll'll (sz:hu l·.~ kel(•! nwg_ 
jelölt"sévcl) a n·ndeh·ény hállapjúra rú kt>ll vt•zt'fni !"s 
azt a betegnek ki~zhesiteni kell. 

{8j Az engcdl•lyczcll gyúgyúszali segl~dt>.szkiizrii! 
liszti főorvos .nyilvúntarlú.st vezet. 

\\1,) :\ 1nüszeri•sz a gyúgyúszali .st>gédeszkiiz úr:ínak 
nu•gll•rili•.si·! csak akkor kl•rPlnH•zheli, ha . aunak 
rendelés SZ(•rinli niegfcle!ii vnltút a rendel.<\ on·o.~ 
rendelvl•ny zúradi·k{1han alúirú.sú,·nt és pecsl•!jt;\"d 
igazo[lu. :\ szahú:vsz1•rü1·n kiúllilott Yén\"t ;i · 

ha,·ollkint sztun:a· kislTlc!t;hen a türvl·;1,·ha!c'1.s:·1„ t·lsii 
!iszh·is(•\6jl>hez nyujlja ht'. aki a szán-i!a (" 
irúnt soronkiYli] intézkedík. 

11. ~· 
·\l.) Anll'llll)"Íhl'll a ('.~(·\eknit.'.·ny súlyosabb hünlt>tíi 

renclt•!kezés al{i IH'lll esik. kihúgúsl kiive! t'l f..s pi·nz-·-> 
hünleléssel hü11\d1•111i(í az. aki ahliúl a el•lh(·)1. 
jogtalanul küzgyó(.!yszere!lúlús!1an, illelii!eg gyúgyú
szati .st>gédeszköz rende!i·shen n"szesiiljön, a ha!ú.~úg~ 
nak vagy :1 rendc!ii orvosnak a \'a[.ú.s{1gnak nil'g IH'IU 
fPll'lö adatot jl•lenl ht'. 

(:2,! :\z ellen. aki a küzgyúgyszerl'l!úl{isl. i!Jdöleg.' 
u gyögyúsz:1li S(~grdt>szkiiz rl'ndelést jogtalanul Yelle 
iµén~·IH'. u rendelt gyúgyszl•r (sl'géd1:szkiiz) úrúnak t~s 
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orvos rendelési dijúnak n1egtérílésére irúnyulú kü~ 
vagy n hiinteti\ e\júrús, vagy a lön·ény n•n

\ehct i•rvényesítl•ni. 

12. §. 
11) A 2. §. tl.1 bckczdúsi~nek c'i pnntjúh:_1n 1,;Pn1 

c1nlíldl hadirokkantak rrszl•rc gyc"igysz(~rt, 111:10\l'g 
,;1vúgyúsz:iti scgédt•szközt a jelen rcndelctlwn logla~
:·r:~knak 1ncgfc\elücn kell rendelni, kivi·vt> a 1ncsterse
"Cs tcslrészpútló!. ni1:1111inl az olyan gyúgyúszali st'gúd
;szkiizt, a1ncly a h:1<1i- (hon,·édehni) rokkantak ken•s{i. 

>n1ctvc 1nunknképességének IH'lyreúllítúsúra sz_nlgúl _s 
·[unelvnd~ i"énvll•se az Hlil:l:\'II. tör,·l~1i.ydkk vcgrl'haJ
·~{isn -túrgyúlia1~ kiadott rendelkezések szerint törti·nik, 

(2) :\ lcvenll>kn('k, honvédt>hni n1unkúra kütelc
'XClll'kllek. küzi·rcll'kií n1unkaszolgúlalot te!jPsí!üknt•k 
'-_i~s Jüvl•szkütelczl'ltsügc\ ll•ljesílöknck gyúgysz('n·llútú~a 

;·1e1dntl'li·lwn az 1n:1\1:11. Lt'. \l., H:I. i·s ~;10. ~-ai. ,·al:i
'ínint az ('ZPkIH'k ,·l·gn•hajtúsa túrgyúha11 kiadott n·n· 

'dcllü'Zésl·k az irúnyacliik. 

1:1. §. 
:\ ,·i.sszaesatol! k:'1rpúlaljai lt·rii!etl'k(•n a jelen ren

{•rtelt'1nszt•ríit·11 a!ka'.111azni kt•!I. 

l-L S-
·\ j·,··,.,„,.ú„,·szt·n·'lútús kiillsl·gt'i!ll'k fedezl•sl•n· :1 ' ~ '·t">- t'> •• ' ' 

;;·iyi!vúnos hl'legúpolúsi hozzújúrulások lcrhi·re a ht·l· 
:firrvininiszlt·r {lila\ u vÚl'llH'f.:YÍ'knck folyúsitolt. d1· ~iz 
191.~. l•vi ckct·ntllt'r hú ;11. napjúig ft>l IH'lll hasz.1~all 
·;inlúnvt a vúrn1l'gyl•i húzl:irlúsi alapba kell hevch•
'°':zni ~s czl az iisszegct a küzgyúgyszen•\lúlús kü!l.sl•

·1\l'k rcdt•zl·sérc ki•ll \'orditn1~i. 



15. §. 
;\ jelen rendelet nen1 érin!i azokuak a 

zéseknek Yagy n1egúllapodúsoknak az 1~rvényét, 
Jyck. a küzgyúgyszerell:ílús terhén· re1HIP!! """"""'''-' 
rck és gyögyúszali segl;deszkiiziik úrúhú! a 
részl úrenged1nény nyuj!úsúra kiitl'lezik. 

16. §. 

A jeh•n rP1H!l'lel Hl·l3. t~Yi januúr hú l. 
lép halúlyba, t•zzt'I Pgyidejüleg a ·IOO/Hl:l2, N, 
e!n. és 25G.ri50/Ul:l8, B. :\f. szú1nú rendl'lel ha!úll'ú! 
,·eszti. 

Budapl'sl. lH-12. det·t·1nlwr hú 20-t!n. 

dr. 11i111: Kt•rcs:tcs-Fi.H'Íl1'r Ferenc 

n1. kir. hclíigy1níniszh·r. 

SPECIÚUS 
GYÓGYSZERÉSZI SZDHHÖNYlfSZOLGÚlftl! 

A szCpirodaJom Cs a szakirodalom esemCnyeirö! 
mind e 11 vi\sílrlrinknak rendszeres t<ijCkoztatiist 

n y u j t un k ! 

„l\IHI GY ft R !IÖNYlfSZllLGRLOT" 
BORKA l'ERENC könyvkereskedés 
Budapest, VII., Rákóczi-út 30. 1: enl. 4. 

Csekksz<\m!a: ·13.810. Telefon: 225-·l·IL 
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k és xsír ellátás. 
Cu or~ 15:3.99()/ 

-· 'öhnüvel(•siigyi .1ninbzler 
A ni. kir. t X/ A szún1ú leirata. - . 

19-10. I. · ·, _, , .- E</lft'Hiilelní'k. 
, . C11vq11s-1 rcs- . . . . 

~laa11arorsz<1fll .f, • • • •
1
: .:lról szo\o 

. . . . ·1 és lo"yasz .1s. 1 
\ Clll·or forgaltnaro . , i:i: ·,,. f<n"'alinúna \. 

t \. • u cs a zs 0 o' 
~··\ 9()()/19-10. 17. :\l. sza~n. „: .:ról szóló 153.~Hl I 

1.h .• , 1 ·z·ih·d\ oz,1s.l 
1

. r·d-. 1.,,„,„,szlúsúna '- s" ' ·
1 1 1_ ., "Y{l'1vszer a · ... ~ 

l'S n ' · ' • 1 • r ne" ' l:'. t'I~ 1 „ . r·· ).1 szún1u l'l'll( {_ . ·1··1 lelt'.·lil'fl a .,,()· 
Hl·10. · • · ., 1. ·dk;ihnt1z:isa \t dl 

sze111hen '•1 0 ' _ . 

1 · "l·i·c"H érlesíten1. -- . 11 !"Ica '\ ~-athan ·el -.ezo" I l l· 1 1 e o n •,.,.; · l 
' .\·~ idézett rentlc e e'" ... 1„ i'clc•tt1lilve nincsl'llC \. 

· " · · ·zerin ·1 "\ 
' 

«y(ir1yszcrt:\rak llL'~ sl: ll sz·1kaszok sze\ll'IllE H~ 
: r. t"". 1 'IZ it cze · " , u•nnvt· 
tt"\'<lll, azon l:lil ' .. ' , oryógvszcrtúrai~.' :1n .. 

l.s·velkezik uz, hog) ,\ t'I ... 'l illetve zsir\ tlol?oz· 
,o ·· 1 1- ·e lében c.:u d 0 · 11 ><1·o"V· 
1 C(l ÜZl'lllll;,. ,et 1 1 ll1c11 llll'"llCVCZC o. ti. 
1 · · . , ll ·e1H l' e n F \ 'l r
n·· \· fel. az idezc ~ .. „ze1nck fognhna a .t , 1-

"'" ·i1 ,„\('" ipart u · '. 1 \·iite\esl' ... inll'zl'tck. 1 e 0 r; . , "YÓ"vszcr\ur;.1;,. " ~ · "\[ 
. 1- FI hez kt-pcsl ·' "- o. - ·1 800/1 g.lO. 1·. . . 1 '.~~Í::~~·~· l·~ 

1

zsírkl~szl:t.cikel .::le~i;1Í~~ :1 1r1;1.noo/1;)-!0. 
~.: nú rendelet 4. ~-:1lH,tn.1..:.1: 'tk '(a) hckezdl,sehcn s:"\t. szú1nú rendelet ·~· :i-.in. 
F. · · t bcv·\l\,1n1. . l .r, ·1 
fo"inllak szcnn . '1 ·.·1 1·1"ivclkczik az is. 100,. , 0 

1· ·1ll1el· JO '" · ··,1·se"CS Viszont a c .. '" „ 1, fo\vlntús:ihnz szt" n 
"yr'jrr\·:,zer\úrak nz nzr1nu' , 
t·. · Ov 
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l'.uiu·1il (•s zsírt a 1~3.800/1940. F. :\L szán1Íl ~·pCstcn. ~·s l':oiozs~:úrot~ n1iiködü 111. kir. Gyógynö-
dclct 10. ~·Ünak (2.l l>s (,1) hckezdéséhcn. ;fénykisi·l'll·li Intczctcl„ 1nííködl·si kiirzctük szerint 
a 1E'í3.900/1n.10. F. :\1. sz. rendelet 10. R-únak .~:.'ihe"goszl\':t !úijúk cl. „. . .· 
hckezdés{~hcn fog_!all rcndclkczt"s(~knck m'ogl'ei<,Ji;e11 ;!;~1::< '\. "YÚ"\'nÖvénYna••vkcrcskcdi11 engcclclyck l...i
igényclhelik. ~::~dús~·l\'<~I~ ,7· hcváltÓi R~·ak 1ncgállapítúsúrn \"Oll~~t-

Fcnlickriil nz irl1;1.c\I rl'ndclclek 1. ~-aihnn tkozó javaslallétcllcl és n gyógynöYénycknck ku.~
n1egjellilt ha!ós!1goJ,;d 1~vyi«cjiílcg 0rtcsítel!e1n. :K'.fiildriil lürténü hc!tozal<~.lúv<~I kapcsc!lat.~is ,tc;nd.~>
rt•n1. szi\·cskedj~k az l:'f'yPsiilcl kchch.'~hc tartozó .~:kct a1: egész orszag terulcterc l~1t(;r.1ed'..> _h.tl.1'.l-":ll 
g~·ógyszcrlúrakal 1ne~~f,·i1·l1"cn !újékoztalni. '.'.'.J Budapesten rnükötlő 111. kir. byogynovl·nyk1scr-

B11dapc~L lfl~O. t;\i :'·prilis hó lG-ún, t.Jeli Intézet látja el. .. 
•_'" ,'\Z clühbi bekczdé-sekhcn t•n1!iletl fc:adatl~orl :\ r:1iniszlcr rcndcletéhiil: ·· · · 

(l,"/'o,\hutri!lan aláírás s. k. } ::;;1 Ill. kir. Gyógynövénykísérleti ln.ll•zct~k _.a _gyo~~-~ 
· · · • .:.·,:_: :.~ .. no''vén\_·ek forualinának újabb szahalyo~Hsaro! sz_.o,(:I 1ni::Li%~'.'I'. osztalylanacso;;. · „ ..., / - \! 

,_ Zsi-400/1921. p_ :\L és l\8.:JOO rn2;J_ !·. - - ·""lllll 
{;rendclell'k (Hcndclc!ck 'fúra, 1H2~. é\'L .. ,:)~0. old. 

A m. kir. Gyógynövénylcísérleti Intézet feladatköré~· ·::;: .. és 1H2:J. évf.. 580. oldal) l·rtcltucbcn l;i,,1ak el. 
nek m~gállapítása. .:~:: ;,::, , 2. §. 

:\ 111. kir. fö!cln1ÜY<!ll>siigyi 111i11iszll·r 1-15.HOO/ 
1H·f.2. F. :\f. szún1ú rl•nde]ete. ·~ 

A Gyógy- (~~ Ipari ~Ö\'(•nyforgaln1i Iroda (0;'()_ 

\·l~nyfoq..'~1llni Inida) 1negszüntctésl•rií! szóló 6.:·HJO/ 
19:1fi. :\L E. szún1ú rendcil·t 1. R-únak (2) hl'kczdé
s{~bcn fo,..jl:lll fclh.1t:l!n1azús alapjún a kÜ\'t1 !kcztíkct 
rende!c111: 

L ~-
.-\ gyógynüY(•uyheYáltús l'lleniirzl·sl~t. a bC\'{Li

ti'1i (fl'!doigozói) e11gedl>lyt'k kin.dúsúl. a gyógynö~ 
y(>nyki\·ill•l c\Jt'!lÚr;t.l·sét. a kiYilcli tl·tclek fén1zúrrar 
l•s 1niuiis(•g_jeggyel valú lezúrúsúl. val:unint a ki· 
Yilt-li vizsgúhdi hizon~·ít\'Úll_\·ok kindúsúl :i Budn-

,:1; ± A jelen rendelet kihirdetl-sl·nek napjún ll·p 
> ~.'halúlvb<t: hatúlyb:dl·pl·sl·Yt·l a n.:l00/1 O:H\. :\!.. l_':. 
, i'szli111{1 i-cndcll'llel (Hl'ndeletck 'l'úra. 1$~:H~. t'.':~.„ 

5<1252. oldal) n1egsziintelel! ;\i.i,·l·nyY(·dl·'.tnt. t•s :'(!· 
:~:\,ényfor"alini Iroda fcladatkörl·nck lovahbt c!lata
.í:'··sáról s~ólú 105.500/IHali. F. :\!. szú111ú. n·1Hlelel 
·I:: ·.(Hcndelctck 'l':'1ra, 1 n::HL l·,·f.. 1:15a. oldal) .2 .. pont

jában fogla!t n.'1Hlelkczl·sck ha!úlyukal \'l'SZl!k. 

Budapest, 10-12. l~\'i április hó 28-ún. 

.:\ 1niniszlcr helyeit: 
dr. !Járányos !\ároly s. k. 

úlla1nlílkúr. 

7 



Rex Gyógyszervegyészeti Gyár 

és Gyógyáru Kereskedelmi Rt. 

BUDAPEST, V., Rudolf-tér 1. szám. 
Tel.: 113-760, 113-;64, 113-765, 113-766 
Levé!cint : Budapest 62., Postafiók 232. 
Sürgönyci1n : fi-\ e d i e a , B u d a ~ e s t. 

DEBRECEN, Fürdő-utca 3. szám. 
Levélcint: Debrecen 2. - Postafiók 44. 
Sürgönycin1: iv\ e d i e a, De b re e e n. 
Telefon : 23-0ti, 22-36. 

Galenikus készítmények, Steril injecliók, 
H2mikáliák szavatol! csomagolásban, 
Droguált, llozmetikumol1. 
Gyógyszerkülönlegességek. 

Gvors és pontos expeditili. 
Siirgös rendelésel1 soronklvül expediáUatnak. 

Honvédelmi miniszteri rendeletek. 

A ICERBA igényjogosultak kedvezményes 
gyógyszerellátásának szabályozása. 

:\ 111. kii'. honvédcilni ininiszlt•r -1Hli.'.a02/-L-
1 tJJ.2. szún1ú reudclelc. ~-

:1 J/(/fl!Jarors::áyi G!fÓf!!Js:cn~.,.: J::uycsiilcl 
IJ:l nöksénének. 

I~li'fzpte:; túrgyalúsok (!rcd1nl·Hy1..·kt·nl a \lag_\·ar
orszag1 liyúgyszcrl·sz Egycsiilcl Elnüksl·ge. :1z 
'iircsiilel ,·ú!aszln1únvúlól 11.yerl fclhalaln1azús alap
·~~1. L l·vi úprilis hÓ ::?:-1-:·u1. kell 1 iU1/1H·l2. szún1ú 
tiugyhecsii. úliralúhan szívt•s voll arrúl t':rlesÍll'tli. 
'úogy az úliralhan f('\sorolt fe\tl·!clek 111ellt·ll az 
-ös!:iZCS 111agran1rszúgi gyúg~·szerlúrak kcdvezn11'.:
Íl)·es úru g~:ógyszcrkiszolgú\\;1!úsl nyujlannk a fel
',1-,µyelcl('lll alú tartozú Kcrha igl·nyjogosultj:li sz:i
'ú1ár:1. 

A nyujtandú kedYL·zn1l•ny az :itiral szl'rinl ki
:rJcd a kcdrezn1ényes nnn1kadíjak L·s az t'dL"ny
'l legolcsóbb úrainak l'c\sz:í111ítúsúra is. 

A közölt ft•llélclek 3. ponljúra vnnalkozöan 
wgjegyezni kivúnon1. hogy az orvosok kijelöll·sl' 

Vénykünyr rénycinck rendelésére gyakorlatilag 
Crcsztül\'ihctctlcn. Ugyanis ncn1 111inclcn Kcrha-
1ényjogosultnak \'an 1\crba-húziorrosa. Ilyen 
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l\:crlHl-tagok szú1nára tehi'tl névszcrinl orvost kiJfr 
!ölni E:erha-vt.'nyek rendelése céljúhól ncn1 lchCi 
Ezt a kt~rd(•sl IC'hút úg_·• kívúnoin szahúlyoz1ú 
hogy a I\:erha-vt!nykönyv vényein elsiísorh:i·' 
I\:erha-húzior,·osok. szüksög esetén. vagy' oly ese:~;i:) 
tekhen. an1ikor a h~erha-igényjogosullaknak nine,f;) 
Kerln1-h{1ziorvosa, 111ús - hon,·éd vagy polg:Iri~ffi 
or\·o.s is rendelhet vényt. Ez a n1cgoldús nl>zeten-i~~ 
szerint annúl inkúhb is kicll>gítii. 1ncrl a lénverJ\* 

. b-,,, 
nhhan úll. hogy csak az arra igényjogosullak .ÍlÚi/~ 
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0s clisn1créseiuct. kifcjcze1n, egyben 
\érent az Elnökséget. hogy a gyógyszcrtúr:1k 
r1fell'lc'i tájl•koz\a!úsúru a szükséges ~nll·zke~;st 
Htcnni Ps l'ITiil enge1n is l·rtesílrni sz1ycskt1dJl'k. 

Budapesl. 1H-l2. június 22. 

l lazafias ild\'Ö:déttel: 

u. J.iff11y pc:ér('::rcd1•s. 

sanak kcdvcz1uénycs úron gyógyszerhez. -:~~ 
A .J:. ponlhan en1lílcllekre n1cgjegyze111. hog§'.;;~ll· {i~;y<;g·ys:teirtárak légoltalma és szolgálata lég· 

a vényeknck 2 példúnyhan !örténii kiállítását ne1fr_f védelmi riadó alatt. 
larto1n szíikségesnek, 1ncrl a J(erha a kcdvczn1é:;;:% 
nyes úron heszerzctt gyógyszerek után !oyúbhi té_~:~~ 
ríll'sl nc1n nyujt. Ennl•lfogva nincs akadúlya a1ú".:;;3 
nak, hogy a gyógyszertár vény\·isszal:ir!üsi köté4i;2 
lezcttsl•g esl'lén a vt!nyt a \'c;nykönyYhii! kiszakítsa;r'0~ 

Nagyhecsií útirnlúhan kfiziil! t•gy1'·h fl'lvétele~:;;~ 
kel l'ifogudnn1 Ps a kedvez1nl·nyPs úru gyógyszer:·< 
bcszerzl•snl'k f. l·vi augusztus hó 1-!i'd Y<iló életh -. 
l1;plc!ésl•n> a szíikséges inll·zkcch;sckl•I fo\yan1at1 
letlc1n. Errtí\ az elnökséget a kiadni! in•lt!zkedé 
sei1n 1negkii!dl·sl>vel tújl~knzlalni fogo1n. 

;\n1idiin a :\fagy:irorszúgi G~·ógyszl·rl>~z Egyé 
siilcl E!niiksi>gPnrk :i I\erhn-lagjaí l·nlPk1~hL'll nyit:.: 
y{u1íloH hazafias Ps önzetlen tún1ogatúsúérl i)szin~ 

- originalis csomagolásban - legjobb, leg111eg
~lízhatóbb, él~~~anilag titrúlt készítmények. 

;\ Ill. kir. llon\·édelnii :\liniszter t:IO.:H.t/1•!11. 
:3ö--lH·l2. szún1ú leirata. --

.111 Ifi u11 rr1 r .->:IÍui <; !f <Íff!f s::: e rés::: l~y!lt' sii l t•l 111' k 

F. l·vi szcplen1her hú 1~)-én kell -!178/1~·1'.:!. 
fellerjcsztl·sébcII foglalt kl·rdésckrc. a ~y~gy

ll·golt.lin1i riadú alalli 111agal:1rtasaval 
küzlön1 :iz al:'1bhiaknl: 

1. A gyógyszerlúru.k t'·js~akai ii~~:cI_c1_t~1 .• r~~l.:ün.
vilúgítú l:'ih!úra, n1111t 111111dL'll v1l,~g1t<: te!11.1.l~t1 

n:ilko;nak az e.lsöh;tíll·s gyakorlati vcgrel.1a.1ta
;.úl szúlú .. Légo. CL lll„·-1 :· jelzésíí ut.asílllsha.~1 
'1all rL'!nlelkezl·sek. Ezeket a túblúk_nl 1~ a.z elo
okn:ik inegfell'\(Íl'll út kl'll alak1\an1, illclY.c 

]. 1,J,··iJI Yi!:'1•ritó ft>líralokat lehet alkal111azn1, 
~ • el • ) l . i · ' lyl'k ·:1z ~:n1líll'll !t"gollaln1i utasitas '.... ~l<H asa-
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11ak 155. u!dalún kt·zdiidii \"I. fo.::j~:Zt>\hcn 
rc1Hk•!kezi;St'knek tnegfL•lclnek. Kiilünöscn ajúnlatói, 
a 8:1. (d>rÚll felliinlclctl n1cgoldús . . A: d<'iirfi.<ol<·1rn11.:.• 
111cuf1•lc.'iifn alkal111rr::otl világi/rí felirat netncsak 
csükk(•nlc!t \ ilúgítús, dc o ffi[1Pl1dclnli riadrí 
i•il'tfn· li·1:;i teljes clsiifétí/lís id(•jc nlntl is <'fJPC 
rarlhr1/. Ily feliratok alkalinazúsa a kiiz r-dc,ki'hel!· 

idl. 
2. (-:J.) .-\z éjszakai szolgúlutol 

gyógyszcrlúr:1k szc111é\yzp\c• li~gvéclc\111i riadó cse.:< 
:i~n ugyanúgy. ntinl a· húz tlihhi lakói levonulha{:· 
az Ó\'Óhclyrc. 1ninlhogy a ll·gilú1nadús alalti clséi~· 
st·g«lynyujlús C'!stísorhan n húz és húzcsoporl !Pg~:"> 
olial1ni iirsl•gek. 1núsrl•szt u hatúsúgi h'•gollaloni\!~; 
111t•n\üú\lo111úsainak és segélylil'l_veinek. valu1ni11 :·' 
nu':nlüjárüreinl'k kiilelessúgP. ;\ gyógy!izerlúra~.? 
jt·lzlicsenglíil azonban ú!kapcsolhnlli u1údon le ke' 
Yl'Zclni a húz ÓYÓhe!yt'•rt', hogy siirgiis esclPkhe 
a gyógyszerész olt is l•rtesítheti'1. ill<·\\·l' a gyógY. 
:-izc·rlúrha visszahívl1aló ll'gyvn. E here11dezl•s el 
kt'·szü!tloig. de azutún is :i gyógyszertúr lH•j:"tratúná. 
fel kell tiintl'tni. hogy légiriadú e!iell•n a gyóg~' 
SZl'n'.>s;i; hol (n1elvik fiyúhelyt•1i'l lal:'!lható. lgel 
k~vl·s a Yttiús;i;i1;iisl•gt• :11111ak. hogy lt·gitú1naclú.t 
ldt•J•: :dali k0ri ya\;1ki a gyógyszt•r kiadúsúl. H.a:· 
1nl·gis ilyen l'Sl'l ellifordulna. csakis olyan rendk .. f" 
,·ii\ sürgiis segílsl•ge! kívúnó li('tegsl~g fennforg:íSá 
rúl lehet sió. n1elynek l·rdekl-ben a gyógysicrés. 
l•lcte vcs;i;l·!yp;i;\clése 1neilcll is kell. hogy kiileless·. 
gl·; teljesítse. 

·L ;\ ll,gollal111i llH'nliifels;i;erelt'·sl'k. igy 
kii;i;i-Ht a lt'·goll:dn1i nH·!ltiílúska, kis l·s nagy 

10;: 

:í<la pontos eJiiírúsai! ;17. idl'\'OIH\\kozÓ aH.::302/ 
tÍlilH. Ip. ).I. szú111ü rendelet (kiegt'·s;i;Ít\·e. iHcl\'C 
nódosilYa a 75.ilOO/lH.tl. lp. :\l. szú1nú rcndelcl
tCll \artahna;i;;i;a. Forgalo1nba kiiúró!ag az t•1111í

:íéit rendelet clőírúsainak 1negf1~!eli\ rncntc'ifelszL:re
lésekcl szahad hozni. Ila íl: l'I'<f1ifyi és ófluláln111 
·'(i: ors::áf! tiif,bi !J!JÚ[J!Js:1•rlároi c:ekel a 11u•t1fiifcl
's:t'rclésl'kt1l foyjáJ..: árusítani. rrkkor st•111111i ako
:·;fálya l!l.'Jll lt·s::. annak, Í!O!J!f a:okal n hrí::.t11lajdo-
1insok a [l!JÓ!J!JS:crtárakban is. l,c.~·:ere:hcsst'k. 

Fenliekrlil a;i; orszúg gyógyszerés;i;eil. jj[(•l\'t: 
;fyógys;i;ertúr lulajdo11nsail siirgiiscn l~rlcsíteni szí
.~.~~sk~djék. 

Budapt>sl. 1 H·l1. ok\ú]H'I' hó 11-011. 

. .\ 111iniszter rl'nde\e\l•biil: 

Pi/ {o::. .)': ll r Jll(l!J 

ií rn:igy 

Gyógyszertárak légoltalmáról szóló rendelet 
kiegészítése. 

kir. l!un\·l'tll'l1ni .\linis;i;\pr Pin. aö ---lH-!-2/ 
1·10,(i{j;). szún1ú ll'irnl:i. 

F. l·,·i 110Ye111her hó 0-l·n kl'!t ·liOi/lH-12. ~z 
Herjt>szll•sl·n·. a l :\\1.:11-1/t•! 11. :10.-1\J.J1. s;i;:.1111 ú 
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rcndclctc1n foicgészíléscképcn közlö111 :~z aláhbiá~ Fiyyclen1n1el kellene lenni a gyógyszertárak-
kal: ,·ban {cflznf111o:off f<iifönbö::() (UJÓ(l!JS':.l~rek megÓVÚ-

.-\ gyógyszcr!úrak éjszakai ügyclclét fcltiintctf{~ 'jára léyil<Ínuulás idej<' alatt. Igy példúul a foszfort 
va,'.'.11~1int a. gyó~yszcrtárl inegjclölii \·ilúgító táhl;~-'$1 ··rclll·Ucniil úgy kell elhelyezni, hog:i• annak tar.tó
c!o1rasos k1v1tclerc nc1ncsak a fenti rcndelclberi_ ~~'-Cdényc ne s{~rii:J1csscn n1eg, s így a foszfor a sza
crn'.ill'lt u~n.sít{~s, hane111 a .,Légo. Ut. J[I.-2." jc:l~ .. :;Lhad !evcgiíre kl'riilvc. ne tudjon tüzet okozni. I·Ia
zé!-:Ü ulas1las IS larla!n1az inegolclúsokat a B. n ~:(i;onlú gondoskocl:'ist kivúnnak a kiilönbözö n1ér
r!'SZ ii. fcjez;t.l•hen. c~1nek h} pontjúhan (a2. oldalj~I~i,\:gck, esetleg n1(Tgcs gúzokal és gtizöket fejlesz!ii 
l:.,z az 11 las1 ! as a H 1adó ! szcrkesztiisl·gében (VI i± ;::ilnyagok stb. 
'.\Iussolini-tér 1. sz.) beszerezhctö 1ncgfeleliJ péj~,,, ___ ..-\ jelen re11dclelen1ben l~s a fen,ternlílett rcn-
dúnyszftn1ban. , :~ >dclethcn foglalt rendelkezések alapjún a gyógy

..-\ .. Légo. 
aclús<ínak egv 
1ncgkiEdö111: · 

Ut. IIL-2." jelzésií ulasíliis If. ki-,_.) szcrlúrak ll·golia!inúról n Hiadó! légoltnhni folyó-
'! 1 · · · -- irat egyik küYetkczii szú1na cikkben is foglalkozni 

pe (anyai hasznúlat.ra vissz:l\·(1rúla,t?:_;_ .. -:.·.·.t " t--fog. Ez ll'r1nészelesP11 lll'lll akadúlyu annak, hogy 
-/+.a Gyúgyszerl·sz Egyesiilel I\özlcn1ényei-hcn tájé

..-\ gyógyszcrlúr:ikrn lH!.YlHlÚ<0•\.·. rnint ·.1 1,··,1,b·,··.·.·•.~.',_',;_•_ .• ·• 
v kuzln!ús jclcnjl~k 111cg. Ezckuck azonban egy pél-

üzlclhe:yiségrc 1~s últalúhan az l·piilelckre is vonat-':;:7(" dúnyút a kíadús clt'itt ide terjessze fel. 
koznak az últalúnos _ elsütétitl·s szahúlvai, 111clvckei,_'~ _,_ Egyben hívja fel a 111agyarorszúgi gyógyszeré
a fr·n!c111lilt>ll .. Ll>g(J·' L'L III.-2." jeizl·síi ul:~síl:ís ,~:: ,;,_szck figyel111l•l arra. hogy ~1 je·lcn {·s fentemlitel! 
la rl:i In:az. 1~·nn<' k köuel kc::f i!l>c11 a !f!JíÍ!f!f s::erf árak-,,,,, f"rcndell·len1IH.>11 f ogla] lakat Yégrehnjtan.i kütelcsek, 
(f[J/akatl is ll!{!fOlllÍ!J!f kell ('Ísi'Jtt~lítcni, rnint e:: nui.v:~-;t é'.)ni\·c\ ez nent tat1Ú(:S. hancn1 kütelezii rendeJkczés 
ii::ft'leknél l'Íii van írva Js 1u·111 lehet llH'qold<isn'nk ~f!: 0>szún111kra. 1nelynck y{•grehajlúsút c\leniíriztetni 
elfoyadni, hor111 a:: ó!ta!dlntn ru1yy/eliilt•f~'i ab!ak0:.. <Y:/''fn"tlll1. 
kol i __ 11·r_n takarj<.il_c. cl és a helsií lár111uíkrtl fJcdh./ <,y:_ 

0 

l ' / / Bud·11il•sl 1H-t2. novernhcr 20-ún. t·rnyri::cst' ,,,.!' at1ak el. E111el!ell a csökkenlclt \"i- ,,„„ ' · • 

:\ n1i11isz\cr ren<lcletéhtil: lúgil:
1
'1s_. n1~l!elt <~ gyúgyszen~szc•k feleliisségteljes '.-~-~:--

111un ~a.Ja ;.;111cs lnzlosílva. Ezért a gvógvszerlúrak „ Olvashatatlan aláírás. 
helyi.~t>geinek clsöté!ít(~st>t csak úgy. ~lel~~t t-s sza~- '.~:32--,..-=""'""'""'""'"""'"""'====-=====----
liad rncgnldani. hogy a fl·nyúlbocsúló fe:ülctcke't <f:IAjánlja a 
az el(iirúsoknak 111egft>lel<'ien teljesen elsi)!é!ítik, s'. ;[~;- (S A fE 1) lE R: 
e1ne!.lctl hcnt a helyisl·gbcn a teljes bl·keheli \"ilú:,-{ ~rf,- OVENALI. 

szájápoló 
fog~ és 
szereket 



!Oli 

Leu koplast 
ragtapasz 
a z o n n a 1 tapad 
nem izgatja a bőrt 
ragasztóképessége 

kifogástalan! 

:-1 .\ (; Y .\ !\ « Y A l\ T :\l .\ :\ y 

Iparügyi miniszteri rendeletek. 

A papiros csomagolásra felhasználásának 
korlátozása. 

107 

--· ;\ 111. kir. iparügyi n1iniszler ;)í.100/lH-t:.L lp 
:_\l. szú1nú rendelell•. 

Az ipari nyersanyagok és \ennékek l'li.iúllílú
~.Sánnk, fc1rgal1núnak l·s ft'lhasznúlúsúnak szah:ilyo
lú:úsúrúl "zúlú 12.112/lUiHl. \!. 1~. szú1nú rench·let
·"fie11 foglal! fplhatahnazús al:ipjún a kiiYl'lkeziikel 

;~í·endPle111: 

1. g_ 
.> (J!v:tn úru\. a1nc!y p:ipiro:-.h:t ,·;ig~· ·~ [iyeµ 
~!\;.iyl•lel0\'e! ~- szi!úrd. hurkolal\fa \pL ft'.;udulioz. 
:;i.falúdn stb.) eson1agolva kerül forgalo1nha, kiszol
,:~'gú\tatúsakt!l' tilos papinislJ<t cst1n1ago\11i. 
!t, . .\z elsii hl'kezdl•slien foglal! n·1H\l'lkt•zl·s 11e1n 
lfronatkozik arra az l'Setn·, ha a Yl'\·ii r(•szl·1-v ;1z 
5'.'l<~.t'.í bekezdésben e111\i\cll úrttl'ikkhiil l'.gy alka!on1 
lü;:d llilil1 darabot !:lZnlgallaln:i!~ ki. 

2. §. 1Vegyés;;i;eti gyár r.-1. 
BUDAPEST, XIV., KOMóCSY-U. 41. SZ. J n'i- (·-; nYoJJtúp:ipiro-;t lilos :inik ('SCllll:1µ0\:'1-

·------·---------------.!~!'.l,·\:'1r:1 ft·lh;1~;:u;Úni. 
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3.' §. 
An1ennyiJit·n a escleknH~ny súlyosabb büntct(i: 

rendt·lkczes: külö11ösen :t l1<1n,·l·clc!c111ríi! szúió<f{i: 
J9::lU:ll. tc. 20G. ~-a, vagy a közcllúlús érdekét ,:e_--;/'~f 
szé!yt>zlelú cselck111l·nyck hiintcl{•s{•ríil szóló 1941:,, 
X. II.' t.. vagy 2. §-a alú JJclll esik, kihúgúst kü~; 
\'el el és kél hónapig, húhorú idején hat hónapig< 
lcrjcdhetü clzúrússal hiinlctcn<lií az. uki a jelen: 
rendeletben foglalt rcndclkezPsek vala1ncl~·ikét 
inegszegi, vagy kijútsza. 

:\ pénzbiintetésrc az 1H28:X. lürv(·nycikk ren
delkezései irányadók. :\ pénzbüntetés lt.~gn1agasahh<
l>rll;ke nyolcezer pengii, olyan t•sclhen pedig, :uni- :'X 
kor 1negúllapílhaló annak a nycrcst~gnck :i 1neny- ';-
r;ybl?ge, an1elycl a kihúg:'!s t:lkövcll\jc a csc!ck----~:-
1nénnyel illctékteleniil elért. a nyolcezer pcng{lnek ___ ;-
a n1egúllapítolt nyereség k1'.·tszcrl'Sl-\·c! fph•n1cH:. 
összege. 

A pl·nzbiinlcll•s útvúlloztalúsúra. 
kihúgús clévült~sén_• az 19:JH:[L le. 212. ~-únak (·lj'-: 
és (5i hckczdt>sl·hcn, a befolyt pl·nzbiintclés hoYa-----:-
fordítúsúra nézve pedig az lH:-JH:II. le. 218. ~-únak,, 
(1) Lekezdésl·hcn foglalt rc1Hll'!kczt~scke! szahad:::'. 
nlkaln1azni. 

,\z clsii hckczdl·shcn 111Pghatúrozott kihúgii!·i:: 
n1iatl az cljúrús a közigazgalúsi llatösúgnak, a 111:-
kir. rcncliírsl~g n1üköcll·si \crli!c!l•n. a n1. kir. rt.'IHl
iírségnck, tnínt rendliri büntclilhirósúgnak liatús
kürébe tartozik. Az 1H29:XXX. tc. 59. ~-a (1) be
kezdésnek a. puntjúhan foglalt rcndclkczl>s szc1n.: 
pontjúból szakn1i11iszlcrnck az iJ)arügyi 1niniszterl
kell tekinteni. 
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·L R. 
rendelt.•! u kihirdetésének napján Jl·p 

llu(.htpesl, 1912. {~vi szcptc1nb1.:r hó ,1-én. 

Dr. l'ar9ha .ló:.sc[ s. k. 
111. kir. iParügyi 111iniszter. 

,.\ 220.000.Jf.J::J .~·.:. {J('fiigymin. rend. rendclke.:ése s.:erint 

csak eredeti csomagban árusitható! 

Gyógysz.ertárakna.k elönyárakkal fco-fco 
szállitun!I. J 
a a R M 0 L Gyógyszervegyészeli Gyár Hit. 
Budapest, XIV„ Hunoária-krt. 14. Telefon: 497~597. 
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Közellátásügyi miniszteri rendeletek. '.A1 illatszerek és kozmetikai készitmények árának 
================"=========================~ szabályozása. 

A gyógyszertárak zsírellátásáról. 

~- ,\ nl. l1.ir. !ii.ize!lútúsi n1iniszll'r -lO'.l.t:ll,:UJ.ll. 
')ZaffiÚ rendc'.ctc. 

:l J1fl!J!J<1n;r:„.:ayi Gyóyys=crés:: 1~·uycsiilct 
El nökségénck. 

Fenti túrgyban hozzú1n inll'.zclt kl'.rt.d111t•vel kap. 
~.-.ob<lha11 érlcsile111 a t. E!;:'yesülelcl, hogy a YidCki 
gyúgyszcrtúrak zsírszük.si."g!ctét az egyes vidéki 
ziilete!diell levúgúsra keriilü sertések fl'hl>rúrujúból 
a gyógyszcrtúrak tulajdonosai ]Jcszen·zhe!ik. 

A liudapt·sti gy1':g; szcrtúrak sertészsi rszükség. 
Ic!e úgy liizlosilh:lló, i1ogy Uudape;.;t .SzékesfÜYÚrusi 
f:!clinisz:erj~µy 1':üzponllól a szi.ikségell zsir1neny-
nyisl~gt1l'k Jlll'gft'lt>\i'i zsiru!alvúnyok ellenében 
zsírl h;.1ru1l'lyik lll'll1tsiparos üzlctéLcn 

hetik. 
H11dapt1st. l ~J.J 1. llOYl'lllhcr aO-ún. 

:\ 1ni11iszlcr rendelL·lt:·hc'i!: 

<)lvrtslu1fofla11 aláírás. 
flíosz lú 1 y YCZC tii. 

- ;\ 111. kir. köze!!ú\úsiigyi 111i11iszlL'r ;)8.·llHl/Ul·l'.2. 
h:. :\f. szú1nú ·n·1Hlelc\(', 

;\ 0.:280/IB·ll. :\l. E. sz:'n11ú n·udl'h·l 1. ~·úha11 
fo~lall fplhatalntazús alnpjún a kövclkl·z(íkel n·n

delctn: 
1. §. 

( 1) A jelen rendel el hatálya kilcrjl'd a 11 ll.000/ 
!\141. P. :\L sz{1111ú rendelet (Budapesti Köz\i'>ny. 
!l.141. é,·i 185. szún1.I 111elll,klctl„nck VITT.. illcHilcg 
Xl\'. rl>szél>L•n l't>lsorult L•s a ,·ú1nl:irif11 .1,~~:1. .. 1;{.[. 
~s 4:35. li"tclszú111a alú l:irlozú l'ényüzési forg:iln1i 
:l!lököteles il\alszPrekrc l•s kozn1L·tikai cikkl'krc (:1 

loYúhhiakha n: pipt'recikkek). 
(2) ;\ jell'll rendelt>! hatúlya :il:'t lar!ozú pipl'

recikkl'k rl~szh·tes felsuro\úsúl az 1. sz. 111t•lll>kl('l 
iarlnl111azza. 

~- §. 
(1 J :\li11dl'n iparos .l·s kt•reskedli (gyt"igysz('rt.'•sz. 

koznH'likus, drogisla. s\11.'i aki pípcrecikkl·k l'lt1-
;\l\ílúsúYa] Yagy y{1111kü!Uildröl \'aló IH:hozabd:·1yal 
'fogl:~lknzik. a jl:len rL'IHlt•lcl hatúlyball>pl~sl·11L'k 

1. 
Gyártja: 

E E R S D 0 R F, Budapest. 
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napjától kezdve pipcrccikkekcl esak a5°/o pólfehff . 2 .. a ·;,:\I:1~yar ~\:o.ztnetikai. (•s Illatszeripar 1942. 
felszámítása 111cllctl hozhat forgalon1ha. "··-'" vt Fenyuzcs1 Adoközüssé.gc·· kötclékl>hc tartozó 

(2) 1\ pótfclúr nagysúgúnak kiszínnílúsúhoz :Ú':'.i\'pnrvállalalok az l. pont alatt n1cgúll:ipílott 111 Ó. 
pipcrecikkcknek a jelen rendelet l1atúlyhnll·pésé~·:~;;·d.on; 
nck napjún ér\·énycs cladúsi úrúl kell alapul vcnni.·:FJ :~.· .. 3. a~ok „ a. p~lfclúr bcfizelésérc lditcll'ZPllck. 
Ezen úr alatt a rögzítclt úr és fclúr cgyiitteS.:':N.,a~ik a .fpnyuzesi_ lnrgal!ni adót a pl~nziigyi halö
összege értendő, az úrba esetleg liclcsz{nnilott for->t;:s~gok altal_ n1cgallapí!oU egyéni útalúnyhan fizc
galini adóvúltság lcvonású,·rll. -<:;;-: J_i_k,. nz . ad?alap 1 hónapra esií részének a50/o-ú! 

{3) . .\. belföldi forgalo1nban t'd<lig ncn1 szere~-::± •l targy1 honapot követö hó 5-éig: 
peH, újonnan clőállilott vagy vúrnkiilföldrül he~:;; . 4. azok a pótfclúr befizetésére. kötelezettek. 
hozott piperecikkek cladúsl úrúnak fs pótfclárá:·;J a.kik a „?\fagyarorszúgí Gyógyszerész E"vesiileÍ 
nak 1ncgállapításút a közellútúsügyi 1niniszlerliÜ-:'.~ _!lndapcsl-vidéki l\eriilelének Adóközössfg'~". il
(Budapest, \TI„ Nagy1nczéí-utca L sz.) irúshan keif-:f:_l_~.tve_ ~1 „B_u<lapesti Gyógyszcrósz 1'cstiih.·t Adökö
k~rni. -_::~ ~osscg1 a~l.oa}ar~;ak a fényíizési forgaltni ad6alap 

(4) A pólfelúrat a sz(Hnlúhan küliin t{>tp\kéí1l:;_~)-1_zctnpon.t.ia~1ol_ ligycle111bc vclt iisszege rc:'!juk esö 
kell feltüntetni. --':-):egy havi re.szenek :lf/

1
/n-út a a. pont alatt {'!nlilell 

:·;;-módon: -
5. azok a pütfé!úr hl'fizetl'sl'rt' köll'lezeltc]· 

A pótfclúral az elüúllitúk l·s a vú111kiilfiildriíl's: ~~~~k y{11nl~ii.lfi'.ldriil hoznak hc pipPreeikkel\l'L :; 
való hchozatall:.d foglalkozó kereskedc'ík kötelesek;!: ,Ja_lo-os potfelaral nz 1. pont :!lat! inegú!lnJ>Ílott 
az alúbhi 1nódozatok szerint a .. ni. kir. I\iizellútás:(:, modon. 
ügyi :i\linisztériun1. Orszúgos Kiizcllútúsi llivatá\:G" ·L ~. 

8. ~-

letéti szá1nla, Budapest" l;}(l.78a sz(11nú pos!atakri~t: \ · ·11 .• ,, .:, . p_1r!cn_':1.; .~"k ~_ielföldi. forgalt.llnhahozata!úv:d 
rékpénztúri szú1nla javúr:i hefizclni: trJ::->l".J .. ozo kt:teskedok \gyogyszl·n·sz, koznu•tiku-, 

1. azok a pótfelúr bcfizell'St~rc kötelezettek}~; 
a~ik üzleti könyveket vezetnek l·s a f{·nyíizl~Si 'foi~l- p r n D liA f ·U&h ;: 

9"'r-S~..<-<';J(=·-~..=5JS."::W 
galmi adót ezek alapjún, akúr a kimen/; szúmlúk~ . !l;;. Ifit tr M R • f;JJ„C H 1 N 0 m N 
rendszere szerint, akúr a bevételeik ulún rójúk l~,~~.o synthet:ikus görc:soldószer 
nlinden hó végé,·el a külön nyilvúnturtoll és :a>j :.:-
könyveik alapján n1egúllapi-totl a;)0/o pótt1clúrat? '.:"::.- Tabletta Ampulla 
legkésöhb a túrgyi hónapot kövctö hónap 5. napi:i'.::; - Suppositorium - Pulvis 
jútól szúmitolt 60 napon belül; i magistrális rendelésre 

x+: s 
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drnt-:bi:1 
1"('\'t'i\;:re 

•:tb) a púlfP!úral ,·[1l\oz.; 1lan iissz('ghcn 
ií 1 hú rí: h:1 ljúk. 

a (:11 . .\ k(.sz!c•tfeh·1."h:! ill<'ipo11ljúha11 szúl\itús 
1\alt (úton\ lt>vii úrul a Yt'Yc'i raktúri készll'll~nek 
il'll IL·ldntl'ni l·s :izt a \"('\"(i h·ltúrúha fl·I k{'l! Yl'Hni. 

5. ~ (-1) ;\ kl·szlellil'jelentl·sn' kiitl'IPzetl kereskedü 
.\ 1~ip1_•n·cikkek Jwlfii!di l'nrgalon1hahozalalít- Jill'les :1z ( 1 j hekPzdés t;rle!nH;!Jc•n i'e[yelt lt•!l:ír 

\al foghdk<1ZÚ kL'n!Skl'lhík a jl'len rendelet halú!y.1sszl·rlt•kl·nrk ;10°/11-út hat haYi L'l{';enUí rl'szlel
hall>pl>sl•1H.'k napj:í\ü\ a r:iklúron h~vc'i pipe1T~c:ik- en, a .~1. ~-h:111 111egjclüll p11stat:ikarékpénztúri 
kvkl•l is cs;1k o\y:1n iisszeggel 111agasahh úron hoz. ·sckkszúni!úra befizetni. .-\z t·ls(i hefizelésl \pg
haljrik forgnlondia. n1int :nnilyc·n üsszeggel a JÚJH~-·ésiíhh a jelen rendelet ha!:'dyhal1.'>pl•sé!ill sz:'1111ilo!t 
rccikkek heszcrzl·si úra a jcll'n rendelet 2. ~-a ér.1arnlinc:ulik napon. a loY:'dlhi hl'rizctl>sekel pe
te\Jnl~hen liozzúszún!Í\oll pólfl'iúrral nÜYekedni fog.lig 110 napos idüközökhen kt·lf \e\jcsí!eni. 

n. ~. 
. ···k 1 . Ez (1) :\Jintlt'll kl·n·skcdi'i. uki .JHJll'l"l'Cll\ ·t·~· aru:úlvha. 

sílúsúYal fog!a\1,uzik. ];iilt'\l's :i .ielen rc1Hleh•l ha·. · 
t:ílyh:dl·pt·sl•11l'k unpjún hirlokúhau ll"Yii pipt•re. 
cikk kl·szlt·l{·rii! lt>!t:'lrl rl'h·1·11ni .. \ h·\\;"1rhnn !'el 
kell liinlt•llli készíln1{·n~·fajtúnkPnt 

a rendelet 
i. §. 

kihi1·dell>s{•nl'k 11ap.iún lóp 

:\ nlini~zll'r he\Y<'ll: 
ltri:pÚ('::,11 f,ajns ·s. k. 

ú\la1nlitkúr. 

ha-

sza l 1:1 l os ll H·g11 t ,,.(•zl·sl·I. 
ht•szt•rzl·si l'gyst:gúr:íl és 

1. s::. 1111·1/r;J,-/1·/ (!:: ;)8 .. íOO/ffJ.í'l. J\. Jl. s::1í1111Í 
n· 11rlt·lcl hc:. 

a lll'SZL'rzl·si úron kiszú1níto!t {•rll·kl•L ;\Z ily l JÚ/!t'rl'Cikkek kii::t; /r1rf11::11uk n: 1tlúl1h f1·!surull 
111tídon t'lkl"·;zítv!I lv!túrl :1 ht'.il·lcntti l\l'\'{•11ek lel· dru[njl<Ík: 

g~'llí'k~ l·s. !:dd1~.'l_yl·1H'~', ftl'lt>p!11-'.yl·nl'k\ fe!liint~·lé Illa\osíto\:! zsiradt•kok (zsíros Yirúgo!ajkivo-
~vYt;I ~·s_ l:.t·gszL'_l"llt_'ll a\:1,1rva a .IP!l'll rt·u~.h·lt•l_ l~·a_t.:dy tatok is). loYúhbú sz:'ij- (;S fogúpolú szerek s ilye
hnh'JH'Sl'lri\ szanu!ol\ 8 nap alatt a koz:llal.'i~ugy ekként kiszerel\ tnús készí!n1ények, a1ncnnvilien 
niiniszh·rlu·z (\"I.. fiíosz!úly. Budapl'sl. \ ·· Szl'ehc 1e1n !urtozuak a 458. szún1 a\ú. ;dknhol néll~iil. a 
nyi-rakp:ir\ fi. sz.,l fel k;ll 1,erjcsz~t>ni. . , ngpor és fogpaszta (fop:cré1ne). ];:i\·(;\l•lévcl. 

121 :\z (1 l iiPkezdl'SIH'll t•111\Jielt hc.1clenles , · 
kiilelczPllst\~.,' tH'Hl terjed ki azokru a piperecik . .· Ht·~zlelesl'll: 
kl·kn'. aint>\\'t'kel a ]H'.i(:lenll•sre kiill'iczell n1ag,, l!~a'.oslloll zs1radt•kok. idel-rlvc a zsíros ,·i-
ú!Jíhi!t e1ö. · ugola.1k1yona\ok:1t. loYúh]Jú fng- l·s szújúpolú sze-
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rL•k s ilvcnekkénl kiszerelt inú.s kl·szíl111{~11yPk al~··'.Y Snchet, illatosított papírlapok és 111andulakorpa: 
kohol nélkiil, 1nint hajolaj. dióolaj. bojtorjún~yü. ,. illatos fürdösó: Heichenhalli fenvőkivonattal illn~ 
ki;rnla.i. fi\ocq1nolaj. hrillnnline. f1>lyl·ko11y {•s szi-. ,. tosítotl fürdösú korongokha prés~lve. továbbá Sa
!úrd (inei-evilett); hajpo1n:'id{~ (cus1netique). haj_:.· pinol Fichtennadelinilch és Sapinol Fichlenna<leL 
kcniics. hajuszpedrii, handolin. hajuszrix.alor. frL bals:11n néven forga\0111ba kerü\6 fc11vökivonatok: 
seurcré1nc, korpaponuíd0 (kl~n110111:ídl·). v;1.se!i11po- i!l:itosílotl vizek alkoholtarlalorn néll:iil: izzadús! 
inúdl~. 1narha,·elöpo111údl~: fog- 0s szújúpolú szcrl~k, felszj\·() papirosok. vagyis v{~kony itutósPapirosok . 
.szújvizek, napolaj (feslett. illatosított zsírosolaj. illulositva s esetleg hintéiporral (pudcrral) hp\·on-
úgynevezetl sta11dardola.i). r:1. kiskönyvecsk0k alakjában. 

-i3-L vá111tarifatétcl alti f<1rlo:ll<11': 
/(0:111ctikai kt~s:íf1né11yck al/;o/iol ru;lkiil. 

Hl·szletcscn: 

Kivl~tcll képez: 
A.z illalosítoll gyennckkenűcs, a horsavas vagv 

s'.~licílos hinliipor l•s az illntosítatlan gyern1ekhiri
lopor. 

.JS;'i. P<Ín1/arifa af<Í f(lrfo:nHk: 
l\ozinelikui kl·szílntl>nyck alkohol ni.!lkiil, 111int: 

honey jt>\ly. knlorlPrn1a, n1alatine goldcrcanl. c1·{~1ne 
celesle. glicl'rin ert'.·1nL'. koc.sonyús \-;igy !'olyékony 
illatos gli<:l'rill. sth.: ajaki!'. :1j:1kpirosítú. arcpnr ~Iindcllllernli :ilkohollartnhnú illatszer l\'i koz
(puder) (poudn.• dc riz). folyl,kony puder (cau dc 1nctikai kl·szít111l·11y, ideér!Ye az l'rt'is illatú vagy 
\vi;, eau de Pdnee~s('). arc· l·.'i ajakt'estl·kp].; !l1ougp. egyl·hkl•nl tiin1ényítell L'SSZPll<'iút. 

Ún de thl•úlre slh.L szinhúzi zsi~-ft~sli·lc szt'n1fildiik- Hészletc.sen: 
festék (crayon'i: gyen11ekúpolókeuiícs 0:1110\i11-1:r{·- :\linde11ne111ií 11!kohol\arlnl1nú illatszer {•s koz-
nte), gyerniekhinliipor: tiinsó!ön1li. v(•1?:éselúllítö- rn:til~ai !.;.észítn1é1~y, niint: .illatszerek (pnrfürn); 
rúd (stiptikpencil): sziirvesztii (dt'pilalorL haj- eros d!atu cs.szcnc1úk (lllusio) kiszerelvl': fejn1osó
növe.'iztükcniícs. hrill:inlpudl'r. il\:1!0.síto\t vaselin; ríz (cau vl·gl·tale, Lolion vl·gétale, cau A!hé1~icnne. 
titkos szerek koz1nelikai cl•\okrn: hajfestl·k. haj- ,eau de Quinine. eau dc Portugal). bay-rurn (chant
rcgcnerútor,hajsziíkítií. l1ajfestiipor. diúkivc1nat, poning l1ay-ru111. cisLay-ru1n, ne\\' hay-runi). nyír
hajusztus. köriintpnr. küri.i1uvíz, kürünl\akk ((•11u1. fahajvíz, hajpctrol, kútrúnyos haj1no.sÓ, ú. n. pixa
il), körö1npaszla: fiirdiivízil\al<Jsítú por.· pa~ztilla · yon. pipcrcecet (vinaigre de toille\te). arc1nosó
vagy inús alakban. piperehornx. 1nosdópor. nH1sd(Í· .\·.íz. hajgüudiirilii. kö!i;ivezek (eau . de Colognl'. 
pasz\a. fcjinosópor vagy paszta fej111osÖ\'ÍZ: szo~. Lologne rus.'ie, catt de Lolognc a1nhra). eau de La~ 
bafiislölö virúg-. folyadl·k-, papír-. por-, kúp- ,·agy vaude (l'au de Lavande :unbra), alkoholos szolia-
1nús alakban, illalosíló horíl{•k. púrnúcska, ú. n'. illat. l't•nyiiillat. fog~ és szújvíz, kl·trl·tíí foly(:•kony 
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hrillanlinc; i\latsú (s1ne\ling salti. 
nnn-. likiir~ ós púlinkacsszeneiúk. 

Kiyé\e\t kl·pez: 

Az eriís illatú. ,·agy egyl~bkl·nl tii1nl•nyitcll t•sz_ 
szenci:i, run1~. likiír- (•s púli11kagyúrak r(•szl·re. 

Könnyítések engedélyezése az 58.400/1942. K. M. 
számú rendelet végrehajtásánál. 

.!:.:. ~*' :···,, 
:\ tn. kir. kir. l\.ÜZl'i\:\\:'tsiigyi ).linisz\('r 

Hil.-HlO/lI. a.-19·12. szú1nú rl'nd!•le\c. ~-

J/ au y<tro r s:áui (; !J<Í!J !f s: 1' ré .„: E!!!! e siil e t ne k 

.-\z i\latszerek l·s koz1netikai k\•szí\111í;!lyPk :'irá~ 
nak szahúlyozúsa túrgyúhan kindo\l ;18.-HlO/lH42. 
I\.. ).L szú111ú rendl'leten1 y(•grchajtúsún:"tl kiinnyÍ· 
tl•sl kh·únok hizlosí\:1ni a kilzvetleni.il a fogy:1sztli-, 
közönsl·g ellúlúsút szo\gúlú kiskeresketliik (gyógy. 
szcrész. drogista, knz1nelikus slh.) rl·szl~re l·s l•p. 
pen ezért a k{iye\\;:l'z<"1 111údosilúsl 1.:11gl•cll·lyeze1n: 

11!1 

új YÚsÚr!Ús. akúr euyl~h l'rlesiil:· ·1··· 
Illl""' 11 '{ · n_ · es U l·lll püll-

' ··r ~·'. api ant l~l'tll tudja, de lcgkl·sÚhh folv ·i 

· .lpl 1 l!'i 20-ig. :t k<izvelll'tl foo ·· "\ · ·· .· t 
:cladús esl'll•ht·n .

1 
f, 

1 1 
. . -t-.' ,tsz 011ak torlt•n(·> 

--- • . ' e!l 11\ alkozo\l J'('lld •l •l 1 
-talvhall•pl•st• (•!iíl! " .. · .. 1 . - el t'lll 1a-

.. ,-„, . . ll\lll.\ il'n volt logvuszlói úrlH>i'. 
:szcs~l,tr!alu1u JHpen·eikkl·kul·l 1 "'I' ·I'. . 'f' •• 
e"Ych Jlil),., ·1 i 1 . l'o 1.: 1c1Jb .~O „u e-: . t 1tc1 \. \.l' u1el pedil-!: le•ifel'\t>l>I ··>11"! 1· 1 · , 
sz:11n1lhul. ' <:'.' • • 

1 
-

0 
e :irnl 

'.!. :\. rendelet H. ~-:'n„ 1 ron· ti· .. 1 
íinnl'pckkel k·11)csol·11·, . , .i dlZO ag. ;\ !iú„\'("!l 

. ' - • >S lla"vohh for ,, ! 
tck1n!cllel lll'lll l'lllt'I ·J· 1_:--1: • hd 0111n1 ralú 

1 
„ 

1 
l \. d og:ist 'IZ ellc11 J 

\OZYel t•niil a fO"Y'ISZl!'I·'·. „ : „: , logy 

k
. 1 "" ' •. ) ~OZOll"I"' fl'SZ "1· · • ' 

'IS\.l'I'l'Skedii 'I ,.,.,,·,1 1 t 1' ·:·b .. l e tl!'llSl\O 
' ' l' l' l'lll 1·tl·iJy]' 1 · .. 

. 
ján a hirlo!;/tli·iii li"i·" · . '. < • i.i epesl'ne];: n:tp-, ' o JHJH'rl'ciJ·]· [· ·, ·· J t • "j 
uYisl·giie" felYett !1 lt ... l 'I I '~ ~ ~esz e ero tJJl'llY· 
._n;cgú!!nt;ftott 

8 
. ' all '

1
'r l' d' eset :1 re11delete1nli~n 

, ' ' n.ip ll' \:Cl! 1-1 ll' 1 I" , . el es 1°y •
1 

lt•lt·· . 1· lt . - . •tJHin il' ut Y1'"ZI 
r'>. ' • 11 e· (•r1c·szll·sl·nt>I· J 1 · · 1 · 

0 

eY ÚpriJis hú 11 . , ; 
1
· .. " · ~ l<I arH t•,tl•l fo!vú 

,. · · · -lt 11101 os1!0111. · 
I• 1gyl'ic•111111e] a !.;iskl'rt•sl·l'di'l· l. . 

11eilt>Zt'll érll•!'l'Si\]H j" ]° . ~. 1 ~ 11r!oka!t:11l ]<•Y(i 
dkk kl·szleil•k~1·1: ,,,· ','· e t\l·n!JallHill. a\·1II! pip1•re-

• l');.t'!l"l'l l'lll h " . ! „ 
a fogyasz\Ú\.;ÜzÜns0" ré~· ., , , ·„. O.~~. :t .i:OZ\'t•\\t•lliil 
:1 hivatkozol\ l'l'lHll'\0 ,

1 
.zl~tl ,lll~Sllo ktskL•n•skt·dtl 

l l'lll 1· pont 1·1 szt•ril t J • • · • 
tol! IPl!úr t·rlt"kl•b!il .. i:. . .. ' ·„ · 1 ;:1sza11u
ronh:isso11 l·s es·d· ·~'. ll .'':-.. Clll~t'll. kuliitl 100/o-o( lt•
kllúr iisszl·rlt"kt: '1·: .• 1.~. i.l~ Ilnt·~:tvkl.wn <'siikkt•Jl!.'l! 

Fí'lhíY ~. ptzzt a ie!JZl'll'si alapot 

""•""""'""""""'""""""mm""""'"'""'°"'"·"'·"""'""'""'"~""'""''l on1 1. C.1111<'1 ho"Y l'Z, 1 1 . 
·soronkivlil ! . - . : t>. .f n rr· 111 

(' k(~z\·seuH•l 
m R !fii li:!J m fl1>.V. lf" lU m "'~ n m l'!IL 1' I· . IOZZ.I '." '.'rdd<l'lil'k tudomúsúra. 
fl U g B lfl\'Jl i=i ~ i!J1I la B\!I ~ ti ni'·: )l!( •

1Pt sl. 1 \l.t2. apnlis hú /. 

1. :\ rendelet :i. S-úra \·n1Hlikozú\ag. Addig; 
:uníg a kiskereskedíi a raktúr:'t11 lc'.•Yií piperecikkei
nek n gyúr:ik últal rt•ú húrílol\ pútl'clúr összegét 

Robo1ans, Haemopoeticum, Hízlalószer '\ mi'.iiszl1·r hely1·I t; 
100 tabletta 

1
"':"w·:y V1/os s. k. úlla111titkúr. 
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ill. Jdr. l\.ö::elláiásiiyyi 11/inis::ter 
ü3.8ii2/19-l2. 

tár értékelésére vonatkozó kötelezettségüknek az 
ibhi 111óclozaltal tegyenek eleget. 

"l'úrgy: l\.önnyílés t•ngcdélyezésc a A hejclcnt(·src kötelezett kiskereskedők leltári 
58.-Hlü/19-!2. 1\ .. :\L sz. rendel szlctcikcl fogyasztói úron értékelhetik. Az ily
végrchajtúsánúl. 'don kisz{unított leltúri értékhül :J7°/o hozható 

·onúsha. Az ez ulún fenn111aracló összeg tekin-
T. ,)fayyarors:<iyi Gyúyys:::t'fés: Eyye>8ület idií a leltúri készlet Jieszcrzl~si úrúnak és ez ké-

B11dapesl. zi alapJút a :~o0/o-os pótfelúr·bcfizctésnck. 

'fudoniúsul és az érdekeltek nlegfelclö táj-. Ezzel a L l'. április hó 7-én kelt 63.400/1942. 
koztatása végett 111cgküldön1, . leirato111 2. pontjúnak n1úsodik bekezdése ha

lyút veszti. 

.A.. nlinisztcr hclvctl: 
Ro=váczy -

úllarntitk:ír. 

Folyó évi április. hó 10-en kelt bea<lványár 
hozzújúrulok ahhoz, hogy a kiskereskcdlík, az i. 
lalszcrck l·s kozn1etikai kt!szílrnénvck árúnak sza 
húlyozúsn !úrgyúhan kiadott 58.-1:-00/lfl.12. K. ~· 
szú1nú rcndc\t•\ H. §-ának (1) hck-ezd(·st•ben cll.iír. 

Budapest, 19-1:2. április 10. 

A 111iniszler helyett: 
l?o::uáczy 

áll:unlitkúr. 

mosószappan és a mosószer, valamint a pipere~ 
~""'':::55"°"'""'""'""'""'""'""'""""'""""""'""'""'""..../,s a borotvaszappan forgalmának szabályozása. 

L E U K 0 P l A S 

18 E 

A ni. kir. lZözellútásiigyí :.\liniszter 102.260/19·1~. 

Magyar gyártmány! IZ. i\I. szún1ú rcndclcle. -

(KiYonal) 
a közgyógyszerellátás . . · · „ ' A szappan cs a 111ososzer hcJelentesének {~.., 
a MABI, OTI es irrrahnúnak szabályozásúról szóló 780/1942. :.\1. 
az összes kórházak részér . ~zá1nú rendelete· 1--!. ~-úban foglalt felhatal· 
szabadon rendelhető. 1uzú.s alapjún a belügy-, az iparügyi, valamint a 

ercskedelc1u- és közlekedésügyi nliniszterrcl 

S D 0 R F , BudopI "'""' " "'" "" '"" """' ''"' 
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. i // f//rÍ nos rt' nd cl kc:: 1~ St' /;. 

. 1. ~. 
:\ ,Jl'll'll, r.:t,ldl'lel hatúlya al:'I tartoznak: 
a) a zs1rbol vagy zsírs:1vl>ól !úoo·tl ,.,,„,. 

\' 1 1 • Mh' 'h 
l .tva P szappanosílús út jún l'lií'dlílott ,1•1· ,.- .. 
·· 1":1· 

1 
, . · ' · o . .1s1a 

:-,zo n'1 {.J \Clnt•nv. \'a!!oll türt s·11't11lt , .. ,„,. „ t"t 
: • • , • • •, • • • • · ' • • t'I. on o t 

11.1t1nnsz.q~p.1n \nz •:lahlnakliall inosúszappan); 
. h1 1n11Hl.l'n .111osn~ra szo!gúlú ke111l•n)'. fl·lkl'~ 

llh:lly \'agy lo\yC'kony 1nosúkoek:1. 1nosópor. szap~ 
p:~1.~pcht'l~. sz;1ppanpót!ó l•s 1nús h:ison\ó üsszt·lé~ 
\e.u 1nososzer (.az alúl1lJiakl1:111: 111osószt•rl: 

e) niin•lt•n olyan sz;1ppan. a111ely lll'lll 1 nosú~ 
szappan. n1osúszer, \'agy Hl'lll keniíszappan l•s lH'll1 
h~,rol\'nszapp:in (az :1\úhhinkl1a11: pipercszappatl): 

dl a horot\'aszappan. · 

nyi\\'Úno:- gyúgysz1·rl:'!r 
fiókgyógy . ..,zerlúr). 

JJ I' jt' f {' II [(:S. 

iL $. 
, (:\1 :\Jindt~ll kiskereskcdii. ,·a!aniinl 

gyogyszl•r!i1r küll'h•s bvjell'nlcni a .it·\1•11 
Illilldt'll 
i't'!Hh•Jet 

' \ul.lályhall~pésének nap.1an liirlokúhan \evü pipere
l1orolvasz~!ppan n1ennyisl·gél. 

4. §. 
(1) A h·:.~l'lt·11t~·::-l a n1osúszappa11ra és a 1no~ó

szerre vonatkozólag a jph·11 rcndele\ l. sziünú llH'l
\l~k\elc szerin\. a pipt'l'l" l·s a liorntva:;zappanra 
\·onatkozólag pedig a II. szún1ú 111elléldel szl'rinl 
}\[•\ példúnyhan elkészitYe a jelen rendelet llH'f.(

jelenl·séti"1l szú111í\oll nyolc napon heliil a :\losó
sznppan 1\yilvúnlartó Irodúhoz (Budapest. \'l.. 
Benczur-ulca t:L szún1; 11 tovúbhinkhan: irodai 
kell lienyujtani \'agy poslún ajún\Ya hekiildeni. :\z 
Iroda a beje\('Jl\l•s (•gyik pl~ldúnyúl hl,\yegzíível (•\
\útva :1 \1\'jt•h•nli'111l'k vissza11dj<1 t.pos\:'111 ,·issza-

kiildi). 
/,lir aflÍ 11i'lcl. 

(}, §. 
( l 1 A :1. ';:;. :1\:1pj:'!11 hejelentés alú esií kl·sz-

1clvke\ a jl'len n·ndvh·l Jiatülyhallopéséuek napjú
tóL az ei'.\\\;tn clüúl\[\ot\, il\eliíleg beszerzett kl~sz

·Je\l'kel 1n·dig az t'Jijú\lílús, illetüleg :1 hl'szerzl·s 
napjútúl kl'ztliidüetl zúr alú hl'iyezellnek k<•ll IL'
kinleni .. .\ zúr alú \'t~ll l~l·sz\1~\ekel forgalotnh:l 
hot.ni, fl'liiasznúlni Yagy azokkal t•gyéhkl~nt ren
delk('zni cs:d~ a jl'lt•n n·tHll'lel rPIHll'lkezl·st•i sze-

rint szabad. 

:\ /;ereskl'diíi foryalon1 s::ril)(íl!Jo:dsa. 

7. §. 
( l) ;\ zúr alú ht'lyezelt 1unsúszappan. 1nosú 

, .it.t·r. pipl'l'l'- l·:' iiorol\'aszappan kercsk1•dc"1i for-
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ga:...nUl a közellúlúsügyi n1inisz!cr utasítúsai szc- _ 
rint az Iroda irányítja. 

(2) Az Irodn a kiizellútúsiigyi 1niniszlt'r közYct-<· 
len feliigyclelc ::dalt {dl. 

{3)· A. jelen rendelet halúiybalépésl>liíl kezth·e< 
1nosószappanl. n1osószcrt (•s LorotYaszappant --·<, 
az eliiúllílókon fpliil --- csak a kijelölt nag.v- éS'. 
!dskereskcdök. pipereszappant pedig csak ezek~ 
»alan1int a gyógyszert{1rak hozhatnak forgaln1n!Ja.·· 

12. §. 
(1) .Az elöúllitó l·s a nagykcrcskcdc'í 

szappant, n1osószerl, pipere. l·s boro!Yaszappant 
csak írúshclí megrendelésre és csak az Irodától.
knpolt ,..ngedély alapjún .szolgúlta!l1al ki. 

(2) J\.1, előidlító nagykcrcskedi) :1 hozzú beér
kezett és úllala elfogadott irúsbl'li HH~gr1~nde!l·sek- -_'.-; 
riil szállitójcgyel - a111i egyben szúnll:t is lehel -
- {~s útvéleli clisnH.'l'Yénvt úl!íl ki t:s ('Zt'kl'I 
Irodúnak naponként bckÜ!di. 

Ul) Az Iroda a 111osúszapp;ui. 111osúszl'I". pi
pere- és borol\'llszappan kiszc,dgú!tatúsúra Yon;if. 
kozó engedélyt 111ind a szúllítójcgyrc, nlind :1z át
vételi clis1nervl·11yn.~ rúvczcli és azokat :iz L·lü:'tllí
tónak vagy a uagykerL·skcdiínek h:tlatlt"kt:da11ul 
\'isszaküldi. 

(4) Az clüúlliló, illclülcg a nagyken:skt•dö, a 
1negrendelést csak az engedély ker('tein lwlül tel
jesítheti és az úru útvé!clének az ú!véleli L·lisn1cr
v1•11yen a vcvü úllai türlénl igazo!úsn útjún nz út
Yételi elis1nervl·nyt - löhh elis1ncr\·{'.11yt jegyzék
kel - az lrodúnak is11101 hl•küldi. Az úlvéll•lnck 
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igazolú!:iÚl pútolja a _posl!ti '.'el
fu\·arlevél. vagy az aru alvetc

últal törtl·nl elisn1en_"•se. 

1 :J. §. . 
( 1 l .-\z Iroda a tnl'grendelPsliL·n a llHISt~s7;_a_1~

·;\:in. tnosúszer. pipP!'l'· l>s horah·:_1s7:'.ll~Jl<lll n111~ost:
,j,l~rc (111úrkújúra) vo1i:llkozó nH·g.1~·\o\t>sl csal~":~~~;.~ 
-~ ·ih·1n yeszi fi"Yl'le1nhe. anH•nny1hcn az clo,1 ito 
n~ ' · · t"t. •• 1 ·1··1 . · :rut n1earendel-ragy a nagyken·skedo, a i:I o :iz •1 t"t 

!'·k n Jdyúnl :'iruY:il rendclkl'Zlk. 
l . (2) Ila az az t>liíú\lílú. Yag~- az a i~a~ykc_rcs-

1.. 1_ .. ,1 ·iz :1rul llll'orl'!Hlclll~k. :1 k1vanl aru-
·t•c o. H dlll • · ' _,., • 'Jl '!' ·" " 
•al !H'lll rl'nde\kczik. :1z Iroda az .. art~. sz_:~.,' .:1sa~·~ 

. . I ": ll'tr" I , .. ,„,. ll'l"Yken·skPdnl is \d.Jclolhcl. nas e 0.1 1 ) • ,.,_ ',.,_ • . 
1
. \". 

··1 .· 1 ·,,··111'" •1 sz:dlító"1pory {•s ;1z :itvetc 1 e is-•rro ("1\ H e n ' · " · -t"t. „ .. 
ncr\·{>1~\: h;•\i.iildiijl•I. \"a\aniinl a n1egrendelol is 

'rertcsíti. 
15. ~. . 

( 11 Azok:d ;i kiskeresk(•diiket. aki~;: 1nos~l
,_ , · . ·ne!· illl'lií!P" pipere- t'S Sza1,11an11ak vs n1ososZl'! ,, - :-- • , 

-'. · 1 1 ·· .. ,tl, ül '\ forrvaszlok rc-horoh-:1'.'1zappnnna;: ~oz' ( en ' t"t-•• .".. • ••• 

-Szl~rl' úrusí\úsúyn\ foglalkozhatnak. a \OI\l'll~h,llo 
"ÚL' cls~·; liszlyist'!iije je\iili ki. 
,, " · · J>'lll úrusítú-it>-\ .-\ g~·úgyszl·rtúralz ptpen'szap , 
súra ki.ieliill·s 11l,lkiil _jognsult:.ik. 

ANTAL:CHINOIN 
azai növényekből összeállított. h~shajtó

ze.r, a legmakacsabb székrekedest ts meg
szüntetí. 20-40 tabletta. 
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17. §. 
(1 "i :\ kij{']Ü\I kiskt•reskedli llHisúszappan.·.: 

1nosi'1szer. pipl'rc- és borot ,·a.szappan sziik...,l>glet{íf. 
csak nhban a szapp:innagykereskediii kürzellien .·, 
iizlct!C'l (teleppel) hirü nag_\·kerl'skt•diitti\ szt•rezhr:ti 
be, :11nely11ek tcrü!etl>n sujút iizle!t• Y;in. Ez a ren
delkezés a pipereszappan !l'kinll'l1."hen 
szcrtúrakra is Yonalkozik. 

(2) :\ kijelölt kiskereskedr'i 1110.s{iszappan. 1nn. 
só.szer, pipere- és horoh·asznppan sziiksl•glPh~I. 
gyógyszerliir }H:dig pipt•reszappan sziiksl·gletó! húr. 
1ncly eliíúllító!ól is heszl~rezhcli. 

:1 fnyyas:tákrr1 Po11r1fko:á rl'11dl'fk(':1~sck. 

18. ~-
( 1 ·i • .\ k isk(•resk1.•tlc'i n fogynsz\ú rl·szt'·rl' 

szapp:111L ino .... ú-;zerl. pipere- (·s linrol\·aszapp:i11t. 
a gyr'igyszer\(ir pl'clig pipt>n·szappant csak n 
gyaszli"i ,·ús(1rlúsi kiinyYl·lH• Jwjegyzt'·." nH•lletl \;s 
legfeljt>lih :1 10. ~-ha11 111egh:l'lúrnzo!t 
h1•n szolgúltalhal ki. 

{~) :\ kiszolgúltalhatú 1nt·1111yisl·g 1111•gú!:apí
tús:íhoz sziíksl>ges adnlnkal a kisk('rcskt>dii. illt·!i'i
leg a gyúgyszc.•rl:ír :1 fog_Yasz!t'l \·:'1si'1rlá"i kiinyrt~
iH'll elleniírizni köteles. 

un A lllOSÓSZCt' kiszolgúl!a\úsúl a YÚsúrlási 

köny,- .. 111osliszappan" ro,·atúha kel! hL~jegy(•zni; a 
.. Yúsúrolt c·ikk 1negne\·t·zést··' ro\·atln111 :izc111l>an a 
.,llHISÚSZl'I'" !JH•gjpJij](•sl ft'] kl•J! !Ü!l\t'!lli. 

lU. ~. 
(, 1} . .\ l'ugy;1sz\Úk r{·sz(•rv az• Ol'SZÚg Pgt~SZ 

1„-_, 
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és kisközsl•gckben :i községi. illelöleg körorvos.·. ··.-zappa'.i.. _niosószPr. pipere~ l·s borotvaszappan 
1negyei és törvl·nyhatósúgi jogú vúrosnkhan a vú~·.{ ;n1enny1sl'get :1 szúl!ilús idejének (;S u vcvc'inck 
rosi orvos, Budapesten pedig a keriill·ti szolgúlalnl incgjclöll>sével. 
beosztott tiszti orvos igazolja. Az igazo\vún_••l vú- (2) A nagykercskediik t~s kiskcrcskcdiík kü!c-
siirlúsi könyvvel cgyiil·\ fel kell 1nutatni. fcl,icgyzl>st vezetni. 111e\vhcn tétclcnkint fel 

(5) Pipcrcszappanbó! kéthavonkint l·s szcrné- liinlelni az últaluk hcsz~rzctl 1nos6szappan. 
lyenkint lcgfcljehh pgy darabot szabad kiszo!gál- >.jfJc.ílllO!iÓs,zer, pipere- és horot\-a'izappan nu.•nnvisl·gé!. 
tatni. hcszcrzl>s idcjl·nck Los az cli)ú\lílónnk vag;- nagy-

(()) Gyennekek részl•rc kl·t {>\·cs korukig ha- n1cgjclöléséve1. 
vonkinl két darah pipereszappan szolgúltalha:tó (:-!) A kiskercskcdiik kötelesek feljegyzést \·e-
ki; a két évl's kor betöltése ntún az (;1) hckczdé<; últaluk naponkinl forga]o111hahozott 1110-

rendelkczé.sci az irúnvndók. 1nosószer. pipere- és horot\·aszappnn 
(7) A gyer1nl'kek- ré.szl·rc ;i (Hl bckezdl·.s (•rlcl- ''"""'"nyiséué1.·öl. 

111éhcn kiszol~:úllatható kt'·t darab pipt'l'l'SZappan gyógyszertárak az úl!aluk ln:szcrzC'lt, 
helyett 20 dkg n1osószappant \'agy ;)() dkg ino.sú- az últaluk forgalon1bahozott pipereszap-
szert is szuhad ki.szolgúllatni. a (2) l·s (;-!) hckczdéshcn foglaltak szerint 

(8) Borolvaszappan C"s:ik a vúsúrlú.si kiinvvhe feljegyzést vezetni. 
bejegyzett Ifi l•\"l'Snél icliísebh férfi szetnt"lvel~ ré
?zére, szcn1l·lyenkl>nl \"s húro111havonki11l. lcgfel
JCbb egy darah .szolgú!lath:l\ó ki. 

\.t'ff!/l'S r1'ndelkc::.ésc. 

A n1osószappa11. 1110.súszcr. pipere- és horotva
szappan eliíúllí!ús:·1val ip:irSZl'l'Íil'n foglalkozök 
havi !cnncll•siik 20°/o-út - kii:ii11 jegyzt'~k vezett'·sc 
n1ellctt - l:irlall>kolni kii!ch•sck .. .\ \arl:ih"•koll 
n1cnnyiség elosztúsúról az lrodn úljt1n a ki)zc:!úlús
iigyi 1niniszler rendelkezik. 

sek 
kell 

~a. {:}. 
(1) Az clüúllilók t'•s a nagykl'resl.;,cdtík kiitelc
fcljcgyzést \"CZelni. an1L·lvlic11 !(•tclenkinl fel 
liintctni riz iH-taluk forg.alon1bahozott n1oséJ:.. 

~-L S. 
gyógyszertárak rncglé\·ö n1osószappan. 

t'·s boroh·:iszapp;i11 készletüket a jelen 

E lll 
Magyar gyárimány! 

a közgyógyszerellátás, 
a MABI, OTI és 
az összes kórházak részére 
szabadon rendelhető. 

E E R S D 0 R F , Budapest. 
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fl'!Hlt'll'l ha!ú!yJi:i\l•pl'sl•lií\ .:-,zú1nitotl !egfC'Jjebh :\() 

napig úrnsílllatjúk. 
1_.i1 Az 1

1 
l. (:')J h1•kt·zth:·\lwn 1negúll:ipilo\l ha~· 

lúridii ellt•lll' 11\ún a kiizsl~gi t'lüljúrúsúg. YÚrosuk-· 
b<U! a polgúrtnester jl'liili ki az\ <l .-.zappankl·reskc_ 
diil. akinek a kcrcskedií. illetiileg a gyúgy~zcrtúr 
fpn111naradl k{•sz!et1!t úlad11i kiiteh.•s. 

25. ~. 
(1) \lt1gúnhúzlar\úsban szc1nl~lycnkinl ket kg- .. 

núl !öbh n1osúszappanl yagy 1nosószert kt,szlcthen 
tartani IH'lll szabad. 

(2) Az or\·osk:unarai tagok a jelc11 rendelet 
lH. ~~úb:111 rog\al! rench•\kl'z{•Sl'k a\apjún kiszÚillÍ·. 

·tolt fl·\{•yi ninsószappan- l·s ll\Osöszersziiks0gl.elii
kt•\ 1nagú11l1úzturlús11kl1:111 kl·sz:pt)H•n tarthat.iúk. 

(:\'i :\ nu1µilnllúzlartúsúlian az. (11. illl'líi\l'g a 
('..(! bPkl~zdl·shL'll tne~ieliill lllPll!l\'is1.\~nl·I n:igynhJ(: 
kt•szlcl!el rcnde!kl'zií' i·og~«1sztön:d~ 111indaddig 11e1n 
szabad nHisúszappant \'agy 1nusú~z~·rl li\'SZt'n·zni, / 
:unig kl•szll'll' az (1). illl'tiilt·g a !2) lwkczdt•slicn 
111l'g.,ielö!t n1en1Jyisl•g al:'t lH'lll csiikkC'n. 

Biinfl'ffÍ rendelke:é.'ick. 

:!Ii. ~-
(1) Anll'llll\'iben a esclekn1l•11\' súlyo~ahh hiin* 

lldi'i rt>ndl'lkezl·~ ;dá 11cn1 esik. a. 180/19·1'.!. '.\l. E.: 
szú1nú n·1Hl('\et H. ~-únak (1) bekezdésl·ben rncg.:„„ 
úllapíto\t kihúgúst köyel v! és az o!I n1eghalúro-·{· 
zotl büulvlt·ssvl J1üntelvndti: 

7. a kiskereskedii l·s a gyógy~zl'rúr tulajdo*:· 
11osa (engedl·lyese. fcll':iís \'l'Zetiíj(.~). aki a 15. §~. 
\ian 1uegúllapítolt \djeli.Hl1 s l { t) 1.Jpkezdl·s!, i\letü~„" 

131 

,lcg jugosullsúg [ ()j és (tl) bekezdés] nélkiil szol
"··:.··gúllat ki 1nosószappa11t. 1110.sószcrl. pipere- vagy 

hurol \'aszappan l; 
8. a kiskcrcskedtf ("s a "Y{l''Yszerlúr tula jdo-

(L'ngc1.lt'.·lyesl'. fl'lc!/is vc~·cu~fc). aki a li'. ~. 
{l ·1 bC'kt•zdés1"bcn foglalt rendelkt•zl·s cllent·rc úr11-
siiiks«g!clél 11cn1 alihan a szappannagykt•rl'skedt'ii 

... „.„körzclht•n iizle!lel (leleppt'l) bíró nagykcrcskedi'1-
<::·1til szerzi be. inelynPk leriiletl•n sajút iizlelc van: 

H. a kiskt•reske(hi. aki n1osószappanl. n1osó
„ szeri. pipere- Yagy bnrntvasz:ippanl. \ovúhhú a 
„„„gyógyszertúr lul:ijdonosa (engedl·lycse, felelős ''l'

zetlije). nki pipereszappan\ a 18. l•s lH. ~-han fog
lal! rl'!Hlelkezések l'llen0re szo\gúltal ki: 

11. az C'!iiú\Jító. a nagykerL•skedií. a kiskeres
kedii l·s a gyúg:-·szl·rtúr tulajdonosa (engedélYL'Sl'. 
fcle\iis \'l'Zt:UíjP. aki a '.!:L ~· l'l'IHll'lkPZl~S;. cll~nén~ 
az olt 111egszaholt f('!jegyzPsekt>t 11t·n1 Yt'Zeli, ragy 
JH'tll 1negfL1lPliie11 \'l'ZPli: 

12. a kereskt1dií l•s <t gyógyszt·rl(tr tu!ajdnnos:i 
(engedl·lyesc. f C'leliís \'l'ZeHí.it' ,1. aki Jnosószappan. 
1nosószcr. pipere- l>s horotvaszappan úrusítúsi .io
·go!'lullsúgúnak n1egszíi11ésc utún a '.!-L ~-han n1eg
szahntt határidtín lúl 1nosc'iszappan'l. 1nosószerl. 

">„ pipere- Yngy hnro\\·aszappant úrusít. i!!etüleg n1eg
, )na rad! kl~Szletét ;1 llH'gjelü!t kl'n•skedönck a ha
<: táriclc'í eltelte után nc111 adja út: 

lil. aki a :25. ~. (3) hekrzdést·hen foglalt rt•n
delkczés l'1lrn(;rc· inosószapp:inl vng~· n1osószer\ 

beszerez. 
(2) ;\rra a készletre. anH;lyn· 11l·ZYl' :iz (1) 

'./bekezdés 1.. :2., a .. 7., 10„ 12. t·s l:J. pontjában 
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n1egüllapítoll kihágús! t·lkiiYellt'k, elkobzásnak \'tlH 
helye. Egyebekben az t•!kolizúsra. n pPnzhiintct(•sre. 
a felje!cnliii jutaloinra t•s a kihúgús 1niall eJ.iúrú 
hatósúgokra a i80/1942. \I. E. szún1ú rendc!Pt fl. 
~-{inak (2)--(:-)) hekezd(•s{•hl•n fog!n!t rcndelkc·zl·
sek az irúnYadók. 

(3) An.nak a nagykPrcskcdiínek. illetiilcg :in
nak a keskercskeclc'ínck a kijelölés(~!. akil az (ti 
hekezcl{•s 3„ -L. 9. l·s 11. pontjúhan 111eghatúrozo!l 
kihúgús 1niatt elíil-ltek. az ítélet jogeréirc cnH•lkc
ch~sc napjútól kezd\'(' 111egszün\nek kell tekinteni. 

Zrírtí rendc/l\l':lís. 

2i. ~. 
:\ jPlen rendelet kihirde!l>sl•nek napjún ll•p 

hatúlyba s ezzel a 700/tn.it_ 1..-:. \f. szú1nú n·1u!e
ll'l Jia!úJyá\ \'e.Szli. 

Budapest. 19-i2. (·,·i 111:'1.ius hú 15-l>n. 

(;yiirffu-Bí'nyyel Sándor s. k. 
111. kir. küzellútúsiigyi 111iniszlt>l'. 

A „Bogol" mülcalcaóvaj árának megállapítása. 

:\ 111. kir. közellútúsügyi n1iniszter {)5.171/,rIII. 
2. a.-19-12. sz{nnú rendelete. -

A Jlogyarors=áui Gyógys:cr{•s: Eyyesiilct 
Elnijksf:uénf' k. 

I-Iozzá1n benyujtoll kl·reh11l·rl' \·011atkozúlag l·r
te.site1n, hogy ;i ,.Bogol'' kakaó\'njpóllú gyári cl· 

adúsi úrút fúzisadó nl·lkül q·ként lj.1 kg-os cso· 
inagolúshan öH5.- P-ben, 10 kg·os cso1nagolúshan 
5:l5.- P·lien. a gyógyúrunagykcrcskcdéii árút fú
;_zisadó\'al egyiitl 1 kg-ként 1/-1 kg·os cson1agolús
ba11 8.50-ben. 10 kg·os cso1nngolúsh:111 7.riH P·hen 
úllapílnlla incg. 

Budapest. 19-12. június :1. 

A 111iniszler helye\l: 
Ro::uác::y s. k. 

úl!:untitkúr. 

gyógyszertárak fűtésére szükséges tüzelőanyag 
megállapítása. 

A ni. kir. közcllúlúsi uiinisztcr HlH.202/1942. 
sz{unú rendclelP. 

.Jl fl[J uaro r s::<iyi ( i !JÓ!J ys:: e n~ s::: 1~·!1 !Jt' sii l t'l 
El 11 a kséul; nt· k. 

Fen!i túrgyhan fc\lerjesztell kt~reln1ükre küz
lli111. hogy a 10fiJi20/lH4'.!. 1.;:, :.\1. sz{unú rendelet· 
ien 111eghatúrozotl !lll't1llyist·ge11 felüli tiizelíianyag 
felhasználúsút ('gyl•ltin• 11e111 ·-·- eselleg cs:ik a flí
h'•si idl"ny folya111ún ·- c11gedl>!yezhelc111, ft•lt{!\"l'. 
hogy azt a széngazdasúgi ht>lyzel annakidejl>n le
Íl'liiYé teszi. 

BudnpesL 19-l'.!. július H. 

:\ tniniszlt·r r_endl'letl•lu'íl: 
Lún!fos fsluán s. k. 

iigyosz !"ú 1 yyezel ö. 
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A cukor forgalmának és fogyasztásánalc újabb 
szabályozása. 

-:\ Ill. kir. kilzl'llúlúsügyi 1ni11ÍsZll'r IOH.SOO/ 
IH-12. !\ . .\!. SZÚlllÚ l"l_'IHl('ll'tP. 

11\lvonal) 

A cukor és zsír forga!n1únak (•s fogyasz!úsú
nak szabúlyozúsúní! szóló 2.520/IH-10 . .\1. E. szú1nú 
renclclc>tln·n fogla!t fl'lh:italn1:1zús alapjún <l bel
ügy-, a pt·nzügy-, az iparügyi. va\:11nint :1 k(:res
kedelc·n1- [·s küzlc.~kctlt~siigyi 1ni11isz\errP! pgyt>!l·ri\'c->-· 
a kü\·etkeziikPt rcndcle111: 

/11té;11Hi11f!1'k 1is iprrri t'i;1·111ek cukorcllritá.w1. 

1~. ~. 
( t) Az egyes türYL·nyhalósúgok ll'riill'll•n lllÍÍ· 

köclc'i kúrhúzak. szanatúriu111ok [•s t>gyéh gyögyin
ll•zclek. Yala1nint g~·úf!yszt'rlúrak l·s :1z úll:nni 
gycrn1eknu·nhl'lyt·k havi cukorel!úl111únvút a lil'!
iigyn1iniszll'I'. a klinikúk l·s húhaképzii. intezPlek 
cukore\lú\111únyút fH:dig n Ya!lús- (•s kilzoklatús
iiµ~·i n1iniszt1·r úllapilja r11eg l•s utalja ki. 

18. §. 
(-1) A gyúgyinll•zn1[·1J.\'t•k l:·s úlla111i gycr111t'k· 

1nenhelyek, vala111i11! :i gyúgyszertúrak kezdü eu· 
korkt·szlPl(•t a beliigy1niniszll'r. a klinikúk [·s há
bak[·pziiintl•zell'k kl'zdc"i cukorkt·szlell'l JH:<lig a 
Yal!ús- t!s kfizokl:!l:'isügyi 1ni11iszlPr úl!apítj:i nH:g 
t~s utalja ki. 

18. §, 
A jcl••Jl l't'lldt'!t·t az 1H·l2. (~yj oklúber hú 1. 
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„-:nnp,ran \t'•p hatúlyha: cgyide.iíilcg a eukor köti.itt 
, forgalinúra yunalkozú!ag t•ddig kiadni! rendPlc
teknek ll j('\t•n rl'JJdt•h:tle\ elh:nkezü rl'ndelkezésl'i 

+,baiúlynkul \"l'.'OZ\ik. 

Dud:qn·s!. IH·l~. l·,·i szt•pll'lllher hö ;).(·n. 

1n. kir. köze!\úlúsiig,Yi 111iniszlcr. 
/,nsonc=u fs/t1rí11 s. k. 

A gyógyszertárak sertészsírszükségletének 
biztosítása. 

A HL kir. kiizl'llúlúsiigyi 1ni11iszter ·l18.-L1H/1H-!2. 
sz{nnú n:ndelele. -

tr'itll(;ll!Jhalrisrí!f cls«; tis;fpisl'lÖji'nck 
kii; i fl" ::ool risi ki rend l'f I S!~fl PC: cl ú j1; 111· /.'. 

S;ékhl'fy[>11. 

1::rt1:si1l·n1 .\ll·llúsúgodal. hogy rt !f!J<Í[l!fS:cré
h:!:iar/úsi s::.ii/,".'i(~!Jlcll;n ft'!t'il. a g~·ógyszerlúr:ik 

kiilif11l>fizií gyúgyszl'rek elkt'·szítt·sl·l1l'Z szüksl·gl's 
· , -st'r~l-'.'>ZS i rsz li Ii. s 1',g ll' l t'•n l' k l 1 iz l os í l úsú ra. l•vc· 11 kint 

(eg~) drl> st•rll•s ll'vúgúsa a 80·10./ 10-11. :-.z. rl'nde
k\t,_•; l'liiírt zsirl1L•szo!gúltalús kl'ttt>ll'ze!ts(•gl·nek 
fL~n11!arl:"1:-;;; IllL'llP!l l'Iq.;l'dl·lyl'zhe!t1. a gyúgyszl'ri:'!r 
fult1j1l1i111isúnak rl·szén'. 

Felhivon1 :\ll,ltúsúgodat. hogy a szükseges ula· 
a köz:-.l·gi l'liiljúrósúgok (pnlgúnneslt'rl'k) 

adja ki. 

lH·l~. SZL'pll'IJJ])('l' hú 22-l~ll. 

:\ 1niniszler J'l'lHIL•k•!t"liül; 
Jfofc.wÍn!Ji s. k. 

fc'.iusztú!~-vezet(i h. 
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Budapest~vidéki kerület adóközössége. 

· - .-\ HL kir. Küzellúlúsüg_vi ~Jinisz!er fí.t.2ö5-·
YIIl.--2. i>. l\l·l2. SZÚlllÚ l"l'JHl<•IPll'. --· 

A ,1/ayyarurs:áyi <;yóyys:f'rés: E[l!Jl'siill'f 
Tckínft'les E:tn/iksÍ'y<~lll'k 

A :\lagyaror.szúgi Gyúgyszcrész Eg,·csiilel 
claJH~~\·Yil.l_l•ld keriilcl{•nck adúközüsség~ últal ha-·.
':onl.~cnl .l~zeten~lii p(J\felúr iisszegt;l folyö Pvi úpri- -, 
hs l'S llHIJUS honaprn havi a25.- P-hcn ú!!apílot.:> 
hun 1neg . .-\ június hó 1-liH kczdiidüll"r fizelcndü · 

'lf 1 · ·· n po e a:· osszc.gl·l a SzékesfiiYúros Pl·11ziigyigazgu~ 
tósóg :!\t:il k1rnvandú ú.i f{·nyiízfsi adú alapjún.-
fogo1n Illegúllapítani. · 

. :\ ·Lll0/19:-l~l. :\l. E. szún1ú rend('l(~t\el n1ódo
~:101l 2-~?0ftnas. :\l. E. szú1nú 1·t·1Hlt>lt't 2. ~-a ;ilap
,1an. - l1gyelen1111l·.l a H280/19-ll. :\!.E. szún1ú ren
dell'l l. ~- h) pontjúra -- fl'lhí\'0111. hogv a hivat~ 
kozoll ntódosítolt '.L220/Ulil8. :\f. E. szú;nú rendp.',' 
lel 8. ~-úhan roglalt jogkü\·etkez111l'll\"l'k ll'rh

0

e 
IllP.llell. jelen leira\0111 k(•zht•z\·l·tcll,ttd. szún1ított·.';' 
1? ll<lJH>;.1 hl·liil hi\·a\:do111hoz (BudapPsL VL . 
.'.'\agyn1l'zo-u. 1. sz.) lt•rjesszc fel a :\lagvarorsZÚ"i \ 
llyóg_vszer(·sz Egyesiih>l BudapPsl-Yidék,i. keriilet3-'" 
1.1ek adóküziiss(·ge últal 19-12. június 1-tü\ kezdve" 
lizelendii f{1 n~·iizl·si adú \°1sszegft .s pzen jclenlt"sét 
az illetékes p{·nziigyigazgatúsúggal igaZ(lliassn. „ 

Felhívo1n toYúbbú a L Elnük~l·g figyclinl>t':: 
arr:i. hogy nz adóldiziissl·ghcz JH'Ill tar\ozú gyúgy-„; 

IB7 

>szcrtúruk pótfl·lúr rizctési kötl'lezetlsl·gliknck csak 
---szórvúnyosan lettek ell'gcl. Ezl'r\ a fcnlidl~zell ren
dl'lelckhen fvglull jogon111úl !'og,·a a kiivelkl'Ziíke! 

'.\i·en<le\c1u cl: 
, 1. Az adóközösséght•z ll('lll tartozó gyógyszer-

t:'trak. 1nelyek fényüzési atlújukat úlalú11yhan fizt'
tik, legkésőbb lH-12. t~vi 11u\·e1niH'r hó l;)-íg L 
Cí1n útjún jelentsék be hivatalon1hoz, hogy az 
1H42. úprilis hó 1-töl havonta ntil_v összegií fény
iizési adót tartoznak fizetni. E jelentésüket az il
letékes adóhivatallal igazoltatni kölelesck. 

2. Azok a vidéki gyógyszerlúrak, antclyek 
rt~nyüzl,si adót ncn1 útalún_vhan. ha11en1 a forga
lc11n utún Yúl\ozó üsszcghl'n ,'fizetik, a fenti jelen
tést 1ni11dcn hónapról L CÍJn úljún kiilelesck bl'

,- tCrjeszteni a kliYclkczí'i hó 1G-ig vissz:nneniiit'g 

1H+2. úprilis hó l-ig. 
FelhíYon1 a t. Elni.iksl·gel, hogy jplen ll'ira· 

lo111rúl :iz t·rdekt>ll gyógyszertúrnkal n !egközelPbh 
1negjclenií .. :\Iagyarorszúgi Ciyúgyszerl•.sz Eg_vesii\l•I 
1\.özlen1l'ny(·i„ cí1níi lapjúhan értesítse . .-\z l. {•s 2. 
ponlokh:in 1negkíYún\ jelen!ésékel az adóküzüss{~g
hez nr111 \arlozú gyúg~·szerlúrak n{•vsorúvnl l'gyiitl 

,-hiYalalon1hoz haladí,ktalanul \erjesszt• t·lii. 

Budapest. lH-12. oklólil'l' hú 28. 

:\ 111inisz\er rendell'lí•b(íl: 
O/i1asha!ntlrr11 a!úírds s. k. 

kiizl'llúlúsi fü\anúcsos. 
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KOCHMEISlf R 
FRIGYES 
UJÓDDI 

GYÓ GYÓRU Nl!GYKERESICEDÉS 
J\'legbizható n1 1 no s ég il 
drogok és galenikus ké
szitrnények. Versenyképes 
árak. P o n t o s és elő
zékeny k i s z o J g á 1 ás. 

BIJIDllPEST, 11., llOUMHCll II. SZál\11. 

S ü r g ü n y e i 111 : 
Phannachemia Budapest. 
Telefon' L<7-375, J :n-376 
és 127-374 
1 g a z g a t ó: 119-441. 

Pénzügyminiszteri rendeletek. 

A.z · üzleti köl)yvek és könyvelési szabadivelc 
ille~ékéröl. 
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:\ 1n. kir. p(·nziigy1ninisztcr lH·ll. t'·Yi 18H.n9H. 
szún1ú rendelete. -

(l~iYnllaL) 

Az üzleti kiill\'YCk l•s künyve\t'•si szahadivek 
lletékét szailúlyozú. ;,.iaO/lU-11. :-iI. E. szú1nú rcn~ 
clet 8. {:;-úhan· (a loYúhhiakhan: H) foglalt szabú

·IYok nlkalinazúsa túrgyúhan a kih·c\kl·ztik('l n·n
áelcn1: 

1. §. 

J\öny11t•k. 
(lj .:\. H. \lj-(:1) hckl•zdt':sc. érlclnH!~en az 

ipari yagy kcreskcdl•I ;~~i .. üzlcl ri:l ( \'úll.:11.~1 lro!_J„ '·:·~ 
zctclt inindl'll akúr luzolt. akar bl'knloll kon>' 
íllclékkötelcs. 

(2) A H ll.I hekL'Zt!t"sl•uek :dkalrnazúsúh.an 
küny\' alakja l'llenére se1n lehet künyynck lck111-

Jeni: 
- 1. a fclhasznúlús utún iisszcflizö\\ Yagy cgylit'
'.kiHütt iinúlló lapokat (bclkezcl(>si ulalYányoknl,I: 
'a y{d!alal usztúlyai küzüll, rl'1:1dúsokal, künyyell·s1 
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hi~onylatokat .• !d!11yvell·s1 szuhadi\·ckcl. száinlúkd 
le\clc:kcL sza!!1to~erl'lekcl. l~zek n1úsolalai! sth ·:· 

2. az előre összc/'íizötl \"<l"V hekölöll oi\'ail · . .--:<; 
1 1 

• o~ . . ur:.· 
<~1~0 ;:at . (s~:unla~. nyug!'.h. szúllí!iílc\·éJ, úl\·éteJii'. 

el1s1~~errcny~1rlapokat slli.J. ninclyekl•l rendeltet~ 
szc1:u hasznalatuk alka!nlÚ\·:d a künyvl<'i! (fiizctti;f·. 
cl~·a!aszla1.1al~: l_ia :1zon.l_1a11 az ürlapoknak nén{ 
1n11Hlcn. pcldanyat ralszlJak eL ha11c1n egyesek ( .l 
~gy n~asolat) rcndcltc!ésszcriícn :i könyvben (f~i~; 
zelhcn) n1aradnak, akkor a könv,·J1cJJ (fiizelhn )··. 

1, „ 1 1 . ,IJ 
1nara< o ur apu;: szúrubavétclével a kÖllV\Te inc, 
!-lz_abotl illell·kcl n1úr a könyv (füzet) h:;sznúlath~ 
vctelekor le kell róni: 

. ;1. a:; olyan e!v{daszthatú (perforú\t) r(•sszel 
'..'l!a~o.l! .urlapokat , !;_11·ta!n1a_zú. fi~zetet (lilokkot)';'··~ 
.l tilt'!.\ .~1ek el IH'lll. valn.sz!hn \o rl'SZl'l"l' :'17.Ö\·l'g nl·lkiit·' 
csal~ osszege!_; .sz.an1ot vagy hetiit írnak (pt;nz!úrf 
blokk. ruh:itan Jegy, vúrakozúsi sziin1 Y:J"Y het"·: 
stb.). n. ll, 

1.a.J :\t>n1 lehel iizh·triil vez1•[p!t kiluyvnek 
kinteni az olyan küny\·et. an1elvt•t 

L nein az iizlet1:<'il (Y(tllnln.lrúi). \'l'Zelnek 
az iizlettulujdonos llúz!artüsúról vezetr·lt 
n1agúnfeljegyz{~seit !urlalinazú kiinyY). 

n n1cgúllupilot\ i!\eték11H'n\cssl1gl'kel azonban a 

. nen1 {•rinletle. ennl·lfogsa uzok \ovúhhra is fenn
·lanak. 'fovúhhrn is i!lctl•k111enlesek tehát azok 
·könvvek. an1t~lvek11l'k \·ezetl~sPI Yala1nel~· jogsza
ly, ·ható~úg vai:;y tiiry(·nyes rendelkezéssel alapí

·,u inll·zn1l~ny (:\.!agyar :\P111zeti Bank. Pl·nzintl~
ti 1\özpnnl sth.) ellenörzést' el·ljúból vezetik (for. 
1111i ndókönvv, kiviteli fnrgalini adó tnegtéritésl·-

11 kl·szílcll l~i.il1YY. fPBviizési l'orga\Jni adókönyY: 
tékpapír furg;:;hni :uiúlajstro1n. v(unfeljegyzési 

önyY, it!C'gl'n kereskPdeln1i iirll·si könyv. y{un
'5Crekönyv. iírlési-. BHlltt•r-künyv. túrolási könyv, 
ércsépll·si kiiny\·. sth.) . 

2. §. 
S:<1 [J({(/ l (f [JO k' 

\l l :\ ~zah<1dlapok akkor i\lell~kkiilelesek. h;1 
ft•ljegyzl·sl'kt·I \arla\1naznak. 

{2) :\ IL (Hl hekt•zdl·sl·lil'n 1negszabotl rnaga
hb illetl·k alú Psnek azok a szahadlapok. n111c
ckel az 1. ~. (·11 hekezdésl•IH'll e1nlílcll könyvek 
e\velt vezetnek . 

. (3) :\ n. (.j) hekezdl·sl·bl'.!l l\ll'gúllapílnll ala
onyahh illetl·k a\ú esnek a könyveh'>si fcljegyzl'·
kei tarlahnazó (•s a (2f bekezdés a!ú nern cs(i 
ahadlapok. (Y. ö. az 1. ~. (;')) hekezdl·s{'.Yl'll. 

(-1) :\e1n esnek -·-a lL alapjún illetl~k alá: 

·L künv,·e\l·si adatokat 11e111 !arlalrnazó nyil
ntarlús \:agy e!leniirzés céljait szolgóló szahad. 
ok (sze1nélyi törzslap. \örzskönyvi lap, könyvc•

nyon1tatvflnyok. könyYelési céh·a szolgáló 



1 

l 

könyvek nyi\yúntartúsa. túrgy1nulatú: n{•vn1ulató-_-_ 

stb.). 
5. a könyvek illetékn1enlességl·rl' vonatkozóan 

az 1. ~. (H) ·bl'kí~zdést'.·hen roglali rL•ndelkezt'.~st~k a-:
szahadlapokra is irúnyadók. 

:~. §. 

1 f lctékkicués:í ft~s. 

(1) ;\z olyan üzleti künyY (künyve\L•si sz:1had-), 
ív) illetékét. :unelyhe az e!si\ bejegyzés az 1H·it. 
cv1 augusztus hó 15-L·n vagy azutún türtl·nl. de a 
rl·IHlclel szerint júró i\lett'.·k \erovúsút l'gl~szl'!l vagy 
részben elinulaszlottúk. az lH-:1:2. t'.·vi fchruúr h6 
28-ig pó\\ólag le kt•ll róni, i!lC'liíleg kiegészíteni. 

(2) Az illell~kkiegészílésl. últalúlian uµyan: 
olyan 1nódon kell teljesíteni. 1ninl ahogy az üzleti-, 
kÚ11v\· (kéinvvelt'~si szaliatliv) utún a korúhhi jog
szal;úly .szer.int júrú illell~kel lerúllúk, n1égis :izza\,, 
az l~Hl·réssel. hogy az illett'.·kküHi11biizetcl }H~lyeg
gel a fél n1ag:1 is \erúhalja úgy. hogy az illeték-:· 
különbözettel egyenlií 1"rtékíi okir:il i11c!l·ldilJye~ 
get az üzleti kiinyvre (könyvelési szahadívre) ra-:-t: 
gaszl és azt kel!Ps bt'.,\yegziive\ fl~lii\hélyegzi. illelü-_ _,': 
\cg ilyen hi(111yúhan. a lit'•\yegel céghl·lyegziijl~vl'l'' 
fe\Ullil•lycgezni \·s n J;:e\c·tlC'l kereszliilírja. 

Budapest. 1fl-l1. t'.·\·i rlect•1nher hó 2H-ú1L 

:\ 1ninísz\L~r r('ndclell•bii\: 

dr. S:rís: Lajos s. k. 
úllarntitkár. 

1J3 

Jfeajcr1!f:és: A rcnde!ct szerint a külön jog
szahúlyokhan nH~gúll:ipí!nl\ i!lelék1nrnlcssérr lo
_:\·úhlira is fennúll. llh•ték111l'n!Psck ll•h:'tl a;ok a 
.-kl}nyYek. , :_11nelyek YCZ(.>lést'.·I ya\an1l•ly jogsza~ 
'bnly, h:ilosag, vagy llir\'l~nycs rend(•\kezéssel ala~ 
'piloll inll,z1nl~11y ellc1u'irzl·s ('\·!júhól rendelte t>! t'.~s 
_,azokat kiz:'1rólag ilyen célhúl Yezelik. Idetartozik: 
'tt Gy().J:\ \'l•nynyilvún\ar!ó kiinY\". a111clvnck veze
tési•! a :·lOU/1H:~5. B. :\I. szú1nú. rcncll'let.1. ~~úban 
telt kiitell'ziivl·. Ugyancsak illt•ll·k111cnlesek n n1c"~ 
rendeli) (defektus) könyv. lahoratórilnni n1unk~
kii11yY, Yizsgú!ali napló és a 111érL•gkiinyv. (2HO.ill0/ 
---1na-L B. :\!. sz. rendelet 5. ~.'! 'l'oYúbhi illL·!ékn1en
,tcssl>gL•l 0!veznek: a forg;.llnli adúkiinyv, a ft•nv
iízl·si forga!Jniadú kü11yY. A pl•11z!úri iil'Yéte!i h:e
J,:p\ ;) fi!l1"rl's ok1n:'u1yl1t"lyegge! kell ellútni lH·l-1. 
uuguszlt1s hó l ii-l·téil. Az illet{-kleroYÚsnak ehnu

,)aszlúsúl lH·~:!. t'.·vi fehruúr hó 28-ig kell pc)tolni. 
fissz:unvniill'g !l·húl augusztus 1(1-ig hC'zúnílag ;> 
filléres ok1nú11ylil·!yl'ggcl kell t'llútni a ill'Yt~•ll'li 
'írt>kí'I t'.·s kelt"s h(•Jyegziiycl \·agy ct•ghé!~·1·gziivt>I 
feiillit·J~·egl·z1li t•s kl'lel\e] kcrp:-,ztiilírni. 

A N $ A p ll, A $ 1i' 
kisebb sérüléseknél a legnlkalmnsabb, nyujtható 

gyorssebkölés. 

e 1 E R s 1) 0 R F, Budapest. 
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A saccharin ügyben beadott bejelentések 
illetékmentessége. 

- :\ ni. kir. pénzügy1niniszl\~r GS.8..\.1/19-12. Xl. 
szii.1nú rcndeh•le. -

J/ auya ro r s:áoi G yÓ[J!J s: e rés: J.;yyc sii l ef 1H' k 

ll/ctékck. 

;\ n1eslerség:es élil~síttíszl'rl'k árusítúsÚ\'i!I 
csolathan a pénzügyigazgatósúghoz intézett 
len\(•sek ille\{~k111cn!cssége lúrgyúban. 

1942. é11i US.8-12. s:ázn. 

l\.örrendelel ,·:i!:1n1ennyi 111. kir. 
gatósúghoz, pl·nziigyigazga tósúgi m·nc1e111S<,gncz, 
a 111. kir. illetl·kkiszahúsi hivatalhoz 
adóhiYalalokhoz. 

'l'udo111úson1ra .iulotl. hogy :1 111estersl·ges l·de· 
sílöszerek úrusítúsúv:d kapcsola!l1a11 a O:.LlOO/ 
1912. sz{nnú utasilús :-\. ~-a alapjún a pénziigy
itlazgatósúghoz intézett bejelentések iHetékn1entcs
ségl~nek kt'·rdésében a pénzügyi hatósúgok e\térti 
gvaknrlalol folvta!nak. Az cgvöntelii eljúrás biz
;-(~sítúsa érdekél~en l·rtesíten1 a- következőkről: 

.A.. gyógyszerésznek az a beadványa. an1elybe11 
a pénzügyigazgatósághoz hejelenli, hogy 

n1t•sterséges édesíliiszereket kicsinyben árusít. 
az {1rusítást hol és 111clyik gyógyszerlúrhan 

gyakorolja, 
nH!Ullyi lesz az l~Yenkénl előrcláthatölag he~ 
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zcrezhető 1ncsterségcs t~desitöszerek legnagyobb 
fucnnyisége, 
.- kt~szlctét 1nel~·ik cngedl•\ycs nagybani úrusító-
tól szúndt~kozik beszerezni. 

a 1nestersl>gcs édesítiiszl'rek úrusilúsára és t'l
'helyezl·s{'rc 111ely he\~·iségekct hasznúlja, végül 
hogy 

n gyógyszertár feleHis Yezetöjének szeml•lyl·
\'Úllozús állott be (62.100/1912. szún1ú Utasí

R. ~- b) pont), 
az illctékdijjcgyzl>k 14. tételének q) pontja 

Fnlar1.iú illctékn1entcs. 

Budapest, 19·l2. évi fchru:í.r hó 20-ún. 

;\ 1niniszlcr helyett: 
dr. ,\'::ás:: Lajos s. k. 

állarntilkár. 

Bayerlax a n1egbízhatú hashajtó 

Contratussin köhii~és ellen 

Rectal aranyérnél 

B A Y E R A N T A L gyógyszertár 

Budapest, VI., Andrússy-út 8•1. szám 
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Egyéb hatósági értesítés. 

J/. kir. Postr1fr1korékpén:tári Hclt'f!St'!Ji Bi:f111d!ó · 
Inté:elc 

58/fo.-19-12. sz. 

Gyógyszerrendelési szabályzat. 

Jl. kit. ll!l'lékkis:abrísi f-li11atal. 
-18.225/19-1:2. IV. 

A könyvelési szabadívek illetéke. 

-~ l~rtesítt>s, -
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J.eirnt r1 Jlauyarors::riyi Oyriyy.~::crés: Eay1•s11!t·thc::.) 

I\.iinyvelési szabadi,·ck illetéke túrgyúhatl 
:::1320/19-12. szún1jelzéssc! c11iterjeszlclt headvúnyú
·Cra értesíti a kir. hivatal. hog)· az lH-12. n1újus 4-én 

kell 99.972/1942. XI/a. szú1nú pé11ziigy1nínisztcri 
rendelet a felvett két kérdésben a kövclkezc'iképcn 
intézkedett: 

.t .l!O!f!JHrors::ríyi Uurígus::crh>::. Eoycsii!ct Elnökségének 1. a szabadlapok illctl·kc ívcnkint júr, lckin
turlal-·>;·;,. tet nélkiil arra. hogy hány nap hcvélelét. 

l~rlPsÍh'Hl 1. Cí1ncL hogv a nl. kir. Pos!alaka. ,., '"· 
rékj){·nztúr Bete-,"sfg,ri Biz\osÍlú Intl·zc!c ki':-;ehh el.- .;'~ ín.izzúk; 

„ .. ·:\_,;:;< '.:.az eilenörzü (:\:1liona!) pénztúr sz{unsorrög-
tl·résckkcl HZ ()'{'{ -,"\,'Ú!!.\"SZl'J"l'ende\{•s( .szaJ1úJ.\·zalfit ·· · 

" " >,;::;+:{'zílü :-~'d'.t~Ja. ii:Clt·k1ncnlcs, llH'l'l llt'lll tar!nhnaz 
küvt·li. <;, :$f<kiinyv('i(·~; fcljegyzésekc!. 

:\ :pgújabh gyúgyszt•rrc11clc'!(·.~i lrl111ul11ló egy Hudapesl. 10-12. niújus 15. 
p(·]d{n1yút (Cfl'l (iyúgyszt'ITcndP!l·si Ctn111laló,l rcn- .'únnoyui s. k. niin. tan. 
dc!kczl'sl·n· l>ocsúlo1n azzal. hogy annak rendelke- hivalalféiniik. 
z(·st•i: a kebeh'.·lll' tartozó gyógyszcrlúrakkal 
t:tlus lapja ú!jún küzülni szh·eskcdj(~k. 

BudapPs!. 1U~2. n1Úr('ius hó 17. 

:\L kir. Posl:!lakan'·k H. B. I. 

A ill § G .A NI 

Ol11ashnf(lf/(111 rtláfrrís. 
föor\'os. 

-% -s-n " „a MR 

Stcindardizált digitalis lanaiil 

.l/. kir. Ipari ..111yaybi11r1/a{ 1:·1clniis:1·r- és 
fl!f Ófl!J s :I' ri {Ja r os:: t ti! ya. 

Arusegélyelc iránti kérelmek. 

A 111 O(J//aror s::.ági (; !f Ó{IJ/S:t• rés: /:"y yc sii I cl ne k. 

Felkérem a L Elnöksl>ge!. sziveskPdjék fel
iívni :i gyógyszert:írtulajclonosnka\'. hng~· az iig~--
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1nenet cgyszcriisítése és az ad1ninisztrációs 
csökkentése céljából anyagigényléseiket l~s 
anyagokkal kapcsolatos úruscgély irúnli kérehne
kct csakis a gyógyúrunagykereskcdök úljún ter._: < 

jcsszenek az :\nyaghh·atal l•lcliniszer l~s gyógyszer-:_ 
ipari osztúlyúhoz, 1négpedig azon gyógyúru nagy., 
kereskedö útjún, akikhez az illelii gyógyszcrlúr 
1naga kérte beosztásút zúroll úru\·a! való Pl!átásra. 
Csak il:it 111ódon lehel n jelenlegi nag~- n1unkalorló-< 
dás n1ellelt a kéréseket rövid idö alatt elintézni. 

J\ specialitásokat gyúrló gyógyszcrtúrak a kii: 
lönlegcsségcik gyártúsúhoz szükséges nyersanyag
iigyében továbbra is közvetlenül forduljanak a 
gyógyszeroszl úl y hoz. 

Budapest, Ul-!:2. június U. 

l>r. /\otlíÍCs s. k. 
nsz t ú 1_\"\"CZl'1 ií. 

Az orvos által a vényen megadott használati 
sításnak gyógys:z:erkülönlegességen való 

feltüntetése. 

- ;\ Ill. kir. l\üzegúszségügyi lntl·ze\ e. 12..l;):IÍ 
1H-l2. :-zú111ú leirata. -

..-1 i)fayyarors:áyi G!JÓ!f!Js:erl~.,·: /.;y!Jl'siilcl 
tekintetes J::lniik.H;fléllek. 

Az Orszúgos 'l'úrsadalo1nhizlosílú Inll·zet 
szl·rill konkrl·t esel knpcsún kifog(ts túrgyúvú 

'telel!, hogy a gyóg):szerl·szek a rendeli gyógyszcr
Jdilönlegcss{•geken nen1 liintetik fel az or\·os állal 
'a vényen 1ncgadott hasznú lati ulnsílúsl: felhívo1n 

_-ti ·lekinlcles E!niiksl·gp!. (•r\csitsc a gyóg~·szerlúr· 
tulajdonosoknl. hog~· :i vonatkozó rendeletek t>rtpl
:1-1H'he11 a \·t>ll)'Cll felír! hasznúluli ulasílúsl a 
gyúg_vszerkiilönlegcssl>gen is fcltiinlclni IHrloznak. 

·, bngy az esetleges túlad:igolús c!keriilhctii k:gyen. 

E cl~lhól ilyen escleklicn a lcgkülsii cellof:h1 
-<vagy papírhurkolat a gyó/.{~'sZL'ITÍil (•l!úYolilható. 

BudapesL 1U42. június ao. 
Ftíigazgató 1neghízúsúhöl: 
!Jr. Schulek Elt·n1ér s. k. 

Pg_Yt>l<•1ni n;.·. rk. tnniír, 
igazgaló. 

lnsulin beszerzésének szabályozása. 

A ni. kir. Ipari . .\nyaghi\"alal \lOfl.Hl\HiJH.J:'..!. 
szún1ú IPirala. 

.·\ Jloyyrirors:áyi (;!Jáyys:t•rés: E5n11·sii!t•/ 
lckinll'f1·s f:"lniiksé!ft~lll'Í,-

.\ gyúgyúrunagykercskedií el•gck a gyógyszer
l_úrak lnsulin igl~nylésl•Ycl kapcsolatban !iibb esel
~en panasszal fordultak hozzúni . .Jclen!ctll·k. hogy 
z ulúhhi idiiht•n i>g~·ps gyóg~·szertúrak. „_ Hgyan-
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azon beteg részére -- sokkal több Insulinról kiúl
litott 1negrendel{•si jegyei küldenek hc. 1nint nz 
elűtlc lcYŰ hónapokban, tovúhliú :nnikor az or\'os 
111úr csökkenlcl! nH~nnyisl~gii Insu!inról úllít ki 
\"ényt, a 111egrcndc!ési jegyen ez! ne1n jelzik -, és 
anlinek küYelkez1Hl·11yc t:gy újahb csükkcnlés l:s <IZ 
ahhól szúr111:1zó úldatlun Yilatkozús, végiil pedi<r 
:t ,.stati111;. jelzé;.;ií vényre kiszolgáltatott Insuli~ 
pótlúsa n1ódjúnak rendezését kérik. 

A Hagykeresked<'í cégek felsorolt panaszain 
kiviil több esetben az is cliífordult, hogy gyógy
;;zcrészek bíztalúsúra, a betegek rl~szin! kérelcn1-
1ncl, részint pedig fenycgelésscl fordultak hoz_ 
zún1, - ln.sulin kontingenstik fcle1nelése céljúból. 

A. fent közöltek gyors és sikeres 1negsziintelésc 
érdekében felkt>rern a nngyll:kiutelü Elnökségei. 
sziveskc<ljl:k, a vezetése alall úlló egyesület igc1Í 
tisztelt tagjait feh·ilúgosítanL hogy az Insulin <!l
!ú!úsban jelenleg rnutatknzó Hchézség nH·gszünte
tl•.s{~re a kor1uúnyha!ó.súg ulindent elkövet. de ezek 
a nehézségek a n1ai gazdasúgi hcl~·zctnek ugyan
abból az okból ercdli követkczn1ényc, 1uinl a hús
talan napok. 1\ vúgúsok csökkenése következtében 
kt•vesehh az összegyüjthetü Pankreas, kevesebb a 
beliile eliiúl!ítha!c'i Insulin, Bl>kcviszonyokhan ezt a 
liiúnyt kiilföldriil behozott Pttnkrcassal lehetett pó
tolni. 111ely kiilföldi szúnnazúsú P<lllkreas n1oslani 

BIELLAFIT 
Stabil belladcnna kivonat 
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-~Itunnidú.súnak oka a húborús viszonyokban kerc
~;--séndii:. így külön niagyarúza!ra ne~n szorul. A 

hazai csekl·ly 1nennyiségíi nyersanyagból elüiillí
"tntt kl•szlelcl tehúl úgy kell !Jpo.szlani, hogy n1in

dcn beteg. ha esökkcnle!l n1l·rtl·kbcn is, de r{•szc
Siiljön belöle. 

Felkére1n a nagylekinletií Elnökségen keresz. 
tiil a 1nagyar gyógyszerészí kar niinden tagját, 
tnrtsa hazafias kötelessl·gének a kl>nyszerüségböl 
kiadott kor!úlozó rendelkezések szigorú hetartúsút, 
1uert tnegértéí ntagaviselcliikkel n1egkönnyitik a 
közhatóságok nehéz, sokszor nagyon húliitlan 
1nunkújiit, kiiHinösen pedig arra kérern, hogy köz
isn1ert nagy lekintl:lyiikkcl nyuglassúk n1eg a h{~
kétlenkediíket, inert hiszen bl·kétlensl>ggel. a nehéz 

<~ .cllá 1 ás i viszun .vo ko n úgy s ln csen rnúd v{d l oz la ln i. 
Fe!kére1n. .szíveskedjék tagjaival kiizölni, 

hogy az Insulin 1negrendelési jegynek a tl'nylcges 
szükségletn(>I löhh Insulinró\ való kiúl!ítúsa célta
lan. - siít hiintetendii cselek111l·11y --, n1erl a ren

,' dclkczl>sc111re ú\lú l•s feldulgnzús alatt !Pvií katasz
::_,: __ terbéíl a hclcg tényleges sziiksl·glcle úgyis ponto
" san n1t'gúllapílható. dc ennL•k 1negú1lapítús;1 kiiliin 

111unkúl jeleni, :nni a kiula\úsl húlri~ltatja, siit l':-:t•\. 
!cg :i kiutalandó 111ennyiség túlszigorú csükkentl•
sét is !Haga utún \·onhatja. ··-- 1núrpedig ez ncn1 

:'.lehel a gyógyszen"sz cl·lja. Ahhan az esetben pe
'dig, ha akúr a kezelü, akúr a hatósúgi orYos. a 
bcll'g ~zú1i1úra eredclileg javasla!ln1 hozoll Insu
lin 111c11nyisl·g1."t 1núr csökken\clll', hogy a tovúbhi 
nngyohb 1110rvli esökkl!nl(•s Plkerülhelü legyen az 
Insulin rnegrendclií jegyen. t·zl a körli!Inényl fel-
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liiuöen jelezni kell, (pl. piros irónnal 
„Csökkenlcll n1cnnyiség.)„. -· dt• l'Zi igazolni f 
kell. Az igazolás a gyóg,·szcrl·sznél visszu1naradt' 
- C"Y cliibbi Insulin' ~n~,;rende!(i 1·e"YllJÚsolat C"\'~-D. n · ~. b. 
idejü csatolúsúval történik. an1clyhiíl a beteg csök~ 
kentés elötli adagja könnyen 111egúllapíthtlló. A.". 
fent körvonalazolt cljúrús betartúsa különösen fon~:::_ 
tus, n1erl a jövőben a kö\·ctcln1l·nycknck 1ueg nen{ 
felcHi ntódon bclerjcszlclt Jnsu!in 1ucgrcndclésL. 
jegyckbiíl credii hiúnyok póllúsúra irúnyu!ó ut6~-:~. 
!ugos fclszó\a111\úsl nc1n vehetek figyclc1ube. 

A gyógyszcr!úrak lnsulin l'ilúlúsút szabályozO 
cllízii rendelkczésc1nhcn a gyógyszertúr külön ké .. > 
résl•rc 1ncgcngedlcn1 a nagykcrcskc<lc'\ e{•gckn~k,. 
hogy a kl·reln1czü gyógyszcrlúraknak a .. slatin1".; 
jelz(•sü Yényrc lör\(·nü ki!-iz:olgúllal:ts cl·ljúhól uló· 
h1gos elszú1nolúsra. egy bizonyos n1cnnyisl•gü ln. 
~ulint kiadhatnak, n1e!yet az eredeti .. slatiin" jef •.. :. 
zl·sli y;'ll\" !Jcrnutntúsa niellt>lt úllandóan kiegészít. 
hetneli i;z engedé!yczell 111en11yisl·gn:. Ilyen cnge.'.: 
d{·ly! újahh kére!1nezönek azonban 111úr nen1 adok·:: 
ki. Ezzel a rendelkezéssel az Ynll a cúloni. hogy. 
azuk :1 helegek. akik Insulin kezl'lésben n1ég uent'.' 
n··szt•.-.iillek. egy esetleg súlyos rosszulll>l esetén az.', 

· orv1;~ ú\l:d azonn:i! 111egfelclü kt·zt•ll·sben részesít·. 
iil'l;ik icgyt•nek. ·rapusztaltanl. hogy egyesek ezzel 
a hun1ú11us rc•11delk1·zl>sl'IlllllCI Yisszaélnek. ezérl 
1ni11dcn olYan esetben. :11nikor :i bl'leg folytutúla..: 
gos Insulí.11 kezell·s :dalt úll. a .. slati1n„ jelzésíí 
\'l·nyrc kiszolgú\l:lloll n1e1u1yiség. a IH•ll'g kontin. 
gensl·hi.íl a gyógyszcrtúr \'onja le. inert ennek pÓl·.: 
lúsút n1t"g :ibhan az csethen sen1 engcd{•\yeze1n, Ila·: 
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kontingensl~t kiiHinhen nen1 ahhól n gy1Jgyszer
Jrhól szerzi lw a hctcg. ahol a ,,s!alhn'· je\z{•sií 
;énvt hcYúllo!la. 

·Fogadja a nagytekinlctü Elnökség az ér!{>kcs 
, küzrernüködésért, iiszin le küszöne\enH~I. 

Budapest. l H42. szcplt>1nher 11. 

Hazafias üdyözlettel: 
Dr. [{ovács s. k. 

oszlúJyyezl•lii. 

illayyar flaj1í:ási Helcgséyi Bi:fosÍl<Í /11fé:l'f 

).gSOO/HM2. sz. 
A ;lfayyarors:áyi (;yóyys:1·J'1;s: Euu1'siifr'/ 

T 1' ki ni ct e s / ya :yat tísáyá nak 

Uuda/H's/ 

Felkérjük a ll'kin!eles liyógyszen'•sz Egyl•slilv
hogy a Jlagyar llajózúsi Bl'lcgsl•gi Bizlosí!ó 

:[n\{~zel lgazgatúsúgúnak küvetkczii hatúrozalút !ag
.Jai\·al közölni sziYesk1.~cljék: 

,.Azok a hiztosítntlak l•s l'Zl'k igt·nyjognsult 
Csalúdtagjui. akik a júru\l•kol IHl\'i 100 P. yagy 
enn{~l kisl'hh iisszeg utú11 fizetik. az igl·nyhcvell 

;·gyógyszl'rek l·s gyógyúsznli segl•dcszküziik u!ún 
.,:u1egú!lapílol! !{•rítl·si iisszt'g fcll·! fizetik.'· 

ANDROFORT 
Synlhetikus him sexualhormon 
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Ezt a hatúrozalol 19-l.2. {~vi n0Yc111her 1-!üJ '·· 
kezdödő hatútlyal oly 111ódon hajtjuk vl>grc. hogy 
az orvos ezek részére gyógyszer rendelésekor egy 
fekete SÚ\'Vnl úlhúzoll veny!apot úllil Id .. A. gyógy. 
szerlúraknak n1indcn hizlosílotlóL aki ilyen jel
zésíi vl'nylappal jelentkezik. a hozzú.iúrulúsi iísszeg 
(\·ónypénz) felét kell beszedni és Intézetünknek el
szán1olni. 

Budapest, 19-12. októher 20. 

Olvashatatlan aláírás s. k. 
iguzgató. 

l\l I\ir. Ors:óuos /{ii:1'y(ís:.'ilíyiif!!fi lnflí:1'f 

e. -i5fl9/19-12. szúnt. 

A Cabutol kakaóvajpótszer engedélyezése. 

,)': u [Ji' r kéni ~(/i Ut'f!!Ji pari lHÍ[ ! nl at 1 Ifik. 

Folyó évi oktúher hó 18-ún henyujtott 
vényérc értesíteni. hogy a C'oln1!ol kakaóvajpólszcr 
l'lnevezésü kl·szíln1ényl~t a Yl'Zelésen1 alatt 
Intézet Chenliai ()sztúlya n1cg,·izsgúlta. :\ „;,""' • 
lat crcdrnényc szerint a kl·szit1né11y sajútsúgai 
ú!landói a kö\'elkczük: 

l{ülsö: kakaóvajszcrü 
J{ristúlyosod{isi pont: -18-50 C0 

Szag: kakaÓ\'ajillalra ('IHlékczlctő 
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Szín: ha\vúnysúrga. ül\'adúsi JHinl: ;}H~Il-1;::. 
Sa\·szún1: 0,7·17 . .1ódhrótnszú111: 7-1.ti. 

_. A kl·szítn1l·nv kézzel esak l'rÜs hlilt•s 1ncllell 
(.'íi!nkílhaló globuiussá, ill. kúppú. an C

0
-on víz

ben 1ncglúgyu\, 39 Cü-on teljesen inegolvad. 
1\ 111cgejlctl vizsgúlal l'rcd1nényc nlapján t·r

··tcsílen1 L Ciinct. hogy a szóbanforgó készítn1l•nye 
:i :334.92.)/1941. XV. B. ::\!. sz·{nnú -n.'!Hl~let alap
ján gyógyszerek elüúllíiúsúnt kakaó\'a,] helyett 
visszavonásig felhasznúlható. 

Budapest, 1942. noven1hcr ü. 

Fi\igazg:1ló n1cghízúsúból: 

Dr. Sclt11l1•/,· E/1•111ér s. k. 
egyell'nti ny. rk. !anú1-, igazgató. 

·:Az Értelmiségi Munkanélküliség ügyei fCormány· 
biztosának· értesítése a 4410/1942. M. E. S%ámú 

rendelet végrehajtásáról. 

-·'tékfnfcl<'S 
111 ay !f H rn r s: dyi GyÓfl!f s:e rl' s: Ernf t' siil ct 

B11dapesl 

BeadYÚ!lYÚra értesite111, hogY a ,1.-110/19-12. ?'II. 
. sz. rendl'l~l rninden n1unkaa~ló, tehú! a gyógy
értúrtulajdonosok is kötelesek végrehajtani. 

'l'újékoztatúsul közlö1n, hogy fen'ti rendelet 
;t leheHiségPt is nyujt a inunkaad6nak: vagy el-
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bocsúlja zsidó :dkahnazotljúL ,·agy a zsidó 
111azoltjún kívül nPn1zsidó 1nunkavállalót is 
kozlal. 

Ennélfogva. au1en11yiben ncn1zsidó 
szerész alkaln1azott nines. a n1unkaadó 
zsidó n1nnkavú![a,lút t·llioc.súUuri n1ég abban a;(· 

c.sclben is. ha az hoH\'1:dPhni 1nunkaszolgúla!ot !cl~';' 

jesit, annál is inkúhb. 1nivcl erre a 8.500/19.tO . .'.\[.:\ 
E. sz. rendelet 111ódot l·s lehetiiségcl nyujl. 

A.1nennyihen a gyógyszertúrtulajdonos igazolt· 
tnunkakl·ptcle11ségc, katonai behívúsa stb. n1ia1t 
:ükahnazoll hiúnyúban gyógyszer!úrút hezúrn[' 
kénvszcriilnc. a 2.880/IH.tl. '.\L E. sz. rende!etrd 
hiv:;lkozva kérheti gyógyszertúrába hon,·l>del111i ; 
1nunka.szolgúlalra küte!ezel! zsidó gyógyszen:;sz !i:j'; · 
rendelését. 

Budapest. 1 H-tl, HO\'t'lllher hú 10-l•n, 

:\ konnúnvhizlos helyett: 
() ! 11a .~·haiat ! a I! al áí r~ís 
111inisztcri tan{1('.sos. 

ULTRA§EPTYLsUREA 
selbhintőp@r 

Fer!Cizült l·s fert(iz(:sre gyanús st•riilL~sek,: 
n1iitéti utófcr!iizt:s, genllyl•s fo!ynrnatok 
kezelésére 

12 és 75 g-os üvegek 

Országos Társadnlon1hiztosító Intl•zct. 

l2-9G0/19.12. sz. 
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-~ Német Birodalomban és a Sz1~vák K~.ztár~as~g~ 
't,an dolgozó munkások és hozzatartozo1k reszere 

rendelt OTI vények számlázása. 

- Ertcsités. -

( 111 aaua ro r s :á[li G!JÓ[l!JS:t• rés: Egye siil cl Tit' k.) 

~ !\Jaovnr I\.irúlvsúrr a közeli 1nullban inind 
'1 N~111~t n-irodalo1111~1al~ n1ind a ~zlov.ú~\. . Köztúr
,sasúggal külün-kü\ön túrsadalo1nb1z\os1tas1 viszo· 
:~_ossági szerziídést kölölt. , . . . 
\,_ ·\ szcrzüdések rendclkezesc1 erlehnehen az Or
;züg~s ·1:úrsadalo1nbizl'ositó Intéz~~t. n ~dilf~l~i. h1z_ 
~iosíló szerYek szútnlájúra betegscg1 b1zto~itas1 se~ 
-;~élvezéshcn köteles rl·szcsílcni a ~érnct B1r?dnlo_n1 
;_~s "a Cseh-\lor\·a protektorátus. il\etöl;~ t~ s:-IoYa!\ 
;f{özlársasúg területén n1ükiidö Liz!os1lo 1n1t.:ze\1~l·l 
'· ztositott, dc :\Iagyarország \eriilelén 111.unkat Yal

ló néinet. ille!iHeg sz!nYúk úlla111polgarokat. tn
hhú a kiilfiildi n1unkaYú\lalúsuk után ?>.lag~·ar
szág teriilell·rl' visszatért 111ngyar úl~an1po~.gar~i-
1t. végül az utóhhiaknak Jlagyarorszng lerulcten 
kó családtagjait. . . . 

I!:zeknek a szprziidl•scknek alap.p.tn nyu~toll 
•terrs(•ui hizlositúsi Sl~gl•\yezés tcrrnészetcscn k1\cr-

n· M . . „1 . . ·tilt "\'Ó"Y ··1 a <ryórrvkczelés soran szu \Sl•gcssc \ • t'l. ti •. -
:::>. ('.'. • 1 t 

erek kiszolgúllatúsúra is .. A gyogyszere \C a \'l* 

: onossúgi szerziídés a!apj:'tn jogosultak rl·szérc .az 
1tézcl ~r\"osai ugyano\~·:u1 vl·n~·iirlapon n·1uJchk, 
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n1inl anlilycn Yényürlapol az Intézet terhére tör.>:;;; 
ténő egyéb rendelkezéscikn1'.·l hasznúlnak. :'i.Icgkü.' , 
lönhöztelésiil az Intézet oryosai a vényckcn fel~ .. 
tiinöen jelzik azonban, Ila a bizlosítoll a Né111et,·. 
Birodalon1 (a Csch~~Ior\·a protcklorúlus), illetö!e„ 
a Sz!oYúk I\.öztúrsasúg tcrü!ctl·n dolgozik. vug;: 
do!gozoll. ille!iíleg, ha n n1unkaYúl!alú a Né1uet 
Birodalo111 vagy a Csch·:'i.Ior,·a prolckturútus, ille~·, 
tiíleg a Szlovúk 1\:öztúrsasúg területl>n iniíködö 
biztosító szcrvnl•l Yan hiztosílYa. A gyógysze·rt aZ 
igényjogosullak tennészetest·n a t. Egyesület kötc. 
lék(~J1c tartozó gyógyszertúrakban szerzik he. 

.Az idegen biztosítási szer,· sziuu!újúra 
sílett gyóg~·kczrlés kiills(•gciriíl nz Inl(~zclnek :izon-.: 
ban szú1nncl:'isoka! kell vezetnie, ezért is111crnic kell 
a gyógykezelés s<>rÚ!l kiszolgúllatntl gyúgyszcrek 
heszerzéséYc! feln1t·riill költségek iisszcgl·t is. 

Ahhoz azo11L:n1, hogy az Intl>zel nz így fel~ 
1neriílt gyógyszt•rkii!!st•gpkc·t szú111t1dúsnili:111 1neg~ 
feleliien elkiili~níthessc. az szükséges. hogy az in~ 
li~Zí'li nrYosok l'lc"ihh l'!l1!ílt>tl 1núdon felliínii jel~

zl'SSP) Pilútntl Yl·nyeit az lnll·zet terht.'.·re kiszolgál~·:-
lalotl gyógyszerek szúrn!úzúsn alkal111Ú\"a 1 a L 
Egyesület tagjai a tiibhi. a lll'lll ,·iszonossúgi szcr
ziitlés alapjún tcljesitell segélyez{•s sorún rendelt 
gyógyszen•krt• \'011alkr1zó y(·nyekHil elkiiliinitetteÍr·' 
hocsússúk :iz Inll•zet rt'ndelkezésére. 

BEILILETOVAIL 
Sedativum és antispasmodicum 

159 

:'i.liulún az Intézet tudatában van annak, hogy 
szóbanléYii vényeknck az lnll~zcl igényjogosull

jai részére kiú!lílnlt többi vénytiíl elkiilöníte!lcn 
kclelé~e a t. Egyesület tagjainak n1unkalöhblctel 
Okoz, nen1 kh·únja, hogy az elkülöníteni kért Yé~ 

„:ílyckcl :i L Egycsiilcl tagjai kiiUin szún1\úzzúk, 
\;agyis. hogy azokat külön szún1lajegyzékbe Ycgyék 
fel, elcg'e11diinek tartja és köszönettel \"eszi az fn· 
tézct :izokn:ik a liihhi vénvtöl elkülönítését. 

Az Intézel kéri ezért ·a t. Egycsiiletel, szivcs· 
kcdjék tagjainúl odnhatnL hogy a gyógyszcrtúrak 
·a \-!agyar I\:irúlyság és a Nén1el Birodalo111, illctii
lcg a SzloYúk I~öztúrsasúg között létrejöll !úrsn
dalo111bizlosílási ,-iszonossúgi szerzüdések alapjún 
fendelt gyógyszerckrtil kiú!li!otl és az Or\"OS úllaJ 

rendelés alkaltnúYal fellüniicn 1negjelöll Yényl'
ket lfJ-12. no\·t•n1her hó 1-tiil az cgyl~b y{•nyt>kkl'l 
ugyan egy szú1nlúba foglaltan. de n1l·gís a tiihbi 
\-l~nytií\ elldilünítetl{'n nyujtsúk hc az lntl•zt>l illl'!l·

kerlileti pl·nzlúrúh(IZ. 

.-\.bban a ren1l·nyhen, hogy az lnll~zetnek ez 
kér(•se a t. Egyt'sÜ\e! lagjainú! nH·gl·r!l·sre laiú!. 

üz Jn\(~ze! kl·ri a L Egycsü!ett>l. hogy sziYPS eljú
:rásút.'.'.rl ki")szönl'll'l fogadni sziYcskecljl>k. 

Bud;qH·sL 1 H·l:!. noYt'Illht•r 21. 

/Jr. S::,afay s. k. 
•;l'zl>rignzgalú 11. 
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GDLENIKUS 
készítményeinket 

a hivatalos követelmé

nyelmek minden tekin

tetben megfelelő minő

ségben saját laborató

riumunkban készítjük. 

BUDllPEST, V., ZRlllYl-UTCll 3. SZ. 
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Egyesületi értesítések. 

bejelentő - ellenőrző zöld lap·ok -
beszerzése. 

- f~rtcsít(.s. -

.-\ Gyóg~·szert~szck OrszúgoS .Jóléti Alupjiínak 
!Vztihizotlsúga lH-11. decc1nhcr hó l t-én t:irto!! 
és(.11 hntúroz:ililag kiinondul!a, hogy a gyögy_ 
erlúraknak a gyógyszerészi hejclenUi - el!en

.-~zií lapokkal való cllúlásút a >i!agyarorszúgi 
,Yógyszerl·sz Egycsii!ctnck és a Budupcsti LiYÖ"Y-
crész 'l'cstiilctnck adja ál. · r-. 

FtJ!yt'.i éYi januúr hfi 1-élií! a H021/lO;-l;>„ B. :\!, 
{11uú rcnde!Pllel rendszcrcsílelt gyógyszcrPszi !ic
lcnlii (ellcniírzö züld lapok) czcn!úl a Jla"Y:ir
_szúgi Gyógyszerész Egycsiiletnt!l és a Budi~;esli 
rógyszerész 'l'csti.i:ctn1~l szerezheliik be. 

Felhívjuk a gyógyszerli'1rak 1. lula jdonosnit 
' feleliis vezetiiit, hogy januúr hó 1-l-tül ·kezdYl' a 
·ógyszeri:szi hcjelcntií lapokat az Egyc.siilct, i!-

A légző· és keringési 
központ élénkítésére 

ll 
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il'lYl' a 'I'estíilcttiíl igényeljék. 111ert a jelzett idfi); 
Hil fogva ll GyO.lA.tól · 1n{lr ncn1 szcrC.zhclök he.-'':S 
\'idl·krt' 1 pcngös poslahl>lyeg ('l\í'nl·hen 80 l'llcn. 
ürzéi lapot küld portó1ncntcse11 az EgyesiíiPL Az 
iigy,·itPli irodúkhan útv[•Ye 100 lap :'1ra 1 P. 

(;rrí[f Gy11lr1 
iigyv. igazgató. 

{8\19/19~1. 

A Chinin, Coffein és sói kiszolgáltatása. 

- l~rlcsilés. 

l~rlesitjük a gyógyszerlúrnk fl'iclős Yt•zctiiit,·~· 
hogy Chininl. Coffe.inl vagy sóikat larlahnaZó 
akúr új. akúr rl·gi \'ényekrl' a gyógyszert egl'.sz 
1nennyiségben \'ngy a fél kí\'Únsúgúra a vényefi. 
rendelt n1e11nYisé~ tört r{·szében is ki lehet szol·' 
g~íltatni. ~ '· 

11i11den esetben n1agisztrúlisan szahúlyszeríieil: 
ki kell szún1itnui a kiszo\gúllnlolt inPnnyis{•g árát 
{·~ :i vényt a r{y(l,J:\ könyvbe kell írni. 

n11dnpesl. 10-11. tlccen1her ao. 

I\011ács Ödön 
iigyv. igazgató. 

16~ 

, 519/1H42 . .sz. 

alá vett vagy bejelentési kötelezettség alá 
tartozó gyógyszerek jegyzéke. 

A 111. kir. 1uinisztérhun 5-10/1942. :\!. E. sz. 
ren<lclctc újonnan 1ncgállapítolla a zúr alú Yctl 
anyagkészlc!ek jcgyzl·két; a nl. kir. ipariigyi ini· 
nisztcrnek il00/19-12. sz. rendelete pedig újonnan 
111cgúllapítotla a bejelentési kötelezettség alá esü 
gyógyszerek jegyzékét. 

Az úlúbhi tábhizalhan a ilOO/lB-12. Jp. :\1. sz. 
'ren<lelct szerint bejclenlési kötelezettség alú esti 
gyógyszereket soroljuk fel. A. koráhhi rendelet sze-

· .... rint bejelentési kölelt·zel!ség alú nen1 csií gyógy
. szerek d{í/f l1ct1'itH'i vannak nyon1\·a, a hcjelenl{•si 

kötelezettség alú tarlozó, de az 5-!0/19-12. ).L E. 
sz. rendelethez csatolt. a zúr a!ú vell anyagokat 

·~:felsoroló jcgyzékhen nen1 szcrcplii anyagokat esil
·1aggal (';') jelöltük n1eg. 
: .A gyógyszerészt bejclcntl·si kötelezettség ncn1 
terheli, azéfit a túhlúzalot csupún tújékoztatás cél
júhól közöljük. :;..IegJcg~·czziik tnég. hogy a 111üs 

·· rl>lokra is hasznúlalos gyógyszerek. inint pl. a 

SYNTESTRIN 
Synthetikus oestrogen 
hatású készítmény. 



knk::ióYaj. \oYúhhú a köfSZl'l'l'khez sziikség('S textil~--" 
anyagok slh, ugya11es:1k zúr :dú \'annak hl'l)'('ZVc_. 

Budapest, 1H·l2. januúr 2H. 

Gróf{ Uyul(/ 
iigyv. igazgalú. 

!Jr. 11i//•: \'drrulu I.<is:l1í -
elnök, 

..t 7.100/J!J.í'l. 111. 1\1. s:ri111ú rl'11dcfl'f 
s::.erck jeyy::.ékc 

Sorszún1 
1002 ;\cidn1n 
JOOf1 Acidu1n 

Cikk Jll'U(' 

!H1ricuu1 
diaelhylhn r!iituricu111 

tOflli Acid111n ]Jh1·11yl:11>!hylliar\1ilHrit'ttlll 
100\1 Aeidun1 lan11ic111n 
1010 Adeps lanat• ~1nhydricus 

Hll 1 Alot• 
101.1 
1015 
1016 
1018 
1019 

An1idaznpht·n 
.·\1n1noniun1 ilnf1na!u1n 
.·\re coli 1111111 hyrf ro /iro tlli e 11 tii 

Azophen 
Acctanilid 

Hll2 :\q;e11~1u111 proleinie11111 
102;1 
102·1 
102fi 
10'.!li 

1027 
1020 
1030 

Argentun1 nitricu111 
Alropinunt s11!furicun1 
Azuphe11u1n colleino rit.ric 
Balsa1n Pt·n1\·ianun1 
Baryu1n su!fur. puris.'>. pro 
Bis1;1ulht11n subgaH-ic11u1 
Ris1nulhun1 subnitricu1n 

Hiinlµeu 

~::-Jo:i:! 
:;qo.1-1 
-
0;'-lo-1:1 
::;·111-lf1 

"10-lt\ 

llis1nulhu111 sulisn:it:y:i('\1111 
Bis1n11lhu1H la1111k11n1 
{'.:11nphora 
t:lii11idiu111 .\u l rurit·u111 
Clii11inun1 !Jis11lf11rit'111n 
Cliiniuu1n hydoehlor 
Cllini1111111 su\furie 
'''Ch'.ora!u1n hydralun1 crysl 
Lh:oroforniiu1n ad us. l'X·!l'rll.l 

(:(H'ai!llllll !JydnH•hlor 
Col'aiinun _llUYlllll hydrodilur 
Cufft·inuni dlrkun1 
c:offt'Íll\1111 11:1triu111 ln·nzoi1·u111 
Cofft'i11un1 nalriuni sa'.,i1·yl 
{'.1fl'f1·inu1n p11rnu1 
Corl!'X Chin:H' 
F1dia ll\"<ll' ursi 
l!t1ni111i arab. ~util. puh·. 

(i\crrin cht·ni. 1111r11111 a!hb:. 
llydrar;.:yrun1 bkhl(11·. :11J11Hon. 

l lyd rargyn1111 hidilor. eorrns. 
Jlydrarµyru111 chlor:d. 111i!C' suhl. par. 
!!ydr:irgynun eh!or;1!. 1Hih> \·aport• 
!lydr;irgyruni oxyd. J'l:1\·11111 
lly(!r:1rgyn1111 oxyeyn:1! 
11 ydrarµyrun1 hijod. rn!)rt1111 
Jlydrargyrun1 \"i\"lllll 
[ p ( ·(·:1 e u :nili :H · r:1 d. .~1· i ~-~:1 
lpt't'at·ua11li:11· puh·is 
.l(!(!~Jf1Jt'lllilllll 

.ltHilllll jl\ll'lllll 

par 

Hi5 

.i;-)li 

·15!i 
:1-18 
·lil(i 

-15-t 
-15·1 
·lfi·1 
·lfili 
·l·lH 
·lf1-l 
-lfd 
.i;J-I 
·lfd 
.(fi·l 
·lf1·l 
2'..!fJ 
'.!'..!fJ 
:18\J 
:l7 l 

·1-!0 
.1.10 
HO 
,(.!{) 

.1.10 
·lfili 
-1-10 
.1;rn a 

·lfifi 
-!illi a 



Hl6 

Sor:-;zú111 

108(i Kalhun hru1ualuu1 
1088 Kali1un chloricu1n 
108\1 }\:11iu1n hydrictnn 

I\aliun1 hypennangan 
l\a1Jun1 joda:lu111 
/ú1liun1 sulfogunjacol 
'.\lagnesiun1 ox.ida\11111 
?-.Ianna 
i\lenlhol 
Nutriurn hro1uatun1 
Natrilun diaelhylharhiluric 

V{un!nrifa 

lüUO 
1001 
10~!~{ 

109() 
1100 
1101 
1105 
1108 
1110 
1111 
1119 
11'.!ű 

1128 
112\l 
1 !~10 
1 liH 
l l:J2 
1133 
113-1 
1 lilfl 
1 l:IH 
!Hl 
11·1·2 
11-l:I 
!!H 
l l·l 7 
l 1·18 
11:16 

Na·lriun1 jodahun ........... . 
Nat.riun1 hy1.lricun1 
O!cun1 jccoris :Jlorrl11t11c 
ppitnn ........ . 
Panúlin.. !iquld. pui-l'is 
*Pepsin 
Jlhcnacl·lin 
Phenolphtaleln 
*Phenylu111 salicyl 
P Íll'IIO c/1i11oli n. 111ct hul Cílrl1011 
J> h!]sosli[!nlin u ru sulf 11ric11111 

Pilocarpin11n1 hudrochloric11111 
fladix genliannl' 
Hadix rlici 
Hadix st·ia•g:H· 
Ulli:::o111a 11crnfri cl pulv. 

Hesorcin ........ . 
SenH!ll slrychni el pulv. 
Scnna folia cl pulvis 
Sapo lat!in venol 

HO 
HO 
-138 
281 
HO 
3illl 
2G3 
3U8 
-125· a 
'1-IO 
·15() 
·!:l8 
·140 
·152 
225 
a2:~ 

-156 
·lfil 
·151 
·!-Hl 

puruni 
ThL•olll'o111i11. nalriu111 salicyl 
'''Ya.se:in. r!av11n1 
Vasl•lin. a!hun1 
'''Zinl'lllll sulfur. 
Zincun1 chloral. purb, 

Viuntarifa 

t:arha111idu 1n bron1:u·lhyla \"l•lit'un1 
Agar-agar 
Bis111ulhu111 oxychlc1ralun1 
llis1nuthu1n oxyjodogallictun 
IHs1nuthun1 trihro1nphcnylicun1 
:i rlia1nidun1 liron1:H•lhylace!icun1 
Carhan1idun1 IH'o1niso\"H leriunicuni 
Cera a!ha 
(:Pra flnva 

Cetaceu1n 
<:hinidin11111 1111nun 
Na tri111n 1lin•11y:al'lhylh:i rhitu de111n 
Olt•u111 rkiui 
i'!utnli11111 oxydalun1 
Tlu·ophyllin ,~s sc"1i 
Tragacan!hn 
t:n·lhan 
l"ugu. paralliui alhi 
l'ngu. par:dlini flaYi 
Zincu1n oxydatun1 
1-"olJ.iculi .sc111111e 
Sapo kaliuus 
*Fi!ici.s n1ari.s rhiz111ua 
IHgiU.ilis foliun1 
'''St.'ca!t· eornul!11H 

1H7 

~ZÚUI 

·lfi.J. 
-15-! 
:12;1 
3'.!i.\ 
-1-Hl 
-1-HI 
-1;}0 
:l!ll 
Wl 
-15(i 
-!51i 
-15() 
·1fiG 
:1.J..1 h 
;\.i 1 " 340 
.1:i-1. 
-15{i 
:1:12 
·I l-! 
-l.'i-1 
:18\l 
.1:10 
:1'..!:·l 

;1'..!:1 
.\\.\ 

'..!'..!:1 
:HlH 
'..!2;) 
'..!'..!:i 
'..!2[J 
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Surszú111 
Vún1t:1:rifa 

12'.!;i Yaleriane radix 
122H !11s11li11 

J/ H!J!la ro r s :áyi G ycíyus:c re s: Byuc sül el. 

-til2/1~)-12. 

A „Barbil'· szó védjegyeztetése. 

--- 1::rtcsíli•.s, -

169 

ft1[!!J(trors:ri51i Gyáuys:l'rt!s: Eyy1·siilt•f. 
. 28:1/19-12. 

Budapesti Gyágus:ert.i.'>: 'festiilt>I. 
32/1942. 

Posta Betegbiztosító Intézet terhére rendelt 
gyógyszerkülönlegességek. 

Feljcgyzl·s vl>getl l·rtesiljiik a gyógyszertúrak 
elcliís vczetöil, hogy a Ill. kir. posta betegbiztosító 

,,ntl·zet igazga\ósúga az 1-;:ggcr-f(•le :\lagnonal tabi.. 
· E "! l •.. H.vdrocodin tahl. pénzlúri és Novuestrol in.1·. draaée 

:\ :\lagyarorszúgi Gyógyszcresz · gycsu cl e ü- .., · · · B l r r J <l l · · I '.<?//.' \:~h;evczl·sii gyógyszcrkiilönlcgcsségcknek az inté-
lcrJcsztcsere a ll{ apcs 1 \.eres '-C e IUI- es par- \!Jf.f;.· ·>iet terhére való úllalúnns rendelését, a l·Icxoestrol-
kaniara G9.f>()(i folyószú111 alall lajstro111ozta a >0 
.. Barbi\''-!, inint vl·djcgyzetl szól. Alapszabúlyainak ''-'//' ::~:hinoin nevíí kl•sziln1l·nynek injcctio (•s tabletta 

· · ::';\' ;5,1!ak.1'úha11. az inh'·zc\ lcrhl·n• való ren(il•h~s(•l fiior-
a. s. e) pontja érlc!JUéiJCJl CZL'll SZÓYC<lJcgy hnsz-~ ,;·•.•.·.>.·~·'· l "' ·:yo.si cngcdi·lyhcz kiiliilll'n - t·ngcdi·lyczl(•. 
11úlalúra CZ('tll\cl feljogositjuk a :\ agyarorszúgi -.. ::·{~ 
{iyógyszcrész Egycsiilct 1nindc11 tagjúl. Az egye- ;/) ' · ' ) J ' -~:·Gr<Íff (;!J11la 
sii:et fe11ntar!j:1 111aganak azt a .1ogat. 1ogy Hir- .;0 
llH'.ly Yisszai~ll·s, \"agy kari küzérúeke\l{'llCS 1naga~ '% Jigy,·. iga:q.!nlú. 
lar!ús esctl·n a Yl·djegyzctl szó hasznúlali jogúl >:t' 

/{oPács Odii11 
iigyv. igazgató. 

búnnely gyúgyszcrlúrlól. il\elYe annak fl'lelös YC- >{/; ;; 
zclüjl·tiíl 1ncgvonhalja. :'.·,[t, ;;:o Jlauuor11rs:1íyi (;y1íuys:crés: Eyycsiilef. 

>: 
FelhíYjuk a gyógyszerlúrak t. felclüs Yezeb'ii- :;0 >ii70Í1 H,12. sz. 

nek figyeln1l·! arra, hogy a „Barhil" szót kiz{1rólag ,:' 
<iZ • .\eitl11n1 phenylacthyl harhituricu1not !ar!aln1azó·::,:' 
tablettúk (0.10, O.Olf>. 0.20 f.s 0.:10 gr-os) 1neg,iclö-.. ':· 
ll·sl~rc hasznú!hatjúk. 

(;níff (;yula 
iigyv. igazgató. 

/Jr. uifl': \'árady 
elnök. 

terhére kiszolgáltatható külföldi és 
.. Napochemia" inzulin. 

A Ill. kir. 
lII/b. szún1 

r. kiizponti 

·-- l~rtcsílés. -

pl·nziigy111inisz\(>riun1 f>'..!82/1~l41. P. 
:dali hozzújúrul ahhoz, hogy a HL 
il!l'l111l·nyhivatal ()'l'BA. esoportja 
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1uiudazon e t ! 1 ·i .·· . SL' l';, H'll, :11111..:or az inénvjo"ost lt ''-;;: 
na!_"- :d~ar _..I"apochcniia;·. akúr h:·~·in~l\' ök·C:f„~1k?;·, ezek közül csak ::~zo.kal. :unL~lyckct a_ g~:ógysze-
gynrlinanyu Insu!inl szoi":i!laln:il· 

1
.. :. 

1 
1. 0!d_1,y _si nen1 otthon k('SZJlcll. hanctn gyarlol vagy 

oak hi,·atalnsau Il!Pgúllapi!otl :ir'i; 1 ~.1 :, 1 'i'z, .11 suh11\j;, 
0

gykereskcdiíliH szcrzctl he. ()llhon készített cik
A n~. kir .. k~i;:ponti ille!inényhi~·a!al!IJ():~.~~.~ 11~~~'>i<J'e~ (kölnivíz. lejkrt'.·~n. dióolaj. stb./ lcl'lúrha 
porlJa egv1de1ull•" ut·isít·'isl 

1
„,

1
,,,

11 1
. , 

1 
cso·· .. :.·. _11111 ncn1 kell. „\ lel\arnak tartah11azn1a kell az 

rinl1 e!júrúsra, .-\ "YÓ"\'SZt•rl·sz .
1 1

. .
1 1 

. \ -"7.t~~;·. rn 1nc11nviségét. pontos 1negneYczésél. beszerzési • • • • t"> '· '· H a cnt1e · s /'' 

1 
n„ b. • - ·• • ' l'll\ t"1 uszolg'J""' · ' 

atoll lnsulin úrút szríiníthal·Jll fel ·. !'il·'·· · 
1
· _ u5:'Jységúrút és a beszerzési úron kiszúrnítolt érték(~\ 

\ ti . - . ' .1 ,JSZO '"llta:.;· 'j l j \' j , 1 !/ , l \J'J }J •· O gyar!BlHllYllilk a Yl'll\"l'l' liirl; f f·!·„,~_'. ,)JJ. '· (OlOZ 'Cllll'lllla JJUCCJ' 1 :1 • , • OSSZC-
Vl'i. . lll) e Jl'!'i~Zl'Se- .ÍÍJ a.ou P.) A kiszú1nílolt l·rtékct a lcllúr yég{·n 

l
l1i<l,·ii><'sl. iszc!!czni kell (•s az összértl•khöl 10°/o-ol levonni. 

l H-l'.!. fchruúr 11. u 

(
. · A leMúr l·rtékénck kiszú1ní!úsa a har1nadik 
1r11// (;y11Ia j) .. r. 11if1í: l'tirruly L<i!:i:[,,·_:· ~ndelrl l·rlehnében Ú!!\ . .' is türténhctik, ho!!\.- a 11i-

ugy,·. igazgatú. v ~, elniik, erccikkl•k kicsinvhcni eladúsi úrún szíunil jnk ki 

.ll fl!J ,l/flro rs :<Íyi (; !f <Í[!!f s: e ni s: h'[! !JI' s{if<• / 

A pip~rec:ikkek pótfelára tárgyában kiadott 
58.400/1942. IC. M. sz, Közellátási Miniszteri 

rendeletről. 

·,':'; HZ iisszegczé:>. U\Ú!l \e\"Ollllllk ain/n-o!. .-\.z igy 
Z'.!,wg1naradú összeg kl-pczi a Jp\lí1r l·rtékl!l. 
.·· · .A..z ilyen inúdon pontosan kitül!ütl é.s cégszc

./'. i.ien alúírt lel túrt a rendelet szerin! úprilis 1-~~ig 

1
: közellútúsügyi n1iniszléri11nthoz (\'L fiíosztí1ly. 

.>·JudapesL \" .. Szl·chenyi~rakpnrl H. sz.) kell })('kiil
·:: ,Jeni. . .\ lc•llúr az úpri\i.s 1-l·n ll·nyleg raklúron \·agy 
::'· átbn lévü ún1kl·szlclrlil veendc'"1 fpJ. \ph:°!l csak :i 

·.·:;éltúr beküldési hatúriclél úprilis l-l . 
. :\ lll: l~ir. kiizcl!útúsiigyi nliniszlt~riuni a 

1
., 

1
. .-\.prilis hú 1-töl a sajúl készílésü (n l'l~lldl·lel-

lcl1cs P"esz·I 1 ·· ··1 1 · Ul · !' 1 11 '11 1 11' · 1 J' · ' ·1 ·1-n1 • • • (".! • .e H'll \.OZO l 1aro1u rendl'lelet ad!; 1.• hcll e soro l Cl\. \.C \. ec e 1g1 e <H asi ara HlZ , ;} , n-
i l:„ r~·nde](•\ek végrehajtása a "YÚ"YSZPrlú1r,1 J~::.:l ól hozzú kPll szíunílani. (2. §.) 
ian a koYl'lkczii 111údon történik: o. o. < ".'..:: • .-\ raklúron h•\·Cí. dl' idegen h1·lyrtil lwszcrzell 

A Kürlc\·eliinkhen llH'"kiildöl! lelt:11.-1 .. 
1
. 1 .,~:: .la rcntlclellH'll fp\sornlt) cikkc•kPI a gyúri. illPtVl' 

li· s · 1 • . 1 1 . ::i . , '' e~< 
.. '1.·zi~;:'. a~ava )~ kell jell~nleni a rendelet fi. S. 

! int :izoldtl a ~1kkeket, a1nelyek a rendelet I "'>;t·..,.,,.,,,. _ _, __ _, ____ ,__""'Ei""'""'-""'""" 
n!elleklPléhen fel vannak sor0Jy:1 és n -
larb:111 folyt', év úprilis hú 1-l·n raktí1ro11 Enyhe biztos altató 
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nagykercskcdehni úr (l«hút !H~111 
35°/o-kal nÖvl'lt eladúsi úron kt>ll l'!adni. (Pl. ···1 
dol_Jo_z _Ve!n1elina J,>úder P!ad:'isi úra lesz: {•ddigi cl~. 
adns1 nr P t.al -;- a gvúri liL·szerz(·si úr :i;:i 010 .1·}··: 
.>\tnenn~·ihen_ a .~yúri ::ir .!H'ln ú!lapítha!ú nH•g p;;,;.:,~, 
losan. ugy apn!1s ~0-1g :t SZL'SZ!arltil1nú pipl'reciJ< 
kek fogyasztói úrúnak i{0°io-:·11. \'f{\"t"h pipt'rt>cil~~.:~ 
kek fogyasztói :"in'inak :20°/u-út kel! hozzúadni .

1
:<>" 

eddigi eladúsi úrhoz. :\pri!is .:!O-a ut:'!n cs:ik '~;> 
gyúri úr ;J;)0/o-:t adható hnzzú. ' ·· 

A lcl'túri kiszt"l1nitott t"rti·k ao 0/o-ú! a 
fi. §-ának -L hekczdl>sl' szl'rint !int húnap 
kell fizetni. 

A rendelet liatúlyliali·pl'sr• ulún ltt·szerzr•lt idt>-· 
gcn ké.szíll•sií cikkek eladúsi úra es:1k azzal nz iisz
szeggf•I drúgu!. 1ni11t :1111cly \isszc;.:t·! az t•lad(1 1-tVÜJ«:. 
vagy nagykereskedés ezen a cí111t·11 a szi'111il:;1!.ian··, 
kiilön ·iételkt'·nt feltünh'le!I. {;->. ~.I 

Az otthon l'lííúllitott ('ikkí•k púlfv!úr:·inak. t·a-·::·:; 
lan1int :i leltúri ö.sszL"rlt"k ;io0/o-ún:ik n1ikt·11ti bl'J'j_:::.z: 
zclésériíl :t túrgyulúsok foly:t111nthan \·ann;ik ;1 ki.iZ~·."· 
ell:Ytúsügyi t•s pt·11ziigy1ni11íszt1"riun11ua!. _.\ l!H•ghe:·:::-> 
szl>lések hefpjezl·st• 11\ún n:·szlell's 1"rt1•sí!l"s! :idunk · 
<'s postai bcfizell"si lapokat ldildiink. >.".;' 

. E rl'IHh•h:l 11e111 t~rinti n 111l'gl<·,·ii fl·nyíizt··.'ii t•sJ:::;: 
forg<,dn1iadó küzüsst"gl'kel. S('!ll az (•gyi"ni úlalúll\;<,: 
n1egallapí!ásuka-t. \"agy egyc"ni il'royúsokal. Ezek'> 
ClllJílésc :t rendcJcl :l. ~-Úllak :l. (•s -!. JHJ!l\j;'tJ1an·.:'.· 
csak zsinönnértl>kül liírtt'·nL "l'e!iút n forgalrni és·: 
f~:ny!i7:(>sj acJ{Jk ez l'ddigi 11\(HJon (egy{>nj ~·agy ki}.7' 
zossl'g1 alapon) befizL•ll'nd(ik. A n:ndell't {•rll'l!né~: 
hen fiz('IP!Hlt'i :lr> 11 /11-o! :izonllnn nlindt•nkor külün 
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, kell fizetni. dt• nt~n1 a forga!iniadó hi\"a!alban, 
ncn1 a küze\lúl{isi 111iniszh'.·ri11111 szá111!új{1ra; er

a \1. (JY. ];:. l\iizlenH~llYei legközelehhi sz{11nú
Íil rt;szh'l~s l•rll'sitl"st ach;nk. 

Lcltúrl fph·e11ni l>s a kiizellúlúsügyi 1niniszté
tfi1n1ba b('küldeni. úgyszin!l>n a lt>llúr l>rl{'.kénck 
.„OO/o-:'11 befizetni nündcn gyúgyszcrlúrnak köteles
~:~gt•. akúr kfizüssl>gi tag. ak{tr egyénenként fizeli 
· rgalini- l-s fl·nyiízési adój:íL Lehelsi"ges azonban. 

gy a forg:d111iadó kiizüssl>g tagjai a saj{l! k.t•szL 
sii piperl'cikkek pútfelúrúl útalún~·-i)sszegbcn a 
ziisst"g útjúu fizl'lik hc: crrti\ kt·sc'ibh külön Prtc

.Úésl adunk. 
'f'c·t.·1Hlii lehút cgyeliirc a fenlit•k szerin!: 
l. n le!!úr fc1 h·l·teh· l·s beldildt•se a Kiizellú'tús

gyi '.\Iinisztl·riuniba l\'L fiiosztúly. Budnpt•:..t. \' .. 
zéehenyi-r:ikp:ir! fi. sz.): 

2. ;i le!!:'1r 11agyk1•rt•skcdeln1i lgyúrí) úron ki
'unítn!t {•s 1on/o-k:il t'sfikkenlt•tl összPrlt'·kl111ek. 
dYt' a lellúr {•rll·kl'll•s n1úsodik 111údon (Pladúsi 

--- :17°/01 \"lilú kiszún1itús:1 alapjún 11111lalkozó 
.Sz('g ao0/o-út linl IHl\'i egyenUi r{·szlethen (lehúl 

yonta ;1 :10°/p l'gyhatod:'1l a .. \!. Kir. l\iiz1·!lútús-
,.i \Iinbzlt'·riuni ()rszúgos Kiizellúi:'tsi Hivatal 

'fti szún1\a. B11dapc·<;\'' 1';:in.7N:L szú1nú poslataka
IH~nz!úri szú111la javúra Jipfizeini. Az elsii rész_ 
t lt•gkl·séibli úprilis hö 30-ig kt•I! ht·fizetni. 

MLURGEN 
Higanyos diuretic:um 

.. „ 

:: •• :.1' . 
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;1. . .\z o!lilon készített pipcrccikkckcl az 'cddr 
ginél a5°/o-kal drúgábh:in kell eladni. 

4. KicsinYhcni cladúsnúl a lellúrozoll piper~ 
cikkek cladúsi úrához hozzú kell adni azok gyá 
árúnak a50/o-út, vagy úpl'ilis 20-ig az eladási 
:100/0-út szcszlarlahnú piperccikkcknél, 20°/a.· 
cgyéh pipcrccikkeknél. _____ _ 

5. Az úprilis 1-e ulún Lcszcrzcll pipcrecikkl. 
eladási ára annvival n1agasabh, 1niul a1ncnnyit 
szútnlún e cin1c;1 fclszíunítolt a gyúr \'agy nag\. 
kcrcskctlö. _-:: 

Az olthon ké!-izílcll piperecikkek pólfelúrúnakt 
valanlinl a lcllúri t·rték 30°/o-í111ak hcfizcll'sl·rc Itig' 
közclclihi lapszán1unkhoz postabef'izctési lapok_:1 
1ncllékcliink. Ugyancsak közölni fogjuk. hogy mi 
\yen iisszeg és hogyun fizelcndü hc az otthon kéSi:i 
\t'tl piperecikkek ulún. 

BudapL·st. lH-12. úprilis 10. 

t;níff <;!Jll/11 !Jr. Pi/1;-:: ,.IÍl'lllf!f 
l'q.,:y,·. igazgató. elniik. 

.\! arn111ri1 rs: ríyi (; !! ríyy s-:: I' rt; s-:: Eu lf t' siil e f. 

H11d 11111• sf i (; !JIÍff ys-:: e rés:. 

201 i/1942. 
A MÁV. B. B. 1. legutóbbi körlevelével 

kapcsolatban. 

~ l~rlesítés. --

A nu1gy;1r kirúlvi úlla1nvasúlak betegségi 
losílú intl·zelc ·15.·ll i/t~l·12. A. I\r. sz.ún1 alatt 
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,·elei adott ki. 111elyel 111inde11 gyúgyszertúrnak 
iegküldölt az L·ddigi liozzújúru\úsi rt•ndszer 1ueg· 
'últoztatúsán:ik is111\'r\t•tl·sl•n>, ;\ kiirh•Yt'i :i sziik
éges tuclnivalókr:i leljt•s tújl•koztalúsl nyujt. s az 
·Jáhhiakhan csupán iisszefoglalú:in kí\'Únunk rú-
1ulatni. hogy n1irP kell a :\f..\V. B. H. I. y(•uyt·i
'i kiiliinüsen figyele111n1P! lenni. - :\. Ingok osz
lyoz:'1sa szpn1pontjúhól 2-fé\{' ,·(·ny kt>riil forga

fo1nha: 
A rendt•s. s 1ninde11 111egjegyzl·s nélküli Yt~nyen 

rendeli n1agistrális vagy gyógyszerktiliinlegl'ssl•µ 
.\;étclcz('.s(·nél. a tagnak 20 filll>r hozz:íjúrulúsi 
::összeget kl'll fizetni. 
' A külszerek l·s gyógyúszati sc·gl·deszkiizük 
(szen1cst•ppt•nlií. l'eeskt>1Hiti s\h.) rt·1Hll'lt;s1"t larlal· 
\nnzó vl•ny ul:'tn (nkúr von:dlal :ílht'lzotl. ak:'tr 
jc111'1 hozzájúrulúst tH'!ll kell n tagnak fizl'llli('. 

:\ viiriis v:igy fl'kl'lt' vonn!!al ·- úl!c'i irúnyú· 
iian álhúzolt ,·(·11.\·pken rencll'll g~·úgyszl'rt'k. szi11-
·1~n hozzájúrulás IlH'Illesck. 

Rudapl'S\. 1H·~2. lllÚjtJS 7. 

ii. lF11l/f f,ojos /Jr. Pil1~: 1"IÍrl/rl!f f,rís:frí 
.-~a Bp. liy. '!'. e\11iike. a :ir. (i~·. F. l'lnökP . 

Prc!ft'r /)í'-::séi 
fi)!itkúr. 

Török-llabor rt. üveg osztálya 
raklúron tartja a szak1n(1hn \·úgó üsszcs 
[i ,. e g úr u k a t és 2·! órún hclíil cxpcdifll 

lm felírás specialitása! Elözékeny pontos kiszolgúlás 
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Budapesti (;yóyys:crés:: 'I'estiilet. 
268/19~2. 

A székesfővárosi gyógyszertáralcnak a kötött 
élelmiszergazdálkodás alá tartozó ügyei. 

1:rtcsíljiik a 'I\~stiilct 1. tagjait. hogy a szé~ 
kc..>Sfiivúrosi közélel111czési iig:>oszlú!y vúsúrlúsi és-
szúllítási igazolvúny, aln~z!úlya (!\' .. I-Iaris~köz 5.)--
egyes csoportjainak az Eleliniszcr jegy központtal -
való egyesítésével kapcsolnthan a J1udapesti gyógy~ 
.szcr!úrak kölütt élehniszer gazdúlkndús alú tartozó_ 
c2lfrlúsi ügyeit, folyó l·vi 111újus hó 5-tiil kl·Zd\·c a;i;:
l::lelnüszcr jcgyközpont (III., Lajos-u. :-l-1. sz.J Yetle _ _
út. Felszólalásokat a jiivühen idP ke!l inlt'·zni. 

Budapest, 19--t2. 1núj11s 7. 

l\ovács Üdön 
üv. igazgató. 

,1[ agyaro rs: <Íyi (; !JÓ[J 11s:1' rú s: f :"yyt' sii f ,. ! 
2022/1942. 

A gyógyszertár lcözegészségügyi jellegei sértő 
hirdetések, táblák, feliratok elhelyezésének 

tilalmáról. 

- i::rtesíll·s. -·-

Egyes, fiíként gu1nrnieikkeket 
latok olyan lúblúkal hocsúluttak a gyógyszertúnik(: 
rendelkezésére, :nnclyckcn egyrészt a szóh:inforgó: __ _ 
gununicikkcket hirdetik, 111úsn:;.szt „~Ja éjjeli sz:off_;; 
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álnt·' vagy „Az összes bCtegsegélyzi) pénztárak vé-
1ycit elkészítjük!" esetleg ehhez hasonló fclírú
sokat alkaln1az!ak. 

:\"z Egyesület felhívja a t. I\:arlársak figycl
;nét a 2fi0.510/19a-L B. :\1. sz{unú rendelet 10. sza
'·aszúra. an1cly a gyógyszer!úr közegészségügyi jcl
•gét sértéí vagy ezzel cllentéthen álló vásári jcl
glí vagy a jóízlést hún!ó túblúk l·s feliratok nlkaL 
1azúsút tiltja. Az en11ílctl t:íhlúk a gyógyszcrtúr 

'közegészségügyi jellegét valóhnn sértik, ezért _al
kal1nazásukat rnclliizni kell . 

Budapest, 1942. 111újus 8. 
róff Gyuln Dr. uité::: Váradu Lás::ló 

elnök. 

Budapesti <tyógys::t•rés: 'f't•sfiilct 
189/19-12. 

M. kir. Postatalcarékpénztár Betegségi Biztosító 
Intézetének gyógyszerrendelési s:zabályzata. 

Cr!esítjiik a 'I'csti.ilct l. tagjai!, hogy a cítnhcn 
'i1H·gBevczell betegbiztosító intézet gyógyszerrende
lési .szahúlyzata azonos az crrr gyúgyszerrende]{>si 
ittn1utatójúval, tchút az Intézet terhére rendeli 
ryógyszerek kiszolgúltalásának az ()'!'I útn1utalójú
ak rendelkezései irányadók. Egyt·hkénl a tagok. 

Kristályos tüszőhormon 
12 
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:11ni11\ :1zl :i helcgbízlositó int{·zl'li gyógyszer ki-, 
szolgúltatúshoz kiadott l'!11n1latóhan 111úr közöl--~ 

~~·ógyszerlúrak az lnlt'·zl't 
'.':Jak. 

li9 

,·{·n~·eire kiszolgúl!alhal-

Budapt"st, 1942. liil~ - a gyóg~·szerek kiszolgúllnlúsakor a gyógy.:_--: 
sz<•r úrának 20°/o-út. az útJnulatób:n1 nen1 szercpHí' 
gy(·~yszcrkiilünlegess{•gck kiszolgúllalúsakor a kiL, >iá iX!,:n. \Folff Lajos 
lönlegess{•g úrúnnk :)011/o-úl lar\oznak nu·gfizetni. :t?",tl Bp. Gy. 'f. clnökl' 
llyen t:'il'!cklie!1 n fiíor\·osi engedély nu.•gadúsakoi" --~~ ~; 
a Yl~nyt•n :1\k:drnazotl bl>lyegzö szfiycge ezl kiilön "/ 

111újus 18. 

/Jr. uité:: \'círadu Lós::lrí 
a :\!. Gy. E. elnöke 

---"'> '"" n auyarors::<iai GyrJuus:cr(;s:: Egucsiilcl 
feltii11l1·ti. 'J :'ips1.erek közül csak a gyerineklápszc: -:.,;; ;;:; / 

rek icntle!h~·~iík fiíorYosí engcdt'·llyel fJOO/u-os téri;<~~}~ 2229 ;9~!".netbirodalmi Gyermektábor terhére 
\Los 1nellclt. ,,~ „,-

\ F ol[.{„,[í'.'jos ;I ~ kiS>olgáll~;~ll:si~:,ógysxerelc. }\•1flrÍCS (Jdiill 
Ü\'. íg:;zgalú 

>?g: ~:: ;\ :\l>n1clhirodal1ui Gycrn1cktúlH1r az alúhh fcl-
tiíntctcll YénYn\'0111talvúnvon rendeli a táborban 
cll:Holt gyrrn°1cl~ck részórt: n gyógyszereket. A ki~ 

:-szolgúllaloll gyógyszerCkriil a y{·nyek alapjún (•<.; 

azok 1nrlléklésévcl szún1Jút kell kiúllílani s azt 
1ninc1Pn hónap vl>gén :i vt'·nyen feltiinlclelt círnhez 
h~>kiildcni. A nyo1ntatvúnyon az úrszahúsra 11Pzve 

'-,két fiiggtílegcs rovat látható. .-\ gyógyszerl>sz a 
bruttú rovatba tüntesse fel szabú!yszeriíen a gyógy

-,.!w.er úrát. a n1ásik roYalnt hagyja üresen. 

.ll <l[J/f '1 r11 r s::ríyi (;y1ly11s::1•r1's: l~fl!ft'sii/1'/ . 

21fili/1 H-12. 

A M. kir. 

/j //(/fi f lt' S/ f (; !f íÍ!f !f S:: 1' ti; S: 

Posta B. B. 1. terhére kiszolgáltatható 
gyógyszerkülönlegességek. · 

- 1::r1l'sít0s. ~-

;\ cíinben llH.'glll'\'l'Zl'll inlt~ze! l·rh'.o.;Í\l•se alap·-'-~:l~ 
jún közöljiik, l1ogy a helügyn1iniszlt•r :!HO.X0:!/1942:X:i_:,-/ 
XI. B. :\1. szún1ú rendclet{•vl'I az lnlt'•zt'I ,·ú\aszf~\, 
1núnyúnak az lH·ll. évi dcet•111hl'r hú l!i-(111 tartoti',:, 
ülésl~hcn a \\Tander-féle .. Flossin·· úrpanyúk t•S 
.. Pulsolon" C.hinoin inj. t.'.·s sol. rendcll>st!nck cngt;~?
délyezésc lúrgyúlia1i l1ozoll hatún)zatúl júvúhagylii:; 
A7. cn1lítet1 gyúg~·szerk\ilönlcgessl·gckct lchút 

Felhívjuk a gyógyszcrtúrak 1. ft:lclüs vezl'tiíit. 
''hogy az alúírúsokra és bélycgzc'ikre ügyeljenek. 
;-inert az orvos vagy a túborvczetü alúírúsúnak 
J1iánya vagy az orvos bélyegzőjének ehnulaszlúsú~ 
·-„\·al ben1ulatoll vényre a gyógyszert a Gyern1cklú· 
bor ne1n fizelheli Id . 

Budapest. 194-2. 1nújus 20. 
Dr. pité:: 1'áraclu Lrís=:ló 

elnök 
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Reichsdeutsche 
Kinderlandverschickung UNGARN 

Na1ne, név 

Vornarne, keresztné11 

Geburtsdatun1, szül. J11 

Entsendegebiet, kiindulási /Iefy 

Lageranschrift, tábori clnz. ~>efZ 

N __ S_V_E_n-ts-e-:~6~~':-·~~~a_!~-"-~~-·;_;,_~-,,-Nomc dc:~:~t~7!J::i;~ ,\ lag aci·c ~ 
kiindulási ktirzet -----A-----,-:----------- ·'·.~%; 

nsc 1ncft d. Krankcnkassa .e 

~~~~~~~~~~~~~~~~ --~---~~~ ~ ~·-·-· 1 -- ---- _ --l~~~e-~~~~~l~~z-c~-'~if~I~- _ ---- ~~~! 
1 netto ·é~j Taxe, díj 

brutto 

1 

Stcmoc! cJ. Arztcs 
az oá'os bélyegziíje 

S!crnpel d. Lagcrlciters 
a tábon•ezetö /Jélyeg:.iij,, 

den 19 

Un(erschriit d. Arztcs 
az on•.:·s aláirása 

Unterschriíl cl. Lat<cr!eitcrn 
a tábon•e;;ctö aláírása 

J)jc Ill'zc11k siml ln SidH·nilürgcn , .. ti. Apolht•lte :md d. zu7. 
sllindigcn Vizeg1~sp:111 d. 11'.umilnks hzw. in wnlklr. 1Jiirh•rn nn 
tlen \', II. U. lll'ulsdic \'olkshilk Iluda111•sl \'I., lh-nciur·ul 

Ii. Zll Sl'IHicn. .·<' 
A rccc1ltck En\C\ylit'n a µyóµ~·szl•r!úrl1úl :i uu:µyt~ illdl:kcs át:: 
isplmiúhoi vaµ~· :i \'. [l. l'. lkubd1t• \'oll;~hi!fe \czd(•s(•µt~h~:( 

Buthipc~t. \'!.. l;l.'r. !k11ez11r·ulra lí. ];\drkndö. ··· 

J/ aoua ro rR :ciyí G !/(Í!J !1 s: e rés:: E gyesiil el 

A hazai gyógyszerkészítmények beszerzése 
és készletben tartása. 

·- Felhiv{1s. -
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A Szl•gedi l\.crüleli Or\·usi l\.a1nara útiratba11 
:·ldizü!te az Egyesület e111öks1."gévcl, hogy a c!Clvi
~déld területen ll·vö gyógyszcrtúrak a 1nagy:ir 
·gyógys;-:crlúrak úllal cliíállíloll gyúgyszcrkl~szít1nl•_ 
nvckct ncn1 szerzik Le l·s orvosi rencll'll·srl' scn1 

.. ·S;,olgúltatják ki. 
A hazni gyógy.szcrgyúrak últ:il i'orgalon1lit1 

hozott gyógyszcrkészítn1ényck kl·szlcli1l•n tartús:i 
·11e1n klilclczéi ugynn. dc a I''· :\lagyar (i~·1ígyszcr
.könyvbcn közölt „Alapl•lvck'' lil. pontja szerint: 
··„a gyógyszcrl~sz csakis azokat a gyügysz(•rekel kii
ieles készletben tartani. an1elyt•k a IY. kindúsú 

:.:\lugyar Gyógyszerkönyvllen fiíci111ként szcrepel
.\1ck. :\zonban 1nindig azl a szeri kÖ\t'les kiadni. 
:iunil az or\'os rt'!Hlel \'agy a kiizünség kívú11. 

·:·an1e1111yihen az kész\elhcn \'an vagy hl·szcrzésrc 
·~1icghí;úsl kap:· 

Felhh·juk a d0l.vith'.~ki gyógy.szertúrak L feleliis 
.Jvezetöit, hogy :i gyógyszerkönyvi kiivc!eln1l~11)·ek
Ílck 1ninde11bl'n legyenek l'lcgl'I, az ahhan t'og!al! 

icliís:críi 
<J 11 r) !! !! s: e rés: i kérdési felül cl 

a Gyógysa:erés:d !<:öa:l@ny 
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rPndclkezt'.~sck ki.itclezök a gyógyszerl!szrc s igy 
türzskünyvezctl vagy zúró szalaggal cl1{1loll gyúgy- -. 
szcrkPszit111{·nyl ír pj{i az orvos, úgy azt a fenti 
pont l~rtel111l•hen kötelesek beszerezni. An1cnnyihen>:> 
tehút :t f1."l a gyúgyszcrkt'.·szíltnény úrúl és a külön 
heszcrzl·s költsl·geit t>liirc kifizeti, a 
kliieles azt rl·szl•re n1egrl'ndelni {•s 

Budapest. lH-12. június hó H. 

Prt'!Jt'f De:slj J)r. 11ifl;: Várady 
fiílilkúr elnök 

. l/ tl!f!f(ltnrs:<Íyi (; !flÍ!J!Js :i' n•s:: 
1~·fl!JI' s iil (' l 

l J 11rlr1 p1·sli (; !JÚ!f!I s::c' ri:.~: 
1'cst1ilel 

A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 1939:1V. tc. végrehajtása tár. 
gyában kiadott 7720/1939. M. E. számú rendele1ben 

megállapitott bejelentési kötelezettségről. 

--- J~rtcsílés. -

Az I9a9:IV. tc. vl·grrhajlúsa lúrgyáhan ki
adott 77:20/1939. :'II. E. szú111ú rendelet szerin[_. 
111inden n1unkaadó kö!eles az (•rlehnist>gi nn1nka
kiirhen foglalkoztatott :1lka\111azottainak szen1élyé
he11. 1nunkakörében és illettn('nyeihen heúllott vúl; 
\ozúsokal. a rendelethez 111ellékelt \'. sz. nlinta ;'·:'· 
szerint, f(•Jévenkénl licjelcnteni. Az Pisii félévriíl"' 
szú\ú hcjcil'n!(·s!. :unelyi1en az 1H-.t2. l·,·i januúr hfr·.~' 
1-sii napjútól június hó ::30-ík napjúig tcrjcdö idff-.::· 
ben (félévben) ti.ir!ént vúltozúsokat kell kirnulalnL>,: 
lH-~2. július hó :·~l-ig Ju~ll n1eg1t•nni. lln v{d\nzús,:·:· 

··i ille!() féléY!ic11 11e111 roll, azt szintén be kell J<·
nleni. 

Gyógyszcrl·szgyakornokot a gyakornoki idc'i 
\alt. de legfeljehb két l>Yig a gyakorhrl 1negkez
iést~tc'il szá111ilva. gyógyszerészst•gl>dcl pedig ll {{\·a

":{korlali segédidt1 alatt. de \cgfel.iehb hltron1 (•\·ig a 
p;·ryúgrszcrészn1esleri oklcYél 111egszerzésé!c'i\ szú
:1b;n~·;1 hejelenteni 11e111 kell. 
;„. A bejelentéshez szüksl·ges \·. szún1ú nyon1lat
·::;JÚll\. Budapcsle11 a keriileli 1.•!iiljúrósúgo11. rúro
;,"Sokin1n a polgúnneslernel, kiizsé·gPkhl'n :iz Pliil
~-júrósúgokon szerezhctii be . 

. J, l~ud:qa1 st. 1H-.t2. június hó IH . 

3:::.'(;róff (;yulr1 
iga1.ga\Ú 

/\. (/l)(Í('S Odii11 
iit{VY. igazgntú 

""' 
.„ 28~Hl/ l H·l 2. sz. 

Ax általános forgalmi és fényüzésiadó, forgalmiadó 
Váltság, valamint a forgalmiadókkal együtt kezelt 
·: gyéb közszolgáltatásokról szóló m. kir. pénzügy
; miniszter 500/1942. P. M. számú rendeletről. 

.. „. 1::i-1esíl(•s. -

A rendelet a gyúgyszertúrak úllal eddig fizP
.'ell forgahniadó rendszl1 rt'•l -nH•gvúllnztalla. A ren
ldet 102. S. (8l hekezdese szerint: 

„(8) ,\\lalflnos fnrga\Jniadút tartoznak fizetni 
'" gyógyszl~rl>szek teljes gyógyszl'rlúri forguln1uk 
tún, :1 IIL S. U>J bt•kezdésénck rendelkl•zése sze
;n! forgahni adü\·úl!súg alú eső JJe,·l·teleik kiré· 



184 

telével. A teljes gyógyszcrtúri forgalo111ból a tnÓs 
c1nl.ítell rendelkezés alapján adón1entes bevétel~ 
kt!nt levonható iisszeg 111egúllapítús:\nál az elliz(i 
(i) hckezd{~s rendelkezl•seit kell 1negfeleHícn alkaI~; 
n1azni." 

A. lG. §. (5) szerint, ha a gyügyszerész küHin~· 
leges elnevezéssel hoz forgalo1nha vala1nilyen cikt 
kel (különlegességet vagy koz111etikai cikket), ügy 
ezen tevékenysége utún - 111int a nn11.than - for~. 
galn1i adóvúltságot (fúzisadót) tartozik fizetni. A. 
forgalini adóváltság rnértl·két a rendelet 1ne1l{~k". 
lele l'gyes cikkenk{•11t ellérlí kulcs szerint hatú':::. 
rozza n1eg. Az olyan bevétel után, a1nely a gyógy:.i 
szertárnak ilyen lcvékenységéböl (külünlcges e1.::· 
nevezéssel forgalo1nha hozott sajút készíl111ény cl~. 
adása) ered, a gyógyszertár fázisadól fizet. de 
fizeti a 2°/o-os forgalmi adót. 

A rendelet 102. S-. (8) hekezdésl' alapjún: „(4-l 
A 10'2. S. (8). (~l) és (10) hckezd(:sének rendelkezef~. 
sei alú eső adüzók általúnus forgahui adókötele~· 
be,véleleik ulún '2°/o általános forga!Ini adót tartoz~: 
nak fizetni." rrehút a gyógyszertár teljes rorgaln1 
- kivéve a saját készílésü gyógyszcrkiili.inlegc·S .. 
ségekhől Cs kozinelikai cikkekből elért forgnln1a(:· 
- 2°/o~os forgalnli adó alá esik. 

.A rendeletnek a fónyüzési adóra vonalkoi···>: 
része az eddigi fényüzési adóról szóló rl•nde!el · 
tézkedéseit lényegileg nen1 változtatta n1eg. 

.:-... rendelet nlindcn vonalkozúsban az lH-~2. 
július hó l~i halúllyal lépelt éleibe. 

1\ 138. §. szerin\ azonban az ('Sethcn. 
zetésre kötelezett hileltér<len1\ií n1ódon 
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gy az 1H-i'2. (·vi július hó 1. utún l'lért bcYételek 
einiilctl id(ipontot 111cgeliizéi id6ben lcljesite!l 

uszállítúsl1úl. n1u11ka· Yttgy szolgúlalteljesí!l•sbül 
{trn1azik. :1 f11rgal111i adót pzekutún a hcvl•lt•ll'k 

Uún csak abb:in 11z ese\bl'n k1•ll n1egfizctni. ha 
ck a hevl•l\•]l'k 1~)-!2. L·vi szcp\l·ntbl'r hó 1. u!ún 
Iynak h{'. \'onalkozik ez az tH-12. é\'i július l. 
ölt kiszolgú\laloll l1elcgscgl·lyzíi pl·nz!úri \·t:·uyck 
tún llc:fulyó i'1sszegí•kn'. \(•hú! :'1zok rorga\Jniadó 

Ú IH'lll eS!ll'k. 
~\ gyógyszvr!úr hl·r!icadúsúhúl szúnnazú hl·r

'övcdt•!en1 a p(•11ziigyn1inisztl·riu111\ó\ \·(•\I l·rtcsüll>s 
itlapján nc1n esik forga!rniadó-ki.ilclezcttsl·g alú. 

:\ rendelet 70. 5-a a fizelésrl: kötelezettek 
ilnyyvvezctési kiitelczellségél úllapitja 111eg, 'I'e
iuletll'l arr;t, hogy u µyógyszertú1· a ni. kir. Pt'·11z

·igy1ninisz\(•ri11111lúl Yl'll ~17.7S:i/192:J. \'II. a. sz. 
·ciral alapjún a lcljt·s gyúgyszcrtúri forgalon1 1neg
í!lapi!úsúra alknl111as ki'inyYel (Pl·nztúri naplót 1 
·öteh:s vezetui, újalih. a telje~ forga!on1 llll'gúll:i
ÍiHúsúr:i alkalinas könyvl'kel \·l~zet11il' ncn1 szük

séges. 
:. :\ gyúgyszcrlúrak teljes forgal1un utú11 fize

ndii 211 /o furgalu1i adút az ille\l•kes forgalini adú 
ival:dnkl;1;z ];1·i: :1l'fizelni .. \zok a gyúgyszerlú
, k, atn('lyek eddig forgal1ni- l·s f0nyüzési adúju

t :'1\lalúnyiisszeglien fizették. az illetékes for
lnlÍ adó hivalallül kérhetik ennek az új forgahni 

adún:tk útalúnyüsszegbl•n v:ilú ineg~ 

a gyúg~·szl'rlúrak, au1clyek eddig adó
rl'nd~zerhl'll fizették forgalnii és f{•ny-
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iizl•si adójukat. nz adóki.iziissl·g újhól Yaló ineg· 
alnkitúsa irú11! fnlya1nalban lc\'íi túrgya!úsok hcl 
fcjez{'sc ulún {·rlesítl•st kapnak, hogy az adóközöS 
sl~gek n1ilyl'll n1cgúllapodúsl h'•tcsítctlek az illeté· 
kcs pl•nziigyigazgatósúgg:d és arról. hogy ntilyéi' 
Ö!-,SZegcl kell befizetniük nz adóldizössl•ghez últalá 
no<: furgalrni t'~s fényiízési adó cítnén. 

:\ rcncll•ll'l i>. §-ún:1k (10) hekezdl•st' n1rgeÚ 
gcdi a forgaltni és fényiizési ndú úthúrítúsút ·,\ 
Yc,·öre. 

'l'ckinlcllel arra, hogy a gyógyszt•rlúri C'ladáS" 
úrak 1nrgúllapílúsn a ni. kir .. Bclügy1ninisztl·ritui 
h;tl:'tskiirl•l1e tar\(1zik, Egy('sÜleliink l)c:idvúnny:il 
fordul\ a beliigy1niniszlériu111hoz. a111p\yhen kl·rtük_ 
in\l•zkt•dl•sl·! arra\·011:1tkozúa11. hogy a gyúgyszetl 
túrak forg:dn1iadú fizetl·si kiilcll•zeltsl·giHd1ií! rúju -· 
húrulú kiH!sl~gtübhle\el úihúrí!hnssúk. E túrgyhá 
az alúhbi itlirato! kaptuk a 111. kir. heliig~·111inis{: 
\l·ritunlól: -, 
:\!. kir. lw!iigy1ninisz\L·riun1 

:118.G-l7/1H·l2. sz. 
Túrgy: :\z últ:dúuos forgalini adónak az 
500/1H·l2. J>. :\!. sz. rPndeletlel kapcso~ 
\allian a gyógysit•rtúrak ú\lal ,·aló eg§~ 
s(•gl's fc\szú 111 i lúsa tú rgyúha n. ., 

.-1 .\Í<1!J!JU!'1Jrs::úui (;!fli!f11s:crés: Ert!fl'.~iilcl 
1. E/11iik . ..,1"u1~11ck. 

B1u.lapest. 
\"!.. lll'gediis Súndor-u. 

:\z últali111os forgalnti adúnak (ndúvúltsá• 
11;.1kl az ;>tlO/Hl-12. P. :\I. szá1nú rendelC'!I('\ türté'r 
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dezése kapcsán a gyógyszertárakra vonalkozó
elöúllolt köllségtöhblel üthúrílúsa eéljúból h;iz

~-jár~l~k ahhoz, hogy a gyógyszcrtúrak a 1nt~
%lsztral!s vényckrc kiszolgúllalot! nró•1yszereJ·11cl· 
K-'• l 'I t°>.J tl~ \_ \ 
„ engrl e Yl'Zell pU!díjak szún1ítúsha vétl'll'vc! 

úllapílot\ úra U!Úll a a:HJ.584-/tH-!2. B. :\l. sz. 
alon1Lan cngcdl'lyezcll 7°/o-os felúr helvell to-

1~blli intl'zkedésc1nig 8°/u fclúrat szúniilha~s;ik. A 
fdárnt a \'énycn fel kell tüntetni. 
;~:. Az úrcnged111ények --- iinkl•n! l'.rletödölt'" ~ 
ieJúral llCIH terhelik. n 

. · llozzújúrulok lovúhh:'t ahhoz. IHt"Y :i "YÚ"\'-

1
. 1 · 1 n. !"I. l"I 
ara\. n111H en egyéb cikkhl'z. an1L•lvnek úr;·1• 
eddig külön °/o-os felúrat J\l'lll sz::;111íthal!ak 

zú, ai úllalúnos forgal111i adó úlhúrítúsa cin1én 
;;~}kkek brullú t'ladúsi (1r:'1hoz '2°/o-os /"t>lúra! szú
~Jthassa11ak fel, 

:\ 1niuiszlcr hclYctl: 
úllan1litkúr. · 

Johan 

A. IC:i1~::1 1 s:-c:·inl lehúl n1agisitrú!is \·[·nycku0l 
cdd.1g1 / lo felar helyett 8°/o-ot kell fl'hzúnlilani. 

)L~ .. :\I11~.dc11 t•gyéh cikkhl'z pedig. n1elvnek :'trúhoz 
:!p __ ig_ ku~Öll szúzalékos felárat 11t•111 Jei1t•\pl\ hoziú~ 
.„m_1tan1 (g?·ógyszerkiilönlegcsség. saccharin l·s 

lahan n111Hlcn olyan készítn1ény. aniph·nt•k 
ioi eddig 7°/o-ot 11cn1 lehetett szú111itani) a·z úl
nos rorgahni adú ú!llúrilúsa círnén a hrullö cl-
si :'tr 2°/o-út kell hoziúsz(1111ítani. Brult6 p!adúsi 
ak kell lt>ldnll•ni :t pú!díjjal (·s ft'lúrral nii\·c!I 
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aiapúrat, IPli:'1! azl az iisszcgcL :!lnit a gyógyszertr· 
\.·agy n1:'is kt·~zít111ény{•rl a gyóg.\·szerlúrnak 
fizetnek. 

Budapest, Hl-!'.!. július '..!. 
t'ircíff (;!f11lr1 

ügy\·. igazgató 
dr. Pift~:: i"(íradu 

(•\ 11 iik 

/Jt1dr11n·sti (;!fÓ!f!/S::cr1;,,„:: T1·s/ii/ef. 

lnsulin kiszolgáltatása a Segítő Alap terhére{ 

;\ rendkíYiil llehl·z a11yagllc·szerzl•s1·kn.: \·aló· te 
kinlt'\l('\ a Szl·k(•sfiíYúrnsi .-\!kaln1azullak s~·gíi . 
alapjúnak küzponli igazgatója Yisszavo11úsig hrí' 
zújúrul! ahhoz. llug_,. :iz :!lap t·ukorhl'legei n'.széi; 
az ('!!Pnc'írz<'i or\"osol·: :'d l:ll t'llgl•dl·l.\'l'ZP!t Chinoi' 
Yagy Hichter Iusuli11 lu•lyc·lt a gyógysz1.•rtúrak Í'tl 
111envtiteg 111Ú!) n1úrkújú I11suli1!1 adjanak ki, ahlii( 
az eselhc11. ha a felirl Cbi11oi11 Yagy Hiehlc·rn1úrk 
11inc~ r:iklúron t'·s ~l l·1•!('g az [nsulin sürgc'is kiszc). 
gú!talúsúhoz ragaszklldik. Figyelntt•zteljiik n 'feS{Í 
lt~l L tagjait. hogy i!yPn t'sPlhL'll azonban az F 
ki:ulo!t lnsu!i11 111úrkú.iúl a \·l>11yt•11 okv1•llt~n 

kel\ \Üll!e\l!Í. a !agtú[ a Yl'll} (·r[l·k('ll{'k riOO/u., 
he kell ha.ilnni l•s a vc~nyt az tlOH/n-os csoport · 
kell .szún1lúzni. '1'1„nn(,szell'Sl'!I a !aµ:ol t•l('iziilt•g 
figyehnezlPln i kell. 

Bud:tpl'sl. lH-12. június '27. 

l\.uudcs Odün 
iigyY. igazgalú. 

II. \Vo/J'J' 
elnök. 

:11 fl!J!/(I ro rs :<Íy i (; yr)u !J s:: 1' rés: l~y !f 1' siil f' f 

20/lH-12. sz. 

ISH 

igényjogosultak fcedvezn1ényes árú 
gyógyszerellátásáról. 

r:rt{•si!(·s. --

,\ l\a\onai Ellúl(L'>b<111 Hl·szt'siii<'ik B1·\l·g(1poli1si 
tápja (l~EHIL\:1 1"•s a ~lagyaror.szúgi (iyúg.\·szPrl·sz 
gyesüh·t küziit! nit•g;'i!!upodús ji\1! il~lrt' :i h.EHIL\ 

jainak k1•(1\Tz111l·nYL'S úru gyúgyszcJTl'I Yalú 
.úlúsúra. 

Ezzt•I k:1pcsohdha11 :iz a!:'dihinkra hh·.iuk f('\ 
· I\artúrsail1k figy(·!tnl·l: 

1 . .-\ l(EHH:\ J11indt•Jl igl'nyjogosu!t !ag.iúl ziild 
íníi horítú!apl>a kiHö!t Yt;nyl;:ilny\·\'t'\ l•s l11g.~úgi 

úzo!Yú1111y:d lútj:i ('l. 
2. ;\ v(·nykiin~·,· l:ip.iain húnnl'l~- orvos !'l'lldt·l

l húrinily(•!J gyc'1gyszt·rl az11k n~.~zt'·rv. ali.ik 11d11l 
nyjogosu!!:i].; :1 hiµsúgi igazoh·ú11yh:1n 111·.,. sz1·

j1! l"t·! \·annak ,.j·.,.t'. 
::. .\ szaliúly:,zt•rií1•11 kiú!!íhdi Yl·n_\· nl:1pjú11 

:. ig(·11yj()gosult l1:'1rll1t'l.'· gyógysz(•rlúrha11 h1·szí'
n·11delt gyúgyszt•rt. 

\'t"n Y."Zr·riiPn 1 n1agis ! rú 1i\t~r1 rt•JH!l'! 1· 
úrút ·a kvdvt'zt11l·nyl:s (/.-)11 /u-os) 111u11ka

J t•s l'gyszt•rii k!szolgú'.t·.llús (('xp. si111plc:..:'1 fp\
'n1itúsúYal kr·!! úr~;z:1l~YÚl!\'(1z11i. {i\·úgyszt·rkii!iin
esst·gvk úrúhúl t'lli.!l'd1ul·n~· nint·.~.. '. 

ü. Az így szú111ílo!! gyúgysz1·r úrúl uz i"l·Hv-
,.„,osull !c·J.ic:s i'1sszeg1."•lw;1· i:;rlf1Zik n1l'gfiz,,\ni -a 
ór;yszt'r ki:->zolgú!la!:'1sak(1r :t gyúgysz1•r(•sz11ek, 
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Ii. I\EHRA tagok n~szl•re :i jöYíihcn 
gyógyszl'rlúrak is csak :t \·énykiinyYlH·n 
gy6g.Yszt•rekcl szolgál!atjúk ki. 

7 . .-\z cgyez1nény 19·1·2. fyj augusztus 
lép halúlyha. 

8. Eg.Yl'h tudniY:llúk ;1 Yl·11Ykii1n·Yhl'n 
11alók. · -
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Tudnivalók 

1939:1V. tc. végrehajtása tárgyában kiadott 
4410;1942. M. E. számú rendeletéről. 

Az I~rll•ln1ísl•gi :\lu11ka11élkiiliség ()rszúgos 
:~orinúnyhiztosa ft:11ti n:ndele! Yégn·hajtúsúl az 
{ifábbiak szerint kíYúnja. 

Budapcsl. 19-12. július 27. 
lH-1-2. augusztus 2;)-ig azok a Illllllkaadók. akik 

·';;Idig értehniségi n1u11k~tki.irbcn egy zsidü alk:d
dr. 11if(•: \'fÍr11dy Lás::lri s.·jt $rnzoHat foglalkoz\allak. a 111cgjclüll idi.ípontig kii-r;nilf <iu11lu s. k. 

iigyY. igazgalú, elniik. "< .. '..}.!.± ielcsck ugyanilyen 111unkakfirhen nen1zsidlil is a\-
" :~::ihnazni. yagy pedig zsidü nlkahnazottjukal cl-

.íiocsútani. 

.1! r1yy(/ r11 rs:: ríui <; u rir1u s:t' rt; s: Ruuc s iH 1·f. 

;t,l~)9/l0-12. 

A gyógyszappan kiszolgáltatásáról. 

&'fi.,.. :\ rcndL•lcl y{·greha,itúsa szc1npontjúhól :i kiiz
: ::;,.~'.f"i~n1ükiidii escndcslúrs alkalinazoltnnk !ckintt•ndii. 

jlivedelt·111rl·szcscdl·sét a fizetések nrúuya tt·kin
éhcn lH'lll Ycszik figyt•le111he: ha azonbun illel
ényht•11 (fizc\{•slwn) r{•szcsiiL t•zt ntúr szú1nh:i 
11 Yl'lllli. :\ 111osúszappan nyilYún!arlú irudúll>I kapoí' 

ft·h·il:°lgosílús szerint :i ~.\·c·1g~·szl~rlúrak lo'·'.íhhra„·i 
kiszolgúl!athatjúk a g\ og\ szappanol,at. .\ J,iado 
szappa11111ennyis(•gí•I a ''Ús:írlúsi kiinyYht• ]1(' kél 
jegyezni. :\.n1cnnyilien or\"osi YénYrc 1-:t>ll :1 g\·rí•r\·'. 

1 l . l · 11 1 . • - ' . o. ~·zappan '1szo ga a ni. n gyogyszerl·sz n ,-én,;ei., 
rendelt n1cnp~·iséget n1l·g abhan az esPlhl'n is -ki 
szolgidtathatja. ha ez a pipereszappanrn 
pílnll ntennyiségel 1neghalatlj:i. 

B11clapl•s\. 19-12. augusztus 1-l. 

(;rófl Gyula 
iíg,YY. igazga!ú, 

!Jr. 11il1': Várady 
e ln ük, 

Az tH:Hl:l\·. \('. alapjún ki\'t~!Ph·zt•llt>k (' n·11dt•
szt•n1pontjúliú\ zsi1lónak !eki11ll'll-

:\ ft>l\'eendö ne111zsidú l>rlt·lniiségi alka\1nazoll 
!ehet kt>Yl'st•hh. 111int a zsidó :dkn]. 

zsidú alkal111<.1zolt 1nl'lll· l'rlelu1isl•gi 11n111-

alkaln1azoll lll'lll7.Sidó 111unka\'úllalúl 

ULFAPYRIDmN 
Az összes coccus-fertőzéseknél 
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11c1n vesz fel ;t H1unk;1adú. Úgy tn.12. 
2:-~~lól a zsidó l·rtclinisl>gi 111111~l~avúllalü :i 

szPrlúrban 11c111 foglalko,zlnlhaló. 
:\ rrndc],·! 111i11dC'n gyÜgYSZ{'rlúrr;1 

zik. fiiggellPniil attc'i!. hogy 111il.Yt'll icl(ípontli:in 
lt>siilt. 

A fizc\t>s 11l>!kiil rníikiitlii csalúdlal-.'nak a 
delel végrel1:1jlúsa e{·l.i:ílif1J fiz(•!{·sc>s · 
rniniísí·!és(>t a l\:or1nún~·hizlossúg p]fog:idja 
hn azonhan ilyPnn1ótltlll :1 gyógyszpr!úr r\·szPriil/ 
rendelet ki.iútszúsúnak g:ranui:ít 1:'11.ia f('n.nforo~rii
ellcnc a ''izsg:ílalnl Incgintlíl.ia. ;\ rPndclct y(ioi-~ 
hajlásúrfil kiiliin hPjP]l'n!t~sl lenni 11rn1 kell. 1~é: 
a 1\:orn1ú11yhiztossúg ii rlap 111\' l!t;ldl•s{•\·t·l Yah?-; 
1ncnnyi. a rc1Hll'll'I hn!Úl.\·a al:í !'Sii gyi'igyszeréS:' 
ft>l fogja hívni a hf'jt•lt•nll'srr. azonban l' felhív/ 
ineg lll'n1 tiirll>nte JH'Tll jl'lPnli nzl. hogy a cPgne 
a rl'ndelrl inll~zkt•dPst;! 11c•111 kc~ll Yr"grPha_itani. 

HudaJH'sl. 19-t2. :1ug11sztus '.2·1. 

r;ráff (;yllf(( s. k. !fr. pi/(~-; rrín1•l11 J,rís:lú 

J/ flff!J'I r11r,,·: rird r; !rri r111.~· :e n; s: Eu!!c sfil e 1 

:J952/lfi·l2. sz. 

A gfógyszertárak bérbr:>adásából származó 
á!t. forgalmiacló mentessége. 

·-- r:rtesíll'.'i. -· 

;\z fiOO/l\l·I~. P. \I. szúinú l'i·11de!e!lel knpc~~· 
latban fl'l111cr(llt a;.: a Yit:"ls !:;{·nh'·s, liog.\· a gyó~ 
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bérbeadásából szárn1azó bevétel általú
forgahniadó alá csö bevételnek tekintendő-e. 
A tnagyar király·i Pénzügy111inisztériu111 illell•
osztúlyától \·e!l értesülés alapjún közöljük, 

gy a gyógyszerlúrak bérbeadásából szárn1azó 
vétel után nen1 kell forgahnia<lól fizetni; ugyan-

a gyógyszertári jogosítYány nem kizárólagos 
Jó'gositvúny, tehát az 500/19·!2. P. :\I. sz{unú ren
delet 102. §-ának (11) bekezdése alapján a bérbe. 
hdás révén elért bevételeket forgaln1iadóYal ter
iíelni ncrn lehet. 

Budapest, 194:2. szcpte1nber 10. 

rróff Gyula 
igazgató. 

dr. vitéz Várady Lris:ló 
elnök. 

Jfagyarors:dgi Guóuy.~:crés: Egyesület 

0~5/1942. 

B. B. 1. részére rendelhető gyógyszer· 
lcUlönlegességek • 

. ~:.,:,-. 
A. n1. kir. Posta Betegségi Biztosíló Intézet 

'rhérc a következő gyógyszerkülönlegcsségek ki
z.olgállatását engedélyezte az Intézel: 
/ité:.cli orvosi rendelésre s:.abodon kis:.olgdltal-
1tó: 

Ultraseptyl-ürea sebhintőpor 
Ullrascplyl tabi. 
Surparil tabl. és supposiloriu 

13 



19.! 

Trop:1rin lahl. és inj. 
:\eo!roparin tahi. és inj. 
('.en!rolon 

S:rtkurunsi rc•ndcf(~src kis:olyáltalhatrí: 
llogival inj. 10.000 .E. (•s ö0.000 E. 
\le\rokrin inj. (•s dragl'e 
'l'hiusepl keniics 

Fiíorvosi cnyl'<léllycl fiirh;nii re11dt•h;src 
fr1thaló: 

\'on1isan 

Budapest. 19-!2. szepte1nher 19. 

J/ ay !f <t ro r s::. úgi G !J<Í[!!J s:e rés::. J-:.uuc sii l ef 

.t2:ll/1H-!2 . .sz. 

Az újonnan felvett alkalmazottak 
megállapítása. 

Figy('\111ezlctl:s. ~-

A vonatkoz{) korlnÚll\Tel\delet (>rtel1nóhcn e 
idi_iszerint lUd\'HIC\'Üleg :1Ü0/o fizcll'Si pótlékot -ke 
adni. :\ rendelet azt is elöírja, hogy a fizcll!si p~Ó-_ 
:t~knt kiiHin ·fel kell tiintCtni. 

. .\ rendelet elöírúsa cllC'nére is gyakran 
fordul. hogy az újonnan feh·Ctt alkahnazott JíZ 
lését a felek egy összegben úllapít.iúk n1cg. a -
kiil. hogy a tulajdonkt·peni alapfizetést (:s a r 
1(,si pótlékot külön is ineghatúroznúk. 

Fclhh·juk a gyligy:-.zertúrak l. fe.lcliis ,·ezet 
nek figyelinét arra. hogy ez az eljúrús 
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~lndeletlw ütközik. 1núsrészt e1nellell utólagos 
~Húkra adhal ::dkal111;1!. Ezekl'l a vilúkat csak 
;-~gy !ellel elkerülni és ezzel egyben a rendt•le! _e!C\
)~úsail is ki lehet el0gí!eni. ha a kiili)n n1egalla
:>notl al:1pfizet(·s 111e!lelt kiiliin feltüntetik a fizt'" 

pó!l{•kot is. 

Budapest. 1 ~1-12. október Ii. 

igazgató. 
dr. 11itt;: \'únufu /,rís:fli 

elnök. 

.l/ fi[! yr1rP r s: áyi Gy ríyy s: t' ri· s: h'fl!Jl' sii I e f. 

( ryáyus: e rés: I~rf!!<' siil cl 

gyógyszertárak cukorvásárlási utalványainak 
szétl<lildéséről. 

Érlesítt~s. --

A ni. kir. l\.iizel!útúsügyli 1ninílszlt"riun1 
.800/Hl-!2. K. :\L szú1nt'J. rendelete úgy intl·zkt·

-. hogy a gyúgyszerlúr:1k Jia,·i cukorc:llútn1únyúl 
hcliigyn1iniszter úllapílja n1eg és utalja ki. A 

ndelel 19-1-2. évi október hó 1. napján lépett 
thc. 

~'.> A beliigy111iniszll•riu1ntól \'el! l•rtcsiiJ(:s alapjún 
'özö!jük, hngy a gyúgyszPrtún1k cukor\'Úsúrlúsi 
lriJvúnvait a közeli uapokban küldik 1neg 111i11dl'll 
:_ógysz~ertúrnak. ;\_ n1egkiildendií uta\\'ány felnin· 
'ása n1ellell inintlen gyógyszerlúr a helyi közel-
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látási hivalaltól igényelheti a cukorjegy kiúl!itá--:
sú!. úgy, an1iként ez eddig is történt. 

Tekintettel arra. hogy a fenti rendelet 1ncg~' >~0 
jelenésétől 19·12. évi október hó 1-ig röYid idö -y~ 
ldlolt rendclkczt.'.·sre a cukorkon!ingcnsck ntegálla~' 
pítúsúra, kérjük Karlúrsainkat. sziveskcdjcnck 1uég ':§: 
pár napig tiircle1n1ncl lenni; cukor\·úsúrlúsi utal- <x 

vúnyuknt rövidesen 111egknpjúk. z,yz:' 
:\ cukorkiulalússal kapcsolatban isrnételtcn :e;::; 

közöljük azt a pt.'.~nzügyniiniszteri rendeletei. arncly--,"
ki1nondja, hogy a g~·ógyszertárnak kiulall cukor"' 
után fogyasztúsi adótöbhletcl ncnt kell fizetni: 
\l2.H18/!9·ll. X. a. P. ~[. 

Pénziigyn1iniszlt•ri rendelet 
:1 gyógyszertárakban fcldü\g(1zotl cukor fogyasz--,_~:, 

túsi adója tárgyúhan. 

A Jlorn1arors::ági Gycígys:erús: I::uuesiiletnek. 

1::rtesíle111. hogy n gytigyszertúr ncn1 tartozik:_-::-
a SfiG/1941. P. ~L szún1ú rendelet :·I. ~. 2. hekcz~ 
dPsének a)-d) pontjaiban felsorolt iizen1ek közé 
t•s így ~z ipari cukor után jitró fogyasztási 
tiihblctct se111 tartozik mcgfizetní. 

Budapest, 1942. évi április hó 15-i·n. 

:\ 111iniszler renclelelébií!: 

BndapC'sl. lH-12. 

c;róff Gyr1la 
ligyv. igazgató. 

Bosnyák s. k. 
111iniszteri o. tanácsos. 

nk!óher H. 

dr. i1ité:: 1'árady 
elnök. 

GyÓfl!fs:t•rés: Egyesület 

sz. 

A gyógyszertárak cukorvásárlási engedélye 
ügyében. 

- 1::rtesílés. -

:\ Ill. kir. Beliigy1ninisz!ériun1tól 111ai napon 
rctt értesítés alapjún közöljük, hogy körrendelet
~ cn utasílolla vah1ntt~nnyi törvényhatóság elséi 
Usztviseliijét, hogy a gyógyszerlúraknak ruúr rú
ebben kiadott folytatólagos cukorvúsúrlúsi engL~

élvekel lovúbhra is érvénvhen lartulla s en1iall 
g-yógyszcrtárak részére új-cukurvúsárlúsi engcdl·

Iveket nen1 szúndékozik kiadni. 
· UgyancLhcn a körrcndelctben fclhivla a hel
ügy1niniszlériu111 a liirvényhalósúgok clsii tiszl
:fiseliiit. gondoskodjanak arról, hogy :i gyúgysz<'r
árak régebbi cukorvásúrlúsi engedélycik alapján 
olytatólagosan 111egkapjúk a gyógyszer!úr részl·n· 
·iutall cukonncnnyiségcl. 

.'t fentit'/.: érfclniébt•n fcluít kartársain/.: a rt'
bbi folutalúlauos cukorvrísfírlósi cnycdélycil.
apjú11 11yya11Úff!J iy1'ny1·ljlik a !f!J<Í!J!fs=:crlrír ri'·

t~rl.' s:iil.-ségcs. illcfpe 1.-iufalt Illl'Tlll!fiséyii c11krol. 
int eddig. 

Budapest. lH-12. október hó 1·1-én. 

c;yula 
ignzga!ó. 

dr. vifé:: \'árady Lás:ló 
elnök. 
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Jf 1:0 !J'I :·11r.-.:1 íyi (; !f <Í[l !J s: e l'!j s: E ff//1' siif l' I 

·~-l-lö/IH-12. 

A gyógyszertár zsírszükségletének biztosítására 
levágni engedélyezett 1 darab ser?és. 

l~rtcsités. -

;\ ni. kir. közt·l\útúsiigyi 111iniszter 
t·\l:Hf1si hiYalnla -118.-l5G/1H-12. szú1nú 

111c"Cll""lllt•. \Hl''\" a "YÓ!!\"Szcrtúrak sl'rlészsírszül.~:...--1-
:::i o'" ::i. o. u. 

~l·gicll·11ck l1izlositúsúra l•vcnkl,nl egy dnrali scrtéS:: 

\c,·úgha\ó. 
"':\ !.!\"ÓgYszerés1. csak azt a hízol! scrll•sl v:íg.;_§ 

1,.,• 
1
· 1 1'1." .:~:{)'•yszerlúra zsirsziiks.l,glell·nek hiztnsi.-.:.·.·.•.·. 

. "'·' • ::-. ::i. ' 
:úsúra, an1vlv a sertéslcv01 lanusúga sz:erinl a h'!_;, 
yúgús eliill it>gulúbh GO n<q>pal az t'l lll'\'l'rc útir~. 
iolt, ,-agy :11nit s:ijúl 1uagn n1úr rl·gehhi idií ól_, 

hizlalt. 
;\ \t•YCigoll sertés utún :1 kg ki'izl'ogyaszlás: 

:dkali11:1s. g;>ndosan kt>zelt. idegen anyagoklúl rnc·ij: 
ll'.~. o\vasz\nll sertészsír! a Yúgústól szún1itnlt nyút 
11up alatt be kl'll szolgúlt:llni az i\\e\l•kps közeff?l 
\ü-,i fl'liigy<:lüst•g ;'illa\ kijelöli szli,·et.kezt>tnek, v:l~ 
húsiparosnak l,kl•reskediínekl az :\rhi\·atal úll, 

nu•gú\lapílott úron. 

Budapest. l~l-12. nklóhcr 20. 

Grófi U!Jllla 
iigyv. igazgató. 

dr. t1ili':: Várrulu 
elnök. 

l!'JH 

j1/ arn1arnr s:rígi Gyúyys:.e rés:. E fl!Jl' sii! et 

Az lnsulin rendelésel{ teljesítéséről. 

- l~r\esitt•s. -

\<· :·~ Ill. .. k~·r.···lpari .·\nyaghiYala!tól vett {"rtcslilés 
')!lapJan kozo!.1uk, hogy tH-12. l>Yi n0Yc1nber hú 1 

!_~l e~yelii1:e 11ov~n1her hónapban az Insulin ternle· 

.esc J<tVulasa n11alt a 11 YÓ"\.:1ru11·1"y!·c1·csl„•(l"!·I" ,. .. · .. . ti. (':>. ' • n. \. H. o ~ lOZ 

l1~Jaddo!t I~1sul1n 1ncgrende!ésekel ncn1 n1inl eddi" 
~g-yh::nna~Jara .. ha11cn1 esak fc!Prc csökkenti ;1 ki~ 
szolg:i ! la \o gyogyúrun:1gykerPskcdli. 

Az1~.kat :iz Insulin 111cgn:1ulelésekct. an1ch·ck 
1ár ~sokkenlel~ n1e11nyist·gr(i! szólnak (azaz· fl'! 
:111 tuulvtve ru.1\uk. hogy az orYos n1úr esiikkt'!l· 
!t n1cnnyis0gií I11sulin! (rcndc!t'i u jiivtihen is 
)_jcs IllL'llllYist~gllctl szo!gú\taljn ki a gyúgyúru-
1,gykereskc(lc'i. 

r;yula 
igazgató. 

dr. nité:: \'rirruly J,ris::hí 
elniik. 

árszabályozásáról az OTl-nál. 

1::r1csílés. -

Az Orszúgos 'l'úrsada!o1nhiz!osíló Intézet t·r-
· __ te.t.ll' ~~gycsületünkct. hogy a Syrun1us hroino. 

.111. Syru!):1s laclocrcosoli con1p. és 'I'inctura 
·' aron1:1t1c.1 clncvczésií gyógyszerkt·szíln1Pnvl•k 
t az al:ihh1uk SZQrin! úllapílolta n1eg: · 
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Syr. bro1nofor1nii 100 gr. 1.21 
200 gr. 1.93 
250 gr. 2.35 
300 gr. 2.77 

Syr. lactocrcos. con1p. 100 gr. 1.10 
200 gr. 1.58 
250 gr. 1.91 
300 gr. 2.1() 

'I'inct. fcrri. aroni. 100 gr. 1.00 
200 gr. 1.38 
250 gr. 1.53 
300 gr. 1.67 

Felhívjuk l\.arlúrsaink figyehnél -- különöse· 
a volt cseh-szlovák uralon1 alól felszaba<lull tcrÜ 
leteken -, hogy az iHetékcs kerületi pénztúrakii·tii 
vúlogassúk ki azokat. a vények.cl, a1nclyck a feúlt' 
!'iZcrckröl szólnak és a vények újabb úrszabvány62'. 
zúsa ulún az úrkii!önbözelcl az Országos 'fúrs:< 
dalo111bizlosító Intézel központjához bcküldend 
szún1lún szún1lúzzúk. A vények kivúlogatúsúra 
úllaksúlúsúra legcélszcrübb n1cgbízni egy-egy a·r 
váll:llkozó kartársat, aki a keriilcli pénzlúr hclv~.i 
lakik. ~ 

A fent feltüntctetl úrak csupún alapúrak, JC' 
húl a 111indenkor érvényes pótdíjak és fclúrnk m ~ 
külön figyele1nbc veendők az újra árszabvány,,,, 
zúskor. -

Budapest, 1942. október hó 21. 
(iróff Gyula dr. vité: Várady 
iigyv. igazgató. elnök. 

illaaunrnrs:ógi Gyóguszcrés=- Egueslilct 

!86/1942. 

A gyógyszertárak légoltalma. 

- Értesílés. --
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A ).1. Gy. E. l\.özlen1ényei október 24-i sz{nnú
n közzétetlük a 13H.31·L szún1ú honvédclrni n1i. 

iszteri rendeletet, a1nely a gyógyszertárak lég
óitnliua és Jégvédclnli riadó alalti szolgúlri!:t te
kintetében intézkedett. A rendelet a „Légo. Ut. 
_--tU.-1." jelzésíi utasítú:shan foglalt rcndelkezé
SCkre hivatkozol'!. Ezeket a rendelkezéseket akkor 
rÍe1n tudtuk közzl·tcnni. tnivcl a szóbanforgó u\a
'Sítás legutóbbi kiadúsa elfogyott s így a könyvet 
!fonuniképcn sen1 lehe\cll incgszerczni. :\!osl 1nú
'-dunkban van az utasilús vonatkozó részét közölni. 
<-- Vélc1nényünk szerint az a), illetve h) pont 
·:_álall lúrgyall 111ego!clús a lcgegyszcrííhh. a lcgo\
C'sóhb és c1nelle\l tökt'>lclcsen eélravczetií. Ah) alatt 
C1nlílctl ,.zúrt dohoz„·nak felel ineg n falhn-l·pí!C'll 
Z:okúsos ügyeletes lúbla is. 

Budapest, 19-12. noYL'lllher lü. 

Gyula 
igazgató. 

* 

clr. uifé: 11árody Lás:.:flí 
elnök. 

f). Világító feliratok 
E\:sötl!!ílés alatt n fontosabb középületeket és 

:özintézn1énycke~ {pl. 1nentök, rendőrség, kórhú
ak, stb.) vilúgítófeliralokkal k1:ll megjelölni. l{í-



\ únalos lnYúld1ú. hogy a szórakoztihelyek, Yah 
niint :iz i'tzh·lt>k hejúratail j.., vilúgítúfeliratla! 1;,5 
:-.uk e!, rnerl l'Zl:k igen n1egkünnyítik az e!si"ill·!f1l;;; 
alatti lúj0kozódúsl. Eziclüszerint a kii\·L·lkezökl'[H~Ii: 
lt>hl'l kii!sii alka!u1azúsra Yilúgitúft>lirutokat P!ií;· 
úllilani: 

:iJ e]siitétilii anyagon (úllalúban l'lsüti··litlí pa~· 
piroson,) a felirat betüinL·k n1egfele!ii, úll<1g 5 niú' 
sz1."ll'ss_l·gü rl•sl'ket kl·szítünk s azokat gyenge féIJ\;·::. 
ú tbocsútókl·pe.:.:ségli ! ú l ll'lsz(i) anyagg:i l ll·ragasZt-·· 
juk. A helyisl·µl'k lt;·l·sli Yilúgílúsa ezl'kl't gyengé.lr 
útvilúgí!ja s így a fvliralok kh·iiln'i! lúthalúkk·· 
\·:"dnak: 

1>:1 a kiYúgo!l fe!irúst YalanH:ly zúrl f{·nHloboz:; 
nak Pgyik oldalúu kl·szítjlik l'I. tlll'lyet er(i;.; fénV·. 
sziir(iye\ (ÜY(·ggel. <'Pl!onlappal, slh.} ellak:u·\·a h~é: 
!iilrii! nH:gvilúgitunk. „\z (dvi!úgít()lt hl'llikel (h(níl 
lokfe!iilell'lj 111egfeleliien (•rnyüzni. e.~t·llt•g ·!0~-415.°,'~ 
nyira befell· ll'j\iire \(·hl'\ kl·szíleni: 

e) va!an1ely zúrl duhoz t•gyik olda!ún Tóth·: 
fl•!e lyukasztú:.;sa[ k\·sziliink lllt'g!'t•ll·líi reliratokat: 
s azt a duhozhau ('\hv:yt>zelt vilúgílót•szközilkk:eJ 
(akúr villanu:s vilúgílússal. Hkúr ii11:·i11ú fénvfó"r: 
r:«ssal.J Útl'ilúgítjuk: • • · < 

cl) egyszerií fl•h{·rszínií fp\ir;llokat n1Pgfvlelliéfl 
cn:yé)ziitl. gyengl' <;Zc'irl f0nyií fl·n:>forr:'!ssa\ ruégf 
vilúgilunk; 

L·l vilúgíló!'estl·kl'kbíil kl•szíliink 
FzPket fonln.;;abh hPlyeknt!l kii\iiu fl·nyforráso 
kul ~ú. 11. l'l'kr:!c fénnyel,) kell 1neg\·i!úgí!a11i, n1é. 
ezL·k az nny:1gok kii!iin gerjeszt{>.<; 11(•lkiil csak- llf 
gyon rövid illl•ig vilúgitanak. 
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alatti csak t~pületckcn helüL éspedig 
a bejúralok IH'lsti felülell~n alknln1:1z· 

utók, n1íg u h), e). cl) (~S e) alatti nH•gold:'lsok a 
_a!Jadhan keriil!H'k felszL·re!(•sre. 

A vi!úgílófe!ira!oknúl igPn l'onlus :i hellik 
„ Úigy.súga, val:uninl azok l'gyn1ústól való \ú\·olsúg:i 
·"·!i alakja. :\ lieliik ugyanis csak akkor jól ol\·as

·Íutók. ha azok nagysúga :1 sze1nl(•!ö !úvolsúgúnak 
Ie·ga!úLL 500-ad rl·sze. :\ jú o:\·ashatúsúg 0rdeké
Iicn a betíik egyn1ústól vnl<'> IÚYolsúgúl úgy ketl 
·~íégy:'daszlani, hogy a kívúnl túYolstigból a hetíík 
·;·öztj hl·zagok lútószöge egy i\·percnél nagyobb 
fogycn, iner! t>nnél kisehb lútószög alatt a szc111 
·[' részlclekl'L azaz a betükcl n1úr 11en1 tudja 1neg
kUiünbözlel11i. :\ felira!ukal szokvúnyos nagybeliík

Í úllítsuk üssze. n1ert IHinden el!ül c\tl'.rÖ betü
rn1a vagy fell'slcgc.s diszl!l·s az fll\·ashalúsúgnl 

"":cii11ja. · · 
.. · Fökl'p sötl·ls\·gbvn lo1npa fl'kl'le alapon. <l 
. bl~rszíníí llll'µ'Yi:úgiloll fl'liralok {•szlelhP!iík lt•g-
·bhan. 1 !a ('zekti'il n szíiu~ktiíl el kcH tl·rni (pl. 
'· oltalrni c{•Jra ~úrga alapon piros színii hetíik 
nnak eléiir\·a). akkor :1 hellikc·t az alaptól 1ninl·: 
iitöbhn• (·s {·ll·nk szinúrnyalalúakra készítsiik. 
, :\ Yilúµilóft·liralok t~szlelhet:s{•gl·l ille!iien az! 
'.köYell'linl·nyl tartsuk szent elii!t. hogy azok leg· 
'jebh 200 111-ig !ehetnek l•szl1'\hetiJk. Erre kii!ö

'll a dJ 0s e) :da!! l'nilíll'!I 111pgoldúsnknú! kl'll 
clernn1el \pnni. 



;)18i/1942. sz. 

A piperecikk pótfelárral kapcsolatos be jelenté, 
és befizetési kötelezettségről. 

- Ertesítés. --
'f. 1\.arlúrsaink tújékozla!úsa cóljúLól isruéte{' 

len összefoglalóan közöljük az 58.-100/19!2. ]\. :\„ 
szú111ú rendeletben a gyógyszerészekre elöírt bé~ 
jelentési és befizctl•si kötelezettségeket. 

1. i\Iinden gyógyszcrtúr - így az adóközö · 
ségckhez tartozó gyógyszcrlúrak is - kötGlcs'é ~ 
voltak 1942. úprilis hó 1-én a raktúron volt gyű 
kiszerc.>lésü pipcrccikkckröl. ::uuelyckct az 58.40 
1H42. l\:. :\I. szitn1ú rendelet I. szúruú niclJékle 
felsorolt, lcllúrt fch·enni és a fclvcll lcllúrt a I{.ö 
ellútúsiigyi n1inisztériurnhoz felterjeszteni. 

2. A lcltúrha felvett cikkek heszcrzt.'.~si áro.~i;::; 
kiszíunílotl frsszér!ékl·rH:k ;Jo0/o-út hat hari egycnlQ~>. 
részletben lJe kellett fizetni a I~özellútúsi :\Iinisz:~!.::' 
tériu1n l\:özellútúsi llivata!a 150.78:-l. szún1ú posf,- ,_ 
lakarékpénz!úri csl·kkszú111Iújár:1. Ezen kívül · 

3. az adóközösséghcz ncrn tartozó gyógysze 
tiiraknak lcendöi az alúbLiak: 1H·I2. évi április h 
1-tlil minden hónapban fizctell fényüzési adóju 
l/G-od részével növelt összegét (pl. fényiizési ad 
fizet valaki havi 6.- P-t, akkor pó!felúr cínié 
(i.- P + 1.- P, azaz 7 P-t) kell befizetniük 
150. 783. szún1ú posla!akarékpénzlúri csckkszát' 
!(1ra, az o!lhun készített piperecikkek pólfe(á 
ként. 

4 Abban az esetben. 
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;.Ízi~:.i adójának összege ne111 állapítható n1eg, nH~rl 
{dtalúnos forgal1niadó,iit'«1l eg~; útalányüsszeglicn 
\·un u1e~ú.llapílva, úgy az április hónaphan fíze
itút forgahni és fl·nyüzési forgaltniadó cgyül!es 
ö.~szegénck 20°/o-út kell befizetni 1ninden hónap
ban :1 feni1 csekksz{nnlára. 

·: \legjegyezziik, hogy az 1942. évi július hó 
i~t·n t>Jethclépetl pótfelúr összegét nen1 kell maga
·~·ább összeghcn fizetni. inert az e pontban foglalt 
kiszíunilúsi 1nód uz úprilishan fize1telt alacsonyahh 
Í'órgahniadó összeg figyele1nhevételével történt, s 
'ííiivel a pipcrecikk pótfeláral a I\.özell.útfrsiigyi 
)linisztérium júliusban nen1 en1ellc fel. 1'ehát e 
íffien összegszcrüen ugyanannyit kell befizetni 

'iUius után is, 111inl aiclölt. 1'errn(~szetcscn ahol a 
Cnyííz:ési adó ö~:.zcgc kü!ün u1egúllapílhatú. ott a 
;:,pont szerint kell a pipereeikk póti'elárat befi
(ni. 

5. A i\Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület 
idapcstvidéki l\:erületének és a Budapesti Gyógy
Crész Testületnek adóközösségéhez tartozó tag
ógyszertárak az otthon elkészített piperecikk 
~tfelárút az adóközösség útján fizetik. Tehát ezek~ 
k a gyógyszertáraknak csupán a leltári érték 
Cl/o-út keJ.Jell a Közellátásügyi i\fi.nisztériu111ba 
zvetleniil (a 2. pontban tárgyaltak szerint) be
.etniök. a házilag el6állftott piperecikkek pótfel-

~·át az adóközösségek szedik be. 

YNTOVAR 
Syntestrin és ovarium kombinációja 
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li. A \lagyarorszúgi Gyógyszrrész Egyl•siiÍ 
I\özlc1nl>nyei 19-12. nove111licr 7-i ;.;zú111úban kö' 
zl·tell közell:'tlúsi.igyi 1ninisztPri felhívús <i·lapjF 
1ninden gyógyszertúr. a111elyik a Budape~li Gvó<; 
szcrész ·resliilet l•s a :\l:igyarorszúgi Gyt'lgys;.er0 
Egycsiilet Budapes!vidl·ki kl1 riill·t(•nek adököz' 
sPgéhcz ncn1 tartozik. - ll'hút az orszúg üssif 
gyógyszcrtúrai. !dvt'.·vc a fenti adúküzfiss(~gck hl 
jail -. kötelesek bcjcll'nleni Egyl•siileliinkn('l :'í 
hogy 19-1:!. Pvi úpri!is lló 1-lü\ gyógyszertúruk 
az illctl·kes rorgalini adóhivatal nH·nnyi fén,·íiz. 
adót ró!! ki. E hl'jl'll'nll•sekcl az il!ett'·kl'S fo;·gal 
adóhivatal igazolúsa nl·lkiil liekiilcliHl iH·jclentéS 
ke! a Küzcllú!úsügyi \liniszll•ríun1 lll'Ill fogadja· .. CH. 

Azok a gyógyszertúrak. :u11elyt•k ft'.·nyiízé~i 
ac16t nen1 fizclnC'k, tncrl ft'.·nyíízl-si adú alú e,·" 
l'ikk(:k l'liíúllitúsúY::il nt•n1 foglalkoznak, PZl a· kÖ 
riilnH:nyl kiitcll'sl'k hejelenlt'ni. Az ilyen bejeleiÍt.Íi 
sr-kr! is ignznilalni kt'll a forgaln1i adúhivatal!~U 

i. Azok a gyógyszerlúrak. allll'lyeknek fén · 
üzl~si adójuk \'Úl!ozó üs~zegii. !ehút nincs :Hál 
nyozYa. a furgaln1i adúhivalalok {illa! igazolt„ Í1 

jc!t•nl(~sckél a jöyé)bt•n 111inden hónapban hekii 
drni kötc:lesek: a lútl:unozo!I be.ielt•ntésnek trt' 
talniaznia kell atz az adatot. hogy a gyógyszc>rt~· 
11:ik a bcjelentt>st 111egclözii 11aplúri hónapl 
nH·nnyi fl·nyiizési adöt kelleti fizetnie. Az áprj_ 
l-ig IPrjecl(í idíirii! szóló vissza 1ne11(i\egcs heJcl .. ::. 
ti'·:-l :1 !\. pontban fngl:illak szPrin't e!Ull fiiggellc.1·"' 
be kell kiildeni. · --

~;, :\70]; a gyógyszerlúrak. :1n1clyeknek 
úprilistira Tlf:l11 kelleti fl·nyíizési adó! fizetni, 
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"kl,or ne111 készítettek h:izilag piperccikkel J, . dl' 
1osl (n1.i\el újahhan húzilug is J;J•szítcnck pipl'!'e· 
íkkl'ke~.\ 111úr fl,nyüzl>si ndó fizl'll>sl·re ,·annak kii
.elczYC, az újonnan n1egúllapí!oll f1~11víizési ndú· 
nk eµyhaloclúY:!l nii,·t·l! összpgél (!:'1s(i a ;1, pon· 

·toll ki.i!l·lesek piperecikk-pú!ft>lúrkl·n! herizelni. 
- !l, Felhívjuk E:arlúrsaink figvelnH:! arra. ho"Y 

i\ fen'lick t'.•rlcln1t'.•hcn pipert>cikk. pótf'elúr heje:e7;_ 
iési és hefizch"si kö!elezellsl•giiknl'k annúl fs in. 
káhh pontosan !egyenek elege!. n1erl a 1nu!aszlús 
·s:úlyos hiin!eléijogi kövctkeznH:!l\"\•kkl'! júr. 
i- 10. \'égül - búr ez az eddÍgi Ps 11;os!a11i l•r
(c>~'iÍh~sekhíil is viliígosan ki!iínik --~ 111Pgegvszl'r 
ipegis1110teljiik annak kfizll'st"!. hogy n1ús 

0

az · úlla
ltinos forg:iln1i adút. a Yegyi v{d!súgot l~.S a fén\'

hí és n1eginl n1ús a pipcrecikk p{1!fl'l{1r. Az ú\1;1. 
nos fo.rgaliui adói. a YegyiY úllsúgol l·s :1 fl•ny. 

zési adót a gyógyszerlúrak a forgal111i adóhiY;!
\lba kiiZYL•llt•niil Yagy adúkiiziiss{"gük útjún fiz\·· 
'k . .-\ piperecikk pó!felúrat n Ei')z1·llúlúsi :'llini:;z
~ri~.qn szútn!cíjúnt kc>\I befiz1•lni. 111Pgpedig nz lO·l2. 
p'rilis l·l'n kt>szlcthcn Yo!t úruk · ul:"u; 1ni-11dt•11 
·,_ógyszer!úr k()zye!leniil, az azótn .lttíziJag Plii:'il-'.i
U ·piperecikkek után pedig az ·adöközösst:gt'k 
rjüi a"közösst>gekrn krrP'-'ZtíiJ. a "töhhi gyóg~·szt•r. 

pedig kCizYPllenül. 

Tüszőhormon és ovarium 
kombinációja 
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A piperecikk pótfcliir és a fényíizési adó 
ztitl csupán annyi összefüggés van. hogy 1ninák 
szolgúltatásl azonos alap utú1y· keH 111egfizetnL.' 
hogy a piperecikk pótfclúr összege a rnindenÍtO 
fizelclt fényííz{\si adóhoz igazodik. 

Gróf! Gyula 
iigyv. igazgató. 

dr. 1iité:: Várady 
elnök. 

ill agyaro r s:.lÍf/Í Gyógys::e rés::: Egue sül et 

5()43/1942. 
A gyógyszertárak légoltalma. 

- Értesítés. -
A. l·!0.663. eln. 35/1942. 1-I. UI. ~zúrnú, a 'f 

lebb, teljes egészében közölt rendelet a „Légó-. lT 
III.-2." B. II. rész 3. fejezel h) pontjában f 
\alt rendelkezésekre hivatkozik. E rendelkezése 
ilt közöljük: 

B) KÜLÖNLEGES KÜLSŐ IRANYFÉNYE 
l'i különleges külső irányfények nen1 fényt~ 

nikai elveikben, hanern különleges kialakítás· 
méginkább rendeltetésük folytán különböznek 
előzőkben közölteklöl. Ilyen irányfények a rii 
felelő felirattal ellátva hatósági épületek, lé$. 
talmi szempontból fontos helyek, továbbá üztÍ!t 
vagy nyilvános szórakozóhelyek rnegjelöléséfé 
alkalmasak, sőt bizonyos fokig a kirakatok vüA 
túsút és az üzletek felett elhelyezelt világítófeli 
tokat is szükségszeríicn pótolni tudják. 
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Ugyanilyen célból még az ábra szerinti 
Vébként fénykibocsátó felületek eltakarására 
Ólgáló, elsötétítő a.nyagokat is lehet alkaln1azni. 
a ugyanis elsötétítésre szolgáló papírfeliileteken, 
I. az üzletek megjelölését kivágjuk és a kivágott 
j-1/ílúsokal erősen fénysziirö papírokkal (üveglap~ 
·3:1) leragasztjuk (lefedjük), úgy azok, a helyiség 

bélsejéböl megvilágítva, az üzletek n1egjelölésére 
iiiínyfényjelleggel alkaln1azhatók. Ezt ·tern1észete· 
··sen csakis üzlethelyiségekn.él a vásárlási idő tar· 
ú1mára lehet megengedni, ha az így kivágott rések 

}·>5:0 m·en túlról sernilyen irányból sen1 észlelhetők, 
·íilamint akkor, ha az átvilágításra nem alkalmaz~ 
, ílk külön közvetlen fényforrást, han.en1 azt a 
első helyiségek n1egvílágít;ására szolgáló fény 

;'égzi el. 
0 
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tiyógyszertúrak 1negjelö10sl·re leg1ncgfeleHihl)': 
ha üz elsötétítésre szolgú\ó papírfclülelcken. az 
úbra szerint a „gyógyszer!úr tnegjelö!ésl kivúgjÚI{ 
és a kivúgotl nvilúsokal criiscn fényszíirti papít·ok~: 
kal lerag~sztjul~. Atvilúgítúsrn a gyógyszer!úr het:_ 
scjéhíil \:iszíirüdii fény szolgúl, ldilün közvcllct< 
fénvforrúst erre hasznúlni ncn1 szabad . .1/t'ffft'lelrI'. 
fé11Úto1npíló (kék) papirossal elfeduc r1 kivciuot('. 
bctíik helyét, ugyanÍ(J!J jclc::llctjiik a: iiyyelelés' 
szolyálntot is. 

Ehclvü ti i5 nvo111alékosan rigvcln1cztct jiik 
gyógyszc;.túrak l. ·felc\iis . vczcliiil · arra, h~gy 
fcnlchb közöll 1-10.Uü:L cin. :-l5/19-12., to\'Úhhú a 
Jlagyarorszúgi Gyógyszcrl·sz J;:gyesiilet Közlen1C_~'
nvei október 2-!~i sz[1111:'1nak :12-1. !apjún közölt" 
1:1H.al-L eln. ;i;)/19-12. 1-1. :'II. szún1ú rcndelc>tekbc-h:-::
foglall:ikat végre kt>ll haf!ani. 1nerl nen1 tanúc.so_L--'. 
ndú leira!okat. hanen1 111ini-;zt(•ri rendt>IPlPket küz-~---:< 
liin k. 

Budapest. Hl·l2. llP\'CtHher :-Hl. 

frrf•lf (i'uula 
üµyv. igazgató. 

rlr. 11if(í: \'án11lu 
elniik. 

J/ (Ifi ua "') r -~=riui (; !!()!/!Is:{' rés: Ey !J {' siif t:f 

;1750/1~)-!-2. sz. 
A gyógyszertári bérösszegek és a gyógyszert 

eladási ár forgalmiadójáról. 
- l~rll•síli'.•s. --

A 111. kir. Pl·nziigyn1i11isz!cr 19-L05H/19·!2-XJ:_, 
szún1 alaÚ körrt.'!HIPle!el inll·zcll a pénziigyig~_z 
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::;-gatóságokhoz. A körrendelet ki111ondja, hogy a 
,_,~·gyógyszertárak bérbeadása révén clé.rl bérösszeg 
''.:(11en1 esik általúnos forgaliniadó nlú. _.\ körrendc
--_ lcl igy rendelkezik: „A 3700/lH·ll. :\I. E. szú1nú 
-rendelet 12. §-a, illetve az 500/lH-12. P. :\L szúrnú 
rendelet 102. §. (11) bekezdl·sc nl:ipjún a_z ipari 

::·és kcrcskccleln1i vállalatoknak a gyúrtússal és for
---galo1nbahozatallal kapcsolatos kizúrúlagos jogo
_sítvúnyainak húrbeadúsa esik állalúnos forgahni

·:-a<ló alú. IZizúrólagos ipari vagy kercskedeln1i jogo
sítvány alatt az adókölclczel'!ség sze111pontjúból 

\:-á vúllalat kizúrólagos rendelkezésére úlló, de nen1 
~_a szcinélyhez kötött s a tulajdonos sza.had elhatú
' fOzásúból el sen1 idcgeníthcli.í j(1gositvú11yokat kell 

r;rteni. :\ gyógyszertúri jogositvúnyok éppen úgy, 
111int pl. az ilaln10résí engedélyek, közérílt·kü szcut
·ponlok figyclc1nbcvétclévcl, közhalósúg [lila! sze
_túélyhcz kötötten kiadott enged(·lyek, ezeknek csct
Teges bl·riH'adú&; útjún haszno~ítúsa 1nagúnak a 
"'Vállalatnak bérbcndúsúl jelenti, y{d\alalok hl·rlH•
ádús_a pedig ne111 túrgya az ú!ta!únos forgal111iadc'1-
nk." A tovúbhiakhan a kürrcnde!et :1zl is kin1011d
' hogy a reúljogú gyúgyszcr!úrak liériisszl•ge 

!:ín sen1 küvcll'lhetií ú!lalúnos furgaliniadú. 
:\ gyógyszerlúrak l'ladúsa esetén forga!n1iadót 

cll fizl'llli; a gyógyszcrtúr útruhúzúsa (l'!ad:'1sa) 
'etén a forgn!n1iadó a y{•telúr 2 :-;zúzalúka. 

Budapest, 19·12. decen1her 2. 

r;yula 
igazgató. 

dr. vifé::: Várady Lúszlci 
elnök. 
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•• G11ón. 1.1s:erés: Egyesiilct illagyarors:agt :1 

5H5i/194:2. sz. 

Az újonnan lelállitott gyógyszertárak felelős 
vezetőihez. 

- FelhíYús. -

Az Erryesülel arról értesült, hog.~· 
. f 1·1lítolt rrvó(tyszertárak fclelos .. 

n.111 e a o,1 ° . 1 ·· beliel,•ezeset a 
1 t lt ' 1. „,.órrvszertaru ;: uzen1 . · n1u asz o .1 \. o. e~ 

GYO.T.r\-nak bejelenteni. . . ~. . ..:<': 
N t ·1· ·isan 1·elh1vJuk az c1dekelt íelelos . yomae\.1 .• , . . . , ... , 
"I· t 1 ". ezt ·1 be1elentcsl h.tl.1dckt.11anut yezeto ... e , lOoJ • L • • 0 -- : " . J ·11t·-.. -, ·1 .\ G,·órryszereszek rsz.10os , o e l.··.· teoye t ineg. · . o. · r \ll· : :<; 

"· · 1 ·· 1 11 1· cínle' Budapest. \ .. ; ... oln1.1ny~. Alap.Ja ;:ozc P i 1 • 

utca 1B. 
Budapest. 

(;róif Gyula 
ügyy. igazgató. 

1942. decc1nber 3. 
dr. vilé: Váradu 

elnök. 

Jl aa!Jaro rs::áyi e; !JÓfl us: e r(' s: J;;f!!f C siil cl. 

ti29-l/!942. 

k• 'nisztérium 7430/1942. M. E. számú,_, 
A m. ir. mi · 'b l 'adott 

villamos energia korlátozása targya an u ·, --·' 
rendeletéről. 

- Ertesítés. -

A. ni. kir. rninisztériutn. a f~nli. szá~u~1 n~~L 
lettel \·alnmint a n1. kir. iparugy1 n11n1szt„er,> 
77.90'0;19.!2. Ip. :\l. szú1nú rendelettel korlat:~ 
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villamos energia felhasználását. A rendelet a 
Budapesti l\.özlöny 1942. december 25-i 293. szá
inában jeleni meg. Egyesiileliink előterjesztésére :1 

'.-rendelet 5. §. (2) bekezdés H. pontja t~rtcln1ében 
:'1 korlú tozúsok hatálya nen1 terjed ki a gyógy

\zertárakra. A gyÓ'"·szerlúrak tehút a Yillamos 
energia f'elhasznúlása tekintetében nincsenek kor
'1átoz\·a, tekintettel arra, hogy az 18iH:XIV. le. 
'!28. §-a alapján közegészségügyi intt~zclek. 

Egyet-len olyan intézkedése van a rendeletnek. 
nini a gyógyszertárakra is vonatkozik. n1égpedig 

i--~lZ~ hogy a kirakatok külön kh·ilágítúsa tilos .. 
"YGróff Gy11la Dr. Pifé: 11árady Lás:fr) 
--~·v. igazgató. C'lnök. 

1943. évben kivetésre kerülő vagyonadóval 
kapcsolatban. 

;\Jagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesii!t•l. 
'fiijékoztató. -

vagyonadót a gyógyszertúri jogosíl\·úny {·r
·~e és az úgynevezett iize111i tőke alapján vetik 
;, A jogosítvú.ny értékelését 111indcn évben pénz
. iniszteri rendelet szaliúlyozza. Az iizcrni !ökt· 

súgát - ugyancsak pénzügy1niniszteri rcn<le
Iapján - rendesen becsléssel úliapíljúk n1eg. 
gutóbbi rendelkezés szerint az iize1ni tökét az 
t,i forgalom 10-60°/o.ának vagy az általános 
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kereseti adóalap 1-10-szercsének inegfclclö üsszeg_'.
ben kellett incgúllapítani. I-Ia azonban a gyógyszri~<'.' 
rész olvan könvvckcl vezet, illetve leltárt fektet_:_ 
le, a111~\yből az· iizcn1i lüke nagysága incgállapít7' 
ható, a szahálvok szerint ncn1 hécsléssel, hancrn 
a leltár alapjúi1 kell a vagyonadó alú von! üzcn1i' 
tilkét n1egúllapílani. Lgyancz a helyzet nerurégi~;\ 
hcn álvell gyógyszertár esetéhen is. n1crr> 
ilvcnkor az t1dás-vt>teli szerződésből 1uindcn kétsé~::
g~l kizáró n1ódon lncg lehel állapítani a gyógyszer'-; 
túr értékét. Üzctni tőke alatt értendő a készpénz, -a,
gyógyszertúr iizlcli követelései, ideértve a pénztá7' 

rak.hoz benyujlott, dc 1nég ki nc1n fizetett szúnllák 
t·rtt·kél is, az anyag- és árukészlet, és a felszerelés'~ 
l·s berendezés értéke .. A felsorolt tételek képezik
a csclekvö vagyont, a1nelyböl le kell vonni a szen':>_ 
Yl'dii vagyont, tehút az üzleti larlozúsokal. A kif:~ 
üsszcg kii'.önböze\c a vagyonadó alú vont üzcnifJ' 
tiikt'. 

Ila a g~·ógyszerész el akarja kerülni, hogy n:i'.!:: 
iizetni tiikél becsléssel úllapitsúk 1neg. leltúrl kcu·· 
fl'IYenni. A kl·szpénz l·s üzleti küvL·tell~sck lcltán~ 
zúsa sen1n1ifl·lt.' nehézséget ncn1 okoz. :\. felszere' 
ll>s l's berendezés !l'ltúrozása is csak egy alkalom':' 
inal je\Pnl n1u11kúl. hiszen az esetleges új hCsze'r:,, 
zl•sl•ld-.el az egyszer felvett leltúral csekl,ly nn1nk_á::-'· 
val ki lehel egészíteni. __ ·: 

Az anyag- l·s úrukészlct lcltúrozúsa tagadli_t 
la!lanul igen jelenll•keny rnunkúl okoz. 1-Ia azO 
han a vagyonadó becslés alapján törlénü kivét 
tl·sl el akarjuk kerülni, a lcl!úrozús rnunkúját ··v 
lalni kell. ;\ lcltúrozúsnak 111ég az az előnye: 

~15 

1uegván, hogy - nntikor a gyógyszerész clőzü c\·1 
_-:-Jéltárára is hivatkozhatik - az últalúnos kereseti 
·'ndó kivetése tekintetében is a kö11vvpl(·s adatai l'r
"vénycsi.ilnek és az adót - becs10s alapján - a 
szahúlyszcríi könyvelés :llapj{1n ki111u!atot\ haszon
üúl nagyobL összegben ne1u lehel kivetni. 

:\ lcllúrl a dece1nber :Jt-iki úllapol szerint kell 
'felvenni. A. lcllúr értékell~sl·rc né,zvC késöhh az 
'Egycsiilct lovúhbi tájékozlalúst fog kiadni. 

Budapc<:>t. lH42. dece1nber 14. 

Gróf[ Gyula dr. 11ité::. lrárady Lás::.lá 
elnök. 

1 HAMMERL ISTVÁN 
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1943. május 4-ével visszavont zsidó 
jogosítványok (68). 

l. Bhun Alfréd 

2. Tiriill Zoltún 

I. 

(Nem igazoltak): 

Sznlmdka :28:1.filifi/19·12. 
„Arany l\ereszl" 
(Bites-Bodrog) 

Fdsiivisú 
„Sas" 
(~f ÍI ra n1nros-vn1.) 

28:!.Hflil/19·!2. 

:t Berall Adolf Szaltnárnt~1neli '..!8:1.79.1/Hl-12. 
„Karit as" 
(Szal1n:ir ''n1.) 

gyógyszertári 

Atruhúzvu 
Gul,vein Lúszlbrn 

"' * 

* ~· 

*-gal jelöltek kérték az útruhúzúsl, 1nég elintézetlen {tii). 
**-gal jelöltek cljúrás alú vonattak, Ininthogy a jogszabúlyokhan 111cg

hutáro;:ott időben nc111 nyujtoltak be kérv1~ny! n jogosítvány úlruhúzúsa irúnl 

.(~2). 

f>. Friedrnann 
József 

Nagykapos 
,,Szcnl Ilbro1nsúg'' 28:-J.5G9/19,12. 
(Ung yn1.) 

--------'- ·--·--·---·· 
ti, f<'cllcr Frid:1 Telcs '.!Sil.588/H)-12. 

(Bcszl Prt·p- N aszúd) 

7. Hegediis t\li
hályné s:r.iil. 
Sz{~itely .Julin 

A \;asújvúros 
„Csillag" 
(Szatn1úr ''n1.) 

·is:l_1.i:i1tn4'J 

8, I\ohn Aiargil Szabadka ?!-Iii. 7·13/1 D·12 
„Sólyo1n" 
(BilCs-Bodrog vuL) 

n. Lúszló GCz;i Barálka '.?Sa fi78/U).!2. 
„Rcn1ény" 
(Bihar vni.) 

Hl. Pnnelh .Jeni\ ;>iiargilla 283.tH0/19·12. 
„Sixlusi ~Ingdolna" 
(Bihnr vn1.) 

-!: * 

:;: 

Atruhúzva 
\Veigl Józsefre 

* 

* 

"' 
"' 

~ 
~ 
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2·1. Fln1u Ist,·ún Budapest, V„ 
Dorollva-11, 13. 
,.Szen~Csc•n'· 

2f). Franki József Szeg('cl 
. ,Sz!. Gyürgy" 

'J.8:1.lil'J./lH·t2. 

'J.8il.fi89/19·l2 . 

21i. Friinkcl 1\lt'1zes h'.iivPsligel 'J.87.:lf1H/l!l-12. 
„Forluna" 
(1\lúrainaros v1n.) 

'27. Fricdn1aun 
Súndor 

I\nssa 283.571/1H·12. 
„Glória" 
/Abaúj-Torna vm.) 

'J.8. Filldes Ernií 7\I!1gyarc!ii'1szc~ " 28il.á!l5/l H·l2. 
„Szt. I-Inrnn1sag 
(Nyitra-Pozsonyi 

'J.!J, Gerii Súudor Tasnúdsz(1nlú 'J.8:·1.002/19·12. 
,,Úraugyal" 
(Szilúgy v1n.) 

i\'J.. llolliindcr 
.Túzsef 

~liskolc 283.HlS/19,12. 
„Szent Anna" 
\Borsod vnt.) 

:1:1. llolly Ern{í Ifuszt 283.!í8H/1H-l2. 
,,Salvalur'' 
(1\lúrn111aros \'Ill.) 

:1-1. .Túsz Istvún Nngykiirös 
.. Tur11l'' 
(PPsl '\'Ill.) 

:15. Klein Sí1ndor Bodzúsúj!ak 
.,1\It>gnHlú" 
(Zen1plé11 YJ11.) 

:ili. Krausz Súndor Nagylucskn 
„Angyal" 
iHcrcg ,·111.) 

.-i1. Kellner I.:'tszlú Pclsiíc 
.. lslt•ni (;nndvisc!és'' 
(Gömür-1\ishr.nt \'Ill.> 

28::!.fiOO/tH-t'J.. 

28:-l,f180/19·12. 

28:1.fi8'J./l~H2. 

28:1.608/1 H-12 • 

* 

A !ruházva 
F1»t'SZles llon:í,·a 

'" :;: 

-1~lruh(lZVU 
\VinklPr J,úsz]uJ'.1 

:!· * 

* 

* 

Atruhl1zva 
Fanloly Islvúnra 

·1: * 

* 

* * 
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5'.!. Hothslein 
Son1a 

Tornác 
„Örangyal" 
{Nyitra vtn.) 

'.!8:1.fl~J.!/ l H-i2. 

53. Stein JcnU Nagyida 2sa.tiOi/tD112. 
„Őrangyal" 
(Aha1ij-Torna v111.) 

:)-1. Schiinfctd 
Lajos 

Nagykónyi 
„Szent Istvún" 
(Tolna v1n.) 

5f>. Schul I-Ienrik Nngybúrúd 
Jenő „H.cn1ény" 

(Bihal' vn1.) 

-;>ti. Szn hú 7'fihúly liajdu<lorog 
„l\lt~gvúllú'' 

(l-I:tjdu v1n.) 

5i. Szánlb Géza !\funkúcs 
„Isteni (iondvisclés" 

(Bere,!,' vn1.) 

!18:1.620/1942. 

?8il.H1·1it U-12. 

28:tfJ!l\l/1!l42. 

~8:J.58-1/1D4-2. 

283.51:111fl·l2. 

íil. Tiirük Endre Kassa, Fií-11. I 1-1. 28:1.5ii/1!l42. 
„;\Icgvúllú'' 

____ f:_\!i~~uj-Torna Yln.) 

H2. Pjhl'lyi SútHlor;\lúndok 
„:\fpg-yú]!(1" 

G;t V:í1nos Gyula lludapl'si, V„ 
Búthory-u. 15. 
„Búthory" 

fi-L Vida 'f.J°iszlú i\lohúcs 

„SZP!ll Ferenc" 
{B:iranya v111.) 

28:1.li!?il/ 19-J 2. 

'.Ui3.H21/I H-12. 

:!H:l.583/19·12, 

n;,, \\'pinlicrger 
.Annin 

.\f:1;.{y111·n1l~cskc 28:·J.5!J3/1 H•12 . 
„Pe!.iifi S:'111dur" 
(llaranya v1n.} 

Atruházva 
Cscn1yánszky 
Kúitn(1nrn 

* 

* 

Álruhúzva 
clr. Hóthy Lajosra 

* * 

* 

* 

Atruhúzva 
Siit6 BéUira 

:!: 

* 

·~ "' '" 

L-:; 
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l-ili. 'Vcisz hnrc 

tii. 'Volllu·r Lipót 

08. Zi111111t•nnaun 
.Tenfi 

llercgszúsz 
„Glória" 
(B<'rí'g Ylll.) 

Balulonalntúdi 
„Balato11" 
{Veszpré111 Yin.) 

i\fezökaszony 
,.llen1é11v" 
(Rereg \'nl.) 

28itfJi'2/1 ~J.l '2, 

28:tGl 7/1U·l2. 

28B.fJ78/1n.12. 

Átruházva 
A.rn1y liyörgyre 

:j: 

Gyakornoktartásra feljogosított gyógyszertárak. 
i\J kir. vall:'ts· és közoktatásügyi n1iniszlcrtől. 

A 1nagyar kir. Yallús. és küzoklatiisügyi n1iniszter, - egyetértve 
a ni. kir. hcliigy1ni11iszler úrral, - az egyclc1ni gyógyszerészképzésröl 
szóló l~S a a2.H00/19-10. \'Ki\L szán1ú rendelellel kiadott szabályzat G. 
S·a nlnpján a gyógyszer(>szgyakornnki gynkol'lali idö kitöltésére :t 
·l0.29fi/19·1 l. IV. 2. és " -ll.8;l9/l\Hl. IV. 2 .. rnlaminl " •13.607/19•!1. 
I\'. 2. szún1ú \'Ki\L rendele!Pk kiegészítésckép<•n az a!úbh felsorolt 
gyögyszPr\úrlulajdonos!1kal, il!elve g~'Ógyszcrlúr vezciöket jogosította 
fp[ egyl'liirc tH·lil. \~Vi szPph•1nher hó l-ig lcrjPdi\ idiírl' gynkornok
lnr!Ílsra. 

A gyúgyszerészgyakornoklarlilsi jog :una gyógyszerlúrvPzelök .szá
n1úra. kik a :-!2.000/19·10. \TK\1. sz. ~znhúlyrcnde-lclen alapuló gyakor
noktar!úsi jogot inosl kapjúk n1eg els{íízhen, 19·12. július }.j kelel\cl lép 
11al:'tlyha. 
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Kérdései< és felelete!< 
a gyógyszerészi gyakorlat köréből 

(HATODIK SOHOZAT) 

Milyen járandóság illeti meg a bevonult 
alkalmazottat? 

2·18 

A honvédclrni szolgálatra l1cvonult alkal111a
óttaknak a 1nunkaaclóktól júró illclinénycil és 
ri'rlási hozzájúrulúsait húron1 rendelet szt1húlyoz
' inégpcclig a 7777/IB:-!8. ).f, E .. a 82B0/19:39. l•s 
-!670/lH-!1. l\I. E. szún1ú rcndelelck. 

:\ n1unkaadök részl·re lörvénycsc>n lnegúlla
lott kölelezetl.<;{>gek a kövctkezük: 

1. tartaléki oauy póttartaléki szolyálati kiitt•
ltség alapján tényh'[!l's katonai s::.olyálalot lcl

·16, Ú[!!Js:intén a rcndkiuiili /C[l!JPCI'[/!/akorlatrr1 
onult (bevonuló) lisztviselii. kereskcdfíspg{~d. 
élYczelii. lo\·iihhú olyan 111íiYezeléi. fürnolnúr. 
_' építési n1íívczetíí. ,;ki :'tllandóan Jegalúhh 1 O 
;~lnu1zoll n1unkújáL \'Hlruninl olyan fögépész 
zetö gépész), aki úllandóan lcgalúbb 5 alkal
Z,ott 1nunkájál irányítja, Úf,ryszintén ezek alúlih 
Orolt cltartoll:d, a 7777/9:38. :\I. 1~. (Budapesti 
'Jöny 1938. oklóhcr 30-iki szún1), a 82H0/19:39. 
E. (Budapesti I~özlöny 1939. szcpteinbcr 2-iki 
) és a ·lfi70/!94 l. M. E. (Budapesti Közlöny 
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1941. JUl11us 26-ild sziun) ~zún1.ú r:nde\e\el_~ alap .. >/ 
Ja11 a következi) javadahnazasl. 1lleto\cg segelyezcs_L'.
küvctelheti: _-:-: 

A) hclen_ként esedékes júrandósúg esetl·n :i 
bevolllli:is hetére és a követkcz(i hl-trc~, ha\·onk1:n1_:~ 
esellt'•kcs júrandósúg esetén a bevonulús hónapjúra<'.: 
júró jav:~clalinazúst a llll~nk~~acló a: escdt'•ke~sé~ -
itliípontjúhan kiszolgúltatn1 k.?teles. il.lcl\·1· ha azt, 
cliírc kii'ize!le, vissza ne111 kovctclhe\1. . _ 

B) ha tern1észetheni la.kást l~ap a hL·vo?ult, :l;'. 
n1unkaadó azt a he\'onulas cgesz tarla1nal'a nz_ 
illetö. illetve c.salúclja részére \ovúbhra is sznlgút.-;: 
lalni köteles; :-'-.' 

Cj ha unnak az elöhb felsoroll alka!n1azolt_7;::

nak, aki lcgúnysi:gi ríllonuínylutn teljfsil s:olyálr1-:;:-:< 
fol, vele L·lii fclcst'.·gc, vele k<h:i.is. ~1úrtarlúsúha1_1 él_~~-_--i1-~-
gyenneke. vagy jogszal~úly ah_tp.1a11 {'\t.artando ke~::::<:-' 
reselképlelcn rnús hozzatarlozo.Ja van. es r.i-::: 11 /ir1:_-; 
:ríj<irllf<Ísro oafríban rd.~·::onrl ( ~'a(J!fl.:~· l:tfcnntar~'
lásra cfcqt'1ul6 cllá/rísl>an ncn1 rl's:es11l. 1/lct11c va-
!l!fo11a j<}vt•del111ébiil. UflfJ!! kercsi•lél:iit , . 
nu1yút fe1111/ari.uni. a kincstár /('rbcre <'s(lfrulr .~e.., 
yélybcn rés:csiil), az alkaln1az~1ttnak, a IH~VoHulas:. 
kor rcnnúllolt fizetése. bére. 11let1ncuye slh., .\'l~~ 
"Yis rendes szolgúla!i júrandósúga alapul\·{·lelé"~l_-
~;, :\) alatti illc'í- letelte utúni idöre. a hevonul_' 
ta1·ta111úra. az e1nlílelt ellnrlot\nk részl·n· ha\·o 
kl·nt. n1i11den hó 5-ik napjúig a 1nunkaatlú kéS 
p('11zhe11 a kih·t'lkezii tartúsi hozzújúrulúst köleI: __ 
].; iszolgú lta lni: 

a) egy eltartott c.sc!l•hcn HZ alkallnazolt 
l·l heti) rendes ~zolgúlati júrandósúga 
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hj 1ninden egyes továhhi eltartoll u!ún n rcn
szolgálali júrandósúg 10-10°/o-:ít; 
r) egyliltesen lcgfcljehli a szolgú!nti júran

_::~ösúg teljes üsszcgél, de 
(:::_: dl. 11u1:ri111á!isa11_. ha tis::lui:·wf(j <'llartottjár<il' 

,, __ van s::o: lurui 1/10.- fJCllfliJl, ha a fc11lc1n!itt'fl nuis 
<-:_:~ze11u;l!f ho::átarlo:óir<íl 11an s:ó havi [)0,- /N'll

"niit pl910/1H-!2. ~L E„ Budapesti Köz!iiny IH-!2. 
június 2i-iki szúnia); 

e) ha az alkaln1azolt szolgúluti júrandúsú~ 
féjéhcn lcrnH~szelbeni lakúst is kap, ennek bér
~rtékét a lclje.silenclü larlúsi hozzájúrulú.s Összcgl·
i1ck kisz:'unítúsúnúl nc1n lehet .szún1it:i.sba \·enni: 

f) t!Z elfarl.ol!nak lar!Üsi hozzüjúruJúsrn va!Ú 
·gényc az alkahnazotlnak a fcntköriilirl katonai 
_iolgálathól való elbncsútúsúl kövclü hónaptól 
'ézdre szünik meg: 

g) cblJe a !artúsi hozzújúrulúshn St'In1nifélc 
l1eszú1ní túsuak helvc nincsen· 

2. Az 1. alatti fe!sor~!cisban nc;n s:ercp/6 hc
-ón11!l (hcvonulój alknl1nazotlal szcn1ben a n1un
:iiadót sl'nuniféfe fi:elési 11agy ('!tartási kiilcfe::t•lt·g JJe1n terheli. 

A gyak1·an fchnerülií f'l>lrcl~1-tl>sek e!kerlil{>s(' 
'_ljából kii liJn figyclen1re 111éltó a 4H iO/ 19-1 L ~I. 

sz:'unú rendelet vonatkozó -rendclkezl;Sl'. a1nl'lv 
éÍ'int „A iii7 /H:J8. ~I. E. sz{unú rendelet l, ~
án fel ne111 sorolt alkuhnazol!akra. i!!etlíleg cl
·tottukr:i ;1z e rendeletben foglall rendelkezések 
·alrnazúsúl a 82HO/I9:-19. ,;\-l. E. szún1ú n•nth•lel 
pjún Hen1 h'hct kiterjeszteni.„ 
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Milyen gyógyszertári könyvek esnek illeték alá __ 

A gyógy!'!Zl'rlúr<1kLni11 kiHclczc'ien 
kÖUY\Tk l·s 11yihú1il:ir\úsok köziH az ;l7:·l0/19-i}]\ 
:\L E. ~z. n'1H!<•iel l·s az ennek y{•grchajtúsúra kil'. 
adolt lt:~l.i)~Hl/JH.11. r. ;\l. szú1nú rendelet érte · 
1nében ille!l·k a\ú t·suek :1z. üzleti könyvek, úg 
1ninl a f'.yógyszcrlúri í;g~·c:sílctl pl•nzlúri napló 
hilclltYilvúntar\úsi 11;1piú l,ívenkinl 50 fillér), ltÍ2. 
Yúbbú. a kasszalap (napi clszú111ulús, kl·szpénzlíé-.:. 
YéleH lap), inclynek illetéke iYenkl~nl 5 fillér. ·, 

A többi gyógyszerlúri nyilvúnlartúsi ki>nv' 
nen1 illel(·kköleles, nlinlhogy azokat külön jogs;,_., 
\i:'!ly alapjún, nc1n üzleti célra yczc!ik. 

Melyik az érvényben lévő légoltalmi 
kötszerrendelet? 

A potgúri ll~gol\:ilon1ra \'onatkozóan az utóh 
(•\'ekbcn több rendl'let jelent tncg, atnclyek a -tr ., 
gúri lakossúgnak ll·gol!aln1i cgészsl~gligyi cikk' 
kel Yaló ellútúsút szahúlYozzúk. 

:\z ezidíiszerinl l·ry0nYhen Jéyii és iránv~:
h"goltalrni külszcrre11delel ~t Ill. kir. iparügy(:·l, 
niszter :n1.:HJ2/ 1 H:J~l. szúrnú rendelete (l. Gv'.Ó 
szerl•szck 1::vkü11yve 1H-l1. évi klite\ 240: oldii „,~ 
valantinl az ip:11:ügyi n1iniszter 75.:100/1~)41; sz 
rt•1Hlelc'Íl'. n1cly utúbhi kiegészílöjl'. illetve n1ótl_ 
!úja az elöhb c1nlítelt rendeletnek. (?i.Iegjele~ 
tlyúgysz. ÉYk. 19-12. kötetének 10-L o!dalú1ú 
1nódosítús csak az nlaprendelet n1elléklclérc '~~',. 

,k." ' . 1 !\' \' ' ' -: ~1 l'S <illlla;. .-- . t.'S \ I. fejezetét újra szaht1-
,Jyozza. Ezek SZPrinl a légol/(lf111i kis ;nc•ntti!ríd(/ 

é[Jollalrni 1ut(l{f nu·ntöl<ida l~.,. h;ooflol111i 111enlií~ 
láska összelé!Pll', ft'ISZl'I'l'i(•sc slh. a nHídosiló rl'll
:~Jclethen ~~ycrlrk újahh szahúlyozúsl. Ll·goltahni 
c_ik_l'-?k. (~i.ol~zert:st_Jll:agnk. n1entii!úch'1k slh.) iisszc
[dh!asa1i:1J,, arus1lasn11:'1l !ehút a gyógyszen~szrc is 
.ennek a kl'\ rcndelc>lnek rPndelkl•zl·sci kiilt>ll'ziik. 

Hatósági kezelőnek jár-e felmondás? 

A kJ·rdl•s eldönlést~ szen1pontjúh{1! n1i11dent>k
liill azl kell tiszlúzni, 111ilycn jogviszony kelclke

zlk. a gyógyszerlúr birtokosa és a halö.súg últal ki
rcnUclt kez<'lii közüli. Alkahnazotlja-e a ·hatósúgi 
k_ezelő a gyógyszertúr lulajdonos{1nak. haszonl~lYL'
··_uének stb. '.1 I\t'.~tségtele11, hogy 1H:n1 a.Jkal rnazol tja. 
·crt ae111 H tulajdonos akaratúhól, haneui a ha!ó
„g tnegbízúsúból kezeli a gyóg~·szcrlúral. '.\lúsrl·sz. 
/l. a;-nnban kl·tségtelt·n az is, hogy a 1ncghízú 
to:.agn;ik sc>n1 alkahnazollja a h:itósúgi kezPlc'i. 
rl a n1eghizúsnn kíYiil a hatósúg senunil sein 

~ 1jl a llH.:gbízoll kezelőnek s fízefl·sét a "\'Ó"Y-
, __ rtár jöYedc•ln1l·nek terhére úllapí!ja llll'g.'Ll.I..:z~'~l-

, k~ilön legl'S . jog\·isz0,!1J: ~;.elctkezik a ..gy<lgyszer
h1rtokosa es a hatnsag1 kezcléí ktiziítt. a1ni a!

inazlatásnak ugyan nen1 tckinthctii. de a fize. 
· kfitele:zetlsc'·g Yégcredn1é11Yhl'll 1néuis :i <T\'Ó"Y
li~r hirlol~osút lc~·hcli. :\J(yel pedig a h:7lós1gi 

éles a g:yogyszertar helyes és szahúJyszcríi \'('
, ének folytono.ssúgúl és kiiZYl'IYe a "gy<'igyszer-
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lúr jövedel1nczőségét is van hivatva biztosítan_e, 
tchúl a gyógyszertár hirtokosúnak anyagi érdekei_~'. 
ís elö1nozdíluni, jogellenes volna, ha ennek cllené_:: 
lJcn a hatósági kezelő nen1 igényelhclné a gyógVj 
szertár hir!okosútól azokal a jogokat, a1ncly ~', 
n1ás alkaln1azollakal 111cgillctnck. I-la tehát a h 
tósági kezelés szüksége a gyógyszcrlúr hirtokos'.:'.;é 
nak hibújából állott clö, és a hatósági kezelés 
vétel a szabályszerii gyógyszcrtárvczelés helyfe 
úllitúsát célozza, ennek hekövctkcztével a hatóság• 
kezelőt - nn1ennviben n1cghiz;.itúsa hatúrozatla 
idölnrta1nra szólt :_ vélctnényiink szerint u törV€-
nycs fehnundási idő n1egilleti. 

Egyszerű gyógyászati segédeszköz helyett - e9 
leli vényre - a tag ráfizetése esetén szaba · 

jobb minőségűt kiszolgáltatni? 

A heleghizlosító inlézelckkel köti.Hl gyógys{< 
szúllitúsi egyezrnényck egyöntetüen n1egtiltják -.# 
hogy a gyógyszerész a felírt gyógyszer helyett a,; 
1uús "YÓ"vszert, akár pedig egyéb cikket szolg 
tnsso1~ ki~· Ezzel kapcsolatban merül föl az a 
<lés, hogy a bctegbizlositó intézetek últal enged 
zetl gyógyúszati segédeszközök rendelése e 
jo"a van-e a gyógyszerésznek ugyanabból az 
ktfzblil a fél kérelrnére jobb 1ninüségűt kiszo 
talni, ha az illető az árkülönh~zetet 1negtérít.i/ 
például az úgynevezett „egyleti„ fecskendő h_ef 
a vi"tsúrló fél gyakran kér johh 111inöségüt,-/ -~ 
az ii vcgvégü fecskendővel szernben bizony_o · 
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,·godaltnai vannak. Véle1nényünk szerint nincs aka~ 
'dálya annak, hogy az cgyszerü niinösénü segédesz. 
közök helyett a gyógyszerész jobb nlinÜsé"Üt szoL 
".". állasson ki. Egyrészt nincsen olvan J·o~szabál)' 

1 l l ·1 . . - ti ' 

1ne y ez 1neg 1 tana, n1asrészt a gyógyszerszáUitási 
Cgyez1nényck is csak azt kötik ki, hogy n1úst nen1 

Szabad adni. Vala1ncly eszközből a jobb nlinösé" 
nen1 tekinthető inásnak, hiszen ugyanarról a cikk~ 
·,ríH van szó. Ily esetben visszaélésröl vairv a beterr
l)iztosíló intézet 1negkár.osílúsáról sen1 e.lehet b~
Szélni, inert a tag azt kapja, anlit az or\·os rcn
clt nel~i, vis:unl a: intézet csak az engedélyezett 

~~?ysze_rl~ . segc<lcszk?z árát lériti 1neg. J\linlhogy 
)·1ssza~lcs1. vag~· karokozó szándék egyúllalában 
I,lClll all lenn cs a jobb n1inőség kiadása a heten 
'fdekébcn úll, sc1n jogilag, sem erkölcsileg nen~ 
'fogúsolhaló az ilyen eljárás. 

.agy kell elsötétíteni az ügyeletes gyógyszertárat? 

A !L·goltalnli rendelkezések nc1n tesznek kivé· 
az éjjeli ügyeletes szolgálatot tarló "VÓ"vszer

rakh':al az elsötétítés tekintetében. En1~~k til~övel· 
zl{~b;n az ügyeletes és ne1n ügyeletes rrvóay.szer
~at ugy_ kell clsötétiteni, núnt a lakóhÍi:;;ak~tl, il
tye lakasokaL vagyis az elsötélílt~s idöpontjútól 

dre a gyl>gy,'>zertúrhól senuniféle fénvnek neni 
bad kiszíiriidni a. kiilvilúgh:i. li gvóg,·szerlúrak 

ll:tknil is ugyanúgy kell elsötétíteni,' n1rnt ez iuús 
e!eknl·I el(i YHll írva és nen1 lehet n1egoldásnak 

l1og-y az últalúban nagyfclülctü ablaka. 
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·kal lll'lll lak:.trják cl és a bclsö Iún1púkat pedig er:. 
·HvÖZ(~ssel lúljúk el. Ennélfogya n fényúlhocsát~·· 
f~lülctekct (kirakalahlak, ajtó) papírral vagy iuá~· 
u1cgoldússal teljesen el kell sötétileni, bent a helyi 
s{>gheu pedig a teljes békebeli vilúgítúst kt·ll alkat..:<::; 
ntazni. 

:\ légoltaltni utasítús szerint azonban elsöté·~cs, 
tílés ·alatt a fontosabb középületeket és közintéi~· 
nu!tlyckcl (pl. 1uentők, rendőrség, kórházak stb.) 
vilárritófcliratokkal kell, inegjelö!ni. :Ncn1 vitás~· 
hog~ a gyógyszcrlúr is a fontosab~) intéz1:1ényc.K. 
közé tartozik, tehát az ügyeletes gyogyszerlarat .az:· 
egyéb rendelkezéseknek is 1negfclclöen, világító':::>. 
felirattal kell n1cgjclölni. 

'l'errnészetesen a vilúgíló fcliral is n1cg keIL;: 
huny feleljen az clsölélill•si i·cndelkezéseknck. vagf~:·/· 
is ~1 ineaviJúrríló f{•nyforrúsnak lúlszani egyáltalán.· ... 

" o - . i· .. r· nen1 szabad, a inegvilág1loll le 1ra!ra eso cnyt.·:· 
pedig 111cgfclclii anyag _se.gílségévcl l~gy !'-Cll ~oti~.~· 
pílani, hogy a vilúgilól.clira~ csal~ k~s tavolsa~r:~; 
hfrrn1L•ly irúnyhú! lcgfcl.1ehh ::iO llH'll•rig legyen esz. 
lelhclli. 

Milyen háborús gyógyszerkorlátozások és 
helyettesitések vannak érvényben? 

J11s11li11 csak a 1-10/lH-t.2. szú111ú, sacchár 
csak a a20.121/1H·12. B. J.f. sz{unú rende!ethenel, 
írl kor!úlok ldizüll szolgúllalható ki. 

Gli1ccrin l·s rícinusolaj csnk indokoll estit~ 
t~s ('sal~ kiizt•gl·szs{•giigyi cl·lra szolgúllatható kk 
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Chinint, cofj'cint_, valan1int ezek búr111elvik só~ 
tarta!1n:izó gyógyszer!, gyógyszerkiilönlcgessl;

:·:}{el vag~· ve~yileg egységes összelélelíi b':vógyszt>rt 
'.".csak orvo.s1 rendeletre szabad kiszo!g:í!latni, 

(:l41.9il:l/1\l41. 13. ~!.) 

L'hfnrkálit csak ol~·:in orYosi rendclYénrre sza
bad kiszolgidlatni. nielyen a rendelöoryo~ llC\'t'. 

lakúsa (telcfonszú1na), !o,·úbbú a hcteg 11('\'c l'.s 
Jakchne fel van tüntetve. Kaliun1 chloricuin is111{·~ 
lelt kiszolgúllalús:i csak új:ihh orYosi alúírúsnt tür
iénhelik. (:ll9.:J5ó B. :II.) 

AllalorPosi 1·1'1ulelvényre 111•n1 s::olyrillulhatrí ki: 
.lád (Lugol-o!dat {•s jódk:'dittnu1s júdk<•nlil'S 

.Íi.iYéle!évcl), 
/láliurn jo<ldltu11. 
;\'áfri11111 jodó/11111„ 
Oleu111 !Ncin(, 
Sl'Jll'[!ae radi:i.:. 
fhcol1ro1ni11. ~u1fr. snlicul l·s (~.gyéh 
Thcobronlin .~ók, 

rnsl'{in afb. l~S \'flsl'fil!. {/{((), (/fJlC/'f{'(/flf/fl/, 

.:ff cl !f t'l le sí! és<' k és eliíi ral váll o:: t a/ riso k: 
A::uphen co/fein. cilricnn1 a I\'. 1!. GvÖ"\'· 

~zerkünyY!c'íl ellit·rűen a nén1ct f<;rgiin:=unq.~bt~:h 
!iiírúsa szerinti készíln1énnyel hclvcltcsíth~til . 

. "i'o/ulio Jodi spiril110.w1. helye ti 5°/o színjúdo! 
árlnhnazó legtön1{~nyebli szeszes oldal ndhalt'1 ki. 
.„ IJiyilalis foliu111 Ph. I·L !''. helyei! a J)igilalis 
uqn~rea Ui!eYc!énck, illc!i)leg a Digitalis lnna!a 

>vrle11H•k poru is hasznúlhutó. 
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Li11u11e11ti1111 siniple.r Ph. II. l\'. a III. <ly(51'.t':~,,;-_ 
szerkönyv clőírúsa szerinl készíthclii. ' 

Un!111 =inci-hen a yaselin. l'laY. l·s adeps lanué, 
a III. Gyógyszerkünyv szerinti ung. si1nplex-e{-~;_ 
hclycllcsílhelö. 

Jlt•nthof és ca1npl!or ln!lyell 
1nenlhol és ca1nphor hasznúlhaló s ez 
úra szún1ilandú. 

B11tun11n C11cao helyeit kakaúYajpútszcre·I~::,< 
hnsznúlhatúk. A gyógyszerkönyvben eltiírl 11í:s::íofi:' 
s:ÖOl'I és az ehhiil készült schészeli kölüzüszerek-'---O 
helyell ritlaibl1 s:ii11ésii yn:c és [J'ÍÍ!f(/ is kiszolgáJ_
lalhaló. (:l-ll.888/l\J-ll. B. :II.) > 

Lann Gossypii depurula hP!yell 1niiroslból kC 
szitett vatta (colonin) szolgúltathaló ki. l:l22.:i00,/ 
!N2.H. M.) .. 

ORBA tagoknak jár-e ingyen gyógyszer? 

Ezzel a kérdl•ssel egy olYasúnk kiYúnság'át: 
foglalkozunk, :d~i :1 kiiYclkeziikel írta: 

„Egyik YeYÜnk nyugdíjas rendi_iriir1nesler, , 
.,()JlBA„ tag. Ö azt úl\ítja. hogy neki a gyógysi 
ingyen kell adni és ezt a belügyrninisz!ériutn fo 
kifizetni. J\.ére1n. sziyeskedjenek utúnanl·zni, ho 
hogy az „()HB:\'' tagoknak .iúr-e ingyen gyógyszc 

Felcleliink a kiiYetkezü .. Az ()rszúgos Bendő 
legénységi Belegsegl·!yez(•si Alap tagjai gyúgysz~ 
szolgálta túsball 11en1 részesü \ Hek. a 5zúnu1kra ki_~
li lolt y(•nyekel a gyúgy5zer úly(•telt.:kor 1naguk _ _--r,· 

zctik. kiYéve az insulinvényeket. n1clyek a rend(í 
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c-g(•nysl·g tagjainak hilelt•zl'IHliik. :\z (>HBA úllal 
uegtérí!endii köll.ségel a gyógyszL•r0sz lll'gYc'dévcn
int utólag lielerjesz!endő sz{unlú ja tt!ap jú.11 :t hel-

.--:- gyn1inisztériun1 folyósi!ja. · · 
~:: . .\.z ()HB:\ tagok ll'hút csakis insulinl kapnak 
-~Ujtal:~nul a gyógyszerlúrlJó\. 111i11dl'11 egyl·li g~'úgy
szcrt t'S an~·agot 111eg kell fizctniHk. :\z ()íl,Il:\ szol~ 

{dlatú:-;ail szahúlyozó lö0.·!00/10·12. sz[unú bel-
1y1niniszleri rendelet szerint n rcncliirh•n(•nysé« 
gjai :~z. antiluelik.us kúr:'1ra ft•!hasznúlt hgy{1gy~ 

-;~zerck :iranak 1negfc·]e!ii sc>gl·lvl1en r0szcsüll1clnek 
_:az alaptól. Ezt killiin k(•ry(>u,:hc•n kell kl>rniiik s 
<(..hhez n1el!éke!11i kl'll :i ren;lelYl·ny\. .-\ rendelet 

te\111l·hen a gyógyszL·rl·sz a kis;olgúlla!otl ,·(·-
. pPcsl·t.il',·l'i. :J\:'1irúsúyaJ l•s dút111111nal l'ii{!ly:i 
az:olni kiitclL•s ttz antiluetikus gyúg,·szen"·r! fizl'-
11 iisszegcl. · 

. .\ szahillyok l•rll'lH1l·hen tehúl az insu\ino11 
viil n1inde11 ('gyl·h gyr'igyszf'!'! kc"szpt'·nzfizt>ll•s e!-

ft gyógyszertárt venni, vagy eladni akar, 

bizalo1n111a! 

NIGY SIMU 
GY(JGYszEr~Esz 
gyóoyszerlíirali, dr o o éri á 11 adásvélelét 
l\özvctilci ügynöksége törv. bejegyzett 

cég lrodáji.ihoz 

BUDUPEST, VIII. JÓZSEF·HRT. 65. 
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lcnéhen sz:olgúltal ki a gyógyszerész az <>HBA tag
jainak_. vagyis a rcndiirlegl•nységnek az insulintól , 
eHekinlve nern jár ingyen gyógyszer. I.,egfcljehh>< 
a gyógyszertúrban fizelelt üsszeg 1negtl•rítósét kér. 
hetik segt~lyképcn az OHBA-tól s a gyógyszerész.'·· 
cbbül a célból a tényleg fizelrlt lisszcge\ igazolni._, 
köteles. :\lintlez lcrrnészele.'ien ;_1 rendlírlcgl·nység? 
nyugdíjas tagjaira is vonatkozik. 

Hogy lehet a napraforgóolajat szagtalanítani 
az avasságtól mentesíteni? 

A nyers olaj lükélctes szagtalnnílúsH a gyógy/:~
szcrliirbt111 alig keresztii\\·ihp\(i 111unkúlnl. 
11agyohh herendl'z(·st kivú1L , 

Az -olajok kclle1ne!ll'n szHga Yagy onnan ered;'_,, 
hogy a prl•sp\(•s clGtt a 1nagv:ik:ll l'rii~ehben n1elé~~;;:: 
;..;itcttl>k l•s azok 1negpiirkö\iidtek. \·agy az olaj ned;'~:
Yl'ssl•g. vihígossüg 1~s 1 ):1klt~riu1110.s Yeg~·if( flyan1atok;·, 
ú. n. enzynihatúsokra avasodik. ::~-}:" 

. .\ piirktilt s1.:1glt"l\ úgy ll'\lt'l l'llcgs1.ahadítaiiL; 
az olajat, ha hosszah!J idiin kt•n•sztül túlhevítcl, 
vízgüzt Yezt•liink úl rajta. E1111ek a 111unkúlatni1 
gyúgyszertúri 1ncgoldúsÚ\"td a .ieleu kü!t•t aoo ol<liÍ"., 
\:'1n .Spt'rgely Bl·ln: .. Nyers olajok tisztítúsa 
gyógyszerli"u·han·' eí111li lanulnr:ínya l"oglal·kozilc 

:\z avas szag az a!acsonvahh zsírsavak.hl! siá 
lllt\Zik (\·a}criall;HY. VHj.'ia\". ~apri!_ Capro\.<;a\", stJ}:-, 
Ezeket a savakat l·ppe11 úgy, 111int az olajban -t~t' 
lúlhnló n1agasabh szénl:irtaln1ú szabad zsír.sa\·ak:_~ 
is az alkohol j61 oldja l·s így az olajból alkoh 
lal kiJnoshalók. Egy nHgyohlJ ÜYl'gben az olajh 
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feic1nennyiségií 9H0/o alkoholt adunk, azzal 1/-l 
Orií.ig rúzzuk, n1ajd úllni hagyjuk. Az alkohol cl
\'álik az olajtól és így könnyen el!:ívolilhaló. ?\·a
gyon avas. régi olajokat többször egyu1ás utún kell 
'iilk:oholln 1 1nosn i. hogy n savakat lchclüleg eUúvo. 
)ilsuk. Az t•ljúrús olcsóbh olajoknúl nagyon kült
St~ges (~;.; n1l·gsen1 egészen n1egfelclő, n1crl az alko
'.bol uz olaj összes sznbad savlarlaln1ának niin!('gy 
30°/o-úl oldja ki egyszeri kirúzússal. Ezért sziiksé
~cs a löbbszöri kirüzás. 
' Gyorsabban. dt> közelítőleg scn1 tiikélctcsl'll 
::,i1knhnazhat,iuk a következő eljárást: Nagyohh 
:_úyeghcn az olajjal egyenlii n1c11nyiségii 10°/o konY
:\rnsól tartahuazó 1nészvízzel rúzzuk össze az o\~1-

,1l. Néhúny percnyi rúzás utún hagyjuk <!IYúlni 
kt'.~t réteget. :unire legjobban a pereollúlort h:isz

Júílhatjuk . .-\z cgl>sz kcvcrl>ket összenizú.s ut:in ,(';.!Y 

~i(vcgc.sappal ellúto\I percollútorha iintjük l·s '~1 
lút réteg l'ikülönü\l•,<;l' utún a vizc.'i réteget lel'll
;gedjiik . .-\z olajat l'gy iislhe bocsúljuk. ahol ÜS'iZl'

e\·crjiik kg-onkt'.·111 ;}{) g nú!riutn sulfuricu111 sie-
111-rnal és 5 g carho llll'd-al. .-\ kl'Yl·rékel 1 ()rúi~ 
o?~on tartjuk, 111ajd szürlézzük. ' 

:\z így nyeri o!a.i ki!"ng:ísl:dnn ti.szia tesz, d" 
ein szaglnl:in. 

helyes ára a compr. Vitamini 81 „dosim"-nak? 

„\z elsii Fonnulac t\orn1ales {){). vényu1i11túja
nt szerepelt a Cotnpr. Vila1nini B1 elneYeZl;sli 
1yn1in!a. 1nely tíz dHrah 1 1niligran11nos Bi vita-
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n1in co111pri1nalúl tartaln1azott. :\ n1úsodik Far.:.· 
1nulac Nor1naleshül ez a \'énvn1inta kitnaradl. :\Ii~·:· 
vel azonban a fl1 vita1ninl - a gyúgyilúshól nenf' 
lehet kikapcsolni, az orvosok terrnészctszcri.icn mii 
is rendelik, n1ég pedig sokszor - nc111 igen ·véve.:· 
tu<lornást a F. ~. 1nóclosítúsúról - ina .is ,.Con1pr·i 
\'ita111ini B1 dosi1n'; jelzéssel. Ilyen esetre az a sza::· 
búly úll fenn, hogy „amennyiben az orvos olya~. 
gyógyszert rendel, an1ely a nor1nalitcr rende'.:hctö, .. 
szereknek csak egy régchhi jegyzékében szerepel,' 
a gyógyszcrl·sz azt a legutolsó clitírús !-izcrint lai..: 
tozik elkészíteni." Ezek szerint az clsö F. N.~nek; 
1negfelcHícn 10 drh 1 1niligran11nos B1 \'itan1Jí{: 
tablellát kellene kiszolgáltatni ;3 pengő.s úron. Ez.S 
zel szen1ben a ~!agyarorszúgi llyógyszcr(·:~z Egye~fr 
siilct :ílla\ kiadott és 19-!'.!. n0Yen1ber 7-én élctbe'2\ 
lépett Nostra-úrjegyzékben - tudvalcvöen a NoSfi~~:,· 
l'H tovúbbra is f'orgnlo1nban \art,ia az elséi F'. .N __ ::::;.:.; 
ból kihugyoll vl·nynlin!úkat -~ 7-L ponikl•nl szt~(:; 
repel a Vila1nini Bt, 111ost 111úr netn 10, hancnt 2Q · 
drh. 1 n1iligran1111os tabll'ttúval 2512 pcngiis Út"(\,1' 

l\érdés ezekutún, nlill•vti lcgyl'll a gyúgysz "·" 
.'izcré.sz. nüt t>s n1ennyiért adjon. ha n rendel 
„dosi111" szóval történt'? Adjon-e 10 tablettát i 
clsö f'. N. szerinti :·L- pengiis úron. :11nikor a 'j 
szahúlynak 1ncgfc\eliíen júr cL vagy adja a 20 tá 
lcttás Nostr11kt'.•.<;zít1nényt 2.H2 pPngiís úron, ni~ 
('selben nen1 egészen a szahúlynak 1negfeleliícn' j 
t~l. 

A válasz ncin lehet \'ilús. a 20 lablettús I".ros-i 
kl·szít1nl>nvt kell kiszolgúltalni a ina l-1·,·ényes 
;\ helyzelv ugyanis Hz, hogy a111ikor az első 

L\ulac Nor111alc.'i készült. n Bt vitan1int 111{"' kül
-öldriíl hoztuk ht• clrúga úron. n1a n1úr az~>nhan 
„ .~.hi_noi1~ gyúr idchnzt.1 k~:zíti l·s olcsóbhan tudja 
Ioall1ta111, ennek 1ncglelcloen a gyúri Bt vitan1i11 
'észitinények :ir;1 olesóhh lett. .\Ia 20 Ht vitan1in 
11hlella kerül annyihn. 111int aze!iítl tíz. Ezt a 
:ógyszcrl>szcknek is figyclc111hc kelJ ,.l~Iiniök. 

-. ért hozta ki a Nnstra is a 20 ln!J!ctlús Bt vita
inl 2.H2 pengiis t'zidiiszcrinli úrnn. "l'cr111t~szctcsen 
'nkisern ragaszkodhatik ezek utún n1ercvl•n az 
'bb idézett jogs~ahúlyhoz, n1crt a haladúst figyc-
1bc kell vc11n1. :\ hangsúly kiilönbcn sen1 ;iz 

fon van. :c111 pedig azon, hogy tíz vagy húsz 
arah-e a kiadandó !ablctla n1cnnyisége, hanc111 az 
'lényeges. hogy 1 1ni!igranunos B1 vilan1int kap
n n beteg. I-ln lehút .,Co111pr. Vila111ini Bi dosi111" 

·ii:n rendelve, :1 20 darabos i'\ostra-ké..szíln1l~n,·1 
-olgúltassuk ki az elöirt ;\ron. · 

Posta BBI az alkoholtartalmú 
vényeket? 

":,' :\z utóbbi id6ben a Posta Betegségi Biztosító 
tézet snk olyan \·ényl relaxált. an1elye11 az orYos 

nyos 1ncnnyiségií alkoholt rendeli. A relaxált 
yek útvizsgálúsa során kitünL horrv a ayórr\·~ 

"'rtárak he!~·tcleniil júrtak e!, an1cnn;:iben ~;z 71.r~ 
·:i vényhcz hh·en. dc a gyógyszerrendelt>si ú1In11-
-ó·cllcnt>re a 111egengcdeltnél nagyobb n1t•nnyisl>g

is ki.szolgúltaltúk H felírt alkol10IL 
;\ Posta BI3I. gyógyszerrendelési útinutatója 

17 
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szerint alkoholból és alkoholos készít1nényckhÖI 
Jcgfcljchb 150 gran1n1ot_ lehel_ kiszolgúllalni:. E: 
szabúly helartúsú,·al a karosodasl cl ll'hrl kerulnt-. 

Mely esetben tagadja meg a Posta BBI. a rendeli: 
különlegesség árának megtérítését? __ , 

).[inl ininden betegliízlositó intézetnél, a Posta;:; 
BBI-nél is g\·akr:in e\i'ifordul. hogy az orvos ugyan~'. 
errv uvÓ"\';~erkiili.inll'gt'Sségbiíl k01, húro1n \', -löhh,,_'. 
c~~n~;g~· rendel. :\ szú1nla kirizctésé1~{>! azután·-~;"_: 
rrvÓ"VSZCrl·sz 1negii!közésseJ lap:isztaJ,1a. hogy az_;' 
fi;1é~~t csak egv cso111agnak az úrúl lérili n1eg. En1>-: 
nek tna~yarúz;tla a Pusla BBI-vel kiiliill gyóg-y: 
szl'rszúllÍÍúsi egyezn1l·1~y 11. ponljúhan rejlik, (_l~ 
(iyó•.•vsz. l~vkiinv\·e 1~)::19. kötet, ü5. old.). Esze-ri~-~-'.:;:< 

:, ~-,-o·„,.,z"1·1'11: u"vanabhól a gvógvszerkülönle>-<: 
·" ö r ·· ,.._ ' 1:'- ' • ' • ,._ <::, 
rie~sl,;11Jiíi e~v \·én\'IT - - kiilün fíiorYosi engedéJy,:;~:~ 
7u.~lki~ --- c~;;k egy- darabol szolgáltathat ki. U~ya~~~:: 
ablióL a '-'\'Ó!'YSZl'rkü:önlegességböl több darah eg?~S: 
, énvrc ~- rR~rvosi engedély nélkül is -- csak -~kZ> 
kor. szolgáltatható ki, ha a darabszá1nol az orv 
s:rí1nn1al és betűvel kiírta: ha a darahszárn bctüv 
nincs kiírYa, az intézet akkor is csak egy külö 
Iegcss0g úrút lériii n1eg. ha az orvos a vériY~: 
szún1111al k0l vagy több darab~t rc~dcl. Az cg!'.,~--~'. 
1110nYnrk ezt a tú~súgnsan sz1goru rcndclkcze~,~
"olHiosa11 hc kell tartani. inert különben az inté,z,i! 
;~ak C!f!f kiilö11\cgcssl·gnck a:- úrút. téríti. 111~ •" 
többit levonja s a gyúgyszercszl karosudas er~_ 

2á!I 

Betegpénztári vényre kiszolgáltatott saccharint 
be kell-e írni a vásárlási könyvbe? 

__ A :J20.121/19.t2. B. 2\I. szú1nú 111iniszlcri rcn
<:,:dclct a s:iccharin kiszolgúlLdás:íl orvosi vénvhcz 
: kötötte l>s kiinondla. hogy .. a kiszolgúll~ttol! 

, :-saccharin n1cJJnyiségét a gyógyszerésznek a bele" 
'.- :rásárlási könyvébe i!-1 hc kell jegyeznie." Eg-y hete~ 

'.'.'f_,-részérc egy hétre legfeljebb 100 saccharin tabletta 
;g __ nc1~1at_ó ki._ .:\ vúsárlúsi könyvbe való bcjegyzl~s 
c:)1y1lvanvaloan azl a céll szolgú!ja, hogy a gvógv~ 
, szerész n1egúllapílhassa. inikor és n1cn1-1vi sa~'.ch~1-

ri1d kapott a beteg . .:-\ bejegyzés lehctő~·é teszi a 
h:dú.!lúgi ellenőrzést is. 'l'öhbcn fölvetették a J~ér-

o}Jésl, hogy a bejegyzési kötelcze!lség helcghiztosílú 
_intézeti tugokra nézve i:; fcnnú\l-c. :'.\Iintho"Y n 

'.-tendclct ilyen irúnyhan scnunifélc 111egkiilönbŐztc-
1t~st ncn1 tartalinaz, a kiszolgállatotl saccharin 
mcnnyisl,gét tern1észelszerlíen a betegpénzl:írí ta
gok vénykönyvéhe is be kell jegyezni. SPn1n1i ok 
)ncs arr:1. hogy az ilyen betegek n1ús clhírúlús
un részesüljenek, inint a inagánvénnvel bírók, a 
ejegyzés núluk is az cllcni)rz0s lehelöségét szol
álja. Az orvosi vény 111ellett tehát 1ninden esetben 
·_övcteljük n1eg a vásúrlási könyv he1nutalásút is. 

a- betegpénztári vényre spir. rectificatus van fel
a, milyen töménységű szeszt kell kiszolgáltatni? 

.A kérdést nernrégiben egy dl~lYidéki olvasónk 
föl, akinek figyehuél nyilvún elkerülhette a 
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tavalyi Evkönyvben ~negjclenl ugyanl' túrg~·ú kéi·~---, 
dé-<i-fclelctünk. (Gy. E,·k. 19-12. 151. old.! Hiividcn: 
n1cgis111étc\jük tchú!. hogy nz ()rszúgos l\iizcgész'-. 
st!gügyi 'fanúcs ,-éle111l·nyc alapjún kiadott belügy-
1uinisztcri leirat {•rtelrnl·IH'll alcohol. spirilus ren
delése esetén. vagyis ha a szesz tü111l·nységének--
1ucgjelölésc hiúnyzik a vt'.·nyr<'iL 1nindenkor a 700/0 ~-: 
os spiritns vini di\utust kell kiszolgúltutni t~s ár-_· 
szabvúnyozni. l"gyancz úl\ arra az esetre is, ha a' 
rendelés spir. rcctif'icalus vag~- spir. vini rccti
ficatus sza,·akkal tiirtl•n\, nlinlhogy ezek a sziu0 .

nilnúk ncn1 fejezik ki a sZl'SZ tönu~·nysl>gi fokú!. 
nagy hclcghiztositó inll·zclckkel 1HB8. úprilis 10-én 
kötött egységes lnksúlúsi egyez111(•11y 1-L pontja 
világosan ki1nondja. hogy .. Alkohol (spir. 
rectificatus)" renth.>Jl·st' l'!il'lén a 70°/o-o!i szeszl 
kiszolgúllatni. . .\ k{•rdl·s \ehúl n1indt•11 vilút 
1nódon cl van dünt\·e s ennl·lfogva szesznek a 
111énységi !'okol ki lll'lll fejezi'1 rendel{~se t'Sl'tén 

1n:igánv{·n~Te. rninl lietegpl·nztúri \'t:•nyrl' 
kor 70°/o-cis alkoholt kell kiszolgúltatní. 

l{ötszerekhez mennyi felár számítható? 

Az elinult {•y folya1nán egyes szaklapküzlenlé:~T
nyel( a1ne!lett foglaltak úllúsl. hogy az e\iíhb h:l~'.' 
rnn1, tnaid kl·siíhh i szúzalt'·kh:1n rnt•gúl\apílott (c~·2;2 
idiíszeri1~l 8°/n-os) !'elúral a kiilszt'r(•kht·z is hozz:-, 
lehel szún1ítani. :\!lúsfog!:ilúsukal azzal intlokoltá~ 
hogy a rendel{'\ a fl'lúral az l·ry{•11yl·s úrszahús rn(h 
den téft•f{o}!e: cngedélyezle, nen1 lehet lchúl kél~~-
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hogy a felúr az úrszahús 1ninden egyes t{•!c
(gyúgyszerek. edényzet. 1111111kadíjak. külsze

-'.rck) vonatkozik. Ennek 11 n1cgúllapít:isnak srijló
:visszhangja is tún1adl. :11uely külön is felhívta a 
_:figye!111t'! arra. hogy ;1 7°/o-os l'Plúr a kiilszcrck
~-hez fclszú11Iilhatú. Fl'lll'hel!'i ll'hút. hogy tiihhen 
- lehelnek kartúrsaink köziHL akik az cn1lílt>!l szak
·-1_Jnpküzlc1nények halúsa :dall júrnak cl l·s a küt
i_szerckhez IH!lll is hét. ha11en1 idüközhen nvolc szú-
·:fzuli·kra t•rnelkedctt fpJúrat szú1nít:1nak. · 

; 1;_:z tl•\'l'S gyakorlat. a1ni a fenti szaklapközle
Jn1ényekkPI egyiill helyrcigazilúsra szorul. Az úl\a. 
:_:-Júnus forga!Iniadó (ad(n·ú!tsúgJ l•s a f{•nviízPsi for

gal111iadú kulcsainak felen1ell·sl·\·el ka-pcsolatl1an 
·clsiiízhen a 221.:189/tn.to. H. :\[. szú1nú l'l'IHiekd 

_ ~ngedél~·ezetl :·1°/o fe!úral. .-\ rpndelet elTl'Yonat
-;_-kozú szúszl•rinli sziiyege a küvelkcz<'i: .,:\z últa\{t

úos forg:dniiadú stb. fp]e111pJ{•se folvtún 1•!ii
{tlloll kü!L'il·gkiiliinlliiZl'I úthúrítúsa cl•ljúl~~-d hozzú
_j{lrulok :thhoz. hcq . .;>· a gyúgyszí'rlúrak a /11(/f!is::lrá-
-ff~· PÍ'll!Jtl' kis::rlfuúlf(//ofl !!!JtÍ!J/fS:l'rcknl'k az PllgP

Clélyezt•lt pótdíj szú111itúshavl·te!éYe! 1Hegúllapított 
:-1°/o felúral szún1íthass:111ak." 

Hl.tl. szeplt•1nhl'r 11\-\t'll a :i:-HJ.58-l/Hl-11. szún1ú 
-~liigy1niniszleri rí'lltle!el alupjú11 .. a gyúgyszPr
·rak a ninyis::tnílis /!(;/l!frc kis::n!yúfl(/fof/ [l!fíÍ[f!f· 

erek után az t'(~digi :!0 /o helyett tovúhhi in!t'·zke-
,_' • 7°/o fl·::'!ral szú111ít!ia!11ak fel."· 

lH-12. július 1-liil a ;~18.H·ii/lB·l'.!. sz. helügy
iniszteri rendelet alapjún az adófelúr 8°/o. Ez a 
_1lclele! is hangsúlyozza. hogy r1 n1uuis::trrílis Pt;-
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nyekre kis:olyáltnlof/ !J!JÓ[J!JS:crck 11/<Ín 

ható ;_i 8°/o-os felúr. 
A hivatkozott rendeletekből nlindcn kéisl>gcl 

kiz{1rúan kitiinik. hogy az adóúlhúritús cl·ljúbú\ en- .. 
gcdélyczetl ft•lúi· ne1n von:.itkozik a gyúgyszcrúrsza
hús 111indt•n tt~tell·rc, hanc111 csakis a 1nagisztráliS 
vl~nvckre. ::\livel pedig a klilszerek ncn1 tckinthctii'i'-.: 
n1agiszlrúlis vényre kiszolgúltaloll gyógyszernek,_' 
kélségtclen, hogy kötszcrckhcz- nc1n szú111ítható fel"':.',· 
az czldibzcrinl s0 /u-ban 1ncgúllapílotl adófc\úr. :-.~-. 

h.l·rdés czckutiril, ·hog~· n1cnnyi fclúr szinuít<~:. 
halO a kötszcr~khcz? :\ 8°/o-os fclúrat cngcdélyczö'L'· 
iicli.igy1ninisztcri rc11delcl erre is feleletet ad. A: 
rendl'lct ui.ulsó bckezdl~sc igy szól: .. l·Iozzújúrulok'' 
!o,·lihhú nhhoz, hogy a gyógyszer\úrak (a inagisi·; 
trúlis vl~nyekcn kívül) inindcn egyl>h cikkhéz',-·
a1nelynek úrúhoz eddig külön °/o-os fpl{u·at Hetíí: 
szú1nítha1tak hozzú, az últalúnos forgahniad{J át::<. 
húrítúsn cín1én e cikkek bruttó cladúsi :"lrúhoz 2°/o' 
fclú.rat szún1lthassanak fel:; 

:\ kölszcrekhez lehút. éppen úgy, niint . .':.il.„· .. :: 
gyógyszcrkii lön\cgcssl•gekhcz. saccharin hoz, gvó·~ 
gyúszali scgét.leszküzfikl1i.iz, kcn:n1ctikai készílI~i~~: 
nyckhl'z slh .. 2°/u fclúr szú1nithatú. 

Hogy kell chinint rendelni? 

:\ t·hini11hiúny küvclkt>ztl·hcn az Ipari Any'a 
hivalnl gyügyszcrosztúlya a rendelkezésre úlló _.~i 
küs kl·sz\clckbi.íl csakis hatósági orvosi iguzolás.
lcnéhcn u\al ki chininl a n1aláriús vidékeken ·:f „ 

21i3 

:;:fryógyszerlúraknak. ()Jyan Yid ~J- ·!· 

. 
.. JHlk, ahonnan a h·dós;.

1
,„ l' \C ... gyógyszerlúrni-

'· ,. •• ' ·' nl orvosol· 11 , • I 
-:.ma.anas bell.'"eket 'IZ (). . ' '" _ en1 JL' l'!ilct!ek 

o • · ISZ'l"OS j ·· • 
,Int<'zclnek. chininl :tit· 1„1 ,· ·• o \OZPgt'SZsPgiigyi 
< 11' • . ' ,\ ,\ ),\Jl IH'lll U['lli 1 1 ' ' 
nz e a!us1 rendszert ·iz ll 1 , - ' lH.: .;1. 1:.zl 
., 1 1 • ' .1 1 l.\11 'lZ ·\Jl\"'l"J , 1 1 •r e 111cz1 oly:in nien.:v" 1 ·. · : ... '. o JJva a nc1H 

• ... !l, IO"\ szul·s , t' vo••vszcrl„trn·Il· ·. M. • • .... l'h csc t•n 1nús 
• ti. • ' •• • ... is ne adna c!i't · 1 \ , · 

1en1 nialanas \'idl·kriil , ".. . .'. 
1111

: •· 1ncnny1hcn 
• - .t M\0"\szer!·ir 1 t',, ·os 1gazo!{ts:n„li ,11,-l: · n. · · • Ht osag1 or-

nvu1't hc ·1·r ~\ 11'., 1
'. 1

.t .intaszto!t c!iinin-iu0;1vlésl 
-• '''· • \,l"l!V'tl'li ' j _ " • . 
hinint t'.·s póls;cr~it ,1 '. '11:111.c l'll cs~then utal ki 

1 
1 1 'i . • HOC llllllll \"'l"Y (' I' 

.a e 1a ,·alanielv "YÓ"vsz,, „. ~ M. .or 1pant. 
.lenül sziikst>nc \"'l-Il :;i.-1 . ~: · .ci 1'.ll nak e!engedhctet-
••• t'> • e llll!llrc l'S z: . 11 l}.Cll prochinint scni J-,

1 
, 1 ; ..• _tfo re1Hlclésé-

, 1 •• \< p, .! lll{OS'l"l ll „ • ava C"Vull 1· 1•111· 1 ··'r> I\os !"azo!·í-
• • t'>. ' CJe lC ehin' 'rr'• . ; • '"' . ' 

vogvaruna"vl,·t'l't•sl"'<l"I .. 
1111

:-.tn:-,llst·! ahhoz a ~ '' M. ' \L 0 lOZ 'lh • 
'rnll gvÓ"YSZPrel·et I· . „ , onnan egyl•hkl>nt ·1 
·1·· '· · ::-. · · · \ \ap 1a A "YÓ" .: . ' 

e< o az 1génvll·s! ,1. .\ , .' 1 . '"'· n> dl u11ugykert>s-
·--· I · · ,z · 11\H"ll'"tl·dhi t 'I nme y azutún u J·iul't!.- .. -. 1 M • .' ' >Z ova diílja. 

" ' •151 0 1111t„zkeclik. · 

Mi az unguentum hydrargyri praecipitati albi 
előirata? 

Tapasz!:llat szerint t>llllt>]· , . ] ' 
dcll vt'.·nvfonnul:

111
,11 ...... · ' . .i;. e cg gyakran 

'I · ' · " osszelc\elet s !·· . n ~ vatry Je"·li.-l I,. · 0 
\.tii 11en1 is~ 

~ n. n' .i > JlS pon loS'lll ne 1 I" 
·ontctli "\"Ó"vszcrJ· .... 1• ·: Hl llt Jak. Az 

n. l"J.. • \l'SZ! l'S t•rdcl·l·ben l .. ··1 ···1 
a vényn1intúnak az 1010 :, .·\ ·, . \.OZ? JU '· 

ti h{ivílctt .-trsz·ili\". 1 ·
1
t' 1 J.tnuar 1-en ki-

,.. ' • " ' 111 .Y >an .221 old) 
tl clo1rata a küvctkezii: · ·. 111cgúl!a. 

l-!ydrargyrun1 hichloralurn 
tngta•nturn siinplcx HnHnonh1tun1 J.O. 

!J .0 
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Ila tchúl az orYos ungu. hydrarg. pracc. albi-t reni_: 
del. azt chhcn az összctl>tclben kell elkészíteni; 
uiinthogY a 11cn1hiYalalos (a gyógyszerkönyvhe1{ 
vagy a l;.orrnulal' \\onnalcshcn ncn1 szcrcplii) vény: 
1ni;{túk összclétcll•n: 11{1 Z\"C a kfrzke\etü kl·ziköny
Yck irúnyadók. 

Mi az „Antibacillin" elöirata? 

Az „Antihacillin··-nak ncYczcl\. licdürzsülést_~
szolgúló }\_yassay-f{~\c szc:-;z cliíirala az isnu•rt szak~_:
könvveldicn seholsc1n szerepel. 

·Az .. Antibacillin''-t szcrz(íjc nlinlcgy kl~t évti~,
zeddPl czcHílt che1nothcrapeuticu1nkl·11t ajúnlotlrfl_ 
a szer ;:izonhau az c\lcnlirzö kísl·rlclek során ncfuc 
vidlt1\l:i hc a szcrzii úlial hozzút"üzölt vúr:ikozáSd · 
kat. annak ellenl're se1n. hogy prop:1ga11dairatok:,, 
han igvckezctt szl·lll·bl'n cllerjeszlt'ni l·s t·rdl'kéheI~\, 
a kt~p\;isl'lühúzban is inlerpl'llúltak. ,\z orYosi rc __ !l~> 
dcll•shen lll'lll \udol! gyökerei verni. n1a 1núr csa_l' 
elyl•tvc fordul t•l<i. inkúhli csak kl~zicladúshan kef~ 
!iik egyes hclveken. ;\ l\.\·assny~f1."le szesz l~liiiratá, 
kl'Yl'S~ll isnll;rik. Nehogy titkos egyett:rtl·s eset~_> 
foro"ion rel. ha az orYos .,Antihacillin··~t rendel_;} 
tújl·l~~iztatúsul küzüljiik a liedörzsöliiszcr c\iiiratáÜz 

. :\[enthol 25 gr 
Ca111phor 12.5 gr 
"fhyn1ol (l.·l gr 
Sulfur 2.0 gr 
Alkohol 96° ad lilranl. 
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Mi a prochinin alkalmazási módja? 

;\ proc~li~1.in. tninl is111ercle!i, a chinakéreg 
<:n1ctlckalkalo1da111ak ke\"crl·ke. Issekutz professzor 
:i'!d.lzlésc szerint 5°/o chinídinl l·s -t7.5°/o cinchoninl 
:és ci.nch'.~nidint. lar\alinaz. A chinin pótlúsúra igen 

:;:n1cglelt>lonek h1zony11ll. Phann:1codinan1ikai. v:1la
>1ninl rnérgezii halúsa gyengéhh. n1int a chininé a 
-ikillönhs1."gel 111inlcgy 50 szúzall·kra teszik. cnvÓb-
,:-ként lényegileg azonosan hal a chininnel. t">~ 

Ennek 1negft'le!úcn nudúria 1ncgcliízésre na
ponta 0.5 gran11n. kczc!l·src napi 1.5 granun pro
chinint ajúnlanak. sziilii fújdaln1ak criisí!l·sPrc 2 
'órúnkinl o.~;} gra1:1111ol. iiss;-;csen legfeljebb nl·gy
_,szcr .. r~scku_tz .fH·ot:ss.zor szl'rint 10r\"usi I-lcli!ap: 
-:~ ch~:.11.~1 putlasa) 11~llucnzaprol'i!aktiku1n11ak épp
.g-y folo.s!cgcs procl1111i11l adni. n1i11t ahogy a chi
·1inliil se111 \"Úrhatú <'rl•d111l;ny. Cgyanígy · fölöslc

s kc,·l'rl porokha. lúzesi!lapitón:ik. rohorúnsna!• 
::és neuralgiús panaszok ellen rendelni. 
Fi SpcrgP!y lanúr szerint a prochinin!. búr a chi
_,_1_innél gyengl·lih. ugyanúgy kell adagolni. 111int a 
'·hininutn sulfuricun10!. Ilaszn{dalúh:.111. \"t~lcn1l·
yünk szerint. ldzon~·os ÓYalossúg aj;'uilatos. te~ 
"·utctlel arr:t. hogy a szakirodalon11u;k 111\~" ne111 
·po~l k~lllien hosszú idü rc1Hle!kczl:sl·n.'. :izl:l eddig 
_eYcshhl' alkahnazo!I 111el1Pka!ka!oidúkknl kapcso-
tos lapnsztalalok i)sszegyüjtésl·re. 

A prochinint csak or,·osi rL'IHil'll'lrc szabad ki
_.olgúltatni. t•gyrész!. 111erl l•r!t•!e111szeriícn \"onal
pzik rú a chininsúk kiszolg:'d!a!úsút orYosi rcn. 
léshez költi helügy111iniszlt•ri n·ndPlcl. u1úsrészl 
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n1erl az egyesitett gyógyszt'rúrszabúsba 1nég fét· 
11cn1 vcll üj szerek keresztes szernek Ít'l\intendök 
és csak orvosi rc1HlPll'!rc szolgúlta!halók ki. 

Milyen fontosabb rendeletek jelentek meg 
utóbbi években és hol találhatólc azok? 

A Gyógyszerészek l~Yldiny\'e 1939. évi köteté~· 
nek 2fl0. oldalún, 111ajtl folylatólag nz 19-10. ch+C· 
kötet -126. old., az 19-11. éYi kötet -170. és az 1942--:_: 
évi kötet 1G8. oldalún küzöltlik az utóhhi évckbeii:·> 
incgjelcnl fonlosahh rendc!c!ck jegyz{·kél. a ren~-;; 
delet ci1uévcl, szárnúvnl {•s annak feltiinlct{>sévet::'. 
hogy ezek a rendeletek hol lalúlhatúk .n1eg. - ,, 

l\iegészf!ésiil a!úh!J közü\jiik. hogy Jnilver(:: 
fontosahh rendeletek (törvények) jelentek n1eg~ nz:i
lH,11. évben. 

Az 1H·12. 1:\' folyan1ún n1cgjclenl iiss:es gyóg,Y'-" 
szcrl·szi vonalkuzúsú törvényeket l1.s rcndelctcke 
lús<l a rnoslani, l~J.Ja. évi kütel jogszahúlygyiijfé:-, 
rnényében. (Ezek közli! :i fon!osabb. 1naradandl1:: 
jclentősl~güek 11 jövü é\·hcn k(•riilnek bele az Ht 
kiivctkezö gylijte1uén.\·hc.J ·' 

Gyógyszer{·szi és orvosi ok!ey{~llel hirú sze1n 
lyek YÚl!ozúsbejclenlése a helügyn1inisztériu1nh 
:-l.SH.001/10-11. B. ~I. !-iZÚ111 (!úsd G-yógyszerészé 
i::vköny\·e 19-12. 57. oldal). __ 

Gyógyszertúrak lien_•ndezl'sérii\ és fL1 lszcrcléS · 
rc'il szóló rendelet rnúdosítúsa 317.335/19-11. B.--~ 
szún1 (lúsd Gy. 1::,·k. 19-12. 61. old.). 

Gyúgyszerlúrak bcrendezl·sl'rűl és felszerelé 
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szóló rcn<lclct n1ódosítúsa :la::l.382/1941. B. '.\L 
(lúsd Gy. 1::vk. 1942. li-1. old.). 
llonvédcltni szolgúltalúsok igényhcvl~tele a 

yúgyszerlúri szl~lgúlat cllúlúsúra 2880/lH-11. :\[. E. 
zú1n (lúsd Gy. l~vk. lH-12. 32. old.). 

J\alonai rangsorolús 50.000/19-11. I-1. :\I. szún1 
!úsd Gy. Jo,·k. Hl42. 81. old.). 

I\ii!földi képviselelek joga 18H.ti28/1H40. B. :\L 
Jun (!úsd Gy. f~vk. lH-12. 7:1. old.). 

LPgoltahni cg{•szsi"giigyi cikkek 75.300/IH-ll. 
P· '.\l. színn. (lúsd Gy. 1::vk. 19-12. 10-1. old.). 
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Betíírendes tárgymutató az 1938-43. év 
kötetekben megjelent kérdés-feleletekrőf 

Alkahnazolt felvétele 1 nas. 
.-\!kahnazolt n1enlessége a hiinletöjogi 

felcliísség alól. 19-l2. 
Alkalrnuzotl felvételénél előnyben része-

sít és 
Alkohol kb;,.;olgúlla\Úsa. 
Alkohol kiszolgúltalúsa ilelegpl·nzlúri 

vl·nyrc. 
.\n1idopyrin o\dúsa syr11pciklia11. 
Arnidopyrin vizes o!tla!únak lH1111!úsa. 
:\ntili:1eillin eltiiratu. 
:\rckn:-111 kiszolgúl!atúsa iizlelzúrc'ira 

utún 
Arckrén1 nagylit111i forgalo1nl1a\1c1zala!a. 
:\rckré111 tlirzskönY\"l•zl·sc. 
Allatgyógyúszati ~·ények laxúlúsa 
Bejclcntl•sp alknhnazollnak. hl>rlc'i1H~k. 

kczclijnek 
Betcgpénzlúri ,·(·nyl'k a kiszolgúl!ntús 

l\J41. 
1 H-12. 

l\J.l:l. 
1 \J.11. 
l\J.JIJ. 
l\).[;j 

!\Hl. 
l\JH. 
l\IH. 
1u:is. 

rn:1s. 

nupjún l·rvt'.·nycs úron szú111ítn11dók. l9·l2. 
Betegségi és liregst"gi bizlosítúsi júru

lékok táblúzal~ 1\J-10. 

I3iztosilandó alkal111azoll bejP!enlése 
· 'vidt~ken. 
'._Üurrnv pasztilla kiszolgúllatúsa és úra. 
i:a rho: sa ,. n 1cg\·(i riisiídl•sc•, 
'.Gastcl!ani oldat (?!iiirata 
:·~erút kap;.;znlúhan Jdszolgúllatandó 
·.'.szerek 
·:crát kapszula n1ellőzésc. 
·1iinin beszerzése. 
hlornfor1n vizes rúzala ncn1 saturalio. 
holeslerines vasclin kl'szítése . 
hlorogcniu1n oldal k<'.-szíté':c. 
ón1prin1ala laxúlúsa a dosisnúl kischh 

!\Otet 

19-10. 
1H·!2. 
IH-!2. 
19-10. 

l941. 
19-11. 
194:l. 
1942. 
19-12. 
19:19. 

, 'ndaghan. l g.12. 
árnhonkl·nt rencle)l injekció." an1pul
Ják úrszaln·án vozásn. 
exlrines kivon.atok t'gsszcres n1env
;·-nyiséghen \'{•tele gyóg~·szerkönvvi -
·előiratoknúl. · 

Ó,éli zárús érlcln1czésc. 
J)Jgitalis-levé'I 111egújílása. 

'.- Jaj kiszolgúllalúsa üz\ctzárórn 
után. 
~bozban való kiszolgáltalúsa bella
:donnús n1agnéziának. 
·n1atrin is1néllése. 
)'leli recept 111l>regkön\·vbc beyezclé
·e és visszalarlúsa. · 

n1inla vétele gyógyszcr\·izsgálatnúl 
t>~é!ynyujlúsi kötclcssl·gc gyógy~ 

.crcsznck. 

l940. 

1n:-1n. 
19-11. 
1939. 

1939. 

1941. 
l942. 

1938. 
19:38. 

1938. 

~69 

Oldal 

4li 
15i 
1.t.2 
.HJiJ 

·1-18 
H!l 
202 
15:-~ 

1-18 
262 

-111() 

2(i() 

·!:15 
25() 

2:-12 

-!52 
152 

115 
J.1:1 

1'J(i 
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Elsötétítést> iigyclclc.s g~·ógyszer. 

túrnak. 
Erythrollctrnnilrút l.:iszolgúltatúsa és 

úrszahYányozása. 
Exlr. hellad: + casisa\ keven'.·k kiszol-

gúllatásn. 
l~gési sérülésnél clsü segély. 
l~jjcli taxa. 
Évente rnegíjítandó drogok kicserélése. 
Fázisacló-n1cntesség kon1binált pornúl. 
Felár felszá1nílúsn. 
Fchnondús hatéisúgi kczeliínck. 
Felmondási id{í. 
Fiola adúsa és sz{1111itúsa. 
Fiókgyógyszertár kúhítószer rendelése. 
Fiziológiús konyhasó oldat készítése. 
Folyadékhigílás. 
Fontosabb rendeletek felsorolása. 
Fontosabb rendeletek felsorolása. 
Fontosabb r('nclclclek fclsorolúsa. 
Fontosabb rendeletek felsorolása. 
Fontosabb rendeletek felsorolása. 
Fontosabb rendeletek felsorolása. 
Füvárosi gyógyszertárak zárvalartása. 
Gúzsebcson1ng tartaln1a. 
Gyári készítményeknél a gyóg~·szrrész 

fclelössége. 

GyOJ:\-júrull'k alá esü 1nagúnvényck. 
GyOJ:\-júrulék lerovúsa ulólagos úl

írásra keriilö rnagúnvénynél. 

Kütet 

rn:1n. 

1941. 
1941. 
19:J8. 
l\).l(). 

1939. 
1941. 
1943. 
1938. 
1938. 
1 \J.lO. 
1941. 
1940. 
19:l8. 
1939. 
1940. 
1941. 
1942. 
1943. 
19.12. 
1939. 

19-11. 

19:18. 

IH39. 
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I\ütct O!d:il 

Gyógyúszati segédeszközök ~ johh 
rniniiségii kiszolgúllatúsa. 

Gyógyszerúrszabúsba 1nég fel ncn1 vett 
19.1;1. 

új szer úra. 1942. 
Gyögyszcres fol~·adék konzcrvúlúsa. 1939. 

'<Grógyszcrész cltúvozúsa a gyógyszer-
- tárból. 

Gyógyszerész felelőssége. 

Gyógyszerész nevének fellüntclése a 
cégtúhlán. 

Gyógyszerészgyakornok hizlosilúsi köte-

1938. 
19:J8. 

1941. 

lezettsége. 1940. 
Gyógyszerkisznlgá! la tús n1Pglag:1dúsa 

"'··orvosi hé!yegzü hiúnya esetén. 
:Gyógyszcrkiilönlcgesség fclhonlúsa és 

1939. 

, úrsz{unítúsa. 19-12. 

Gyógy szerk ii 1 ön l egcssl·g n1cgro n1 lúsa 
esetén gyógyszerész teendője. 

G)·ógyszerszállítúsi szerződések. 
,. yógyszerszún1la bélyegilletéke. 

);ógyszer!ár nyitvatarlása. 
'yógyszcrtári jogosítvány visszavohása 
az 187G:XIV. le. alapjan. 

yógyszerlárban tartandó könyvek. 
Yökreáljogú gyógyszertár jogképes
:,'ségc. 
'fádbavonulit alkaln1azott júrandósága. 
tásznált gyógyszeres üvegek vissza~ 
Yvásárlása. 

1938. 
l\J.!O. 
1938. 
1938. 

19:J9. 
1938. 

1939. 
194;1. 

1939. 

2·!8 

158 
262 

lill 
108 

·132 

.J..17 

26B 

rno 

l:JO 
·l2·l 
127 
145 

278 
111 

25·1 
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Hatósúgi keze:ü ji>gvisznnya. 
Híiborús gyógyszprknrlútnzús<lk t;s 

helveltcsítl·sck. 
1-Iúzi I~ülönlcgesség fognln1a. 
Ilúziszcr úrusítúsa. 
1-Iúziszcr fogal1na. 
I·lúziszer vagy húzi különlegesség or

vosi vl·nvcn ncn1 rendelhetö. 
11 {tzlartúsi alkahnazoll ( lúlnyornóan 

húztnrtúsi 111unkút Yégzö) n1i!1c'isílésc 
az o·rr-hcjclcntés szcn1pontjáhól. 

I-Ielvcttcsílés 11cn1 approbúlt nn111ka-
1f1rs últal ::l napi c\lúvozús tarla
rnúra. 

T-Telyi hatósúg kifugúsolható intl-zkedése 
esetén a gyógyszerész tccndiíjc. 

llibahatúr gyógyszereknél. 

I-I i rdetés. 

li.ütt'I 

1\l-13. 

19.1:1. 
l9H9. 
19:\9. 
1\J:\9. 

rn:rn. 

19'Hl. 

rn:rn. 

l\l:l8. 
19:1s. 
19-ll. 

J.litclhen kiszolgú!latoll n1agú11vt'~ny úr-
szún1ítása. 1~1-t~. 

lJivatalos szer kiadása gyógyszcrkönyv-
től eltérő összetételben vagy 1ninö
ségben. 

lllatszerárusítási jogosullsúgn gyógy
szertárnak. 

Illeték alú ('sii gyógyszertári köny\·í'k. 
Injekciók és szérnn1ok felbontúsa ki

szolgúlta\ús C'lt'ítt. 

.lég tarlúst1. 

!940. 

!938. 
1\H:l. 

19·11. 

Hl!l. 
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Kötet Oldal 

Katonai szolgálatra bevonult alkahna
, zott járandósúga. 
Eábítószcrck felsorolása. 
I\úbítószer külcsönaclúsa. 

''Eúhílószeres ,·én\' úllancló is1Ht'dll,.se. 
· Eúliszappan kiszÜlgálta lása. 
I\creszlcs különlegességek el!különí-

tésc. 
-/Kélkcrcsztcs szerből oldal 

készletben tartása. 
triluratio 

:'Í\ét keresztes szerl tartaln1azó gyógy
szer kiadása az engedélyezett idő 

!941. 
1938. 
19-ll. 
19-!2. 
1938. 

1942. 

19-!2. 

után. 19-!0. 

{ézi gyógyszertár gyógyszerbeszerzése. 19:38. 
Kisegítő ('ideiglenes) bejclen tése az 
, l~rtel111iségi I\:or111ánybiztoshoz. 1942. 
"isegítö (több gyógyszertárban tnükö-

d) bejelentése a i\IAilI-hoz. 1939. 
isegítők Y{dtozó illetrnényeinek kiszá-
1nítúsa. 19-!0. 

"iskorú gyerruek gyógyszertár 
élvezeti jogának clis1nerése. 

tartandó hiYalalos 

haszon-

gyógy~ 

19-l 1. 

rn:rn. 
órházi szállítási joga gyógyszertárnak. 1938. 
ölszcrek felára. 1943. 
özszúllítási gyógyszerszá111lúk szcrzö-
,:<lési illetéke. 1938. 
'tén1ek forgalornbahozatala 
>vány nélkül. 

ipnrigazol-
1941. 

·128 
1:15 
-!5;) 
14\l 
lH 

lH 

-10\l 

14ií 

135 

2-!H 

420 

2·18 
128 
260 

128 

44G 

18 
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KMct 

. 1 .. ,1alonlhahozalaln I\.ülföldi szeru~n o1 o" 1 g;1g, 
Hyónvszerlúr allal. 
ti. :::>. 1939. 

1 ··• l •t<t\'S:l'''1 Lahoratóriunl e oir „
11

' :;~,' ti;,~·ócryszcr-. 
1 . . li itlii cllcnorzese ::i. ti.. 19a8. 
,cl.~t~r:'.. , ·- sz(~ru1nnúl. stb., . 

... ulSZ(l.' .. " j·'"t'"tl <!YO"YSZerek ki-
Leji"lrati 1dohoz ... o 0 

ti. ti. 19:19. 

cscrli\l>se. . ·l·ll·sc 1941. 
1 ·· 1·t 1·,"szítn1l>nYck hccsc1 . , 9"19 .<·ta "· · . L • .. 
I é',roltnltni irndalo111. e'rvénvcs-

, 
0 

1 ·· 1 ·rendelet . Lé•roltahni ~o szci 1941. 

~égc., ... „ 'ITC!Hlclel l·rvényessége. 1Sl4iL 
Ll·gol\a.~111 l.~otszr . , t" kiszolgú\\a!úsa. 19-11. 
1 . 111or IPrn alhun11n,1 t • 

,!{ . 19-1 l. 

J f agúncgyletek. . .. -. . , "VÓ"vszcrk iilön-
'!·1":'1ncgv lcll' k rt•szt ie. ;-i. ;-i. IH·ll. 
•

1 

'ti ~- · 1 ·11·1t·1s·1 
lcgessl·g kiszo ga ' :.-·

1
: ... \<1·\llatúsa. 19·11. 

" . " . ·J· l"'\'SZeru \.!SZ(1 ;-i• •• 
\!ai.::111\til)l" :--. • 1 ·t·1· 1 túlll'fll'Se 
. '' '\' ' !·" <.:z'd>a \ ,! .11 ) 8 
'.\Iaxuna IS .it ~ln "·' ·" ... tecndiijP. H ;1,. 

esell"n a gyogysZl'IlSZ · 19-12. 
'.\[t.'.·rcgszckrény ajtaja. 
:.IcnHíszekrény lartal1na. 
· . 1· , ·"1 t·1r!•1hna. '.\lcnléíszckrl'ny 1P•111 ·, ' ' 

'I° 1•1 l-s ellcnn1inla\'clcl. 
·' lll ' · „ 1 i" „ '.\C"C!l. 
:\[orplun o.c ,1s,1. nll .. :::i!·"t •leze\lsl"'C. 
'.\lunkaküpcny-Y1sclcs dl e . . ::i 

1n:-1s. 
19-10. 
19-l 1. 
HJ.jj. 
1\1-!l. 

!\ :ipraf urgóo\aj 
Ncnt hiYalalos 
Ncnl hivatalos 

1943. lisztítúsa. . 
1 

llJ!'> 
avór•yszcrck iisszclcte e. '· -· 
bJ::·r~zlcs szerek clkillö-

nílése. 
·• 1942. 
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Kötet Oldal 
Nöi lerrnékenység 1neggátliisára szol-

gáló szer is111éliése. 1939. 

._:/Olajos phosphorolrlnt Ic\·onúsa a vivö-
253 

- szerből. 1939. 
>.>Oldatok tön1énységét kifejező 

'·. ( 1:10, 1 :20) értc!n1czése. 
;>·ópiun1 link.túra isn1étlése. 

2()8 
arány 

ORBA 'iagok gyógyszerellátása. 
Oslva laksálása és szárnlúzása. 
öTÍ-heleglap ér\·ényc. 
OTI~rcccpt érvényességének idötarl-anuL 
OTI-vényck Gy().J.A júruléka. 
ŰzYcgyi haszonéh·czel n1cgsziínése. 

1939. 
1938. 
1943. 
1942. 
1940. 
1940. 
1941. 
1939. 

. a. h. sulfan1id rendelése a közgyógy-
szcrcllútús terhére. 19·!2. 

epsin sósavas vizes oldalának 
" clké.'izítésc. helyes 

Porok kVszie!hcn larlúsa. 
Por!olódük felszún1i!:ís:.inak ir::ín,·eiYei. 
.O!díjak felliinletl·~e a vt~nyen. · 
ils!a BBI relax:i h.~\'onúsa 
(alkohol). 

Í1sln R. 13. I. ret:ixa-le\·nnús:i 
(kiil ünlegcss{•gek) 

-ochinin alkaln1az:isi 11Hidja. 
'Ivis conlracidolic1Js rerHlc!Pst"nél 

19:J9. 
19-!0. 
1941. 
1042. 

19-l:L 
19-1:1. 

237 
lil7 
252 
167 
413 
411 
437 
2ii 

147 

2.J.! 
404 
-!;).f 
15H 

257 

2öK 
2Hfi 

19·!0. 401 
és :irszabványo· 

1940. ~Hl7 
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Kötet 

Heúljogú gyógyszertár bérleléhez, ke
zcll~léséhcz ncn1 sziikséges tninisztcri 
jóvúh:1gyús. 19a9. 

Hl'úl- vagy gyökreáljogú gyógyszcrtúr 
lelckköny,·i hckcbclczésc. 1 ~l:19. 

Heál- vag;· gyökrcúljogú gyógyszerlúr 
lekötése bankhilel fcdczcléiil. 1939. 

Heceptistnétlés. 1938. 
Heccplek visszatartúsa l•s a 111ércg-

könyvhe bevezetése. t 9a8. 
Saccharin heírúsa a vúsárlúsi 

könyvbe. 1943. 
Savszekrénv kib(>\elésc. 19-l:!. 
Sósa,·as pc{)sinoldal 1ncgvörösödésc. lH-lO. 
Siirgös orvosi segítség betcgrl~nztúri 

tag sz{unára. 1 H-10. 
Sötét iivcghcn kiszolgúltatandó gyógy-

szerek. 1 n:-is. 
Szahvúnyos vényn1intúhól f{'.! tlózis 

taxúlúsa. 
Szabvúnvos vénvn1inlúllól 

több c'iózis ta~úlúsa. 
Szakn1unkák jegyzékl'. 

két vagy 

Szán1la kiúllítús egy rcccptröl. 
Szcgl~ny beteg (községen átutnzó) 

gyógyszerl~nek 1negfizelése. 
Szen1cseppenlü szún1lúzúsa. 
Szcn1élyjogú gyógy!'lzcrtúr cladúsa ese

1941. 
19-ll. 
19:!8. 

l H:l8. 
1942. 

tén forgallni adó júr-c'! 1942. ·!72 és 1-12 
Szerzö<lési illeték. 1941. 

Kiilet 

·>szcszhigitás. l 939. 
.Szublin1út prisztilla cxpecliálúsa és taxú-

lúsa. 1938. 
.:.:terpinhydrat closzlatúsa nc1n valódi 
· · e1n11lsio. 1942. 
.;··Továbbképzésre alkaln1as szakn1unkúk. 1938. 
'L!ltraseptyl tabi. darahszí11nra való ki-

szolgálta lása. 1942. 
·Ung. hyclrargyr.i pp. alb. elöirala. 1943. 
.:„:trng. ·kalii jodat. e. jodo taxálása. 19il9. 
:··Uradainl'i vény retaxálása ellen fclszó-

lalús. ma~. 
·::'.ügyeletes .szolgúlalot jelzéí lúbla szö-

vege. 1941. 
Üres kercsztc:. nltalószerek istnétlése IH40. 

:„:·\ráltozús bejelcnlésc a beliigy1niniszier-
hez. 1 H·t2. 

~Xények kifizetésl·nek 1neglagadása lil·-
lycgzöhi:'!ny esetén. tHan. 

·Vidéki ).IABI-la~c.k gyógyszerell;Húsa. t n.to. 
i!arnin U1 con1pr. ára. I H4:J. 
izsgáló gyóg~·szerész ruüködéséért fele-
lüsség. 1 H:-HL 

':trgondnok közigazgatúsi felelőssége. 1 \J.l l. 
árára után árusítási tilalon1 alá esö 
szer kiadása or\·osi rendch·únvre. lH·!l. 

~1róra utúni úrusílús. ~ 1 H:JS. 
íncchlorid-olclat kl~szitést;hez sósa,· al-
kaln1azása. 1940. 

.~/o engedn1ény közgyógyszerel!álúsi 
; számlákból. 1939. 
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15{} 
263 
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1 szá111láza11,[Ó '2 50;0 cugcd1né11nyc \'é-
1938. nvek. 

400/~o enrretl111ény 50-szcres 
b "\ incnnyisé.gekbo · 

nyógyszer- . 
b. 1938. 
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(4.datok a nitritek jodometriás meghatáro1ásához. 

Irla: Schulek Elcniér és f'lddcrcr /sfvdn. 
Közlc1nény a l\L Kir. ()rszúgos I\özcgészségiigyi 

Intézet I\:é1niai Osztúlyáról. 

A nitri!ekel többféle ::liapeJy szerint halúroz
haljuk tueg .. Alkahnas oxidúlú szerek segitségéyeJ. 
Inint a kúlitunhipern1:1nganú!, hrón1 sU). 1negfclclii 
Jdsérleli köriihnl•nyck között nitrúl!ú oxidiílhatök. 
·A salétro1nossaYat a jóclhidrogl·n 11itrogCn111011oxid
clú, :.i kar1Ja111id gúzalakú nitrogCnné. a fejliíd(i hid. 
_fogén pedig akúr saYanyú, ukúr lúgos közeghen an1-
n1óniává redukúlja, A salélro111ossav hizonyos or
(ranikus Yegyüle!ekkel festékek képzüclésc közben 
reagúl. arni szintén fe.lhasznúlhaló a nitritek koio. 
Í:hnetriús n1cghatúrozására. 

Az ulóh!Ji idüben 111ind gyakrabban került sor 
~lüézetünkhen a nútriun1ni!1:il n1eghatározúsúr:t. 
'njekciós folyadi>kokbnn. helyesebben egyé}) kisé~ 
őanyagoktól 1nen!cs oldatban a pcru1anganútos el
Jjárúst jó crcchnénnyel hasznúltuk, különösen az 
. J/. floltho//

1 
könyvében rncgadott for1núban. 

kevcrt~kckhcn azonban, n1clyek nút
k í vííI tcobro1n i n ~nú lri un1szal ici Iá! o ! , 

1 
Die :\Iassanalyse, 2. kiadús 315 old:iJ (Hl<ll). 
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sósavas papaverint, harhilursavszúr1nazékokat, al. 
kúlijodidokat slll. tarlaln1aznak. a kiizvctlcn oxiclá':. 
ciús' inódszcrck hszn:'dhatatlanok. 1::ppen oly ke·~:„··" 
Ylissé jöhetnek szú111ílúsha jodidok je!cn!l,léhen 
::izok az eljúrúsok. 111elyek sayanyú közegben. <F}J° 
nilritnck fejliidü l1idrogén11el an1111úniúvú vagy 
karba1niddal nilrogéngúzzú való redukciójún aJa„·--:::. 
pulnak, nliutún a ~litril és a jódhidrogén közt le~·:,z 
zajló reakció nagy scbessl·ggel, szinte pil!anatsze
rüleg 111egy végbe. Ugyanez ok niiall a kolorirnel~ ·· 
riús eljúrúsok sen1 hasznúlh:itók. ·f> 

Alapos 1negfontolús ulún a jódhidrogénne!"0· 
v:dó redukció. illetve a lllt'gfelelii kiiriiln1{·n.vek:. 
között szabadd:'t vúló jód n1{•rése nH:il<'ll dön.löt::.. 
lünk, 111ert t•z az e!j{1rús ,.l,le1nényü11k szerint· :l" 
!úgo!-i ki:izegh('n, rej!iidíi hidrogl·111H:l a111111óniúvi'C 
\örlénü redukcióval sze1nlit•n is elünyö~: ugyanhi· 
nitrátok és anunóniun1sók 111ellett is használhaló~· 

:\ nicghalán>zús alapjút a köYelkczi_í reakció}. 
egyenlet képezi: 

2 11:\(h + 2 H,J ~ 2 H'O + .J, + 2 Z\0. 
:\ fenti egyenlet alapjún szahaddú Yúló jó(E 

tnérésél nagyon 1ncgnehezíti, hogy az egyidcjiílé'd:f 
keJc\kez() lli!rog{•nnHlllOXid Illilll oxigl·nÚ\\'iVíl SZt.i2. 
rC'pel. Ha lehúl a reakciós elegshen oxigén vaíl 
jelen, úgy több jód Yálik szabaddá. 11linl'k követ~: 
kezn1l>nyekl·p töhh jódot n1{•riink. 

\\'inklcr Lajos~ a lernu'.•szeles 
1nossa\'·larla l1núnak jodo111Pt riús 

~ Chetniker Ztg. 2:1, ·l5fl l l8f1H1. 
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idolgozol! eljúrúsúnál e ztn·aró köriihnényl 111úr 
gyelen1be velle s a \'Ízben oldolt oxigént a vizs· 

rúJandó oldatból az abban fejleszte!I szCnsav\'al 
'ízeti ki. .-\ szahaddú Yúlö jódot úllandó széndi

:;\)x:íd-fejlö<ll~s közben híg lioszu\f'úl-o!dattnl 1nl·reti. 
: . \l'inklcr elji"trús:i eredeti alakjában tön1ényehh 

··;"0~1itritoldat n1érésére ne1n alkahnas. 
,.. . Az Északen1erikai Egyesült Alla1nok b')·ógy· 
··'Szcrkönyve (U. S. P. XI.) az ulkilnilrilek (az etil. 

éS :unilnitrit) és a nitroglicerin quanlitalív 1neghu· 
'fározús{tra joc10111clriús cljúrúst ajúnl. 111cly végN 
drcdinényhen szintén a fentebb közöH reakció· 
•'gyenleten alapszik. Az ulkilnitritek ugyanis erő· 

n savanyú közegben hidrolitosan ho1nlanak. :\ 
Ornlús egyik tennl·ke. a salélro1nossa\' pedig a 

i~Ieulévö jodidionl pi!lanalszerűlcg színjóddü oxi
dálja, rncly lioszulf'últal nehézség nélkül 1nérhetc'i 
;::._ ha a kísl•r!clet inegfelclü köriihní:nyek közüli 
· ·égczzük. Az alkilnilrilek iúgo:-. közegben Yaló 

lszappanosítúsa kürülrnényes. Erriil külün dol· 
ozatban kívúnunk hesz{unolni. -~- ;\ nitroglicerin 
"igos elszapp:t11(1sílúsúnak egyik tern1éke szintén 
itrit, an1c\y jodon1clriúsa11 alkaln1as körlihnények 
Özü!l szinll•11 u1eghalúrozh:iló. \'izsgúlataink szc
int a nitToglicerin en1lítcll e!szappanositúsakor 
~áhaddú Yúló sall:lron1ossa\' 111e1111yisége azonban 
·e:ndkíviil ingadozó. ennek a nitrug!iccrin quanli· 
·uv n1cghalúrozúsa céljúhól való 1nt·résl·t éppen 
;rt netn ajánljukY -- :\legjegyezziik azt is, hogy 

l~S l\«i>réll!fi. Phann. ZenlrnJhallt· ;;1. fi:lli. 
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a nilri!eknek az atnerikai gyúgyszerköny\· szelle-" 
rnéheu végzett jodornelriús 11H:rése. nen1 vczetelt„ 3 
kíYúnl cred111l·11~Tc. :1111inek kétségkivii\ az az ok:. 
hogy a n1egado!l kísérleti fellétell'k nen1 oldották„ 
rneg teljesen a \evcgií zavaró hatúsúnak kiküszö
bölését. „„„ 

Ugy véljük, hogy u levcgií zavaró halúsát sok~:_' 
kal jobban sikeriilt kiküszöbölnie Fischernek és-<i' 
Sclinúdtnek./ abban az cljúrúsbun, 1nclvct a 1netil..:,/~ 
etil-, propil-, bnlil- és :11~1ilalkoholokniü;., azok sa:::::: 
lélromsavas észlercin keresztül történ() jodon1e1~:S 
riás 111eghalúrozúsára hozlak javaslatba. Az eljá~ 
rús részleteit illetőleg nevezel! szerziik cr~deti dot,; 
gozatára utalunk. „„„, 

A nitritek jodo111etriús 111eghatúrozúsának <'.„ 
1nint n1úr en1lílettük -„. nl•!külözheletlen feltétele'.~' 
hogy a bevczeHibcn leírt reakciót oxigé111ncnt€~„ 
közegben és térben hajtsuk Yégre. \Iagútól ér-„te~2i:ig:;
lödö. hogy a kiváll jód n1úrésére haszn(tlt tioszul: .... J 
fútoltlalnak is oxigénrncntesnck kell lennie, „lla' 
csak az cgyidcjülcg kt.'.·pzödött 11itrogénn1onoxid~„~ 
a reakciós közegből, illetőleg térből előzetesen ml( 
cl nc111 túvolítotluk. -,:\' 

Ezeknek az eÍőfeltéte.!eknek a túrgyalt clf~,, 
rúsok nen1 felelnek 111eg n1indenben. A vizs 
landó oldatot a levegő clözetes kiüzésc nélkül j 
latjúk az oxígén111enles saYanyú jodidoldatba! 
:ilól csupún \\'inkh·r eljúrása kivl'.!el. 1Iinlho" 

~ Bl.'r. Deutsch. Chl.'111. Ge!-i. 57, GH:J (1\l2-1j; 59, 
{192H1. V. ö. Skrabal, Zcilschrift f. anal. Chc1nie 
222 (HHO';. 
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zonl>an az oxigént az erősen iucgsavanyíloll ,-izs
;{1lnndó oldatból iízzük ki, az abban fejlesztel 1 
.zénsav segítségével, nyilvánvaló, hogy az eljúrás 

„"Iiagyohh nitrilkoncentrúció cselén, illelYe jodidok 
<:„Jelenlétében nen1 használható. I-Iihája az eljúrús
..,ítak az is. hogy a képződött NO eltú,·olilása nincs 
i"jkcllőkép biztosítva. :uni a kiválott jód 111érésénél 
„,Okozhat zavart. 
-l' Els6 tújékozta!ó kisérlelcinklicn a jodidtar
:)íahnú nitritoldatok oxigénl<'.íl való n1entcsíl'ésénck 
'eJ§fcltt.'.·tcleit állapílottuk n1cg .. A..z oxigént az alábh 
foírl készülékben szénsav hosszabb idön út történt 
lievczetésével iízzük ki. A szénsavat 111úrvúnvhól 

:fi\tS sósavból fejlesztettük s a gázárarn,ot 0.1 n e;.üst
:C:iütrát!al. illclve fl 0/o-os kúliu111hidrogénkarbonúl
;;Q1datlal löl!ötl inu:.ÓJ><tlackou vez.ctlíik clüzetcse11 
, ke"rcsztül. - A nilritveszleség elkerülése végeH a 
hitrátoldatokban 2°/o-nyi nálriun1hidrogénkarhoná
, ht, esetleg ugyanannyi núlriuni.szalicilútol. vagy 
kristályos horaxot oldottunk. 

„ Az oxigéntii\ 1ncntes jodidtarlahnú nitritolda
Okal ugyancsak oxigénn1cntes savval saYanyitcit
i"ik n1eg s u széndioxi<láran1ol toYúhb vezetliik ke

,„ "Csztiil a n1ost inúr szabad jódot is !arlahnazú ol
aton, hogy a kcletkczelt nitrogé11111onoxidot is el
U..volítsuk. Ezek a rníívele!ek az általunk szcrkesz
„„~-h késziill'kben nehézség nélkül voltak végrehajt

iók. 
lla ugyanis a reakciós elegy nilrogén111onoxid~ 

"italrnú, Úb'Y a kivált jódot csak állandó szén~ 
„ Xidárn1111>an és csakis oxigén111entes nátriuin~ 
szulfáloldattal 1nérhetnénk, máskülönben a nút-
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ri11111tioszulfúl-oldalban oldoll 11xigl•11 zavar 
okoznn. :\lin'lhogy azonban ·az e1n!ílelt 1n{•rfiold:it.:: 
!Jól <:sak nehl·zsl>gck úrú11 ~ szl~ndioxidúratnmái 
pedig ho1nlús nélkül eg~·ú!lalún 1H•n1 lúvolít·.: 
hatjuk cl az oldott oxigént. 111egkísl•n•ltilk a nitro.;,· 
gén1nnnoxid kiiizését a ;.;znhad jódot lartaln1azá" 
ol<lalból. :.nni az l, úhrún lútható kl·szii\{·k alktif2: 
innzúsa tnelletl sikerrel júrt. .lódvcszlcségiink nei{ 
volt, pedig oldalunk csupún '2°/o kúliu1njodidöt 
tartaln1azot!. A kiválotl jódot czutún 1ninden kü 
lönösebb clöYig:vázatossiig nélkül n1l·rhcttük. 

Jiiclült az últalunk kidolgozott eljúrús, illet•/' 
az :Utalunk szerkesztett kl·szii!l~k rl·szlctcs isrne·r. 
lcll•sl·rl' rút{•rnénk. el>lszcriinek tartjuk, hogy i{ 
:'!Italunk fclhaszn:'dt kristúlyos nútriun1nilril tiszta 
súgúra és lart:1hnúra Ynnalkozó Yizsgúlat:dnkat rf 
Yidcn isnll'r!esslik. " 

:\ \·izsgúlalainkhoz felhasznúlt kfnsa\· fölöt 
szúrilolt. ._.Zur Analysc" je!zfsii núlriun1nilrif\ 
E. Jll'rcl\'; eléiírúsa szerint quanlitatiYe n1egYiz.~g'{ 
luk. n1ajd nilril-!arlali11:·11 illeUíen alapos qualil 
IÍY Yizsgúlatoknak ís alúYelettiik. · 

:\z :\1nl·rikai llyúgyszerkiinyv 1C. S. 11• 

alki!nitritl'kt•l stb. kíiliun1jodidru néZ\'t• 200/0-os 
han n•:igú:ta!ja. Ennek a 1nagas j(ididko!H'.l'lli.rúch) 
cl•!ja kélsl>gl'n kíviil az :dkilnilril (•s júdhidrogéi 
közl lcjúlszódú reakciúnak u1l'ggyorsitúsa is. 

;, Priifung íh~r ·Chcn1. Heagenzicn nuf 
kiadús .. 1:·Hl oldal. E. Jlerck lJar111stadt. 
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_\:'-- Legelöször a permnnganátos n1ódszcrlr; alkal
<inaztuk e célra. 
" A pontosan le1nért, kb. JO ing nálriurnnHrit
nCk 1ncgfclclií \·izsgúlali anyagot 100 kcn1-cs üveg
Hugós Erlen1ncycrlon1hikhan 20 keni vízhcn nldot
tuk, feleslegben, 20 kc111 0.1 n I\:\111().1.oldalot ad

Tü1Uk hozzú és 10 kc111 10°/o-os kl·nsavYrd inegsa
J,_',;nnvíloltuk. l'.:gv órai állús után - 1niközben a re
. Ukciós elegyet . tölihször összerúzluk -- a 0.1 n 
kúliu1npcn11anganúl-oldat i'eleslcgét 0.5 g kúliurn· 
:Jodid hozzúszórúsa ulún 0.1 n lioszulfút-oldalta\ 
ntérliik. A pcr111angan:'il-oldal líterél ilres kísér
Yetben ugyanígy halúroztuk 1neg. 
>.. 1 keni 0.1 n JZjfn().1 = :-L.1502 111g Na?\();?. 
:!::zzel a 1nódszerrcl nú!riun1nilritünkct közl~pérlék~ 
ién ú8.0i 0/o-osnak lalúltuk. 

„ '.\Icgld!"iércltiik a llH'f.!'halúrozúst a hro1núlns el
j;lrússal is.' A nútriurnnilril oldatot hronuít-hro1nid 
kcYcsék is111ert fc>leslegéY(.'\ elegyíletlük l's l·ríisen 

cgsavanyítottuk. 2 óra 111u\va :i felc>slegel ,iodo-
triás:1n visszan1l·rliik. :\ Yizsgú!ati an:•;ag :\:1?\():: 

rtaln1út középl·r!l·khen így 9ti.0·1°/o-nak talúltuk. 
zl a 111ódszerl lehút joggal hasznúlhatatlannak 
1ondhatjuk. 

Vizsgúlati anyagunk :\a:\0::-tarta!Inúl acidí-

G '" ü.: /. .\!. liolthoff: Dil' ~Ia.ssana!yst· '..!. kiadús. 
k. ill5 old. (Ulill). 

Uupp é.~ J.eh11111nn. :\rch. der Pharn1. '2,i!J, 

1 
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rnetriás úton is cllenöriztük. Ezt a n1ódszcrt a 
alábbi reakció~egycnle!rc alapítolluk: 

N0'2 + Brz + l·I:!() = :\()':i + 2 H · -1- 2 Br' .' 

A pontosan len1ért, kb. ·1-0 Ing NaN02-nék 
111egfclclö scn1lcgcs Yizsgúlati anyag?! 100. kcn1~es· .. 
jcnai állólo111bikhan kb. 50 kctn. v1zh~n feloldot~ 
luk és annyi frissen készített hro1nos-Y1zct adtunk 
hozzú, hogy a reakcióelegy határozottan sárg; 
szinii YOIL 2 óra n1u!Ya a hró111-felcslegel szah:id: 
!Ún"nn kiforralluk. A forrús-clinaradás 1negakad{~~'~ 
Jyo;.ására kcYés durva horzsaköporl szórtunk ·_" 
r"olY:Hll·kha .. .\ lehíítötl folyadékot 0.1 n núlro1i' 
lú,;gal nH:lilYörös inclikútnr 111clle!t titrúltuk. Ajú 
JaÍ{~S a reakció-elegyet n titrúlús Yl·gponlja el''. 
kiforralni. 1najd lchiités után hefejezni a tnér~ 

l keni O.( n :\'a()l-I = :L·l502 n1g Na:\O:: . .\fek'.'; 
l.'lnlíl jiik, hogy a fenti egyenlet érlelrnébt~n \'oll1nrl_f; 
szcrit~l argcn!on1l'tri:'1san is n1l·rhclii11k. :\z acidirne_~-: 
riús 1neghal:'t1·ozús kiizt·pl·rtl•k(• H8.2H0/o :\'a:\'O;;. -<-

[<r~·anehhen a Na:\'():!-hcn a fl•n1~alkotórészL 
nieghal;·1rozluk. Erre a célra legalkaln1as!il,l-
Schulck és ,1.,':htfinafr' inódszcn·. 

. .\ pontosan le1nérl, kb. 70 ing Nal\°(h-n_~
nie"felelii anyagot i>O keni iirtartaln1ú piµ' 
na;.o.;0szl·ben kh .. t{)O 111g alkúlinH_•nles húrsavY, 
iisszcdiirzsöltiik l·s 10 ke111 Yízhen felnldoUi\ 
1najd hL·púroHuk. kc1nl·nyv11 ( iao-""-onJ kiszárítt:i] 
!ul~ l~s y{>giil rövid ideig gyenge viirös izzúson. J~i,'. 
heYilc!tiik, ;\ nútriun1horúthól ú!lú ü111lech"kct ·ke 

~ Zcilschrift f. anal. Che1nie 112, 3;-U\ (1938)._ 
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;:; ·és vízben vízfürdőn feloldottuk és p-etoxikrizoi
)lin9 n1ellelt 0.1 n sósavval 111értük. (A titrálús Yég

,f_ ontja elölt az oldatot kiforraltuk, lehütöllük és 
f-idc(Jen fejcz!ük be a tilrúlást.) - 1 kcrn 0.1 n 
:~cl 0 = 6.9005 ing Na:\O;;. Az ilyen 1nódon kapolt 
··NaN02-tarlaln1at közl~pórtt·kbcn 99.43°/o-nak ta
Íiíituk. 

Az elöhhi eredn1ények birtokában kíYánatos
_}i'ak látszott, hogy a NaN02-el nitrátra is inegvizs

áljuk. Ezt a követkczö n1ódon végeztük. A pon-
5~n Ie1nérl nálriu1nnitritct (kb. il50 n1g-ol) kb. 
kc1n Yízhen felolclo!'luk, 1 g kúliu111jodidot, 111ajd 

"vanann~·i. horaxot adtunk hozzá és az oldatot a 
~io1netriús nilriln1eghatúrozúshoz ajúnlo!I (;S a kl·
'ihhiekhen isn1L•rlc!ell kl·sziih"khen (1. úbraj a pon-
sun 1negadolt kísérleti küriiltnényck küzül! Jevegü 

'lzárúsa 111ellell. :íllandú szl·1Hlioxid ún11nbnn n1eg-
:_va11vílotl11k 10 kc111 10°/o-os sósa,·y:iJ. Jliulún 
szér~dioxid :t k{'lelkPzÜ 11i!rogénn1011oxydol a rl'
dós-elegyliii! !eljesen kiíizle, a júdtarlalinú ol
tof ú!Inostuk t>gy S'c/11tlek-Vostar1hto fPle desz-
híló klosziill·k nagyohh lo1nhikjúha. eriÍSl'!l n1cg_ 
;rosítottuk. fínon1an pori!oll De\varda-Ö\yözelel 
·rlunk hl'lc: és a kclelkezö a111n1óniúl ÓYalo.san 

··esztillúltuk. Szcdökt!n! 100 kcn1-es jt'·nai Erlc11-
•!fcr-!0111/iikol alkahnazlunk. a1nclyhl' cliizéíleg 
losan 10 keni 0.02 n kt~ns;n·al te!tiink . .\[i11t{n1 

;-ridcn ni\!·itt rcdukúlódol! és I-JaN alakjúhan úl-
Sztillúlt, a fe!cslcgcs kl·nsa,·at 111clih·iirtis 111el-

anal. Chc1nie 115, 185 (19:·Hl). 
anal. Ch~n1. s.1, 1i5 (1931). 

,, 
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---·!tl?,-::vissz:.unérlük 0.02 n :\'aOI-I-al. (A reakciós
_::ere-gycl a titrálús befejezése c:ött ne felecljiik cl 
-, :Jdforraln i ! l Az an1n1ónia n1cgköléséhcz sziiksé
·,:ges sav rncnnyiségébiíl szán1ított nitrát-tartaltnut, 

.----n1inl NaNO:i-ot adtuk 111eg. Ez az érték O.fHl1°/o. 
< _ A nátriun1nitrit clövizsgálalára vonalkozó ösz
::szcs értékeinket az I. sz. túblázatban foglaltuk 
, iíSsze. A nátriurn, illetve nitrát 111eghatározásból 
nvert adatok alapjún a lulajdonképeni vizsgálalok
,íi~z felhasznúlt anyag NaNO:?-lartahnút 98.87°/o-
í'tnk sz{uníto!luk. ~ 

A jodn1etriás nitril-nieghafórn:::ás leirása. 
:1: l. n1óds:::erhe:. szükséges kén1szerck: 
200/o-os foszforsay, 
kris!úlyos nútriun1le!raborat, 
krislúlyos kúliu1njodicl, 
0.1 n vagy 0.01 n nútriun1lioszulfút-oldat, 
1°/o-ns kc1nénvító-olclat. 
n1úrvúnyhól 15°/o-os lf\.1-cl fcjleszlcll szén-

ioxicl. A fcjliidii gúzt 5°/o-os h~lICCh-oldatot, il
tve kh. 0.1 n Ag~Ch-oldalot tarlalrnazó gúzn1osó. 
Iackokon vezetjük út. 

.4 kés::iilék leírása. :\z 1. ábrán fclliintclctt 
~szülék „a" és „b;' közönséges gáz1nosópalackja 
Széndioxid rnegliszlítúsúra szolgál. .Az „a" 1nosó-

·árackban ll~v(i 5°/u-os kúliun1hidrogénkarlHinút-ol
il.t n gáz últal cscllcgescn 1nagúval vilt saYcseppecs
~kCI tartja vissza, a ,.b';·bcn lévő kb. 0.1 n cziist
tr(lt-oldat pedig a széndioxid szennyezései! (a só-

IY. esetleges szabad k!ór-, "· kénessayszennyczii
~?C, vagy a 1núr\·únyhan jelcnléYö fctToszu:fidhól 
lélkezell kénhidrogén) köti n1eg. :\ „e·· jelzésü és 

19 
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:?. Ü\·eg:..ziirülappal el!úlo!l jl·nai gúz1110.sópalac
--:kot híg sav,·al. il~ghclyesehhcn 2()0/o-os phosphor

'é:_:_5avval tölljiik IlH'g L·s a palack külsején 10 kcn1-nvi 
savrészlcteknck nH.·gfclclticn durva l1eo~zlúst alk:;l

.--;~:~1u1znnk. ;\ „e" 1nosópalackol :i G. :1. jl'lzl·síí iivPg

. · ,Szíírii-Iappal cllú!oll .. f' jclzésií reakciös-edénnyl'I 
·,--a húro1nszor n1eghajlitott .,d" üvcgcsií köti összL• 
·:íz „e" jelzésíi üvegcsap közheiklalúsúval, Az . .r·· 
::reakciós-edényt a rúforraszloll „g" csappal ellá
:'·tolt bcköszörült felsii rész zúrja cl. Ez utóhbi a „h" 
i-·:uvegcsö segítségével C:.l'Y 1núsik G. 2. iivcgszíírü~ 
-/lappal ellútott és .,i'"-vc\ jelzett jénai gúz1nosó
;:cdényhcz csatlakozik . .-\z .. i„. palack kc,·f_<; l'osz

,,,J'orsavval n1cgsavanyítoll 1°/o-os káliuinjodid-ol
·datot tartalmaz :i reakció közben f<~lszabad11lú és 

-:;:::-_---_il gázúnun1nal esetleg cltú,·ozó jódgíizök visszatar-
3:.' tásúrn. Az cgl·sz kl·szii!Pkct gu111icső segílségé,·el a 
>·„f' üvcgcsapon keresztül vizlégszívattyúval kö!jiik 
,_-:'össze, hogy a szl'1Hlioxid útvezctt•st pontosan szabú
··{iyozhassuk. 

A 11i:suála11dó <111uau l'f6kés-::ftésc. 

;\z alkúlini!rilek 111cghatúrozúsúra legc1~lsze
·1íbh törzsoldatot készílcni az olyan vizsgúlali 
ií'nyagokhól, a1nclyek alkúlijodiclokon kívül olyan 
_tinorganikus, illetve organikus anyagokat tarlal
hiaznak, a111clvck bóraxo!dathan nc111 oldódnak. 
\·3.gy a1nelyek ;avanyú közegben scn1 alkúlijodidok
ál, sern szahad jóddal ne1n rcagúlnak. Nen1 szabad 
·l);an kísérő an;yagoknuk scn1 jelen lenni, a1nelyek 
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savan\'Ú oldatban a nilrittel lényegesen. gyorsuh~ 
ban rCagúlnak. 111int a jódhidrogénsav. Ezeknek a 
feltételeknek az összes últalunk ,·izsgált gyógyszc. 
rcs keverék n1cgfclell, a111clyck alkúlijoditlokon 
kívül sósav papavcrint, fcnilctilbarhilursavat, szali-
cilsavas nútriu1nnl. tcobron1int slh. lartaln1aztak; 

A pontosan lcn1ért vizsgálati anyagot - <i 
nitrit egyszeres. illct,·e tízszeres n1g.-~g~'Cllt;rl_L•ksú-: 
h·únak 1ncgfcleliíen - 100 kcn1-es 1ncrolo1nb1kban 
2°/o-os bóraxoldatban - szükség esetén, enyhe 
1nclefrítéssel - feloldjuk és lehülés után a körkö:: 
riis j~lig \ölljiik. ,<\ fel ncn1 oldódoll, illetve a vizs..: 
gúlali anyagból kivált részek térfogata a legtöbb 
esetben elhanyagolható. 

A nleghatáro=ás leírása. Legcélszerííbh a tiszta,-_._; 
,.ab')" sziikség esetén tncgszíírl bórax-!arlaln1ú törzs'<_, 
oldat pontosan 1nért részletei! (lehcliilcg l 0 kc1n-l) 
használni a 111eghalúrozáshoz. A készii!(:ket az l; " .. 
úhrún Iúthaló 1nódon állítjuk össze. Kiílönüse1i 
arra kell figyclennncI lenni. hogy az iisszes gnini:--'<': 
esöYeke! használat eléilt n°/o-os sósaYYal kifiizzük „. 
l-s YÍzzel jól kirnossuk. :\ gu111iösszekiHtclésck alat~!~.S 
az ih·egy6gzödl:sck ok,·etlcn összeérjenek11 . :\z .,a:·~~ 
(~S „h" 1110.sópalackokat 1/13 résziikig ;) 0/o-os · 
l\.HCO:i-oldattaI. illetve kh. 0.1 n :\g:'\0:1-olda!!al;·-: 
a ,.e·' gúz1nosóedényt pedig kh. ;)()" kc111 20°/o-ú_~:;/ 
phosphorsnvYal tölljiik 111eg.1e :\z .. i„ cdt~nyhc kh: · 

11 :\ r.:111nie.<iÜ 1najclnen1 mindíg 
szabad júdc>I. 

t~ :\ foszforsa\· az csc!IPg jt'll'n!é\·ii 
zavaró hatúsút ldkíiszöböli. 

;";:·:50 keni, phosphorsnvval gyengén 1negsaYanyítnll 
1°/o-os káliun1jodid-oldatol leszünk, an1elyhe~ nc>
hány kcn1 ken1ényítö-0Jdatot is adhatunk. A.z „f'· 

,. reakciós-edényt 40 kcn1 2°/o-os hórax-oldattal tölt
>.'.,jíik m~g. A. bórax-oldatban 1 ~ kúliun1jodidot ol

. dunk fel; (Az cd~ny n1cglültése :dalt az „e<; üveg
·csapot zarYa tartJuk.) .-\z így clökészítelt készülé
ket összekötjük a széndioxidfejleszlőYel·rn, illetve 

"<'n „j" iivegcsapon át a vízlégszivattyúval és 15 per
_cen át erös széndioxid ára1not Yezctiink rn jta ke
resztiil, hogy a levegőt el!úvolítsuk. :\. gúz1.:tran1ot 
rész~en a gúzfejlesztiivel, részben a „f' csapp:ll 
'szabalyozzuk„ la perc elteltével először a „j„, 
n1ajd uz „e„ csapot zárjuk le. Kinyitjuk az ,.f" 

t rcakciós~cdényl és pontosan 10 kciu folvadél~ot 
'p1éríink he az előre. elkészített tfirzsoldathÓI, 1na jd 

_isn1él elzúrjuk az edényt. A „j" és „e·' c.sap 1~k 
~)uegnyilúsa utún 10 percen keresztiil i.s1nét ertís 
'CÜ::!-úran1ot vczeliink út a készüléken. Ez az idö 

lJelléllcniil elég a teljes oxigé11111cnll'sség elérésen.>. 
;.Ezulán n1eginditjuk a renkciút. 1\ széndioxidúran1 

egszakílúsa nélkül a „e'· 111osópalackot Ú"Y for
tjuk, illetve cn1cljük felfelé, hogy a szé~diox.id 

19-15 kc1n foszforsnvat 11yon1hnsson út n reak
:ciós~ed~nybe. Ennél a 111livele!nél a CO:>úran1ol 
::~en1 leúllílani, sen1 csökkenteni ne111 szabad, n1erl 
_;' __ : killiinüsen 0.1 n oldatok esetében - n heves 

,j'i'O-fejlödés n1i:itt a reakció-edényJJen !úlnyon1ús 

:'.~_ i:i A széndioxid-Jcjlcsztöt ;iO/o-os .tIC!-val n1egn1art 
's vízzel kin1oso!l rnúrvúny-darahok.kal töltjük 1ncg. 
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lóphel fel. A reakció leznjlúsa utún nz .. r' cdényf 
óvatos:.111 rclrúzzuk, helyesebben 111eglóbúljuk, hog)-• 
az edény fa\úra tapadt folyadékcscppckcl a rcak.:. 
ciós-clcgy többi részével egyesítsük. A széndioxid 
úlvczctésél 111é.g 10 percig folytatjuk. Ez az id{i 
teljesen elegendő, hogy a kl~sziill~khiíl lényege~ 
jödvcs.tlcség nélkül a nitrugénn1onoxidot kiíizziik/ 
(Az „i'' gúzn1osópalackhan lévlí kúliun1jodid-;. 
kcn1ényíHi-o\dal alig színczödik kl·krc. Ez a sziii 
is eltünik 1-:3 csepp 0.1 n, illetve 0.01 n lioszu'I.~.· 
fút-oldat hozzúadúsúra.1 Ezntún le:í.Jlítjuk a C02.:" 
úran1ot először a „j„, utúna az „e" üvegcsap, vé·.::. 
giil a gúzfcjlesz!ü clzúrúsúval. }.Iost az „f" reul_<~.: 
ciós-cdényl - a „g„ iivegcsap felett és az „e?;~. 
alatt levéve a gun1iösszcköttetésl - tartójából kJ.;fr 
e1neljiik, tartnhnút 0.1, illetve 0.01 n nútriun1ti<·1~: 
szulfú!oldatlal n1<t.idncn1 szintclenre litrúlva 25ó 
kc111-es lornhikba n1ossuk út, a111clyhez hozzáöff„ 
lítjiík :1 .. d" jelzl·síí fiyeg összPköliicsüvet is. :f 
útüblitelt oldathoz szükség esetl·n ken1ényítfiofi.I 
tot tl~Ye, hefejl·zzük a titrú\úst. Az .,i" gúztuos: 
palack lnrtal111úl is 1ucgtitrúljuk, a111e11nyih · 
annak tartnhna 111cgkékiilt. ~ 1 keni 0.1 n nált 
111ntioszulfút-oldal = li.9005 n1g. 1 ke111 0.01 ·· 
nútriuintioszulfút-olda\ '-= O.ll900f> !ltg NaNO~. 
helyesen dolgoztunk, a 1ncglitrúll oldatnak fél ·ó 
111ulva sen1 szabad visszakl·kiilnie. 

A n1ódszerrcl kapoll értékeket 
zatban foglaltuk iisszt•. A vízsgúll 
1n:'tt kii!önbözö organikus anyagok .ie!cn!étéberi 
l'ZZcl nz eljúrússal H8.f>~ 0/o-osnak lalúlluk. EZ 
l·rll·k ;iz l'gyl·h útun nyPrl H8.87°/11-os tarlald 
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n1al - tekintetbe véve a meghalározás 
nyeil - szépen 111egegyezik. 

A.111ennviben nincs iuódunkhan az 
felliintetett - késziilékel összeállílani, eg-ys:r.eriiíJ 
módon is elvé.gezhelö a jodo1nclriús nitril-n1cgh~ 
tározás. Ez a „II. sz. 1nódszer" azonban kb. 10/o~á 
1nagasabb értékeket szolgáltat. 

!1 II. n1óds:erlie: szükséges ké1nszerck az e 
n1ódszernél leírtakon kívül: 

38°/o-os sósav, 
káiitunhidrogenkarbonát 

blli). ·~ 
A kés:iilék leírása. A 2. sz. úbrún lútható J}~· 

rendezéshez, a1nely a pipctlúnak a türzsoldat 
levcgö1nentesen való n1cgtöltésél teszi lehető+' 
sz{~ndioxid fejlesztő készülék és két - „a" és.:,-;:,·· 
jelzésíi - közönséges gázn1osópalack csa!lako7.í 
Ez utóbbiak 1/3 résziikíg 5°/o-os kúliun1hidrog .· 
karbonát, il~ctvc kb. 0.1 n cziistnitrúl-olda!tal V1(; 
nak 1negtöllvc. A 100 keni-cs jénai szélesn:Yá:·~ 
lornbikba tölljlik a vizsgúlandó nitrit-!örzsoldátf 
.:\ !01nbik nyakát kcttösfura!ú dugó zúrja cl. Egy 
furaton át a gázfejlesztő késziilékkel gunlicsö. 
gélyével összekötött ü ·".!gcsií vezcl egészen 
lon1bik fenekéig .. .-\ n1úsik furatba 5 vagy 10 kC 
es pipella kerül, an1elynek felső vége ráforras;Í;f 
vagy gu111iösszeköltelé:-;sel rácriisílelt üvcgcsap 
zúrhaló el. A széndioxid átvezetésénél a pípé 
végét nen1 szabad az oldatba 111crítcni. --;;;.' 

A vizsgálandó anyag clőkés:ítésc. :\ pontö 
le1nérl vizsgú:ati anyagot - a nitrit cgyszere_S.i: 
lelve tízszeres n1g.-cgycnértéksúlyúnak 111egfelel_ 
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100 kc1n-es 111l·r(ilon1hikban n1intcgy 90 kcin 2°/o
bóraxoldnthan oldjuk fel. Utúna kapillúris segé

CO~-l vezetünk úl rajta az oldal lclitéséig, 

co, 

'I , 't: 

végül ugyancsak C(l:!-Ycl teliletl '.2°/o-os llórax
>':o_ldatlal jelig töltjük. Az oldhatatlan részek tér
'''.;&:-:fogata a legtöbb esetben elhanyagolható. 
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A 111cy/u1lrir11:rís /l'Ír<Ísu. 200 kent-cs 
dugós Erlcnn1cycr-lon1hikbun 100-120 keni 
kh. 15 kc1n leg!ii111é11ychli 1:18°/o) sósav\'a] n1eg-> 
sayanyítunkH. 111ajd 1---2 kc1n ken1ényítií-nldatot 
csurgatunk hozzú. Ezutún nagyohh. 0.2-0.a g 
súlyú kii] iu1nhid rogl•nka rhonút-k risfú\yokn l szö
runk a sa\'all\'Ú oldatha, A fcjlödií szl·1Hlioxíd a_, 
folyadékban 0°!dott oxigént kiíí;,i. L:gy kell szahá--<~ 
lyoznunk a CO:::-fcj!iídl·st. hog,Y 10 pprc alatt kh.S::
i g k:'diu111hidrogé11karhon:H kerüljön felhaszná
lúsrn. :\ gúzfejlíidés :ilall a lo1nhiknl 1negnedve- ,:,v 

sített dugójúYa! lazún elz:·1rjuk. 5 percnyi pezsgés L 
ulún kii. 1 g kú!i111njodidol szúrunk az ('!egybe. T0 _ t 
vúhl>i fa JH•1-c:ig !urlú úllandú sz<~ndioxid fejlödés utiin >; 
az c!iir<' t•!kl·szitelt l·s C():!-Y('J te!itett ,-izsgúlnndcí·:'
o\dathúl piJH'llúvnl Illl'gfclelii 1nrnnyisPgct visziink„ -
lw a rcakei{is-o!daiha. I~üliinfisen íigyt•!niink keII _ 
arra, hogy a C():! ne l•pp1·11 ;1 hefolyús hely-l·n fe.i- .·:; 
liidjiin. (.-\ KJ-IC<>a krislúlynak !(•húl IH'lll szaliad >' 

:i lwfolyús J.;i)zpll'·h(•Jl lennie._I :\ pipe!ta ,-l·gének a 
fo!yadl·kha valú hl•nH:rill•s(~! is kcriiljiik. Ezutún a: 
C(h-fcj!t•sztl·sl·t 1nég legalúhli ;) pPrcig folytatnunk -
kell. hogy a fe!szabadu!fi nilrogt·nntonoxid az ol
dalhúl eltúvozzl-k. Ezl·r! 1ninl eliihh is --- !\llC()a_ 
krislúlyokat szúrunk az l'iPgyhe. aniíg ;, perc __ 
ala!I kh. a g. azaz ÜS!'.iZl'St~n 1 O g fogyott el. :\ ki-" 
\'{dt jódot, 111int az I. sz. 1nódszcrnl·!. 0.1 
0.01 11 nútriunllinszu!fút-o!dattal 111t'·rjiik. 

H :\z t'Sl'\!1·gest·n jl'lt>11[1:\'Ö ft>rris<'>-nycnnok Za\·arú 
hatúsúnak kiküsziíhiilt··st;rt, sósav hl'l_\'t'll 10 kc1n 
lllt;HY fnszfor~:1\·at b hasz11útha!t1nk. 
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. .\z eliíre elkl•szilelt liirzsoldalhúl bPpipt•llúz(1s 
az oldoll oxigl~n utolsó nyo111ainak e!túvolí* 

:1 kövelkezi.í 111{Hlon történik. A li:;zta. szük:;ég 
. :-"é:;efén 111egszíírl liirz:;oldaton út. :inH•lyet a 2. sz. 
- 'líbrÍlll l:"tthaló kl·szii!l>k széles sz:'ljú lonibikjúha 
">antiink; l.Jl·nk C(h-únn11ol hocsútunk út. ];) percig 
_'·_tartó gúz-ú!Y('ZL'll·s ul:in a pip«ltúl a folyndl·kha 
->líro1njuk és llll'gvúrjuk. ntíg a fo!yadl>k 1negfl'lelií 

n;a•rassúgra Clllt•llu~dik. Ezul<Íll a pipetta e:;apjút 
:·eJZ{~rjuk, 6Yalosan kien1eljiik <1 dugti furatúhól és 
·r_ég-é! szúrazra tiiröljiik . .:\lajd a csap (),·atos 1neg
nritús:'n·al a fol~·adl~kosz!opo! a jl'Iig úllitjuk he 

;(;~ a folyadékot a fenliekhl'll i:;111er!elr!I n1údon 
\-,-, 0 xigéntnen\e:;:;é lt•I\ n~akeit'ls-elegyhrz csurgatjnk. 
---- _.\ jodo1nl'lri:is nilri!n1eghal:'1rozús 1nost is!ll('l'-

-lcicll inódjai 11e1ncs:1k gyúg~·szt·rck ellPniirz1:sl-rc. 
:1ianen1 \'Íz- és szenny\'iZ Yizsgúlaiúra. \·alantinl 
::rriiiHlen nlyan l'St'llH'!l :ilkal111azha!úk .il> l'rt'<hnény
Ín;el. ahol nilrútok. a111tJJf>11in111sr'>k. jodidok slh. 
-j~'ien!l>tPhen pontos 11i!rilnH·gh:llúrnz:'tsr:t Y:lll sziik. 
ség . . :\ fprrci- l>s fP1Ti-sr'>knak zavnri'i halúsa kikii-
"szöbölhctéí rl•szlwn a ko1Hp!(•x-k1··pz('i foszforsa\' 
JÍ:lszn{1l:i!;í\·a]. rt'·szlien :izú!lal. hogy a !i)rzso!dat 
kéSzítésnl·I l'Zl'k az anyagok ki\·iilnak. :\ 1n6dszer 
kiilünös clc'ínyiiket nyujl. nH·rl akúr rnakrn-. :ikúr 
· alkalinazhatc'i. _.\ kt>!Ui kC1ziil :iz 

JHH1!nsnhl1. 
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Nyers olajok tisztítása a gyógyszertárban. 

A nagy olajhiúny tHTa kCnyszerí!i a gyógy 
szcn'.·szekct, hogy a gyógyszerlúr olajsziikségletél' 
kisebb, üzc1nekbül, ú. n. ulajiitiJkböl szerezze be~-: 
Az olajütők olaja nyers olaj, an1ely nc1n alkalmas· 
gyógyszerek készílésére Cs így kézcnfekv~·;, hoft}·: 
oh·nsóink közül sokan ércleklűdtck olyan inódsze~_ 
rck után, inclyekkel a nyers olajat gyógyszerészt 
célra alkahnassú lehel lenni. 

Olyan el iúrúsl nehéz adni, incllyel n1inden-_: 
olajat ~gyfor1~~ún n1eglisztilhatunk, 1uerl a külön;:· 
hüzü olajuk kiilönhözüképcn viselkednek a fizi_·_, 
kai és kérniai cljúrúsokkal. szen1!Jcn, dc fiJképcn" 
nehéz azúr!, n1crt. az olajtiszlítús sokszor olyan bC~ 
rc11dczést kívún, a1ni a gyógyszerlúr laboratóriu::: 
tnúból hiúnyzik. , 

;\ kérdés azonban nagyon id(Jszcrü l:s ezért 
n1egkisérlc1n a liszlílús n1unkú!ata.it úgy lúrgyulni/ 
hogy a n1ödszerckel hozzúalakitnn1 a gyúgyszerlár~
cgyszerü eszközeihez, n1iúll:d kisebb inennyiségü_§' 
olajat, n1úr néhúny kg~ol is, otthon Inegtü,ztitlút..; 
lunk. 

Gyógyszerek készítéséhez kizúrólag jó 1ninö~
ségií olajokat hasznú!halunk, n1elyek 1ninőségét,: 
liszlasúgi fukút a gyks-ck szigorúan előírják. 
kereskcdeltni olajok nagyohbrészt n1cgfelelnck 
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.. ::>: kv. követeln1ényeinek és így ha nuigunk akar
,_.:~Jk_· pótolni az olajsziiksé.gletel, a 1ni készíln1énye
J 11 1 1 • . 1 . ·1 . 1 . .. ·:,ink se1n n1arac Hl na\. a gyar1 >.eszi llll'nye >: 1111no-

::'i"·Sége 1nögött. 
.:>· I·Iogy a tiszlílúsi n1ódszerck Inunkúlatait jól 
.····ine'.fl'érthessiik, kívúna!osnak lútszik clöhh 1~1cgis
;. m·e~kedni az olajgyárlús 111encfé\·cl. inert itt 1nin

\Ug találunk olyan cljúrúsl, inelycl a gyógyszt•rtúr 
a ·1naga kis üzcznébcn is elvégezhet. 

." .. · A leggyakrabban alkahnazoll olajnyerl·s~ a 
··.\~ajlolús. A n~gy hy~~n111Iikus p~~sekUíl. a kis falu 

.; ofajiitöjéig nnnden uze1n nzon J aradoz1k, hogy az 
>olajos 1nagYakhól n1inél jobb kilcr1ucl(>sscl. 1ninél 
jobb 1ninöségben nyerje ki az olajai. E célból a 

,:-111ao-rakal a sajtol{1s elii!l óvatosan 1nelegí!ik {•s a 
:inég 1nclcg 1nag\·akat sajtoljilk. Sok eselhen HH';.!"· 

dllriilják a 1nagrukat és a nyt>rl dur\"a iirledl~kP! 
<préselik. Ez a;.: elj:ínís 1nagúhan hordja ax olaj 
szennrczések egész sorozatú!. 1nelyek!c'í! az olajat 

::késiihÍ1 Hlt'g kell tisztítani. 
___ A 1nugvak Jnelegí!l·sénél, - küliiniisen úll <'Z 

::-;iarált 1nagrakra. - könnyen cliittllhal. hogy a 
,,:Iuagvak 111cgpörkiilüdhelnek, n1iúltal az org:tnikus 
"fnízisok egész sora (pyriclin), kú!r{n1yszerii anya
'gok, aldehydek, organikus savak. sz<'nhydrútok és 
-ezek hon1lástcrn1l·kei keriilnck az olajha, n1elyek 

:::'~-gy része ndnt 1nechanikus szPnnyezést!k~ 1nús 
~'J:éSze, n1int az olajban oldott szcnnyezt•sck. rnarad
::11hk a nyers tcr1nl~khcn. 

Az exlracliós eljúrúsnúl. Yala1nely jó zsíroldó 
Ófdószcrrcl, rninl tclrachlo1ne!han. trichloracthy

tnelyct általúLan lri néyc11 hoznak forgalo111-
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!Ja. ln;11zi11, chlorofor111, oldjúk ki a 111ag,·a[i.11ól a'i 
olajat. 1nclY esetben alig kerül 111ceha11ikus sz{~llY~ 
ny~zés az ~1ldatha. dc chnaradnak nzok az idcgC1 
anyagok is, 1nclyt•k <l pörkölt'~snl~l kell'lkt•z1H:k ; 
a nyers olajn::1k kcllt'.!llCllcn szagol {•s íz! adna]· 
l~zzcl sze111hc11 az l'Xtractióval töhh szín (

0

'S illó 
anyag jul a tcnnékbc, a1nclycktül azonban köny; 
nycbh az olajat Jncgliszlílani. nlint a koz1ná 
an~·ngoktól. 

;\ két cljúrússal készült olaj 1niniíségc Illt~.g 
n1úshan is eltér egy1nústól. :\z oldúszC"r sok oly:.ul 
sejttart::t11nal hoz n1agúyaJ, a111i a préselésnél na'2 
gyobhrl·szt a pogúcsúhan n1nrud. lg_•; pl. a lecithit{ 
a1nclynek tncnnyisége kli. 1-l.f>0/o ing:.1dozik, 
kiilönhözii olajokhan a kiilünhözií oldószerckhe1 , 

\·agy ('Zl~k kever(~kl•!Jcn 111a.Jdnen1 111arndék nélkiffr 
kioldható. t·gyanigy van a szabad zsírsav:ikku[';: 
slit a kiilönllüzii zs.rsavakat lar!:d1nazó glyccride "'> 
egy111úshozi ar:'u1ya 1nús a sajtolt l•s t•x\rahúlt olaj 
han. Ez az urúnyszún1 ugyancsak 111ús a hidege 
elsii présclésíi l>s 111ús a lllÚsodik pn:sl'll·síí nlit 
üsszctételc. Ezt>!dJiil adódik az a sokfajhi o\aj111in(i~ 
sajtolt, inús a n1clegcn sajtolt olajokban. :\lús ai 
ség, an1elyekct a gyitrak kiilönhüzií ipari 
gyúszali célra lcrn1clnek. 

De .szennyezések kclclkl·zhetnck a gyúrtús fú' 
lya111ún az oldószcrckLiíl is. inelyek az olajhaí 
1narad11ak. Szennvez6dhelnck az olajok az oldó 
szerek lepúrlúsún;'ll az edényzcthö\. rnclycket t 

olaj szabad zsírsavai 111cgtún1adhatnak. l7gyaníg 
a prés fé111-an.yagúból is kerülhet fén1szcnnyez 
a tcrn11'.·klic, de :1z cszkiizökböl, csapokból, elvezet 

·----------------.,, 

non 

n~gi :n·as olaj kerillhel a kl·szíltnén~·ek
· .. be. ).[indczek olyan szennyezések. 1nelyektéil nn

,,\·on nehéz n1eg.sznlladítani az olajat. 
.~~ v<~giil szcnnyeziidhetik az olaj a hPlytelen (•1-

~:·.fUrtás 111ia!!, n1crl llt'(h't•ssl>g, levcgii. a f{•ny és en
C."zyn1 hali1sok uvassú teszik az olnjat. 

- Nézzük közelchbn'il ezeket a szc1N1vt·zl·sckel. 
. ')iogy n tisz!ítús n1ódszercil johhan Bll'~.;Tidogathas

suk: 
1. n1echanikai szennyezések. 
2. az olajban snspcnsálódott anyagok. 
3. az olajban oldott anyagok. 

J1f cc ha ni k(/i s: I' 11r111e: é.~c k. 

fi1jsú!yuk szerint vagy úsznak az nlaj felüle
tén, vagy az olnjhan lehegnek. yagy leíilepedúck. 
:Eíen szcnnycz{~sek köziil csak :iz olajnúl nagyohh 
faj.Súlyú szen11yez{:-sck !úvo!itha!úk l'I iilepíl{•sst'I. 
A -~ehegö ré>szckcl s.ziíréssel kell clkiilöníteni. Ezek 
t_öhhnyire nöYényi ~zövelek tö1negl'i. 111clyck csak 

~'i·éSzhcn szúnnaznak a feldolgozol! 1nagYakhól. rnig 
n1agvt1k s:ijtolúsúhoz hasznú!! zsú-

[:':, Illl l {: i Ó J\é JJZŐ UJl!f (lf!Vk. 

_:.\ .. <. Ezen gyüjllinév alatt olynn anyagokat t;rliink, 
-;:rnelyek vízben oldódnak és olajjal ernulziót képez-
-'~~·ek. Ilyen anyagok hüven ,·annak a sejt plaz1uú-
~Jában: f ehl·rjt'~k. guullni. ny·úlkaanyngok. pek tiu. 
·.,~~_z· e111ulziósodo!l olaj a friss, nH'g sok nedvessé-
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get tarlahnazó 111agYak lern1ékc. n1clyckhcn . ~11ég -
tckin!t;!Yes 1nennyi!iégií víz van. Az c111ulz1okat_-----
szétvtila~z\ani igen nehéz dolog. n1crl n1indaddig,_ :, 
iníg az rn111lziókl>pzü anyagok. kPn1iai: vag-y fizi~<-~---:' 
kai tulajdonsúgai! n1eg ncn1 vallozla\Juk. az ohh_-'; 
jat ncin ·lehel - legalúhh is a gyógyszc.rtú:· cszl:ö·-:---7 
zeivc\ - levúlasztnni. Azonban a szelvalaszlast_
~lliscgílhetjiik azzal. ha az ~b~jat nu:Icgítjiik: ho~; 
a fehérjéket ezzel dcna!11ral.1uk. vagy pedig sas_ 
vízzel keverjük az e1nulziós olajat. hog_y. a nyál:-:-,-
kúk::ll ezzel kiinossuk l·s kisózzuk. :\ gyanpar ter- __ _ 
inészclcscn ccnlrifugúkkal dolgozik. a1nclyek a~:_:--_'--::: 
olajat a leg1nakacsahh e111ulzióhól is levúlaszljúlc:<~--

Olajb(/n ofdúdó s:::ennyc:::ésck. 

Ezen anyagok rltúvolilúsa !l'i'rnl·szetrsen 1ne; 
chanikai ú\0;1 nen1 \ehcts{>gps. Kl·l n1údszcr adó~·::-; 
dik ezen anyagok kiküsziihö'.és(·rc. Elsli t•sethetl-L 
a nyers o\a.i<;t valarnely alkahnas o!dószt•rben old;.\ 
jllk, a111elvhen a szennyezések ncn1 oldódnak. Ezc1~'. 
~ilapszik :~z cxtrahúlt olajok !i.sztúbh Yo:ta: _búr .ez:;_ 
a rnúdszer sen1 töké'.ctcs. inert n gyan!ak cs zs1r~': 
savak is oldódnak a kivonúszeriH'n. A 111úsik 111ód.: 
szer, rnelYcl esrtcnk(•nl szintén :llkalin:izni ltulunlc·· 
horry a I~Ycrs olajat ol;,;nn k(~niiai kezdl'.Sllek vet 
jiil~· alú. ;ncly a szt>nnyczésPk oldh:i!úsúgúl 1~1.eg,,_ 
YÚltoztatja. :\. szennyezl·scknck chhc a .csopor.t.1a}1~~; 
tartoznak a gyantúk, zsírsavak, glyccnu. lcc1t111,nf:, 
szappanok, illat és ízanyagok. . . • 

:\Iindt>zck után lússuk az 01:1.JSZPnnyczc~ek k_? 
n1iai !ulajdonsúgait, inert csak ezek is1ncreté''.-?-
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'-:tudunk az olajtisztílúshoz fogni. Ezen anyagok 
~\,agy anorganikus, vagy organikus tertnészetiiek. 
:, Az elöbbi csoport ha tartoznak a víz és az anorga
'.'tiikus sók, nlÍg az utóbbiba a fehérje és nyálka 
/anyugok, nö\·ényi gu111i, enzirnck, glycerin, lccit
'l1in, szín és illatanyagok. 

Feliérjenenu'i anyagok. 

:\ növényi sejt protoplnznuí.jából k-erül az 
,QJnjba. J\ fehérjék kolloid anyagok, melyek közül 
\phytoglobulinokat és nukleoprolei<leket találunk 

1l nyers tern1ékhen. Ezeket a vegyülete-kel, 1nint 
már cn1lílettük vagy 111elegítésscl, vagy kisózássnl 
fávolithatjuk cl az olajból. Erre a célra legkevésbé 

''.alknlmas a konyhasó, n1erl a fehérjék egy része 
sóoldatban oldódik. Sokkal crcdrnénvesebb a ki

>sóz{1s rnagnesiurn sulfaltal, vagy 111agnesiurn sul
::-f:ít és nalriurn sulfat ke\'erékévcl, de legjobban 
,,'rin1n11Jniun1 sulfuricunnual .. ·\. ki!iózás alkahuú\'al 
Ú·' le\·{dó fehérje csapadék nuigúval ragad egyéb 
~-uSpcndú:t alakele111ct is és ezáltal kettős cred
Íiiény érhet{) el. 

·vl'giil tisztúzandó, hogy oldódnak-e a fehér
':fék. olajban? Erre a kérdlisre gyakorlati 1uegri

}'elésckkcl tudunk felelni. Ila egy tiszl:íra szíírl 
-~yers olajat n1elcgíllink, vagy erüscn lehiíliink, az 
-~láj n1eg!örik a kivú'.ó fchérjlitö!. De erős hííll~s-
S"el- fehérje tnentesítctt olajból, ha azt er(isebhen 
"'~ln1clcgítjük, isznétcll fehérje kiválást észlelhe

k. 1:2z azt n1ulatja, hogy az olaj igenis oldatba 

20 
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,-iszi n fl'ht'·rjl·k{·t. Ez a lény kiilünösen ;1 f.i~«ógy~ 
!->Zerlúri olajnúl l·s kiilö11öscn az injckciú kl·sziléS.. 
szc1npontjúl.1úl nagyo11 figyt•lcn1re 1nl•llú. 

\'ytíll;r1 onyayok 1~s niiPényi a11111i. 

:\. nüvl·nvi nvúlkúk lul:ijdonkl~pl~H szl·nhyrá.:.~··~' 
tok. 111e\vt•k ivakr.an niivl·nyi gun1iv:.il kever,·<.~ for<·" .. 2 
dulnak t:léí a .nvers sajtolt olajban. Vízben jól ol
dódnak. Igen ;oka! l:;rlali11az a le11ola.i. 1nclybiil 
:1zonha11 \"ÍZZ('l jól khnoshatú. 

A nüvl·nvi gu111i ldliínti e"ntulzió kl'.pZÜ anyag;. 
\'Í7. jclenlt·tl·l;e11 erüscn 111t•gdtJr.zad l~s kolloidális:.ú1_' 
o!dÓdik. Igen júl oldódik Júghan is. Ezen vcgyii~. 
\elt>k szi11!~·11 s~l·1d1vdrúlok. ()\ajban sen1 a nyú!ka{"' 
:-elll a µunii lll'lll ~-ildódik. · 

E11:i1111·k. 

:\ intq.;,·:ikhan igt•n gyakran )alidunk olyúí 
enziinl'kel. n1elv0k a zsirs:ivglye1•ridPkct hontjúk' 
Ezek hatúsn o!~·an erl'dP!j(•s l•s gyors. hogy lechnf 
kailag is l"l•lha;z11úljúk :1 zsiros olajok hontúsáru 
Le.r"~·akrabb:in ta!úlkozunk l•s hennt'!nkel is le 
j()J717(111 l·rdekt•! a lipazl'. ;11nl·l~· a sajtolt ~llajl~I. 1ní~:~ 
a sajtolús :tinit honlja. !\ii\üniisl'll sok hpazct t.:~.f;7 
tnln1az a ricinus uuq..:ja. n1úk, kl'ndcnnag. lentn:;i:g; 
EzenkíviH uhijbonlú l'llZi1nek az oxydazt·k is, 'nJ 
!vek 1ui11t neYlik is 111ulalja. nent hydrolyti, · 
]~on\Úst. Jialll'lll OX\"daliós foJyaJ\la\okal idéz 
p\éi l·s igy lll'lll «\y~·erin és zsfrsaY lesz a 
111l·k

1 
n1iul ;i lip:i~l:nú!. haHl'!ll szl·11dioxyd. 
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·:i:ifajsav sth. A !ipazc, 1nint hydrolytikus cnziin. 
·c·sak víz jclcnléli~hcn fPj!i ki hatúsál és csak hizo
;ú_Jos hö1nl·rs{~klcti ha·túrok között képes n1ükiidni. 
Ebböl az is kth·ctkezik. hogy n1ugasahh hií111l~rsl·k

")éten az cnzírnck elpusztulnak. Ezért a sajtolt ola
·.· ja·l a sajtolús ubin azonnal fel kell 1nclc;,ílc11.j t>fl 

. 1 " C?-ra, aJTI'lVC enzi1n-1ncntl'sHjiik l>s 111cgakadit-
::··Jyozzuk a nagyohh n1cnny,iségíi szabad zsírsav 

'és. glycerin képződését. 

S::abrul :sirsavak. 

A;i; olajokban ntinden esetben \·an bizon\'os 
niennyiségií szabad zsírsav, a1nelv kisehl1 n1t·111;vi

'Séghen szenny·czésnek 111l·g nc1;1 lcki.nthcl(i. ·dt• 
:"ú.agyobh n1e1N1yiséghc~n 1núr haszn:'lihatatlannú 
\eszi az olajai gyógyszeres készil'n1énvek clöúltít:'i
~ára. J::zért alkohollal· n1ossúk az nla_Íok:ll. a1nikor 
.tt.;zsírsavak alkoholhan oldódnak. 11iig nz olajok 
íic'In oldódnak. kivE>ve a rit·inus olajat. a111elv ~Hin;0_ 
}l~· alkoholh:in jól oldható, EzPn eljárássai csök
;k~nlcni lehel ugyan a zsírsaY111ennyíségi~t, dt> tel
·;.scn clt:'n·olílnni Bari szerint ne111 sikt'riill. En11t>J 
)~lbh 111ódszer az alkalicarhonú!okkal Yaló neutra
<Jiz~lás, an1clyct a l-le!y{•! gyógyszerkönyv ír elií. 

Gyanták. 

.~.' A :-;ajto!l és extrahált olajok egyarún! lartal~ 
JJ1~.11ak gyantúkat, tueiyek úg}: az olajokhan, niinl 
·:.'::,oldószerekben jól oldódnak. Igy 'sok gyantát 
,ftahnaznnk a7, ·oliva t;s sesa111 olaj. A. gyan!úk~ 
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nak az a tulajdonsúga, hogy lúgokkal vízhl·n· ol<l~ 
haló gyantaszappanokal adnak, an1elvck azonhaú"· 
az oldatból nem sózhalók ki. Éppen Czért az ola~· 
jok. gyan!aincntc.sítése, úg-y történik, núnl a s:n·-:· 
1nentesítés. 

Glyc'erin. 

Az olajok hytlrolyzi.sc alkaln1úval vúlik sza
baddá a glycerin, aini az olajokhan feloldódik. Ez/;:. 
az oldódás azonban csak kis százalt.'•kban incgy ·::· __ 
végbe tökéletesen. :\ glycerin cltá Yolíl{1sa egysze.rfr .: 
vizes 111osással ·történik, ainikor a ·glycerin köny-: .. 
nyen és tökéle!csen úl1negy a 1nosóvízhe. A sajtolt):' 
olajok azonbaÍl 1nindenkor tarlahnaz.nak baktériu.:_' ·· 
1nokat, 1nelyek. a glycerint bontják. és organikus': 
savakat ler111elnek. beHílc. !Ja ezen folvan1at köz.:· 
hen elegendő le\'egő is jut az olajhoz,~ ügy a gly-: 
ccrin teljesen eltiinik az olajból és az olaj kelle-
1netlen szagot és ízt vesz fel. 

A'c1n s::appanosodó anyagok. 

A nyers olaj ezekből a k()zelehbrül ncn1 n1eg-< 
határozható anyagokból 1-2°/o-ol tartahnaz. felé'· 
sorolhatjuk a 1nindíg jelenlt.'·vií phyloslcrinekel iS/ 
dc szorosan véve ide tartoznának a fehérjék, széil> 
hydrátok. Itt kell 1nege1nlitcni a lccithinl is, :uni 
az olajok 1-1.5°/o-han tartalinaznak. A lecithi.~ 
éppen úgy, rnÜll a phylostcrin, 11Cll1 tekinthető 3.. 
olaj szcnny('zPsén('k. Inert ann:ik terrnészetes ál 
kalrl'.sze. I-Iogy 1nl·gis lecilhin-n1enlesitik az olaj 
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'kál, annak kizárólag anyagi okai vannak, mert a 
íecitl1~11 ,n1agúban igen jól értékesíthető. ~-U ol. 

:-..:·mala}~~1s ;s~o/z l ol~ltl11~1 papaveris pl. inindenike ál
:>:t. 1.wan ·~ o cc1 unt tartalmaznak. De a Iecilhin 

:.::.•·.· ... •.!(fen bo111lekony vegviilet és í<r,· 'l "i·o· ")'SZ ]· • • o • . , - e_ • t1 t1 er ... esz1-
··„. t~sre. szan~ _ 10Ia11bd~l . tanácsos eltávolítani. :\ lecit

:· h1n igen JO o .od1k azokban az oldószerekben. 
., .n1elyeket az ?laJok extrahálúsúra alkallnaznak. 

Igy az extrahalt olajok különösen gazdagok lccit
hinben. 

Színanyagok. 

I~e~ sok olaj az elöúllílús alkaln1ával niagá
. :val_ visz.~ t~, 1:11,agv_ak s~ínanyagait. _Ezek a színanya

gok, n1e!J :i...ct . ~tL reszletesen targyalni céltalan 
': .. :·.'y~l~~· olajban .J.ol oldhatók és sokszor nehéz oxi
t>:dac1os, redu!'-c,1os, s_zínteleníllí cljárúsokkal lehet 
•.:.:,.csak az ola1hol eltavo!ítani. l\Iint "vakori .. · _ 

. l J'[l "'J ti. SZlll 
:,'~<-''.I~yago :111 1 iclJt~ \. a chlorophyyl,. aincly pl. az 
:;;oltva oh1Jnak n zoldcs színét adja. 

Illat és í::anyagok. 

Ezen elnevezéssel a verri·iiJctel•11el• o ~ ~ cg) nagy 
~.op,ort~át fog.~aljul~ össze. E;,ck a vegytil{!!ek ad
!rk a ~.ellem_z~. olaJ .szagot és az ú. n. olajos ízt. 
a cttol eltero avas szaga van az olajnak Ú"v 

; t ,Inúr különböző bon1lás folyn1alok ~redrn.én,~
~~~~„ t~!11.ely csak akkor szünik rneg, ha rnosúsSal. 
:~.ozolcssel,. neutralizúlfr . .,.sal eltávolítjuk azokat. 
":::~Az eddig leírtakban riividen összefoglaltuk 
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azokat n hih:'ikal. 111elyek az eUiúllítíishó! -folyó 
szennyezések jelenlétében a nyers olajban eliíáU::" 
hatnak. Ezek istnerctéhen ntost n1úr azokat az e"l
júrúsokal soroljuk fel, rnclyek alkal111asak a nycrs-.'
olajhan lévii idegen anyagok ellú\·olilúsúra. "' 

Ezen eljúrúsokal kl·t nH1nkac:-;oporllia sorol~'> 
hatjuk: 

Fizikai nn1nkúlalok, 1nelyek 
ülepítés, felinelegités, sziirlézés, 
n1osús, kisózás. 

l\.é111iai tertnészclii 1nunkúlatok: ox.ydaliú, re:.-,· 
<lukció, nculralizúlús, a szennyezések szélroncso- i 
lása kénsavval, vagy lúggal. lt>csapás (~s 

tt•s, szagtalanítás. 

O!t~pítés. 

:\ nvers olajok n1echanikai szennvezéseit é~:~:· 
sokszor l; benne .\é\·{i vizel liil•píh'•sscl JC"het eltii\;(;~:::.: 
Iitani. 1\.i.sebb 1nennyiségü olaj íilepítt~-sére legjóbll' 
az üvcgcsappal eilúloll perkollútor. Ehhe öntjük;· 
:i n1egn1elcgítclt olajat. 111elyhiil a dur\·a nehezeb · 
sze111csék. n1int pl. a hon1ok. azonnal \e[i\epedn 
de a növénvi szövetelen1ek annak ellenére. ho 
fajsúlyuk a;. olajnúl nagyohh. n1l•gis lassa1~ lile· 
szenek és hosszú napokig !:trl a lefell• lche.g-ésr 
az olajban. A \'ÍZ 1najdnern 1ni11díg lartaln1az 
elolt úllapothan cn1ulgúló anyagok.a!. ezért 11 
válik le az olajból. Ila 111ost ezt. is nz ülepítés. 
kapcsolal'linn akarjuk eltúvolítani. úgy ráz. 
össze az olajal 1-2°/o konyhasóval. anlinék · 
!'(~SZl' a vízben fp\oldódik (•s a f1..•liileli fesziil!. 
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keletkezt'!I eltol<'1dús folylún az t·11111lziú szl·t
r:ílik és a víz ii!epedni kezd. Az olajat azl•rl kPll 
eliíhh jól 1negn1e!egíleni. hogy a nu·lt•gí!Pssp! a 
·r_ch~~rjl•k dl•n:1tu_n~!ödjanak. :11ni\·t'I t•gyiciejiilc·g az 
o!nJal. (.le~l:'l1Zllna.1,1.~1k, dt;. fc'ikl•p1..·11 es{ikkt•n az olaj 
v1szkoz1tasa. :11111!0! az lllt•JH•dl•s nH.""'Yorsul. 

Nagyobb iizen1ekli1..•11 :tz iilt'pt>d~-~i l'l'nlrifu"Ú
. g~:orsíljú!z. és. liikl•h•tp~~~ik. f]y('ll nugy telje;íl-

!Henyu cenlrilug:ik:tl a f('JllZPn1ekhen alkuln1nz1Jak 
lej fölözl·sl·ht'z. il~et\'e a \"ajgyúrlúshuz . .-\ gl>pl'I 

Zcpar:llornak !H'\'Pz1k, 1'·s !iihhf(•Je ki\'ill'lhl'n (tilít
:·_;:ík e!ö. 
. Az ii!t•pitésnek 11e1n szahad hosszú ideig tar· 

ani, inert JJe111 tanúcsos az olajat liuzan1os;1hilan 
. . a lcvcgii oxidúló hatúsúnuk kitenni. S('JJl JH.·di:.! 
<-~1n11ak. hogy a le\·t'gc·íhül 111ikrooq.~aniz11nisok kt:
'>iiUjenek bl'IP (•s újhc'il tnegkezdc'idjiin az t•nzinin
. tikus honlús. :unit az t•lsii n1elegíl·t~ssel 111úr sike~ 
~ült „~1H:gszü11lvt11iink. '.! --:\ napi iih•píll·s 11 !ún fi

>_g?·cl~u'.~ n1eg a pt·rkol!úlorhan léYli olajo~zlopol. 
.:_;:.egtelul t~set!t•g llJ('g111:1rad :1 beüH\l•snl•l k1•ll'lkezetl 
_'.~l~tbos r.l·le~. a111P!yben az olnjnúl J.;i~f'hh fnjsúlyú 
':1nechan1ka1 SZPnny('zést.'k gyiiltek iisszt·. Ez alatt 
_i)_gy teljesen l!sz!a olajr(•lt'get talúlunl\. niajd t•gy 

·:_al_acsonyahh n.·lege!. 111e!yhen n1l·;.; sok !i•ln•g!i al:ll~
Hlen1 van (•s elliíl 111eg!ürt az oh1j. Ezul:'tn :iz t'lllld
-~~ós r(~teg, k~ive.t.~~ezik, .111.elynek 111:1gass;'ig;i az olaj 
:\_'.l~h~rta.hnatol Jug_g, \'t•gül ke\·l·s \"iz. t'.S(•llt'g u:igy 
fajsulyu szcunyt•zt·sek hl'lyezk1·dnl'!~ L'I. . .\ h·hucsú

,$~ is. a r(~tcg{'knek. n1egfell'li'ie.11 ,·egezzük. _.\ !t·g
so releg t'ldohando, 1nerl t('ljt•sen t~r!(•ktl'h·n. az 
:1_1_ulziós l's 111egtiirt rt'·tege! J,liltin f(Jgjuk ft•!, a!JJÍ 
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kellö tisztítás után szappanfiizésrc lesz aÜi:.:1ln1as. 
1nig a tiszta réteg lesz az, a1nit tovúhb tisztítha~· 
tunk gyógyszertári árunak. 

S::iirlé::és. 

Az olaj szürlézésérc lcgalkaln1asahh a 
szertár n1elegithető tölcsére. A készüléket 
jük és a linkturákhoz használt szürőpapiroson 
szürlézzük az olajat. .'\ tölcsérnek tcr1nészetesen,: 
teljesen száraznak kell' lenni, ugyancsak a szíírö
papirosnak is. Tanácsos a szüröpapirost szüré~. 
elöll szárítószekrényben jól kiszárítani. Ilt sok-·' 
szor tapasztaljuk azt a jelenséget, an1il a beveze
tésben is leírtam, hogy erősebb feln1elegílésnél a{_". 
olajban oldott fehérjék kiválnak az olajból, ter:~ "; 
inészelcsen az ekkor kivált fehérjéket a sziiröpa~~,, 
piros ví-,szalarlja. Erre szükség is van, inert az'. 
illcpíl~snek t'.·~ a sziirlézésnek az a célja, hogy ai: 
cnn.ilzióképzéí anyagokat lehetőleg eltúyolíts1~k 1tZ:· 
olajból, tncrl ti késöbbi 111unkálalok sokkal ~itnábi 
ban fognak lefolyni, ha az einulzió képzütlést Id~: 
küszöhölhcljük. 

J(imosás és ldsó::ds. 

(Hyan olajoknál, 111clyek sok nyálkút tarta( 
n1tiznak, pl. ol. lini, az eddig leírt tisztílási elj~ 
rúss;tl nen1 lehet n1egfelelö lisztasúgú olajat nyeri · 
111erl a nyúlkás anyagok annyira en1ulzióképz„ 
hogy az ülepítés és az ezzel kapcsolatos só 
se1n eiegendö az en1ulzió el\'álaszlúsúra. Ilycnl 
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k~i radikúlísabb n1osúst alkahnazzuk, anlit a gykv. 
>;

1
z ol. \ini esetében is előír. Ezt a 1nunkúlalot is

inét összekötjük egy előzetes 60-iOJ-os cl<'i1nclc
·--,.,H1!sscl, 1najd az olajat bcöntjük egy tágasabb 
Íivcgbc, ahol cgyenlii 1ne11n:i,~iségü 10°/o anunú

·niuin sulfútot tartallnazó 1nelcg yízzel alaposan 
összerúzzuk. Először teljes cnndziót nyerünk, nn1i 

···azonban 2-B napi ii'.cpítés ulún húron1 rétegre 
\•álik szét. A felsö egészen tiszta olaj, a középső 

,.· ai: crnulziós réteg, végül a vizes réteg . .-\ rétegeket 
itt. is külön-külön vúlasztjuk cl l·s csak a liszta 

.. , .. Olajos rCtcgcl tisztítjuk loYúbb. Az crnulziós réle
--;_,'gct kiilön dolgozzuk fel, nlinl inúr c111lí\ctlc111. 
__ <szappan kCszítCs céljúra . . :\z olajat azonban szür
'';Jézés előtt egy üstben alacsony hő111CrsCklelen kg
:::;:Onként üü g. nalriurn sulfuricu111 siceun11nal n1c
·--:-}er1íljUk és kihiílés utún a 111ár leírt n1údon sziir
>t~ziik. :\. \'Ízlelc11i\l·sn.' felté!lcnül szükség Yan, 
, .. „ííiért hn búrn1ily ke\·l·s YÍZ 111ar:1d az olujhan. az 

aVnsodús gyor~an tnegindul. 
,; __ > Itt ctnlílL'lll n1l'g. hogy a kirnosús11ú\ l·s az ü\c
-:.;J1ítésnl:t Yisszan1ar:idú cn1ulziós olajrétcgel összc
„_;;gyüjtjiik és alacsony hü111érsékleten elpúrologtat
·:~:ijúk beiölc a Yizcl. Ila erre be vagyunk rend.ez
: .keve, úgy a szúrilúst \·acuun1bau \'égl'zziik. inert 
:·nt az olaj ke\'escbbel szen\'cd. 1'er1nészctescn a 
:~;isszan1aradt tiszta olaj zavaros lesz a hcit')\c ki
.>ált és oldatlanul 111aradt fehérjetü\. nyúlkúlól, 
péktintiil, a1nitül sziir!l·ze~sel liszlíljuk n1cg. I-Ia 
Y:ilúgos szinü olajra Yan szükségünk, úgy a szür~ 
· ~Zésnél carbó 111edicinalisl adjunk a szüröbe. Na
g~;on sötL'l o\njoknúl a carbóYal az olajat Pllizlíleg 
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80.:-'~ra kell feln1ck·gi1t~ni és lt>gal:'1hh 1 /~ úr{lig nüY 
legen tartani. A szén incnnyiségl•t az olaj 1ninff~ 
st~gc határozza 1neg. annyit adjunk az olajhüZ'F 
n1íg a kíYúnt színtclenit{·st l'l nc111 értiik. ,_:_, 

.-\ leírt tiszlítüsi n1ódszcrck kizúrólag a 1neclir/ 
nikai és Yízhcn oldódó egyes szennyt•z.{•sck ell~t 
\'Olilúsúl ct'.·lnzzúk, 1ncly azonban 11c111 \'l'Zcl 1nhl" 
dcn esetben kiPlégílií crcdn1l>nyre. )ic111 szaba'< 
azt gondolnunk.· hogy tnindcn olaj ug-yanHzon n1ód 
szerekkel tisztí!hat6. nu•rt a 1nag,·ak is. an1elvh6Í: 
HZ olajat cFiúllitjuk. kiilii11höz(í tarlalnii rész~ke}, 
lartalinaznak. n~td~·ek<'l az olajhúl 111indíg a Jeg~::. 
alkaln1asahh 111odszcrckkcl tudunk <-'sak <~!lú\'olí.~;" 
tani. Nagyon sokszor tov:'ihh kell 1nennii11k a lisz~-: 
lítús.sal l•s kt:·111iai n1údszprekhP7. kell folyan1ud2;:_ 
nunk. hogy hasznúlhalú úrut nyerjünk. ·:\zokai" 
nr. olajokat. n1elyekel kl~nliai l'l.iúrússal ti.sztítú/ 
nak. „ra!Tit1a!u1n„ ,ielr.éssl'l hozr.a foq.(a!o1nha -ü·: 
ipar. 

Forr<) !1·11t'ffÍÍoel Pflf!Í ke-::1•lt;s. 

Ez ar. e\júrús egyik ritkúhban hasznúlt rnód',· 
az olaj liszlítúsnak. Ila arra sziiksl•g ran. úráko 
út forró le\'eg<'il vezelnck az olajon kPrl'sztüi, aril.Ü~ 
kor az olaj \clíll'licn alkatrészei, 111inl az olajs ., 
l·s az olaj.savas glyceridck, nagy n1cn11yiségü oX 
gl·nt vesznl'k fl'l és chhiil kifolyólag az olaj nfeg· 
sliríisüdik. Ezl·rt ezt a 111ódszcr! csak egyes ki· 
Jönlegcs olajok készítésl•hez alknhnar.zúk és i:i 
ahol az olaj arúnylag kevés tclílctlen zsírsavat 
laln1az. A forró lcvcglihöz ilyenkor ózont is_, 
\'l'rnck. hogy :!Z oxidúeió !iikl~!etL'SL'lib (·s gynrsii' 
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i_-'.j~;'Yl'll. :\ gyúgyszerlúr !ahoratóri11111úhan is (•l\·t'.
:::;·.ú:ihcljük ezt a nn1nkúl. 1-Ia egy kt>tfnralú dugó
'._:_.0.<iJ ellátott fl•1nlartúlyh:in ll·vü olajba az t>dl•JJy 
'tf:'}~ilekéig t>rtí fl>n1csüvet helyer.iink. 111ajd c.·gy kö
_:_:: l\•ökcsüvet. :11ni a dugó alatt \"l;gr.iídik. akkor a 
.l, ''! 1 "[ • 1 l 1 -::könvükesövön kereszlu eyego sziy Hl un\. az 
~:;ol:d~Hl út. ll:1 a kiinyükcsü,·ct :'.!-!): ll·gs7:iYnlty:ú_Yal 

__ 'köt,jiik iisSZ('. akkor t'Z a k•ye~~i <1r~~n1 igen eh'!ik 
_'és hüséges lesz. :\ hosszahh len1cs0Yl'l a l:irtal_y 
-\~Iöll 20-80 cenlin1l•lernyire liil~lisziiriisl'!l spira~ 
Jisiln 1ncghajlílhaljuk, úgyhogy a spir:'ilok l'gy

;-niásr:1 feküdjenek. t;s l'Zl a spir:'ilis r(•sz\ Bunr.en, 
\'[irrv szesz\ún1púval 111elcgíljük. Inl'ly esetben, ha 
ück~ipcsoljuk a h"gszival!yúl. úgy n spirúllJ}lll l1'l· 

5'i.és szerint felntPlegílC'll !eYt·g~·; fog az nlr~.Jl~ll ke
.i·esztül úra111\a11i. A \eVt'g~'iúra1n szal>:'dyozasaYal a 
'1;vcgii hii111l·rsl,klel{' is szahú!yozhalú. Ez az t•gy-
5ZérÍí kis ké.'iziill·k 111agúra ilagy,·a úr:'tl.;011 kt'l'l'SZ

HU is nlÍiködik. 
Ila az olaj lerin1"sr.t•\1· i'Z! 111t·gL•ng1,di. ,·agy 

<'júínondottan a Jp\·1·gt1 ker.el1"s a cl·!u11k. úgy :iz o]a
\\jiÚ tökéle\t>se11 kiszúr.\.ia a 1nelt•g h·Y('gíiúr:1111 l·s a 
]Í:-OÚn\'l'hiien illó r.sírsavakal l·s ald!·hydl'kel l~s 
_iüJó ~~!koholokal 1najd1H·111 1nnradl,k nl·lkii! 111agú
,val ragadja. Ez a 1nótlsZt'l' :izonhan a sr.úradú l•s 
í~lig szúradú ola.ioknúl IH'lll alknlniazhatú. 

f\t~l!S(//lflS. 11(1!1!1 -::i11kchl11ridus /is-::filrís. 

., :\z olajokhoz foly!unos kt•\'('rt··s kiizhcn O./;-i-· 
,Ofu lii111Cn~· kl,nsavttl kt'Vl:rü1ík. Arra kell vigy:'1z
fttik. lHig;· ar. ola.i leh1•löleg alacsony hlí111érs{·k
lii !l'gyt>n. :.Hr -11ú! 111agas;il1h !tiin1l·rsl·k!t·ll'll 



316 

ugy~1nis az olajok könnyen sulfurálódnak és a te1~ 
1nék az olnjbnn oldódik .• \ sulfurúlt olajakat csa-; 
lúgos n1osússal lehet az olajokból ellúvolilaui. A-, 
olaj kl·nsavlól clőhh 1negzöldiil, késiibb Inegfeke 
tcdik. Ilvenkor cgv fehl·r porccllún !!dha nünhf 
'csziink ~ki és lla · a kelctkczcll fckclc csapadék' 
foszlúnvokba üsszcúllt. és 111aga :iz olaj feltisztult 
a n1íiv~;1:l befejczüdütt. Ezulún az olaj súlyának' 
n1cgfclclü 30°/o 50-UO fokos YÍZZl'l n1intladcÜg' 
n1ossuk az olajat. n1íg uz teljesen kénsavn1cnte. ~ 
lesz. Az clsü inosúsnúl az olaj és a kénsav réle'g 
küzöll fog összegyiílni a n1rgszcncscdclt csapadék:;, 
·1n1elyct lcbocsátással \á,·o\íthatunk cl. Az olaja~
v::gy vacuu1nban, vagy na!r. sulfuric11111 siccum::'· 
inal szürítjuk és szür!ézziik. -

KénsaY helyett 1. 1 /~ szúzalékban 70°/o zink',· 
chloricl oldutot is hasznúlhalunk. ani\vcl sokszo'· 
1;1l>g jobb ercd1nényt érünk cl, 1ninl a kénsavvát, 
"! crn1l·szclt•scn a zinkchlorid ulún is t•riis mcle(;)·;:'.::. 
Yizcs 111os:·1s krn·ctkczik. b-,-e„, 

'.\[indkl~t· n1c'1dszernél az clsii 1110;.;úst -l-ij llll 
lilcpílés köYcti, hogy a két réll'g liikt~lclescn_ eh-á 
jon cgy1núslól. Azonban így is 1narad egy ennlL' 
ziós közbülső ré!Pg. 111P!yel külön fogunk kezelií'i: 

;\ kénsuYas n1ódszc•rnek van egy nagy Jit 
rúnya. ~iz ugyanis, hogy nz ol:ij színe 1negsöté 
dik. Ezt a szini 1nl·g szénnel sen1 lehC"! totnpít~-

,'·i:ohad savak /eki)lése. 

A gyögyszcrlúri olajoktól n1cgkívánjuk, 
:1zok szabad zsírsavakat csak olyan mennyisé,gb< 
L1rt:ilrnazznnak, hogy nz az 
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:.::Íh~1 ényeli.nél, in1noscg1 clvál!ozúst ne idézzen 
-j~{. :\ savlarlalotn c11ávolítúsára a gykx. az a.lko

·,''Jo'l kiinnsúst alkahnnzza, an1cly azonban igen 
\O • • 1 f l l" d . •! öl!séges 1nodszcr cs ncn1 ne n1cg e e o ere n1cn) . 

Ljjhri vizsgálatai sorún ki1nulatt.a. h~g~: a~ alk~hol 
~'.'isírsavnak csak 30°/o-úl hozz~.t ki cs tgy tol~h
Störi n1osúsl kellene a~k.~linaznr, hogy az o.l~J~-l 
:: rákOrlatilag sav1ncnlcs1l,Jllk .. .\.z alkoholos cl.1aras 
.:~h·ctt ·nari a Ph. I-Ich·. \T. natriu:n carhonicuinos 

Ü.trali.zálúsl alkahnazza, 1nel~- inodszcrrC'l az ola
nc "! \ J" . l n . · 'K közclítéilcg scrnh•gcsíth~to \.. : z e Jaras ar1 
JO ' ] • • ]' \ 't" 1°'\0 •• ·!"> -- Gvó!!vszcresztuc on1:tnv1 ~r cs1 o ,,„ "· e\'J - o 1. 
a · 0

• · 1 l 1 ' · · 'Oid:ilún írja le. ahol az alko io os savta nni!asra is 
'fféll l~rdckcs adatokat talúl az ol\'asó . 
. -}ti „:\ I·Iclv. \', gykv. szerin!. a talúlt savfokot 
';0;.6-'al megszorozzuk, 111cgknpjuk a 1 o_o sr olajl.10.z 
~zükséges krisl:"tlyos ?\Talri.u1n „carh_onal 111cnn_y1_sc.~ 
-'Ct; n1clycl súlyúnak n1eglc!C'locn lel e 1nenny1segu 

Óo_05 vízhcn oldjuk ós hozzúadjuli: az ugyancsak 
o-ra fcln1clegílclt olajhoz. Az olajai gyakori {:s 

11 crös rúgoznlús 111clll'tl 2-l úrúig úllni hag~·juk. 
;: idii elteltével f> g olajhnn tncghalúrozzuk új-
1 a sayfoko!. A scn1lcgesilcll ()1. OliYnc savfoka 
2~n,~1 n1agnsabh nc1n lehel, a1ni a se111lt>gcsíle\! 
h'a olajban 0.056·1°/ii o\ajsavnak felel 111cg. I-Ia az 
~:i inég nc111 felelne rncg a köV<!lehní>nyeknek, 
~(a natr. carhonnttal Yalú rúzúst addig fo]ylal
b~ ~ 111íg n. n1cgkíYút1-! savfokot eléri. :\It>gfclL·lö 

!Len 5 g. kristúlyvízn1enlcs natr. sulfútot és 
g n;.itriurn chlnridot adunk 100 s. r. sen1lege

CH olajhoz és gyakran rázogatjuk. 12 óra n111h·a 
legyet szürjiik {·s a szCLrlclel iH)-100 kc1n-e,,; 
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ii\·t·gekhe liiltjük, 1najd 1/-.!. úr:íig 115' 
ziik. ;.\Jeµki\·{111ja n1ég n gykv .. hogy 
fény!{}! Ó\'ol! hc·lyen ti.irténj{~k." 

• Sa•:!:ilanitúsl. :in1111úniú,·a! is ·elvégezht~ljiik;'. 
\'agy szúraz ,i.111111(1uia gúzzal. Yag~· 25 11/u-cis a1nn11i:;. 
ni:i nldat':d dolguzunk. Ha 1000 g olajat 12 ,i; 
a1n1nónia oldal!\\l üsszcrúzunk. úgy a--l napí úÍ' 
lús 11lú11 :1z olaj elvúlik l•s júl szíírhe!c'i . .:\ tiszl 
ol:1jal lau:1csos \·:11:uun1ha szúrilani. "' 

Egyszeríí1;h :1z eljúr:'ts szúraz a111111öni:1 gúi3; 
zal, anüt a f!yúgy.sz1:r!úrli:t11 a 25°/n a1111nónia n1e.:· 
Jcgilés(~,·el 11yerheliink. Az így nyert nH>g ned\·cS. 
gúzl calci11n1 oxidda\ szúrítsuk nH'g'. és esak ig,~, 
,·ezcssiik :iz ol:ijhn. :\z anunónia :i sznliad savak;;( 
t1znnnal JIH•gki\lí. :\z a1nn1óniurn sz:tppanok a sz{t.: 
r:1z olajban lll'lll oldúdnak l•s ki,·úlnak. Az ola:· 
jat 1negsJ:i'irjiik. 

..\. n1:q . .;n:; sa\·\arlaliuú fdajok :1 11atrinn1 
honút11·.;. \·agy :11nn1óni(1s kt·zt>lúsn1"•l olyan sürfl: 
enndziúl adn;(I\. llngy :iznld1ól az olaj 111t•g hosZ< 
szahb ú!l;.ts H:(1J1 st'lll \·úJik lt'. :\e111 Yl'Zel céld, 
nlt'·g a n1e!t·gitl~'i s1·1n. Eh/H'll :iz esellH'!l 
gesitt;.s u!:"11t iintslik az olaj:il porcel!ún 
J.;g-onkt·11l 2i'> g 11útriu1l\ snlfuric11n11nal 
~iik 111ind;1ddig. 1I1í;.: az olaj felliszlu\. 
szappan! (·s a na!r. :1ulfuric11111ot !eszürjük. 

J.ccso1)(íssfl{ //írtl-11il fis:lí!ús. 
. < 

;\z ol:ijokhan talúlunk o!van SZ(•JlnYezésC}"" 
is. n1elyekc't n1cgfclP!ii n.•11gt:11ci:'lkka! .csapa_ü 
n!ak.iúhan ,·itln..,zlll:i!u11k h·. lg~· ~tz t·!l·g ~y:lk 

31\l 

::-\:ús szennyezést t~s H feh{·rjél jól le\·álaszthaljuk 
'Catc. chloriddal. Az organikus v:is sókkal a cal
.;Ciuni oldhatatlan ealcíun1 sókat ad. 1níg a \·as 

<-:CliI.oridok vízzel kii1111ycn kiinoshatök. :\ feh{·rj(~
.,;;k,bl pedig tökéletesen levú!aszthatjuk YÍZllll'lllcs 
:'-fcrrosulfáttnl. 111clyhtil 1--2°/o-o\ adunk a tiszlí
"lnndó olajhoz. Ez IH'lllcsak :1 fchérjl·t csapja IP. 
·:.-·ha.nc1n n1int YÍzclvonú is szerepel. Ellerjedlen 
:·hasznúljúk a cscrsa,·al is. t11ncly nz alkaloidúkkal 
„-.:·réh~~rjévcl nö,·ényi uyúlkaanyagokka! képez o!tJ. 

lú1t:illan vcgyi.ilclckcl. 
-> . A kclctkczt~lt esnpad{•koklól azonha11 nagyon 

· hehéZ az olajai 1negsziirni. inert a fínon1 {'Sapacll·~ 
.;J~ok 11cn1 iilcpszcnek és szlir{'.skor l'ilün1ik a szií
,.[t'il. Ezér! az olajai r:'izzuk össze· égcle!I gipsz
'~tel. a1n('J)· iilepcrh"sknr 1nagúYal ragadj:i a csapa
~Üikokat és 1ni.nt VÍZ('h·onó sz:írítj:1 is nz olnjnl. 
z:.:....:1 n:.ipi iilepi\(•s utún tiszta olajat kapunk . 

::.:"'„ Ha nyers o\;ijal :iz eddig lt'irl 111ödszPr\'k va
.Ítlniclyik('Yel sikl'rii!l nH•gtisztíta11i. 111ég lll\·úlihi 
'énnYezt'~sckkcl is kell sz{11noln11nk .. .\z rda ink a 
Zikai {•s kénliai cljúritsok. utún sokszor siiÍl·!t·hh 
iníick lesznek, és nz <>rcdeli nyt>rs kl'lil'lllt>t!cn 
•go! l~S ízt rnég n1cgla1~thaljúk . .\JinI"I kist•bh 
en1höl szerPzziik he az o,laj:tl. PZl'k az 11\úbbi 
éilnycz(~sek unnúl gyakoribl1ak. :\ 111agY:1k pör
Í,éSc, a kczdelleg1•s sajtók liszlú!ala11súga. a\·as 
'j1naradvúnyok folytán a kiilönhl'n j6 1ni11iist·gíi 
j is hasznúlhatalla1111ú y{iJik . 

'.\lint 111úr clühh c111líleltc111. nd11de11 olujnak 
'zsiradéknak 1ncg van a jelle1nz(·; szaga. Ezl'k 
Jllalan_yagok l!t'lll IC'ld11\hPtiik s1.en11ypz(·snt:k. 
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azonban az ola,iok, illetve egyes alkntré;-;zcik bo~ri-~
Iásúból ercclli illó vcgyiiletck, 111int zs1rsavak a1~
dchvdek. ketonok acljúk az olaj ro1n\o\t szagát; 
l\Iiu.tún ezek a vegyületek vízgözz~l útclcsztillálha' 
tók, az olajnknúl i;.; felhasz11{i\hat.1uk ezt a 1nód:-
szert. _ >{:: 

:\z clüziíckhcn leírtan1 egy igen egyszerű le~-,-

vegö n1clcgílö hercndczl-s!, tnclync_'." segítségéve(,_ 
az olajon út forró lcvcglit. vezr~hetun_lc ~Jgya?ezt 
a berendezést alka\n1azhat.1uk aran1lo lulhrv1tetf 
víz"Öz cliíúllítúsúra. lia a fé111csi_i h'vcgGhcn léY.ö
szaí'n1d vl·gét iisszcköljük egy vízf'c.ih'sz\ü lon1hik~ 
kal. va•rv 'rt~nllartúllyal és akkor. nlikor a gözf~j:-___ _ 
léiclés ~~cgindul n rl•szpirúlcsövet Hunzen vagy_~'._:; 
alkohol lú1npúv:il inC'legítjiik. úg:--· a lOO'J-os göz_,_;,.f 
111agnsahh hiín1l>rsékletrc hc\·ül és a hiiforrúsl?_~_:,~:
fürr,rr(ícn 120~1H0°-os géizt \udunk :iz olajha vc;.,-;' 
zcl;i, J~z :1 giiz eliíhh fc>ln1Plt·gíti az olnjat. 1nikot: 
terniészetpse;1 le is c!'apódik l11'!1IH~. kt~siihh n1úr; 
100° fclelti hií111l·rséklclen a lt•cs:ipúdott víz cldcsz~:\ 
tillúlódik. an1ivel cgYidejiilt·g az illó ;inyagok I~,:, 
eltávoznak. :\. kiúra~nlú g(iz szagúhól úllapitjül~ 
111crr, horry 1ncddi!.! kc11 az olajat güziilniink. ::_ 

t1 j\fcg::i.kcll C'1nii1cncn1. hog~· a szag•!alanitús1u\l_~:: 
ezen n1ódszl•rl~nl'l sokszor :dkaln1nznak l'gycs veg:r;::-
szcrckcl. inelvt>khii\ 1-2°/u-ol adunk az olajl~-~--' 
és czulún indÍtjuk nH:g a giízö1és!. (tilnsó) .. A na{} 
0 la jgvúrak 1nódszcrei \ertnl'szetesen egészen_ 111_á 
so1~.' ·inelvckcl itt lc:írni azl·rl is cµ-észcn céltal_~,, 
inert a g~·ógyszer\úr lahnra!óriun1úban nenl all. 
111azhalók. 1 

· , ;' 

.:\. gőzölés legtöbb eselben jú ercd1nénnyel :J„„, 

ncn1csak a szagát, a tennészclc!-i ízt·! 
\·isszaadja az olajnak, i\lindezen cljúrúsok aln!t 

zonban az olajok sokat szenvednek és színük 
1egsött'.~tedik. Az ilyen sötét olaj ncrn alkalrnas 

;1;_,ógyszcrtári használatra t'.·s ez(•rl an1ennyire csak 
~fJhel: színlelcnílcni kell. A színlclcnítés ·az olaj
,i{>'árnak sokszor legnehezebb rnunkúja, inert ehhez 
-.:ryakran olyan radikális ké1niai eljúrúsokat kell 
:-~lkuhnaz·ni, 1nelyck nz olajok alapvcgyülcteit is 
itlegváltozlatjúk. Dolgoznak oxidúciós 1nódszerck

·'-'.kél is, így hydrog{~nhyperoxyddal, 1nagúnperoxyd~ 
-:~d!tl, kénsav\·al stb. A gyógyszerész ezzel szcn1ben 
->csuk az adszorhciós eljúrúsokal :dkallnazhatja, 
hiielyekkel aznnhan sok esetben nagyon kielégitií 
' rcdrnényt érhetünk el. Az adsorbciós anyagok 

özül a gyógyszerészhez h•gki.izelchh esnek a carlió 
fodicinalis, a holus és az infuziória fi.ild. 

A szén igen jó szín!elenílii anyag. Legjohh 
Íif az olajat kg-kéni! 10 g carhúval 80'"'.~on fél 
:táig 1nelcgíljük l·s utána szíirjiik. :\. szlíréshez 
llüitt szilröpapirost kell hasznúlni. inert a tinc-
h1 szüriíkön keresztül n1cgy. Allalúhan nehéz 

z---olajat a szénlöl 1ncgtisztílani. Kényel111eschh a 
:agyobb szcn1cséjíi csont.szén, a1nirííl könnyen Je
'ürhetlí az olaj. Az infuziória föld és a k:iolin 

orrnún alkaln1as a színtelenítésre. ~lindkellő
úgy dolgozunk, mint a szénnel. 
·A be\·ezetöhen en1lílette1n, hogy az egyes ola
összelételhcn és tulajdonságokba is eltérnek 
áslól, ezért a tisztítási n1ódszereket is a vál
tulnjdonságokhoz n1érlen kell 111egválogatni. 

ltérök a nyers olajok azért is~ n1ert az eliíállí-

21 
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lú" inódja szabja ineg a \chc\Ö szennyezés:kcl.. 
a i\elvzc't adta kényszerüsl·ghül fogjuk _clvt•gczn~. a~: 

l · ,-. t't'is'it <le h·1 közelcbhriil 111cg1s111erkedunle::.-P a\ dSZ 1 < · < , ' ' •• " , 

11 z ·olajok ~::jútsúgaiYal és a leírt_ konn.yu n1odsz~_;,,, 
"\-!- ·!· - ' crcchnénYI értünk cL ugy hL'iZen1, hogy_ 

I t.: "- ... e . 10 • 1 'I . 1 "l 1 
~zívcscn' ú!Yisszük az olajlisztHúsl a Jc ~e1c o '- a--
boralóriun1i n1unkálutai közé is. 

-ry-

H2ö 

ILLETÉl{·MUTATó. 

1. Okirati illetékek. 

A Ill. kir. 1nini.sztériu111 5iaO/I!l-ll. .\l. E. sz. 
rendelete az öröklési ajándékozási é.s ingatlan v:i

_:-•tJonálruházúsi illetékek, az illc!ékcgycnérlék, to
-;~ábbú a százalékos okirati é;;; szúzalékos Hirvény
kczési illetékek ulún 50 .százalékos rendkívüli pót

-lékot úllapított 111cg. illet,·e az eddigi 20 szúz11-
léknl 50 szúzalékra e1neitc fel. Ez a pótlék a törzs

_::1étel u!án sz{nnílandó. Az alúbhiakhnn :tz egyes il
-;detékcknél ezt a póllékolásl kitiintctjiik és pedig 
-:Olyn1óclon, hogy a törzslélPlt e pótlékkal a -•-
:jeÜel összekötjük s nz = jel ulún kövclkczü szú
i:_zt1lékszá111 nnitalja a ina érvénye~ !éleit. 
~--- Adásvételi s::er::üdést•k: Ingókra vonatkozók 
/csak írúshafoglalás esetén) a0/o+·5o 0/o = 4.5fl/o. 
·iigat!anok visszterhes úlruházúsúról kiúllítolt ok. 
fiítok clsö példányának clsö íve 2000 P-ig 1 P. 
,.. P-n túl 2 P, nz első példány 111ásodik és többi 

; vala1nint a 1násodik és többi példány 1nindcn 
-1 P illeték alá esik. Ingatlanok visszterhes át-
1ázása után ettől függetlenül n1ég külön 5°/o+ 
/o = 7 .5°/o vagyonátruházási illeték fizetendö. 

Jjándéko::ási okiratok. Elsö példúny első ive: 
; lovúhbi ívek ívenként 1 P. :\Iaga az ajándéko-

. n1l~g kiiliin vagyonútruhúzúsi illeték alá esik. 



:1jánlalok (közs::állitásra lett ajrínlalnk): . 
!"la az ajánlati összeg 50 P-t n1cg nern halad. ill 
tékmenles: 2. kiilönhen az okirnt elsö ÍYérc: 2 
P-ig 1 P,. 200-10.000 P között 2 P, 10-20 ez 
p között 5 P. 20.000 P-n felül 10 P. a n1úsodik 
többi ív, hu ~1z ajúnlatot nen1 fogadjúk el, illeték 
n1entes, az elfogadoll ajúnlat n1úsodik l~s 1ninde 
többi íYérc, az clfogadolt ajúnlal érlékc szerit{ 
10.000 P-n alul ÍYenként 1 P, egyébként 2 P, 111el 
illetékhez a }Jélycgjegycket az clfogndúsról · vá( 
~~rtesítéstöl 15 nap alatt kell a hatósúgnak bcszoF 

1 ·áltatni. . <· 
Allandú öss:cyii illeték olrí eső okiratok. Els' 

pél<lúny elsli íYc 2 P, clséi pl~ldúny 111ásodik 
többi í;·c, vul:unint n1úsodik t·s löhhi példúny iui(: 
tlen ív(:: 1 P. 

:Íf f Oll1 pof fJÓf S<Íf!Í bi ZO 11 !JÍ / /ICÍII !JO J.-. _.\!la Jábali ·. 
P. Iskolai célra, nyugdijjogosullsúg igazolúsúru, ál 
l:uui szolgálatra Yaló belépésre, közszolgúlatha1 
{dió alkahnazoltak szán1árn: 2 P. ()p\úlús alapjári' 
1 P. . 

Anyakőnuvi kiuonatok: .sziilelé!ii, házuss~ 
halotti anvakön\'vi kivonatok: 1. P. A.z 1939:IV. · 
(zsidólör,;ény) -végrehajtúsúnak céljára kiállít 
anyaköny,·i kivonatok, amíg azokat n1ás. céi 
nen1 használják. feltételesen illcték1ncnlesek. 

.·Írus:állílási s:er:ődések: :.\lint adásvételi S'ié 
zőclések ingókra vonatkozólag. Az úllun1111al/ t
vényhatósúggal, várossal, vagy községgel kö 
áruszállítási vagy 111unkaYálla!úsi (müclöá11í.L 
szcrzödések a szerződési illeték alól n1entesek, · 
pán az állandó összegü okirati illeték alá 

11~5 
,.„ .... 

. , iAslÍa foglalús esetén. Az úllal:ínos forgaln1i adórül 
·;; __ iöló 1921:.XXXIX. tc. :J7. S. 1·!. pontí:'inak l,_.; 

o. §. (5) bekezdésének a szcrziJdési illctl·k· lcrovúsa 
<Setén forgahni adón1enlcsségct biztosító rc1!dclkl·
iése, tovúbbú a 'forgalnli adóy(tltsúg és a szPrz{id[.!ii 
illeték együttes alkahnazúsúnak elhúrítúsúró! szúl(i 
(54_.700/1933. szúrnú p. ii. 1ninisztcri rendcle! ha
Úilyát veszti, ::nni azt jelenti, hogy a 11cn1 az ú!lant
iiihl, stb. kötött szerződések utún úgy az inr1óvé!e!i 
'illélék, ntinl az általúnos forgaliui adó (<~dó,·ál!-
·g) lerovandó. (3300/1940. ~!. E. sz. rendelet). 

fi.ülönös fontossága van ennek gyóg~'szertúrak úl
fnhúzásánál. 

. „ „ Bérleti és liaszonbérlcli szerződések: 0.50/0 -1-
on/n = 0.75fJ/o. 

Bizo11yíludnyok. ll:itósúgok {dla! kiúllított 
·c.1nélyes, vagy tárgyi tu!ajdonsúgokat ,·arrv körül~ 
'/Onyílvúnyok 1 P. l\e111 halósúgok _b.idel~l'l\'l' 
énj·ekel, értékeket, stb. bizonyító, \'agy tanusítú 
közjegyzőket is - ú!lal kiúllított ilyen bizonyít-
úyok: 2 P. . 

Csekkek: lla helfüldün fizelcndö: -1 f, ha kii!
~n fiz~lcndö: 10 f. ~·\ 111. kir. poslatakurékpénz
altal forgalo111ha hozott csckkfüzelek 15 drb. 

!:álonunal: :·lü f, GO drb. !arlalonunal l J> 20 f 

·i;~:Csclúc~- és Illllllf\(lkönyuef.·. C!iclédek, iparos
ek, inasok, stb. részére, halósú", Y<l"\' n 
aadó :'dtal. kiúllitotl illctüség, szc111Óiycs l~!laJ-
90!>. es v1s;.o,nyuk, szolgú!al és inaga\'iselet 

lusara szolgalo Inunkaköny,·ek és LizonyilYú
ulán: 50 fillér. 
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Enycclniények: 0.50/o+50°/o = 
jebb 25 P. 

Fordítások: l-l iteles fordilúsok 
Ililclcsítések: Alúírúsok hitelesítése egy~cgy;' 

példányban 1 P. Eercskedelini cl·gek t~s 1:1rsasúgi 
szerződések a\úirúsúnak hitelesítése egyenkenl a P:: __ 
IliYalalos iratokról, köny,·ekrül, feljegyzésekrül,,, 
tclekkönyYckbűl kl·sziill hiteles 1núsoh1tok ÍYcnkén(' 

2 P. 
f{an1afilft'lék: ).lagúnhitelck utún fizetett l~a~' 

n1atok utún a karual 15°/o-úl köteles a hitelczü il~ 
lcték fejében fizetni. :\z illeték leroYúsa a pénzügj~i 
halósúgnúl beszerezheti) ,,1\.a1na tillctl~klcro\'úsi-ív<:.-. 
cn ok1nánybélycgek lcroYÚSa útjún !örll"nik. 

f{en'.<;kcdcln1i könuvck: A napló, a 
a fö· és a folyószúrnlakönyY első példúnya 
:!500 négyzetcl~nlin1étcrcs ÍYcnként 50 f, n1indé 
1nús kiinyY utún 10 !'. ~\ fent felsorolt négy köny 
helyett yezelctl könvvclési szabad ívek utú 
ha· az egyik oldal tci·ülelc 1250 nl·gyzelcenthn_~
lernél 11en1 nagyobb, 25 f, ezen feliil 12f>O né~r .
zetcentin1élercnkénl 25 L ).lús, a könyvelés ala 
jául szolgúló szahad Í\·ek után a fenli l/i"J rész

(5 f.). 
Jlcyilatalnia::ások: I-Ia díj vagy jutalo1n 

kötve nincsen: 2 P. I-Ia díj. \'agy jutalo1n van 
kötve ennek értéke utún a0/o + 50°/o = .J:.f>U/o. 
a 1neghatah11azásl olyan perben, vngy ügyhen v~ 
eljárásra úllílottúk ki, an1elynek túrgya nc111 töl 
n1int 500 P: f>ú f. 500 P-161 1000 P-ig 
1000 P-töl 5000 P-ig 1.50 P. Ezeknél, illetve 

kisebb, díj \'agy juta\0111 kikötése esetl~n sen1 
nz illeték. 

1Yyugták: 0.50/o+5o0/o ::;:;., O.i50/0 
Orökbcfoyaclási s::t•r::öd/:sek: 1. I-1t~ az iirüklie

_fogadott idegen úlla1npolgúr és nagykorú: 100 P. 
~::(:·~- 2. lia, n7: iirökhcfog:idoll inagyar ;ílhunpolgúr és 

nagykoru: 20 P. - a. I-la az ürükbefogadoÚ kis· 
_.-~:korú, Yagy ha az örökbcfogadD és örökbcfonado!t 
_- ~közö.lt az el.s,őí~okú unoka tesi rérségnél ne ni 

0 

IÚ\'o. 
~ ·I:i1Jh1 rokonsag1, Yagy elsiífokú sógorsúgi Yiszonv 

-::_,ynn: 5. P. ~ ~- I-I'.~ az örökbefogadott kiskorŰ, 
;)_1ázassagon. !i:1vul szuletctt, vagy sziilötlcn úrva, 

__ .avagy had1ar\'U, vagy úll;:uuscgéh·hen részcsiilií 
-;---Jrndirokkanl: f){) r. · 
_:;::- Postai R::ríllíf(){('l)('fck: 10 L 
'};:_::.-: S::d.~nlák: 200 P-ig 2 f. 200 P·llil 500 P-ig 5 r. 
~::~O? P-lo~ 1.~iot! P-ig 10 f, 1000 P·tt'il 2oon P:íg 20 
.,J; 2000 l ·lol aOOO P-ig 50 f. ;)ooo P-téil i ;)oo P-i« 
;-i5 f, i5n~ P-t'.'il 1~).ooo P-ig 1 P. 10.000 P-n ftdiiJ 
-.?-~)· A sza1n,la1!l;t~!'-Cl a léle!nt'k a szútnlaivck: szú
!~utval szorzasa UIJan ereú1nényl'zl'll üsszct;hen kel! 
leróni. '-' 

_ /Jt!V<Ís<Írl<ísi könyv. darabonként 50 L 
_·,, T<irsa.wíui. s::_cr::(frfés<'k. l la a felek csak szc

_-nclyes 111unkassagukal kötik le: ;}{) P. I-Ia a felek 
„_p?.u~.:al \'agyo1;helél szolgúl!atúsúra is kötelezik. a 
_7~0.totl _vagyoni hetét utún: 1.5°h.1-t-50°/o = 2.25!Í/u. 
~\~'- 1llelek akkor is fízelendil. ha a szerzödésr(i\ 

n1 idlítanak ki okiratot, fc\lt'.•ve, hogy :i túrsasú
l a kercskede~1ni _c~gjegyzékbe bejegyezték. 

Ullc_vflck. Utazas1 ok1nányok, tekintet nélkül 
okn1an.v elnevezésére, ha azok az orszúg ha!ú-



rain kívül való használat céljából szükségesek, l. 
közliszlviselök részére: 50 f, 2. cselédek, legl~nyek,.: 
inasok, napsz{unosok részére 50 f. a. n1ús szemé
IYek részére 5 P. 
· Váltók. A. belföldön kibocsútotl és belföldön>' 
fizetendő vúllók illetéke az azokban kilelt értél{·::· 
utún: 

a) o.1°/o+5o0/o = 0.15°/o, hu :1 fizetési határ~· 
idő G hónapnál ne1n késöbben júr le; "" 

0.2°/o+ 50°/o = 0.300/o, ha a fizetési határidö.f 
ü hónapon túl, de g hónapnál ne1u későbben jár lei:s 

b) 0.5°/o+5o0/o = 0.75°/o, ha a fizetési határ•< 
idő 9 hónapon túl júr le. .„. 

A. belföldün kibocsátott, de kizárólag kiilföl~·> 
dön fízetendö Yáltók illetéke az azokban kitett ér
ték után: ... 

a) 0.02°/o·l-50°/o = 0.03°/o, ha a fizetési ha-:> 
táridő G hónapnál ne111 későbben jár le; _; 

f1) Ü.lO/o-f-50°/o = 0.15°/o, ha :l fizetési hatftt:,,: 
idő fi hónapon túl júr le. 

;\ külföldön kibocsátott. de belföldön fize 
tendö vúllók illetéke nz azokban kitett l·rlék utún~ 

a) o.1°/o+5o0/o = 0.15°/o, ha a rizelf>si hatá 
idő 12 hónupnúl ncn1 későbben júr le; 

b) 0.5°/o+5ü0/o = 0.75°/o, ha a fizcté~.;i 
idő 12 hónapon lúl júr le. 

;\ külföldön kibocsúloll és kizúró!ag kiilföldöi 
fizetendő, de belföldön forgalon1bahozoll (úhnenö 
vál!ók illetéke az azokban kitelt érték utún 0.01°! 
+ 500/o = 0.0150/o. 

Az olyan váltó, tunclynek szövegében lele.: 
könyvi Lekebelezési vagy előjegyzési engedély fo 
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_,~\-al!ntik, a fenti csoportok hár111elyikl·bc tartozzék. 
"'téidntet nélkül a lcjúrat idejére, 1°/o+-Eioo/o= 1.50/0 

..-:.< A váltóillelék alapjúul szolgúló összeget szúzza! 
: ninradék nélkül osztható pengös {jsszegekre kelt 
-felfelé kikerekíteni. 

II. Beadványi és kiadványi illetékek. 

„ Allalános illcléktétcl. A1nennyiben különö~ 
. .::s·iabályok 111úst netn rendelnek, a közigazgatási ha
.. -_(ósíq:;okhoz, hivatalokhoz, vagy ezeket képvisclii 

-hivatalos szeznélyekhez intézett beadvúnvok clsö 
példányának első íve 2 P. Az elsií példúI;Y 111úso

:.'dik és többi fvl,!re, úgyszintén a n1úsodik ~s többi 
p·éidúnyra: 1 P. Fclzetek és n1elléklelek után 30 f. 
-:· .-lnyakönyvi kivonatok iránti h'oélalakú n1eg
keresések illclékn1enlesck. 

-.-.-'· Aruk be-! ki- é,~· átviteli enyedélyél kérő be(lt/
:_ványok: 2 P. A.z engedély az úruk értéke szerint; 

,„l_OO P-ig 1 P, 100-·500 P-ig 2 P. 500~1000 P-ig 
:·3- P, looo-·looo P-ig ·1 P. <:zen felül 1000 P-ké:ii 
:í"·P. Atvileli engedélv il1Plék111cnles. 
- Eyyt•fenirc (lll!alúin111 iskolába) fl'lvélt~l irúnti. 
(o_vábbá hallgatók (tanulók) állal lanuhnúnvi iigy-
Jjén henyujlol! headvúnv 50 L · 

1~·rtel1niséyi in1111ka.nélkiiliséu i'igyci111·k kor
(ínybi:to.wího: inlé:rll l>ead11ány és az azt pótló 
gyzökönyv illetékn1cntes. 

Frlfolya111odások. Altalúhan -1 P. II. fokú ha-
-··.·~ágnak nz I. fokú halósúg hatúrozalúl helyben

gyó hatúrozala ellen 8 P. 
Fellt•bbc:ésrk. lllelékn1entes headvúnvokra ho

tt elsiífokú hutúrozatok ('l\Pni fellebl;ezések a 

' 

il 

11 
j1 
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tartozás összege szerinl 1000 pengiíig no filll~r. 100_,, 
fH~ngt'itü! 5000 JH'ngöig 1 P, 5000 pcngiilül tizez~f~:' 
pcngiiig 2 P. lizezcr pengiín Lúl 111inclcn 1ncgkéi~
dt•tt tizezer P ulún 2 P. 

(; yriyy nli utí 11!!lJt11cil f ríi e ll!JCd t'I uc h n1e gl11 >Sszah~: 
liítúsai utún: '.! P. , 

Gyúyys::crl<ir <ÍIJ'llluí:::rísi kérvény. L. az ált~i 
l:'u1os illctéktételek alatt. J\linlhogy azonban a kéf~:', 
,·ényhcn két kérclc1n foglalt:itik, összesen ·l P·t keií! 
a kérvényre leróni. \lindcn n1L~lléklctrc l·s a111enY~' 
nyiben külön felzct csa!ollalik. erre is 30-HO fil: 
!ér júr. 

Gyógys:c rl ári jooosi t vá 11 y 
„Kt~rvényck vuhunc!y vúllalat ,-agy kereset üzlé~-:
l{·re 1negkívú11!a!Ó jogosilv:"t11y elnyerése 
cín1el. 

Ilá:assáyi akadály alól ft'!Tnc·ntést kérő beacl; .. 
/J<Íl!!JO/.::: Ó P. ··:oJ; 

Ilonosilds!, kcJ:séyi kli!clJkhc 11ruu fclvételff __ · 
llíf!J!J a kü:::séyben pa/ú letclt'JJL'(h'st k('ri) beadv(f.:::· 
nyok: 20 P. Visszahonosílúsi kén:lern últaláha{'' 
2 P. I\.özsl·gi kiitelékbe f(dvl·leli kérL·le1n az elsza~f. 
!olt részeken n1;1radt 191-L aug. 1. etiitli n1agya 
úl!an1polgúr rl·szére 1 P. ·: 

Iparbcj1.:lc11li:sck és i1u1rc11y1'délyt ki'rŰ ln~aq.~l 
uányok ll(lfan1ely s:abadipar ündllú ü:::ésl!re. Buda~; 
pc·slen 5 P, Hlü.000-Hl·l nagyobb lakossúgú vára···· 
han vagy ktizségben ;J P, Üll'Zl'r--szúzezer lakd.~~ 
súgú vúroshan ,·agy kiiz.ségben 2 P, e~yéb helyeri 
1 P. 

lí.ér11ény1..·k uala111clu v<illahlf 
felére 111egkfliántató jogosítvány 

::.:·:fÍúdíl{>este'n 20 P. ~zúzezernt!l nagyobb lakossúgú 
>f\;{lrosban 15 P, ötezcr-szúzezer lakossúgú viiros
':'.b~n vagy községben 10 P, egyéb helyen 5 P . 
. ·:.-:.·· ]\ö:::iga:::yalási l1irúságho: inté:::ett panas:ok .. 

~i>:iooo P értékig 2 P, 1000 P értéken túl 1ni11dc11 
?'.'.~·hteffkezdetl 500 P utún 1 P. 

>:.. 
0 

J(ö:s:::állilási .':i:abálu:::al hal<ífua alá csö s:::ál
:"lítások és vúllalkozúsok esetében a szúllíloll úru 
J;affy a leljesítelt n1unka (1níí) feliilvizsgú!iisúról 
1;:~1,iilt jcgyziikiiny\·l'k c!sii íve: 2 P. :i 111úsndi!;. 

>;Cs többi íve 1 P. I-In az ellenérték 50 P-nél ncn1 
·:~l6bb: illctékn1enles. 
. Ll•goltaln1i ()rsógparanl'snoki hizonyílviiny il-

·:.;:.>1é1ékn1e11 les. 
'" . Jfesler.w][11's érft•.o;ifiis:::eri•k kicsinyl>t'Ili árusilrí

:~fit a pénziigyigazgatósúghoz hcjl'lentti kér\'{•nye a 
·a-yúgyszcrl·sznek i\.lrlí~k 1nentcs. 
·:~ Jl!t•:::ő[Ja:::dasrigi iadoniánuos i:s kf,„érleliigyi in

··'úJ:n1ényck úllal 1n:igúnfelek részl~re kiállított ui:s
"ifálali bi:::onyUványok illetékn1cn!csek. 
·:.> J\'auykurúsilás iránti bt•adványok: 5 P. 
;;„:.: !\'évuó//o:talásf kérő beadurí11yok. l\.öz.tiszl\·isc-

·:::!Úk bcadvúnyai 1 P, 1núsok licadvúnyni 10 P. 
1Véoálr11há:::úsl kérő bcadvúnyok. lla az, akinl'k 

·:fflszére a névútruhúzúst kérik, nagykorú: ~O P. 
J1a kiskorú, vagy legfeljebb cbö uuokaleslvéri, 
·:agy elsőfokú sógorsúgi viszony forog fenn: -1 P. 

·: Örükl>t.•fou(ldási s:er:::ődésc/, korn1rinyhatrJ«>ági 
Íiegerőrílé.~c iránti fo!ycu11odvá11yok: :J P. 
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Gyógyszerészi intézmények, egyesUletek 

M. l<ir. belügyminisztérium: 

Budapcsl, J. (Vár), 
·relefon: !G0-020. 

.illinis=ter: dr. vitéz Keresztes~Fischcr Ferenc. 
kir. tilkostunúcsos. 

Politikai óllanitilkár: dr. Gergclyffy :\.n<lrús. 
l\.ö=egés:séyiiyyí c.~oporl: Vezető: dr. Johan 

úlla111titkúr. 
XIII. (általános) fyf::csi:yii[!{]i os::táfy. (Jszl:UyvC:: 

zetii: dr. Grosch Kúrolv 1niniszleri oszlúh:f(í0 
nök. . ,, · _:, 

.Y I J l /a. r eyés:si:uii!!Ui rt•ndi:s:cti és fl!JÓ!l!f ·'·:cré s:etr') 
a!os:tály. \'pzctü: dr. Atzl>I E!en1l>r nliniszter,i 
tani1csos. dr. \'úr~idY i\Iiklós n1iniszleri oszlúh;2 
lanúcsus. dr. Júky. Clyörgy n1inbzteri tilk:frf, 
dr. Nugy Gyula szolgú!a!léte!re berendelt rn'f:: 
kir. tisztiorvos. 

.\'!11/b. (<ilfal<ínos cyés:séyiiyyi és fiirdiíiiyyi) 
os::tál!J. Vezetii: dr. Pöltzcl Jcnii nliniszlerf 
tanúcsos. dr. :\ledgyassz:1y .Jenö 111iniszteri 
osztúlytanúcsos. dr. Petres :\ntal n1inisztcr{ 
s. litkúr. dr. :\Iajor György szolgúla!f(\!elre be:: 
rendelt egyelen1i lanúrsegéd. dr. Kovácl 
György közeg. föfeliigyelü. dr. 
:.iúndor ()'fl orvos-fogahnazó. 
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( l'flés:ségiiyyi iya:yatási) os:tál!J. Oszlúly\'C
zetií: Szeincrjay-I\ovúcs Dl~nes rnin. tanácsos. 
oszt{dyvczetii-hclyeltcs: Púris LúszJ{i 1ninisz
teri osztúlytanúcsos. Kenyeres Gyiirgy nlinisz-
1eri o. tanúcsos. Kiss .József rniniszteri litkúr. 
Gviírv 'I'ihor n1inisztcri s. titkár. Szirúnyi 
'fiboÍ 1niniszleri litkúr, dr. I·la\'as Itnrc közeg. 
fíifeliigyelö, :\Iatuskovich :\rpúd n1i11. tilkúr. 
:i.Iad:1rassy Lúszló nlin. s. litkúr, clr. llideg
palaki l101nú11. 1n. kir. tiszti or\·os. dr. E:ubi
nvi Lúszló 111. kir. liszti orvos . 
(~yé.~=-~éyuédtl1ni és júrványiigyi) os:tá/y. IX., 
Gyáli-út 2. ()sztli!vvezető: dr. ·rornc!iik .József 
n;in. tanútiso!i. (>szlúly\·ezetii-helyeltes: dr. 
Sajó Lajos 111. kir. tiszli filor\·os. dr. Sieg\er 
János 111iniszleri osz!úlylanúcsos, dr. Nyúry 
Andrús 111inhzleri o. tanúcsos. dr. Cserha 
Lúszló n1iniszteri titkúr. dr. :\h"szúros Ferenc 
köror\·os. dr. Petrilla Alndilr közeg. f<'ifel
iigyelii, Lénúrd Irnre közeg-. fiifelügye!ií. Si
n1on Andrús sz\". tnn. gyógyszerész. Sz{•kcly 
Jenti szv. tan. gyógyszerész. 
(bctcaellátási) oR:lály. Osztúlyvezetö: dr. D~L 

vid )Iihúlv nlin. osztúJyfönök. f)sz!úh·\·ezetii
helyellcs: ·dr. ~·e1nes Tibor rnin. osz.t. lanú
csos, dr. Lukács Imre 1niniszleri osztály!anú
csos, dr. Szarka ()dön rniniszleri titkár, vitéz 
dr. 'fakúcsy Lajos kórhúzi igazgató főorvos. 
dr. E.ircsy György 1nin. titkár, dr. Ujhelyi 
László nlin. s. titkár. dr. l\rénusz András in
tézeti alor\'OS. dr. Bercncsy György OTf or
vos-fogalmazó. 
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.\"V 111. ([J!fCfl11l'kPédc! 111í J os:::lály. Osztú \y\·ezetiF 
dr. Hepp-Bajún Ernéi 111in. osz!úlyfüni\k. OsZ\, 
túlyvezctií-helycttcs: dr. Fi.iklvúrv Bl,la 1nhí·.;: 
lanúcsos, dr. :\von1úrkay E:úz1nér 111in. osf--'" 
lúlylnnúcsos, dr. ~lúth{> Lajos 111iniszteri r~-: 
lanúcsos, dr. Borhidy Fer('nc 1nin. lilkúr. d~~' 
So111ssich BL·la rnín. s. titkúr, dr. Boiúrsz"--, 
Béla 1niniszteri titkúr. Hozsnoky Antal kisdr.rí"" 
óvúsügyi feliigyclü. 

Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja. 

Budapest, V., Alkotmány-utca 16. Tel.: 129-1! 

Elnök: dr. Atzél Ele1nér 111. kir. bclügyn1inis-:é' 
tériun1i 111iníszlcri tanúcsos, egycle1ni rk. tan'át 
elnökhelYetles-tilkúr: dr. Siegler .Jftnos 1n. kif 
beliigy111.inisztériu1ni miniszteri o. lanúcsos, egY .. 'i{' 
tanúr, gazdasúgi fönök: llobay Gyraszin Láo;zló -,iri 
kir. beiiigyrniniszteríunii nyug. színnvcvös1;gi f~' 
igazgató. Inlézöhizotlsagi !agok: dr. :;\lozsonyi s;_ 
dor min. tan„ egy ny. r. tanúr, a bpesli gyógysi' 
részeti intézel és egyet. gysztár igazgatója, dr. Schulé 
E1en1ér, az Országos I\:özegészségügyi Intézet oS 
tályvezetöjc, egyetemi rk. tanár, dr. Yiléz Vára' 
László országgy. képv. n1. kir. korinúnyfötari 
csos, a :\Iagyarországi Gyógyszerész Egyesület' 
nöke, németprónai '\Tolff Lajos, a Budap 
Gyógyszerész Testület elnöke, Löcherer 'faní' 
<lr. \'.\Téber Dezső, Urszinyi I~ároly, az Ok.le_ 
les Gyógyszerészek Orsz. Egyesületének elnÖ 
Czeglédy Béla. nz Okl. Gyógyszerészek Orsz. E 
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:,~Íiletének ügyv. titkára, Budanovics 1'ibor . 
_}iajdu Aladúr, Pogúny Lúszló és Szcntn1ih<ílvi 
_--G_éza gyógyszcn~szck. 'I'isztviscllik: ;.\Icsler Fcrcn.c, 
'Sz_ölllíssy lslvún. Zilahy Kiss :\liklós gyógyszc
[észck. 

gyógyszerész alkalmazottak legkisebb munka· 
bérét megállapitó bizottság. 

Elnök: dr. 'rún1ossy Zoltún nyug. egyet. ny. r. 
tanár; alelnök: dr. 2\lozsonyi Súndor n1in. tanúcsos. 

____ bgy. ny. r. lanúr: rendes Ingok: Földényi Alajos 
gyógyszerész, az (). Gy. 0. E. litkúra, Löcherer 

,-Tn1nús, dr. Széki "l'ihor egyel. ny. r. tanúr. Cr.;.;zinYi 
Í\ároly :\lABI gyógyszcrész.felíigYelii, az (). GY. Ö. 
E: elniike. dr. 'f'auffcr Gúbor. 1;l·1netprónui ,\·01rr 
L,'ajos a B. ti~·. ·r. elnöke; póttagok: dr. Augusztin 
)3éla egyet. rk. lanúr, Czeglédv Béla. I\.oritsúnszkv 
Ottó. Hnósz .lúno;.; ()'fi. nliga~gató. Sarkadi \'ng~· 
;iánrlor crrr gyógyszert~SZ·f<'ífcliigy(•i<'i. Szl'n tg:'i li 
~-niel, Szenln1ihúlyi (i0za Ps Crügdv .lúzsef gyögy. 
cfészek. · 

M. l!ir. Ipari Anyaghivatal. 

:-:< __ : Elnök: :\Iagasházy BP!a rniniszlcri tanúcsos. 
qgyvezclií igazgató: Eúrnly Lajos hni. lk. alezredes. 

Ipari An!JO!f[lazdálkodási Tanács 
Elnök: 'I'nry Gergely ny, úlla1nlitkár. Elnök

yelles: :\.Jagasházy Béla n1in. lanúcsos. :\ 'fa
'snak az iparügyi 111iniszter úllal kineyezclt 12:·J 
· van. köztük dr. \'iléz ''úradY Lúszió orsz. 
. képY., nén1etprónai 'V'olff Laj~s. Yi!l•z I\n\'Úls 
Ítr l·s Gróff Gyula gyógyszerl~szck. 
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Ipari Anyaggazdálkodási Tanács Gyógyszeripari 
Osztálya. 

Elnök: 'fory Gergely ny. :íllan1lilkúr: 
helyettes: dr. vitéz \'úracly Lúszló. 

Az Országos Kö:zegészségügyi Tanács és a Gyógy'_~· 
szerészi Továbbképzés Központi Bizottságána 
névsorát lásd az Evkönyv 1941. évi kötetének &2.ái 

illetve 638. oldalán. 

ll !: l!J K 0 Jjll ll A s 
Magyar gyártmány! 

a közgyógyszerellátás, 
a MABI, 

OTI és 
az összes közkórházak részére 

szabadon rendelhető. 

B Ili E R s I> 0 R IF, 

Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és 
Egyetemi Gyógyszertárak. 

1. Budapest. 

3H7 

dr. ?\lozsonvi Súndor orvos- és gyógy
.szcrt;szdoktor. eg\:elcnli ny, r. tanár, müi. tn-
nácsos. - · 

iga=galó: dr. Csipke Zollán okl. "YÓ"'Y-, ' 1 b. b. szei:esz l'S or\'osdo dor. fílycgyész, egyet. e. rk. 
lanar. 

::::;Ídjunkllls: dr. Nén1edy In1re gyógyszerészdoktor. 
·, egyel. HL tanár. 

i'a1uirsl'g\é.dck: dr. I-Ialtni Pál gyógyszerészdoklur. 
dr .• „1g~1er Dezsőné gyógyszC'.!rész, dr. Kcdvessy 
G~·örgy gyógyszeré._<;zdoktor, Sluka Vil111;

1 
gyógyszerész, dr. Bolla Hezsőné. 

'(J!feleuii gyakornokok: An1hrus I\lúra. Andriska 
József, ~ulogh-Bodor Egon, C;.;ere Elen1Cr, pri
I11or Dosn Andrús, Fiirstner Béla. }\hindi 
Ilona, I\isdégi i\Iagda, ifj. I\oritsúnszky Dénes. 
:\fattaysovszky Felicia, Ne1nes Sarolia. Hi"<i 
Súra :\Iagdolna, Saskó .fenc'í. "\\"élwr Gúhor, !_~·. 
SzeMií Ba!úzsnl'. Zsoldos Eszter gyógyszen;-

II. Szeged. 

·gató: dr. l)ú,·id La1·os e<>1·e1 ,. 1·1· 1 · . o . .. ~. a11ar. 
gyés:::: dr. Novák István. -
~rSl'[Jéd: \'etro Lajos. 
:~ [f!lal.:or11ok: Apró Lúszlö. 
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Díjtalan gyakornok, tis:::lt•lctdijas guógyszcrésZ~ 
Dr. Barta Lúszló, Dr. Tarjányi Jó1.scf. 

1'is:::tclcldijas gyógys:crés:: Gúl Júlia. Bányai Zol~ 
tán. 

111. Kolozsvárott. 

V czető: Dr. Fcrencz Aron egyeten1i Ill. tanúr. 
Fő1Jcgyés::.: Betöltetlen. 
Tan<irscgédt~k: PL·tcr \Iihály. 

Péterné Valentini :\Iatild. 
Soósné Barkó }~Ila. 
Szatlunúry ,Jcnö. 

Gyakornokok: l~iss Ödön. 
ZsignHintl Irén. 

Gqóaus:::crés:: l)r. I\.fillly. Ferenc. 

A debrcct'lli (·s fH;csi egyete111i gyógyszertúrul.~1 
n1inlhogy azokban gyógyszerészkópzés ncin folyik; 
a húzi gyógyszertúrak kiiziill szerepelnek. (Lá:ú]{ 
518. oldal.) 

Gyógyszerészeknek előadó egyetemi tanárok 
l. Budapesten. 

Kir. Hl. Púz111ú11v Péter 'l'udo111únycgyctcrncif;_:·.!i 
B<ilcsis:t'lflldo11uín11i kar. . ::'' 

Dr. Auguszlin Bt~la e. rk. tanúr (gyógynö,·é11j~:· 
isrnerete). 

Dr. Békésy György ny. r. lanúr (fizika). 
Dr. Friclli Hezsű Ill. lanúr (törvényszéki 
Dr. I\:onck Frigyes t'. rk. tanúr (a\kaloidúk 

cht>miája). 
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/í)iod-Várallyai Dr. :i\f.iksa Gyula n1e1Tbizott előadó 
;~)(·:· (gázvédelem). ti 

-:::;Dr. ~Iödlinger Guszlúv e. rk. tanúr (gyógyszeré-
;.. szeli állattan). 
:'flí· .. Paál Arpád nv. r. tanár (növények anató-

·. miája, stb.). · 
.)Jr. Schulek Fle1nér e. rk. lanúr (gvórryszerel· 
>. chen1iájn). - b- " 

Dr. Szabó Zoltán ny. r. tanár (rendszeres növénv-
tan). · 

Dr. Szebellédy László nv. r. t:inúr (ált. és szer-
vetlen chemia). · 

„:·Dr. Széki Tibor 11\'. r. lanár (szer,·e~ chen1ia és 
analysis). -

r. ~z,trókay I\ú!n1ún ni. lunúr (lts\·ún\·\anJ. 
r. \ e~h ..-\.nh~l :gyet. adjunktus. 111egiúzo!l elő

ad? (kva!itutiv analítikai ké1nia). 
r. \\f:her J)~zs'.í Illl'ghízolt elöadií · {lievezclés ._

1 
gyogyszt'rt·sz1 li iva 1 úsh:i). 

Orvos/1ulo1nú11yi kor. 

r. A.ndriska Viklor e. rk. tanúr. iner•bízolt elii~ 
adó (egészségtan). 1'.' 

r. Alzt~! Elen1ér egy. rk. !:111úr. n1iniszlcri tanú
cso.s (a gyúgyszcrúszelre Yonalkozó jorrszabú-
fy~). . b 

Csipke Zoltún e. rk. lanúr (gyó['\'Szerészeti 
vizsgálatok). 
Darányi Gvula 

Gusziáv 
szerha!ás!an). 

ny. r. tanár (közegészségtan). 
e. rk. !unúr (kísérletes gyógy-



340 

Dr. tlalnuli János 111. tanár 
vizsgálatok}. 

Dr. Lipták Pál ny. r. tanúr (gyópyszei:is_rnere!). 
Dr. ;\Iozsonvi Sií.ndor ny. r. tanar, 1111n1szteri 

tanúcso:'i (gyógyszerészet). . 
Dr. Né1nedv linrc 111. lanúr (galenus1 

készitn.1énvck cléíúllílúsa). 
J)r. Viléz Istv;'111 nl. tanúr (élehniszerek hygienés:· 

vizsgálata). 
Zúkó András vezérkari alezredes (korszerii hon

védel1ni kérdések). 

II. S•egeden. 

J\.ir. 111agy. J1orthy .;\Iiklós tndo111fu~ye?yete1n. 
,\fatbenutfil.'ai és tern1és=elludonu1nyl kar: 
Dr . .Abrahfun An1brus egyet. ny. r. tanáf7:; 

(állattan). 
J)r. Fröchlich Pú\ egyel. ny. r. tanár (fizika)'/ 
l)r. Greguss Pál egyel. ny. r. tanár 

tan). 
Dr. Kiss .~rpúd egyet. ny. r. tanár 
Dr. I\:och Sándor 1~gyel. ny. r. tanúr 
tan újrcndszcríicknck). . --< 

])r. l\.ocsís .lenü egyet. HL lanár (kv_alitar 
kémiai analvsis újrcndszcrü hallgatoknak 

l\ijclölt katonai ~elöadÓ (honvédcln1i kérdéself 

Orvostudonuínui kar: 

J)r. Bruckner Gyiízii egye!. ny. r. lanúr. 
ké1nia), 

:141 

Dr. Dávid Lajos egyel. e. rk. lnnúr (gyógy. 
szerészet). 

Dr. Jancsó :\Iiklós egyel. ny r. tanúr {gyógy~ 
szerisn1eret). 

Kanyó Béla egyet. ny. r. lnnár (közcgész· 
séglan). 

Dr. Kőszegi Dénes egyet. 111. tanúr (a gyógy. 
szerészi ké111ia tnegbízoll előadója). 

1,11. Kolozsvár. 

/{ir. rn. 1''erc11c .ló=.sef l11donuinyt'fl!Jl'fc111 
l\olo:svár. 

Fizikai Chc1nia: J)r. linrl' Lajos egyet. 

-;~\-nalítikai Chcn1ia: Dr. Szubó Zoltún egyet. rk. 
lanúr. 

'Allalúnos l'.izika: Dr. Gyulai Zollún egyet. r. tan, 
~~llalános Alat!an: Dr. (ic!t•í .J{17;sef l'gyt'I. r. tan. 
;\-i;ványtan: J)r . .Szentpéteri Zsign1ond egyel. r. tan. 
"Italános Nö,·énvtan: J)r. (iyiirffv Is1,·t111 í'gyt•l. 

r. tanúr. · · · 

'}talános Nöy{·nyt:in n1eghízoll e]('iadó: J)r. K1llll 
Erzst'bcl egyet. 111. lanúr. 

\iezelés H gyógy.szerl·szi hiva!úsh:i; Dr. Feren('z 
Aron egyet. 111. tanár. 

Gyógys:t•rés: doktorandusok eliíad<Í- t!s 
vi:sgú:latá tanárai: 

'ógyszcrisn1crcti kulalúsok és Yizsgúlatok: J)r. 
i\féhcs Gyul:i egyel. r. tanúr. 

egl>szségtan: Dr. Farugó Fcn!lll' egy(•!. rk. t:in. 
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GyógyszeréSzeli kutatások és vizsgálatok: 
rencz Aron egyel. n1agún tanár. 

Gyógyszerészhallgatók egyetemi vizsgáló 
bizottságai. 

1. Budapesten. 

ElsőéYes és újrcndszerií gyógyszerészhallgatók 
vízsgúlóbizollsúga: 

Elnök a n1indenkori bölcsészctkari dékún. 
'I'agjni: 

Dr. Békésy György (fizika). 
Dr. Paúl 1\rpúd (növénytan). 
Dr. Szabó Zoltán „ 
Dr. Szebellédy Lúszló (chc1nia) 

r. tanárok. 
II. éves 1914. előtli és 19..J:O. elölli régi rcndszen 
gyógyszcrészhallga lók szigorlati vizsgú !óbizottságiÍ 

1. Gyakorlati s:::iyorlal. 

Elnök: az orvoskari dékún, elnökhclyi!lles a 
dékán. 

Vizsgáló tagok: 

G !JÓf/!J s::<' rlí s: lial I yaf ó k <'f/IJCI cnli oiZii!Jdf ó 
bi :olt ságni: 

l)r. Lipták Pál (gyúgyszeris1neret). 
J)r. Szé.ki 'l'ihor (chc111ia) egyete1ni 

lanárok. 
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{~sgálóhelyetlesek: 
(> Dr. Issekutz Iléla (gyógyszcris1ncrel). 

Dr. Szebellédy Lúszló (chc1nia) cgyctc111i ny 
r. tanúrok. 

.. ·;J{Orn1úily h iz tosok: 
·· Bayer Antal gyógyszerész, 111. kir. kor1núny-

főlanácsos, 

Dr. Grosch I\:ároly tniniszteri osztályfőnök, 
Dr. l\Iolnár Andor nliniszteri tanúcsos. 

2. Eln1éleli szigorlat (zúrószigorlat). 

·:iEtnök: az orvoskari clékún. elnökhelyettes a pro· 
dékán. 

Vizsgáló tagok: 
Dr. Darányi Gyula (kötegészségtan), 
Dr. Liplúk Púl (gyógy.szcrisn1crct), 
Or. ?\Iozsonyi Súndor (gyógyszerészet) 

!cini ny. r. \an{trok. 

"Vizsgúlóhclycllesek: 
Dr. Andriska Viktor e. rk. lanúr (közegés7.

ségtan), 
Dr. Csipke Zoltún e. rk. tanár (gyúgyszerö

szet), 
Dr. Issekutz Béla 11\'. r. lanúr (gyógyszcr-

is1ncrcl), · 
Dr. Szebellédy Lúszló ny. r. lanúr (chc111ia). 

Onnúnybizlosok: 
l3aycr A.ntal gyúgyszcrész, nL kir. konnány

fötanúcsos. 
Dr. Grosch I~úroly 1ninisztcri oszlúlYfönök, 
Dr. l\Iolnúr And(;r nliniszteri tanúCsos. 

il 
·1 
-:1 
il 
fü 

il' 
f' 

d h 
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a. Feljogosító (npprohációs) 
Elnök: az orvoskari rlékún. 

dékún. 
Vizsgálólagok: 

Dr. l\fozsonyi Sándor ny. r. tnnár, 
tanácsos, 

Dr. \\'éber Dezső gyógyszerész. 

Vizsgálóhelycltes: 
Dr. :i\Iozsonyi Sándor ny. r. tanár és 
Dr. \\'éber Dczsö gyógyszerész. cgy1núsl 

helyettesítik. 

4. Gyógyszerészdoktori szigorlat vizsgálóbizotlságá·~·~: 
Elnök: az orvoskari dékán. clnlikhelye:llcs: a pro~::: 

dékán. 

Vizsgúlótagok: 
Dr. Darúnyi Gyula ny. r. tanár (közegés~ség~

lan), 
l)r. Liplúk Pú\ ny. !". \anúr (gyógyszeris1neretL, 
Dr. i\Iozsonyi Súndor ny. r. tanúr. 1nin. taná~ 

csos (gyógyszerészet), 
Dr. Paúl Arpúd ny. r. !anúr (nöYl~nytan), 
Dr. Szabó Zo!tún ny. r. tanúr (nöYénytan),~ 
Dr. Széki 'l'ibor ny. r. lanúr (che111ía). 

\'ízsgúlóhelycllesek: 
Dr. Andriska Viktor e, 

sliglan), 

Dr. Szehellédv Lúszló nr. r. tanár (chen11a/! 
Dr. Paái Arpátl és. 
Dr. Szabó Zoltún ny. r. tanárok 

(egyn1ú.st helyetlt>sílik). 

:'''fn:<iai: 

II. Szegeden. 

réyi és újrends:.:crií hallgatók ui:sgálrí 
bi:::ollsága: 

Dr. I\iss :\rpúd egyet. ny. r. lanúr. 

Fröchlich Pál egyet. ny. r. tanár (fizika}. 
Dr. Greguss Pál egyet. ny. r. tanár (uövénr· 
tan). · 
Dr. I\iss :\rpád egyet. ny. r. tanár (ké1ni:t). 
Dr. h:ocsis Jenő egyet. n1. tanár (ké1nia). 

régi ren~ls:erü, 19-1.0. clötl[ g11ógys::.erí~s:
hallgalok s:igorlati f>i::otlsciga. 

fi::.ikából: 
Elnök: J)r. I)úvid Lajos nv. r. tunúr. 
Elnökhelyet!cs: Dr. I1nrc Lajos ny. rk. tanár. 
Vizsgúzlató: J)r. Gyulai Zol!ún nv. r. lanúr. 
I-Ielycllesc: Dr. Gonthús Pú! nv. r.· tanúr. 

[{é111iriból: . 
Elnök: I)r. Dú\·id Lajos ny. r. tanúi-. 
Elnökhelyettes: J)r. Gyulai Zoltán nv. r. tan. 
Vizsgúztatók: Dr. Szabó Zoltán és .Dr. hnre 

Lajos ny. rk. lanúrok. akik kiiHicsönösen 
helyettesítik egynuíst. 

Altalános 1Yü11énylanbúl: 
Elnök: Dr. Dúvid Lajos IIY. r. lnnúr. 
Elnökhelyettes: Dr. Gyulai Zoltán nv. r. tan. 
Vizsgáztató: Dr. Gyéírffy István nv. · r. tanúr. 
HeJ~·ettese: Dr. I\ól Erzséhet n1aiún!anúr. 
gyakorlati ké1niúból: 

Elnök: Dr. J){1vid Lajos ny. r. tanár. 

ti 
;, 
I! 
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Elnökhelyettes: Dr. Gvulai Zoltán ny. r. tan~' 
Vizsgúztt{tó:. Dr. Szabó Zoltán ny. rk. tanár:· 
l·Ielyeltesc: Dr. 11nrc Lajos ny. rk. tanár. 

fii. FL·ljogosílú (approbcíciós) vi:sga. 

Elnök: a rnindenkori orvoskari dékán. 
1'agok: 

Dr. Dávid Lajos egyet. e. rk. tanár. 
Borbély József gyógyszerész. 

Korn1únybizlos: 
Dr. Jancsó f.Iiklós egyet. ny. r. tanár. 

IV. Guógys:erés:tudori s:iyorlat vi:sgáfó 
bizottsága: 

Elnök: a 111indcnkori orvoskari dékán. 
\'izsgáló tagok: 

Dr. Bruckner Gyözö egyel. ny. tanár 
Dr. Dávid Lajos egyel .e. rk. tanár 

szerészct). 
Dr. Greguss Pál egyet. ny .r. 

tan). 
Dr. Jancsó }.liklós egye!. ny. 

szeris1ucret). 
Dr. I\:anyó Béla egyet. ny. r. 

séglan). 
J)r. E.iss Arpúd egyel. ny. r. 
Dr. E.öszegi !)énes egyet. ni. 

•anúr {ké111ia). 

Ill. Kolozsvárott. 

(l\.inevczésük folyarnatban va~1. . . 
egyetc1uen csakis újrendszerií gyogyszcreszkep~ 
folyik.) 

Magyarországi Gyógyszerész EgyesUlet. 

(Budapest, VI., Hegedűs Súndor-u. 17.) 

il47 

i\Iegalakult 18i2-ben. Atszerveztelelt: 1921-bcn. 
1:Telefon: 225-098. 
, Elnök: dr. Yitéz Várady László, ni. kir. kor
·-:n1ányfőtanácsos, országgyül~si képviselő, Szentes. > Társelnök: nén1etprónai \\Tolff Lajos, Buda
pest. 
_ Alelnökök: vitéz l(o\'úcs Aladúr. Budapest. 

:::'Thury 1\ndor l(iskúnfélcgyháza. 
Ügyvezető igazgató: Gróff Gyula. 
Pénztáros: dr. Bayer Antal Budapest. 
Ellenőrök: BudanoYils 'l'ibor Ujpest L~S Fekl'le 

Zoltán Budapest. 
'fitkúr: Csúszúr Antal. 
i\Iúsodlitkúr: \rcrcss 'fihor. 
Pőköny\·elö: Sin1onides G{:zn, a i\lagyar-O!asz 

JJank ny. cégvezetője. 
>- fálas:tniriny: rendes tagok Budapcslriil: Csúnyi 
{n1re, dr. I-Irabéczy Oszkúr, Janilsúry L:.íszló. dr. 

,. ;áczúnyi IstYán, J\alán Gyula, dr. \iolnúr Alfréd. 
j. Orvényi Béla, Héthelyi József, dr. Schulek 
la és Szkalla László. 

Rendes !agok Yillékrül: a ker. elnökei, továbh{1 
._ Auher Lúszló \fohács, Barla Dezső Nagvvárad. 

k Viltnos Palánka, lleretzki Péter ~Iezöherénv. 
der Olló Sopron, Borbély József .Szeged, Brcu~r 
lnuin. Zilah. Dúvid .Júnos \L·vásárhely, Fejér 
rna Nagyszöllös, l"ördüs Lajos ](ccske1nél. I-Io· 
ka Dezső I\olozsvár. liorYáth Zoltún Dernye, 

Dusún Ujvidék, E:ádár Andor Sátoraljaújhely, 

l.'.'.••1' >-: 
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Cso1nay (l{auf1nann) Ernö Veresegyháza. Királyi 
'.\fiklós J{o1núron1, Koczka Pú! Szolnok. Kovúcs· 
Andor 1larosvúsárhclv. l\.uvúcs Kúlrnún :\lezökö~ 
vesd, Küttel Dezső Ki.iszeg, Lápossy: Kúroly Alsói. 
vereckc, dr. ::\lészáros Zoltún :iliskolc. dr. \Iiha~Z 
lovits Jenü Dehrccen, \lolnúr Antal Pe.stszentitnre/: 
Nagy Istvún Párkúny, Nonn Júnos ~agykúroly·,< 
Hebn1ann Hókus Balassagyannat. Szendrey S{ui'~ 
dor Báránd, SzölHisi Jenö orsz. gyiil. képviselfr": 
:\lakó, dr. 'fakúcsy Nagy Lóránd Szt•kesf'ehérYáÍ'~ 
·rörök Arpúd llegyeshaloni. . 

Póttagok vidékről: Losonczy Vince I\aposvár,:·: 
dr. ::\ferkly Belus József Nagykanizsa, Réthy I\á.-< 
roly Békéscsaba, \'égh Lúszló Szolnok. .Iankó,-:;
Gvula Zsúka, Csanda Endre Nagyvúrad. \\rieh1nd< 
(i;·u!a Sarkud, Kré1ncr Lajos D-~s, dr. \lúrtonf•/t 
Li1szló Kolozsvúr. l·luszúr Ilona Szovúla, Súndo·r· 
Zoltún Erdöszentgyörgy„ Grossinger l\úroly Uj:'.,. 
vidék. dr. Búnffy Boldizsúr Zenta, Szúvics Szilúrclé" 
Szabadka. 

lga:gatólanács: dr. vitéz Várady Lúsil 
elnök, nén1etprónai \\Tolff Lajos túrse\nök, vitéZ· 
Kovúts Aladúr és Thury Andor alelnökök. Gróff 
Gyula i.igyv. igazgató, tlr. Bayer Antal p('~ztároS: 
Budanovils 'I'ihor és Fekete Zoltán ellenőrök;· 
l.súnyi In11·e, Janilsárv László és Réthelyi .Józse 

1\eriileli elnökök; Szentgáli Dúniel UjpeS 
dr. Zalai I~úroly Cegléd, Csiláry G. Olivér Széke 
fehérvúr, Stinner Itnrc Györ, ).larinczcr Je 
Csorna, dr. Bisiczky András Celltlötnölk, Pials'. 
Gyula 1\.apusvúr. Zalai .János Szekszúrd, dr. Vond 
Antal Pécs. Tenu·sYúry .Józst•f Szeged. ifj. Szé 

H4!J 

m<'Béla Szolnok, 'folvay Imre Debrecen Dolesch 
:X·T~sef . Bé!.;:ésc~aha, Beniczky ~fik!Ós Eger. 
'.-.·.:\fcgay Arpad hassa, Farkas Súntlor i:·rs„J·u· · „·. 
'\.<Sm. eringai Lajos Ipoh·nyék. 'l'ólh Islv'ui- ;r't1', 1 1·~\:

11.' lf" t G .. - . . . , .1 ~acs. 
:,dr. · 111 7: yorgy holozs,·úr. Ajtay G. Gyula N•inv. 
\vára?, Nagy .Jenö \.f:1rosvúsúrhel~-. dr: i\Jészfi~~s 
-:::·_Zoltan. rn})· l~cr. elnök \.Iískolc, 'I'ahajdi Gvörg~· 
·„:Szntnu1rnen1eti, dr. _i\Ial~ray László Baja, B. Üros-z 
,~Fer~n,c. Bpest a .. szan1v1zsgúló hizottsúg elnöke és 
dr. \\ eher Dezso ,Bpest a laniiriyj bizt·itts'i" eli ··1-1_ ··1 ' ' t'I. •' M 10 ~e 

. \.eru et1 tarse.ln_öl~ök: Szn1ik Gyula Óbecse: 
;~f!chels Gvula U3v1dek. Snn1ar1"li Ilc•i·i z 1 ·· · 1 • • • · . • • „on1 )ül'. 
He1sz er Gyurgyovanszkv :\uré! Zent·1 ?\.fnhi:1 A · 

'~ial Pestszentin1.rc. - "' ' ' ' 'r · n~ 

:·„, .s;áml1i:sgdlól>i=ottság: B, Orosz f'erene elnök 
'1~~g3n1: Geffcrlh Dezső Székesfehérvár, I\álnui.n. 

~la Bu_dapesl, Szekeres István Ujpest, \\Tirker 
anos Rako~kcresztúr, Póttagok: dr. Fiilep Agoston 
. lapes!, C1bulka Endre Szentendre, Kóros István 
1kospnlota. 

Ta~iigyi bizottság elnöke: dr. \\Téber Dezs" 
;Vyliu. vegyvizsgáló állonuísa· (VIII Angtclcl·?, · 

ca 8) V t" d R · · " b \ -. eze o: r. eitnu1nn Nándor ·r 1 
2-207. · e „ 

1:c_ndégs.:::obái: \'I., liegediis Sándor-u. 17. 
/i..onyvtara: \TI., l"Iegediis Sándor-u. 17. 
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. G • ysz Egyesület kerUletei: A Magy. vog • . 
1• Gyógyszerész Testület. 1. A Budapes 1 • , 

1 t VIII A•u1telek1~u. S. Buc apes , " bo 

\l•1pílási év: 1809 . 
.t ' ') 993 Telefon: 13---- · 

~ „ ,., l rónai \\T olff Lajos. . , ,·.· 
Elnok: neine P . D . _,. l"'lZ'''lió: h.oYac.s.· 1 . dr \Vcber ezso. o' ·o' ·< 

Csúnyi 1nre :s · J· .1.: ·v Lúszló. l\.linyYlúros::· 
Ödön. Pénz~aros: .· :

1
}

11 
s.uÉllcnör: llofer Autat:: 

dr. 1'e1nesvary lsl\.in.l' „,. l'inil dr. Bayer:.· 
• . j "OJ·. 'CJCI ~ • 

Vú!aszln1any1 :'.n 1': 1:. 11 .: Islv:tn Fl'kcle Zollán,. 
i s i !1·1 I ·1sz o • o . • . r I; 

Anta, z '":1 ' ·" · .: 1 .. : . .Juhúsz \Iúrton, \a an_ 
dr. I-Irabeczy. ()~z ~· 11 \·I· 1.-,,. dr \Ioi'nár Alfréd, 

't '· J\OY'\('S . d{' • . • "' 
Gyula, \'l l'Z ~,., : · if:. ()i·y(;nyi Béla. H~·thely1 
B. Orosz l L!lllf. ·! •.. · ;. 'I'or<lav I·erc>ne .. ·: S 1 1 J· Bel·t es \JlLz -
.Tózsc>f, d~·- _e n! e.\." i~. «ir. ·Illés Enclrc, dr. Korá~-!: 
Vúlaszl111anyi polt,\:::i(~ · . .- ·· J- · Frvin. 

nvi :\liklós t•s dr'. Zah_ui:u~~z,.,,\.l)l'S Í'i•rok: En1únuc.-·i ... · - · ·1 ·111zolls'1"1 Ite · 't:> - -
Szú1nv1zsga 

0 
· ·' '.:' • · z ltún Steiner Osz:-_: 

I · I-I "rav .:\ndor, h.orant .o ' , p. -r;-.-.;-
Géza, c_,1; .e. ~ > : ró S ·nthin1s I!on,1, o.tta':~--
kár, I•ah1:1llusne b.~ .. ) 1 . 1' ;1.1 Fl'"Yeinu ht·.> 
Szclltlo, 1·1'11cz.\· Béla es I í.'\"C) :>e '1: · -1-n: l'el·e··1·e::_,'>: 

!„ Bele"h \.Hru ), \. -----,: ... · · rendes la"o \.. 0 • - l · · J'< zot!sag1 ' . :::i () „ 1.: r .Tan ttsary .asz _(),-f 
Zoltún, dr. llrahec_z~· :\l~7;l:;~o~sv Béla. B. ürosr:: 
vitéz I\ovúts .Alad.''.'~ {. iilélhel\:i .József, Szilvássy. 
Ferenc, Pandula .Jozsl:, .. PóÚ•1nok: Csereny• 
G\' László, Szl\cs :.rn~i. 

13
'-"1· · ·

1
1··1 Orvén 

' 'I !' IH'I\" e.! ' -~ Géza, J\úlinún Be a, \1 • - , . 

Béla. . ._. .1 . ,-crvczete (XIV., Stefáni 
G1]og11.~·::crv1_sga o . - \r t ... SperocJv 

- ?~. 'l; "1 ?9-G3-87): cze o. b • 

ul -::> •• t;. - ' . t"'· ButtitF'er Antal. laborator1un1 'eze 0 · r.:i 

il5! 

fi. Budapest-vidéki kerület. 

Elnök: Szentg:.íli D:.íniel (Gödöllö), társelnök: 
-~fólnár Antal (Pcstszentirnre), elnökhelyettes: Bu

::\Innovits ]'ibor (Ujpest), alelnök: Páy Ignác (Nagy. 
télényj, pénztüros: dr. llernolúk ,Júnos (Pestszent. 

;Uírinc}. litkúr: Csúszúr Anlal. \"1í!aszt111:'1nyi tagok: 
{--Ilorzsovay Isl\·ún (Csepel), Cihu!ka Gyula (.Szent
_- cndre). Csonka Iléla (l\islarcsa), Dvorük Alfréd 
;'._:'(Fól), Gulyüs Benja111in (J\:ispestj, I111reh Jenli 
-;-(Ujhartyftn), J\:aJiay .Júno!"i (H:íkosszen!nlihúly). 
'Kaczián Sarol!a {Pestújhely), J.~ajdacsy Pú! (Buda. 
Íélény), Cso1nay (l\aufn1a11.1 Ern(i (\'eresegyl1:íza). 
"erschhaunuuayer l\úroly (Eszteri-.;0111). Kóros Ist

ván (Rúknspalola), I\ürnH•11dy S1í11dor (Budakeszii. 
-.Ír. Lé,·oll Ish·ún (Pesb-zenlL'rzs1~JJe!). Szt·kcn·.<; Is!-
-,-·án (Ujpcst), .Szigvúrt .Júnos (11ác), Sziicsné Szücs 

Úlia {i\Iútyúsföld), 'l'an1ús .:\Iihúly (.Soly111úr), dr. 
ragaszky I\úzn1ér (Húkoscsaba), \Virkcr .Júnos 
Üúkoskcrcszlúr), dr. Zalay Dezső (Kispest). \'ú
szliuúnyi pú!lagok: 'fnntússy })l'zsii ( B11d;1 fok J. 

as Zol!ún (C:;il!agliegyL Le11gyl'! Endn· (Húko~
egy). 

f'cgyclini ldzo!tsúg lagj:d: elnük: Szentgt'ili f):'1 

'el, :L\Iolnúr .-\n!al, 1\ürinendy Sündor, póttagok: 
rzso\"ay JstYún és .SzigYúrt .János. 

:\ l.;l'rii!elhcz lar!ozn:ik Pest \·úrineg\"<;hiíl ll:l 
ységh('íl 180. Esz!ergo111 Y111~htíl 7 lil'ly;~n H. {)sz. 

Csen 120 lielyP11 18H gyúgy.szcr!úr, köz!lik .'l fiúk. 

fii. Pest vármegye déli kerülete. 

El11ök: dr. Zalai 1\úroly (Cegléd), elnökhelyct
'fhury Andor (1\iskunfélegyháza), alelnök: 
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a kecsken1éti testület mindenkori elnöke, fötitká" 
Fördös Lajos I{ecsken1ét, pénztáros: Bachó Súndo·' 
tiszteletbeli elnök: Farkas Ignác. 

Választn1ány: Borbély Endre (NagykörösJ: 
Buttinner .A.rpád (Lajosmizse), Gellér .János (Kis·: 
kunfél~gyháza). Csorba János (J(ecsketné.t), AU:?'.\A<' 
rózy 'fi bor ( J ászs7.entlászló), ! ... nutn;r L~JOS {Tc~r::.í~'!;: 
tel), I{atona i\largit (I\:ecskemet),_ Racz Jan.~s (l{1s.f: 
kunhalas), Bachó Sándor (Cegled), Sz. 1oth Jó
zsef (I\:iskunf élegyháza), Pnuli Péter ( Kecskeméth:;. 
Ligeti Ernő (J(alocsa): . . . , . 

Fegveln1i bizottsag tngJaI: Sz. l oth 
Gellér · J~nos, Székely Sándor, i\fester László, 
Zalai Károly. 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak: 32 
70 gyógyszertár; közte 1 fiók. 

IV. S%ékesfehérvár~vidélci kerlilet. 

Elnök: Csilúry G. Olh·ér (Székesfehér\·árL:·. 
alelnök: dr. Takúcsi Nagy Lóránd (Székesfehér~. 
vúr), titkár: E. Lukáts Béla, pénztáros: Geffert~~
Dezsö (Székesfehérvár). 

A keri.ilethez tartozó gyógyszertúrak: Fej_" 
vúrn1envéből: 40 helységböl 50, Veszprérn n1egy(f 
!.Jfil 1 íb- helysénbtíl 20, Zala várn1egyéből 1 hel;;_t· 
st·gböl 2 gyóg~·szertár, összesen 58 helységböl 7 
g-yógyszertár; közte 6 fiók. 

V. Győr-vidéki kerUlet. 

Elnök: Slinner Itnre (Györ), alelnök: 
lédv Ferenc ('fét). titkár: Dalibor László (Győr" 

· Vúlasztn1ány: Barna Antal, \Iarkovits P~ 
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~:i.iiovits Lajos, ·ro111k::i Ivún. Fegyeln1i hizollsági 
'hffok: Slinner In1rc, :\fi.il!er Elek, Sal .Júnos. 

· A kerülethez lnrlözó gyógyszerlún1k: G:"i:Ör 
t:;irn1egyének 11 helységébiíl 22, I\:on16rom vúr111e
;.;'\:énck Ja helysl·gbül 14, i\foson vár1negyének 9 
fibiység1~hlíl 10. Veszpré111 vúrn1egyPnek 11 hf'l:vsé
déhiil 1-1 gyógy~zcrtár. ()sszescn: '14 helységből 61 
B:\·ó,.,.vszer!ár, köz!c 3 fiók. o- 0-

VI. Sopron vármegyei kerület. 

F.lniik: !\farinczcr .Jeni) {Csorna), elnökhe
Plóclercr .Tcni) (Cseprpg). iigvv. elnök: Ni

i\filivoy (Sopron), titkár: Jehn .-\ntnl (Sop
Tiszlelelbeli elnök: Szerdahelyi .János (Sop-

Vúlasztn1ány: özv. Lelo\·its .Józsefné, Groh
mann Vihnos, Binder Ottó (Sopron). Re11111ann 
"íiéla (Beled). 

Fcgyelini hizo!!súgi tagok: Binder Olló. Nindl 
únos, Kreutz \ralde1nár; póttagok: Dobsa i\lihály, 
Í:hurina Cyrill. 

< :\ kl~ríilclhcz tartozó gyógyszertúrak: Sopron 
· ín1egyéböJ 17 hclysógüűl 26 gyógyszertár 

VII. Vas-Zala vármegyei !terület. 

.Jelenleg szélv{tlnszlús nla!t. 
Elnök: dr. Bisitzky :\ndrús (Cel:dö111ölk). túrs

ök: dr. ~lerk!y-Belus .József (Nagyk.inizsa), al
'ök: Eíirv \'i:n1os ni. kir. korn1únv1anúcsos 
'kvúr, tiikúr: Lendvay Endre {KöszCg). 

23 
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\T{daszln1ányi lagok: I~.üttc~ D~zsö, .· ~·or!t 
. C .1 I, 'ios. Szi"e\,·ary Zollan, \ 1tez Sz 

Dcncs, se))' ,.,.i, • 
1

'. ' J ·. f dr Dvorszkv Bél 
lay Gvula. dr. Szn1ol is ' ozsc , . . . 
di: \Viencr .lenö, 

1
). _ .. 

1
. , 

, F l , 1 '1zolls"t"i taaok: dr. i1s1lz '-.Y l\U • errye 1111 ) • ' 0 0 • • • 

, b- S· 1", József Szitrelvary Zoltan, pó .. rns dr. zn10<. iss , .. , ? „ -

\a;r~k: Lukúcs \'iln1os, ~lr. :\T1c1;cr, f~n~.' r,. ,·-' 0 

1 . "J 11 l'll'lozo ayonyszc1 t.uak. \ .1s \at ·\ \.l'l'tl C lCZ • · ti. o. • • j <j' 
. . I· 9J hclys0rrébé\l a4, Zala varn1egycnc (-_'"".,_ 111c1gYt;

11

~1 '„ 1-· 10 ,;,,0,;~)·szcrtúr összesen 50 helységblJ··.· .. ,-hc yscgc Jo · o. t> • • •• ' -.,>::;; 
7 :! gyógyszcrlúr; közi e 2 f1ok. \.v 

VIII. Somogy vármegyei kerület. 

El „! .. Pi·itsck Gvulu, alelnök: Súrlory 
110\. ' _, , •. (' ·< 

, 1.,, "· 0oz\úros: Losonczy 1nc · • · __ ·:~.· 
\1l "1t ('S P : F·'J . . Odön Lieher ílela ·.'e Vúlaszt1nany: •1 ny · 

Losonczv Vince. . . I . · sr t .:': 
- 1 , I" 11 .. „,„. \lillchnann .(nn, ~.tro Fe"\.(' 1111 nzo :-.. n· · ·. 

Lajos, Buclin1ác Inue. . . . , . „ .... 
"I I] , l'll'IOZO "V011)'SZCil,11.1k. A keru e 1cz • · .?~ ti ..•. 

, 1 "I 1'1 <ryó"vszertúr, kozle 9 !1ok. seg JO )· v. · n. · · 

IX. Bar~nya vármegyei kerület. 

E!11iik: dr. \'ondra :\.nl:~l (l1l·~·sJ.'„ ~·li~?ld1~!; 
dr .. .\ubl·r Lúszló \\Ioh:1cs), IJ\k.11 e~ pen. les: . 

ros: \Veiµ"l 01.'zsli O?é:sJ: .. . , .. ·.,: \' „ 1 · s· l111.-u1v: l· r1dnch Sando1' ;\Ic1 tha> 
, 1,:.l .'

1
. zlsl\~;111'. ,„,,,. J-liilincr .József11l!, 

JOS. '..01\ · ' ' . . • ' l . „. Cso1~ka \'il1n;1. Vadnay Zoltan, So l 
ne. ·'· S · t • Endre tagok: 'frólJcr \Júrla, z1ne ar . 
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. Fegyeln1i hizo!lsúg: Fridrich Súndor. \Vcigl 
Dezső, póttagok: dr. Auhcr Lúszló, .:\Icrlha Lajos. 

:\ kcriilethcz !arlozó gyógyszertárak: 27 lH·ly· 
séghiíl ·12 gyógyszerttír. 

X. Tolna vármegyei kerület • 

Elnök: Zalay .Júnos (Szekszúrd), alelnük: 
licrczog l~Ie1nér ('l'olna)„ tilkúr: .i\Iichiili 

'i\íihály (Bátaszék), pénz!úros: Polonyi 'l'ihor 
(Szekszárd). Tiszteletbeli elnök: id. Szeghy Súndor. 

.„ Válaszl1uúnyi tagok: dr. Geiringer Júnos, 
/'.:Forkly Géza, l~orilsúnszky Dénes, dr. Pú!Yölgyint" 

Szily :\Iarianne, PrHefort f'ercnc, Szendrovics 
~'Yi!1nos, ifj. Szeghy Súndor, Ulrik ,József. 

:\ keriih•!!Jez la!'IC>ZÖ µyúµ-yszer{1Ír:.1k: ;!J IIL'
Jyen -10 gyógyszpr!úr. 

Xl. Szeged-vidéki kertifet. 

!Hszl'lnük: vi!l·z Vúr:idy L:'iszlú, :ilelnc"1k: ·r('· 
fuesvúry .Jc)zsel'. iigy,·. elniik: Borhl'I~· .fözsef. fc'i
tifkár: Apró .Jenü, pénztáros· Frankó .Andor, tiszle
íc'tlicli c!niik: Frank! Ant:ll. 

Vúl:tszlinúnyi tagok: 13arcsay Kúroly, 1·Iallyasy 
·Andor, dr. Leinzingcr :itúria, Pósa Balúzs, i.\Iészii
I:os hnrc, (Szeged), Szt'lllcssy Istvún (Szentes), 

hilipp Islvún. 1\ristó Nagy Islvt1n (I·Iód1nez{). 
· árhcly), Czújlik Lúszló, (Csongrúd), ''iléz I~i-

Aly 1\Iihály ((\lakó), dr. I\iss Lajos (Kistelek). 
· Fcgye!n1i hizotbúg: .Sziillc'isi .lcnü, Pósa Balúzs. 

llagok: Bul1..:sú Barna, Szcnlcssy Isf\·ún. 
A keríilelhez tartozó gyógyszerlúrak: Csong
vármegyéböl: 16 helyen 69, Csunúd várme9~·~~ 
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böl: 12 helyen 21, 1'orontál \'Úr1negyéhtil: :-3 
3 gyógyszer!Úr, ÖSSZCSCil: 31 hclységJH'íl ÜiJ 
szertár. 

XII. Szolnok várn1egyei lcerület. 

E!n9k: Szele Béla (Szolnok), elnilk!ielyet-. 
les: Koczka Pú! (Sznlnok.I, titkár: Végh Lúsz16 · 
(Szolnok:). scgédtitkúr: \\~C'igl .JózsC'f. pénztúrnok:·' 
J lt·1-czcg Ferenc (Szolnok). 

\'álnszln1ányi tagok: Nyitray Tibor, 
Géza, Bauer .János, Ferenc In1rc . .lózsa 

~;:~J~~~'.1hnclwr Pitl. ,\lt'xander J\úlmún. :~1 
A kcrlilPll1cz tartozó gyógyszcrlúrnk: iisszcscn 

-10 lil'lységbti\ 7H gyógyszcr!úr. -~{~ 
XIII. Debrecen-vidéki kerület. 

Elnök: Toh·ay Imre (Debrecen), elnökhclyet.:_ 
t('s: Osgyúnyi József (Nyírcgyhúza), tilk(1r: Aranyi : 
Súnclor (Debrecen), pénztúros: I\f1poszt~1ssy Géza 
(Debrecen). 

\~úla;.;zl111únyi tagok: Ill'l'Íng Ernii (Polgár)',, 
Benkő Sándor (Derecske). Rirtók J_,_ Súndrrr <l1.'.'" 
( Piispökladúny), Fiillcr .T f1nos (I~Iajduszoboszló),', 
Beke Barna (Debrecen), Illés Zsófia (Nyírcgyhú~
za). Liplay Albert (BPrcltyóújfalu). \\7nlhn:inn Ari
púd (Téglús), I-Iörörnpö I1nrc (Diidszcntn1ihú!y( 
Sz. Szabó .Tenéi (Debrecen), Török Gyula (Nvir.::' 
egyháza), Pénztúri cllcntirük: Lassú1;yi Józ~sef; ,, 
Papp Gyula (D0breccn). Fcgycln1i bizottság tagJa.í,[ 
Jónap Aladár, :'\én1clh Lúszló. clr. :\fihalovits Jcn'ö~ 

(Debrecen). 
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·~.r-,: A kcrlih·thcz tartozó nvó"vszert·íral·· !·!· 'd ;.,_ ,.. ti.ti.•<\ • .IJU 
'.<\;iirrncgyt;h;~I: ~O helyen 5-1 gyógyszerlúr, SzahÜ!cs 
··nínnegychol: :1.1. h('lyPn ·10 gyúg>·szerlúr. ()sszc>~ 

Scn 5·! h1!lyt·11 10:! gyúgyszL>rlúr: kiiz!c 1 fiók. 

XIV. Békéscsoba~vidéfd kerület. 

El_nöl~: Dolcsch József (Békéscsaba), titkár: 
Szebereny1 1\ndor (Békéscsaba), pénztárnok: Varrr, 1 
Antal, tiszlclelLcli elnök: dr. Südy Elenlér b 

V"úlaszln1:'111yi tagok: Antal ·A kos (Ujkínvós. 
özv. Farkas ..-\nlaiI~é, (SzarYas), J\Iúday 1\E1dúr 
(Gyo.:na), l\Ioln:ir :\Iihaly (Orosháza), Petrv Zolliin 
(~csod), lla~elly .. Júnos (Békés), llé!hy ·Károly, 

' (1eczy lJl'zsu. Pultaguk: :\[olnúr :\Iihúlv {•s dr 
· .Szcrnzú I111rc. ~ · 

·.·-- J\ kerület fcgyelrni hizcttsá 0 a: J)olcsch .József, 
.~t:dr. Slidy ~.rnő, Szeberényi :\nd~r, Réthy J\:ároly. 

A kcrulclhcz tartozó "YÚ"YSZ"I'i•'1 1··il" ·\I" 1 
:\viinncgyél1öl 3 h<:lyc11 ·l. Bék0s ti .. \·Ít~·n;c,,'v[:i><·i1 :~~ 
}1:Iycn 6!, .. Bihar vúr1ncgyébűl 5 helyen 6: Csan6~1 
\':tnucgychol -t helyen ·1 gyógyszertúr. ()sszcsen -1!1 
J1clycn 75 gyógyszertár; közte 1 fiók. 

XV. Heves várn1egyei kerület. 

Elniik: lll'JJi~zky :\lik!ús (Eger), tilkitr; Galain. 
Jú.nus dr„ pénzlúros: Sz:diú Béla (Egt:r). 
Valas7:ln1ünyi tagok: Púnczél ..-\rpád, Cscrjún 

„ • \". Lz.uppon . .\n!al, Faj<'sck .lúnos Iro:i!J;i;is 
_fogyogyszcresz, dr. Ga!aruhos .János, I\:essle; Gyu~ 
Ja~ Saúry Gúbor. 

Fcgyt!ln1i bizt)!lsúg lagjni: Sperlágh Zoltán, 
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Bcniczky i>.liklós, dr. Galambos 
Gnúl István {~s Saúry Gúbor. 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak: 
si"ghen 48 gyéigyszerlúr, közte 8 fiók. 

XVI. Miskolc-vidéki kerület. 

:\lh. ker. elnök: dr. :\ll·szúros Zoltán, 
nök: Viunos ltnre. titkúr: dr. :\Iészáros 
(:\liskolc). pl·nzlúrnok l•s jl',gyzií: ::\Ienner 
ijay{•sz: dr. Póla Lúszló. 

t"I, \rálaszt1núnyi tagok: I~les Géza, J(ovúcs l(úl~· 
1nún, T„ollok Lúszló, Húcz .Tcnö, dr. Schulek Gyu~.é. 
la, Siska ?\liklós, Stcpán István, \\Téhly Istvá1l/· 
Pólingok: Barna László és Pesti József. · 

Fegyelnti hizollsúg: dr. :\ll•szúros Zoltún, tlr:: 
l\irúldi Júnos. B:'1ez .Jcnli, pútlagok: Pesti ,József: 
dr. Sehulek Gvula. v 

. .\ kcriiicd1cz tartozó gyógyszcrlúrak: 
\'Ú!'llll'gYl•Jii)\ aO lH•lyL'l\ iJ'.!, (iÜntfn· \·únncgyébiiÍ' 
ta hP\;·cn 17 gyógyszertúr. üsszL·scn 
GH gyógyszl·rtúr. 

XVII. Kassa-vidéki kerület. 

Elnök: :\Iégay Arpúd (l\assa), elniikhelyef 
les: Éhlert Andor (Súlor:1\jaújhely), lilkúr: iff .. 
Déri .Túnos (I\.assa). 

Vúlaszl111únY: Asztalos CiYt!la ((>laszliszk~l) 
Kúdúr Andor (Súloraljaújhely), l\nz1núry ZoH:. 
\Gönc), I\urucz 'fiya<lar (Szikszó), :\lik\c Ish\_ 
(llernúdzsadúny), Hólhfuchs Lászlú ('l'okaj). ' 

F'cgyeln1i hizo!lsúg: ),fégay Arpád, I\.ozm 

ll5H 

.
!fán, :\Iatavovszkv Gusz!áy Póll'1"0i·· L J- • , . · . · · • o '-· n -.acs 

'Íir.c (Bod~aszlius), h.iss István (lUcsc). 
.A. kcrnlcthez tartozó nvútr1·szerl'ii··il·. \1 • . , „ _ o~ e. • • •. -. . : JaUJ 

·~gyebu! 11 helyen '..!9 gyé:gyszertúr, Ze111pll>n rne
'ből 22 helyen 20 gyógyszertúr, iisszese!l an he-

58 gyógyszertár. 

XVIII. Érselrlcujvár·vidéld lcerület. 

J.::h!?l~: .l";'arl~ns_ Súndor (l~rsckújvár), társel
h.1raly1 .:\l1klos (J\01uúru1n), alelnök: Déri 

!adil~· (~'ágscllye). litkúr és pénzlúrkczelli: llaas 
zsef (Nagysurúny). 
. V:llaszl~núny: 1\ovúc.s Tiharnér (Ko1núro111) 
akusz ... Otlo (P_erbctc), Púlka .Jcnö (Órryalla), Is~ 
1es I·crenc. (Udvard), 7\(·nH:lh József 

0
(Guta) 

F~;:;:yehn1 .~Jizollsúg: :'.\lassúnyi Géza elnök,' ,Ja
ubo\1ls Dcz:-;o .\ng\al .\nl.il j)Ó[l't"i>I. \\'" 11 . . · „ '- · ' ' n ~. 111 ~ Cl 
:;tvan cs IfJ. Abonv1 Endrt' 
· .. :.•.·.·_· .. A kcriilcthcz l.arlnzó ;.;vÓ"Y::.Zt·rl:11 .• 1 .. :-.' .. 1 .. '] „! - ' . <:>. ' .t \.. ; '\ 1 1 ~t 
~t.g):: io.: ' helyen B gyü:::yszcrlúr. Pozsonv · lllC

·cbol t,-~ hch'cn 1·! !!YÓ"Yszcrt·'tr I' ·zt 1-, ' ,, „ • _ "- o. · · , , „:::.. e f:,0111 nte· 
:ebo_l :~ helyen D gyógysz(•rtúr és I\ornúron1 Yúr
.~~ycbul 10 _helyen .1·1 gyl>gyszert{ir, összesen :J,1 
l)Cll ·12 gyogyszertar. 

XIX. Balassagyarmat.vidéki kerület 

El!1,ök. S1ne1,1~1gai ~„aju~ ([polynyl·kJ. lúrsl'i
. hcbnun1n 1,~lkus PJalassagyarinal). :ilelniik: 

csera. In1r_e (LcY:ii. litk;"tr: !\it;s lh"l:Í (Balass:i
.nnal~.'- ,p.~nz1::1ros; lliiclill·r ,J('n1'i (Hal:;s.sagyar
,f). \ .d.iszt111.111y: On1ppa Ernli (:\:igysallli'i, 
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i\lcdvcczky lviiklós (Nagynu1ros), l\:űhahny Elc 
(Balassagyannat), Csépe Istvún (Fülek), Gúl Isi~ 
YÚl1 (Losonc). 

Fegyc:nli Lizottsúg: S1nclcna Aladár, Kó. 
l\.ároly, Csépe István. Póttagok: 11eydrich h.ároly" 
pongycloki Hólh 'l'ivadar. 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Bars me~. 
~yéböl 6 helyen 8 gyógyszertár, llont nH'gyéböl 5 
helyen 6 gyógyszertár, Nógrád iucgyéból 29 helyei]; 
35 gyógyszertár, összesen: '10 helyen 49 gyógy~· 

szertár. 
XX. Munkács-vidéki kerület. 

Elnök: 'fólh Islvún (:ilunkúcs), clnökhclyet·_ 
les: Fejér Barna (:Nagyszöllü.s), alelnök: Vaszo--; 
esik Andrús (Ükör1nezü), titkúr: Szúntó Gfz. 
(~Iunkács). 

Vúla~zl111úny: .Arvay György 
Bólh István (:Nagybcrczna), Buday Ferenc (Vúsá~ 

rost1an1é11y}, Füley Aladár (Nagydobrony), I-lalúsi 
Súndor {Ungvúr), 1-lcn.:zeg Istvún (Hahó), lloykó 
.1 únos ('fiszaújlak), So1nogyi I\.áro!y (E.ürüs1nező); 
'fo1ncsúnyi Ödön ( Ungvúr). {-

Fcgychni bizollság: dr. Ferenczy Júnos, 1'óth 
fstvún, Gaycr ,Júnos, póllagok: l~ekésházy Zoltúri" 
és Dancs 2\liklós. 

i\ kerülethez tartozó gyógyszertárak: llcréb 
ruegyébül 18 helyen 27 gyógyszertár, ~L'tn1111aro'S' 
111egyéhül 1-1 helyen 17 gyógyszertúr, Cgocsa 111c·~
gyéblH -! hci)·cn 5 gyógyszcrtúr és Ung n1egyébör 
8 helyen 14 gyógyszertár, összesen: -1-t helyen ' 
gyógyszertúr. 
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XXI. Bihar-Nagyváradi !cerület. 

· E:nök: Ajtay li. Gyula (::\agyvárad), elnök~ 

J1elvcl!cs: Dobsa Súndor (Ahnosd), pt'.>nztáros: 
:'.,!Cs:{nda Endre (:\'agyYúracJ:I. 

Yúlasztrnúnyi tagok: Barla l)ezsl) (:\agyvú~ 

·:rad). Benkő Súndnr (l)erl'cske). Bayer Gyiirgy 
>>.< (Biharpüspöki), Csont LCnúnl (:\agyvúrad), .ll~nkc'i 
- /G\'ula (Zsúkn), I\:otsis Dczsií (E\cscl:1. Pajor Pú\ 
--:- (N°agyvúrad}, dr. Pcnkcr Súndor (Sz0kclyhid), 

Szendrey Súndor (Búrúnd), \\'ieland Gyula (Sar-

:\ kerii!cthez tartozó gyógyszcrtúrnk: Bihar 
vánnegyéből 73 gyógyszeriúr. 

XXII. Szatmár-Szilágyi kerület. 

Elnök: 'fahajcli György (Sznt1núrne1ncti). cl
nőkhclyctlcs: :\lolnúr :ilihúly (Szat1núrné1neti). 

-titkúr: .Iaknh :\rpúd (Szat1núr11é111cti). pénzlúros: 
;:sch!ell Géza \Szaln1úrné1ncli). 

A kcrülethcz Sz:d111úr- és Szi!úgy \'Únnegyei 
::gyógyszcrlúr:ik tartoznak, lisszest·n 72 gyógyszer~ 

"<~!úr. 

XXIII. l{ofozsi kerület. 

Elnök: dr. llinlz György (Kolozsvúr), elnök
··helyettes: :L\é1nelh ;\.11dur (Koluzs\·úr), tilkúr: 

-:>Kraus Ottó (E.o:uzsvúrJ, pénztúrus: tlürög Lúszlú 
:-,_-·(Ko!ozsYúr). 
:_ Vúlaszt111únyi t:igok: Bróser Guszl{n· (J3csz
;:-lcrcc), dr. Cscrcnyés <.lyula (I\.olozsvúr). Fckclc 
-;::_Antal (Zsibó), Fló\Jr ,Júzsl'f (I~olozsvúq. llolicska 
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l)czsií (Kolozsyúr), J_,ilschel En1il (Dés), J_,ukútS· 
Ferenc (I\.olozsvúr), Nits Júnos (Szan1osujvúr)'; 
0-'ovák Súndor (I\.olozs). Sehcsi Béla (I\.olozsvúr). 

A kcriilelhez I\.olozs-, Szolnok-Doboka- ('.S Bt~sz~. 
tcrce-Naszód -vúr1ncgyei gyógyszerlúrak la rtoznak;.
összcsen: as gyógyszertár. 

XXIV. Székelyföldi kerület. 

Elnök: Nagy .Jenő (:\larosvúsúrhcly), 
helyettes: Löffler !\larcell (Csíkszereda), 
h:ovúcs A.ndor (i\Iarosvúsúrhely). pénztúrlJS: 
?\-lúrton (i\Iaros,·úsárhely). \'úlnszt111únyi 
Bajnok .Jcnií (l\ézdivásúrhely), Barnbús Ferenc· 
(Uzon), Czoppclt Ernlí (Szúszrégen). J)úvid ,lúnoS 
().-larosvúsrúhcly), l·Iahnúgyi Ernii (Szúrhcgy)·,· 
,Jl\ger ?\Iiklós (Székelykcrcszlúr). Koncz .-\ndrú 
(Székelyudvarhely). . . 

A kcriilelhcz :\laros-·rorda, Csik-, Ilúro1nszék-
('s Udvarhely YÚn11egye gyúgyszt>rtúrai 
fis~zcscn: 80 gyúgyszcrlúr. 

XXV. Délvidéki kerület. 

Elnök: dr. ).lakray Lúszló (l3aja). túrsclni." 
kök: Szrnik Gyula (Óbecse), ).lichcls Gyula (U' 
vidék), San1arjay Béla (Zornhur), Ileiszler Gyu 
gyovánszky Aurél (Zenta), titkúrok: Giirhe Gyu 
(Baja), Pulsay IZú\Jnún, Ilin l)usún, Grnssing 
Kúroly, Lehr Jakab, Antics György, dr. Búnf 
Boldizsúr és IIuszúgh l„úszló, pénztúros: Gür 
Gyula. 

-vúlaszl1núny:1 B-eck Vihnos (Palúnka), D 

U6B 

- ,Júnos ~:\Iagyark:inizsa). l1<'csk6 'l'·1111r1s 

Go1nbos), l"forvath Zoltún (Dcrn,·rl r .. ' 1• -fi11J. (Baj111ok). Krausz Ferenc . (·I-r·· 1' .:.szlen.slz _;;y 
' ,.· Ist · (S 1 · ot s.ig · „l'!-

_an_ 1 • van za >adka-?\a"vft'.·nv) ifj J r. 
:ászló (.Júnoshahnn). Pracfo1~- Tóz.s ,j· (B'-:. _ _,,l11e'.1cz 
.-,, · D · -" 'A - ·

1 
' „e <1cs:i inas). 

{l.•l} czso (. pat1n,. Scln1k Gvtdn (lij .,.! r : 
hn1nacher Zoltán (Csc>rvenl··i). S· ,1. ·\ti ),\szJ.: 
'f 1) ~- ·1•· 1 . . ,, .. zc inger Jeno 
1 e es .. Ic ly Be!a (I-Iorgos). 

~e/:. A. kcrulrthez lH5 déh·idél~i gvcínvszp1·t-'11· 
ÍJZlk. '· "· • - ' !:tr-

Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete. 

"Székhelye: Budapest .:\la Íllatott 1 . " , . 
aszL•rvc·ztc•\plt 190'! J P. 89.~ h.111. „ . · · , , .·. · -i:ni. 1ni1Jd 1n:ll-li('n. Va-
l11.dl.1po1 lh.08h.(d Jll'llg(i :1 ft>!h"l1•!(•s 1) ·f'· ·t ·. 

k hl'ludúsával. ·· t 1zt t -

Elnük: Baver Antal ·iJeJi1,··,1·,··,1·. 1 .. 1 ·r • · d ·. · ' · ' ~ .. O{' lPl'('r •1• 

~e,~ „ r. ~·~o.~·\·atl~ .Tenö,„pénztúros: dr. Bayer Ant~l. 
CllOI. h..il.tll (1vula. IJ"\"\'('Z"l" 1·11·: ·- .. . 

(". \"I _ · "· ·• 0 t ,.11. St1110111-
1cza. a asz!n1únvi !·irru]·. 1 li11f11 . J .. 

e Géz·1 J • e· 1 !~ ':--. ,, lCI '('IJO. 
. . „ '. l I. iro 1 ~ndre. l\.orils:'inszkv U!!ú 

__ ad:111y1 l:udrc. .'.\e111(·nyi :;„,, 1 . s· . ' . 
''d . S· '' ' . . . . . d ( O!. •. Jlll:1110\";J\S 
:~ 01, · ze1cL1hcly1 h:troh·. Pú!!·i"oi·· I · 1,, , 
>renc dr 1· · · :\f' ·. 'ri '· < l. J<!lon 

E- ui : \O!'<lll_\'l • iklos. Szú11J\'iZS"Úlrí hizotl
;: H'l'!t :\ndor, (ll'rt' (i1"za és Hrídy J)l'zsr'i .. 

udapesti Gyösgys~el ré~z iesiület Nyugdíj· és 
ege yzo~egyle1e. 

Alapílúsi év: 1885 _ El „ 1 .. ' . . . 
I
J (i,·{i" . „ , .• „ , , · „ , no ~sege es l1szl1kar:i 

: .. „:;.-szt11·sz lv;;tu!c•tt•\'l'[ azonus \'of! inin-
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díg s 19-l2-ben kin1onrlla f(.>lnszlúsúl {•s 
Budapes!i (;yúgyszerl•sz Testült>l!ll'. 

· Magyar Gyógyszerésziudományi Társaság. 
Budapest, \TIII., Üllüi-úl '.Hi. 

:\lakull 1922-hen .. ·ragok szú1na: 850, 
'fiszleleti elnök: dr. l\Iúgócsy-Dietz Sándor, n 

egyet. ny. r. tanúr. Elnök: dr . .TakaLhúzy Zsi 
n1ond, ny. egyel. ny. r. tanár. Alelnökök: dr. Szé 
'l'ibor egyel. ny. r. tnnúr és dr. ?-.Iozsonyi Sánd 
niin. tanácsos, egy. ny. r. tnnár . .Jegyző: dr. I·IO 
\·úth .Tcuö a Székesfővárosi Közkórhúzi Gyógysze"' 
tárak ígazga!ója. Fölitkúr: dr. Liptúk Pú! egy. ri 
r. tr1núr. 'l'ilkúr: dr. llalinai .l:"tno.s egy. n1. lnnii 
Pénzlúros: dr. \\'éber Dezső gyógyszerész. Elleni.)', 
dr. Zalay Dczsö gyógyszerész. l\:önyvláros: 'd: 
Csipke Zoll:"in {•µ-yí'I. rk. l:tnúr. :\ \'t'Z{·lc"ileslille 
tagjai: dr. Andriska \ 7iklor egyet. e. rk. lanár,-cI 
Augustin nl~la L'f!Yl'I .e, ny. rk. t:111úr, Bayer Ant 
kor1n. fi.ilanúesos, Erny('y .József !l1Úzcun1i föigti 
gató, dr. Gróh Gyula egy. ny. r. tanár, Gyű 
Gúhur n1. kir. gyógysz. f(iigazgaló, dr. lsseku' 
Béla egy. ny. r. \anúr. I\:ori!sún:.zky Olló, a Ne_ 
zelközi Gyógyszerész SzöYt~lS('.g alelnöke, dr. i\~i_l. 
(iyula egyet. e. rk. tanúr. dr. Schulek Elcrnér 
rk. tanúr, dr. Siegll'r ,Júnos egy. nL tanár, 
Szchcl!édy Lúszló egyel. ny. r. tan:'tr. "; „_' 

A 'l'úrsasúg tilkúri hiYaialúnak, az Ertes1 
szerkcszlliségének és kiadóhivatalúnak cí1nc: Bu~i 
pest, Ollöi-úl '.Hi. ·relefon: 140-2-1:9. 
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,kf~veJes Gyógyszerészek Országos Egyesülete. 

Budapest. \TIII.. Népszínhúz-u. 27. 
Tel.: B40-ilH. 

Alnpitlatott n1inl Gyógyszcrészscgédek Orszú
-0>05 Szövetsége 190H-bnn. lijjúalakult 192.J-ban. 

. ~lnök: Urszin~·i I\:úro!y. Alelniikök: Czeg
'dy Béla, dr. I-fnln1ai .1:'t11os. I·Iajdu Aladúr. Igaz
'1fós{1gi lagok: Pogúny Lúszló. Laborczi Vihnos. 
'rinúsi Qynla. Pénzlúros: Endrényi Erníi. Ellen
r: Bahís Pú!. Füjegyzíi: Papp László . .Tcgyz(): 
'ontos Jcníí, SzcrkcszUi: Földényi Alajos. \r;íl:~szt
}ányi lagnk: Auh('r Is!YÚ!l. Eg0rdi Gl>za. F6nyes 
"éln, Fnky I111re. GPclcnn .c\rp(1d. Qy{irffv Súncl[)r. 
ajnal Béla. lichs László. I\crczö Znl!ú~, I\:isdégi 
renc, l\oYúis Súndor. dr. Lelkes György, :\Iarton 
dnr. 1'.Iiklós Zollún. Plrchala J\úrnly Lénúrd 
or. Hcrnelcy-Flill'PP 'I'ibor, Sz:trYash(;zi Ferenc. 

torjún IJezsii. dr. \"l·gh Antal. Vú!aszl111{n1yi p6t. 
ok: .:\lrnúsi Ernii, Benk{í Andrús. Fehérkú!i 
kiir, Frcnda Zsig1nond, dr. J-Iuszúr János. 'J'a. 

CS Ferenc. \TL'ress Júnos. Szenttnihiilvi Gí~Zn. 
;ínn·izsgú!ó hizo!!s:ígi tagnÚ: JJeintz (.iéz;l, J\asz:i
zky Gyula, Vass Endre. 

Dcbrf'ceni fiók: Elnök: Pia!sek .Júnos. 
J(ofo:.svári fiák: Elnök: Lúszló .Jcn(í. 

Nagyváradi fiók: Elnök: 1\.öpeczy Súndor. 
ilfarosuúsárhelyi fiók: E!niik: Osrúth EIPn1ér. 

ti 
>!! 

' 

''I 
'.••1' ' 

,J 

i 
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Budapesti Gyógyszerész Kaszinó. 

VIIJ., Aggteleld~u. 8. 
Telefon: 13:3--129. 

.:\lakult 1930. évben. 

J)í.-.zP!nük: dr. liuúl Endn·. El.niik: Csái 
linn: .. .\\elnökük: Ft>kl'ie Zo!tú1.~. :\l:,1.1or~1ss~· B," 
Pl·nztúrns: I·Ioft'r :\utal. Ellenor: >;en1cny1 :"..; 
dor. Ilúznagyok: 'l"t'llH'SYÚry IstYún.. . 
\ ·.·1· szt 111 .-11 ,,- 1• \auok: Sll'ÍllPr ()szkar. Y. l\O\ 

,) .1. . • . " • 111· . 1 ( 
·\J· 1: · I·t11itsr1rv Lúszlü. :.\lolnar .· l'l't, >n 

• ,l( .ll. ' ' . ' . . . s ·1 . 
Ferenc. ()rkl·ny Hugú. Hiesz Arnllll, · z1 Y~~sy . 
1 : „ j' l''iinav Bl·la. dr. Gnúl Endre. \Vollt La,1 

„\SZ O. 1 • _ .. J> i j 
Bozó Géza. l~l\ií lslYÚn. Szíics .::.rno. anc Ha. 
zsPf, \\'iesiH'I" Lajos. Betl•gh h.aroly. „:\Iaga~· I:: 
111 ún. CserC'llYl'i (i(•za. dr. \\'l·liL·r J)vz;so. dr. Zacl. 
rúnszky Er,:in. \.úlaszlntúnyi pc~1lln~o~.;: (~r. !,;. 
!' J • s·,„11 tJiirinczi Bl·l:i. Sztnn,·1zsgalo h1zntt·s··. ~l e. · ,,_ · 1 1' 'I !' \„ · ·. J ·,, ·"r C>r,·l·11Yi Bl•la. h(·rpe a. \Cll .1111.1 ' (, .~ ' . . . . .. 
Er~·in. Szú111Yizsgúlú púlt:igok: Jl1k!t'r (1yorgy, 
k1'le :\ndor. 

Hadviselt és Tartalékos Gyógyszerészek 
Szövetsége . 

. -\lnkull tH-10-IJL'll. Cl·!ja ;1 kal.0~1:n~is~~lt 
ti·ny gyógyszerl·sz~:k k~i-~iill a. h:qlars1 .1·~~ _ 
szc!!elll úpolúsa. ()SSZL\)OYt'IL•leil. .„- HH l~ck '.
hall a húhorú tnrt:nna :Ila!! szunPtl'lllL'k -)_ 

szakonkl·nt tarlj:i. . , . , 
·raµjainak szúu1a liihh szazr;1 ru_g L'~ lll 

111 . kir. honrl•dst>g. niinl a rull csasz., l'S k1r.
hadSl'l'L'ght•Jl szolgúlt tart. gyógyszcrcszckct 
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foglalja, leki11let nl·lkiil arra. hog~- ndn! 
·.-rvógyszcrészck, Yngy n1int csapattisztek 'IPljl'SÍ
i;i.tlck szolgiilalol. A n1ozgalo111 elindítója (•s inPg. 
icrYczője :\fezey .Jcnö µ-yógyszerész-czredcs-ftiigaz
nló roll. ,JpJenlegi Y(~Zt:léist~g: Budano\·ils 'I'ibor. 

J1urgclli Fl'rene és Dr. Lelkes (iyörgy !:irt. gyógy. 
hadnagyok. frgyvezctés Burgelti F. Bp. \"If.. {iaray
ii'r l!l. Tel.: 228-679. 

Gyógyszerészelc Turista 
Társasága. 

Budapcsl, XI., Szcnl linre 
hcrccg~ütja ·1. 'l'el.: 2fi7-59G. 

Alakult 19·tl-h('!1 ?\Iezpy 
Jenií gyúgysz. ezredes kczde-
111é11yt>z0sl>n·. 1ni11t :i l\Iagy:ir 
Turista Egyt•sii!Pt .,(;yóyys::c

részpk" csoporlj:i. Ezl-r! a 'J':írsas:ig re1uf<'s tagjai 
Cgylien u :.\!. 'l'. E. lagjai is, egyl·hkl·nl csak p:'ir
lüló tagok lehelnek. Célja a kari túrsudalnri 0rinl
·ezt'.S kin1lolyitésé11 kírii! a honisn1cret 0s a fl'I"BH~· 

•tjúrús lt•rjcszlésc, turista létesil1nények lú111oga-
forrúsfoglalús. gy{Jgyszeri"sz turista \·ag\' 

iiliihúz ll•l('sÍtése i'.s ' . .:__ ':.111y:1gi ('l'Cj(·hcz n1ért~;1 
alkaln1azoll gyógyszcri'.szek iidiil!clésc . ..\ 'l'úr

:ig hnYonln tülll1szür kirúndulúsuka! Ps lúrs:i.-; 
szcjövelelckl'l rendez, 111elyckcl a szaksajtó kii
!. 'fagjainak szúrna 100. 'I'agsúgi díja ni11cse11. 
kéntcs ado1núnyokból, .klYPnyck 0s le\'l~lz;úrú 
lycgck clad:ísúhól l:irtju fenn rnagút. li!tlbhiak 

gyógy·szt·n~sz 111l'll<'clékhúz Iélcsí!ésének a \er
pnipagúl.iúk. Ba11kcsckkszún1lúj:1 va11 (:J8.fiil0 
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sz.) a Budapest Székesfővúrosi E:üzs{~gi Takarék::. 
pénztár Hl. 1\risztinavúrosi oszl:'ilvúnúl. J{'l\·l·nye~' 
fehér pajzson kél kisebb pajzs, az· egyiken a h~rÍ 
1nnshalo1n piros, a inúsikon a kehely és kígyó kék'.
alapon. A kclt(íl rgy szúl gyopár fogj:1 iissze-; 
~I. 'l'. E. hcliikkel. a nagy pajzs felírúsa Gy. T. E.A 
1941. - Jelenlegi Y('Zct(is(•g: Czeglédy Béla, :\Iezc§_' 
Jcn6, nén1ctprúnai \Volff Lajos elnökök. Dr. Spcr-:. 
lúgh A.!adúr pénztúros, balúsfni C>rosz Ferenc el~· 
lcnör. Igazoló hizo!!súg: l)r. llorvúlh .Jenő t">s dr ... '. 
'\rcber Dczsíí. Túra !Jiznttsúg: Czibulka Gyula· · 
Cscrcnycy Géza. lfchs Lúszló és I\aszanfczk,:. 
Gyula. Or,·os: Dr. Kiss :\Iargit. \~úlaszln1únv: Af~·.:· 
hcrty Púl (Kassa). Fényes tiC>Ia. Földl·n~-i :\Jajos;, 
1\oYúcs Andor (\Jarosvúsúrhely). Gyiírffy Gábor; 
dr. Nagy ErYín. ha!{isfai Orosz Ferenc. Púsztor 
Lúszló, né1nelprúnai \Volff Lajosné. 

A budupesti kir. m. Pázmány Péier h.idományegyeJ-;
tem gyógyszerészhallgatóinak önképzö- és Se~-< 

géiyzö egylete. 

\'III., ~\Iúzcun1-körúl G-8. II. udvar, L cn1rlet. 
Alakult lSG:J. &vben. 

·ranún•:niik: Dr. :\f()zsonyi Súntlor ny·. r. t:-? 
ifj. elnök: Zalai I\úrolv. alelniik: ()rosz IYún. Hí~_ 
titkár: Sikos I\úroly. ti.tkúr: l)úsn Gyürgy. péÍ1ztAl; 
ros: :'\Iarsú-:'\letzger .\fi];:!ös. l.'l!en(ír: Szahú Dél 
jegyzö: ?IIozsonyi :\I:irie!tn. húznagy: I·Iodos· 
1Iiklós, küny\·túros: 'I'alár .JóZSl~f, hírúJ(jhizottsii 
elnök: Füller I\áro:y. Yigahni hizolbúgi elnö 
Pásztor Lúszlú, yig. biz. alelnök: Láng Lási(" 
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Válaszln1únyi tagok: r. r. II. évf.: 'fóth Gúbor. 
]\o\'ács Andor, póllag: Búnyavölgyi Khh·a, új r. 
II. évf.: Élő György, Szabó Sarolta, póttag: l'or
n1ási In1re, gyak. évf.: Fekete Lúszló, Szúsz Ta

"m:!S, póttag: ?\Iagay Tivadar, új r. I. évf.: \\'nlf 
Lajos, Schiifer Béla, póttag: I\onéczi László, hí
rálóhizol!súgi tagok: Sziícs Ilona, Uzoni-I\ovács 

·>Liiszló, Ihász István. szárnvizsgúlóbizottsági tagok: 
Csiki Erik, Dósa György. 

:::'A'_ ki~. m- Pázmány. Péti:r :u~?,mányegyetem gyógy
, szeresztanhallgat61 uRakocz1 baJtársi egyf',sUJete. 

\'III., ?\Iúzeun1-körúl 6-8. IL udvar, 
II. en1elet. 

Taglétszú1n: 1100. 

'\:' Oriikös rnagisler: Széki Tibor dr., n1agistcr: 
-,~Iozsonyi Súndor dr., 111agistcr hclye!esck: Andriska 

,::::~ík!or dr. és Csipke Zoltán dr„ vezér, országos al
:<yezer: Balogh-Bodor Egon. n1. b. vezér, ii. , .. nl· 
<-\;ezér: 'I'ólh Gúbor. kult. alvezér: Bertalan Pii! fö

iíl!o1núnyvezc!ií: 'I'a!úr .József, fökincstáros: 'I-Io
cíossy i\Jiklós, fökincslúrör: \\'éber Gábor, fiiíró
d,eúk: Búnyavölgyi Klúra. Gyulaszék elnöke: Ni
·olics I\úroly, nádor: Geörch Ferenc, darufönök: 
zunyoghy '1'a1nús, fij\övl·sz1nesler: Pú:-;ztor Lúszló, 

törZsfil: Pfeifer }.fúria, I\ovúcs .Andor, törzsfö h.: 
Kócsis Gabriella. Dósa György, udvarna..,.v: Lúnrr 
_k_~szló, föregös: Zalai l\ároly, sajtóhírve~Ő: Szás~ 
:'.l'a1nús, fulár: Farkas Lász;ó, törzsi íródeákok: 
::inczc ).Jagdolna~ Szabó Béla. 

2-1 
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A kir. magyar Horthy Miklós tudományegyeteni 
gyógyszerészhallgatók „Rákóczi" bajtársi 

egyesülete. 

Szpgcd, Gizella~tl·r :·L -- :\laku!t 1 H:!l-hen Szegeden.; 
()riiki'1s 111a!!islvr: dr. Sz(.ki 'J'ihor i'. ll\' r·: 

lnnúr (·s dr. Tuk,~lls Sú11dor Szeged .sz<1h. kir. ,::iro; 
f1'íispúnja. pµycten1i lll:l/.!Ún!u11úr. n1agis!er: dr. Dh·.:·~ 

11er Zoltún t·g~·elt·JJ1i ni. !anúr. \"(•z1'•r: Szinnai 
Lnr:·n1!. ;i\yezl·rek: !\!i111t•11t Z. Pú!. Bnrtoff~- Lúsztü:·'.:· 
nútlor: Ptdaky :\lihúly. J.;incsl:ÍrCJs: Honl\·(1r_\" Olga;'. 
kincslúriir: Pusk<is f><il. liiYt:sznH•s!C'r: Szúsz O<iíin> 
:'1l!on1;íny\·1,z:•líi: .\111bru-; .Tlfli:1 . darufii: 
(iyiirgy. rPµ-('ís: J\.pn{>z Erni.í. 

Nemzeiltö:zi Gyógyszerés% Szövetség. 

'J'iszildf~lbc~li ('\nilk: Prof. dr. L. 
I.cydc-11 l·s dr .. l. ,J. IIofinnn. llúg:i. 

Elniik: dr. E. l!i°1st \tadsen {I\openhúgn). 
;\]!".lliikii!;,: .\. Sclin1i1~n~r (l\t'rlin). I\oritsúnszkt 

Otlú !Budapest). E. S:i,·ilh· l\·t'k fCa1nhrid'gcf;· 
Pruf. Dr. l>. Y:t!l ().', !{;ro11i1q . .;«n:1. 

Fii!ilk:'ir: dr. ·r. Jl1d je\\·ijd l\\~inschol('ll. Bosclí:'.. 
pl(·ín \l. ('.\. !ill;,:'1r: (;. ,},fn_:..'e11s l.fe!lt•-St.-Pie1Tc).·'.:: 

A :-;ziiYelségnek ,·:111 tudor11únyos. gyógy'szer:·· 
künyYi, gyógyszerkiili.ín!egess('.>gi, sajtóiigyi, stb. bi. 
zollsúga. 

A !'Zih·etségnck tagjai Európa és n lölihi vilá 
rt~.sz úlla1nainak orszógos gyógyszerész cgyesillel 
A ki.i;.:ponti bizoltsúglian i\Iagyarorszúgot 1912. ~ 

a Szi)\'elségnek tDaO-han lartolt stockhohni, 
HZ i9;);->. ('.Yi brüsszeli kiizgyíílése a\kuhnúból 
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:'iilélnökké választott J(oritsánszky Olló képviseli, 
/aki a sajtóiigyi, tovúbhú a g\·ógv.szerészi fcl('Ji)ssérr 
:·"kérdésének. lanuhnúnyozúsúr~l J~ikiildölt biz~tt~{i.~ 
'.·::·.uak és a szövetség Boullctin~jc szcrkcszlübizott.s~
;,,::gának is tagja. 
· · · · Az orszúgos egyesületeket a nc111zelközi nagy
:·„gyííléseken {I\:ongrcsszusokon) taglél.szún1uknak 

n1cgfclclö szavazat illeti 111eg. 
· A Szövetség hivatalos közlönye a n1oslani 

·::·rihíghúború előtt 1913. óla {'ivnegvedenkénl n1c"
:jelcnt Bulletin, inclycl a rendes éS pártoló fa«~~ 
··!ugsági díj fejében kaptak. 

0 
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Szaklapok. 

Gyógyszerészi Hetilap. 

?\Icgindult 18(i2. éYhcn néhai SchédY Súndnr 
szerkesztésében: az lH-UL éYhen lehút 82. éyfo~ 
ly:unát éli. Szerkeszti: Rélh'clyli .Józs('f. J\:iarló
hivulal: Rökk Szilárd-utca 31. Telefon: 131-400 
Felelős kiadó: Dr. Gaúl Endre. 1923. június hó 
30-ig hetenként, attól kezdve három hetenként feÍ
vúltva jelent meg az 19[l8-hnn -HL évfolyan1úban 
Yolt Gyógyszerészi ÉrtesílÜYel és az 1938-ban 12. 
éYf. f..Ingyar Gyógyszerésszel. e kél utóbbinak/, 
19i38. decen1hcr hó 13-ún az 19:38 : X."VIII. t.-c.-ben , 
foglalt felhalahnazús alapjún kibocsájtott 4950r '_" 
1938. 1!. E. szún1ú s az idöszaki lapok és hirlap- _--: 
tudósító uj.súgok l'ngedélyezl•se irúnl p\(i!erjesztell 
kéreln1ek clulasítúsa következtében történt 111eg~, 
sziinl·séig. Elöfize\l·si ára egy lll'gyc(l{•\Tl~ 7 .50 P. 

Gyógyszerészi Közlöny. 

~iPl.!indull 1885. évben. n<'~hai Csurgay I\Jtlrnáil 
SZl'rkl'."ZtésV!Jen. az 1D-1il, l·vhen tehát 5D. évfo
lya1núl éli. Szerkcszlelll· 1.SH'.:l--tU:Hi. néhai
Karlovszky Geyza. J\iadótulajdonos (~s a kindúséÍ't: 
felelős ÖZ\'. E:nrlorszky Geyzáné. 'fúrsszerkeszui": 
Koritsánszky Olló és Löchercr Ta1nás. Szerkesi'~ 
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- tiíség és kiadóhivatali iroda: Budapest, VIII., Vas
ittca 12. ('l'el.: 139-225.). ?\Iegjelenik: hetenkéal. 
E16fizelési ára negyedévre 8 pengő. 

Gyógyszerészek Lapja. 

.. ::z Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyc
suletenek {alkalinazol t gyógyszerészek) hivataln'i 
lapja. i\IegindulL lHOfi-lian; 1H-t3-ban tehát aS-ik 
évfolyan1út éli. ~Iegjelcnik havonta k1'~tszc·r. Fele
lős szerkesztlí és kiadú: Fiildl·nyi Alajos. Laptulaj
donos az Okleveles Gyógyszerészek ürszúgos Egye
siiletc. Szerke-'>zliiség és kiadóhivatali iroda: Buda
pest, VIII., Népszínház-utca 2i. 'felefon: 340-:J14. 
A lapot az egyesiilcl tagjai díjlalanu! kapjúk. 
Elöfizclési úr negyedévre (i pengő. 

Magyar Gyógyszerésziudományi Társaság 
Értesítője. , 

Jiegindult 1025. évben. Dr. i\Iágócsy-Dietz Sán
dor, dr. Jakabhúzy Zsign1ond, dr. Széki 'l'ihor. 
dr. i\Iozsonyi Súudor, <lr. \Véhcr Dezsü és dr. 
Schulek Elen1ér küzrc111ükö<léséYcl szerkcszli: dr. 
Lip!úk Pál. 1\Iegjelenik két haYonkénl. Elöfize
lés~ ~lija egy évre 16 pcngii .. ~zcrkesztöség és ki~ 
adoluvalal: Budapest, VIII., L llöi-út 21i. ·re le fon: 
l'W-249. 

Gyógyszerészi Szemle. 

:\h·gludult 1H:l1i. nnycrnbcr 28-án: 19·13-han 
8-ik éyfolya1nát éli. Szerkeszti: dr. Szá~z 'riharnér. 
Szerkesztőség és kindóhiYalal: Budapest, IX., Üll6i-
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Fotyú-1 
szan1 

Község 1 Megye 1 jog 1 j o g n y e r 1 e s 

1. I~udapest (~90-i!() - --·· Pest sz. 1 Patay Sán.llor 
2. Csepel (5-ik) - - „ .. Jeney lstvan 
3, Kispest (9-ik) - - -- „ .. J-lonCczy Zoltán 
-L lv1~nfőcsanak - - Gyür-1\los. „ Piatsek János 
5. 1\1 'irágy - - ·ro!na Szilágyi Lajos 
ii. Pálfa- - - „ ,. Lengyel László 
7. Pestszenterzsébc· (1:-:l-i!i) Pest " Erc;.;ey 'J'ibor 
8. Sajóv<irkony ({)zd) ~- Borsod •• J-\1nbrúzy Tibor 
D. Somlószü!li)s*) - VeszprCn1 ., Sin1on Sf111dnr 

10. Szederkény - - - 1 Baranya •. Hangay Dezsö 
11. S1ente11dre (2-ik) --- Pest ., Szi!berl'. ilner Ferenc 
12. Ta!f!.rsicn!gyiir~y ,, „ C..:c1niczky lstv;ln 
1:-1. 1·is1:11t1c - -·-· - - --- Szabolcs „ vitC1. Ferencz István 
14. Tiiröl.:szc11·1nikl('is (5-ik) Szolnok „ Kúti l\t'll111án 
15. Visk - - - - - - ,\\úramaros " Szirn1:1y József 
Ez ;1 15 iu;;adow;iny,1z;i~; :1 ~ou;m l!J-10. Xl!J. B. At. !;z. renddeticl .n hclvrc kiirt p~ílyü;-at 

a!apian Wr!Cnt. E p:ily;ízat a!apjfrn lil-11- hcn Hl jog adatott ki. A kCt Cv abtt kiadott 25 jogosit\•anynn 
111! a .J:1-bó! fentmaradt 18-at a he!iiJ~ymiuis·;tcr visszavuuta s igy ezek nem l\eriilnck kia<l(tsr.i. 

~) ;\ fiM;: gyögyszerf;'tr 111egszíl11ik. 
A meg11a;wohhodott rnai fl\agyarnrsz:i1~ nyílnínos f~yógyszert;írainak szoím;1: 201·!. 

~ 

~' ... 

"' ..., 
~· 
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Gyógyszertári statisztika. 

A mcgnagyohbo<lotl n1ai ?\Iagyarország terfi;; 
Jctc 171.753 kn12

• Népessége (19.tl. október 10-i!d 
adat szerint) 14.669.128, népsiirlísége, kn12-kén'{ 
85.4 lélek. 

(Nagy l\fagyarország területe 282.31 í kn12 Jái 
kosainak szán1a 1910-ben 18,221.387 volt. Trianon'j 
A:fagyaron;zúg területe 92.833 kn1!'!, Iakoss:lga 3_.Z 
1930. évi népszámlálás szerint 8,G88.319 volt! . ,, 
Felvidék és I\árpátalja visszacsatolásával hazán 
területe 117 .14() kn12, lakossúgú11ak szán1 
10,817,28!i, Erdély hazatérésével pedig lfi0.105 kn 
és 13.U43 lélek.) 

Budapest terUlete 207 kn12, lakosságána 
szá1na (19·!1. január 31-ild adat szerint) 
népsiiriisége egy kn12-rc 5(jiJ2.8. 

A. nyilYános gyógyszertárak szútna: 19-12. de 
31-én - a már engedélyezett, de inég fel ncn1 álf 
tott, továbbá az ezidőszerinl sziinelel() gyógyszC_ 
tárakat, valarnint a iuegüresedel.I jogosítványok~ 
is beleszán1ílya -- 201-!. (.:\.dalaink szerint tehá 
1!ppannyi, nlint an1ennyi az 1918. évi 18 milli 
lakosságú Nagy-1\lagyarorszúgnak volt.) Ezek k 
zlil reáljogú 2-18, sze1nélyjogú 1 il5 és fiók ~ 

~'-Budapest szé.kesf_övá.ro~., gyó1ryszcr!á~·i~inak 
:'t9Ö (a i\Iarg1t-sz1ge_h liokgyogyszer,ta1 ral). 

(1918. végén Nagy-?IIagyarorszagon a 
"J'Ó")'Szerlárak sz{una 201-! voll.J 0 0 

A húzigyógyszertúrak szúrna 32. 
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szá1na 



Magyarország liókgyógyszertáraínak jegyzéke.* 

Anyayyógys::€'rlcír: 

Aba 
Alsúverccke 
·\pútfal\'a 
A \'asfelsöfalu 
Acs 

Balatonfökajúr 
Balatonkiliti 
Balntonszen1cs 
Bihartorda 

11/ egye: 

Fejér 
Bereg 
Csanúd 

Szahnúr 
Ko1núron1 

Vesz1irén1 
Snn1ogy 

So1nngy 

Bihar 

Budapest III. ~I. korona Pest 
Csúny 
Csetény 
Csíkszent1núrton 

,,Ornngyal'' 
„i\legl':'i.ltó" 

,J{1szszcnllúszló 

!\úl 
l\éthely 

K<iny 

l\öröshcgy 
Laköcsa 

Lcngyeltóli 

:-0.ledgycsegyházn 

:-0.Iezöszilas 

Nagynlúd 

Nagyhcn•zna 
Núdasd!adány 
Olaszliszka 

Pnrúd 
Pesthidegkút 
Poroszlú 

J JcYt'S 

\·eszpré1n 

Csik 
Bihar 

Pest 

i(e\'CS 

Son1ogy 

Győr 

So1nogy 
So1nogy 

Soniogy 

:\rad 

\'l'szprérn 

Soniogy 

Ung 
Fejér 
Zetnplén 

!Ie,·es 

Pest 
!leves 

f?ióí.'[f!JÚfJ!JS::ertar: 

Sárkeresztúr 
Volúc 
~Iagyarcsanúd 

Bikszúd 
Gönyíi 

Lepsény 
Balnlonújhcly 
llalalonsz(trszó 
Nngyrúbé 

Budapest i\Iargilszigct 
llorl 
Súr 
Tusnúd-fiirdő 

E:ony:'ir 

I-Iiírnor (Lillafíircúi 
Te!Ptlen* 

Bögölc 

Sznnk 

Erclötdck 
B:i l:1t011 n1ú r in-f ii ni i> 
Gy(irsövényhúza 
ll:ilato11földvf11 
Drí1vafok 

Fonyód 

r-.Iedgycsbodzús 

lh"g 

Lúbod 

J.Iajasd 
Súrszchtmihúly 
Ercl!ihényt•''' 

Hccsk 
Nagykovúcsi 
Sarud 

"' -· 00 
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úimutatás a gyógyszertári helységnevek 
kikeresésére. 

Agárd, lásd Ze1nplénagárd. 
Jlberti-Irsa, l. külön-külön Alherli és Irsn. 
\hnádi, l. Balatonahnádi. 
~ JSósúg, l. Csanúdapúc:1. 

p·áti, 1. .Jászapáti. 
rány, Alsóábrány, 1. Felsőűbrány . 

. ?jaszenlislvún. úlheiyezte!clt Ba.iúra. 
altavár, 1. Bérbalta,·úi-. 
'iífanyaszabolcs, l. l\Iccsek.szaholcs. 
Ufcika, l. Sajókazinc. 
·iíCs1nadaras, l. l\ladaras. 
áésvaskút, l. \Taskút. 

Bánfalva, l. Gádoros. 
Blínhegycs, l. Nagybánhegyes. 
:Blharudvari, l. Súrrétudvari. 
BOglár, l. Balatonboglúr. 
Qsikgyilncsbükk, L Gyimesbükk. 
Csikkarcfalva„ l. J{arcfalva. 

s.h.:szépvíz, L Szépvíz. 
illaghegy, 1. Békúsn1egyer. 

·!fór, áthelyeztelelt Iszknszen!györg~·n· 
rozsn1a, 1. I\:iskundorozs1na . 

. ryzon1ba, 1. Zon1ba. 
tdöcsokonya, l. Csokonyavisonta. 



Erz~;t'.•hclfalYa, l. Pe:-;tszenlerzsébet. 
Farkasd, 1. Vúgfarkasd. 
Felsöireg, l. Iregszen1cse. 
Fcls{isúg, l. Siinasúg. 
Félegyhúza, l. I\iskunfúlcgyh:íz:i. 
Hadház, !. Hajduhadház. 
1Iajdúnúdudvnr, 1. Nádudvar. 
llnjduvún1ospércs, 1. Vúmospércs. 
I-Ialas, J. J\iskunhalas. 
Júkóha!1na. l. .Tászjúkóhahna. 
Júszkcrckegyhúza, l. l\erckegyhúza. 
Kakucs, úlhclyeztctell lJjharlyúnha. 
I\:t!úz. 1. Budakalász. 
Karúsz, l. NYirkarúsz. 
I\elcnYölgy, ~I. Budafok. 
Kenese, 1. Balatonkenese. 
l\iscell, 1. Cclldö1nölk. 
Ko1uúrvúros, 1. l{iskon1úroni. 
KöYcskút, 1. Salkövcskút. 
I.achúz:i. 1. E.isku11lnchúz;1. 
Lakitelek, 1. I\ecsken1ét. 
:\Iagyarszo111hathely, J. Bakonvszo111balhelv. 
:\[artintelep, 1. 1\Iiskolc. · · 
;\f egyaszó, úlhelyczlclett craklah:1 rkú11 vr:i. 
:\IcziHnrpa, L Tarpa. · 
l\loson1nagyaróvúr, !. kiilönHkiilön :\loson és 

gyaróvúr. 
Nagycsúkúny, l. Csúkúnvdoroszló. 
:--.:ngyf0ny. 1. Szahadka-~af,;yfl·ny. 
l\agylúng, 1. Soponya. 
Nngypcrkáta, l. Perkáta. 
Núnús, L J-Iajdunúnús. 

;;Nó•rrúdkúlló, 1. EJt1Ió. 
j(~,jfbakta, 1. Baktalórúnll1úza. 
:·Qdon1hóvár, l. Don1bóvúr. 
~'.'.PíÍnnonhaln1a, 1. Györszent1núrton. 
"<':Pntnj, 1. Dunapataj. 
'.;;l!ercccsliúnyatl'll'P· !. l)iósgyür. 
'jJesterzséhe!, l. Pcstszc11lcrzst'.~hct. 
Ríicpetre, !. Ujpetre. 
Í{ékás, l. Zagyvarékús. 
'ítöszke, l. Szeged. 
Sajóvúrkony. 1. Ózd. III. 
-~S{tn1son, l. Ilaj<lusíunson. 

árisáp-Annabúnya, áthelycz,·c 'l'okodra. 
01nogykéthcl~·, J. I\éthely. 

-~énnogynngybajo111, 1. Nagybajoin (So1nogy 111 1 
1)1n·on1nihályi, 1. ~lihúlyi. 
óroksúrpétcri, l. Pcslszcntin1rl~. 
·zekcsG, l. Dunaszckcsö. 
-:ú!n1es, 1. Balntonszen1es. 
Zentgrót, 1. Zalaszentgrót. 
·zcntjúnos, 1. i\Iosonszcntjú1ios. 
fCí1!lörinc, 1. BaranyaszcntHirinc. 
Zénltnúrton, 1. Györszenlrn{1r\n11. 
iiash:dllús. \. :\Icz(iszilas. 
'ohoszló. 1. I·Iajduszohosz!t; 
Oruajonl. 1. I\aposf'D. 
_:ovát, l. I·fnjduszovúL 
i:_illós, úlhelycztelett Fc\s("íszclirc. 
alalÚ\"Úros. 1. 'I'ala. 
'étény, 1. Nagytétény. 

_Zaalpúr, l. Alpúr. 
polgúr, 1. Polgúr. 
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Tiszapüspöki, úthelyezte~ett Szajolra. 
'forxnáskölesd, 1. Kölesd. 
'I'óvúros, 1. Tuta II. 
UdYari, l. SúrrétudYari. 
Ugra, l. Biharugra. 
Ujszcged, L Szeged. 
V jszöny, l. J{on1úron1. 
Varsány, L Veszprén1varsány. 
Vúrkony, l. 'fiszavúrkony. 
Vásárhelvkutas. l. liódn1ezéívúsú rht•I \'. 
Verőce, i. N ógr~údverc°)ce. 
'Törösvúr, L Pilisvörösvúr. 
Zan1úrdi, 1. Balnlonzn1núrdi. 

Magyarország nyilvános gyógyszertárai. 

Az adatok sorrendje ez: 1. a helység; ~. a 
íucgye; :J. a lakossúg szú1na az lH-11. {>,·i népszú111-
iálás szerin!; -!. a gyógyszPrlúr ciinc és ha rcúl
jogú, vagy fiók, ennek fel!üntc!l•sc; 5. a gyógyszel'
!ár ado1núnyozúsúnak éve; 6. a tulajdonos l•s az 
esetleges hl>rlö, vagy kczelö neve; 7. a gyögyszerlúr 
te·Icfonszún1a: 8. zúrójelben az esetleges l>szrl'Yl•

. telek. 
t:_"" •Ahol több gyógys:tertár van, a 1negye (is ti 

'·>1úkoss{1g száma csak az elséínél van feltüntetve -
>és ezekben a helységekben a gyógyszertárak en
-::gedélyczésiik sorrendjében vannnk fcl\'éve. 

· -· Rövidítések: b = bérlö; k = kezelő; üt. = 
'-:Jize1ntárs; r = rciil.iogú: gyr = gyökösrcúljogú'. 
':(a -sze1nélyjog ninc_s feltüntetve). "l'el. = telefon; 

,'.;!_., = lakossúg szúnHi. 
".41'" (Fejér), L H\19, Örnngyal, 1893, Sc/irflcr An

tal (Fiókkal Sárkeresztúron). 
:Abaújs:::ónló (.-\baúj), 1. ·1050. Fehér kígyó (1'.! 
"_ 1812. ~1/eisels Irén_. k. özv. Jl/eisels 11/iklósné. 

Tel.: 14. 
Abaújs:::ónló l\Iadon11a, 1923, özv. S::alay J.llibályné 
0
: k. l\erekes Etelka. 'fel.: 31. 
]H11íjs:ina {Abaúj-'l'orna), !. 1G68, l\legvidlú 

-~-' 1914. Gos::tonyi .11/ór örök, k. Rosenfeld l'ilmos. 
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Abrids:alók (Szolnok). 1. 7627. \!agyar korona'; 
187:J, ·[{crfés: Ernő lstvrí11. 

:lln111y (Pest:!. 1. 15.2U2. He1nény. (r.). 182-L 
/Jer I~fl'nu;r dr .. b. ,'i':f/brí Gyula. ·re!.: 25. 

:\bo1111. Szent IstYán kirúly. lHlO. 
Tl'I.: :1.l, 

:\l1ony. \ll'gY(dló. 1n:-10. Cscniic:ky Frif!!Jl'S, üt.-; 
c.~·cnlic:ku11(í .1/áfhé !Jcrtu. ·rel.: au. ~ 

Acsa (Pest). 1. 12i~J, \lc[.iYúltú. 1887, .Tus:krí r;yula. 
:\d(t (B:'tcsl. !. 1:3.500. Szet1ll1flro111s:i.g. 18:12. 

l111ick Hc:sii. 'J'el.: :11. 
. ·lda JfeJ,.!\'Ú\lú. 1922. f{iifJl'C:11 Srí1ul11r. 
Adác·s (I-fc\·es). l. il5S·L \IcgYúllú. rr.·1 1H:·l5. Pii!-: 

csci C:up1u111 :ln/a{. k. Oros: .frínos l_V:hnos~-

gyürk fiókja). ___ 
:ldonu (Fejér). 1. :HH»L :\IL•g,·úl!ó. 1819. iiZ\'. i'(Íj<l~t.: 

r;y11hí11é, k. dr. ,1/a/o[csr1lli: \"ajrlf/ llon(/, 'I'el.: 18.---
:\jka (\'eszpn'.·n1). 1. :-1:12;) . .lúre1nl>ny. 188:-l, f-lcffll''r 

Ferenc. 1'el.: 19. 
Ajnrícskii. (Gü1nür:1. !. l t t:L \legY:'dtc'l. 

rt;s: r;yö:6. 
A knasll[!<tlay ( \l:'i ra n1n l't!S 1. l. 1582. gr. Szl·chenyi:;T:

I stYÚn. JRflO. Csúlin(; \'1;kony .!uli(//lflU. 1\~I.: 17::~:;: 
:\knas:latina !\Iúran1urosl. \. 8770. Szent lsh-·úi1~-·--

1889. ii:P. Steuer .!1·niíné. k. Zalrínffu Gyiirgu.:\ 
Tl'I.: :J:J. 

Alrtrt {Pest). l. :~788. l\inc:-:L·In. 1911. ii:P. dr. (;erliéf'-
(JUrlnú. k. Gcrlicrt Andnr. Tc>l.: 21. ____ _ 

Al(/fl (Fe,il·r). 1. ;\l-11. ()rangya!. lHLí. C;cry1·ly.fr11(; 
Tl'l.: 18. 

.-\/!1crl/rtfnr1 (Pest). 1. -1771. \Ieµvúl!ó. 
l<'lu J,lnos„ b. Pafféri Lajos. Tel.: 

:lf/Jcrti (Pcsl), 1. 42H:J, .;\legvúltó, lH;)O. Patonyi 
·Pál. Tel.: 17. 

:i 1bcrli-lrsa (Pes1). lúsd: All>crli (~S Irsa. 
Alcsúl (Fejér), 1. lfi09, ,József núdor, 1882. Gorka 

Arpád. 
:;Jf!f!f{Í (Csongrúd). l. ·Hl59, Isteni gondvisell~s, 1H25. 

11/ó::cs Elemér. 
- :llpár <Szolnok), 1. -!9H5. ()rangyal. 1892. li:P. 

.Pfalc: f{áfnuínné. b. Bccll Béla. 
- Alsóábrány (Borsod), lúscl: f'elsiiábróny. 

·--- ::llsócscrnáton (I-I:'tro1nszék), 1. 2272. Szent Antal. 
1925. Győri f{filnuín . 

.:tlsódahas (Pest), 1. 25HO, He111ény, 18a9. F'<)n<Eff!J 
Sándor ·rei.: 47. 

Afsócl<nn!Jorú (Zala), 1. 41UO, lslc•ni gondviselés. 
1889. A11laucr lsf1}(ill. 

-Alsólendua (Zala), 1. iJlOO, Szenthúrn111súg. 18:-15. 
""- lli1nn1clsbach Gyula. 
,-Alsónlihályi !Zen1p!Pn). 1. 11:10. Orangyal. 1807. 
- Cs(~ri t: 1c1>. 

Alsóncrcs:nicc (:-.fáranHtros), 1. 2a.~1. ~feg\·ú!tó. 
1931. Bálint Béla. 

~tlsóné1n1·di 11_;1:~!), 1. S72G. :\Iagyar kir{dy, 1H1tL 
"', Pt'ringcr József. 
<:·-Alsós::opor (Szilágy), 1. 1840. ()rangyal, 1927. 
- Pető Ernő. 

:Z::'A!sóvcreckc (Bereg), 1. 235li, Hen1énv. 1865. l~rí
possy J{áro!y. (Fiókkal ,~olócon). 'l'cl.: il2. 

:--Apayy (Szabolcs). 1. 2il85. Szent László. 1924. 
;:-t- S:enlil1ányi .Tcnö. 
-'.·_tpallida (I\:olozs), !. 20H5. Lsteni gondviselés, 1911 . 

f{ö11csdyné Epcrjcssu J1laryit, iii. l\övcscly Lás:ld 
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:lpatin (Bács), 1. 1:·L-L15. Szcnl!élck (r.), 
Rálai Dezső. 

· Apalin, Szent A.ntal. 190-!. Ily Lás::ló. 
Apalin, Szcnlhúro1nsúg, 19:12. Pacsu /\árnly. 

78. 
Apátfalva (Csanúdi. !. 5957. Isteni gondYiselés. 

1885. Lllkúcs Lris:ló, .k. Lukács Lrís:lóné. (Fiók~ 
kal ~Jngyurcsan:'idon.) 

Apc (J-Icvcs), 1. 298-1-, Isteni gondviselés, 1tHHi. l{ess
lcr Gyula. 'rP.l.: 19. 

Apostag (Pest), l. 2017, l\.ossulh Lajos, 190fi. fle
tényi !Jénes ürök., b. f.'aruaó il/ária. '!'cl.: 2. 

Aranuus111eyucs (Szatrnár}, 1. ,1452, A.ngyal, 1909,'··~ 
özv. ll'cinrich l\.úrolyné, k. GliBc:::y 5id11dorué, 
szül. lFeinrich Zsófia. 

.·\s.:ód (Pest), l. 5(HJ;), ){agyar kirúly. {L). 

Burger Zoltán. 1'cl. 17. 
A.'i:ód Isteni gondviselés, 1922, Péri Béla, Tel.~ 

2:L 
..\1i(lsj'c!siifalll (Sznl1nárj. 1. -! 7HO, :'lleg\·ú[lú. (r.), 

1858. 1\'auu István, örök., k. Bernáth Ella llon~. 
(ldényfiókkal Bikszádon.j 

Auasújváros (Szahnár:). !. 2;')09, Csillag. 1915> 
fi. S:ékcly Júlia. k. Brúdy Béla. ,<: 

Acs (J\0111úron1). 1. H575. Szenllélek. 1872. (;rtlr111i.:·,_
bos f(cílnuí11 (Fiókkal Gönyün). 

:Ídánd (SornogyL L -197·1. ()rangyal. 
István. 

Akosfalua (Jlaros-'l'ordal. \. 108-1. 
BL'tgcr Gus:táv. 

Aln1osd (BiharL !. 2-!'.Hi. l\ígyú, lHO'i. f)o/Jsa 
dar. 'I'cl.: 9. 
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__ -nafJÓcsa (So1nogy), L 288:1, JiegYúlló, 187-1-, J)ras
-- - -- J:ouicil Gé:a. 

'·:::.Badacsrn1ytn11H1j (Zal:i). !. 271H .. Angyal. 1911. !Ju
s:ár /(ároly. 

Í~ajfl (BúcsJ, 'l. 32,275. Üd\·özílü, (r.J 1788. Lovass11 
örök. és íl::P. \\'í'ht'r Dént~sné, h. ö:.:u. \Vcb('r /)1i_ 

ncsné. 'fel.: 1-a6. · 
Baja, Szenlhúron1súg, 184a. dr. 1'huru Gézáné szül. 

.Jlajor /:,'r:sébcl,' b. Pitó J.)fihríly. 'l'el.: 1-86. 
Baja, Szentlélek, 1870, Jlakray L<Ís:lú dr., h. J3ódy 

Jlihály és l\opp f)t•::::s{í, k. /Jódu Jliluily. 'rei.: 
1-2a. 

Baja, !\ereszt, 1885. Geiringcr János dr. Tel.: 5-50. 
__ '~Baja. Szent lslvún, 190·1. (;ürbe (;1111/a. 'fel.: 5-18. 
::-'.-'-naj111ok (Búes). !. 9200. ÜdYöziUí~ 1872. Plciffcr 

Isftián. 
-~--Baj111ok, Őrangyal. 1H2G, .lcs:c11s:l•y I::rniJ. 

Bajna (Esz!ergo1n). 1. 200G. fsteni gondvisL•ll·s. 
188-L <·i:u. l\orctká (;é:ántí. h. [)e:sii (;f>:a . 

< T-1íljsa (Búcs), 1. 4220. JI<•g\·itltó, lH:-Hi, [J(/TJJia11 
.ló:scf. 

;<·:Bako11ys:.0111l>alhcl11 (Yeszprl·n1). 1. 178a, .:\fadonna. 
1H1H. S:eili<'rliny Ferenc. '!'el.: f>. 

fI(/1.-falúr<Ínfluí:.:a (Szaholesl. \. 2(i;-10, \[egvú!tú (r.1. 
lSilS. Jóna örök., k. Gaál [Jéla. 

-::Balassagyar111n.I (Núgrúd), \. 12.an„1. Szentlúll'k (r.) 
180-L /Jiichler .lcnii. Tel.: 51. 

-_::-1Jr1lassauyar11u1t. :.\lagyar korona. (r.:), 1819, Rl'h· 
- 111r11111 Rrík11s. 'fel.: 4·1. 

Szent Antal, 1931, J(öhalrny Elek. 
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Balalonn!Inác1i (Veszpré111), 1. 228a, Balaton, 191(). 
ll'ollner Lipót. "l'el.: 4. 

Bafatonboyfúr (So1nogy), 1. '.HlHH, Boldogsúgos Sziiz 
:Jlária, 1891. ,')'árlory Lajos. '!'el.: -11. 

Balalon[6kajór (Veszpré1n), 1. 214-l, ·rurql, 1H02. 
]Juha Tivadar. (Fiókkal Lepsl·nylien). ·re!.: 8. 

Balatonföldvár (So1nogy), J. a27, Gondviselés, (f.),
I90H. ifj. Tanács Gyula örök. (1\.üröshegy idl~ny~ 
fiókja.) Tel.: 1-08. 

Ualr1to11fiired-fiirdű (Zala), ()roszlún (r.), 
ö:v. Orlnín lynácné l·s .!. /\opfÍcs /1élff. 
f{ovács 13éln. 'l'el.: 91. 

Balatnnfiircd-faluJ 1. 3149, :\legvíüló, 192i3. Takác.~ 

János. 'l'cl.: 5fi. 
/1alatn11kc11esc (Veszprén1), L :12{);), Csillag, 1H19. 

(

0

i::u. S::. Tóth I\.cil11uín11é s=:ii/. ,','énycy Filnia. 
'l'el.: 20. 

Ualatonkilili (Surnogy), l. 28i8. liondviselés, 192H. 
S11jáns::ky Jl'nÖ dr„ h. Bolits .lcntí. (Fiókkal Bala. 
tonújhelyen.) 

11alatonlelll' (So111ogy), \. 2!i12. Ezerévt•s :\Iagyar.:, 
orszúg, 1029. ,J. l~ov<Íts /iélr1 .lfihály. h . .l/. c,·i
s:ár Arpúd. 'fel.: 51. 

l1alnto11111dri(l·liirdii (Son1ogy.l. 1. 8fii. S1~gilü 
ria (L), 1928. l1oh'11u111 1:·ti11 /.,(ljos 
fiókja), h. Páskuj .-lt1/(I/. 'f'p\.: 12. 

Balatons:<Ír.-;::(Í (So1nogyL l. 1954, Angyal (r), Hl:JO.·'.· 
Fábry ()diJ1111é. szül. kr1Pás:11ui Csutak Edit11;:'. 
(Balato11sze111es fiókja), k. 1'\íbry ()dön. .·· 

Hnlalons:c111es (So1nogy), l. 121li, Angyal, 1922'.:: 
/<'ábru Ödönné s::iil. kovds:nai Csutak Editfl:: 
(Fiókkal Balatonszárszón.) 

BHl 

:1Jalalons::enlyyiiryy (Sornog~·). 1-1-~5. Őrangyal, 
-1897. Saáry Jenö, Tel.: 11. 

'Brilatnnújht•!y (So1nogy). l. 105G. Gond,·iseh~s (f.L 
19:13. ,"i'uj<ins:ku .lc11ü dr. (Balatonkiliti fiúkj:i.) 
Tel.: 1-:J-l. 

Úalato11::a11uírdi (Son1ogy), 1. lHUl, :\!agyar korona. 
1D2i. Forl(Jr ,)/árfonné. Tel.: ·12. 

'BafnPásár (.\Iaros-1'orda), l. 1081. Gondvisc!é;.;. 
_1903. üzv. S:ilágyi Lajosné. 

Balkány (Szabolcs), 1. i:HHi. FPhl·r kígyú. I8(i.L 
Balkányi l\fílnuín. 'I't'l.: 18, 

·'~··nalrna::újoáros (I-Iajdú). 1. 1H.:HJ8. Szt>nlhúro1nsúg. 
· 185;). ü:v. Pálfy Gyulón(~ 1 h. .!11/uís:: lstvrí11. 

Tel.: 9. 
>iJalrna::újv<Íros, Őrangyal, 1897. S::écsi !Jc:,;ii. 

Tel.: 18. 
lia!tr111ár (Vas), lúsd: BérlJnltnLJár. 

(Bert•;..:). l. t:>n:1, lll'!hlen, 1H2i. üzv. 1\·0-

vács Lajosné. h. /\'c/e111en Uábcrt. 
Haracs (Ft.1.il·rL \. :10.ia. l1L•n1l·11y. 1\)28 . .l/ioPríc: 

ln1rc. · 
·::1Jr1rru1ya/JrÍ11 (BaranynJ. L 20Hi. Angyal. j!).HJ. 

Pcsily \'ittiluos. 
!Iaranyas:cnlli;rinc \Baranya). !. '.Hl();). Szent I~t

vún, 18ii. dr. J1/Hró Lászlóné .. sziil. Csonka Filrna. 
Tel.: 2·!. 

1 i2 l. He111óny. 1 H2:L Lús:lrí 

1. 8'.!29, lgazsúg, 18íi5. /\.ohuf Príl. 

;:·:lÍarcs, J!egvúlló, 189;{, S:ünyi F'crt·nc. 'J'cL: ·!7. 
V1arc:i/."(( {Borsod). lúsd: ,\'ajóka:inc. 
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Barót (1-Iúron1sz1."k), \. 290:-L Korona. l82i . 
..irpád. 

/3altonua (Csanúd), l. t:-L29-!, \lagyar kirúly 
18:32. J\aufnH11111 G1111lf/ l•s J\auf1Ha1111 Jlrrryil, 
k. I\a11{1na1111 Guulu. 'l'l'l.: -12. 

Uall unya, Őrangyal, 1901. Sur kady J1/ árin. 
Tel.: 46. 

Halfonua, Szeretet, 192ö. J(rrírner F1.·rcnc. ·rel.: 2t. 
Hács (Búcs,). 1. 4300. 100 l'SZ!t·1Hléi!-l. 18:-18. 11e1ncs 

Ut•ln111cr 1~·r1Jin. 'l'el.: 21. 
Hrícsalnuis (Búcs), ·L li3.Hl8. Szentll·lek (r.). 18il5. 

Praefort ./ó:::sef örök., k. Praefort Ferenc~-
Tcl.: 90. 

l1ricsalnuís, Szent István, 1914. Rónai Dc::sö. Tel.: 
SH. 

/frit-.„·bnkud (Búcs). 1. ·l2H2, Szenl Erzsl·hel. 18HI. 
l\rass!f Féli:r. 

Húcsfckcfc/Jeu!f (Búcs). \. 5500. ()rangyat. 
llii11sser .!akai>. 

lfrícsfühft1rír (Búcs). L 7-100. Isll'ni gondvisell's, 
1SH3. Jlarko11ics Antal. 

nrícskt•res:túr (Búcs). \. 5200. \Il'g,·ú\ló. 
S:olonárnú Poli11ka Ilona. 'J'el.: ii. 

Hrícskcrlcs (Ilúcs). \. :J502. Szl'lll :\nn<1. 
C.wiuosi Tibor. 

/Jricskossuhtfalua (Búcs) .. J. 82:l-L '.\[1·i.p·úl!ú. 
J/ ad re sin .l ános. 

Hricsordas (B:'tcs). !. ·1i8H. Sah·ator. 1H17. 
lcr Péter. 

/Jrícss::cnliván (Bács), 1. H:.!GO. \·t~danya. 

Sch1nidt .lukafl. 'I'l'l.: íi·L 

·-:·BácslÚP<Íros (Bács), 1. -!OOO. ?\Icg\"Ú!l<í. lH02. /Juluj 
Já=scf. 

Bcínlfuh1111yad (I\o!nzsL 1. 5118. Szarvas 181H. 
Zohel licrnuu111. 

j;:,''-""ÍJúnf/!!Íillll!Jad. Pop, 1888. Po1> Gy6ryy. 
" Bánhida (J~on1úro111), 1. 11.i5·1, 'furul, 1 Sl27. Z(lc/11ír 

J\ároly. 'fcL: l:J. 
:;...:::Briránd (Bihar), 1. H785, Őrangyal, 18H:L 5·,':e11clrcy 

Sándor. 1'cl.: 3. 
HáÚ1 ("I'olna), 1. i36i1, Szl'nl '.\lihály arkangy:d. 

"" 1930. H'illy J(árol!f. 
'Bátas:l'k ('l'olna}, 1. il51. Szcnlhúro1nsúg, 18iiG. 

özv. Pongrác:: Lajosné, h. ifj. Jlich{li Jliluíly. 
Tel.: ü5. 

Btitorkes:i (Eszfergn111). 1. ilH:iG, ()rangyal. 189:-L 
· Af>onyi l~ndrc. 
~Jlátus ('.\l:11·os*'l'orda:), 1. 1545, Ar<Ul\" orosZ'lún. 

·-;.> 1881. /Jroscr !lcl11111l. k. Broscr !Jcfrnuln('. 
:: Bátua (Pes!L 1 :155.L Szen! L:'iszló, 192-L .'·i:rís-:: 
;:-; Sánclur. 
,;-Bál!fll (Bereg), 11. 18HH. Isteni gondviselés. l9I:L 
„ - Frieclrnan l:Jéla. 'fel.: 9. 
::Belalinc (Zala), 1. 1H80. Isteni gondviselt~s. 18~JO. 

körül, S:cpessy Gus:fdll örök., h. 11ifti: F('renc-:: 
l.~·tvón. '!'cl.: 7. 

feled (Sopron), 1. 2910, ?-.Iegvúltó, 1HH2. Jú;111a11 
-".-Béla Hl. kir. konnúnylanúcso!-l. 'fel.: 25, 
1f!rccl (Nógrúcl), !. 22i7. Angyal, 18H7. Fass .lcnií. 
e.reck (I-Iúrcnnszék). 1. 2821. \'édauva. 188G. 
Jttués Lajos. Tel.: 14. · 

_ercgrákos (Bereg), l. 3578. Angyal, 1899. Ehren
feld .lenő. 

'j 

1 



Hl'rl'ys:ás:: (BPregJ, 1. 19.377, ).IrdYt>. (r.L tsi3 
11/úr Sá11dor örök. 'fel.: 99. 

lJcregs:ás::, Angyal, 1877. J?nthnu111n Ign<ic. 
~)G. 

Ht'reys::ás:: .. (ilúri;i. tHO~L Arnoy <;yiiryy. 
l --!7. 

I1l'rcys:ós:, \'úrosi. 1H18. JjirinC':: .lrínns. 
1-30. 

l1l'rckbijs::ür1nl~ll!f (Bihar,1. l. atHi. Korona, 1886 
ü:v. Pcc::old f{círolyné, szül. 1Vattay Gi:ella, k 
dr. Pcc:Ofcl /{óroly. 

JJert'TI!l'lld (Baranya), 1. 
l8HG. 'f'ólh f\.rílrnón. 

/Jerctlyó.,·:l;Jllak (Bihar). 1. 2U12 . .\h•gvúllc'1, 188~· 

ii::n. l\tíkl'ssy lsfurínnt;. h. dr. [.Truuí11c:::yné Gá 
l rt!n. 'fel.: 5. 

HerettyálÍjfalu {Bihar). 1. 11.778. (lröf 
lstvún. 18i3H. Puky 11/iklás. Ül. Liptai 
l.iptai All>t•rt. 'f'el.: fJ-1. 

Ucrcltyúújfal11, i\lugyar korona, 1897. li:11. Trájd 
11ovits A11tnf11é, k. Vinnay P<il. 'l'el.: '.:!U. 

IJl'rhida (Vt~szpré111). \. :·!8-l-l, ()rangyal. 188~. ·a 
ranyai Zsiy111ond. 

IJl'r:enct~ fS01nogvL !. -1181. Szüz \Júria. 
l\óc:itin '1Jc::s6:„ 

Hest•ny6t~·lt·k (He\'es). \. :·HiilH, Segitc'i .\l:íria, 
Saáry Gábor. 

lJt•senys::öy (Szolnok:). 1. t>71H. 
190a. Fchi·rJlalaky Pál. 

f!cs:t1.•rct' (Be.sz,terce-:\nszúcl), L tti.'..!8'..!. 
gyógyszertúr n Fekele s~1shoz (r.), 1516. 
.·\/bal. 
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:1:J]f.~:tciTl'. ;\lin('r\·a. (r.). l 77:l. \Fokalek l~l:a. 
--13és::lcrcc, l~orona, (r.), 188:1. Gral'f Gus:táu. 
}J]éS':terce .. Forluna, 1fll4. !Jroscr (;11s:l<iP. 'I'el.: H7. 
'ffcs:lercc, Fe!u"r kerpszt. 1H20. ,)'f'idnil:l'rné Schci11t 
:-:::f1'rida. 
fjé·s:::t1·rc1'. :\.poslol. 1H2'..!. Su/11 lr1korfrís dr ... k. 
;_;_:.1urú Ha!rí:s. 
iiéthlen tSzolnok-Oohoka). 1. :l-!35. S:dYalor, 18Ha. 

.:_.:>ö:v. :1lesi Uudolfné, k. J::ssign1a1111 1)fárlon. 
_:'.Íl_étlifc11, Balúzs. l H:l5. lJalá:s J-'crc11c. 

:Jfré:dd11 (Uúcsj. l. 8100. Szen!húro1n.súg, (r.). 
18:i-1. Fiirsfncr 1-'l'renc l·s .lolán. k. Fiirslncr 

f-.:Jsloán. · 
iil;_:ddri .. :\lúria 1015, S:llivik Srindor. 

ékás111cyycr-Csillaybcyu (Pest), 1. 1:1.078. Sz1..•11! 
József. 180-1. Tas Zoltán. ·rt>L: :-in:-1-571'1. 

/:kcis111cyucr~Csillauh1'U!I· Szent Antal. IH:~-L <:srí~ 
.>!;:ár Anlaf. h. Cs11lycik .lrí11os. Tel.: 1'1:J-:1il. 
ékés (Bl·kl•s). L '.:!H.280. Fl'ht'•r hattyú. (1.;yr 1. 18'..!l. 
.;'ne1ncs Bencdicty .ló::sef. Tel.: 57. 
-.-kés~ Isteni gondviselés, 1870. Ragcll!y .János. 

e ;rei.: 63. 
_ _'ké.•(, Arany csillag, 1899. 6:11. Spit:cr J.1!iklós11/;, 

-:--"k. Goldbcrger Lajos. 
:fkés, Sas, 1908. ö::P. S:::ékely /;'l.'rencn1~, k. J(iss 
'.::<Ernő. 'I'cl.: 45. 
"ékés. Diadal. 1H:J5. ]\rJ11<Ícs lsffl<Íll. 'l'el.: 7-1. 
~.-éscsab(f (Béké.s), 1. 52.405, Sas. (r.) 11:)12. elült 

;.Réthy Béla örök„ k. Réthy /{ároly. 'I'el.: 1-08. 
_ékéscsaba, Szent lsl\'án, 1868. illeduegy Béla, 
"~Tel.: 5-21. 

l 
1 
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Békésrsaba, i\Icgváltó, 1885, Siidg Ernő 
2-10. 

13ékéscsal>a,. Arany kereszt, 1895. ö::11. LörinCi 
L<is::ló11é, k. Pau!inui .ló::scf. Tel.: 2-42. 

llékéscsnba, Lulher ).Iúrlon, 1902. Thiircs: Dc::s· 
k. l\l'snuírky l'i:h·k. '!'cl.: -1·--10. 

/1ékéscst1ba, II. Húkóczi Ferenc, 1906. Radó A!if~ 
lós, L. /?adó Lás::ló. ·rei.: 2-91. 

Békéscsaba, ?\.-Iagyar korona, 1914. f\osslllh 
Tel.: 3-90. 

Békéscsaba, Szenl Antal, 192::J. Do/cseh 
Tel.: 4-31. 

Békéscsaba, Isteni gondviselés, 1936. Varga Aní 
Tel.: 71. 

Btkéscsaba„ Ren1ény, 1937. S::ebcrényi ,-\1ulor. Tel 
5-11. 

H(;k1'ssá111s(lr1 (Uékés), .1 4470, i\Iegvú\tú. 192G. i! 
dovs::ky /sfuá11. 'l'el.: 8. 

lú'késs::cnlarulrrís (BL:kés), 1. fi:l79, \leg\·ú\tú. 
Fida Üdön. 

/l{1rbalfc1pdr (Vas/. (azelőtt Hali<1vár ), 
L-;leni gondviselt>s, 192H . . Sehlifcr Aladár iiröIL 
k„ (Jyiingylis!J Gé:::a. 

!Ha (Pes·l). 1. :3828. ,jJagyar korona, 18U'..!. Grn 
Arnlin, 'fel.: 19. 

!Ucskt• (Fejl·r). L 8318. Űrangyul, 18;)0. 
Aurél. Tel.: 20. 

nicsk(', ,j!cgvúlló. 193-1. I\ovúcs Lds:::lú. 
/Jihar (Bihar). 1. 3006. ,jJegvúltó, 188:J, 

Zoltán. 'l'cl.: 8. 
Hihardiós:eu (Bihar). !. 6789. 

fl!Jlllr1fal11i Ucdnik TifnJr. 
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';\.)iiarkcrc,'iztc.'i (Bih:ir) ,l. -Hl05, Szent Istvún 1858. 
} Biínhidi .lcnö. ·rei.: 18. 

éiharnagy bajo111 (Bihar) . !. -! i 20, Szt'n ! háro 1nsúg . 
. :7.·.1848. karánst'l,csi Uác::: Guiiruy dr. 'l'el.: 14. 

:.Úílurrpiispöki {Bihar), 1. :l8HH. Hernény, 1n1a. 
:~.''.'.::..:·Baqer Györyy. 
::1Jilia;forda (Bihar). 1. 1551, Arany szarvas, 189:1. 
··„ ... f(iirthy Pál. (Fiókkal Nagyrúbl!n.) 
fra1áruyra (Bihar), 1. 21.:17. Isteni gondviscll~s. 18H-L 

:·;::·:Bary .A. Zolldn. 
ÍJikszúd (Szat1núr). \. 2127, Szent Anna (f.,l. ·.'. 

;Vaqy fstv<Ín ürük .. (.A\':tsfelsiífalu idényfiókja.) 
··ilki;· (Bereg). 1. H278, f'lóra. 18fi5. ö:u. I\ún 

Istvánné. Ii. Jlcstcr 1Vá11dor. 'l'l'L: 10. 
i/Úcsárlapujt6 \:'-."ógrúd). 1. 2i.!5H. Y.leg\·{tltó. 19:12. 
.:<·Lengyel Béla, b. ille::.ci Jó:::se{. 
JÍodajk (Fejl•r). l. 2;174, Sziíz ,jJária. 188'..!. Topfer 

Sándor. 1'ei.: 7. 
(1droykt'rcs:l1Ír (Zen1pll~11:1. l. 22i12. :\IegYúltó 

('Hll:l. /Jalá:s ..tnuílin. '[:el.: lfi. 
i°'Odrnys:::erdnli<'l!f IZen1plén). L JHJ92. Szl'lll Isi

. ván, 1928. Gáll Ferenc. 
Odoas:::ifrts (Abaúj). 1. 10:JH. <')rangyal. 192a. IA1-

;.kács ln1re. Tel.: 5. 
od::ásújlak (Zen1plt·ni. 1. 1:118. \legyúl\ó. 189{). 

..,l{lein Srindor. 
Őgács (Borsod). !. '..!402, Szent Antal. 1909. Tropl!J 

. Alajos. Tel. 3. 
·okod (l\01núro1n.1. 1. I7al. :\.ngya!. 1888. flcrc:::t'!f 
'_:„J7erenc 'l'cl.: :J. 
'ólduyr1ss:::o11yfafva (Bács), !. :-157;), Szent Pelk::i, 
·::·HJ3H, dr. I\lokocsár /\árolyné. 
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Boldva (Borsodi, l. 1-!HH. :\[eg\'álló, 1899. Schr(J{ 
bcr Aliluíly. 

Bonchida (I\.olozs). 1. 222H. Isteni gonth'i!-ielé 
1891. ii:;u. Ilor11álh l\árnluné, b. :\'a(J!I .le11ií. 

/JfJnyhád ('rolna), l. 8337. Arany sas (r..J. 18'.t 
PCcsi Takarékpén:;fár és Slcrba li:n1il11é. 1'elI 
93. 

Bonyhád_, .lézus 5ZÍ\'C, 1D2:J. 1Vajdits Guör[J[J ((' 
örök., h. Barc::a I111rc. ·rei.: Sa. 

!Jorydprund (Beszlerce-~aszód), 1. ;-1.tn7. ()rangya 
187-1. 1Fachsniann fln!JÓ. 

Uoróc (Búcs), l. illOO. :\Iegvúltó. 1H2H. 
Jó:::;i:it'f. 

1-Jorola (Búcs). !. 40-~t. \feg\'últó. 19:il. 
.ló:::;scf. 

/fr1r.w1 (:\f{1ra111aros). \, 12.278. :\lagyt1r 
18~l-L (;\ haszonl•!yeze!i jog eldönteth•11). 
kessy Fcn·nc. ·rei.: 22. 

Bnrsodnádasrl (Borsod). !. :~271. ()rani-!yal. 
ö::v. Gró:;er Lajosné, k. GrcJ::er f)i>::sü dr. 

Hors::ék-fiirdi) (Csik). 1. 22,17. \1egvúltt'1 
S::athnuíry Istuún. 1'el.: 18. _., 

!Jiiuötc (Vas), l. 678. :\Iegvúltó. (f.). Fischt•r .Tót:_ 
dr. (.Júnoshúzn fiókja.) . 

Hiihiinyr (Sornogy), 1. 3570. (>rangyal. 189,1. nerii 
Tinuíry-Balogh János. Tel. 5. :, 

/Jiilcske (Tolna).\. -!03:l. S7.l'l1tlt'lrk. 1890. Pn[iou 
lsloán. 

!Jiinyrélafap (Gyiír). \. :IOl·L .Segítií 
lukafalvi ;\lagy Béla . 

Hiis (l\:01núrorn}, l. ;1.111. Jlegvúltú. 
Béla. 
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·iJsárkány (Sopron), l. 2394. Szt'nlh{1ro111súg, 192H. 
kaáli .-\"agu Lúránd. 

zícsús::enfhís::lrí (Zala), l. 7iJ7, Szent L:'tsz!ú. lU:j;), 

,_ Íl'lstíp11ly11i ,l..,'orno!J[ii Lajos. 'I'el.: ;1. 
:j3{idafuk (P('s!J, 1. 2·!.174, Szentlélek. (r.), 181ü. 

Ta11Hísy /Jc:si'i. ·rl'L: 4G9-UJ"l. 
iidafok, Kígyó. 190a. \"arsrinyi Béla. 'fel.: 

:- 4fiU -H-LJ. 
,Brú:laf ok-Itelcnvülyy (Pest), 1. J 700, Őrangy:d, 

1n2a. I\.ddas Tibor. ·rei.: 2öH-219. 
llúdakalás:: (Pest), !. :J25G, Viktória. 1932. Zál111-

nyi Gé::a I\círo!y dr. 'I'cl.: Bp. IG2-03(i. Buda· 
___ ka!ú~z 17. 
!ifJiulakcs:i (Pl•sl), l. 81!\U, .Angyal, 188:3. 1\.. /\.iir
,, 1neruly Sándor. 'fel.: Bp. 16-1·547. Budakeszi 15 . 

udaiir.~· (Pest), l. ns;-10. Szent Islvún. 1871. (;/as: 
, .--József. 'l'cl.: Bp. 21i8--951J. !3udaörs: -3. 

!JC/J„\l'li:ST. lakos: / ,/(;2.822. 

1. kerület. 

, árhok-u. 22. Városi (r.), 1687. Éllö István és neje. 
: Tel.: IG0-25G. 
~:fisztina·t{·r 9. Segítő f.lúria (r.), 1815. Radanouils 
.'.:':''f{o:n1a örök. Cs 6:;p, Radrtnn11ifs Dánielné. k. 
,~: _lVcyrnann Féli.T. 'I'el.: :150-92H. , 
\Uila-u. 20/c. Szent Ilona, 1920, Pac::ck Jenő, üt. 
, ·Zafír Sándor, k. Zafir Sándor. Tel.: 152-„081. 
~gyalja-út 23. 1.Jária ?viagdolna, 1933. balásfai 
Oros:: Ji'crenc. 'fel.: 257-620. 
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I l. kerület. 

Fö-u. 27. Fekete tnedvc (r.), 1688, ó:P. Ver 
Arpáclné, k. dr. :lkantis: l?l':söné. 'fel.: 151--8 

Fü-ulca 5,1_ Hón1ai császár (r.). 1793. dr. D.áú, 
Viktorné és Besnyő Pál, k. Besnyő Pál. 1'el 
a51-783. 

~Jargit-körút 27. Szent István (r.),. 179_5. J(erp~: 
Pál, J{erpel Pálllé, sziil. szergényz Gc1st Renée 
és Balkányi László. 'fel.: 151-619. 

Zsi"mond-u. 17. Gránátalma (r.), 180(). Irgalm 
r°encl, k. Hacsck Lajos. 'l'cl.: 351~147, 
351-149. 

Széna-tér 1. Szent János, 1893. .Tanitsáry lv&.·: 
örök., k. Pais i\fargit. Tel.: 151-GOS. 

Széll l{áln1ún-lér 11. Gróf Széchenyi Istvún, 
Lukács Fcrt•nc. Tel.: 352-523. 

Zsign1ond~u. 16. Púlffy, 1911. Csányi l n1rc." 
351-580. 

~[argit-körúl 54. Statisztika, 192:·L S:éll Ilona, üí:; 
Scl1ulek Béla dr. 'fel.: 352-502. . .... Y. 

()lasz fasor ,13. Városn1ajor, 1929. Csillaa Pál. Tél· 
355-972. 

Zárda-u. 34. Szent Alajos, 1932. Rogáls!I Guidó 
Tel.: 154-252. 

Pasaréti-út 100. Pasarét, 1937. S:elc Alajos. 
165-625. 

Ill. kerület. 

Polgár-tér 7. Magyar Korona (r.), 1767. 
Gyula örök., k. Schmör 11ugó (fiókkal a 
szigeten), 'I'el.: 362-422. 

-lOI 

)~ájos-u. 28. Arany oroszlán, 1875. Szentlőrinczi 
\.;Béla. Tel.: 154-039. 
~Iárgitsziget, Szent 1Iargit (f.), 1875. Zboroy 

Gqula örök„ le Józsa Lajos (a III. kerületi 11a 
· gyar korona gylár fiókja). Tel.: 125-001. 
Líljos-u. 117. Angyal, 1882. Bíró István. Tel.: 

163-035. 
fíórián-tér 9. Szent Flóriitn, 1895. 11/andel Pál. 

Tel.: 162--!08. 
Vö~ösvári-út 60. Szent kereszt, 1909. Lang József. 

Tel.: 162-228. 
··szentendrei-út 23. Szent Endre, 1911. J(iller Zs. 

Ernő örök„ k. Gáspár Arpád. 1'el.: 362-474. 
:Szentendrei-út 123, A.quincu1n, 192iJ. J\ ollrics 

Odönné, szül. 11/és::árns 11/cldnie dr. 'fel.: 
• - 162-407. 
·B.écsi-út 89. Szent Lukács, 1929. vitéz J(ováts Ala
• dár. Tel.: 162-687. 

:::·.\iörös\·úri-úl li10. l\:ri.szlus kírúlv. 19a4. iizv. DnfJns 
. Gáborné, k. Cr111össy l'iclor.- 'fel.: 1(\2-64·1. 
'[lú111aifiírdii-tclcp, ? 1H42. Pataky Sándor. 

IV. kerület. 

J::íci-u. :J.!. \'úrosi gyógyszert úr a Szcnlhúro1nsúghoz. 
:„;.',(r.), 168G. Fajna Jó:::scf és Fajna Lás:::ló. 'fel.: 
·:.,''.187-2G5. és 187-404. 
· _rcnciek-tere 9. l\.ígyó (gyr.), 1787. J.l!olnár Alfréd 
:dr. és Halápy Os::kár, k. J.l!olnár :1lfréd dr. 

'Tel.: 188-447. 
i-u. !. Nagy Kristóf (r.), 1791. dr. Nagel lst
ánné és Riesz Armin. 1'el.: 181-041. 
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Prohúszkn Otlokúr-u. 2. Oroszlán (r.), 1794. 
S::.enlpélcru Pálné, k. S:::t•nlpélery Pál. 
183-2G8. 

Várnhúz-körul 14. Fehér kcreszl, 1885. iVén1cllt 
':Írn1in. 'l'el.: iJS·!-500. 

Kossuth Lajos-u. 20. ?\Iúzcun1, 1909. Lé<lt'rcr 
uin. 'fel.: 180-294. 

Váci-u. ü7. Acsculap, 1911. Sásdi Jn1rc. 'l'el.: 
185-316. 

Szervita-tér 5. Bclvúrosi, 1922. dr. "i'lagy 
szül. Berkó il!ória. 'fel.: 182-972. 

Púzinúny Péter-tér 5. Pázn1úny Péter, 
Géza, ·Tel.: 184-716. 

V. kerület. 

Gróf 'I'isza !stvún-u. 7. Lipótvúrosi (r.), 
fos Lrís:ló. '!'el.: 18t-:l82. 

Gróf 'I'isza lslvún-u. 2-1. ?>.f:igyar kirúly 
/\orn1os .-1/ru/úr. ·rel.: 180--70a. -.:-

\\~ckerle Sándor-u. 21. Sziíz ~Iúria Isten anyja'.: 
(r.), 18-18. Zoltán IJ(:la örök., k. Zoltán GyörgiJ,;;. 
dr. Tel.: 123-9-15. 

Vihnos császúr-út üü. Klotild, 1878. 
Tel.: 124-121. , 

Vúci-út 70. Szent Lajos, 1885. Ilédcrváru 1-fugö' 
dr. örök., k. Filep ·Béla. 'fel.: 290-6'.!9. 

l)orollva-u. 1a. Szerecsen, 188G. E11Hí111u·l Antat 
·rei.:. 182-722. 

Núdor-u. 2·1. Arany kereszt, 1888, tHl[J!fh1únyi F~~ 
J..:ctc Zoltán. 'fel.: 12H-387. 

·103 

István-körút 28. Fehér sas. 1890. /{erpel Vi!
<<'-lnos örök .. k. I\.crpcl Gyiiryy. TPI.: 122-:117. 
Viscgr:ídi-11. 19. Nap, 1905. líorváth Antal. 'fcL: 

292-529. 
,::sz·eut István-körút 7. Urúnia, 1907. Gruber Arpád. 
. Tel.: 117-:.H\9. 
: Váci-út 34. Ferdinánd, 1912. dr. i'lyáruné_. szül. 

/;önilödi 1.1/olnár Anna. Tel.: 291-626. 
· Búthory-u. 15. l3úthory. lfl12, 1:·c.~11-- Zsolt. '!'el.: 

, 122-026. 
>:'.Pozsonyi-út 2/a. Zita, 1913. ö:::v. 11/arbcrger Gyuláné 

Tel.: 122-800. 

·ytiálvúny-11. 9. Bazilika, 1923. An1br11s Sándor. 
Tel.: 113-847. 

<'Yáci-út 54. Globus, 192fi. Fiilep Auosfon dr. 
Tel.: 292-100. 

Falk 1'.Iiksa-u. lH. ürszúgház, 1929. J(ocsis Irnrc. 
Tel.: 116-848. 

Pannonia-u. 22. Pallas Athéne. 1929. /{cndc Er· 
oin. "l'el.: 1 lH-895. 

,:;Legrúdy I~úroly-u. :·17. I·l(.:rceg Ballhyúny. UJ;;.1. 
Buradlai .!ános dr. iiriik .. k. ,"i':úyc! /{1írnly. '[\·!.: 
2Hl-tHHl. 

·::Akadéniia-u. 1. Ak:idC111ia. 1Hil7, s::.:c11lribr11/11in1i 
.!akabhá::.:y Zsiy11111rul dr. ·rei.: 111---05!i, 1 lli-
HHi. l·s 129-:!80. 

"l:>ozsonyí-úl -17 . .József f{_iherccg. 1 na7. né1111·f /lffÍ

'"·, 11ai H'ol/f /Je:s(j ni. kir. knrn1ány\anúcsos. 'i'l'l.: 
2B8-·t00. . 

'Zent István-körút 20. Vígszinhúz, 19:·~7. ,"i':ab6 
Vince. 'l'cl.: 123-959. 



VI. kerület. 

l\.irály-u. 12. Szentlélek, (r.), li8G. S:enflélel~ 
gyógys:ertár rt. (ezelötl 1'örök-patika), k. Gönc±fr 
Sá1nucl, igazgató Scl11nikl Re:ső. 'l'cl.: 22G-!71);'; 

rcréz-körut 3. Oktogon {r.), 1786. Gaál Endre df-·' 
, .. álhunlitkúr, b. ,l/ciscls Andor. ·rel.: ·125-141~~-' 

Andrássy-út 1. Nádor (r.J, 1834. I\.upácsi Sándor_ 
Tel.: -12i-:IH. 

J'créz-körul 22. Segítő .i\lária, 186i. Fcnyues illiksn. 
'fel.: 122-454. , 

Kírály-u. 88. Isteni gonch·iselés, 1873, J/ajos Pát:>: 
Tel.: 220-Sli. 

Andrássy-úl 84. \!agyar kereszt. 1881. Bayer An~ 
tol dr., iii. Bayer Antal. Ill. kir. korn1ányfiíta~-'c' 
nácsos. 'l'el.: 122-585. 

'l't•rl·z-kürút :!7. Szent Gylirgy, 188(). Jlr1yyr1ry-I\.o.o;sá·~~
Lás:!á. 'l'eL: 128-0·1·~. 

Andrússy-út 26. Opera, 1888. Lárn Elerr1ér örök., 
Tel.: :l2U-136. 

:\rl·1H1-út 12-l. llallyú. 18Hl. Takáts l:'rnfi. 
291-877. 

Andrússy-út 55. Szent Bertalan, 1899. Lrul<inyi 
Andor. Tel.: 424-733, 

Szondy-u. 52. 'I'urul rnadár, 1901. ö:v. /{ároly 
niinné, b. Erdös István. 'fel.: 122-982. 

Deák Ferenc-tér fi. Deák Ferenc, 1905. S:iits 
'I'el.: 427-512. 

Lövölde-tér 5. Fasor, 1906. liajdll .ló:scf. 'fel.: 
,120-960. 

Andrássy-út 99. Gróf Andrássy Gyula, 1908. 
11uu111 Ele1nér. Tel.: •120-349. 

·<<:_Nagy111ezö-u. 38. Erzsébet királyné, 1908. Schulek 
--·.-.. Béla dr., b. Babusik Ferenc. 'fel.: 1J0-304. 
<:·Szondy-u. 23. Vörös1nnrh-, 1909. Raucr Gylirgy. 

Tel.: 116-819. . 
, k'iríil~·-u. 38. Caritns. 1910. Ispán Jenő. Tel.: 

227-535. 
Vihnos császúr-ut 2H. Viln1os csúszúr, 1911. Szé

kel!! Sándor. Tel.: 125~!74. 
Viln1os császár-út ü5. Nyugati. 1919. S:abó Dáni

elné, szül. f(isabonyi O/ya, iii. I\.álrnán Béla. 
• Tel.: 113-956. 
;( Podtnaniczky-u. 69. Podrnaniczkv. 1922. I-lad:::s 11 > Endre, üt. Gelei Gyula. Tel.: i19-654. · 
,:-;:-'Vörös~11a_rly-t~. :~n., Aranykalúsz 1 H2H. !{ orit.wins:ky 
' Olto es honf.wH1s:ky \'ikfor. k. I\.orit.~·áns:t.- 11 

Viktor. 'fel.: 121-560. · 
:::,reréz-k?rút 5H; .Budapest. lH:JO. dr. Erclcy-Grií:: Ti

borne, b. Toth .ló:sef. Tel.: 125-885. 
Lehel-út 4/c. I\árpútalja, ISJ3H. Zahoráns:k11 /~ruiu 

. dr. Tel.: 292-950. · 

VII. kerület. 
;;:::Jlákóczi-út 10. i\Ieg\'últó (r.). 1828. ö:v. Peres Er

<·<;' nöné, h. Bakay .illatild dr. 'I'el.: 22;1~8öü. 
\i(JGrúly-u. öa. Szenl 'I'erézia (r.J. 183i. li:P. F'uliuli 

\;: .len611é„ ö:11. Spieyel GyulrírH~„ Tinu'ir lst11rínru;. 
0. J.1/nrkovits .lenlí és Tinuír lst1Hi11. k. Jfik<i 

, Sándor. 'I'el.: -!28-ö08. 
!Bákóczi-út 88. I\crcszt, 1882. flaas illik/ás dr. 1'cl.: 

42,1-120. 
Erzsébet-körút 23. \ 1iktória. 1885. lVillmann Ottó 

dr. Tel.: 421-999. 
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'I'hököly-út 28. Szent l1er1ninn, 1886. iVngy 
Tel.: 227-817. 

D:unjanich~u. 1. i\lagyarország védasszonya, 
/{ör111cndy t'lc111ér. 'I'cl.: 42-l-i3!i8 

Erzséhet-körut 5H. I·Iunnia, 1890. /\(lfún Uyula, ·iit;· 
Balló Lajos dr. Tel.: 228-604. 

Károly kirúlv-út 5. Diana, 1895. Erényí Lás:ló"· 
Te!:: 227_:086. 

Dohány-u. 88. Apolló, 1897. Griintuald Gyula. 'fel.: 
223-405. 

István-út 17. István király. 1899. P. Pocskau Béla. 
Tel.: 425-375. 

\\Tessclényi-u. 30. hr. \\7cssclényi. tnot. ö:v. 11fodra 
Lás:lúné szül. J{elecsényi l1011a 1 h. Rostás 
nuír. Tel.: 423-iOL 

floh-u. 80. Forlun:i. 1902. /{ocsnl>a Eh·nu~r. 
222-213. 

Thököly-út 21. Arpúd fcjcdelcnL 1907. S:abó 
roly. 'I'cl.: 228-621. 

Bcthlen-1i. 8. Ferenc .Jözsef, 1909. S:ékcly 
Tel.: -124-\J.!9. 

\Vesselényi-u. GO. Glória, 1910. f/cllcr Lás:::ló. 
Tel.: 'J28--54:J. 

Dnn1janich~u. ilH, D:11njanich, 1911. i)/és::.iil!J Alá· 
tycís. Tel.: 220-{)30. 

Kiauzúl~lér l~L E.!auzúl, 1912. Bontha Jenő. TeL;> 
227-258. 

Ciarav-tér 19. Garav. 1912. bot/ni fliiv(is 
k . . Bllrgelti 1''ercn-c. '!'cl.: 228-fi79. 

!'iollenbiller-u. 6/n. i.\linerva, 1914. Böh111 
Tel.: 428-184. 

·101 

.'J_,:i~'~zsébet--körút G. Corvin, 1922. !-'enyves Zoltán 
· örök„ k. l.icbn1u11n Dt•::.sii. 'I'el.: 222 ~··G 11. 

fTcrnúd-u. 7. Szent i\liklós. 1922. Böhrn lgnór 
Tel.: 428-353. 

-·Üaross-tl~r 14. Keleti. 1922. Bclt~:::nau 1\.órol.u i°'.S 

dr. Doluíl11é. 1'el.: 426-333. 
Búkóc:t.i-út 32. Arany szarvas, 192:1, líalris::: Búla. 

üt. özt1. Schöniuis::ncr Aladdrné. Tel.: 225-8-!1. 
~\Öoh-11. 2,L l\azinczY. I9~G. Sikl6si f-fcnrik. 'l'el.. 
. 423-308. . 
~Jurúnyi- l:s Ele111ér-u. sarok, Bcin, 19:·~5. Jlfaaou 

-.e: !tálrruíri. 'l'el.: 221-6-11. 
:·)radiich In1re-lér 1. l-Inrgila. 1939. J•'cjér Errlil, 'fel.: 

227-089. 
Búkóczi-úl öG. 'foldi i\Iiklós. l n.10. ci::.v. S:::ilciaui 

.lrí1111s!lt~. Ül. f\'rohu U1':sii111\ h. /,ajbl'k .li•nií dr. 
TPI.: .12:1~-fHll. 

VIII. kcriilct. 
·.)Jaross-u. -!·l. Szr·nt szh· fr.L J7íil. Ni',f/1clyi (;(·:11 

dr„ ill;fllclyi l\.ároly l·s uill~: (,'iirui; Tibor tlr .. k. 
f'- lti;lhl'f!fi h'ároly. Tel.: ;lilH-·HOG. 
.:c.i\fúzcHn1-körúl 18. ;\fagvnr korona {r.), 1790. ö:p 
-.„ vité: dr. Jlntn!csy //riroluné. k. Tnkrícs fsfprín. 

Tt•l.: t:Hl-R2ö. 
Mári:t ·rerl!zi:i-tór 10. Szent .József, 18;)•!. S::.1.-afl(/ 

/,ás:l6. 'I'cl.: 1;12--~;j(}l. 

;.Jfúkóczi-út an. Csillag, 1S7a. f{crcs:tény Gyuláné, 
' sziil. Csill<;l'!f 1-il'rluiy. iii. Ork1;I1!J llllyú. 111. kir. 
e·:.". konnúnyfiilanúcsos. Tel.: t:·l-1--·!27. 
·:::·Jiúlyús-lór :L Szent Kcreszt{>Jy, 1882. Filó .láno.~ 

clr. 'fel.: 132-472. 
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Hökk Szilárd-u. 28. Szent László, 1884. Steinet 
Oszkár. Tel.: 130-143. 

Ilomanelli-u. 12. Illés próféta, 1887. Hofer Anta 
Tel. 134-522. 

József-körut 64. Apostol, 1893. Czukor LászliJ. 
Tel.: 133-984. 

Népszínház-utca 22. Szcnl · J\Iargit, 1893. Szlin 
esik Jstudn„ iil. J{orányi 11/iklós dr. ·rel.: 133-839 

Baross-u. 129. I~álvária, 1894. Preisich /{áro[IJ üt 
J{onrád Géza dr. Tel.: 131-024. '' ·->-

Német-utca 32. Szent Péter, 1894. Pikler György;-;·-:: 
Tel.: 330-932. • 

Práter-u. 45. Szentcsalád, 1905, lFéln'r J)e:sö df-----
iit. J(as::lner Sándor. 'fel.: 130-280. ·--

Rákóczi-út 23. II. Rákóczi Ferenc, 1907. dr. f{norr: 
Zollánné, szül. Elek Liuia. Tel.: 137- :301. 

l:úkóczi-út 61. Szent Hókus, 1910. Briill tlndrá'.~}: 
Tel.: 140-634. 

'I'cleki-!ér 3. 1'elcki, 1920. Lú::::ár József. 'l'el.: 
137-31G. 

Szentkirúlyi-u. 22. Szanalóriun1 1922. ö:tJ. S:end~}'. 
rei Béláné, b. Csillag Imre. Tel.: 133-060. <:'.:l; __ _ 

~Iúzcu111-körút 2. \'úrosháza, 1922. Palakfalvy_!z' 
Sándor. 'fel.: 13·!-95i. ". 

József-körút 40. Józscf\·úrosi, 1922. illoldt 
üt. Bátori Ferenc dr. 'fel.: 139-392. 

Népszinhúz-u. 37. Üdvözítő, 1922. l\'iigcle 
Tel.: 338-371. 

Baross-u. 111. Baross. 192:3. ncnies Torrna Dániet 
ÜL Gábori Györ[!!J.· Tel.: 131-027. . 

József-körút 10. Zrínyi, 1923. J{almár lstuán, 

···i(c1nény Gyula és S:olnoki A.ndr<is dr .. k. S:of
r'ioki András dr. '!'cl.: 1:19-4:~8. 

:?l\a.rpfenstein-u. 21. Nagy1uagynrorszúg, 1928. Alt· 
·---_::· mann Alrtdár, üt. !(átai Gyula .. b. /{átai Gy11/(/. 
:,·"Tel.: 135-871. 
'.·:Baross-tér 6. Gróf Apponyi Albert, 1928. Bér 
· S<indor. Tel.: 14'!-869. 

József-körút 80. Nagyboldogasszony, 1928. Csernus 
Lukács Lajos, Tel.: 143-403. 

IX. kerület. 

Gllői-úl 39. Angyal (r.), 1847. Löcherer Tanui.,. 
· Tel.: 186-234. 
Üllői-út 59. Szent Ferenc, 1872. Gombos Zoltán. 

Tel.: 130-609. 
'J<'~renc-körút 22. Pftduui S:,ent :\ntal. 1870. J/('rc: 
>/Lás::{() dr. '!'el.: 1SH-5fiü. 

'.:;jÍl:Uday-u. 18 . .Jó púsztor, 1886. Deér ()dön. 'I'el.: 
' 186-006. 
''::{Ollöi-út 105. Sas, 1888. f(ún Aladár. 'fel.: 

344-686. 
_:<Soroksári-út 70. Szent Anna, 1892. Pandula Jó

zsef. Tel.: 131-930. 
L:·-\fester-u. 38. l\[adonna, 1899. f{entplerné Péter 
·· Margit. Tel.: 130-810. 

Ferenc-körút 2. Sanitas, 1911. Emánuel Gé::a 
örök., k. Enuinllel Géza. Tel.: 187-443. 

Ollöi-út 87. Stefánia, 1911. Nen1é1111i iVándor. 
Tel.: 133-832. . 

Lónyay-u. 5. Duna, 1920. f(assai Arllu1r, k. Csillny 
György. Tel.: 188-348. 
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Gróf f.Ialler·u. 4-!.. I-Ial!cr. 1922. t;rue/ Tihnr_. il( 
6:11. SchubC'r/ Arnoldn{. ·re!.: 132-H71. 

Cllöi-út 121. Gizella, 1922. /lrabéc:,y Os:kár dr,. 
Tel.: 340-iliü. 

Ferenc-tér 1 . .Jó szh·. 19;1:1. 
llo11a. 'I'el.: :l:IH-1:-Jl. 

Gr. Haller-u. lH-18. Núdasdy. 1940. 
Tel.: 140-658. 

X. kerület. 

Belső Júszbcrényi-úl 7. Isteni gondviselés, 
Fóczányi István dr. Tel.: 1·18-391. 

Kápolna-u. 1. Arany sas, 1888. illnnn Gé:a dr., lií 
Szántó ln1rc. Tel.: 149-192. , 

Csalúd-u. ·1·L :\lútyús király, 189íi. :1/<ily Lrís:l6. :: 
Tel.: 149-813. 

Gergcly-u. 40. Szent l(atalin, 1909. l'inc:c lstuár„ 
Tel.: 148-886. 

()rczy-út 4i. Orczy, 1911. lij. Orv1'11yi lJ1Ha. 'l'<~L ... 
I:H-505. . 

Olliii-út 12-L ,J(•zus sz:ive, 1H2ti. '/'f'll!l'SPIÍf!J fsftidfi 
dr. Tel.: 1•19-003. . 

i\Iaglódi-út 65. I-Iygieia, 1926. dr. Görög .lenölié 
szül. Buday illária. 'l'el.: 348-167. 

I-Iungária-körút 16. Szent Erzsébet, 1930. Rim·a 
Béla. Tel.: H:l-Sl·l. . 

Pongrácz-út 17. Szent i\Iihály, 193:3. Toúth 11/iluifÚ 
Tel.: 148-266. 

Gyömrői-út 49. Remény, 
Tel.: 348-0i2. 
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XL kerület. 

ftor!hy l\Iiklós-út 19. Szent Gellért, 1888. 1l/agyary
<---1{ossa Gus:látJ. 1'cl.: 208-684. 

?::'fÍáfthy ?\Iiklós-körtér 8. Szent I1nrc. 1910. S:t'itii 
;3_::·: IstvcínJ üt. S::cgö Lás:lú. Tel.: 458-702. ' 
"'--Szent Gellért-tér 1. Szent J\ereszl, l H Ii. ·rer111iifrí 

József. Tel.: 259-292. és 1fi8-80U. 
fforthy 1\Iiklós-út 128. Szeretet, 1923. ]:>(1briti11.~ 

[[enrikné, R:iil. báró Syntinis Ilona. Tel.: 
:. 456-052. 
{[<'chérvúri-úl 82. Lisieuxi Szent Tcn•z. 1928. R11f/ 

Tcré::ia. 'l'cl.: 25(i-488. 
j<Üudafoki-út 4i-·-·lH. Szl'nt Antal. 1H29. To111flor 

.ll'llÜ dr .. k. dr. Bek<· G1í:ríru\ szül. Ton1lu1r 
:.··Valéria. 'fel.: 259-í:J9. 
--~enke-tér -!-. Arally sas. HJ2H. f.:rdtífyi !Je:sií. '!'el.: 

2f>H-i-!9. 
'zent I1nre herceg-út 8!i. Irg:il111:1s szer('\c!. u1:1n . 

.-1.bay-,\"crnes Gy11/(I dr._. h. Fl'rc11c::y .·Írpríd. 'l't•l.: 
257-236. 

eÍ1érYúri-út 21/b. I·Iúron1 kirúly, 19:J7. Balrís Ar
p<id. Tel.: 269-494. 

Íforthv \liklós-út 51. Szent I\.lára, 1939. T1·v,·lo 
•,Bél<;. Tel.: 469-;il i. 

Xll. 

n1hös Gyula-út 1/b. i\Iagyarország védasszonya. 
}J883. l-léray Andor dr. és dévoi Szöllösy örök. 

. Tel.: 153-843. 
ténhcgy, Eötvös-u. 4. ~[útyús király, 1894. 
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dr. Sclimidl De::sőné, sziil. ll'icsncr Jlárta. TeI 
165-207. 

Gümbös Gyula-út M. Alkotás, 1906. Illés Ede di, 
Tel.: 153-,-216. 

Győri-út S. Hen1ény, 1919. Sz. S::iits F:rnii, Tel/ 
353-114. " 

l·Iidegkúli-úl 2. Szép Ilona, 1922. l\'eörüs Guul~-
k. lVcörös Sándor dr. 'I'el.: lü-!-253. ---:-:< 

Böszörn1ényi-ú! 3ü/h. Isten sze1ne, 1H28. (Elhal~i~_ 
lozás folytán n1egiiresedetl; pályázat alatt), k 
Spt~rhigh Aladár dr. ·rl~L:_ 154-567. 

Nén1etvölgyi-út 56. Szent Agnes, 1928. né1nctnrcf' 
nai \Volf/ Lajos. Tel.: 154-876. .· 

Csaba-u. 7 /e. Csah:1-vezér, 1936. ö::o. Tánc:os .ráZ 
::se/né, i.it. l\arrH'r Akos. k. l\arner Akos. 'fel. 
:{52-7:10. 

XIII. 

Hóbert Károly-körút 60. Fehér gahunb, 
Straus: Armin. Tel.: 291-931. 

Hóbert J{árolv·körút 104. Szabadság, 1907. 
berg f{árolf1, b. Lukcícs Dénes. 'fel.: 

Vúci-út 155. Danubius. 1910. ö::u. Illés Antalné, 
.!nuián Pál. Tel.: 291-537. 

Vúci-út 87. Phönix, 1912 . .!anit.r;áry László. 
291-328. 

Szent László-út 74/a. Petőfi, 1923. Pethes Béla 
Tel.: 291-i-15. 

Vt.íci-út 49. Lehel. 1929. f(oráni Zoltán. Tel.: 
291-990. 

BPkt>-lér 11. Béke, 1935. Tatár Jó:::scf. 'fel.: 

·llil 

XIV. kerület. 
Í{~repcsi-út 128. Szent \'endeI, 1888. f(ada Er::sé
' bei. Tel.: 297-115. 

/'Bosnyúk-u. l. Őrangyal. 1892. I-larsányi /{ároly. 
,-. -Tel.: 296-422. 

~:;~j'Jiököly-ú! 87. I·Iungúrin, lSH8. J\as:trincr f:léft•r 
, dr. Tel.: 496-5G8. 

_-:<-ltcrepesi-út 2-!. Pannónia, 1900. S::iluássy Gy. 
· · László. Tel.: 496-349. 
:-Aréna·Úl 29. Aréna, 1901. Polatsik Jó::;sef. Tel.: 

424-589. 
Erzsébet kirúlyné-úl 30. J~Iunu1nilt1s, 1922. C:11kor 

, Gyula, Ül. Jlfa11rcr /(ornél dr. "J'el.: 497-5;)0, 
-~rhököly-út 1 i8. Thököly, 192G. illajornssu Béff1 
" Tel.: 49G-9i 1. 
Erzsébet királyné-út 100/b. Szent Veronika, 1932. 

uité::; Torday f'crcnc. 'fel.: 297-·-H25. 

Fürész~u. 17. Szent Antal, l 9:J3. Betegh /{ároly. 
„ Tel.: 2HG-2·!0. 

iirnberg-u. 8. Attila, 193·!. [{rebs:: (;é:::a. TeL: 
296-051. 

·rzsébet-kirúlyné-út 19 . .Jóre111énység, 1935. Csl're 
uyey Gé:a. Tel.: 497-559. 

[Judafrifény (Pest), l. a27il, Szent szív, 1Ha4. llt'Tlll'S 

< f{ajdacsy Pó!. ·rel.: 2fi9·-769. 

fJ11ayi (Pest), 1. ·l:l27. Szent Isl\·ún kirúl,\·. IHOL 
Liszkay 1.~t11dn örök„ h. nayul>os.winyi I5ossány1 
Jenő. rrel.: 5. 

Buj (Szahole.s). l. :l48H, '.\Iegy{dtú. 18HH. S::ahr) 
'Dezső. 



/Jt1lkcs:i (Bács). l. 28;.!5. Örangynl, 190H. f/a~f_;
nn11u1 Chrislian. 

Huslyahri:a f:\lúra1narosJ. \. a:-J-!8. ()rangya\, 1883·· 
/Jancs 1lliklás. . .. )> 

B11:if(/ (Ahaúj-'I'ornu). \. 1002. 19-1:2. CnTadt. 
.ló::.st'f. · " 

nii<ls:c11{111ihály (Szaholcs.l. L 12.008, :\Iagyar kf 
rúly, 1870. /-Jiirihnpii l111rc. 'I'el.: tH. 

lliikk (Sopron). 1. 2-t--!2. :\Ieg\·á\ló. 192(i. ,Vé111e{ii 
J á11os. · „.< 

Uiikkiisd (BaranyaL 1. 8--17. Szent 1'ert·zke. 1935·: 
J)/crlha Agos/on. '!'el.: 10. .·· 

Cece (Fejér). \. -!OOO, :\It•gyúJtó, 18:Jri. J\rí/dor 
l'ilrnos. '!'cl.: 9. 

Ceyléd (Pest), 1. :18.8:!7. Szenllélck (r.·1. 180i. 
Jánossy Gé:áné, !J. B(/chó Sándor. Tel.: 93. 

Ceoléd. Hc1nl"ny. 1886. Zal(/i l\úrofy dr. 'I't'l.: ,15·: 
Ccyféd, :\Icgvúlló, 189(), fcldl'fJUi Fellner L<is':[ 

Tel.: il. 
Cegléd, Isteni gondviseh's, 1910 . .ldkó .frí11os. Tcfi. 

61. 
Cegléd, II. Húkóczi, 1915. 11/eslcr Lds:ló. 'fel.: 2·9·. 
Ct•ulédf)t'rcel (Pesl). l. {IH2·L t\eponiuki szent ,Já' 

nos, 1918. ö:u. borsodi Latinovits 
borsodi Lafinonits Üdön. 

Cclldii111iilk (Vas). 1. 5HlH, Boldog:súgos Sziíz ~i:~· 
ria, 1815. /1isic::::ky András dr. 'I'el.: 22. 

C('!ldö111öl k, Isteni gondviselés, 1929. 
Sándor. Tel.: 79. 

Cibaklui:a (Szolnok). J. 51Hi2. 
1897. Jlulruír Lás:ló. ·rei.: 7. 

(Ze1nplén), l. 5111. ~fegváltó, 192--!. I\é:di
·Sdndor. 

,«é.inkola (Pesl). 1. li781. :\lútyús kirúly, 189H. bu
. bucsai ~\'agy Lús:!ó. 'fel.: Bp. 297-980, Cin

.S:·: :kota 6. 
·.fCsabrcndck (Zala(, 1. 331·!, Szent 1,úszló, lHOl . 

'özv. Posgay Andorné. 
\.'C.~anódapáca (Csanúd), 1. -Hi27, ;\!agyar korona. 

188·1. Bo110111i r;é::.a. 'l'el.: 10. 
Csa~uídpafofa (Csanúd), 1. {}O-l1. I·Iattyú. 1880. 
. SChneuler Jó:sef, Tel.: 14. 

"c.~anlavér (Bács), L 8100, Rc1nény, 188-L Csornai 
JUcbórd. 

Csantaiiér, Núdasky. 1Hi35. ii:u. 1Vádasky S:ilárdné. 
fr. /\iis:eghy .ló:st'f, 

C;;ap (Ung), 1. ;1-IUO. Isteni gonth·isell·s, 1871. 
JJcrruit Sándor. 'fel. 8. · 

j;.sdkúnydoros:lú (Vas), (azelötl iVagycsúkány),. l. 
1H;).J. Szen!ll·ll'k. 1 ~H '..!. ii:u. Oll'rf 1:'111il111~. k. 
Fodor Sándor. 

<csákbt'r<~ny (Fejl·r). !. liOH. Szl'nl :\I:'trlon. l\l2H. 
l-/arr Jrínus. 

~(;sáldoorbú (Szilúgy:i, l. l:Ji2. Diana, 19135. Scliií/, 
.· Gy. J::niil. 
:·ii,i;áktornya {Zala), 1. 5700. Zrinyi. (r . .J. 1i77. l\o

vacsics l\rcsinlir dr., k. S::::ld11ik Jenfi. 
·sáklornya. ,Jl•zus szívC'. 1928. l\osak Theodor. k. 
· 'fhulús l\rílnuín. 
'Úikvór (Fvj0r), l. 5085. lsleni gondYisc!t~s (r.L 

1821. Jiroticc Lás:lri. 'I'el.: 2U. 
·;·ny (l·l<"Yl's). 1. 3988, :\Iagyar korona, 180-L /-lor
tl(ÍfÍI Odiin .. k. llorpófh lrnrt•. (Fiókkal lforton.) 
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Csánytelek (Csongrúd), '!. 5022, i\fegváltó, 1. 
Domján Gé:a. 

Csávoly (Bács), 1. 3252, ~legválló, 1900, özu, lÍ 
lósy Endréné, b. Dankó Béla. 

Csenger (Szatrnúr), l. 4350, Oroszlán (r.), r82, 
Diód·l'<Írallyai illiksa Gyula .• h. /\.nhler Frigfjri;~ 
Tcl,: 10, · 

Csengőd (Pest), 1. 4093, Púduai .szent Antaq, (9~'B. 
S tett ncr János, 'l'el.: 7. . .. ; .. ·· 

Csepel (Pcsl), 1. 47.135, Őrangyal, 189(}. Rockeft:· 
bauer 11/árta. 1'cl.: 347-759. 

Csepel, Angyal, 1914. ö:v. I-lercz Gcíborné, k. IC&(;. 
dori J1/elanic. 'fel.: 147-968. · 

Csepel, Szent Anta:l, 1927. Borzsotiay l1>tván. 
147-467. 

Csepel, Szent Erzsébet, 1930. Tlzierry Tibor. 
a.17-912. 

Csepel, I\irúlycrdő. 1942. 1uruycnyt•di Jeney lstúctiV:: 
rlr. "l'el.: iJ47-97G. ·~·.·· 

Csepreg (Sopron), 1. 4010, .Szenlhúrornsúg, 18.42'' 
Floderl'r Jeni;, h. Forbáth Ernő. 'fel.: 29. · 

Cservenka (Búcs). 1. 8050, Isteni 
1851. Schlln1acher Znltrín. 

Cserucnka, (freuling. l.92H. Oreulina Ft•rcnc. 
Cses::.lreg (Zala), l. 1204, Scgitli Szííz "J.Iúria, 

f)onás::.y :lladrir. ·rei.: 4. 
Csetény (Veszpré111), l. 14:Jü, llygieia, 191:3, rnft 

Pálffy Er=sébct, k. milki Pálffy Ládá. (Fió 
kal Súron.) "l'el.: a. 

Cséffa (Bihar), 1 .1617. ? 
Zoltánné. (Szünetel.} 

4li 

~~~/Ja (Szolnok.!. 1. :l'.H'i·L ()ra11gyal. 1880. :\(([!!! 

">Ferenc; 'J'el.: i. 
i~~ika!firn1•sl'1'ikh (Csik.1. !itsd: (;yi1nl'shiikk. 
'C.~ikkarcfal11u (Csik). !úscl: !\arcf<1fpa, 
·(J.\·iJ.:s:cnlrnór!on (Csik.1. 1. Ll08. :\!lila. 1N7l. 
· f{onrcíd l\álnuí11. ·rei.: 11. lldPn\·fiúkka! Tusnúd-

v. fiirdün.) · 
:tc:-;U.-s:crt•da (CsikL L lHJ20. Fekete sas. tt~:Ji. Aj-

vds: Arpád. 'I'el.: 1-59. 
Csii.-s:ereda. II azúnk vé{las:-zon \'a. l H07, /.i;ffll'r 

. · ilfarccll. 'I'el.: 70. · 
;C.~iks:épPí::. (Csik). lúsd: 51':épui:. 
"Csi !iay ht'flf I ( P{'S 1 ·1. 1 üsd: lt ú kris 111t'f /!/l'f. 
C.i,·i: (Gö111ür). 1. fí-!H (Ll, Seress JJc::sii (Hi 111a

.„ szl<c.s id{·nyfiúkj:i. útn1l~llclih•g sziinetl'I). 
·~~(~.~o/;on yr111iso 11! (/ ( Sn1nngy) . ( uze 1 íi !I I-:rd ií c.1· u ko 111111 ) 

,./;· 1. :l:J;J7, :\fegT:í!t(j. 1900. r'i:P. Tríth .ltí:scfn1~." h. 
Ton1csrínyi l~r11ii. 

"C.i,·o/111tk (Eszll•rgo1HI. 1. :!8-15. Szpn\ :\nna. t9:1t>. 
/)obay P1íl. 

:sonyrád (Cso11grúd1. 1. 21i,{)i$8. Orszúg cinier. 1828. 
Barna llenrik. 'I'td.: fiti. 

.9So11grrid, \lcgvúlló. 1882. C:ájlik Lás:lá. ·rel.: i.S 

.Osongrád, Szent H ók us. 189H. Giinliirlf .! ános. ·rei.: 
i6. . 

:Csongrád, Szent Ish·ún, 1922. Bc::eqh lstPán. 
. Tel.: 46. . 
\~Ongrád. Szl'n!l{•J('k. 1928. ;\'aoy /~'lcnuir. ·ret.: Gt. 
~~onoplya (Búcsl. l. 5100. S('gi!ii \f{1ria. 1880. 
1-/aay Jakali. 

.Snrna (Sopron). !. 8Hfl7. I\líst\s (r). 1820. Jlarin
.c:cr .lenő nl. kir. korrnúnylanúcsos, ·rel.: 50. 

27 
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Csorna, ~legválló, 1910. Gt'rgcly lstvá11. 'fel.: 5_ 
Csorvás (Békt!s), 1. 72G7. Isteni gondvisell•s, 1883: 

ftfí'llCfr1{11i S:ós:- I.njos. 'l'l'I.: 2G. 
Csiir1lc (\'eszpré111), \. 12:-Hi, Isteni gondviseJ(•s, 188$ 

Hrcf/('r !Jt•:s6. 
Csiik1n6 (Bihar), l. „i;.3;>0. ()Jajúg. 18~1.t. 111i('hújfalu,'{f 

Péchy Tonuis. 'l'el.: 8. 
Csihnc'ir (Pest), 1. -!1i3G, '.\Iegvú\tó, lBOH. Liírinc.·:y_ 

Lajos. Tel.: Ilp. 297-388, Csömör 10. 
(;.~llC.W/ (l~oJozs.~, J. 18:l8. '.\{agyar koro11:1, 189a. 

ii:u. [111rc .!ó:sefné_. h. \'l'rcss Ad<i111. 'l'el.: ·!. <.: 
Cs11ryó (Su111ogyL l. -l98H. ).lcf.:vúltú. 18·17. r;afrun:.--' 

bos l\<i/nuín. 'I'el.: GO. 
Csurati_. Szabadsúg. lHlH. r'i:P. Ho/CHHHI /~fin ,\/[~-:'.: 

hríly11t~. k . .lrí:s(t Lajos Jliluífy. '!'el.: 7a. 
c.~·11ror1 (Búcs·). 1. 10.GOO. Segíti\ \lúria. 

,•.;:r;:tui·ov Jfilán. k. /Japdr Sándor. 
Csuroy, Egl>szsl·g. lU:·Hi. /)Hnidopác Pt~ler. k. 

Ff'rf'llC. 
Csú: (:\yi!ra). \. 2-15:J. Szl'nthúron1súg (r.). 

id . .lc:ouils /\<Ílrnán l•s if_i . .ft•:o11its 

l_Járrlr1 (BarnllY<l), l. 400i3, :\lagyarhon 
szunya. 18.tfi. 11.réll'r I~nrlre. 'fel.: -lH. 

f)áPu(( (Bács), \. :12a8, '1 (f.l. 19:-J.J. !Jieliczkff~ 
f{ríro/11. k. J/óc::ár Gábor. (I·lercegszúntó fiókjri}fl 
Tel.: ·10. ' 

Debrecen (J-lajd.ú). !. 125.9H9. Arany angyal 
lfiSO. Hán6 Andor. 1'el.: 34-0(). 

Debrecen, Arany egyszarvú (r.), 
Fert'llC örök. '!'el.: 24-9H. 

rn1 

\'ap. ÍJ.). 180:.!. k6piiscli Tolvay !111rc. 
21 -·---7a. 

iebrcccn, :i\Iagyar korona (r.). 1807. f{ápoR:~ 
:'°'1dss!J Gé:n. 'J'el.: 16-0H. 
J([Jrccen, Kigyó (r.). 1812. 11/ihalovils .lenő örök .. 
., k. Jlíihalovits .lenő dr. ·rei.: 30-95. 
ii·brt'Ct'J/, Kossuth Lnjos (r.), 1813. Lu:i: Ar11olcl. 

-f,!I"cl: 2U-5G. 
>_J}i!brect'll, .\IcgYldtó. 18):3. r"i:v. Jf(ljur .llihrilt/llt;. 

k~ Tinuír .ló:scf. '!\,!.: 14--H9. · 
"·IJel1n;ccr1, Hen1énység, 1868, G6dény !/011n. 1"cl.: 

·1.i-21. 
-J)e!Jrcccn, Csillag, 1000. Beke Bnrna. '!\·\.; 29---a2. 
Jebrt't't'll, Isteni gondviselés, 190.J. S:ekt·!y ..tdor-

:· ___ . .jd111 k . .!uhau !111re.'. 'fel.: 32-81. 
''iicf!n·c1•n. II. Húkóczi Ferenc. 1007. iJ::t1. :\ronyi 

_ Ar1Jdd11i', k. Aranyi Sándor. 1'cl.: 2:J-~43. 
iiJcbrcccn, Csokonai. 1909. Bntáry Istoán. Tel.: 

10-15. 
')ehreccn, SztankaY. 1013. erdöbényl.'i l'./én1cth 

f.1ís:/1i. ·rei.: :!f.i...::._58. 
)-chrcccn. Sas, 1013. illnndel .!ó:sef örök„ k. 1Vé

<. Tltt'/ f\rirni•lifl. Tel.: :19-19. 
lébrcc('n. Bocskny, 191B. Lassányi Jó:scf. ·rei. 

29-1•. 
:\luraktizy. lHl·L J-!ur11rifh Znltón. '!'el.: 

breccn, :\Iútyús király, 1922. Papp Gyula, k. 
_.Pilissy .!ó:sef. Tel.: 32-01. 
:é.bre1:e11, 'I'isza, 1923 . .!ónap .·lh1rlrir. ·rei.: :l-1-~·5'..! 
ebrect~11. .-\ran\· .Júnus. 1H2:! ii::1>. Ho:1íku 
~-Guörgyné. 'I'c:l..: 11-iS. · 



/Jcbrccen, Szenlhúro1nsúg. 1~1:27. S({/lay f,rís:!1i. 1\d 
li-09. 

/Jebn·cc11, ,\rpúd fejt•delcn1, l~)al. lllikcs Edit. 

!Jcl>rccen, llungúria. 19a:l. S:. 
iJ:l-50. 

/Jccs (1'olnaj. 1. 51·!1. :\!agyar korona. 
Fnrlor ,O..,'ó11d11r. h. ,\':e11<lrooics Lrís:ltí. ·rl~l;: · 15J! 

!JcnH'cscr (Szabolcs), L ,UHHi, 
Tcrcn1y lllcnyhért. 'l'eL: 22. 

/Jc111ényluí::fl (:\Iaros-·rorcla). L ();1u. 
19i3H. 1Vcn1es Sándor. 

/Jcrccskc (Bihar), 1. 9800. 
Sándor. 'l'cl.: 28. 

Dcrl'cskc, Örangyn1, 1914. 
(Fiókkal h~onyáron). 

!Jcrnuc (Búcs). 1. :l.Olfi. :\lcgY:'tltú. 1n:~i. 1-Iorvrí[ 
Zol!(ín. 

/lt•s:k ('l'orontúl'l. 1. :.!82:1. P:'1duai SZ('lll 
1fl:11. S:e(fhy Tibnr. 

/J('Vl'CS('f (\'cszprl•111). l. -1-1:..!7. Szl•n!húron1sú~ 
18i!-L Raloyh Jlihríly. ·rei.: 11. 

Dt~da (:\[aros-·rordaL 1. 2H77. Hcn1Pny. 1892. 
l;r1s!aki /-/ints Add111. 

IJ1;y f\'eszprl·n1). 1. -!0-t.H. ? (f.1. 1H2a. (i:P. 
.lrí:sef1H;, iii. f-lo!lú Lajos. h. Poák Dc:s6. 
szilas fiókja.) Tel.: 8. 

Dl•s ISzolnok-Dohoka·l. 1. lfi.:15:3. Fortuna, 
179fi. ballai f{ré111('r La;os. ·r~L: 1--12. 

Dés. Szent Fercnr,, 188-L Lifscbcl En1il. Ti•l.: 1-5 
Dés. }.finerYa, 1921. Scl11noll .lcnii. '!'cl.: 1-
f)fÍ.<;. l)iana, 19:JH. 11lischin[!er Viktor dr. 'fel.: 

.12~ 

~}~6~1aIJ<Íl~!Ja (Szo!Hok,l. l. Li.:.200. ()n1ngY:1J. 18fi7 
;,:i/ .. _o:P . .')01111111'1', /~1·rtafrr111~é. k. A·is Aiulo.r. 'l'l'I.: u: 
.:Deoavan!Ja, Isteni "OIHl\'1sc!Cs 189(' ;· ll :..:··>do!/. r.:> • • ' • ). ~o )ff!J !?11-

~;B(ó;"'!l!JŰ!: (Borso{~). 1.: :.!G.;):lri. ~l.l'gy{d!ö. (r..J. (liB/i. 
<<„h:~n Szo~1.1~dnokhut'.1ra engedelyez\'e), lt:)i:l. /:'fi·,· 

(,c:a. (l· 1okkal H:in1or·-Li!Jafiirl'dcn) ·r ·l . . 
,J: :\Iiskolc til--18. · l „ 

t.Jió.~uuiir·l·asrl!Jrir. An_.„, .. ,,:'. 1°<11· 1/ 
" • 0 • >. • c11111'1' (úf{in. 

Te!.: :'lliskolc G8-l8.' 

~!ásyyűr:~ljdiósypűr. Szent Lúszlú. lHia. \'rí111os 
}Tllfl'. I el.: .\I1skolc n:-l-,í:J. 

..L.J._iáS!J!Jlir-Pcreccsl>rí11y(//clef'· I. ,·J,"lllfl. , .\ft'g\':'1l!t'>. <: 1HOH . .1/enncr Znllún. 

."J./(íHjt:~:~·~. :~,ú~.1:úd_!. !.' .2:-182._ (i?ndviseh~s. (f. I. l H:l-L 
p.It..,u1csedts lohtan Jl't!y·iz·it . 1. 111 J· .. . l - . ' ., d .! \ l\f<;\' 

.J>eft•r. ( l{·t~úg fiökja.) · · · · · · 

iirú (Csikl. !. i.j2J. !~CJrcin·i u·.;- 1 l \/ . . <<;- fi . · / · '' ( ' · r r. · (llll/(/knl' 
> .. -r~ 1111r~.r:"~.· Pr111k'.1. _h. f>ríkou Arpdd. 'f'cl:: 0. 
~1/Jo_ (Beke.s;, 1. h·lbH. Isteni gonch·iselés 190 
f/fofdu Jlauda. ·rl'L: s. • O. 
.„/Íla (Bere!!). 1 .. ,-,_.,_,,. I' · 
.ózsc/. " it'ilH'llY. 189:J. fll;onits 

,._„._J11beyyhá: (Csanúdj. ,j;ll:.!. ill"\·il lSHli . 
"-'ü:v. Jlaicr Gyorgyné. ]'° /\'rdnit: /11ll~':' · 

'111hrí (~Iúran1aros). !. ,',<.)<,)". '! 0 •1 agyar koruna. 
:-1,888. 1lla11ksi11s::.ky Antal. 
Jlllbovár (!'0 111·11 J '-'L'~l '[ -. _ . · . ,.' ' · . · ot) / · ·' agy:ir korona. 1870 
ljafffia_f/r l tl>or. fel.: 22. · · 

ú1bourir, ()r:1ngynl, 1921. Cson1or f\úlm<in. 'fel.: 
1. 
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/)fl111/Jrád ~Szaho!csL 1. HH8H. :\lngynr 
1882 . . \'(lu!J .lcnií. 

IJ0111os:ló (11e\'es). l. 1ll;-i5. Szent Ant:il. Hl:!:-l. ,\J 
núr Jenőné, szül. Scb11ll: Frido. 

/)orny (EszlPrgo111l. 1. 81flH. Szent :\!nrgil, 19" 
Perl Jcí:sef. 'I'eL: 15. 

/)orus:lú { Búcs 1. \. ;HlfiO. :\leg\'ú\tö. 1 H-10. 
./ónos. 

/Jiihriikii: ('l'olna). l. -ta7.l, ()rangyal. IH08. 
J~'rnö. b. Csú::y Jó::.scf. 1'el.: G. 

/Jii111s(it/ (Pcs!). 1. f>H12. :\!agyar koronn. 
Soús lslván. 

!Jűry::on1ba ('l'olna), \úsd: Zo1nl>a. 
fJraur1111érfalPn (:\lúnunaros). \. :-lai. :\!agyar Iif2 

rúly. 1881. f(rHl':: /(riro/11 öriik., k. J(rac: Gfls:td 
!Jrá11afok 1:so1nogy}. l. 7:·Hl. Jl·z.us szíve. (fJ. 19·a4 

Urr1n/11cr Antal. (f,akúcsa fiókjn.I 
fJrl'flt'l!lfitd<Ínk (_Hont). L t~ll-L Sz('lll 

1927. Sch6nbcrg Arrnin. 
!J111111boodtínu (Pes!L 1. 2952. ~li1don11a. 

\Va/l('flfl'lrl 11/ibríly. 
/)1111r1biiké11y 1)3úes). 1. :1878. Szt•nt Antal. 

!?ci/cr István. 
/)111u1cséf> (BúcsL 1. :2870. Szl'lll (lyürgy. 

!Ja11q János. 
/)1111afiild11ár ('l'olna). 1. 11..-18-l. Isten anyja 

179H. Zli11s:ky örök .. k. Pi!issy Béla. 'l'cl.: (} -~ 
TJu na[ öldt1ár, Szen.tháron1súg. 1857. S:ijártó , 

hor. 1'el.: 66. 
J)unaluiras::.li (Pest). !. 10.008. Isteni gond\'is~( 

1886. l1nffn1ann Gú:o. iii. .1l6r Gynla. 1!" 
2. 

.,}ilnr1k1·s::i (P{'.'i\J. 1. 8:-178. Szt•nl .\lihúly. lHO-L 
, __ ·. _"Brcicl1a .J1i11ris. 

·1_.ii.1··11111f)Ota1· (Pesti. 1 1·,1•)1..• \I '·11· 10·· 
J • -o .. ei.,va o, uat. f\"t'll'-
. i;sényi I-"crenc. 

..-:únapcnlefc (Fejl·rJ. L :lHSa. Szenlhúro1nsú" 18().1 
, ö::v. AllH·;.t llc:sii11t'. Ii . . \'én11•fh ./rí::.~·ef. ·1\:1.: 1.-1: 

:J~una.;:c I·::~so ( Ban: nya J. L_ ?55(~. S zen lhti ro ni.súg, 
1883. o_IJ . .1/ol11ar A. !Jt1111clne. h. Lajos Tiilor 
Tel.: 12. · 

··-:r;;lnas::<•nlqq6r(/I/ ('I'oln:tl 1 "8°.j \l·i"\"ll' !· • • • · . • · - O • • • i:i , dl!'Oll'I 

1.9~~· 6:11. \'i:slous:k!f Lás:ló11é, k. 'f:re.rft'r .li•t;i; 
S:llarcl. 

..·.' ... ·Du11as:crdahcl11 (J-\on1úro1111 1 1,·c,0·1. \l•i · . . . . , o .. , "\'ar el-
·_\·-- tncr, (r.), I 7HO. (;crii iiriik .. k. ,\':f/bó r-.i~1 1 ,,,„ 1 :•' Tcl 'J.l . . · 

>ÍJiina.~·z~r;lahc!y, Ürangyal, 1g17. \\'itppcnslcin 
i1larcl'll. '!'cl.: 74. 

:··Dlll!fllJl'CSl' (Pest). 1. ·l-:1;!1. ~Icg\·últc), u.;;\.1. (i-:-P. 
Bakos 1-'crcncnt~. k. Puskás f\·riru/y. 

18.f-1. Szíiz \Iúria. 18Hö. f)l'ri'nui 

dclény (Borsod). 1. a2S2, ()rang\'al. 187:-i. Sc/ui~ 
lck Gyula dr. Tel.: 29. · 

~!fC!J (Hont_). !. 08-L (SzüneteH. 

::uer (I·IcYes_), l 3:2.;.{02, :\Ia!!.Yar kirúl\' ( ·1 1·11 
P 1 

" r.. /•, 
rcs: l'r :lrrnin. 'rei.: 1-lG. · 

·,aer, Gránálaln1a, (r.), 1728. lrgalmasrend k 
:-Pis:kcr De:s6 ralér. 'l'el.: 26. ' 

~~ger, I\:igyó, (r.), 1839. flibay G116rgy dr. örök. 
:t._k. illríndi~S:abó Béla. Tel.: 1-52. 



!:ucr, ()rangyaL 189i. P1inc:Jl ..Írpád, k. 
Gyiiry!J. 'Tel.: 2-·-87. 

Eycr, Szent Anna, 1907. ö:u. Fclcscy /8/Pánné, b 
Skullélh!I Guula. Tel.: 97. -

Er;cr, Isteni gonch·iselés. 192a. 
Tel.: 1-42. 

l~ucr, Szent Istvún, tuas. Calarr1bos .!ónos dr. TeL~\
-l-26. 

l:'yercsl'hi (l-levesl. L UJf);). \lugyar kirúly. 
Gcih! ;\'ri11dor. 

/~ycrcs ll\:oiozsJ. 1. 20:1;1. Sl'gí!ti \lúria. 18SJ5. Ve--: 
('St'i .\'tty!f !Je:sii. 'i'l'l.: 10. 

f:'yyl'k (llajdú). !. 7-170. Isteni gund\·isel1"s. 18U5.' 
{j;:p_ Tólh f)l':sii111~, k. /Jiltcra Zo//1í11. -

l~[J!flui:::11,-;J'tÍdúc (\"asi.!. tli:l.t, :\lugyar korouu, 1u3r_:--
(E!halúlozús folylún 111egiireseclt>ll: pú!yúzat 
ulatll. \.: . .ileniclt l.~IPIÍH. Tel.: Hl. 

l:'lek (:\r:idl. !. U24:l, Sl'gítt1 Sziiz :\lúria. It:;ilH. 
IHII'VtÍr!f Já:sc( 'l\•I.: :.!1. . 

Llek . . Jl•zus szive, JH'.2ti. /l<1nu11t'r Hud(J/f. 'fel.: 2~h 
J~'lii1u1tak (!·lúron1szl·kL '.. 'i2H. \lL·dYl'. (f.j. lHl~_L_ 

Csutak /s/utÍ11. \SL'psiszl'nlgyiirgy SzL·nt (i-yiirgy 
gyúgyszl'rlúrúnak idl·nyfiúkjn.J , 

f~lllC.Í<l (}~;1rsodL 1. :l8-Hi. \ll'g\·úllú, !H~Hi, 
fay J\or11él11é, 11. Paut·r llc'la. 'l'l'I.: 7. 

Lncs 1.-\baúj1, 1. I7H7. ~!agyar kirúly. 
vas:y Lás:: ló. 'l'el.: 27. 

/:' nd riid ( BCkés .1- L l 2.8a·L ~legYid !ú. 18 7fi. 
Andor. 

1:'11drihl. Púduai szent Antal. lHO:I. 
Srínclor. 

_(Ver-;zprl~n1.1. 1. ;>2-!li. ~Icgy{dtú. 18.:'>2. ii:11. 
!111rc~nt~. k. llt•kele L<Ís::/1l, 'l'el.: :37. 

{Fejér), 1. 7545. Sze11thúru1ns:'1g, 18ü7. /.11 
BL-fa. 'fel.: 20. 

lHaH. f-íaf/111·r FerÍ'1H·né. TL·l.: 7. 
iz,,„nnl,:·ni. 1. :~220. Isteni gund.Yise!é~. 

.-ls::fnlos (;!JÖr{J!J. (Olaszliszka 
útn1cnetileg szünetel). 

B.rdiícsokonya (Snn1ogy), lúsd: C8nkony1111i.~011fa. 

Erdifrl (Szaln1úr}, \. -lH:·l2, :\h,gvúltó, 1841i. H6tu 
István. 

'Ercf/js:<Í<Ífl (Szal1núr). 1. 177H. ·_1 IHatL (Sziint:lt•l.) 

Ertfc'is:t'lll!f!Jiír!J!J (\Iaros-'l'orda). l. ;~·lH5, AugyaL 
1879. /11rc:ádi Srindor Z1Jl11Ín. ·rei.: 17. 

Enfij{(·fi·k \I-le\·es). !. 5:110 • .\!egYúltú. (f.), tH~H. 

c'i:P. Bánúc:y Sríndorné, k. Búncíc:u Zolt<Í11. (l\<"d 
fiókja.) 

Esll'rl11í:11 lSopro1q, 1. n;in. Púduai SZl'lll .-\nlal. 
lVUH. :\"indi János. 

1:'s:le1yo111 (Eszlergoruj, \. 22.170, Fekete sa!-i (1.1. 
( hereegpri1núsi ud \"ti ri gyógyszert úri. 1i1:?. 
.i'rl11or11I: /:'. J/an1.í. ·rei.: 8H. 

es:lcr(10111_. Szent István (r.J. 1793. ö:ll. Uochlit: 
:irthur11é, k. Hoch!it: E!cnH'r. Te!: 91. 

-- Es:t c ruon1, 11cgyúJ ló, 18íi 1, 1\ e r se h lut11 ni n1au1· r 
Húroly. 'fel.: ·12. 

Etid (l.dYarhelyl. L 1{):·~8, \!agyar korona. 188(). 
I.ás:ló István. 

·.:tyf'k (F(•jl·r}. !. -!O:-H). Isteni gondvise!é:-., 18H·L 
ifj. Januvich István. 



1:·1l'sd (Bih:irl. l. 2;-112. llP111{·11y, 18.f8. 
/Je:s6. 

J~'/csrl_. Szent :\nla! 19:J7. /-/, /Jol1rcr1n11 llri111 1. 
1:.·rr1 (Fejér). 1. t:l.078. Szcnthúron1súg. 1882, 

T<itÍI i:crcrH:né. 'I'cl.: l--1. 
1:·rt'1ulrécl (Szatn1úr1. 1. 2200. Angyal. 18H-l, 

Ges:ft?réd11 Fcrc11~·11é. k. \"eres /:Jar11r1. 
1:.·r111ihályfaiur1 (Bihar). 1. H129, Sas 18--!2. (lH-10.J 

J/(ln l\or1n'l. (:\z 1842-hcn cnged(·l~ czclt gyógy. 
szerlúrat a l"fl111ÚI1 ható.súg 111cgszüntellc.) rre1;:-~-
2a. 

1:.·rnlihályfalvr1. Kígyó. l.907. fJriuid lslvdn. 
H. 

f~'rntihdlyfalva. llygieia. 1936. J/(Í:cs l\ríroly, k~ 
l3alcíssy Jolán. 

J~'rsf'kúj1J(Ír (;'\yitra), 1. 23.259 . .-\rany 01·nsz!árl:--
(r.), I 7n8. Farkas Sándor. rl'cl.: 20--HL 

I~'rsel.:.újvár, Szent Hókus. 1878, ö:u. Srl(íd Isi~:: --
• P<Í1111é. k. C'so11tos /slu<Ín. ·re-1.: 10-·~(i5. . ··;~;~:

I:::rsel.:.újuár, Scgítií J.Iúrin, 1918. Jakubovich De::ső;· -. 
Tel.: 20-9-L 

1:.·rsekríjvrir. Salvalor. t~l25. !Jill<'rl fhíf(f. 
-Hi-19. 

1:·rsekvadkcrl (:\úgrúd). 1. :Ji2:!. :\legy{dtú, 1895 
dr. Engl'lné Grós:: .tlnna, b. Borsánui István, 

Fadd ('l'olna), 1. ·18()7. Szenthúro111súg. 18:15. 
Borsodu (;yiiryyné. h. Fcls:cyliy (;ynla. 

Fajs: (Pest),!. 3Ui2. J.lagyar korona. ll:Hl2. 
<;yörgy. 'fel.: H. 

Farkasd (Nyitra). lúsd: Fdyfarl.:.asd. 

Ff'ff!flll'flH'k (.Szo!11ok1. \. i718. :\lt•gy:'dtú, 187H. 
'> /\u/)(t/f Pélcr. Tel.: -1. 
;,-:f!'héryyor111al (Szu!Jnúrl. 1. 5178. Isll'ni gondYi
- selés, 1859 . .'·:i11it: Sri11dur. 'J\d.: f). 

~-::Ftf1~ryyr1rr11nt. l\igyú. lH:.!7. /\'or11Híny (;é:rt. 'J'l•l.; 

< ,I!. , 
-.·fekcft'ar<ló (L'.gocs:i). !. :!Oli:!. lsil•ni gondYis{'lt"s. 
· 1875. G<ijcr János. 
Feled (Gö1nürj. l. l:i-17. I\oronn. 1888. Osrl!fÚH!J 

J>c:.\/í, ·rei.: 1-L 
fl'lsihíbrá11u (Borsod!. !. 8ó·I. Angyal. 18HH. <:scn~ 

ycri ffc:s6. ·rei.: 5. 
f 1·Is6baloy (tiü1nör). \. i'.l-L ls\\'Úll kirúly. 1K81. 

Fo/dns:ku Ferenc. 
Frl.~iilnínun {Sza\111ún. 1. -l:Hl·I. \ll'g,·últú. l /H.i. 

/-/aranlÍl f)e:sű. 

f't'lsiíyrrllH 1_1\.or11(1ro111.l. 1. li.10-L J.Icg\'úllú, !Hl!. 
S:énerl Aladár örök., k. S':énerl Aladár. 

ft'lsiiyiid tPcs:1. L ;17;\.!, Spgit<"1 Sziiz J.lúria. !Hl/. 
ii::u. JJallha:<Ír .lrí11os11é. "J'el.: 12. 

Fclsőircg (Tolna), lúsd: ln·us:c111csc. 
:::Fcfst'ik11l:o! (Búc~'. 1. ;11\J/, ,\ngyaL 18H;L (;yor!J!ft'· 

nics Jli!l'llÍ. ·í. 
F1·!:Ji!t·1ulP11 (\·,,~). 1. lO:i.S. P:'tduai ~Zl'lll .-\n!al. 

1H10. J.:lcinr11t!: l\tilnuinru~. 

Fclsii::l'yesd ,Snn1ogy.J. !. 2212. Szt•nt Lúszlú. lBl-1. 
.-tc:él Jlargil. ·rt.'1.: i°>. 

:Felsiis:ászújfaln (. Beszlcrct~-:\ nszúd 1. l. 7 ·lli, 
- J\ess/cr Artúr ürök. (Szüneltd.'! 

:·Felsiis:cli (Pozsony,1. 1. :IH-17. Szent lsl\'Úll. IHO~L 
iizv. Piacsek Antalné, k. Ors:ógh Pó!. 
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Fcfs(h1isú ().lúnunaros), 1. l;).891, Islcni 
sell·.s. 18.'J{:). B. f{ov<Í.\S!f lslP<Ín. 'I'e!.: 28, 

Ft•l.~iiuisó, Sas, 1920, J!riill Zoltán. 
f?t•lsijuisó, Fehér kereszt. 1 H22. /Uislcr Fl'rl'nc. 
J.'els6:solcr1 (Borsod), l. 2U:JG, :\lagyarorszúg \'é~t 

asszonya, IU:.HL 11arna L<is::IU /Je:ső. '!'cl.: :~. 
Fcrfijs::c11t111iklós (Sopron), 1. ilüiJ2. Isleni gondvi-·. 

selés. 1881. llo11ydry Béla. -
Fél (Pozosny), L lö~-HJ. Sa!vator. lH:JG. 

1'eré:::. 
f'é/i:r-fiirdü (Bihar), !. '! '! (f.), '! Silrírs:ky István. 

(Vúradszölliís idényfiókju.) 
f'i!11yeslitl•c (Szabolcs), 1. ~nHlG, :\Ieg\·üitö. 

i/:11. l'ánts::cr Gyuláné. k. Biró /Uc!Hírd. 
Foklií (Pest), 1. 2851, Isteni gondvisell·s. 

J.Vagy István. 
Fonyfirl (.So1nogy}. 1. 2a;Ja . .-\ngyal. (f.). 19Hl 

(;(/lfé (;é::a, k. Gallé Cor111~li(/. {Lt>ngyeltúti 
fiúkja.) Tel.: Fürd(ilelcp 8. 

Frít (Pest). 1. 0395. Szent György. 
Allréd. Tel.: l\l. 

Fiildt'ák (Csanúdj. 1. 5628, Szent Lúszló. 
Viirös /úindor. 'I'el.: 9. 

f'öldcs (Hajduj, !. 5761, Isteni gondYisclés. 186:3. 
1'6!11t'ssin1á11di I\dllay Lajos Lás:::lri. 'f'el.: 
(Fiókkal 1'eléllencn.) 

Fii!ck (l\ógrúd). 1. ;í;·Hl8. Fiúra. 182f>. Csí'pe '-"Pflll., 

Tel.: 17. 
f'iifijps:::.állrís (Pesti, 1. H-l87. Isteni goudyi.sclés, 

1887. Ga/ata Lá.dó. 
Fii:::csabony (HcYes). l. H129. \lútyús kirúly. 

Gaál lstuán. Tel.: 22. 

Fiizt!.~!Jllar111al (Békl~s) 1. 8817. Hc111t~11y. lHOH. 
:· Jfakrfi Ernil. Tel.: 28. 

'Gacsály {Szat1núr), L 110-L ·ncn1l·ny. 1872. Sándf)r 
· Zsiyn1011d. 

·:.·Uafá11/a (Pozso11y:1. 1. ·i·17H. Vörils rúk. (r..1. 181:2. 
J!assá11yi r;(~::a t!s .lfrts.winyi Jlária. k. 11!assd11yi 

. (;é:::.a. 'J'el.: :-32. 
\(;alya111ácsn (Pest). 1. 17-1:9, .\lagyarorszúg \"{•dasz

s:onya, 1923. Gáspár Pálné sziil. Bontilouils Olga. 
'!'cl.: 7. 

(;ranás (Son1ogy). 1. 2-152. Szííz \Iúria. (J'.), 192·L 
Os:1oald Lás::lá. k. /{ras:::.11ai .ló::scf (Son1ngy\·úr 
fiókja.) 

~··Gara (Búcs). !. !-171. Szcnlhúro1nsúg. 18~)7. o::v. 
f:'flul'f Znltd1111é. k. ifj. (J/110.~ G(•:::.a. 'rei.: lH. 

<:-Go;.-tb()llC (Znl:i), 1. 88H. Szeni I\;ter. 19il·L P1·tro-
11ics Ft!rf'nr. 

(;urat/na (Ailallj1. !. (i.~8. Szent Antal. lH09. Forr1yrí 
Aornél. ·rei.: iL 

:::·Uáburjón (Bihar). !. 18.t.1, Hc1nt!ny, 190~) . .llés:ri
ros István. 

G<ics (~·ógrúdi. 1. lOafi, ''örös kereszt, 1882. 11on
gycloki I?óth 1'iuadar. 

Gádor (Búcs). \. 2770. Szent :\n!:d. IH.27. :lndcl 
Lajos. 

./t:ádoros (B1."kl•s). 1. 4-818. ()rangyal. 1882. :\'auu 
.!dnos. 

·'.:Gúrdonu (Fejér), 1. 2.sao. ,Jó púsztor. 193G. I~on1-
hányi11é 7'hais::: l:'r::sl•h('f. k, /fornh<inyi (;y11la. 
Tel.: 21--17. 



Gáva (Szabolcs), 1. :-:>209, :\lúlyús kirúly. 
Réti Jliluíly. 

(;l'fl'IH'(' (Il:'1ron1sz1."k). !. ao:n. ·.) Horlhr1 
(Szünclf'l.) 

(;e/se (Zalai. 1. l(i85. Szl'lll Anl:d. 1918. 
.ld;sef. 'I'el.: t:-l. 

Gcrll!Jl'.'>;t'[! (:\I:iros-·rorda). 1. 1. 152H. 
S::üllüsi A. (Szünetel.) 

Gt'.<;;f (Bihar). 1. 1510, Isteni gondYise!0s. 1~l12.

<'iifpcssin1á1uli l\állay ln1rl'. 
Gt's;fclu (Zc1npll>n). 1. 1912. Arany 

i.l/agi illihóly. 
tiri111ln1 (Pest). 1. 2099. '.\IegYúltú. lH'.!H. 

l\.nrnél. Tel.: 7. 
<;0111bos (Búcs). 1. H200. Szent Antal. 

flccsk6 Ta111ós. 
<liidiillií !_Peslj. 1. 11.888. '.\!agyar korona. (r.). 

177(1. S;cnlgáli J)ánicl. k. S;ir11u1u Gyiirrt!J. Tel.: 
37. 

Gr'idöllií, Púduai Szent :\ntal, 1923. l>ilkci Petrcc::
ky (;é;a. 'I'eL: 18. 

(fr'inc (Ahaúj). 1. H:J05. ()roszlán. 1850. {i;p, f{o::
ni<iry Znllánné. k. l\o::nuíry Zoltán. ·rei.: 20. 

(;6nyii (Gyiir). 1. 2705. Hen1l·nysl>g. (f.). 19:11. __ : 
(iahunlH1s J\álnirín. k. \-'(ft{O!f Elt'llH;r. (Acs-·::::
fiókja.i 

Giirgénys;entiinrc l~faros-'forda). ]. 1492. 
na. 1885. l\niipfler Zsia111011<1. ·rei.: 1. 

r;1110 (I\.01núro1n). l. 11.·iS:L ()rangya!. 1879. ;Vé~ 
nu!lh .ló;scf. Tel.: 5. 

r;yrllu (h-:olozs). l. g.10.i. l\ígyó. l88a. 
József. 
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;-ij~rf]!J<ialfulu (Csiki, 1. 701-L ()ruugyal. 18H..J:. 
:,_:-·Voitl1 .illihály. 
--Óycryyása/r11nrís (Csik). 1. 2181. '! lH-10. Prn1d11l(/ 
> Gé;a. 

'"„(;!fCI'!l!f1Ís:t•nt nti kiás (_ Csilq, 1. 10.BHO. Arany sas, 
- 1822. ii;u. Lá:úr \'ikfornl'. {·s ii:ti. l\orbuly Jlik

[úsné. k. Grii1u11ahl .!c116. 
:~(;!JlT[f!f<Ífl!JS=cnt rniklrís. I\t•reszt. l UOH. Hrrís: :\!
, fon=. '!'el.: 88. 
G!ft'I'!/[J<}qus:c~~111ik/ás, :\linerYa. lB:IG, f\rr: 111 (/ Jrí-

11os. I el.: b1. 
_-0!/t'rff!/<Íliifyycs (Csik), 1.-l-l7H. :\lútyús kirúly. 
- 1880. Harlf1 Lás:hí. 

'·}: .. (;11in1csl1iikk (Csik). !. GOG7. :\lú!Yús kir:'l!Y. 18HH. 
· (j;p. Polsa Sándorné, k. l\.örüsslj Tibor.· 

?::·.(;ÍJ011u1 (Bi"kés). 1. 12.22iL fs!Pni gondvist>ll>s (LI. 

"-'-- 18:10. illádau :lladár. Tel.: 47. 
<·Gr;o111a, Angyal, 1899. J/dc; Akos iirök„ h. :llric: 

:Íkos. 1'cl.: 52. 
':'Gyiindirl' (Gyiír). !. liHl8. Sz('til .Júzsl'L Hl'.(!. 

boc::onádi S:ahó Gé::a. 
;yöu1tii (Pesl_I. !. 7li;).l, Sl'gílíi :\lúria. 1H08. ii=I'. 

J-/r1j<ís:: Pálné_. k. S:ékcly .lt'nr'i. ·rl'L: 2:1. 
Ü!fÖll[!!JÖs (I·ft•\·es), 1. 2·L01i8. Sz(iz \Iúria. (gyr.1. 

I 780. Bahi;s Arrnin és neje. '!'el.: 1-0J. 
P!Jüngyüs, ()rangyal, 1857. Polóny János örök., 

::-:<: k. f'olóny Zoltán. 'fel.: 85. 
-tQ!JÖll[J!JÖs, i\legYálló, (r.), 1858. G111l1nrrn11 ,t;.,'ríndnr. 

: Tel.: 1-70. 
r{föngyös, Szent Bertalan, 1911. Boros Aladár. 

Tel.: 1-16. 
yöngyös„ Szeretet. 1927. Cserján ln1re. 'J'cl.: :Hl. 



-lH2 

(;yö11yulis111cllék {Snn1og_yl. !. tl2-L ls!Pni 
sclt"s. 18Sll. Pichler .lo::scf. • . _ ... 

<;ynnk ('l'olnal. L :-10(17. '.\Ieg\·{1Ho. 18,11. t/J. 
Fcrl'l!C. 

( . „ I'' ·"1·1 1 ~)7 tOC) '.\lc"Yúlló. (r.). IH>IO. d/Or .._n U , · • · • • · t:> 

· rcs <;fiiiryy. Tel.: -l~83. „ ... , tt 

( , " \"ii·osi (r.) 1654. Nábl .leno orok., k. ozt1. 
1IJOr~ ' ' > • 'l' J 3 4 • 'Uá(Jf .le nőné, szül. f{onc: li:r:scbct. e.~ -:-· ü. 

( . ". \"lll\' s·1s (r) 17li7. /i:11. Nnsll'fll'r .fa11os:. ilJOI',: 1, .,., ·,• 

'11é, k. 'f'<~!h .-\11f<1/. '1\,1.: 1---HU-, :J' •• 

( . „ lsl"II szenie 1829. 1l!arl.-0111cs l al. 1 el.: 
•!JOf, . '" . . ' - ~ ' ' 'l' \ ' 'J "9 

Guiír, '.\Iagyar kor?na, _18·4· / .„ Sal_! ~'.1:os:. ,i e. „ :):a:» __ ·; 
c;uűr, Angyal, 1800, f\c.~trll .!~~:~(,. ll,„ 1_ ,,0„

7
• 

(;yör. Szcntllúro1nsúg, 18H-L ,1'/1n11cr l111re. lel.: 

5-09. , „ .. „ T · 
(.'yiír, SPgí\éi ).lúria. 1\111. Jlohillí/ lle:8o orok. el.: 

2--43. 
Gu(Jr, Szenl Ferenc, 1912. Pnlouits Alajos. Tel.. __ _ 

l\-33. 
t;yör, Deák Ferenc, 1926. Török Lás:ló. 'l'el.: 

g_
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· . '. ·1· 1 11 3'> ' ( . " rirfVÓ 192(), Dafif)Or Las:(!. e.: - -'.··: 
i!JOf, \ ::i. ' • \' l'l'I'> /"' f"d' t; 11iJr ( 1\'ádnrváros ). Szent Lasz o. · • -· ,0111 o 1' 

· 1/o!núr Jliklós. ·rel.: fl. . . .\ 
G/;iírsiiuényhá:a {(i_y_C:írJ. '.:.1:~12. Húkúezi \f.J, 1922:., 

J1eycl Frigyes (h.ony t1ok.1:~1. ,. ~ 
(;ufírs:cnfiuán l(lyiirf. \. HO-th. :\.ngy:d. 1921: 

fer Elek. . • 
(;yiirs:enlinárlon (llyiir). l. :1128_. S~e.nl. Istvan 

rúlv 185-L :\'i:sa!o11s::k!f lst11a11. 1 i~l„ 17. 
(;yiíri,;ír (\"as). 1. l 12fl. 1\l·l honvPd. ISJ:·H). 

.Te 116. 

<.?;y11la (Bl~kés). 1. 2.í.li4. '.\fegyál!ó. (r.). 17()0. 
, H'inkh·r J.ojos. 'l'el.: 1-:~a. 
''(;yula. Szenthúnl!nsúg (r.). 18;)-L .'inltés: /sft1á11 {•s 

,':i'::clényi 116vérek, k. Soltús: István. 'fel.: 23. 
,··<1111tla, Arany kereszt, 1888. ö:v. ll'fr•land DéncsnJ. 
. '1<. Féhn Olga. Tel.: 1-70. 
·::Gyula, Szent .József, 1903. Práger Frigyes. Tel.: 

1-13. 
. Gyula, Szeretet, 1930. l{éler János. Tel.: 1-49. 

Gyiirc (Szabolcs), l. 1106, Isteni gondvisch'is, 1928. 
G6rögh Péter ln1rc. 

t1Jadad (Szilúgy), 1. 2llil. Gond\·iselés, 1880. Si
n101u·a Gus:tcíu. 

-~'floou11uídfo!uu (ilih:1r), l. l{lI l. Szent Antal, 192;J. 
. ii:11. \'innoy /Jéló11l\ k. /Jri.rPas /s/p1í11. 

'.-·:_,ffajasd (UngJ. 1. 1812. ·.i (LJ, 1002. Both ls!11ú11., k. 
' Kronenier Sándor. (l\:igyberezna fiókja.) 
Jlajdúbiis:iírnH:ny (Hajdú). 1. aO.-Hll. Arany ~as. 

1828. /Jafoyb 1:erc11c. 'I\;J.: 1-01. · 
·'ffajdúbüs:örrnény, '.\Iagyar korona, 1871. \'aryfu1 
'··Púl. 'fel.: 51. 

ajdúbüs:ürniény, Isteni gondviscli!s. 189-1. Schu/; 
Jó:sef. 

_lajdúböszörn1i!ny, Szenlhúron1ság, 1914, Pa;1 
Endre. 'l'el.: 1-00 . 

. ~1jdúbüs:örn1ér1y, I~ígyó, 193f>. /\11/assy f\ri!nuiu 
·ajdúdorou (l·Iajdú). 1. 11.77(). ).Jcgviiltú. 1855. 
Uéthy L(/jos dr. 'fel.: 22. 

i\Iária, 1922. lVeiszberger Fe-

i: 
j 
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f1ajdúhadhá: (Hajdú), l. 12.-151, Hctnény, 
ö:v. i\'011ák .fó:scfné, k. :\'ouák L<is::l1í dr. 

/lajdúbadlui:. Isteni gon<lYiselés. 19i~5. 0. ""--''· ' 
In1rc. 

f-lajdú11ád11<lPor (Hajdűj. lúsd: i\'úd1ulP<tr. · , 
fifljdú1Hinás (Hajdú), L 18.7fi2, :\Iagyar korona. 
· 1s:t2. JJubraus:ky Ernifia. 'fel.: 2. 

flajdtí1Hín<is
1 

Kígyó, 1888. Soltés: Ottó. 'f'Cl: 26. 
/fajdúnánás, Hcn1ény, 1913. Csejfei I\.ri.rolu Lajos. 

Tel.: 12. 
/Jajdú.wín1son (I-Iajdú). 1. 7iJ25. Hc1nény. 

f{ovríls Tif>or. 
//ajdús:obos:lú ( I-Iajdú), 1. 17 .·190. liondYiselés, 

lSB·L H'allon Lajos. 'l'cl.: 52. 
fi · 1 · b 1 · Jusl1'!ia, 1888. Fiillei- János. . ílj( us:o os: ()! 

50. 
flajdús::ol>ris:ló. Bocskay. 1H14. Zaln Eniil. 

H. 
l lnjdús:o11<Ít (l la,idúJ. 1. -l 100. ()n1ngya\. __ _ 

Ats i\'aau Lnjos. --:;::::: 
/lrijt11rÍskl'r (\'L!SZpré1111. \. -171:~. lsll'lli gondviselés.-'-> 

1923. Duors:ku .Tó:sef_, n1. kir. korTnúnytanácsos.:: 
. Tel.: 10. 

f-/ajós (Pe.sl). \. ;){)00. Scgitií :\Iúria. l87!i . .lof<in~ 
kai Judit. 'I'l'l.: 7. 

flalús:i (\In.son), !. 2-lf>f.i. Sziíz :\lúrin. 1'~)12. 
Stocki11(fl'r lsluún. 

flalnli (Ugocsa), l. -lO·Hl. C>roszlún. 18-lf.i. 
.!rí:.scf. 'l'cl.: 2iJ. 

1-/alini. Fortuna. 19:-~f.i. (;11ra J,í:sf'[. 
flarkács (Gön1ör), 1. 3U6, Hen1ény, 1905. 

:sins:ku örök., b. Gattes:mann flerman. 
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'':/iarkciny (Ban111ya), !. 915, Őrangyal. 1898. felső
kiiröskénui Takáts Ferencné, szül. Csonka /da. 
Tel.: 14. 

''[Jarsány (Borsod). L 2002. Szent József. 19:JH. 
Balá:s 1~·r:sébcl. 

:j-f(lr/<1 (Pest). 1. 5820. Isteni gondviselés. 189-l. 
- vité: lnzreh Gézáné, szül. Halmi Sára, Tel.: 9. 

,::!-fafP~tn (i"IeYes), 1. 15.971. :\Iegy{dtó, 18-!5. Spt·r~ 
láyh Zoltán. Tel.: 58. 

Jloloan, Angyn1, 1897. Seper !Je:sö. 1'el.: 19. 

ffatoan, Pft<luai szent Antal. 1912. rJ:v. S:énuu111 
Auostonné. k. Tóth 51'ándor. 'fel.: 28. 

/-[r1vas1nc:ii L\Iúr:11narosj. l. H-!91. l90H. 
Ercth János. (Szünetel.) 

.-1/d111or ( Lillafi~ri'd J. (Borsod). 1. 10~7 . .\lc"YÚ!ló . 
(f.). lH:l:L l:'ft•s (;(>:(( (Diúsgyür fiókja)~ 'I't>I.; 
Jiiskolc 1:1. 

,_:fh'(flft'shal11111 {:\loso11}. !. :l5·18. :\np. 18H:l. T<lr/ik 
Arpríd. k .. 1/l':cí Srí1u!or. 'I'p[.; .G 

'{fcyyfa!u (\'as}. L HOtJ. Sz(•1t!h{1ro111súg. 18H8. 
J.:.'ucr .!ó:srf. 

flcj6c.w1ba \Borsod). \. 5027. Csaba Yl'Zl·r. !Hl;) . 
· Sfépá11 István. 

:flerccgfalvr1 (Ft•jt'r). l. üil7:J. Istt>n ;n1yja, 18H2. 
-11en1csbiikki Janthó 1'ivadar. 

:::flérccus:ánl<í (Búcs), 1. :-l-19il. Szent Antal. 1Hl2. 
/Jielic:ky /{firo!y. (Fiókkal Dúvodon.) 

crceos:öl/6s !. Ha ra n Ya J. l. :~ 100, Szen l :\lihúl y . 
IH:J8. rúkosdi .laka{; Gú:a. '!'el.: 10. · 

_{ernúd:sadóny. ( . .\haúj). !. 101H. Isteni gondYisc~ 
::.lt·s. 189-1. J.)!ikle lstvdn. 



/Jci1c's (l·le,·es). 1. 10.597, ~Iegyecü11er. 1829. C:in'.~: 
ucl! L<ís::lcJ. Tel.: 10. (Fiókkal Pélyl'n.) - _-

/leves, '.\!egvúl!ó, 1910. Heiner i1/ihálu dr. 'J'el.: 52; 
J-ftídervár (Gyéir). l. 1119, Szent Erzsébe!, 1884:'. 

narria Antal örlik .. k. Rar11a G<•dcon. . 
f !é11i:uyiirk (PPsl L 1. 2Hi3:J, Kígyó. 1 H~;-l. Györky >: 

Béla. 
!Jépf:zs::cn/ruulrás (Zala), 1. 871. Segitö }.fúria. 19:15. 

Fcrcnc::u Gé:a. 'l'cl.: 18. 
/lidalnuís (Ko!ozs). 1. 1954. }.!agyar korona. 

t!orvúth /\ál11uí11. 
lli1111'.dllí:r1 (Baranya). 1. 1H14. ., 1942. 

5i'ybil!n. 
l-/ird (Bar:111yal. 1. H-l~. Szen!ll•lt>k. 

l11lflí11. Tt•l.: H. 
}/(ldás: (Szat111úrl. 1. ~fi71. Erzsl•hel. Hl2H. //or----:, 

PIÍI h Lujos. 

/l<id111c:iíu<ísrirl!cly ((:songrúdJ. 1. Hl.720. Szenth:i~_: __ 
ron1súg {r.), 1750 elült. /{ristú 1\'agy lstván.-:
Te!.: t-011. 

f-/ódn1c:üoásrírhcly, Isteni gondviscll!s. 1839. Ph;:--::: 
lipp /sltHí11. ·rei.: 2-91. 

l-Júdtnc::ijvá.wírbcf!f, ~Iagynr korona, 1852. vitéz dri 
nos::tóc:y Ernőné, szül. :\'agy Ilona, b. To1npái 
F<'rcnc. ·rei.: :J-20. 

lfúd111c::öuásárhcl11, ).Jegvúlló, 1878. 
Elenzér Andor. 'rel.: 1-29. 

/lódnH':Öuásárhcly .. Őrangyal, 1880, 
Lajos. 'fel.: ·1-SG. 

111íd1nl':Öuásárhcly, }.lagyar 
Hudol;. 'l'el.: ·1-24. 

Hcn1ény, 189-L Cal/ina Béla. 

Kereszt, 1907. f{onkoly De:sü. 

ódn1e:ővásárhclu, A.ranv csilla11 190-1 11 ··11, 
JI . .. ··i 1 ' - v tJ• • !. ll (;f 

_ , ur oro ~'-„ J. Janaki f)l':sii. 'l'el.: :1-s;-i 
Jú~ln1~::6uásárhcly) Zrínyi, 1910, /{éld il!Ík!Os· dr. 

) 1el.. 1-89. 
·:1.I. ód1Hc::őuásárl1cl11. Aranv s·ts 1')"" Giitf 1 

• , • , • • v • , • -v. reunc 
_.--<:-.lrpad. I cl.: 1-48. . 
·:jlódnu.•:űvdsdrhcly, Szent 'I'crézke 19')8 S- . 
:\_-_- Jlliklós. Tel.: 2-99. ' ' - · · „porn;.1 

/-.l .. -l_ódn1e:üuásúrhel11 Na«\·l1Hl"Y'lro 1·sz'i" 19''9 1 . . 1 ' . ' tJ.J tJ.' . < b> ' - • ' ll· 
_--:_has:: sl11an. 'l'e!.: 5--28. 
ff ác,l.111~·:6uúsfir, h~'.l !J ( 1 · á.wír hl'/ y k 111 as). Tu ru 1, 1 n:l I . 
·\:--·lr1dofaf11y <1yoryy. 'I'el.: n. 
:tládsóy (Búcs.J. 1. 5H27, ).Jagrar korona. 

1818. J{raus 1-"crcnc. '!'el.: öl.- (r.). 

ltídsciy, .Szl'1t! Jlihúly. lH::l8. Jlakay Antal. T{'I.: 

0111oklerc11uc (:\úgrúd.J. !. löOO, 'I'urul. 1H:J8. 
Jfost lfudolf. 

01noróds::c11t111árto11 (L'ch·arhelr.), J. Ulfi. Hl'· 
:-~ nu.~ny, 1903. l'atn<Ís Sin1011. · 

{0111ro~{d (Ah3túj). 1. 8:J1, Csaba vezér, lUl·L JJrídt 
·:De:,i.;u, !J. Úl'l/11cr (;é::a. J 

áryos (Csogrútl), !. 9;.JOO, Szent Is!y·in J·ir·H. 
1879, Tichy Béla. · • \ ' : · 

>,prl (I·~eYes}, 1. ·l-!50, Jiagyar korona (f.), 1Hao 
:__{lor?a~h. Ödc:n, (Csány fiókja). · 
_oss:upa/y1 (Bihar). 1. 5092. A1F•val 1885. 1--nlli-
-::lllls Jlrtrcf'l/. 'I'el.: 10. o. · 



11ögyés:: ('I'olna). \. :·3;)42, Szenthúron15ág (gyr,f 
1802. TCry AurCI. 'l'el.: 50. 

11us::t (~lúr:.unaros), 1. 21.080, Fekete sas, 
1827. J{cn1Cny .Jenő és IH'ie, 
Tel.: 51. 

llus::.t, :l\lagyar korona, 1872. 
Tel.: G9. 

/foszt, Salvalor, 1932. Iio/ly Ernő. Tel.: 1-10. 

Ibrány (Szabolcs), 1. 7050, Sas, 1925. 
Tel.: 13. 

íyal (So1nogy). !. 2:i77. ()rangyal. 
Lajos. 'fel.: 18. 

l liarosl>crény (Sornogy), 1. 
lés, 1893. ü:::v. llampek 
József dr. 

Ikervár (Vas), 1. 2275. Palrona I-lunguri:u', 
"llcclrec:::ky 1Vándor, b. iVagy Zoltán. 

/fosva (l3t1reg). 1. iJ8tHi, :\lcg\'úlló. lHlO. 

Béla. "'' 
lpolynyék (1-lont). 1. 207:!. :\Jeg\·úitó, 190-L S1ne3-·, 

ringai Lajos. . . 
lpolysriy (Hont). l. ;">[J31. ~lagyar cín1er (r.), li7.2 

Ellffl'lftardt Lris:lú. "l'cl.: !12. 
Ipolyság, )legvúlló, 1935. J{ucscra Lás::ló. ·rei.: 3.9: 
lrcys:cn1csc ("folna), (azelőtt Fclsőirl'!J), 1. ·1482. 

Isteni gondviselés, 1884. Falu József. 1'el.: 24:·>· 
Irsa (Pest). 1. 7090, \!agyar kirúly. 18H7. dz 

Trí_hor Gyuláné. h. J/csler S<inclor. 
lsas:::cg íPcslj. !. H490, A.ngyal, 18HH. 6:11. Pestl(r 

J/ihályné.- szül. 1'hinágel S::erafin, b. /{árpá( 
,'i'rindor. 'I'el.: n. ' 

r:~:.±kas:t?n_tuyiiruu (Pt>jérl. \. t:i-!2. Angyal. 192:!. 
.. • .. · C::ollnt?r Lds:fó. 
;{isúl• (Pes!}. l. 79H1. :\Ieg,·úl1.ü. 1834. /Jalouh Srí11-
'>·.dor. Tel.: 11. 
·:J:Srík, Púdu:d szent Antal, \t1'2:i. S:ekcrcs Sándor 
. Tel.: '27. 

):~:V1í11/< (Szaln1úrl. '· !2:14. :\legvúltó, 192:L [/r(l!J 
· László. 

>Jánoshal111a 1 Bú e.s J. 1. 15.927. Szen l Lélek ( r.). 
· ·1848. ifj. I..órc11;:: Lás:ló és neje„ szül. iYayypál 

J.lfargil. 

!Jlínosllalµ1a 1 Szent :\nnu, 1923. Zci111l1ú Lris:::lú. 
''!á:H1shá:a fVa.r.;), !. 4221, :\legvíd!ó, 18-!3. f'ischcr 
)Jó::sef dr. 'l'el.: 5. (Fíókkal Bügötén.) 
c.ínosflida (Szolnok), 1. 44:-IH. 'J'urul. 1Uil5. sl'psi
, s:enfkirályi Siiküsd Jú:::sl'f dr. 
ri.~:alsús:::í'11fyy6ryy (Szolnukj, 1. ö:J4I, Szcnlhú· 

.:..:ron1si1g. l8tH:L il!cd:ibrods:::ky lynácni'. szül. 
S:::nuf'r l\·011slantia, k, Jlcd:il1r<Hls:ky /qnác. 

.,ás::apáti \Szolnok}, 1. 12.1-IH. '.\Ieg\·ú\tú.' 18:~'.!. 
'Rúcz Illés. Tel.: 49. 
·„.cís::apáfi, Szenlhúroznsúg, 1904, ü:::o. Jlii11slcr Jn1-
'>·réné. Ii. Arnbrus !Jc:siJ. '!'cl.: -18. 
tÍ.'i:ároks:állás (Szolnok). !. 1-l)llH. Segilií sziíz 
„ ;\fúria, 18;')1. ri:fl. \'aslláry !Jl;lriné. h. 1-'ic:ek 
;:_.lfajos. 'I'el.: 2;). 
Js:ároks::áll<ís, Szenlhúrornsúg, 1902. /Jaucr Jó
. nos. Tel.: 21. 
·'-is:h<'rény (Szolnok). !. :-H.Ofl7. Szcn!hüro111s{1g. 
:(r.), 1791. I\éki f:'ruin t"s Társ((i. Ii. !\éki !7:rvi;1. 

cTcl.: 38. 



Jús:berény, Szentlélek (r.), 1829. Csefalvay 
Rc=ső. Tel.: 95. 

lds:bcrény, Őrangyal, 1883 . .lánuúry Endre. 
93. 

lrís:berény, Isteni gondYiselés, 1913. Tornuo:„ 
Lajos örök„ k. 1'ornyos Lajos. Tel.: 75. 

Jás:berény, 1Iegválló, 1922. ö.:u. S:entguúrgyi 
11osné, h. f{áfnuín Sándor. ·rei.: 1-3H. 

lcí8:berény, Szent Istvún, 1928. S:crb Jó:sef. 
.lás:dó:.~a (Szolnok), l. 4150, Púduui szent Antal,-? 

lHOil. J{orcsok l3éla. '!'cl.: fi. 
.!ds:[t'lsiis:í'nl!J!JÖryy (Szolnok), !. 

asszony, 1929. Tóth Ilona. 
.!ús.:fénys:ant (Szolnok), \. 801-L Hen11.'.•nysl>g, 

llerc:cgh l1nre. 
.!ds:j<ik1í/iul11u1 (_Szul11ok). 1. -!388, ()rangyul. 

ii:P. :·Jáuhu <;yulán('. Ii. G(/ucr Jri:sl'/né, 
/,ac:ka /\alali11. '!'el.: 2. 

. l<ís:::kara}t'n<'í (Pcsll.. \. {HHlH. Szen!húron1súg. 
l.onil>ory Gyiiryy üriik. 'l'cl.: 8. 

Jás:kisér fSzolnok). \. i2i2. ~[agyar korona. 
t•ölucssin1<Í1uli J\állay /\<iln1á11. 'l'el.: ;34, 

Jás:::ladány (Szolnok). \. 10.028. Kígyó. 
/\/(•in Jc11ií. h. ,\':iics !Jc:sű. 'l'el.: :-IG . 

.lús:luddny, ()rangyal. 192:·~, ö:::v. De 11/odrr Déne.~· 
né~ iii. Rados 11/drton. 

Jás:ó11áralja (Ahauj), l. 1·103, Szenthúron1sá" 
188i. Str:irit•k 11/ilosfau, k. l?oúb Teré:ia. Tel.: 10.:': 

Jtis:s:rnfa1ulr<Ís (Szolnol<1. 1. 5201. Sziiz :\Iáriil~'. 
1020. J/és:dros /s/11rí1111é. szül. ,\'ayy 11/ard1Xl} 
Te1.: él. .... 

.!1ís:s:cntlrís:lá (Pest). l. ;-H81, :\Iagyarország 

H! 

usszonya. 192.J.. (;:11. l\'as:ifJa l\úlincí1111t~. h. Ua
., [f!Jink<( Endre. (Fiókkal Szankon.) 'l'cl.: 5. 
)ofJfHÍ[l!fi (,Z\'ógrúd), l. 15-l-!. Isteni gondYisl•il"s. 
· tH-11. ,'i:::alní /:'h•1nér dr. 

:f~íko (Pozsony). 1. 2889, :\IegYúltó. 1H20. Ors:ríyh 
.-\11/0/, 'fel.: 3. 

(Gö111ör). L 25i8, Arany sas, (1'.). li50, ./11-
rl'c:ky Bertalanné és Gaál Béla, k. Gaál Ré/a. 
Te!.: 27 . 

(Hajdú), l. -1-002. Hcruénység. t9aO. /\01uícs 
[Jarnabás . 

··cji.aba {l-Iajdú). 1. il50. Gondviselés. 18i2. l\'l1·i11 
> Entil. 

.,;:.:Éiadarkúl !So1nogy). 1. :122-L ()rangyal. 18ii'>. Po

. ·,: .. po!'ils 7.olfá11. '!'e!.: 9 . 
l{alocsa (Jll''il). J. 12.aö8. ~lagyar korona (r.i. liU:l. 

/.111111s11 f)(·:sii l~S Sa<iru Alfréd, b. Lovasy nc:sii . 
Tel.: :!ö. 

}(aloc.'.U. Őrangyal. 18~Hi. /,iycli Er11ű. ·r.·L: l·--!ifJ. 
J{aposfb (Son1ogy.1 (azclii!l S:11111í1jfl1II J, !. ltHl·L 

Sn~11\ \·Pndcl. 1 Sl25. H(;fJa!J Lajos. 'l'l'l.: :1. 
Í(apnsi1<ír (So111ugy). !. aiL022, Arany oroszlún {r.J. 

J ii·L Habochay l\dlnHÍII örök. k. Hudi111ac: 
/1:1rc. ·rei.: 2-28. 

\aposu<ir, :\!agyar korona, (r.), 1833. J1/ilfl'linan 
".ft'nií. l·s 'J'a/liá11 .lú:sef1 k. f\apolka .lú:sef. ·rei.: 

.-'.Hi. 
Arany kereszt. 18Hfi. Liher Uéla. 'I'c\.: 

Kigyú. 1907. 
J::r:s1~hl'I. '1'1•!.: 

<'J:u. Bokor Ft'r!'flcné. k. 
···04. 
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/{aposiiár, Igaz.súg. 1\J19. PialsL·k Gyula. 
3-55. 

1,·r1pos11<Ír, :\legyú]tó, IH'.Hi. Losonc:y \"inc1'. 
Go/rlslcin .lliklós. 'I'el.: 5-21. 

/{apuv<ir (Sopron.). 1. lü.187. l:(.•111é11y. 18:JtL F<tf'k((g .. · 
Ferenc. 'fel.: 56. ·:·.;· 

/{apuuár, Isteni gond\'iselés, 19:Jo. Jcs:.cns':-klJ Va~'.~' 
/ér, b. l\cncsscy Antal. Tel.: 43. · ··.' 

/{ar<1ncssáo (?\'ógrúd), 1. 1270. Ht•n1l·11:" 1929. 
Sehol!: Gyula Pát dr. '''.l 

/{arúcsond (IJc\'eS), 1. 328-L Apostol, lHOO. Gyef~·~·· 
vay Andor. 'fel.: 2. 

/{arád (Sornogy), l. 3821, Szentlélek. 182ü, ö:v. 
l\.ür111cndy /{áfnuinné 1 k . . Scluuirnrner .:.líarc'ell~ 

l\.arcay (Szolnok), 1. 25.327, :.\lagyar korona. 1826.; 
Popovics Dénes. 'I'el.: 96. 

l\.arcaa, Oro.szlún, 1883, f.'oraó Gábor. 'l'el.: :Jl. 
/{arcag, Őrnngyal, 1901. Bötös Són111cl. Tel.:. 91. 
/{arcag, Széchenyi, 191-1. Solc::: f;á!Jor. 'l'el.: 97. 
h'arcag, h:ltlvin, 1930. :llc:ra11clcr I\.á/11ui11 Tel.: 

1-0:J. 
f{arcfalvo (Csiki. l. t:l8:.I. Őrangyal. l8Hi'i. flankó·/ 

Zollán. 
l\·ass(t (.-\baúj-'I'orn:q, 1. (i!i.HGL ArutJ\' oroszlán-„ -

fr.). 1G20 cHilt. Jléyay Arpríd. ifj. iJéri .lríno.~· 
t'·s Jla11rl'r Andor. 'fel.: H:1-oa. 

/{assa. Isten sze111c. (r.L 1H2n. Uóth ,lfrír. 
:14-51. 

/{as.w1 1 :.\lugyur korona. (r.:1. (:.\lol11úr gyúgyszerl:'u·r;·;· 
1 iOO. Glück Sándor Cs !tadú Béla. 'l'cl.: 26-27:.'. 

Itassa .• Szentháromság, 18G-!. J{aufnzann Zoltá.á,> 
Tel.: 26-36. 

~-~sa, 1IegY:'tiló, 1879, Tiirök End~l" ·~·et„ :.3:-:2~1. 
~ássa, P/1duai szl'nl .-\n!al. 18\)8. (.r1rr1t .lcno. I t•l.: 
37-22 . 

. ·.a~sa Húkóczi, 1913, J(cs:ler Eroin, ·rei: 21--02. 
:;r~:.;,a' ;\Iadonna. 1H22. Fuycl lstuán. 'l't>I.: :-~-1-52. 
:,·:,,1

1 

Glória t92i. FricdnutT111 Sá11dnr (~S H'ir/;-íl ,,, .• ' 
.:':1nann Arpácl, 'I'el.: 23-76. 

_J('cissa, I\:is szent 'l'erézke, 1928. Polafst'k Pál. 'l'el.: 
28-62. 

Kassa. Szent 0.lúrton, JH:·H:L ii::o. llojdú Er11i)111!, 
\-. szül. Tornh11r Sárn. h . .llrularassy A11<lnís. 'f'p].; 

34-66. 
J(allJllHÍr {BúcsJ. 1. -1-lHln. Sziíz :.\lúria. 189:-1. r'i:u. 
>"s~·hucli I\árnli1né. h. f'cil1iá11 Gé:a. 
;i{cíl (l·lc\'e.s). 1.' -i7·Hl. :'i.legvú!tó. 1908. ii::IJ. 1-Jd

'·><· nóc:y SárulornJ. (Fiókkal 1~rdüte!ekcn.) 'l'el.: tii: 
<"'[(áld (\':1s). 1. lf>2H. SzPnl Lú.szlü. tH28. l'1írkony1 

Tivarlnr. 

:Í<álld t.i'\ógrúd). l. :1-l:i\l. Isteni gond\'ist•ll·s. IBO\J. 
{Elhalúlozús folytún 111egüresl'c1Pll: púlyöz:ll 

;.::,.:· alal!.J. üt. ;lf. (;aál (;!•:a. 'I'el.: 8. 
\'.j'f(lilnuincsa (Son1og\'I, !. 1508. :\!agyar koron<t. 
'.<. 18HH. lúídai l?e:sh Blífri11c'. sziil. Tinuír /10110. 

Tel.: 5. 
··:[(áfó: (Fcjt~r), L -l;J8i), ~lagyar korona. 18H2 . .fi'

-. qes Zoltán. Tel.: 1a. 
.ftcif!olna (He\·esJ. !. 1ii·l. ()rnngyal. 188H. ,\'rl[Jlf 
'.:·· .ló:sef. 
j{áflolnúsnyJk ( Fejl•r). l. '.!Ha-t. \'ör~is111.arly, 1897. 

Ualn{fi Jliluíl!l dr. iirök„ k. Las:f(I !Jf'rfalan. 
Tel.: 2-87. 
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f\.ápolnok1no11oslor! ( Sza tn1úr). 1. 11-l-L S zen tlélc . 
1886. Thoroczkay Sándor. · ,- ._,,,> 

l\á_:~·:ona~ti:, (Csik): L_ H-!H,_, Frh~'·r. !~ereszt. 1924'.'' 
0;;:11. hovacs lgnacne, h. Ls11cs1 harolt1. .: 

l\áty (Búcs). 1. ·!:311. :\fcgváltó, 1909.' F11kóuic' 
Dusán. .s 

l\ccc/ (Pest), t. 1t.til1. Szenthúromsúg. 
Os:kár. 

l\.eccf. Szcnl Hókus, 1930. /fádóc:y 
Csapi Lajos. 'l'cl.: :3G. 

l\t•cskernéi (Pest). 1. 87.;·J18. Szcnlhúro111s{1'' (r) 
I 7-!0. t6rei 1'óth lstuán. 1'c1.: 2-H7. ~ · ' 

l\ccsken1ét_. l\Iú!yús kirúly (r.). 1821. Farkas 
JJ. Skulléti Jú:sc/. Tel.: 1--19. 

f{ccRken1ét, Szentlélek, 18-17, ö;;:u. J{atona 
• 111u11dné, k. J(ntona 11/argit. 1'el.: :·l--45. 

hccsk(·n1é!, Isteni gondviselés, 1887 . .'i:::ékely Sán)\ 
dor. 1'cl.: 3-27. 

f{t•cskcrnét, .lliegválló, 190-L Csor[)(/ Jiinos. 
l-57. 

l\ccskt'nu!t. Kíg-yó, 1no1. Zin1ay Lris:/c). ·rei.: 
liccskcn1ét, Szent Erzsébet, 1911. Bács Béla. 

-t-25. 
/{ccskcrnét, Rákóczi, 1913. André László. Tel.: 

53. 
!\tcskl'nu]t, Szent István, 1922. Pauli Péter. 

J--2a. 
J.:.ecskcrnét, l\Iagyarok nagyasszonya, 1927. 

S:::abó Lás:ló. 1'el.: 3-75. 

/{ecsken1ét, Szent László, 1927. /.'ördös Lajos. TeL-:_ 
G-10. 
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~-Cskc111~f ( LakytelekJ. Szent In1rc, 1930. sikari 
, _.'.Kovács ilíihály. 'fel.: 19. 
{élebia (Búcs), 1. 41a9, :\Ieg,·úlló, 1932. l:!odoku 
.. Ida. 
i/enu•cse (Szabolcs), 1. 4-Hi-L I\ígyó ( r.). 18-17. J.1/i
,;:·, kec:: Zoltón. 'l'el.: 10. 
f(emence ( I·Ion I), l. 1 723 . .Szent csalúd, 1931. Dnb-

ler László. 
kenderes (Szolnok), 1. H-130. Hc1nény, 1879. ö:v. 

,. Feréc:y Gé::áné, h . .'-i:egcdi Andor. 'fel.: 25. 
/kené:lő (Szabolcs), !. 2208, Isteni gon(h·iseJ(~S. 

1933. sárvári Pataky István. 
<Kerckcguluí::a (Pest), 1. 59Ga. lsl\·án kirúly, ISHJ. 

Rullkay llona. iii. Ruttkay Príl. "l'cl.: 12. 
[{erény (Búc.s), !. 5410. Segítii Jlúria. 1897. /\á!-

rnánné /{iss lrc•n . 
Í\es:thely (Zala f. 1. 11.98:·1. l\.l•t ornszlún {r.). 174;), 

c.~éby Gé~a. 'fel.: 29. 
f(cs:lhel!J, (Jrangyal. l8H7. luanils l\<iroly dr. 
[{es::.:thely, Szcnl Antal, 1928. Szrnodiss Jó:sef dr. 

Tel.: 79. 
:-[{evcrrncs ~Csanúd.l. 1. 52fi2. Istt•11i gondYisell·s. 
, 1880, ö:v. Bauer l\<iroly1ui, h. Fejes Lajos. 

--{{ékes- (Szolnok-Dobnkai. \. H7H. é)rangyal. 1878. 
Bobovs:ky János. 

#<t~rnénd (Esztergo111). 1. 18U:-L Lourdesi Szüz. 
_1914. Beck Ernő. 
éll'[!!lhú::a (Bfkés). 1. ·!.118. Isteni gondviselés. 
>t888. !\orosy A'ríroly. '!'el.: 2. 
~éthcly. (So1nogy). \. :H)8;}. Segilii :\Iúria. lHl:I. 
-_:-Bol<•n1<111 1:·hn í,(fjos. (Fi6kk:il Balaloninúri:1-
;:Jiirdüti.) 'I'el.: 4. 
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I\é::tfiuásrírhclu (l-lúron1székJ. 1. Gli08, :\!agyar. klÍ~ 
runa, (r.). 178-!, S':::ini Andor. 'fel.: öO. 

/\"c~::diiJ(í.wírhcly. '.\l:'tlyús kirúly, 18-18. 
.lenő. Tel.: 35. 

l\irólyd(/róc (Szatrnúr). L 27;)0, 
1886. Veress Antal. 

l\irú!ylui:a (Ugocsa), L 3500, l\.Iagyar korouá.--: 
J-lcrskovils Sándor. 

l\irólyhclnu•c (Ze1nplén), 1. iJ7.15. 
Straus::: !Jc::sií. 'fel.: :32. 

l\irrílyhel111cc, ?\!agyar koron:.i, 191,1, 
f-luyú! 'fel.: 27. 

f\"is/Jér (Ko1núron1). 1. -1071. Szent In11'<•. 1832. 
Iván ..Írpúrl dr. iíréik .. k. /prin Jlr1ryil. ·rei.: at. 

l\isht•!f!/1',<; (Búcs). 1. G-100. Szenl Erzsl„ht>I. 190a. 
l\ellcr lJéla. ·reL: 5, -

1~·iskér (Búcs). !. -lOaG. Jó púsztor. l\l'..!8. 
1vcitcr J.'riyycs. 

A' isku 11uí ro n1~ /\ (1 nui rPfÍ ros ( Za 1 a ) , !. :10:1;-1. :\ ng\·:ll. 
IS.S1. Pcnt: .!finos. '!'el: lG. · -

J\iskr'ire (lll'Y<'SI. !. ;-18-l:l. H1•n1l·ny) (f.l. u1;1:1. 
dán f{áln1á11. (J'iszahura fiókja.) 

l\iskiiriis (Pest). 1. 12.HHa. Isteni gonth·isl'lt·s. l 
!Joft'.'>Ch Gyula. 'l"el.: 81. 

l\iskiíriis. Pcliifi Súudor. lHt-8. 
Ür6gdij .ló:scf. ·rcl.: 62. 

J\iskiis:eu (Barany:il. 1. ;-lOilO. Szt>nt .lúuos. 
Stojsits !Jusón. 

l\iskundoro:s111r1 (Csongrúcl). 1. lH.Oifi. 
,·ún, lSGl. ö:v. S:ir111ai !{ornélni!. 

1\. iskundoro:s111n, S zen lhároniság, l no7. ii:v. 
gách Jánosné„ k. dr. Bedöné 1-lnjas Stefánia~ 

-~iskú nd o ro :.'>111a-I\ is/ t! JJi pi 0111/ <1 n yn, Jl a don n ;i. l H '.lH. 
- ö:11. Boross l\drolyné. 'I'l'l.: 1·1. 

{iskunfél1·gyhá::a (Pest), 1. 38.958. Szeu!htlron1súg . 
(r.), 1818. Pokonuindy Endre. 'I'cl.: 92. 

--i.~kunféicguhá::a, Segítő l\lária, 1875. Gellér Já
nos. 'fel.: 1-45. 

'Kiskunfélcgyluí:a, Szent Istvún, 18H-L s:c11tkirályi 
Tóth József. Tel.: 25. 

faskunfélcgyhó=a, Páduai szent Antal, 190-1. Thur.1 
:.·> Andor. 'l'cl.: 1-24. 
·'askunfélegyhó:a, i\leg\'últó, 1914. Tarjányi János. 
· Tel.: no. 

.Jézus sziYc, 193-L Táf>!J .lá::sef. 

\iskunhalas (PestJ. J. :J3.i():J, I.steni goudvisclt"s. 
(r.), 1817. ö:v. ,)/ikes f't•rcncné, h. Tn11111ru 
Elc111ér. ·rei.: l-02. 

:\Iagyar korona, 1888. Rúc: .ltinns. 

[Uskunlu1/r1s, Szent Istv{n1 kirúl.Y. 190-1. C:11rd11 
R<':sii. IL :irvay l\ríro!y. Tel.: 85. 

iskunhulas, II. llúkóezi Fen·nc. 191-1. S:C'f;l;r .l1í. 
zscf. Tel.: 5·1. 

Í{iskunhalas, Kígyó. 192:-l. 11/akay f(áro/11. ·rcL: (i;l 
[{iskunlachú::a (J>e:;!). 1. fi-!00. Szenl!l>lt>k. l8ö7. 
·., Télcssu lslvtín. 'l'el.: 7, 
Kiskt1t1111ajsa (Pt>slJ. 1. 18.:1;)0. Jlegvú!tú. 1852. 

Gyiirffu Lás:::lú. 'J'el.: 22. 
'iskú11111ajsr1. Szenthúrotnsúg. lBll. l\ristóf Lojos. 

Tel.: 32. 
'islány (Fejl·r). 1. :·32:35. Szent :.\Iargit (f.), 1925. 
· Jegt's lléla, k. Sí'hneidcr Jliklós11c.; szül. Baurn-
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hol:cr Eleonóra. (Soponya, azelőtt 
fiókja.). 

J\.is1narja (Bihar). 1. 25fi2, :\IPg\·úJló. l8ti-I. Beké 
~~. .. 

l\.is[H'Sf (Pest). !. fi;).l;{H. Szent Lúszlú, 1885. ·(}Zf.1. -

Hcrclo<Ís TanHisnét k. La1nboy L<is:::l6. 'l'eJ;;'<' 
Hü-891. 

l\ispesl, Fehér IZereszt, 1902. Bölin1 Gyula. 
:l42--13í. 

l\ispt'sf. 'J\1rul, 1912, l...ós:::lá Tif,nr. h. Borbéltf,: 
S<indor. ·rei.: :-l-Hi-n94. 

J\ispesl. :\Ingyar korona. lHlf>. dr. To1nori 1Vá11-
dornc~. szül. Lippay A1111a /\!dra. 'fel.: :-3-Hi-827._.,_ 

/\.is[H'sl, J){•úk Ferenc, 1922. /Urtí Ltis:::ló. 'l'cl:: "-
14:.!-0H2. 

ffispcst, Hcn1ény, IH26. Barabás llfilnuin örök. 
:~-l'.2--0li;). 

/\. i.~·r}(·s/. N agyrnngyarorszúg, l H2i. Guluás Béni. 
Tel.: Uí-Oí9. 

/\"is/H'sf. Kigyó. !Ha:!. tlr. ,'i'fl'i11 Gyiír[J!JTH;, szül. 
r6k I\olalin. 'J'el.: 1-l2~·-·08-L 

l\ís[U'sl. ·.1 1~)-12. I-Jonéc::y Zoltrín. 
Í\.istarc.w1 {Ppst1. 1. :·~712. Palrona llungariae. 

Csnnkn 1-Jú/a. 'J'el.: 12. ' 
l\is!t'll·/; ICsongr:ídl. 1. 8H2?. Szenth'~lek. 

dicsiís:1'11!11Hirlo11i .1Iajor Ayoston. 'J'cL: 
h'isfc/ck. Szent 'l'crt'·zkc, 1H30. /\.iss !.ajos dr. 

Tel.: 8. 
/\isff'1'1'11!JI' (\"úgrúd). \. -1702. Jf:igyar korona, 

188:!. St111'fa11r1 Aladár. 'I'cl.: 7. 
l\islÍjs:úlltís (Szo!nokj, l. l·L-!GO, Crú!ya. 

,l/t'n1ai (;<':<1_. h. Aj/(ly Jlaryil l\or11élia. ·rcl.: 

4.19 

i(isúj.:;:áll<is. J[ag~·ar korona, 1885. i.1/cts Balouh 
;·Sándor. 're:.: 22. 

'<iusújs::á!lás, Őrangyal, 1907 .. Zöldy De::ső. 'l'el.: g 
.FKhvdrda (Szabolcs), 1. 1-L711, Arany oroszlún lr.l. 
·~. 1818. S::i!d[J!Ji Lajos. 'fel.: 33. 
'j(isuórda, Csillag, 188:-3. J<'ricd Sándor. '!'cl.: 3-L 
J{isvárda, I\.ígyó, 1908. Oltuányi Zo/lán. Tel.: 

1-03. 
f{isuárda, Szent Lúszló, 1923. S::.ilc::. István. 'fel.. 
. H. 
J(i.~zács (Dúc.s), l. ·1712, ? 1928. \'ukouilu Gy<'ir[J!J. 

·j(is:o111lH1r (Arad-Csanúd-cforonl:'i!). 1. 5178. Isteni 
· gon(h·iselés. 1880. llofbauer A1;dor

1 
h. l\.lcilsch 

. f,ás::fr). 
J{ocs (Kclln:'iron1), l. :·l070. Sas, 1ú29. ;\'yifray Isi

,, udn. 'fel.: 5. 
I/\.ocsér !))L•st). 1. ·l071. Szenl IstYún kirúly, 180;). 

Botos .:llrulár. 'I'cl.: 5. 
[(óka (Pest,). l. .!(ifiO. Jleg\·últó, 1882. (;yiirkús Ptil. 
'..:·iirük., k. !Jrtksau Lrís::.!ó. ·rei.: 12. 
[(olo::s (l\oluz.sJ, l. ::1-!8;), Szent György, 1880. 

·· Xovák Sándor. 

··c..olozsborsa (I~o\oz.s), l. a078, He1nCny. lHl-1. 
Pacchiaffo Artúr. 

~olo::.suár (I\.olozs), l. 110,·!18, Szent György 
(gyr.) 1573. flint.: György dr. 'fel.: 32-32. 

folo:svár_. Egyszarvú, (r.). 1G85. Oril'nl Tt•sfpr'rl'k 
·:.;és ;.\'auy Zoltán_. k. <l:u. dr. Orient Gyuláné. 'fel.: 

;12-2:.L 

Ilunyadi ~lútyús. (r.). 181'.L Hirrí 
örök„ k. Biró Ferenc Gé.:a, T·::l.: 2.f-80. 

29 
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/\.olu::suár. \lagy:ir k1>rona, 18:l7. U11ss11 
dr.. k. ·!Iorl \'il<fur. 'l'cl.: 2/-„~l2. 

1,·0111;s11<Ír. Szenll1úro1nsúg, 18-12. (;iin'iu 

Tel.: 20-i8. 
J\olo:suár. Apostol. 18iJ, I.111.'iícs Ferenc, 

17-82. 
/{o[o:svrír. ()rangyaL 1885, lfal<Ís: Príl dr. 

:n-75. 
f{olo:suúr. Isteni gondYiselés, 1885. lluficsl;a Dc.; 

=ső. Tel.: 10-55. 
J\olo::sv<Ír, Hetnény. 18~)-L F'lohr .fil:scf. 

21i-99. 
/\olo::.sll<Ír. :\ll'gYúltó. t HOíi. dr. '/'ischler1u~. Palríc-:rf 

Anna. 'l'el.: 17-0:). 
f{olo::.sP<Ír. Púduai szrnl Anlal. 1H1U, Csi·rcs:nyé.~· 

Gyuln dr. 'l'cl.: :-11-10. 
f\oln'::s11rír. I·Iargitn. 1919. So111/l'a Jlih<Íl!f. k. iVú~· 

1ncf h .·Ínclrós. 

J\olo:suár. I\.crcszt, 1H10. /h'!IH'fl'r /\unn:l, 
h. /\oprics Do111okosIJé. 'l\~l.: 1a.--.[H. 

J\olo:si)(Íf. ()pera. 1920. L"c:kn .fó:si·f. '!'el.: 
/{olo:s 11 ár, :\liner\·a, 1H20. SefH'.~i U(\fn. 'l\•l.: ~t-5.t,: 
J\olo:s11ár. 1\ercsztclö szcnl .J:'1nos. 102:J. Codar; 

cca Glft.lfa. '!'cl.: 15-HS. 
[\olo:sfl;Ír, Fortu11:1, 192(), !l:o11i f{uprÍcs 

'fel.: 21-52. 
[{o[o::su<Ír. Viktória, 1927. r·i:P . . l.,tef(lll .1/irccrírié 

k. S:ab.ú J{áln1á11. 'I'cl.: 1fl-!i9. 

[{olo::svár, Diana, 1932, 1\lrírtonfi Lri.~::ló 
Tel.: 21-51. ·. 

f\olo:s11ár
1 

Ilygicia, 1932, l\raus:: Olló. 'fel.: 24. 

(Bihar). 1. 10.570. HenH:•ny. 188~. Pif1í-::: 
_, ___ SzcpcslHÍr!J J(ároly. Tl'I.: 20. 
:Í{omádi_. 1'urul, 1929, Finnay István. 'fel.: 1·1. 

-::.-}{onuíro111. l. :i0.811, Szcrl'csen (r.·), 1770 . . 'iuús 
()dön. Tel.: 70. 

--J(on1áro111_. SalYalur, (r.), 1789, .\.cn111clt Príl ·r_·l.: 
1-7'!. 

:5-_:J{omáro111, Isteni gondviselés, (r .) , 1 797, !\ ourich 
-- 1'il1amér, 1'el.: 1-88 
j(omáron1, Fehér kereszt, 1885. J(irdlyi illiklós, 

Tel.: 4-80. 
·i(on1áron1, Szent Isl\·ún, 1937. Zo111bory Gé:::a. b. 
- Schönberger 1llór. 
J(onijál (.\'yilra) 1. :Hlli{), .Szent Erzsl·bct, lKU:;. 
: - lVi11klcr lstvdn, k. 1Vinkler Gyiirg11. 'rel.: 9. 

-__ -)(ornl<Í (Baranya). 1. :HHHi, ScgíUí \l:'irfa, IHOO. ii:n. 
-- !1iibnl'r .fá:scfné. 'l'cl.: S. 

f(ondoros (Békés). 1. 7,18{), Hcn1l·11y, 18H2. ii:11. 
:·-- nariss Arpádn1;, h. I\.ishnnthy 'luitá11. ·rl'L: l l. 

>"f{ondoros, 11cg\·áltó. 1934. Réthy Ferenc. 'I'c!.: .'). 
{{Óll!/ (Gyiir), J. 2:2!U, Húk6ezi. lHOH, lll'f!CÍ Fri

[!!JCS. {Fiókkal (iyt·irsüvényhúzún.) 
J{onyár (Bihar), l. ;,1;-i.1a, f\igyö. (f.), 10:·.10. 111·-

11u!s Pataky Sándor, k. Allnási Lajos, (Derecske 
; fiókja). 
·_(orond (lidYarhely), 1. ·l<l:.!O, .Jl~zus sziYe. tU;J7. 

J\'ridasdy .Trinos. 1'el.: ·L 
„ •dtaj (Szabolcs), 1. -l2SG. l\ígyú. lH:l:l. //((f!J /\ril

n1á111u~. s:iif .. \'crncs ,\'rirnffa. h. !Iufsch1'llrl'i!er 

n11ás:na (IIúron1szl•k). 1. ti27ti. [sh•ni gondvise
' lés, 18G2. S:abú FiIJcc. 



J\opás:nu, l~en1l•11\·. 193(), Harta ,Sá1ulnr. 
J\.iilcse (Szatrnúr); l. 1252, Szent .Anna, 1894. ·La·· 

dányi Lajos. '!'cl.: 5. _ 
J\.Jilcsd (Tornuiskölcsd) l'l'olna), !. :1500, I~tctit: 

gondYisclés, 18i8. J\oritsáns:ky Dénes. 'fel.: 11:> 
J{ölpény (I3úcs), L i3·!50, :.\fegvúllú. tHatL S:áukoi~_>_ 

János. 
f{ön1lö (llcvcs), 1. i3450, Isteni gondviselés (f.);·:··: 

1932. S=akóts Zoltán, k. Lool= Richárd (Tisza.:·· 
núua fiókja.) 

J\<'irzncnd (''as), l. 7305. Oroszlán (r.). 180i3. Snn~: 

ncvcnd Guörgy. 'l'cl.: 12. :·-->· 
[(ör111cnd_. ?\Iegváltó, 1895. J(üllel Dc:::sö, k. f{á~'-· 

kossy Zullcín. '!'cl.: a. 
J\iir11yc (I~o1núro1n), 1. 281G . .:\Icgvúltó. 192~L li:o.-

.'·i:abó Antalné. k. 11..ubinyi Endri'. ·rei.: 4. 
J\r'iriishey!f (Sun1ogy:1. l. 2:155. Szcntll~]Pk. 18~)2. ífj'. 

Tr1I1ács Gyula örök., k. Gáls Lajos. (ldényfiók"'.
k:il I3:ilalonfök1Yúron.) 

J\úr{isfadány (Bl•kés·I. 1. 81Hl. Kígyc'1. 17ti2, 
uilé: gáspalaki Gaskó Béláné, k. viti:: Bíró~-
J{ovács Lás;ló. 'fel.: 8. 

J\iiriis111t·:i) (:\Iúrn111arus), l. l:~.000 . .:\[agyar 
ltH\0. Snrnoyyi l\"ríroly. 'rei.: i. 

/\iirr'islarcsa ( Bl·kl•s 1. 1. 54-Ll. Szvli !lt~iek, 
(:\h•güresedt·s fol;·tún púlyúzal :llatt.), k. 
Elc11u~r. Tel.: ·!. 

l\űröslarján (Bihar:), 1. 
1907, Rillcr ,1111a/. 

J{űs:cg {Vas). l. 10.i320, :\Iagyar kirúly (r.), 167_ 
Lt•nclvay Lajos, k. Lendvay Endre. 'fel.: 57.---;_ 
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kös::..cg, Szerecsen (r.). 1690, J{iiltt!l !Jc:sc'i dr. 
k. 11/ohr lznre. 'fel.: 22. 

,_::j(ütcyyán (Bihar), 1. 2iH2, :\Iagyar koro11:1. 1891. 
::_;_:.J(iss f'erenc. 
j('őtelck (Szolnok), !. ;J274, Szent Isl\'ún, 188H. 

· Bahíti Jrinos. 
'.ííóvlÍ!JÚÖrs (Zulu). 1. 2;)22. 1Zéi\'úg6, 1H2G, llo!!1is 

örök„ b. S:abó .i)!ihóly. 1'el.: 1. 
(öoeslaíl (Zala), 1. Hl:-L .:\Iagyar korona, 1891. 

1Vagy E. Jenő. 1'el.: 6. 
'[(öveskúl (''as), lásd: Salkövcskút. 
'líövcsliycl (::\Iára1naros), l. OJ;;:J, Fortuna. lHO\J. 

Frünkel .i)lózes. · 
_J{ras:na (_Szilúgy,J, 1. ·L)02, BuroslYúnkoszorú, 1871. 

Öfví's Gu11lo. 'fel.: i. · 
(ras:na, Szent A.ntal, 19:!5 . . \'ifs ,'-ití11dnr. (Szilúgy. 

hallúról úthclycz\·e lH-10-lic:n.) 
Í{ras:r1a{H;!tck (Szaln1úr1. !. 21\1-1. SzPn! L:'tsz!6. 

190H, l'ulk<in Lrís:lú. 

']{ras:::nnkvajda (Abaúji. 1. 7H-l, Angyal, 18H7. ,<..,'=i
lágyi Zollrí11 ürük. 

{ucora {Búcs), 1. -1:110, Szent kl•reszl. l\l:!H. Gut
-'1vcin lslvá11. 

u,'a (BúcS:J. L 10.100. \"t•danya (r.:1, 181~. \•itsr'k 
Júnos. 'li:l.: 1'.2. 

~11la. Szent 1~rzséhl'I. 190i. r;crgclyi .!á:sc/. 

1Íruíyota (Csanád), 1. ()()50. Szent Istv:tn. l8Hl. 
Ft!jcs .lúzscf. 

(zínbaja {Dúcs), L 2H20. Szent Hókus. 1H25. vif(;: 
._ Ilus:kay Lás:lúné szül. Praeforl Ernma, h. ifj. 
.:;_:·.cscibrácly .János. ·rei.: 1-L 



f\úniu'(JI/('.'> (Szo\:nok). L 
1827'. · S:.ondu Lds:lú. 

l\únln'fJ!Jl'S, 1\.igyó, 1900. 1\'au11 Friyues rfr. 
k. Ertscu Gullfa. ·rel.: aG. 

1 ! . 19<)9 Jú:sn Srínrlor l\únlicuucs, Arany ~a asz, · · - , 
hdflf. '!'cl.: 4•L , , , , -··:~:, 

l\iilln;ru/ 11 ras (Szolnok). l. 822:L 1·ehcr kigyo. 18n0:.C.: 
Fiildrs Hélíl. ·rei.: 22. -:'i; 

J{rinrnadaras. Isteni gondviselés, 1~25. _Papp .Elek.·~ 
J\úns:cnfllllirf 1in (Szolnok). 1. 11.;al. Szcnthannn-

sún 1792. Péner .lenő. Tel.: 4-. „ . . 
[{!Ín~~cnlrnárton, J\Iegvúltó, 1882. \'111c:c i)f1kfo:„: 

'fel.:27. . __ 
9 

.„ ,
1

.
1 

,, 
l\úns:cnfnii1'1rís (Pest). \. 't·l-. :,ldo1 !. , 180-::<A 

dicsüs:cnl1nrírlnni ,\/ajor ls/1H11L ~fPL:) :11 .• 
!{úns:.cnfnlikl<is, ~fngyar korona. 19-9. hcrn11tl1 

Pál. TcL: ló. 
/\iir/ri/;1·s:i (I~tf111úrn1n·l. 1. 12\l8. 

ria, 191·1. J:;rdüssy Gé:a. 
J\ir/ns (So1nogy). \. l(iO:l. 

U1111la. '!'el.: i. . , 
l\iiÚiid (Búcs,1. 1. 2288, Szcntha.ro1nsag. 

Dalny J/iksdnt\ k. ()ha11s: .Tanos. 

f.njos111i:.~c !Pvsl). !· 1_2.fi~·~· Sz:.nt Istvún 
1889. ll11/lingl't :\rpad. ll'L: ,'· 

Szent ~largi t, 1928. Le H[f!JCl f ,ajosn1i: se, 
'!'cl.: 22. 

f.akácso \So1nogyl. \. 1108. SZl'lll 

nraHll!t'I' Antal. k. nra11/111't 01/<Í. 

J)rúvafokon.) 
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Lábod (So111ogy), \. 1882. Isteni gondYiselt'•s (f.). 
. t~l:30. h'döcsl'nu Adú111n1;. (:\agyalúd fiókj;i.) 
/Í.ell!J!Jl'l ('I'nlna). 1. t-;.ta, Sc•gitc'i .Sziiz :\I:'11·i:i. !HtO. 

Uadi11lí'C:ky Zoltrí11, 
·:·::J;cn!J!fC!lófi (Soinogy). 1. 2HOSJ. Angyal. 18;)/. Ifj. 

Gallé Ué:11. (Fiókkal Fonyódon.) "I\•I.: 12. 
''\·Lt'Hfi (Zala). !. 2:1n5. :\lag.\:a!'(irszúg \·édassz1i11ya. 

" 1SJ24. (;onda f{ároly. ·rei.: 8. 
'j~.t·psÚll!f (Ve.szpré111). \. 2;-)·Hl, '!'und. (f.L 1\J28. 
· Duha 1'i11"dar1 k. Poyácstis Illés. (Bn\:i\onfiika.iúr 

fiókja.) Tt>L: l·L 
f.cft'l!!JC (ZnlaL 1. -1:1-1:7. Szentll·lek. 1870. {{11111ícs 

Lrís:ló.: 'fel.: 19. 
Lébény (:\losonL !. ;~;)07. :\lcgYúltú. 188H. l\"11r11k

. nau László. 
Léyrád rZala). 1. ;11;)0. ·! 188(). (Szii11clt·\.1 

.f,h1fl (Bars). 1. 12.770. Fvkt>le sas. (r.}. HiiH. no-
, [l·11u111 örök .. h, S:ílassy Aladár. 1'cl.: 1-:·li. 
::'f.c~11fl, ;\Iagyar koron:1, (r.). 182a, f{//cscra /1nr1•. 

. . TcL: 1-0\L 
Léva, Salvnlor, 192G. S:ci.'an Lús:[á Ps H'('it1-

bcrycr Lás:::ló. 'fel.: Sa. 
Lilla/iir1'd. (Borsod). lúsd: lflí111Ht. 

Litke .(l\úgrád). 1. H-!H, :\l1•gy(dtú. Ul:lli. THr11uo~ 
:Hadár. 

/,o.wJl!C i.\úgrúdL 1. 15.001. FPkelP sas. (r.l. l 7ti0. 
!!nos (;(>:a (·s !Jiam(/nl /,ás:/rí. k. /)i(/1111111! 

Lús:lú. 'l'cl.: 1-5a. 
Losonc, :\Iagyar kirúly, 18·!il, ii:11. f)l;ncs illiksóné, 

k. Nciclunan P<if. ·rei. 1-ífi. 
~il'gYúilú. 1H1H. \'od(I <ills:lríri dr. 'l'vl.: 
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Losonc, l\fadonna, 1930, Gál lsluán, Tel.: 1-32. 
Louasl>crénu (Fejér), l. :324-8. Szent lslYún 

18iJO. R11s:11yák Lajos .• k. J.'ónayy l~n<lrl'. 
J.,,ouás:patona (Vcszpré1n), l. 22G:J. ()rangyal, 

Hoyciti11du .Jt•nö. 
Lürin('i (;\'ógrúd). l. ·1928, Szent Anna. ISfHi. 

lás Lás:lóné szül. Gottschling [(ornélia. 
Lö11ü (Sopron); l. 1()02, Segítö \Iúria. 1878. 

/-/oroólh Dénes dr. Tel.: 11. 

1líadaras (Búcs), 1. 5()78, Szent Erzsébet. 1902. 
Szás: .11/ihúly. 

.11/aglód (Pest), l. 5:322, .\!agyar korona. l~llH. Stci
lH'r Í'

0

erc11c. 'fel.: 15. 
,1/agyarluinhegycs (Csanúd}. 1. :-ll)f);-L ()r:111gyal, 

1888. JJorostyán Lajos 
Jfauyarcsanád (Csanúdj, 1. 2589. lstc·11i gondvise-' 

ll!s, (f.:). lH:l:l. Lukács L<is:hí. (Apútfa!Ya fiókja.) 
Jfauyar<li6s:cu (Pt>ZSt>Hy), 1. ;1/.18, Szl'nlhúron1~ 

súg. 1001. n·i11kfcr Lás:ló. 
Jlauyarycncs (Vas), l. 1·18:1, ~Icg,;·últó 18H5. J.:is~ 

[ll's:i!l!i S:abú Arpád. 'l'cl.: 12. 
Jfauyrtrka11i:sa (Bites), J. 18.150. Szenthúru111súg, 

188:3. Beer J-::111il. 
Jlayyarl.:ani:sa, Őrangyal, 18Uí, /)011u1kos .fdnos .. -

Jfayyarkani:sn. Szent Pú!, 1u;-1.1, Slipanics Jó:sef:·:.:_ 
J/ayyarl<í[His (Szolnok~l)oiJokaJ. \. 2·1lHl, Szar\·as,-' :· 

185·1. \Fci11ric/i Odiin. 

J/ ayyarl<í pos, Sze-11 I hú ro1nsúg, 1 tJ:J-1. 
Gt!.:a. 
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Jfagyar111ccskc (Baranya). !. 491, Pe!úf'i Súndor. 
lUU·!. H'cinbcrgcr :1rrr1in. 'fel.: 4. 

-~:;11fagyarúv<ír (~·doson), 1. 17.097, Scgílü .\Iúria. (r.). 
·· Jt;90. íliill Imre. Tel.: 8'!. 
ttlágyaróvár, :\Iegvúltó, 1922, Ton1ka J{ároly. 1'cl.: 

. 58. 
;>jíf agyars:ögyén (Esz!erguu1), 1. 2021, Szent ,J únos. 

1UU3. J(aprinay János. 
\:Í1fajs {Baranya), l. 185±, Scgitü Szíiz .\Iúria. 1 n2·L 

ö:v. l\.is:cly 1 rnréné. 
:_:-Jfakf alua l:\Iaros~'l'urda), l. 1950, Diana, 1 U3G. 
· Illyés I~'rnüné, szül. C.wís:ár Irén. 
\llaklór (1-IeYes), l. 2·136, Szent .:\.nna, 1929. [~oss-

11u11u1 Ji.úruly . 
,-,,~1fal.:ó {Csanúd), l. a5.jll, Isteni gondYiselés, (r.i. 

' lj7ti. lstúl.: Irén és Istók lllargil) k. /stúk frti;1. 
Tel.: 2-55. 

-.-'tifakú \'úrushúz, 1r.J, 18-!ü. S:ülliísi Jenii orsz. 
gyiíl. . képviscllí. ·'fel.: :J-::l:J. 
akU, Oraogyal, 1873. llaj11al .J)!i!.:lós. 'fel.: 2-80. 
akú ( UjuórosJ. Szt>n! Lúszló, 11)82, J\.iss .!. I::r1u·; 
örök„ k. lliss J. J~rnö. 'fel.: 1-50. 

:Si_lakó, :\Iegvúltó, 1902. En1ber József. 
']fakó, Szenl lslYÚll, 1H07. Jlathéscr .!1·llii. T(·l.: 

2-9H. 
fakó. Ferenc FL·rdin:'ind, l~ll·L R<ic: .Jcnií. ·rei.: 
3-25. 

[{irály 11/i/uíly. Tel.: 

arcali (So1no;.:y,J. 1. Uti35, Sze11lhúro1nsúg \r.,1, 
17HO. :\'énu·th Jó:scfn(', szül. Uáth Jlária„ k. 
T,Jplcr Lajos. ·rei.: :1:0. 
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Jlrircnli, Hen1éBY. lH'.11. iizY . .1/ii11icli n1ululfné~ l~.\ 
Sfrt'Ilfll' :Íyo.~i. 'J\•!.: G\l. 

. Urtryilfa (.Bihar°).\. li(i1l. Ar:iny szarvas. 
1825. (;/iick F(·n'11c iirök .. k. /!1·u1·rliis 

T"I.: 1\1. 
.llaruitta. Sixtusi :\[:1donna. 1921. S:ah1i 

'fel.: 2ü. 
:1larosllé11í:: (\laros-'forda). 1. s:~1.1. 

1913. Pri111or Dósa lsforínné. 
Tel.: Cl2. 

J/r1rnslH'Pf:, (iyúgyí!ú \lúria. 1H2i.' 

J/11rr1sv<ísárhcly (\Iaros-'l'otda). \. ·i-1.8\l:L Arany~·· 
szarvas. (r.L 17fi2. l\fí11ári .!d::sl'/. '!'!•!.: 1-80} 

.llarosvrisúrhclu. :\Ingyar korona. (r.l. 171.iO, Gur( 
luu Pót. 'l'el.: !l-91. 

.1[aros1Jásárht•fy. Szl'ntlé!c>k. (r.). 1812. 
.!rí11us. Tt•\.: 7i. 

J/r1rrisp1Ís1írhclu. :\r;111y k(•n·szl. 188~l. 
i1í11. ·r('L: 2- -N'.1. 

. llr1r11s11rís1írhelu . .S:is. 1\117. /\·onács .\11dor. 
~-l;l. 

.l/ r1rns11á.wírh1·lu. ()rn11µyal, 
Tl'L: 17. 

JlnrosP1ís1írlicly. Sz(•nt Cyiirµy. 
·rcL: 2-·11. 

. l/11r11sPfÍ.~ÚrÍll'f!f. F(·hér kt•rpsz.l. lU:.!1. 
fon. ·rei.: 1-:HJ. 

.1l 1irosPri.wírh1•ly. 
·rvl.: ;\\l. 

.\/11rlon11s (Búcs1. 
p('nit: Er11ii. 

Hccord. 1922. llcrn1nn11 

!. lílOO. ()r:1ngy:1l. 

SI á rJ o TllNÍs<Í r 
(;ri111111 n1ulnlf. '!'(•!.· 0-·-11 . 

',í[ád (Zl•1nplt•111. !. :·15'..!:-l. l\igyú. (r./, 182fi. Csill11y 
Prílnt' i·s lll'issinyl'r lsi11fÍ11. h. Trul1! l\til1111í11. 

::····J[ádúfaluu (Csil~:). !. 2:-181. Szl:11lhúro111súg. n1:1n. 
f/nrvdth Tibor. 

·:'::~ll<Í!locs (Baranya:!. \. :1108. :\!PgYúHú. 18;):·1. Ad
-· h•r lurín. 'fel.: 20. 
···J/úlnásfiirdö (.llálnás), (l"Iúron1sz0k:1. L \180. 

Csiszúr. 1928, Csis::fÍr Ernii. 'f'pl.: 5. 
Jfándok (Szabolcs). 1. 51 i\l. ;\fpgyú!lü. !8Hl. L'j

helyi Sándor, Tel.: 3fi. 
J!<iran1r1r11ss:iyel (:\lúran1;irosL 1. 2;}.888. l\_ígyú, 

(r.), 1778, ilfarulics IJúla. 'f.el.: 1-- "ai . 
i1lára11H1ross:iy('f_. Sal\'alor. (r.). 1781. ,l,l • • Yay// 

nét(/ Sándor. '!'el.: 1--21 . 
JfáN111u1r11ss:iycl. \lúlYús kirúlY. 1810, ii:u. J\'ra11s: 

.1/ikl1ís111'. k. ,l/eise(-; /111rl'. ·i·1·!.: 1\1. 
'::illárrt111(1ro.~·s:ifft'I, Or:ingyal. 18Hfi, !h'rcss ./1i:st'/. 

Tel.: 1·-·18 . 
)láran1aross:iy1·t_. Szt•tl! Erzs(~bel, 1HO:\, .lúno 5,:<Í11-

dor. '!'el.: ·18 . 
·JJáranutross:iycf.. \1 iner\'a. 1 ~l:.!O . . fll~rcss Anlr1/. 
JlárfrtfH)cs (Sza!Jnlrs.i. \. :.1771, Sziiz :\lt'iria, 18Ha. 

· Dobriluí11 Antal. 
::'Jfátés::alkr1 (Szalinúr), !. 10.0:.1-L ()roszlú11 {r}, 182;) . 

· · :llincr lléla. 1'el.: 12. 
;l/átés:alka. Csillag. 1H08. /\/Í{nuín J~rnii. '!'el.: 1·1. 
·J/átyásf{ild (Pe.'>I). 1. -1573, Corvin, 1H:2:!. ,\:tlcsni~ 

.'i:iics Júlia. 'I'l'l.: :.108-~l-HJ. 

'<'.-_:'.Jfccs1'Í;flfja (l~ar:111Yn1. !. :.18\l.:'i . .Sz.vnt k{·n·szt. 10:17. 
. .\·11uu l:'!c/..:. . 
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.:! 1'(' se ks:nhnlC's (Ha r.i P y~:). \. 3G 1 ;), Szt>n I Borhál:\-
1885. lllárl.-us Gyula. _; __ ,, 

.llcdyycsbod::.tis (Arad}, 1. 2G21, ,\ngyal (f.), 192&'-": 
r"i.::u. lFicncr Lcóné, k. Jc::só Arlhur. (:\fed"yes' 
egyháza fiókja.) ti 

Jle<luycscuuhá::.a (Arad), l. li2iil, Angyal, 1901--
6::.v. \\liener l~cóné, b. Lcnyycl L<is:Ió. (Fiókkal 
;\ledgyesLodzúson.) 'fel.: 1 :L 

.lflTnye (Son1ogy), l. 1505, Őrangyal, 18tHJ, Dé-
. flll!J Zollá111u', szül. I~upins:ku .llúrlí/. Tel.: o./:,,,; 

;lJc.:öbcincl (l\Iaros~'l'ordaJ, L aOli9, 7\lcgvúltú, 1Si9 
Tatár Zsiyn1011d. · 

Jle::c'íhcrény (Békés), l. 1·1.55H, Isteni gundyhclés. 
ír.), 18;)0, Thallcr Gy11la l•s neje, szül. jacohi ,; 
Lányi Jlelúnia, k. Thallcr Gyula. '!'el.: :~o. 

.lle::überény, Oroszlán, l8~J9. !Jcrcl:ki Péter. 'l'el._ 
21. 

11/c::.űbcrénu, l\Iegvúltó, 1923. S::.abó Arpcídné. 
/{on1l<i<l!f Zsu:sa1111a. 'l'el.: ·Hi. 

Jlc:::iic.wíl (Borsod}, L fi225, :\!agyar kirúly. 1829.-: 
Lá:ár .!ónfJs. 'I'el.: :J. 

i1lc:űc.wil, lslcni gondviselés, 1923. Oros:: János. 
Tel.: 5G. 

Jlc:iicsol.:011ua (So111ugy), 1. l. J:l-19, CsodaszarYas, 
1 H34. Pl' rc:::c 1 s/ ván. 

J/c:::líkas:onu (Bereg), l. 2HflH. lll'n10ny. 
Zi111n1crn1an11 .lenő. 

Jlc:::iikcrcs:lcs (Borsod), l. -12-1:_1. .\lagy:1r 
18G8. Siska .i1/iklús. 'fel.: 11. 

Jlc:::iiko11uíro111 (Vcszprén1). L 1711, (}rangya\, 
1''reis:bcrucr Jíároly. 'L'cl.: 11. 

[e:őko11ácsluí:a (Csanúd). 1. 
Gábor .lcnö. rfcl.: :38. 

--Íé:iikiivcsd (Borsod). l. 20.8H9. ()rangyal. 1893. 
Pesti .ló:::sef. Tel.: 26. 

--fe:cíkövesd„ Üd\·özílö, 1831. líourícs f{cí!nuín. 
Tel.: 57. 

°jfezűköoesd, Szent László, 1918. ,1/orvay .lózse.f 
-örök„ h. Las:Joos:ky .lánns. Tel.: :37. 

)lfe:űriics (?i.Iaros-1'orda), 1. 21-1:.3. Sziíz :\fúri:i . 
1875. {i:u. ]{oreck Friyycsné. k. /-/r1jdú llnrtú . 

Jfe:iis:ilas (\Teszpré111). (azeliíll S:ilaslu1l!Hís). 1. 
- J.200, Őrangyal. 188-L ii:u. l\norlcs .Tá-s1·fné. ÜL 

f/nlló Lnjos .. k. f/nllri Lajos. 'fel.: fi. (Fiókkal 
Dégen.) 

-Jfcziill·lcfld (Bihar). l. :J.[;)-L Szent Ist,·ú11. 188;). 
Rn:rin Gus::táv . 

'Jft.'::iitúr (Szolnok). 1. :!8.181. :\fPg\'Ú]!ú. (r.J. 1818. 
Roks:::in S::iluins:, 6:::u. Unger Ullrnann Zol!ún11t'.• 
sziil. f!ecgcr lrzna. k. I?oks:in S:::ilui11s:. 'l'cl.: 
44. 

-J/e:őtúr, i\Iagyar korona, 1872. Elek Jcnií. Tel.: 
-„ 72. 
·-J{c::iit1ír, Hcn1ény, 188{). Fárday ,1/ild<is. 1'el.· 50. 
'j[e:iitúr. :\fagyar kirú\y. 18flH. Jankonich Dénes. 

h . .lankonich Zoltán. 'l'cl.: 1- .;-l{). 

·]ft>::iitúr. Ts!Pni gon<lYiselés, 19:-l4. :Vyifray Tibor. 
' Tel.: 1-00. 
Jlélykút (Búcs). 1. 811-1. SzPnl :\1111:1. 188fi. llns11r111 

Béla. 
illélukúl. Isleni gondvisc>lés. 1925. f{onilúsí f{árn/f! 
J/é11/iicsa11uk. (GYílr-?l[oson-I\1zsonY). 1. :l-!H2. 
· Sl·gitii :\Iúria, 19 .. t2. Piacsek János·. 
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J/ i/uilyi ( Sopro11). !, l ·lli:I, 
\"({fd1'TJHÍr. 'i"l'l.: 11. 

Jfikt'fJl'rcs !,llajdú.1. 1. ~(i\lií. 
/{ornbof[cr Jó:scfné. 

.lli!ilics (Búesl. !. :J8:lO. SalY:tlor. 1\JO;í_ 
tini Uoniano. 

.lfi1uls:c11! (Cso11grúd). L Hö2H, Szent Ist\·:'t11, 
f(alona lsturín. 

1llit1ds:c11t 1 ()rangyal, 1914. IlufJacsck J{álnuín. 
.lliskc (l\•sl), 1. '.!H;io. Szent Szih·cszler. 

Gdl>ris /111rc. 'fel.: H. 
J/iskolc (BllrsodL \. 77.'..!BO. :\runy szar\'as 

l()j()_ /\. Jfríc: .ff'nii ürük. l·s Híf(í 
Jl. R<ic: .!1·116. ·rid.: 19~·~90. 

.\liskolc. Arany s:l." {r.). 17HO. l\1'flnl'r Ortiin. 

Jliskolc. Fl'lu··r kíµyú (r.·l. l80il. ii::fl. dr. ,'-,'011u1yui

lh~l1í11r; t·s dr. S!runh1'l'u1't Són111elru·„ 'J't>I.: 2.1.00: 
Jlisko!c, :\Ingyar korona (r.), 1810. I:eichard .fenil.: 

'!'el.: l 7-72. 
.llisko!c (lroszlún (r.:). 1811. l\irúldi 

Tel.: 20-l·l 
illiskolc. Isteni gnudviselé.s, lSH·!. Jlés:::ríros Zolfri~ 

dr. 'I't·l.: 2·!-8;1. 
,1/iskolc, Szenl Erzsébet, 190:.L lF,~hly István. TcÜ< 

2:1~-i>O. --
Jliskof('. ()rangyal. 1fJOD, f)n1tsch Zof/rí11. h. ZRo,.,. 

rlris Guiiryyné. szül. Dudrís Et1•l. 'l'l'l.: 0i-19;<: 
.\liskolc. \IeµYúltö. lHlS. S:::ily Gy11!(/, 11. Pofánk 

Zoltó11. '!'cl.: 25-8(L 
Jliskolc. Szent IslYÚn. lH22. r'i::u. 

l\álr11á1111(~. TL·L: 20-0;'). 

:ÍÍ.~i/olc (Jlarli11!1'l1•11J . . \poslol, 1\1'..?H, <::l'!Jh~d!J lsl
·,.·Ván. '!'el.: '.!:J~'.27. 

/rskolc, Szent Anna, 19al. 1-fo!Uindt•r Jó:scf. 'l'el.: 
28-48 . 

iiskolc, 1':'1duai szt•nl ;\n\:d. 1\l:l-l. /Jcllók .lú::s1•f 
dr. 'rei.: 25---!2 . 

·us:tólfalu (Sznt1núr). l. 2aoo. :\ngyaL 19:l-L .\'1í11i 
Já11os. 'fel.: l·L 

iliihács (Baranya). \. 18.il92. Szenthúro111.súg fr.L 
1í95. Sc/11nidt l\árnly, 'fel.: 2:í. 

,;lfollács, II. Lajos kir:'dy. 1848. :l1Il1t'r Lrís::l1i dr. 
Tel.: ü9. 

1\fo/uícs, Angyal, 1901. Schun'issgul Pál. Tel.: 14 
·j[oluícs. Szt•nt F('n'IH'. 1H29. Siit(i IJ1~la. 'I't>I.: l-22 . 
.,l[oliol (Búc.s), l. 10.55·1. :\Ic·gy(iJ\ó, 1878 . . Yiknlif!f 

P<i/. 
/:';l'ro!iora (:\úgriidL !. 127G . .\fegy{t\!ó, IH2·1. l:J11!1Í::s 

Dezső. 
Jlfonor (Pest). 1. t:Lt01. Szc·11lhúron1s:·1g. J8an. /\'rí
: fai S. lstpán. 'l'el.: 55 . 

;:~{011or1 Hákóczi, 1907. iizv. dr. Scl1uln1ru1n Bócloy
.. né1 b. ,<..,'::iils Sándor. Tel.: 28. 
:Jfonoslors::t'fl (B:ícsl. 1. i>BHO. Jézus SZÍ\'l'. l~l;!:i. 

Pl'kló Tibor. 

~ltír (Fejér). L 10.ll·L Segít(i Szliz .\lúria (r).17·11. 
. '(}:::u. Gö111biis Lás:lóné, k. (;ii111br'ls Z11ltú11. 
,.Tel.: :·Hi. 
:}fór, Őrangyal, 1870. Breuer Rt;/<1. 'fel.: :JtL 
Jiórágy ('folna), !. 1896, ·! 19·12. S::iláuyi f,r1jos. 

oson (?\!oson), l. Ha93, l\f :1gyar korona. l 8-17. 
Tcutscb· Otlokár. 'fel.: UI. 
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J/ oso nn1ar1ua rciuá r 
ff!JClróuár. 

J/ osons:; l' nf já nos ( :Jf oson) , 1. ·l-1 Sa. Szl' n t három~: 
súg. 1877. ií::v. Györffy .!6::st•fné, k. Friss 1'.iboi! 
Tel.: 2G . 

.lfosons::olnok (:Jioson), 1. ;31G9, Szcnlll•lck, 
Losonc:u Ferenc. 

"1/o:sycí (So1nogy). L 1319, Szent ?\l:irgit, 
Pető Odön. 'l'cl.: 'l. 

.1/u11kács (Bereg), !. :3l.öHI, :Jlagyar korona (r.f,) 
1722. Sándor Lajos. Tel.: 20-32. · 

11/unkács, i\legváltó (r.), 1810, Fcrcnc::y János dr ... 
és 7'ársa. 1'cl.: 22-00. 

.1fllnkács. Zrínyi Ilona. 1H07. /\eleti Edl'. 
22-18 . 

.llunkács, Isteni gondvísc\é~. lHi-1, S::dnf<Í Gt~:a. 
Tel.: 21-,18. 

Jlun!aícs, Szent ~Iiklós. 1925. Tútb lsfPrín. 
22-5G. 

.1lunkác,„·1 Aesculap, 1930, l?apaporl Sándor. 
20-11. 

.1!11nkcícs, ?\lincrva, 193iL l~inc:íg i)fif.-f,-Js. 
20-38. 

J!urr1kcrcs:lúr (Zala). !. 22:1u, Szent Antal. 
JJent:il;: Gi:t•lla. 

J!uras:o111lH1l (Vas). 1. :·noo, .\lagyar haza. 
Bölcs Gy11lr1 dr. "l'eL: '12. 

Jlnras:o111but. Angyal, lH:JO. Zsnuinl'c: Darinka: 

. Y auuajla (: I-Iú ron1szl·k :i, 
l)c:sij Jliklós. 

,\'ayyatúcl (So1nogy), 1. 70-17, Szent István 

<165 

}};iS27. E'dücsény Adcín1né, k. Edöcsény Adón1. 
.<(Fiókkal Lúhodon). 'I'el.: 75. 

t.ritgyatád, 1'urul, 190(), \'n:i;dé!l!JC!J Elen11:~. ~rcl.:_ 1·1. 
·rag11bajo1n (Son1ogy), !. a48D. ?\lngyar k1raly \r.). 

18,17. Fasdénycy Alad<ir örök. 'fel.: 7. 
·,.~1gybaracska (1~.úcs:i, l. aa.19, Szent Iinrc, 1H25. 
.' Bernbardl Erno. 

· Íaqufuínhegucs (Csan:'td), I. :J743, J\így6, 192:3. 
.;faber Albert öriik. 

·~ráqybánya (Szaltuúr), 1. 21.40·1, i\rany.sa.s (gyr.), 
::. i787, 1l'iddcr Péter örök. "l'el.: 1-11. 
;Naguf)(Íil!/a, h-:orona, (r.), 1811, Ga<il .lrí1Jos. ·rei.: 
·1-09. 
'agybcinya, Szent ;\!ária, 1892, J<'odor Eh·k. 'l'el.: 
l-8H. 

ruyy/HÍ11yo: Búnya. 190:l. Baj1uíc:y örök., b. l!an
gay Dc:sii. 

ra[t!ffJ<Írod (Bihar), 1. ·il:HJ. Hen1ény. 1894. Schul 
/Jcnrík Jcnii. 

ráy11bálo11y (lil'ves:i. 1. 2979. Isteni gonclvisl'll~s . 
1H2U. Pnpo11its !sluán. 'fel.: 10. 

"ragybcrí':::na (Cng), 1. 40-!·L Sziiz .\Iúria, 181i8 . 
.'..Both lsluán. (Fiókkal llajasdon.) 'fel.: 4. 
\1yybcrki (Son1ogy). l. 103B, ()rangyal, 1n2a. 
·.:Skopúl Sándor. 'fe!.: 7. 

'á[tybocskó (.\Iúranutros). l. 7·ll9, 'J'erL·rnlö, 1855, 
,„ Kcsslt•r f'<il örük. (Szünetel.) 
·ayybocsl.-cí ·.' 1n2:·L l'ác/r1111•k F'crcnc. k. I\.cné::: 
:•lliluily. 

(iyyhorosn!JIÍ Oiúrun1szék_1, l. 1910, Csillag, 1875 . 
,;Sa111bach l\.rirofy. 

30 
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.Yauyccn!.: (Sopron,!. Í. 1887. :\Ingyar korona. 
;\'rtff!ffl!l(jry Elernér. 

. 1\'auyc.wíkány {Vas), lúsd: Csákánydoros:ló . 

. \'11q!fclofios (Szatn1<'1r). 1. 2-1-HL \h•gv(dtú. 
.li1·dr111cssy (;yr'iryy. k. Urós: T-fl'nrik. 

.\'uuurlol1ru11y (('.ngL \. -Hl08. Salvator. Ul:lt. 
Fii/ey Aladár . 

. \'r1uydoro!f ('l'olnHL !. :JH:IH. lslvún kirilly. 188H/ 
. r...::endrovifs Vilrnos. "fel.: 16. 

.\'í/!f!fl'Cst•d (Szatn1úrl. 1. i5:J5. :\Iagyar k(1ron:r. 
lH0-1. Cs. Tríth !Jcrfa/an örök„ k. dr. '/'(Jfrír :ltt
rlorné. sziil. Cs. 'f'1íllt Zsá{ia. 

.\'ayyfény ! B(iesL Júsd: S:r1bodk11-.\'uyyf1'11y. , >> 

,\'1u11111alrís: fSzaholcs). l. iHO:L ·rund. UJ22 . . \'auu
i)~unassai Bogclu1 Alajos, h. l\andell Gu<irg!f 
Tel.: li. 

.\'ílf/Uid11 (Ahaúj-'l'ornnl. 1. 222i. 
. 'itein .!1'11ii. 

.\'a!f!fÍ!fllllÍtul (Ko111ún11111. !. 2-t:IH. 
I·~ournicr I\árolu dr. 'I'el.:16. 

. \'11yyi/1111d11 !Szo]nuk-llohok:tl. l. 

{)ra11gyal. 

l ;\;\ 7. .~za !'\":tS. 

1880. li:11. ,'-iylPesl<'r lo!f<Í11111;, k. Fl'11l'rslcin 
H11riska. 

.\'11yyif 1111 1 BPsZlt•rct•-:'\ ;1sz{ld 1. !. 
IHOH. ii:P. C::c/;l'li Friy!fl'st1i'. 
·rei.: l~. 

;-il87. >:agyi!va, -,-'
h. \ 'oit h f,rís:fti,>:' 

. \'r1uuka11111nís L.\rad1. l. -l:l:\H. Szenl 
Fejes Ferenc. 1'el.: -1. 

,\'ífy!Jka11i::s11 (Za!a_I. !. :l0.7Gi. Fekete s;_~s (1>). 
Práger Béla örök., h. Dcnicter Los:fo. 
2-29, 

-!fii 

-;:-:j1/o!J!Jka11i:sa, Igazs:íg. (r.). lS:iO. Jlcrkly He/us ./rí-
. · =se/ dr. Tel.: 1-81. · 
·,Vayyka11i:.w1. :\Iegvúl\ó (Sah·ator'i. 1882. fi: 11 . dr . 

Boodá11 :ll(ldártH\ k. !Undcr (;é:a. Tel.: 1- 8'.i. 
;Vagukani:sa. Púduai szent Antal, 1898. S:ek!'I<'.~· 

Filrnos. 'fel.: ö--i~2. 

, Nagukanizsa; Őrangyal, 1913. Déri .ló=sef. Tel.: 
3-57 . 

fr,
1agyka11i:sa, :\lúria. 1H2il. Lukrícs \'i/111os. 'l't'!.: 
(i-01), 

,Yauukapos (L'ngj. !. 2li78. Szt•11lhúron1s(1g. J8:~H. 
Frit.'Clnuuin József. Tel.: 20, 

1\'agykríllá (Szaholes). L Hi2.t. Isteni gond\'ise!t!:s. 
(r.), 1813. Gödény Sándor dr. örök., b. 11/agoss 
Scíndor. TeL: 24. · 

Saauká/ló, Hen1ény. 1923. Dános Béla dr. 'l'el.: :.1.1. 
'1\'r1yykálnfl (Bars). 1. 21:-lfi. ()rangyal. lHO:-L P(lfrt!J 

lst1ní11 iiri.ik„ k. Patay E11dr<· . 
Sayykároly (Szaln1úri. 1. lil.80:L Szl't1lh(1ro111s1'1g, 

(r.), 180-L ,\'on11 János. 1'eL: 1--71. ' 

;\'agykáro!y. :\!agyar kirúly. 182'.L \\'achfcr .!ti11ns . 
Tel.: l:l. 

;\'ay!f klÍrflfy. Fekete s:is. i r. I. 
Lás:!ó és 6:11. Hl'iik lli'l<Í11<;_ 
L<is:lú. 'l't'l.: 2~25. 

18-l l. .r...::crd({/11·/yi 
!t. .r.,· :e rda helyi 

1\'agukároly, Angyal, Jt)iH. Princ:inycr Antal. 
'\·, 'fel.: 79 . 
, l\1agykóroly_. \liner\':i. 1012. (;(ir[!t'!J IJc:scJ. ·re!.: 

17. 

{Pl•stL 1. 10.700. Szenttl•Jek. 187-1. .\':. 
!Jéla. 'l'el.: 72, 

{i 
i' 
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Nagukála, l\legválló, 1930. ö:u. J(őrössy lsfPánné. 
k. /iorpos Lajos. 'fel.: 70. 

. \'ayykónui ('folna), 1. 2Gl-L Szcnl Isty:'1n. 1H2t>. 
Schönfeld Lajos. 

1\'(lu!fkou<Ícsi (Pest), 1. 28Ul. Boldogasszony. (!'.), 
1H2H. Scholl: Endre, k. /-Icuuflírú .lcnií. (Pest
hidegkút fiókja.) 

.\'aayldíras (Pest). !. 2H.82il. :\leg,·últó (r.1, 1800.'' 
ii:P. l\lcin Gyul<iné és Fcl11;r Gyiiryy. Ii. Ufirncr 

Lajos. 'l'el.: 1-11. 
,Vagyk.iiriis, l\.ígyó, 186-l. llorbc;lu l~ndrl', h. Oláli 

.Tó:se/. Tel.: 9.\. 
Nagykőrös, t.lngyar korona, 1889. J{crlés: Elt•-

1nér. ·rcl.: 76. 
;\ayyktíriis. 'l'urul, 1no;L Fnntolu l.~fPrÍll. Ttl.: fl:i. 
1Vog!Jl.:.Ör6s Angyal, 1905. Zsrí111!Jok!J János. 

Tel.: 1-28. 
i\'oguJ;:őrös, H.e111ény, 191G. A.dy Béla és T1'•csy 

!Jc:s6 dr. 'l'cl.: 1-20. 
. \'ayykör{Í (Szolnol<1, J. :H\O;), Szent >.IargiL 1n2.i. 

Varg11c1ssu Guula. 
1\'agyláng {Fejér), Júsd: Soponua. 
. \'agyléla (Bihar), \. ll5H2. Púdu:d szenl Antal. lH'.Hl. 

Sirnon!li József. 
;\'ayyfú::s (Sopron). l. 1:l88. SzPnl Istvún. lHilO. 

l\.ocsis János. 
.\'ayulucskn (Ben·gl. \. íi~l8lL Angyal. 19:\t. l\ra11s:: 

Sándor. 
.\'a{J!JI!la!J!Jflf (l\01núro111), !. 1781. Szent lslvún. 

1892. /\erényi Lajos. 
"!'lauu•naros (Hont).\. ·l·!ifi. Isll·ni g11ndYiselés (r:J, 

.1sa5. ,lfi·duec:ky Jliklús. 

·169 

;\'a[J!JilHÍ(IOCs (Csongrútf). \, ·l·L75, Sc"ÍIÜ ~I„tri'I 
1898. ü:u. Jlí'cs Balouh Lajnsnú. J~. Orb~ri~ '· 
illária. 'I'el.: 9 . 

:\'ayy111ányol• (Tolna). !. '.Hli7. \lt>g\·:illó. IH08. 
S:epcs!J Sándor. Tel.: 7. 

1\'aqy1ncyycr (1\01uúro1n). l. .142.1. :\lt>gYúllú. 1858. 
.~ . .:111yya! Antal. 'fel.: 1-L 

;\'ayyoros::i (Nógrú<l), 1. 21HO. GondYiselés. 193-!-. 
,lliinslcr Sándor. 

.\'(j~yrá:H~ (Bihar). 1. :1572, .fóren1ón\· (f.), 19iJ2. 
u·irt '!! Pál. k, J{iirlhy Prílné sziÚ. nos:torich 

Jlária. (Bihartorda fiók ja.) 
;\"agysajá (Beszterce-::\aszt;HI,). 1. 1;).li. ()rangyal. 

188:L l\nry Tibor. 
;\"r1u1.1sallrí (Bars). 1. ._,-,s-,. !' · I"" 1t'tllL'11y. cinl. DrotJ/!rt 

Il:rnü. 'fel.: 12. 
:\"ayyso111kút (Sza!1núr1. 1 :IUHl. S6\yo1n. 181\-l. 

Follinek A11;,~1. ·rei.:· lH.· 
;\'(/(/!fSOTllkút. At1g)·al. 10:20. Cosfi11 .Í[Josfo11. 

.\"r1uus11rriny (\"yitraL L H'.272. ()rosz!ún. 18ti2 . 
l!aas Jó:st). ·,r('I.:. 2:-1. 

,\"aays:alonla (Bihar). 1. l;l.2;-);). :\fagy:ir korona. 
18:JO, Pápay· .János . 

:Yayys:alonta .. He1nóny. 1870. Szl~kcly Zoltún. 

,Vaays:a!nnfa . .-\rany .Júnus. 

.\'agys::a!onla, :\Júria. 19af>. 
S:endy Lajos. 

lH09. /\uí'rl's l\'rírulu. 
Si111nn Jldri11. k, 

1\'ayys:ékí'l!J ('I'olna}, 1. 18·1·!. Ht•111l·ny. 1H2:L 
Boros Lás:!Ó. · 

1\'agys:é11<Ís (Bl•késL 1. i212. \I:q.;Ytir kirúly. 18Hi. 
Ada1nko11ils :Ídá111. "l'Pl.: 12. '-· 
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.\'ayys:::.iilli)s (Cgocsa), \. t:L:l'.l·L lsleni 
setés, 185G. l\nthona .)'ándor. ·rl'L: 52. 

iVagys:::.öllös, Fejér Lacika, 1913, l'cf;'.r Barna. 
Tel.: 34. 

:\'agylétény \Pest), L H78H. Szenl!t•\ek, 188t). 
lgnúc. 'l'el.: Bp. ·1HH-~Ji30, :\ngylélény: 25. 

;\'ayy11órad (Bihar), l. U2.7H8. Arany kereszt (r.}. 
1742, Zsig1nundovics Gé:::a és 13r!rla Dc:::.sö. 
Tel.: lG-32. 

;\'ayyotÍrad, Grúnútaln1a. (r.). 17GO. lryal111usre11d, 
k. Csont Gu11la. 1'el.: 15-25. 

l\'ag11várad, Aran\· sas {r.). t78U. J/e:ií Erniiné 
~z'ül. J(afn Es:ler. 1'c(: 25-74. ' 

1Vagyuárad, ;\!agyar 
l?e:::.sö dr. és neje. 

. Ya!J!Jll(Írad, ()rosz\{1n 
Tel.: 23-35. 

korona. (r,,1. 17~)2. 

'l'el.: t:l-7G. 
(r.J. 1.S'..!;'"i • .lli/uíl!li 

ffric: 

Lrtjos. 

,Va9yvárad, Szent Lúsz\ú. !8T>li. k1íli llr!Jrrh'ís 
Jrnrc. Tel.: 19-29. 

:Vagyvárad, ()r:ingyal. 1888. UéP(~s: .Trínos. 
:YauyvdrrHI, Csillag. 1892. <'CSl'di <:sa1;ó 1.nltrin. 'l'el.: 

25-51. 
;\1agyvárad. Szent Is!v:'ni. 18HU. dr. Hruil1cr .·ir

/HÍd1uí. szül. .'·ich11/111a11 .1/aryif„ k. f?rtr11'1•r Ar
príd dr. 'l'C'I.: 1-!--!.t. 

:Vaoyoárad. Kígyó, 1901. ncis::: lst1uín. '!'cl.: trJ-G:L 
:Vauyvárad_. Sa\yator, 1H02, 1\'é111elh örök., k. Uo

:sos Lás:ló. 
;\'ayyuárad, II. Húköczi Fl•renc, 1007. Csanda 

Endre, Tel.: 17--47. 
JVayyváracl, :.\ladonn:1. 1H08. JlcdPi!f!f Fcr1•1u· dr., 

Ii. Fi·dcr Fil111os. ·rei.: :.1:~-ü7. 

}lagyvárac/.. ~lúty:'1s kir:'dy, lflOH, Ajf{/!J G. Gyula. 
A_, ___ '['el.: 21-:·l·L 

--_:-J\'agyvárad, l)ian:i, lHl l. S1'bl'slyc~11 Art11r. 'l'l'I.: 
:-12-58. 

-Jvaauvrírad, Szl'nt Antal. HJl2, ..\!Ifis: J.ajus. Ti•!.: 
13-55. 

;_~;Va[J!JllrÍrad. ~.'t>!u:r kPrPszt. 1\120. Pakala (;yiiryy, 
- k. ,"i':ab<i :lrpríd. '!'el.: 14-.!5. 
;:~'a!J!Jlirírrul, :\linl'l'Ya. 1H21. Grílosi F1Tl'llC. 
- :\;O!J!JllfÍrad_. l\il'opatra, 1021. Darla f)c:sií. 'l'l'I.: 

15-15. 
<---~Yfl[J!Jl1<Ífrf(/ 1 Hungúria. 1H21. S:r1bá Ac:!;l lslflrín. 

Tel.: 15-28. 
\:Yayytl(í:sotl!f (\'cszprt'·n1). 1. IH:\;). Sl·gít(i :\!úriti. 

I85G. JJ6c:y Gábor. 
";\'as::ód {Bcsz\erce-Xn!izÚd). 1. ;1:.HHL .Sz1·11t 'J\·n:zia . 

1851, 1''ritscll Os:kúr. 
;";\'as:ád. Drug:1, 1Hi~2. !Jruyo (;yiiryy. 
:_Sas:n11rl U\on1úron11. l. ;)582. :\ngy:11. 1 H:l;>_ / lril~ 
-: lllOS Lipót. 
-Nrída.wl (Y:is ·1. !. J 8.!Sl. Isten SZl'JlH'. 1 n:1:1. ,l/r//'/11/l 

S:::ihírd. 'I'el.: ·l-. 
:;\'ádas1/lrulá11u (Ft',jl·r1. 1. Ui7H. _.\quinúi szt•Jll Ta· 

1nús. Ulla. ii:n. \\'i1n1111·r \'ilr1111s111'. b. Jh11"ns 
_ _ Béla. (Fiókkal Súrszcntinihúlyon.) 

~\'rid11rfp11r (l-lnjdú_1. (azcliítt J-lr1jrlú11ád1ulP1/l' J. 1. 
IO.i""102. 1·\•].;p\p sas fgyr._). 18·10. s:atnuíri F1•yl·r 
./rí: SI' j'. 

.\'úd1ulur1r. lsll'ni gondYisPU·s. 1\J2;i, .llrírt1111 .!rí1u1s. 
T..J.: :II. 

,;.-;\'duncs (So111ogyl. l. 1220 . .J(·zus sZÍ\'l'. lHOl. ii:P. 
- lh•1111·tcr <;yulríné. 
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·zvcmcsbikk (Borso<l), 1. 11a1, Gróf Széchenyi 
vún, 1903. J\lolnár Ernii, k. /\.lcin l•'cn.!nc·. 

.Ycrncscléd (Sornogy). !. 1797, Szeretet. 19::)0, 
voly Lajos. '!'cl.: 7 . 

. \'c11u•s111ililics (Bács). l. 3950, ?-.legYúltó, 
Tarján Gé;;:a. 

.\'CIIll'S(Ícsa ( I\.01núron1), l. 2:356, I\.ígyó, 
Tlialler Ferenc, Tel. 14 . 

• Yerncsvicl (Son1ogy), L 1626, ~fcgvúlló, 1873. · 
,1/erkly Bclus Lajos. 

1\'é1nct{HJ[!J (Baranya). 1. :-3084. Szcnlh{1ro1nsú•r:< 
~,.,-

1838. Eüru István. Tel.: 22. 
1\'é11~ct!acl (S~;i1ogy), l. 1025, Szent 

La:ar Dc:so. 
I'lé;;:sa (Nógrúd), l. lllG, Szent A.ntal. 

Lcís::ló. 
:Yó[lr<Ídvcróce (Nógrád), l. 225-t., Ht•nH:;ny. 18H'3:< 

I\.uclar .leni) dr. örök .. k. :\'l'rncth .fri11ns. 
;\'oua (Zala). 1. 1U7U, ()rangy:tl, 1880. ii:P. Persaú 

Gyu/tiné, k. S:ilcigyi Ernő. -------:): 
iVyárád (\rcszprén1). 1. 1405, Arany kalúsz, 1g:{o:<-

Csntár Andor. -
N 11árúds:crcda (~Iaros-Torda), l. 280ti. 

18i-L farkaslaki ]-/ints 1'iln1a. 'fel.: 22. 
iVyárúds:crcda, Fehér kereszt, 1938. l\.uudts 

Tel.: 12. 
J\~udrcgyhá:a (Pest), l. 3996, I-Iungúria, 

Duso Ernő. 
]\'ycrgcsújfalu (Eszlergun1), l. 2717, Szcnl 

1853. J-Juber Ferenc. 
iVyirac.wícl (Szabolcs), 1. -1373. :.\Iegválló, 

1Vagy J(ároly. 

4i:: 

;\~ijiradony (Szabolcs), l. 5897, S zen lháron1ság, 
"':19~5. özu. l\.álnay lslvcínné, k. dr. Pappné 

Csighy Aranka. 'fel.: 8. 
i~'ifirábránu (Szabc~lcs). \. G253, Gróf 'J'isza lslvún. 

t92·L !Jobo::u J:,ndrc. 
_':yyirbátor (Szabolcs), l. 11.81:-l, ).!agyar kirúly (r._J, 
_:- 1s:Hl. 1'adús: J;;/el: és ,\'ádas lnirc. 'fel.: ;_1g_ 
_}·{yirluílor, Szent Ferenc, 1902. Boldi:sár ln1rc. 

~fel.: 53. 
'.;:i::Nuirboyát (Szuholcs), 1. :J597, 'furul. 192:L \Fali

- y11rs::k1r Antal. 
-_:;Vg:'rboy<l<inu (Sznbolcs).l. 2520, Isteni gondvisc-
:-- Jés, 1909. Fricdn1a1111 Sándor örök„ Íi:. Rákos 

Si111on. 
-:vuf rcgyiió::a ( Szaholcs). l. 59.105, Arany sas ( r. L 

lH-18. S-:::01ikrí Dc-:::sii dr. 'fel.; 2·1-2í. 
)Vuirc(!!Jluí:n. l\Iagyar korona, (r.), 1834 . .Jancsó 
- f\.<ílrnán és Rcich111a1111 Béla. 'l'cl.: 22-89. 
Nyirc(!!fhá::n, Korányi, 18GG. Osgyáni József. Tel.: 

2:l--H2. 
·Nuírcgyliá:a. ;\rany kereszt, 1893. nenH'S 1'iirök 
: Gyula. 'l\1 L: 2i--30. 
::Nyírt'[!!fluí::a. II„ Húkóczi Furenc, 1901. Fejér 

Ferenc. '!\,!.: 2-l-48. 
~r!JÍI'l'[!!lhri:a, Angyal, 1906. Gonda il/ihály. Tel.: 
- 25-22. 
Nuircgyhá::a, Vaskereszt, 191-1. Gcrgelyff!l Györgu 

'!'cl.: 28--HH. 
Nyirt'(!!Jlui::a~ Isteni gondviselés, 1927. Illés Zsófia 
- Tel.: 25-n:-L 
:!/írt'(!!Jluí::a. Bessenyei, 1931. Iiaissinycr örök., k., 

f{<Jrsau Lds::ló. 'fel.: 2G-44. 



,\'yirkards: (Szaholcs), 2i·l·L Jleg\·Ú\ló, 
111 oys János. 

:\'yírluyos (Szaholc.·sj. 1. :l;)(Hl. 
1921 .lüger /(. .ló:sef. 

;\!Jirnul(fa (Sztiliolcs). 1. ·la;11. Jlagyar 
1U03. Lengyel .:lntal . 

. \'uí r111i hrllydi (Szal iolcs ! . 
Vállay-Sipos Berta. 

.\'yirlass (S::abolcsi, 1. 28:32, Hen1L·11y, 
Zoltán. 

Obccse (Búes), 1. 21.-117, C\!viizítíi (r.), 
S:nlik Gyllfa. ·rei.: ifi. 

<.J!Jccst', Szeuthúron1súg. 18H:I. Popouics Fojin. 
(!f>ccsc. Szent .Júnos, l'JIH, J>ntsay f{rifnuín. TeL 

" ....... 
()/J1'cst'. ()rangya!. Ul~l·L S1j/[ Fcrt'l!c'. 

<lcsa (l\•s!l. 1. íili°)li. h:orona. 188i. l\.!'llt;: 

Tel.: 14. 
<lj11lHl.- (BúesJ, \. ;j;\-!O, .:\!egvúltú \r..J, 18:.Hi. 11Iil4..' 

sev Zsiuojin. 
(}uyallH (l\on1úrou1), 1. :12-1\J. Szenlhúro1Hsúg, 188;3:·: 

Pátka Jenő. ·> 

Okány (Bihar). 1. til28. Sz(•Jl\ lslYÚ!l. 18!14-. Dn~· 
níc:u .-\11fal. 'l'('L: 8. . .. 

()f\écskc (Pest). l. '.HJ8H. :\!agyar korona, Ult:>. :f{ 
.llolruír Jlikfús. 'l'eL: li'1. 

<Íkér (Búcs), 1. i'lO{Hl. :\lcg\·úlló, 18t-i.S. 
Aranka. 'l'cl.: ;). 

Okhínd (l'dvarht·!yJ. l. lOliH. \"as. 18.SH, fi:P. 
. ·llht'I'f!U'. k. \'(ISS Pál dt. 

Olus:lis:/\11 (Z1~111pll•11), !. '..HJH-1, .:\lngyar koro~ 

4iii 

li:adai Asztalos György, k. s:adai As:talo.\ 
ljufa. (Fiókkal l~rdöbényén.) 
~:telek (U<lYarhely), 1. 810, .Szent Antal 1810-

1934. Jt11cska .lctdí. 
íhs:enlyy«iruu (Besztercc->:aszúd.J, \. ·120U, 
K1:any kereszt, 1888. ii:v. Pap .lá1111s11ú, b. J{olo:s-
,.(iry József. . 

···i)od (Borsod), l. 2a71, SzarYas, 1842, Uváry lul
··/·éín. 

'áÚínku (Búcs). 1. 5850. Szenthúro111,<>úg. 1H07. 
ijc/Jfer 1llihóly. 
'dna (Beszll•rcc-2\uszódj. 1. ·l-108. ..\esculap. 

·(870, l\'olff 1-..'rnii. 'l'cl.: 18. 
· otlfÍll!J (PeslJ. 1. .1o;r;, Isteni goudvise!Vs. l\J21i. 
Jcc:lcr En1il. 
:·~J/Ci:::a \Bl-kéS°J, 1. ~G.HOO. :\ll·gvú!tú, l.8~G, /.uluy 
Lajos. 'fl'l.: 1·1. 
'Osl1á:a, Fehér kigyó, 1870. 1'elkessy Gtibor dr. 
i'cl.: ~I. 
.'cJsluí:a, Isteni gondviselés, 18'J-1. l\.crh;s: .ló::se/. 
te1.: 78. 
.bsfláza, E.ossulh Lajos, 1907 . .1Iol11rí1 ,1/ihúly . 
. Tel.: 1-83. 
Sluí:a, He1nény, 1921. Sarkadi !111re. 'l'el.: 1-U!L 

·;s:/;íl (Ba1s1. l. XHH, .\Iadonn:t. Hl:!H. licydri('/1 
círoly. 1'cL: 2 . 

·s:/!rir (.\tosonj. \. 1707. :\l(•g\·últó. IHI2. Srí11111r'Í 
'la, h. l;iili>p Lajos. 
·:111."'!1 (Bereg.J. !. '.:!HUJ. l~ígyú. 18H2. Acluíl: 
·Tibor . 

\ • 11 kasi no Pi f s 
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·()s/fjy(fss::.onula (\'asL l. 
,lfé:es 1lfihdlyné. · 

f)s:::i11~ic (Btics}. l. 9000, Üdvözítii. 
Ottó, k. Bürsf Anna. 

<}ucrhás:.: (I3úc.s). 1. G200, 
ÍA's:kuurí1· .i/ifétríru~. k. 
Tel.: 10. 

:1::.d (Borsod), !. '.HL770. Arn11v 
Uaj:::inuer /111re d1'. 'fel.: a5. ~ 

O:d, Púduai szent Antal. 190B . .-Ídrírn Lnjos. 
80. 

O:::d III. (azelő!l Sajúvárkony). 
:l111br<):y Til>nr. ·re!.: 11. 

O:or(I ('l'o\u:l,). 1. -Ull 1. Szent ls\\·ú11. 1880. 
f)l':sr'í. 'l'el.: Ui. 

Ocsód (Bl•kt:s). l. 8188. \lagynr kirú!y. 187-L 
Zoltán. 1'el.: 2. '· 

Ok{irnie::.ii (:\Iúr:unarns). 1. ;)~-Hi. Sziiz 
18ti7. 1'as:::<Ícsik Endrl'. 'I'cl.: 11. 

Oris::cnlpélt•r (\"a.s\. !. 1-17:-L :\ngy:1L J88ü. 
kos Dénes. 

Orkt;ll!J (PPslj, l. 7:1H8. ()rangyal. 18\l-!. S:. uJi 
.. .!cnfí iirük., b. 1~·n~n11i lsfurin. 'J'cl.: 11. _:-> 
Urs:::~íllás (BúcsL !. 8200. I\ígyc>. 1H2.S. Ila11sláJÚ 

I rl'n -_:: 
Ors:cillás, \leg\·:'tltó, 18ü'> Ouinl11i; 
iít lcvény. ( Gyiir-\loson-P~'zs~'111y·). .! . 

zal al:lll.:1 

P11csu (Zala), L 2·10:-1. Sze11lh:'1ro1nsúg. 18;i9. 
lcr Gyula. ~rei.: 18. 

.fii 

>r (Búcs), l. 5800, \lagyar korona, 190B. 
·:djkás !1nre. 
\~:·crulua). 1. ll.1·!8. SzenthúrcJn1súg (r.). 1778. 
(ífvőfy!Jf Ferenc dr. és dr. Pdft1iilyyi1H; S::ify 
a;icnnt', k. Páfpiilyyi f'crcnc dr. ·rel.: G. 
'~~·őrangyal, 1H07. \lary(/ Lás:lú. 'l'el.: 5. 
'dnka (Búcs), 1. .5f>72, Yl•d:inya (r.I. 1812. Ucck 
·ra1nos~ h. ])f.'llfsch Í'·ercnc. 'fel.: 72. 
~í11ka, SalYalor. UllH, i_izy, .l!rtyar<Ísl'Vich no:si
iiír11é. k. Proda11r111ifs .llilrínné. 'fel.: H·L 
{i:s-fiirdii (Búcs.J. Fl'lu:·r kereszt. lHOa. Stadler 

ÜITl;f. 
·01ailua (\laro;.;-'l'nrda). \. tn:H'i, Őrangyal. 

i:9fH. S:::Orfscy <;é:::ú111\ sziil. (;út .llr1ruif. 
fajd (l'dYarhcly!. l. 2Hl5. J.Iygi(•in. 181i8. l\'1;

bér 1lnclrrls. 
'\Fád (tlevl'SJ. 1. 27ltl. Szent :\nial. 18;);-1, Ttith 
i?'cíl. (Fiókkal Hecsken.) 
·rípds (Búcs'i. 1. ·HiOO. Szeu!ll·t!.'J:„ í8S;l. ii:11. 

"1tirtl t;1111l<i11é. k. niirfl Béla. 
;ín (Z(•1npll·nL !. 2:l87, Istrni go11d,·ist>l(•s. lH\lO. 

S-:ilrÍ(l!Ji 11éla. 
}La (Zala), l. 1179. ? 1~)·12. Viirös Andor. 
lfa {'l'olnn), 1. 212H, '! 19-12. Lcnuye! Lás:lrí, 
bú:::a (Abaúj), !. 71;), I~is .SZPl\l Tl•rl-z. u1:12. 
(J/hai Petrouay Zoltán. 'fel.: 9. 
'céfcsch (Eolozs), 1. 1().12. Sze11lhúro111súg. 
SH1. {\Iegiirl'sedl~s folylún pú\yúzal ulatl'i. k. 

ilyyai 1Yarn1 Ptil. "fel.: :J. 
'í'c1 (\'eszprén1L !. 2a.il:J. Grúnúlahna (r . .J 1757. 
fgal111nsrc1ul: k. ['jhl'l!fi Endre J:rnii. Tl'L: 

-i.12. 
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Pápa. Városi {r.), 1757. /{arlovit;: 
kf1n11ún\'f~'i!an{iesos l>s f\(1rlovil: 
l(}~(i(),. 

Pú11r1. (Jrangyal. l88fi. Piíl/sck örök .. h. 
Tiborné. szül. l;í'kete L'rnTl!!f. '!'{'\.: l l--··72. 

P<í1u1. SzPnl Anna.- 1907. .1/ichna .llihríll1. 
ll\-31. . 

Pápr1ko1}(icsi (Veszprl·n1). I. 08-L Sz('rl'lt·t. 
flu.i;;.:ák Lajos. 

Pá1u1f1·s:l~f (\Teszprl-111). J. 19.:>0. :\lt>g\':Íl\ó, 
S:ckulcs: Jó:sef, 'l'cl.: 7. 

Ptirkríny IEszlPrgn111). 1. 4221. 
18fl5. !•,fagy lsturin. 1'el.: 48. 

Prírkány. Salvnlor. tna;-1. Húdv Lajos. Tt·l.:' fi{)( 
Pris:lá (llt•Yt•sl. 1. ·n:>79. :\Iag~·ar korona (g\'r;) 

1810. flilk<'i Pt'frec:k!f Tiluir t•s dr. fll'l!tií Sár, 
rl11r111~. 'l\•1.: i}íi. 

1'1ís:::l<Í. Szt•nl Antal. tH:!(i. ii-:11. l\risrír 
k. narf11 .T1í:scf. ·ri•l.. 2;i. 

Páty (Pt's!L 1. 27:tt. :\ll'g,·:'dtt"l. 1H'.1:L 
f{árnlr1 

Pcls6c ((lii111iir). 1. '..!.l:!O. Ts!t·ni ;,!OJJd\·isvll•s. 
l\cllncr l.<is:lrí. 'l'{·L: 2-1. 

fll'rhetc ( Ko111únn11 l. l. :iH:I 1. .\1 agy: 1 r 
190-L nokus: Ol/1i. 

Pt'l'f'<'1'sb<inyuf1•lt'fl ! Borsod!. \úsd: /Ji1isy;,r'irt!(if. 
Pl'recsé11y (Cng:1. 1. :lfiöfl. SalYn!or. 18fl:!. /{iilc.( 

1,·1"1ule Jliluíly11l'. szül. L11kács :Í!Jllt's. '!'Pl.: _a 
Perl'd fPozs1niy1. 1. -1000. ()rangynl. HJO!J. 

Thor11u1 l\árofyné, k. Braun Endre. 
Perkátn IFPjt>r:). l. -Hl·l:I . .\ll•gyú!tú. t.S8i'"1 

Bálint. 

t;}lak (Za\11). !. ;)100. l:e1111.'·ny. 18-t:l. :\'y1111uirk11y 
Jázs1·/. 

:";;stfddcykúf ( Pes!). \. 8~fi0. .\!úriare111ch'. 1 ~lt 7. 
.~·rJioll::. l~n<lr1·. 'I'eL: l~i7-~)17. (Fiókkal :\"agy· 

_-J,:0 ,·úcsihan.) 
,,ésts:c11fcr:sébcf (Pesl). 1. iH.8n-L Szent Erzsl•l1el. 
-::-'-1s94. Prcfort l\nr1uif dr. 'J'el.: i~·l7·~-fJ41. 
l•sfs:cnlcr:sébet. Arany sas. 18HS. C.wís:ár f:r11r'í. 
>'Tel.: a.1 i- -H·1:l. 
';~sf s:t•n!cr:.w':lJt•!, !\!:igya r koron:i, 1902. ll' cnc:e/ 

_I„ajos. 'l'el.: :J-l 7--·liOU. 
Ú:'sts::fllft•r::s1if.>l'I. :\n~~~·nl. 1912. S:nld Lrís:lrí. k. 

;\'ayy / 111 re. 'l\~l.: a-t- 7-9flH. 
e.st.~·:cnfcr:sébl't. Viktória, lHl:{. f„h1olt ls/Pón dr. 
Tel.: :1.Jí-HO:!. 

(;_sts:entcr:séfJet, Kígyó, 192:-l. 15:-u. Bcrfa!n11ff!! 
_„f n1réné, h. Bokrnssy Zof lri11, 'J'pl.: ;).17 ~·liH:L 
'•sts:cnlcr:sébct, Sárkány, 1925. Sárkány Lcí1;:ft) 
örök„ Ii. Fiilr'i11 P1··11•r. 'I't·I.: 1-!7 -109. 
(~sts:enlcr:súb(•/, Hcn11"ny, 1929. !{irály Györuu, 
Tel.: :H7--8!0. 

--~;sls:e11/l'r:súh1·t. :\postol. lH:t!. !11·/ic:rty Pou{i/; 
>Ferenc. 'J'el.: l·li--;)58. 
·1_•sts:1•11fcr:s1ihe/. llúkú(·zi. l~l:l:\. r'i:P. J-:rkr·rlu //1·

rcflc111;, k. l:'rk1·du Fcrr'fl('. 'l't·l.: l·lJ--„na:-1. 
ésts:c nl l' r: sé bct. ·ru ru l. 1 Hi_\.L ( ;(/ff 1111 bos n úl íl. 
'Tel.: 147-882. 

Nagyboldogasszony. 1 g;1s. tii lé: 
rlr. '!'el.: 1-17-GSG. 
·! 1~1-12. Ertsey "f'ihut'. 

st.~:1'11lir11n· (Pt·.sll. !. 12.057. IHaua. 1022. Jlolnrir 
,\lifal. '!'cl.: Bp. l·H3-fifi9. Peslszentin1re i. 
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Pest s:::cntlűri tH' ( Pl's:lJ, \. -!2 .{)(){\, ::\lagy:i rnrszúg 
189i. Bcr11ol<ik Jfinos r/r. asszonya, 

H;i-S;H. 
Pesls:cntlőrinc, F'lóra, 

Tel.: 3•!5-\IHl. 
191·1, Arcnddssu 

Pcsls:cnllőrinc, Szent Anna. 1929. llurc: 
'fel.: 145-879. --< 

Pcsls:cnllörinc, ;\Iaclonna, 1929, Vébcr Ernő. TeL:~ 
1J5-880. 

Pcstszcntlűrinc, Isteni gondviselés, 193'.l. 
:\'<indor. ·rei.: :l-l5-907. 

Pestújhely (Pest), 1. 11.S:JO, .segítü :\fúria. 
S:ás: Tilu1111ér dr.~ h. (;alil Ti!J11r11é. 
-!99-H27. 

Pestújhely, Apolló, 1915, Ii.ac::ián Sur11It11. 
29i-.!62. 

Pctröc (Búcs). l. 8200, Szenlbúro1nsúg. 
]\anya János. 

Péct'1 (Pest). 1. 7;-l,!B, :\legyúl\ó. 1.S·l2. fi::11. 
Pálné, k. lJös:örniényi .János. 

Pécs (Baranya). l. 72.ilOi, Szerecsen tr.:i. 
.)'ipöc: üriik .. Ii . . wíros11alaki llcs::l<'rl':ey 
'fel.: 20-2:-l. 

Pécs, .Arany sas (r .. 1. 17H2. c;ui1nólhy /3(~/a. 
li-85. 

Pécs. Grúnútahna, (r.), 179G. 
I\iss Endre. 'fel.: 29-81. 

Pécs, :\!agyar korona, 18()2. (í:u. Csincsrík 
k. r(//k<i Gábor. '!'cl.: a2-7·1. 

Pécs, Sziiz i\Iúria, 1887. Ftcgéc:i 1\'agy Béláné 
Géíbc! Jfaryil, I>. /Jabcic::i Lajos (•s neje. 
25-i9. 

·181 

Hcn1ény. 1895. Jla!Jt'r J{cirnly. 'rei.: 23-iO. 
Őrungyal, 1901, l\ercs::lény Béla. 'fel.: 23-94. 

'íés, Szcnl György, 1908, lludák Vi!rnosné, sziil. 
·papp L. 11/argU. 'I'cl.: 27--71. 

y'é.~.i;, Szent István, 1922. Abrudbányay Ödön. 'l'el.: 
··12-5G. 
'Jés, Petőfi 192:1, f'ridrich Srin<lor. 'l'el.: 1:·1-14. 
"·cs, Isteni gondviselés, 1928. 11/ertha Lajos. Tel.: 
13-53. 

/Jcs, Szent József, 1932. lVcigl Dezső. '!'el.: 23-74. 
f!cs, Szent f..Iór, 1932. Vondra Antal dr. Tel.: 

. 27-58. 
'Ccs, Kis szenl 'l'erl·z. lH:-l:l. Pap11 Jcniini:. szül. 
. 7'r1jber .llrírtu. 'l'pJ.: 18-:3-L 
'•csoárad (Baranya). L 2G78. Szen lhúron1súg. 
'!832. 1Vékár11 :luréi. 'I'cl.: 26. 
•[Inonosfor (Baranya). 1. '.?745. Púduai szent 
Antal, 191'.?. ,)'aáyhy \"iklor. 

(;ft11nnostor, .·\ra11yker1•sz!. lH;\;), \'lljic .lláfyrís. 
Cl!! (l-leYes), 1. 2717, :\Iegyecí111l'r (!'.~. 10'.?7. 
'.-Czingf:ll Lris:ló, b. Scholtz 11/iklós. (I-Icves, 
~Iegycchuer, fiókja.) 

~terrl;Vc (Búcs). !. 11,200, Őrang-ynl, 188-1. I\ré
tcr Jakab. 

6terréuc, Szent Panleleon, l9:-J8. /\aplárs:ky 
-~lliklós. 

~leroósára (1-lc\"es), L 2-1-1:-1. :\Iagyar korona. 1851. 
'Jankouich Istvánné. 
;fis (Pest), 1. 7391. :\Iagy:ir kirúly. lSHfi. ffinifnt•r 
'Jenő. 

18Ha. Szent Erzst'hct. lH'.?fi. 

{j 
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Piliscsafu1 (Pest}, 1, :-l28H. Szt•nt Lúszlt'.. 1900; 
iuírdúnui Fohs: Richrínlnt~. 'fp\,: hloli!dligt;
'.l-Gfi. 

Pilisnirll'<Íl \Eszlcrgon1J. l. 1841. Isteni go1H\Yi~cléS;'-__ 
1912. lfrírány S::i!úrd. 'I'el.: 8: . . . 

Pilisiic)riisurír (Pest). l. 8:·1H2.Szen\hnro~11sag (r.r,_;_ 
184-1. J\rébes: Ltis:ló örök., b. /{ovacs László.:: 
'fel.: 2-75. 

Pilisvöriisorír, Scgítö Sziíz J\Iúria, 1913. Snfár!J 
G11ula. 'l'cl.: 2-79. -. . . 

Pint:t>hclq ('l'olna). !. aH5H. GondY1selt•s. 
/\aroa.~s!f .János dr. 'fel.: 27. 

Pincéd (Búcs). 1. 5150, Sah·ator. 18SHl. Popo11ic_s:~---' 
BraniPnj. k. Gt'I'(lt'lyi Imre. --

Pif Paros (Csanúd). 1. 283(1. Isteni gondvisc1és. 
188-L iJ:p, ifj. S:obados .fó:scfné. 

Pocsaj (Bihar). 1. :!430, Lehel Yl'Zl·r. lHll. 
E·rnö. 

Polqár (Sz.:1ho!cs.l. !. 15.lHl. \Iegy:'J]l("i. l8HH. 
1-\1:/'kas <;1111híné. '!'el.: ;18. 

Polqór. ?\Iad~nna, 1923. fleringh Ernő. ·reL: 
Pol[iúrdi (Fejl·r), !. -llHiO. Fehl>r gala111!i. 

11/ándy István dr. Tel.: 7. 
PouHi::: (Pcsl). l. 6252. Istvún kirú\\'. 1886. 

f1crko11ich Sándorné. k. 7'rcycll' .Sríndor. 
2-il. 

Porcsalnia (:Sznlinúr). !. 00~(1, Arttnykalúsz. 
Jeney Pál. 

Por1Híapríti (\"as), 1. (i:J:t Isteni go11d\'ise\és, 
Siilhcü (Jdün. 

Poros:::lú (l1c\'es:1, 1. 51·11: Isteni gondviselés, ,, 

. Runyay örök .. k. l'örös :lndor. (Fiókknl Sa· 
;;·:T·. rudon.) 
';~'f'us::tafülduár (Békés). 1. 3aHH. ()rangyal. 19'.!G. 
/';.: Paulouils Gyula. 
<„l'it.<;:f arnéryt•s ( Csog1·úd'i. 1. '.! 1 flO, N agyho!dogasz
:·. szony, 1926. florvátll .ló:::scf. 
(.'pfrs:::tas:::aholcs (Fejl·rL 1. 2525. HcnH~ny. lHi3'.!. 
· ilfatolcsy Gábor dr. 'I'el.: 15. 
.·Putnok (Gönli.ir). 1. -!;)55, Fekete sas. (r.l, 182-L 

S/l'inbaus: .!old11 ,;s ,\'/cinhaus::: !3éla. k . .'ilein
/iaus: Jolán. 'I'eL: 2H, 

Putnok, .Jókai, 1926. Seress Sarolta. Tel.: fi9. 
·.Piispiiklarltiny. (I-fajdú). !. 1;),195. 2\[('gvúltc"i. I.S01. 

Hirl<ík L. Sándor dr. 'I'el.: ·l·L 
:Piispii ki ad rí 11 !J. H en1 é11 ~-s{·g. 1 90(i. ifj. ,\' knu 11 ud 
· Jr1di. 'I'cl.: 62. 

·Piispöklelc (Csnnúd), 1. 2921. (Jrnngyal. 1925. ii::u. 
Stcnl:::ky Gyuláné. 

">Piisp6kn<iclasd (Baranya), 1. 2{)42. Szenthúro1nsúg. 
188·!. S:arka .lú.:::sef. 

:„.Hruloánc (L'ng) .. 1. 5H78. '! 1n.12. ,\':cnrly Lnjus 
.<'Uru1ri1111 (Gön1örJ, !. 7fi:L Hen1énY. 188H. (i:v. Bnllk11 
· i111rb11ci. k. Ji~111er Dávid. · . 

.y.:1?ahó (:\J(1rar11arns). 1. 12.2-!9. He1nén\', 1872. lil'r-
c:::cgb 2ollrín. ·rei.: 29. -

.Rallú, ~Iegvál!-ó, 1939, Skoda Rudolf. 'fel.: 5. 
'Rajka (2\Ioson). 1. :HJH4. Js!L'll .szellll'. 18:!7 . . Yrí11 

·<. l\<iroly. 1'cl.: 2-L 

3akan1a: (Szabolcs). L ;)fal'.!. Isteni g-ondvise!és. 
1875. J<'olkniann J•'erenc. 1'cl.: 15. 

ácalnuis (Fejér), l. 41:Jn, \legvúltó, 1898, lJá-

>1 

' 
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uid11é ,)':iils Ilona. Ii. Csí)s: 7.oltú1111é szül. L&;{ 
yycl Stcfrínia. 'fel.: 25. _, 

Ráckct11• (J>esl). 1. (){)9 l, Szenthúro1nsúg ( r.). l iBf:~,:~ 
id. J\'énieth Sándor örök., k. ifj. iVén1eth Sándor;:~; 
Tel.: 28. s'; 

náckcue„ ;\Icg\·úlló. 192a. dr. Jft111kíÍCS!J (;!/llfrí11é'.< 
sziil. 1\'é111clh ll!na. 'fel.: 27. 

Uákríc::ifalua (Szolnok). !. 5a94. :\lcgyú\lú. 
ri:::u. f\ovcils /\.ríln1á11né. k. /\011<Í/s /sf11án. 

fiáknscsaba (Pest), J.. 1-1.730, Csaba Yl'Zl·r, 
11agas:::ky lí<i::mér dr. 'l'el.: 31. 

Rákoscsaba, tlungária, 1935. Budaházy 
'l'cL: 12. 

Uákoshcuu (Pest). l. 08H7. :\leg\'últú. 1U2Sl. 
gyel Endre. Tel.: Bp. 148-570. „Hákoshegy 41:; 

Rákuskcn','i::::l1ír (Pcsl). 1. 11.-18:1. ()rangyal. 1892"-; 
1Virker .Tános. 1'e1.: 148-505. Rákoskercsztű_~;' 
12. 

l?ákosliyct (Pest). \. :1187. :\t•nizt·li zúszlú, lBlO. 
Jladt•rsr1ach F:ruln· dr. ·rei.: Bp. l-l8-52i. 
kosliget 11. 

Uríkospalota (Pesti. L -lH.Oa5. :\legY{dtú. 18~)1. 
/{crcs:tes 11/iklcísnt; sziil. l\ropp Ilona. 
494-754. 

núkospaloia, József főherceg, 1900. Fried 
dur. 'fel.: -H)5-32il. 

Hákospafota, Zrinyi Ilona. 1911. 11/iillcr Vilma.:(';· 
ni. kir. kor1nánytanúcsos. 1'el.: 29-1-187. . > 

Rákospuluta, f..ladÜnna, 1913. 11/iklós Aladár. TeL:·.z 
494-224. 

Rákospalota, Szent szÍY, 1923. Balás Zsigmond, 
firök .. k. Rcchnit:er lUchrinl. '!'e!.: •!S)5-l'.24. 
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(í/;ospalota, l\Iátyás kirúly, 1933. !ir1di111ec:ky 
,:.·: .. ·.1ntal. 'l'el.: '.HJ5--·l iü, 
·:dkaspalola, Szent Erzsébet, 19:34. f{úrós lstvá11. 

· .. · Te!.: 4H5-572. · 
·:/-~líkoss:t•nfniihá!y (Pest). !. 18.:110. Szent :\largil. 
.. 18~HJ. Lippi' /111rc. 'J'e!.: 208-{i;.J.f. 
/?ákoss:::entnlilHíly, Szent Istvún, 1H:!2. /(abay .Ja 

nos. rfcl.: 208-707. 
f;ákoss:cntniibály, Kígyó, 1932. Lukácsy Zoft ó111n; 

szül. Hciler Rú:::sa, k. Lukácsy Zolló11. 'fel.: 
208-U92. 

lec.~k (IIe\'es). !. :!80;), Szent Antal (f.). IH:!5. 
Tóti! Pál. (Parád fiókja). Tel.: 10. 

ácalic!' (Búcs), 1. :JH;)O. Segit<'i :\Iúria. IHOL 1-frtr
niulh l111rt'. 

'Rcyüly ('l'olnaJ. !. 2701. Szl'ul :\largit. lH~H. Rinu1y 
István. 

"'llcttca (Szolnok-Dobokai. 1. 2780, Hc1nény. 188fi. 
Clcnicns Béla. 

Uépccs:::cn11•rc (Sopron.!. !. 828. Púduai szent Antal 
1881i. l\ofsis .lolrÍ11. Tel.: ;), 

Jú~f.wiy (!\úgrúdL !. 18:1tL :\lcgsúltú. 1877. (:\leg
iirl'SPdl·s fnlytúu p:'dyúzat :tlall.1. k. (}flfÍry Jn>~1. 
(Fiúkkal I>iúsjeniin.) 'l'el.: lH. 

Uéu (Bihar). 1. :H08. Súrkúny. lHl·L ,'•iárkrí11y .!e11i;. 
'fUcs~· (Zen1plénJ. 1. :l·1·11. Szent Lúszlú. tt'Hl7. 

Chrcnóc:::y-.Ya[!y Aladár. (Fiúkkal Ze1np:l:11:igúr-
. don.) 'fel.: 1:1. .. 
llirnas:::écs (liü111ürJ. !. 170\l. Orangya!. 1877, ,<..,·c

rcss Dc:::.ső. (ldényfiókkal Csízen.) 
N1nas:::o111bat {Gö1nör). L G8~l7. Egyszar\'Ú. (r.), 

1 iii. S:::.ántú JI1nil. Tel.: 73. 

,j 
; 
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Ui11u1szn111bat, Oroszlán. (r.). 1805, Dcllf<;ch 
k. J)eufsch Istuán. 'J'cl.: 48. '· 

IU111as:::o111lnll, 1\IegvúHó, (Salvator), 1934, 1Vo::.dro~. 
uic:::i Pál. Tel. 62. 

non1há11y (l\ógrúd), 1. 2197, (jrangy:d. 
:s611yi .ll'ni) .!ónos. 'fel.: (), 

Uo:ri/;'a (:\lúran1aros), l. :JJf.i-1, :\led\·l', 1\l'.Hl. 
l\clc1nc11 Sándorné, k. J\elcn1c11 ,)'ánrlor. 

lfo:snyrí (C;ii1niir), 1. U832, Szeuthúro111ság, 
1799. Fodor Aladár. 'l'cl.: 47. 

Ro:::snyó, Aranyszarvas (r.), 1799. P(lsfcincr 
b. Fujner L<tjos. 'fel.: (18. 

fúl(/aficínya (Borsod), 1. 2509, :\Iegváltó, 
Lol!ok Lús:lrí. 'I'cl.: 9. 

Nun1 (\-'asi. l. 1295, Szcnlhúrn1nsúg. l8\J2. 
Jenő. 'fel.: 11. 

SL•jkú.·:yyc'iroyc {Bács), 1. ;-)500. Szl'nt (iyiirgy, 190G. 
\Szünell'I.) 

. ':o;l<riss:1"11fiuú11 (Búcs.l. J. :·~218. Szcn! 
19:1-!. Popop Draunlyub. 

.'·iajól>a:a 1.Borsod.1. 1. 27-15 .. Arany csillag. 
( Elhalú \cJZÚS folytún rncgii rt•st•det l: 
alal!), k. Urbcínyi Istudn. 

,",'ajóka:inc (BorsodJ. (aze]{itl lfr1rcika) 1. 2.01-l. 
Szent szh·, 19:J5. Jlorsó J!t·t:ucr l.i:dl'. '!'cl.: 3~ 

,!.,,'ajós:c11lpéft'~ (Borsod), 1. 7312, Szerecsen, (gyr.); 
1810. Bossanyi Anna, k. Bossányi .lenő. Tel.: 40. 

Sajc)s:l'nl]n;lcr, Fehér kereszt, 192-1. ü:v. 
l\ílné, k. Jlosko11ifs Jlárlon. 'I't•I.: il7. 

Sajús:öocd (Borsod), L 1039. Szent Lúszló, 
Lakner Gyuláné. 'fel.: 10. 

ajó11árkony (~~-ors~1d). Júsd: O:<l l!J· 
.afgáfarjrín L\ograd). 20.al-1. ()rangya!. 18i0. 

\l't•s:::clovs:ky Er:sébet. 'l'cl.: 1-08. 
Salgótarján, l\Iagyar korona, 189:L S:1'ics Uóbcrf. 
:·Tel.: 1-22. 
~$algúfarjrí11, Hcn1ény, 1no:L I\l11hl'c::: P<il. 'fel.: 

5. 
:•;a/kiiflt'skút (Y:is), (azclü!\ l\iiucskúl), !. 70~), Ist('ni 

gondYisclés, 19:-34·. Bartha Béln. 
/Sarkad (Bihar), \. 12.(iH-i. Vl"daugyal. 1858. i\'ic

fand Guula . 
. .'.Sarkad, II. Húkóczi Ferenc, 1908. Pártos :lndor. 
'>sar1nasáff (Szilúgy}. J. 2585. dr. Sarlünncr. 10:-J-!. 

:lfcfs GrílJnr. k. S:ail: .leni;, 
S'ar11d (J·Ievc.s). 1. :1:·182. Istl'ni gonch·ist•J(•:-. (J'.'1. 

1~l:12. Runyay üriik. (Poroszló fiúk.ja.) 
·sasbalon1 (Pest). \. 1-1.225. Sas. 1n1a. J\.eres1· 

illaroit. rl'l'I.: -!08-5G·l. 
.:'5as/lalon1, Diadal, 1929. uitt:: /-Jnrfo/Jáfl!Ji J1í:sc[ . 

Tel.: 208-50:!. 
ándorfafpa (Csongrúd). l. f>Dliö. :\lt•gv:'!Pú. l.SHO. 
Farkas .fci:::scf . 

árboyárcl (Fejl·r), l. 70H8, 'l'inúdi Sc!Jcslyl„ll. l8íi5. 
Sárkö:y Jfihály. 'fel: 22. 

·scirboyárd. SzPnl :\I:irgi!. 192H. l\011rí!s (iu11lu. k. 
,,Balogh J\otn(;l. ·rt•I.: :i. 

'·Sárkt•rcH:l!Ír (Fejl·r). 1. 2870. Szent ln1re (f.\ 1\l;lt. 
Scheflcr Antal, k. Sóbányi Gyufa. (Aba fiókja.) 

:;;sárkü::: (Szaltnúr), l. 39B·1, Isteni gondviselés. 
18-!i, kisfaludi J\.onilóssy /{ároly. 

S<irosd (Fejér), L 2870. l\l'reszt. 18~)i, liossá11yi 
G11s:f<ÍP. 'I'el.: 16. 
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;..,·árosfa (l\.01núron1), 1. 581, Szenth{1ron1s{1g. 
Liigncr ]{an1ill . 

. ':iáro.~/Jftfak (Ze1nplé11J, 1. l:J.244 .. .\ngya! 
f{ósa Sándor. Tel.: 56. 

Sárospatak, II. Húkóczi Ferenc, 189-1. 
f'crf~nc. 'fel.: 80. 

Srirosp([fak. Isteni go111.IYisell·s. lH:Jü, ii:v. dr. Bef~ · 
f({/r111 J/ár!onné. 'I'el.: 88. (Atn1L•11cti·!eg szlincfel."1 

Srírrét1ufpari (Bihar). 1. 4802. Isteni gondviscléS,;;· 
1901. lia!ász Imre. ·>:·.,-; 

,)'rírs:e11trniluí!y (F('jl·r). 1. lOIH, (Jrangyal, (f,),:·i 
1928. özv. \Vi111111er Filn1osné, k. I\.elcnu~n Zol-· 
trí11. (i'\úd:.isdladúnyj fiókja.) 

Sárvár (\'asj, 1. 11.(i82, ~leg\·úlló, (r .. J, l7Hi. I::iiry 
Vilnius Ill. kir. korn1únytanúcsos. 'I'cl.: 21. 

Srírvár, Szent Antal, 1911. Rusznydk Lajos. 
74. 

. "iú.w/ (Baranya). L 2150. Szl'nl Gyiirgy hlY<ig, 

/Jará11yi 11/ihály. 'fpJ.: 2a. 
,\'iíta /Borsod). 1. 1;-J:!8. :\Ieg\'Ú]ló. 1H07. 

l\<iroly. 

Srí/oraljaújhl'Í!f (Zc1npll·11). 1. 18.·Hl·L :\!agyar ko---" 
rona (r.). 1790. l\ardos Zsiyn1011d. 'l'el.: 20-~40. 

,','áforalj(/lÍjhcly_. ffd\'iizílü. l80H. J/rír Í.f/jos. TeL: 
"11-:.11. 

Sátoraljaújhely, Isteni gondviselés, 1888. f(ddár 
Andor. 'fel.: 20-1.S. 

Srítoraljaríjhl·fy, Szent .Antal, 191 I. l'hfert Andor: 
Tel.: 21-0:1. 

. 'icily<' (Baranya), 1. 20ö8. Ara11y 
I'l'[!h !:'111il. '{'('].: 38. 
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~1·p.~is::e ni yyiiryy ( I I {11 o niszék) . 1. 1 ·L:l ifi. ?\I agyar 
ko1ona. (r). liGl. Féder .llfréd. 'fel.: 1-132. 

_9epsis::cnlgyürgy_. Szent Islvún. 18Hl, /lad11ayy 
--::---E. Antal. 
~.~TJsis:enfgy<'íryy. :\ledYe. lOl:L Csutak István. 

'(Tdi·nyfiókka! Eliípalakon.) 'I'e!.: 52. 
;-~~e/1sis:cntgyürgy, :\Icgyúltó. 1022, .'ilancscu Li
·::: · vius:, k. J•'ejér István. Tel.: l-30. 
':~t:'l'''!l(í/yt•s (Fejér). 1. -!755, Angyal. 18H9. A"rinitzky 
'Pál. 

_,_:~)j/;l(í.•: (Bar:1nya), 1. 593H, Szenllélek (r.), 1805. 
- Gri1111n Ifudo!fné ürök„ h. S:incfár Endre. 

Tel.: :J. 
Siklós, I\ígyó, 1873. S::abó Ernő. Tel.: 40. 

<siklós, l\Icgváltó, 1923. Gajda Pál. Tel.: 7. 
,'iiJnasdy (Sopron). 1. fi95. Szenl Péter. 19213. ö:v. 

Alexander /sflirinné, k. 11/cdrcc:ky ,Vándor. 
:'.'Sf11H111!ornr1'r ('I'olna). t. -li-l:-l. Szt>nill·lek (r.). 1818 . 
:,_ Pillicl! i;-crcnc. Tel.: 22. 
\'{i<í/nk 1_\'eszpré111J. l. -!;).!-!. Szentll>lek. l86H. 

/\ofsy 1''erc11c. 'j'p[.: l l. (Fiókkal Siúfok-fiirdü
lelcpcn.) 

Siófok._fiirdőtclep, Szenllélek. (f.), 1922, f{otsy 
-~----Ferenc. (Siófok fiókja.) 'j'p[.; ·18. 
-.Söll (Pest). l. 7881, Szcnlh:'tro1nsúg. l.S!HJ. Léuay 
;.Jó=scf. Tel.: 28. 
-'.~'o/lorulkcrt (Pest), !. 89:27. :\legYúHó, 1886. r'i:v. 

/Jo:óky /Jéhíné, k. /Ju:óky lstuán dr. 'l'cl.: 5-L 
olluadkert, l\Iugyar korona, 1935. S::ekér Sándor. 
. Tel.: 58 . 
·_oly111<lr (Pest). 1. ill85. :-izt'lli .\largit, lBOH. Tanuís 
;.:1)/ihcíly. 'fel.: llp. 10:2--105. Soly111ár i. 
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So1nlás:ölliís. 1,\'eszprl'.111), !. l·lO:~, ·.i 1H-t2. ,'-,'itnn'f'. 
S<i11dor. 

Soniouujrid (Soinog~·), 1. 1:1:>2, Hen1l·ny. 1H2i. ii:;.ti. 
Glós Ottó1u;, k. lFciss B,;fa. 

So1nor1!fs:il (So1nogyo), 1. 2075. Szent lslYú11, 18{i(( 
ii:u. Bessenyei lJc:söné, k. Bt'sscnyci Lrís:ló, 

.'·io1110f!!JVlÍr (So1nogy). 1. 22,lG, Szc11thúro1us:íg,·:) 
1894.·. Os:111ald L<is:hí. (Fiókkal G:unúson.j,·';· 
Tel.: 8. 

Son1or ja (Pozsony), 1. ;34 iO, 
/{/as: U1ulolf. 'fel.: 5iL 

Sopon!Ja (Fejér), (egyesítve Nag!Jlángga/), 1. 
Szent r.Iargit, 1908 . .leges Béla. (Fiókknl 
lúngon.) 'l'cl.: 2. ., 

S'opron (Sopron). l. -12.205, Oroszlún (r.). lGOO. 
Aikolics Jliliuoj. 'rei.: 2-50. 

Sopron, Angyal (r.), 1680. Dob.'ia 11/ihcíly. 'Tel.: 
5-67. 

Sopron, f.fagy:v· király {r.), 1767. Binder 
Tel.: 27. 

Sopron, ~Iegvúlló, (r.), 177ü. S:erdahclyi 
és neje. Tel.: 2-27. 

Snprnn, A.rany kereszt, 189:1. Jéhn .·tnlal iirük. Tei.;·. 
2-84. 

Sopron, Szent Erzsébet, 1912. ö:u. Lclovits 
:sefné. 1'el.: 1-03. 

Sopron, Irgahnasság, 1919, /-/('/[ Arunko. Tel.: :J-3Ó< 
Sopron, Húkóczi Ferenc, 19:34. Gróh111ann Filnios:· 

'I'el.: 77. .··· 
.'·ioroksúr (Pestj, l. 18.888 . .Segílü :\lúria (gyr.)';{>: 

181·1. Löchcr('r Gyula, k. Láng Oszkár. 'fel. Bp 
147-380, Soroksár 58. 

Hit 

·roksrír, Púduai szent Anlnl. 1noa. I-'iirsf Elt·
mér, b. Stodolni De=ső dr. Tel.: Bp. 147-380, 
Soroksftr 10. 
~Skúl {Fejés), 1. 2517, Szl'nl Hozúlia. 1881, iJ:u. 
dr. Sikos f{drolyné sziil. !lal111i Faft~ria. (Fiúk
:kal 'fárnokon.) 'fel.: 1-2H . 

üjfór (Zala), l. 231-:l., Sas, 1029 . . ••;:ulan1i11 11/iklás. 
. Tel.: H. 
\iuényháza (CsongrúdJ. l. 5!i51, Szíiz :\!ária, 1928. 
· Lakatos Antal. '!'e!.: iL 
)tridó11ór (Zala), l. 964, '! 101:·1. l\ollcics Ta11uis. 

. ..,úr (Vcszprén1), l. 179·!, llygieia (f.), 1H30. 111illci 
Pálfl!! I'.:r::1H_~bct (Csetény fiókja.) 'fel.: 8. 

ükrisd (Pest), l. -11-la, Angyal, 188(). 6:v. F'orkly 
.. !Jélríné. 'l'el.: 5. 
Süfc/111f'd (Szi!ágyj, 1. llfl(), (jrangyal. 192fi. Or
> n1össy B. 11/iklós. 
':ünH'fl (Zala), 1. 5;)83, :\IegYúHó (r.}, 1iOO.5i::::arkásy 
· Lás:ló, k. 1-'áncsik Lajos. 'I'el.: ·!1. 

§~afuulka (Búcs). l. 115.000. :\fagynr korona, (r.:1. 
1780. Csányi Irnréné l's lfarilaucr .!cnii dr„ k. 

: !fartlaucr .!cnii dr. 'J'el.: 2-78. 

·'·';abadka, \'éd:u1yu, (r.). 181:3. ,)'chossf)1'/'!fl'I' fi:nlil
né„ b. n·ébi:·r Gy11la. 'fel.: 5-92. 

:abadkr1, Szent 'I'erl>zia. 185-!. Nichll'r János, 
Tel.: 5-80. 

_-abodka. Kígyó, 187_i.!. lvkovics .!ónr1s. k. Csajkós 
/·ln1rc. 'fel.: 7-11. 
·~abadka, Őrangyal, 1885 . . Yiko!ajf'vics \'ladi1nír. 
.Tel.: 4--59. 
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."t:(lbrulka, Anu1Y kereszt. l89;). (;ufrfJcin 
·rl'L: 2-j1. · 

S:afHufk(f. Szent Hókus, 1901. Aruds:ki 
:-i:obadka, Szenthúr'o1nsúg, 190:-L dr. 1-Jottlil• 

1H', szül. l\.ovácsy 11/ária. ]'cl.: j--09. 
. \':<1fuu/J.-a. Isteni gondYisel{•.s. I90fi. /Jt'csy .li~nlf 
S:rrlnulku. Szent :\nini. lBOi. l·ér!esi Béla, -k\<i 

Erl/ Gé:a. Tel.: :J-4·L ' 
S:<1badJ.a. Só\yo1n. 1020. \l'ciyl .Jó:scf. Tel.: 2-'}4:·:~
."i.:(lbrufka. SZL'lll .József. 1H20. S.:d11ics S.:ilrí;;j.'.: 

Tel.: 2--18. . 
S:~1brulku, :\leg,·:'d!ú. 1H29 . . \'chadl .!rí.:sef. '!'el.:~ 

D-95. 
S:abadka, :\Iunkús .Jézus, lH-!O. /Ja111j(lnov PapJ.:b~(->\:: 

vics Anna. " 

. ":r1luull>!1~;\'auuJL11y. Szent G_,t ;·gy. -IH-!O. fAifITiá;i 1jf}~: 
lstv<Í11. 'I'el.: 8. ·-:_ 

.':i:al)(ufs::rilfás (Pest), l. 8752. Isteni gonch·iselés':->:-
18-17. ille::ci Gyula. ·rei.: :35. :-:":>-

S:::abacls::lillás, B.e1nény, 1923. Dön1ötör István dr'.i~; 
·rei.: 11. 

S:abruls::cnlkirá!y (Baranya), 1. 870. 
1923. }\irály .ló::sef. 

S:(ljof (Szolnok), 1. 2H57. :\leg,·últó. lH'.Hl, 
.!cnö. 

S:<1kcs (Toln:ij, l. :3001. Vürös kereszt. 
S:alHí .ló::scf. 'fel.: 0. 

,):akuuír (Pest), 1. :l,:_)Jj, :\!adonna. 1U2j. 
Géza . 

.'·,"::aiacs (Bihar), 1. ;J;)8ti. 
István. · 
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·-~~il<írd (Bihar), 1. 299-!, Hernény, 1884, Siiryt·r 
:~János. 
-·.-..,..ifks::c11tn1árto11 (Pest), l. ::!981. He1nény, lHUL 
~belvárdi Bé1Járdy Gyula. 
;~0. 111uskrassó (Szallnúr). 1. 14:.31. Be1nény. 1800. 
• Epslcin Endre . 

S::01nosújuár (Szolnok~Doboka}, \. üa-!O. Szen!hú-
ro1nsúg (r.). lj88. 1\'íts .János. 'l'el.: 2j. 

:::'§:anzosújuár, Viktória, 1921, ö:u. Tnrnás .lá11os
::,::: ·né, k. Lö1vu Elenrér. 
":ani.d<i (Szatmúr). 1. -1282. Orangyal. 1883. 

Szabó Agoston. 
:ank (Pest), 1. ·HHHi, :\legvúltó (f.), 1H2H. r1:11. 
J{as::iba f{ríl11uín11é. (Júszszentlászló fiókja.) 

':;any (Sopron). \. :Ja85, Szent Anna, 1885. ii::u . 
· 'Alakray Józsefné, k. Birócsák György. 
':arvas (Békl•sj. \. 25.028. SzarYa.s (r.). l 7H·L 

.:·::. Sze1n::::ő l nrre dr. 'l'el.: 8. 
;'S±arvas, Ren1ény, 1873. ö::v. Breuer Szilárdné, b. 

Hácz Endre. 
Szent :\largil. 18~Hl. ifj. <;éc:y /)e:s/i111'· 
h. Siivényhá:y Lrís:f1í. '!'el.: 1-11. 

zarvas, :\IegYúlló. l~lOG. ii:P. (;éc:y f)e:sr'i111'. k. 
: Géc::y /)c::sii. 'fl'l.: ;)i), 

Szarvas, ~lagyarok nagyaszonya, 1923. Farkas 
-;--Antal örök„ k. /i::P. Fark(IS Antalné. szül. /\a~ 

tona Jlarait. 
:atnrdrht'(l!l (Szatn1:'tr), l. aooo. őrangyal, 189H. 
· öz11. lleyyesi :Írpádné. b. Antal Dezsö. 

:álinrirnénH'fÍ (Szat1núr). \. tJ1.Sl87. :\Iagyar ko-
rona, (r.). 17-lö. G11t1nan /3éla dr. 'l'el.: -1-08. 
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S:r1f 11HÍrnén1cli,, i\Iegvúltó, ( r.}, 
Arthúr dr. rfcl.: •1-00. 

S:al111drné1ncli, Szcnlhúro111súg (r.), 181a, Sc/il 
Gé:a. 'fcL: 55. · . 

S:allnár11én1t•li, QrúnútnlnHt (r.), 1837, fryalin'<:,'. 
rend, k. l\.ouússy Zolldn. 'fel.: 2-:is. .~1;~ 

S:at 11uir11é111cli. Szent Is.l YÚn, 189:3, JJ ni nár 
hálu. 'fel.: a-79. 

S:atnuírnénicli, Őrangyal, 1897. /-lorPrífh 
b. Pclrich Györyy. 'fel.: 1-95. 

S:atn1árnén1cli, Sas. 1912, Tal)(1jdy Gyiirgt/. 
4-49. . . 

,"i:al uuirn~n1cli, I~rz.séhet kirúlyné, l 91 ;), ii::u. 
vússu Arpddné, k. 11oisa István. · 

S:al11Hír11é111cli. Aranykereszt. 1920. H(frhul 
h f{iss Gerő. 1'cl.: 4-77. 

S:alnuír11én1cfi. I\:ari!ús. 1927. Hcrall 
a-27. 

S::at nHírnérnclí. S zen l I~'erenc. ? l 9a2. :\' a11 '"'""'"'' 
iii. /{ooács János. 'fel.: ö-25. 

. 'i:atrnririikörif<Í (Szahnúr), L 21-11. Arany 
1Hl7. Sá!yonl lhtr11afNis . 

. \:<irfiild {Soprrin). l. 1281. (Pú!yúzal a!att.j 
S::cirlu~yu (Csik), 1. ·1977, 1\ereszt. tn:·l5. flalnuí.riui 

Erno. 
S:<is:lekence (Beszterec-Naszód), 1. 2·170, 

18G5. Grund Lajos. , 
S:ás:régcn (~Iaros-'l'orcla), 1. 

C=oppelt Ernő. 
·?=t~szr~gen, Oroszlán, 1872, Soós !íárnly. 
."i:as::reyen. Veress. 1891, Veress Arpád. Tel.: 
S:ás:régL'Il, Őrangyal, 1908, Ilalberg Ottó. 

ís::réy1'/l. i7chl·r kereszt. 1\)21 . .ill'rr1 Fiktur. 
·;ás:t1(Ír (Baranya), l. 1801. Szenlhúro1nsúg, 188il. 
.\<;olt 1~·r1a. '!'el.: 1H. 
·::-cdcrkény (lhin111ya). \. 920. °! lH-12. J-Jn11y(/!f 
: 'Dc::sö. 
·zeued (C:songrúd:). l. li.Hi.i\7;), \Icgvidlú, (r.). 171:>. 

·rc1nes11áry .!O:sef. 'fel.: 13-91. 
<Szeged, 1steni gondviselés (r.), 1812. Barcsay /{á 

roly. 'fel.: 12-70. 

Szeged, Szenthúro1nsúg (r.), 1834. Lein:inger 
·; (;yula örök„ k. Lcin::inger il/dria dr.'"'l'el.: 13-52 
:eycd, Segítc'i Boldogasszony (r.). 18.5-L f.iibf. 
i111n' dr. 'I't>l.: 18-19. 

<S:cycd, Szent Hókus, 1863, Surjányi József. Tel.: 
10-62. 

,S:t.'!Jl'd, Szc·nl (iyi.irgy. 18GH. /\"iss f.tÍs:lrín(;. sziil. 
Fríyács J\crcs:fcs llu11r1. ·rei.: 11-18. 

--S:egcd .. Szenl Isl\·ún. 1870, Salyó Pl'fcr, h. /-f(fffÍ.;·: 
!{{ára. 'fel.: 12-96. 

~~:eged, Kígyó, 1871, Takáts lsturín. ·rei.: li~-·i'íO . 
·:eged, I\úh·úria, 1888. Pó.'>a Bal<Í:s. 'fel.: 12-:!5. 
-Szeged, Dugonics, 1905. Frankó Andor. 'fel.: 17-9:J. 
Szeged, Erzsébet kirúlyné, 1907. Török 1l!árfon. 

Tel.: 13-G·l. 
:,eged, J\Iagyar korona, 1908. Zakcir Sándor örök., 

·=--k. illóthé Jl/ihrí/y. 1'el.: 16-95. 
':eged, (Alsókii:ponf), Púduai szent . .\.ntal, 1900. 
11/és:áros ln1réné, k. il!és:áros Inirc. 

zeged, (Uís=cgcd), Őrangyal, 1910. Moldván Lajos, 
;--örök„ k. Lt'.'>krí Vil111os. 'I'el.: 18-4H. 
':_eged, Hcn1ény, 1913. Borbély Jó:sef. 'fel.: 22-68. 
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S::.cgecl, Csil!ug, 191.f, 6:11. 1Yagy Gu(·iruuné, iti'~ 
fíanuai Lepcnlc dr. ·rei.: 21-25. 

Y::r'f/t'rf ( F<'ls(íprirns ). Szent szh·. 1 ~l2:1. ,\' yilassi(':: __ ··· 
:lyosfon, h. dr. I\.iss Lajosné. 'fel.: 2;')-·--Hl. '.>· 

S::cged, i\Iagyarok védasszonya, 1923 . .Just 
1''rigyt~s. ·rel.: 17-77. 

S:eged, Szent László, 1923. Apró .fc11ő. 'I'cl.: 
96. 

S::cucd (Uös::::kt•), Púduai szt>n! Antal. 192:-J. 
Zakar Zo!trínné. 

,)':::.eged, (Surnogyilelep), 'furul, 1926. 
Béla. 'J'el.: 34-25. 

S:cged, (Felsőközpont), ::\fadonna, 1926. 
lsfpá11. 

Szeged, Szent Ferenc, 1932. dr. l\ocsis Endrén(> 
·rcL: 3~-6 l. 

S::cyf'd. Szent kL·reszl. 1u:-12. Hulcsú !:urna. 
:12-78. 

. 'i::.eyccl, .: \ úrosl<111y11J . . Jt'.•zus szÍYl'. lHil-l. 
István dr. 'l'el.: I\.irúlyhalon1 16. 

S::1!ghalo1n (Békés). L 10.iOfi. 
18-1B. Polgár l\ároly. 'I'cl.: ~L 

S:eaha!o1n. Kígyó. 190-!. l\útai r;i:t'l!rr. 

S:cahcuu (Búes). \. ;)~HlO. lsll'ni gondYi~elt'·s. 
T6t h Bl~la. 

S:!'[llJ(Ír (Csongrúd,). 1. 7n;lH. :\legYülló. 18Hi. 
c:.lu I·'L•rcnc örök., b. I\hircr Antal. 

.S:.cuvcir, Púduai SZl'lll Antal. l n2:-L ifj. 
Dezsö. 

S:cks:árd (Tolna). 1. 1-!-.GS·L FckclP sas 
1 /;j(\. Clri/; Jrí:sc/, h Polány Tibur. ·rcl.: 

i-ékszárcl, I. Béla király, 1863,' $::eglty Sándor. 
<-']'el.: 2'..!--80. 
'S;Cks::árd. Szent Bernúl. lH:l·L Zalai János. 'I'cl.: 
'."26-38. 

~5:enc (Pozsony), i. 5223, Szent Ilona, 1835. Buridn 
- Antal. 
·s:1::11drii (Borsod). 1. ;-~220, Isteni gondviselés, 

18ilG. i1Íl~s::árns ln1rt'. 'fel.: IG. 
__ S:cnlt~ndrc (Pest), 1. HH4·1, Szenlhúro1usúg (r.). 
;; 1767. Czibu/ka Gyula. Tel.: 1-22. ' 
:'szcnlcndrc '! IH-!2. S::ifberlcitncr i··crt.•nc. 

(C~ongrúd), 1. ;1a.GG8. !L:jnal. (r.). l8!ü. 
Alfréd és Társai, h. lllc .Tózscf. 'fel.: 1-04. 
r.rcg\·úlló, 1s.i2. lluís:: 1Vríndol'. '!'el.: 10. 

\f:igynr kirú!y, 18i0. 11(/P(/S .lá:scf. ·rei.. 

Angyal, 1888. S:.cnlcssy /,'>fuán. Tel.: 46. 
éS:enlcs. Szcnl .-\nna. IDOL Í\·l'rl'kl's fst11ti11. 'l'l'I.: 

1-15 . 
:t:nlcs, Szcnlhúron1s:'i:.;. lDOa. Cselkó Jrí:sl'fi 11~. 
Tel.: 2-!9. . 

zenft'S. F'ehér kereszt, 1H2:J. vité:: Fáradu Lris:f!'í 
dr. th. fiiszolgabiró, orszgyiil. képY„ ni. kir. kor-
111únyfi.ítanúcsns. h. Tord(f!f Ar1uíd. 'J'el.: 17. 

, :cnlcs, Arany k:il:ísz. tn:lO. Olríh Lrís::lá. T('l.: 
1-0ií. 
:t~nlclornya (Békl·~.1. 1. .[;J1:1. .J{·zus szíve. 1u:-lt. 
Fodor 1:crcnc . 

:enlfiilüp (B:ics). \. 5100. SalYalnr. 1SfHi. l'oy/ 
.f(clcmcn Lajos. '!'cl.: H. 
zentuál (\ie~zpré1n). 1. -!Gi8 . .-\ranv szaryas. 186H, 
ci::v. I\dlnoy Zádorru\ k. Tiilyyc.~i ..t11tal. 
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S::::entgolthárd (Vas), 1. ;j5Ji. Szent István, 1826.· 
f'riedrich Üdön. 'fel.: 17. 

S::::entislván (Bor-~od), 1. 4081, ~Iagyarorszúg 
asszonya, 1926. J<'úbry Andor. 

Szentliirinc„ (Baranya), lásd: Baranyas::::cntliiriné~ 
S::::c11t1nártonkdla (Pest), 1. -!09a, Isteni go1HIYisclés.· 

1915. Terec:ku Pó/. · 
S:cntlamris (llács), 1. H.430, Szeni'lélck. (r.). 1842. • 

J{áfrnán .leni>_. k. Liptay Ernő. ·re!.: 5. 
S::::cntlc1111ás. Arany sas, 189(). Prodánovifs ftHÍ11. 
S:::.enttanuís .. Sze1;t György, 19-10. l•'ilipollil!J llfi~ 

ladinka. 
S::::epclk (Zala), 1. 10Ei8, .Jézus szh·e, !Hal. 1Yot1otny:'" 

1lnclor. 
S:::cpsi (Abaúj-"l'orna), !. '.:!a:·J5, ,\.rany 

1818. Strausz De::sö. 
S::::crcdnyc (Ung), 1. 2Gfi0, Őrangyal, 18liG. ii::o. 

Tcltsch Adolfné. h. lófii Tru1k6 .ló::sc/. 
S:crencs (Zen1pll~n). 1. l(ilB. Isteni gondviselés, 

17·11. Jlatauo11s:ku <;11s:l<i11. 'l'l'L: 8'.L 

S:l'rt'IICs. Szent An\'a'I. 190:-1. l\-olos HarnalHfa, 
Tel.: 5. 

S:écsény (:\6grúd). \. aua2. Szc11thúron1súg, 
1741. Bolgár 11/iklós. 'fel.: 32. 

S:t!kclyhicl (Bihar:i, L 57JHi. Szar\·as. 1 i'H.S. (r.), 
6,:11. dr. Pt•nkerl ,)/ibály1u~ .. k. Penkerl Sándqr-_:-:.; 
dr. 'l'cl.: 29. ·_::,:, 

S:ékL·lybid, \'0dangyal, 1901. S:abti Béla. Tel.: 11. · 

S:ékclykcrcs:fúr (L'.dYarhely). !. -Hi31 .. Szl·kely cí
llH:r (r.). 18:J:l, .laeyer \"il•for l-s .lenő, k . .lae[!cr 
\'ikfnr 'fel.: 43. 
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·S:.ékclykeres::lú.r, l\1egváltó, 1893, özv. ifj. Lengyel 
Sa111llné, b . .lacaer .lenő. 

SZékelyudvarhely (UdYarhely), l. 11.915. Oroszlún. 
(r.), 1786, nagysolyn1osi J{onc::.András. Tel.: 61. 

·,:.S::ékelyudvarhcly_. Gróf f.likó hure, 1861, Zicylcr 
Henrik. Tel.: ü3. 

S::ékelyudvarhely, Szent József, 193(). 1-/ccser J(á/
-.::::- nuin. Tel.: 56. 
., .. Székesfehérvár (Fejér), l. 48.264, Fekete sas (r.), 

1743, ellrekarcsai Lukfits Béla. Tel.: 2,5. 
·Székesfehérvár, fiiagyar korona (r.), 1784. ifj. Gef
. ferlh Dezső. Tel.: 38. 

::·:·Székesfehérvár, Szentháromság (r.), 1806. Say 
Rudolf örök., k. /(a/már Zoltán. Tel.: 35. 

· Székcsfel1érvár, Szent István, 1834. Pásztory Sán
dor. 'l'e1.: 1-71. 

;.:·Székesfehérvár, Őrangyal, 18H9. illagyaru~I\.ossa 
Sándor. Tel.: 40. 

;·:s::ék<'sft'hi~ruár. Isteni gondviselés, 1892. Takácsi 
· 1Vagy Loránd dr. 1'el.: 3-02. 

S:ékesfehérucír, Szent Sebestyén, 1922. ö:u. Dier
„ bauer .lá11os11é_. h. Vanyúr L<is:!ó. 'fel.: 85. 
::.s:ékesfchérvúr, Szent .lóz!-ief. 1H22. csitári Csifáry 

Olivér. 'fel.: 1-HO. 
.S:épliycl (ílúcs). 1. :3130, Angyal, 1891. özu. 

l'cljkou Iiránkúné. 
'Szépvi:: (Csik), !. 3197, Szenthúro1nsúg. 1882. 

ö:v. dr. Debit:ky illihályné. 
·s:igels::cntnuirlon (Pest), l. 1031, Szent Júnos, 

1922. Balázs Sándor. Tel.: 3. 
Szigels:cntmik/ós (Pest), 1. 4808, Szent Miklós, 

1899. l(ön1öcsy J(rílnuín. ·rel.: 8. 

l 
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S:iuctvcír (So1nogy), 1. flOOO. :\!agyar korona (Í-~-)_ 
1808. ii:u. TJCllll'S Salan1011 .lcn611é l•s Trírsai,-:k>' 
11c111cs S(/frff11011 Uéla dr. 'J'e!.: Hi3. 

S:igl'lvrír. Zrinyi. 1882 . .lofJst J{ti::n11'r. ·r1•l.: 1-H) 
S:ihaloni {Borsod), l. :J128, Szent In1re, 1930.::.-

JJOf/!Jl'Il!Jt'cli Eyry l\rílrnán. 'l'el.: ü. -
3:i ks:ó (Abauj·'f orna), 1. 5303, Szenthúro111s{l-t1 

(gyr.), 1822. Uin1ay Béla. h. l{iss /sfoán. 0 

Tel.: 54. 
S::iks:á1 l\IegYúltó, 1922. ]{ur11c: Tivadar. Tel.: 
S::il (Sopron). 1. :-l0-13, .Szcn I :\la rgi t. l rlüi. 

rina Cyrill. 
S::ilashalhás (Veszpré111). lú.sd: J/(•:/ís:ilas. 
S::il1iyylu;//r1 (Szilúgy). (A gyúgyszerlúr a kalon:íi

közigazgalt1s idcj0n lH-lO·ben l\.r:isznúra helyei> 
!P\Pt! ÚI.) 

S:ihíuucsch (Szilúgy~. 1. :l-177. :\ll'g\"ú]lt'>. 
,\':::ihíyyi Ttaf'!/l'f f,(ljos. 'J'p!.: 20. 

. S:ilrÍ[f!/IUlf!!ffal11 (Szilúgy·1. L :1200. (fon<h·iselés;- .· 
1909, [{ara Jenő. 

,',':ilCÍ[!!fsonzlyó (Szi\úgy), !. HOHH. Szl'nthúrornsúg;··"' 
(r.), 1759. J{iss .fó:sc/. 'l\•I.: lG. 

S:::ilágysonilyó: :\Iegvúltó, l8Hl. Abkaropifs 
Tel.: 8. 

S:ill)(ícs (Búcs.J. 1. ;iuoo. Szl'nt .\lik!ös. 
:\'1.•th.Zyko1J Zsiukd. k. !Jrájer :111l(/l. 

S:ill>crck (Búc.s). I. 5·125. Sziíz :\fúria. 
,\'chladt J{ároly. 

S:iluásuárad (Borsod}. 1. 1.1:1.s. 
1872. Aron Sándor. 

S:iru~rváralja (Szal111úr:1. 1. [11i2H. \leg\·últú. 
Tt•gh:c (;crbcr Béla. 
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·~~·i;ér 11áralja .. „Apostol, t9ati. l\.raiyer lsllNÍn. 'fel.: 

J2. 
"··{rák (Nógrúd), 1. 1il78, Hcn1ény, 1829. ö::u. Ré· 

„7.u1y Jánosné: b. Liíri11c::: :'5<i!1dor. 'fe~:: 2:L , 
"·Siáb (I}on.t), 1. 2159. :\!?_gvalt~~ 1894; o:u. :llolnar 

J/iklusne, k. Hraus: 11bor. lel.: 13. 

·.S~of1rlÍtic (Ung!. !. 1_553, Isteni ?ondvi~_elt'.·s..:.. !839. 
>ö:::P. Csere .Ju:sefnc, b. lllykou1cs .fcno. (l•1okkal 
· Szobrúnc·fiirdön.) 

:Szoflránc~iiirrlii (Ung), (f.). ii:u. Csere .lá:scf11é 
' (Szobrúnc fiókja). 
:~-ofnok (Szolnok), l. ·12.008, Isteni gondviselés, 
"~(Öreg patika), (r.}, 1799, ifj. Gt•dron Gyula (>s 

Gedeon Valéria, b. Barsy Béla. 'rcl.: 1-11. 
~:0 11101.'_. \lcgvúltt'.i. 1871. L(fs.wí11ui Jc11ií, iii. Erns:t 

J!iklós. 'l'el.: ö-82. 
;:,iolnok, Fehér kereszt, 1882. J{rcin1cr S.:ilárd. 
'1'c!.: 1-82 . 

Angyal, 1903. Féah Lás:ló. Tel.: 1-3G. 
~:lagyar korona, 1906. Szele Béla. Tel.: 

Kígyó, 1910. J\.oc:ka Pdl. Tel.: 1-05. 
Szent lstvún kirúly. 1922. So!y111ossy 
'l'el.: 1-27, 

Zolnok. Da111janich, 1928. Elek I\eniénu lollár>. 
. Tel.: 2-52. 
'.~oflJllfl (Berl'gL l. 8-122. Henu'.~ny. 1880. ii:u. Sík 

v.,„ GÚufáruí, k. Zi11111u·rnu111n :Írrnin. 
zonu1jo111 (Son1ogy), lúsd: A'.aposfö, 

;ió111!1afl1('f!f (Vas), 1. ·12.879, Szcnl\{!lek (r.'i. 175:1. 
D11ors:J.-y Béla dr. 'I'cl.: 2-72. 
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Szombathely, lslcn sze1uc (r.), 1793. Sin1on Ern 
dr. Tel.: 29. 

Szombathely, Őrangyal, l.891, J•'anla i'ilrnos. 
3-69. 

Szon1bathely, Angyal, 1901. Hodászy Iván. 
3-90. 

Szombathely, Kigyó, 1907. \Viener Jenő dr. 
2-74, 

Szombathely, i\legváltó, 1923. Szigetváry Zoltcín. 
Tel.: 6-29. 

Szon1batllely1 Páduai szent Anlal, 1931. Do111jái1 '!' 
Béla. . 

Szo1l(l (Bács), ,!. 6676, Szenlhúro1nsúg, 1893. özv. 
Sucbtár .Albinné. <' 

Szouáta (Maros-Torda), 1. 40UO, Salrnlor, 1896 )e 
S::.ilágyiné nuyy<tjtui l-Jus::<ir Ilona. (Idl·nvfiók:>-::r 
kal SzoYúta-fürdön.) '!'el.: 10. „ , · 

Szouála·fiirdű (:-Iaros~Torda) (f.), 1896. S:i/úg11;. 
né nagyajlai Ilus:ár Ilona. (SzoYúla idl,nyfiól~j~L} 

Sződliget (Pest), 1. 5050, Szent I\.atalin, 1~)42. 
\Feni.- Béla. ·· 

S:iíny (I\.0111áron1), 1. 4064, ~legvú!ló, 1927. Pa~-
taky Kornél. Tel.: 7. 

,\'-::6rt?f! ('I'oron!úl), 1. ·1HG5. ()rungyal, 1880. /(is.<;<
Attila. 

Sztapár (Bács), !. ()063, Szent Miklós, 
banovacski Izidor. 

Tab (So1nogy), l. 4351, Igazság, 1849. ü:::.v. S=enteit:< 
Istvánné, k. illenczcl Edith. 'l'el.: 10. ., 

Tahitótfalu (Pest), 1. 24-66, Szent András. 189iJ 
Demeter István. · 
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(rksony (Pest), 1. 6098, Segítő 2\lúria, 1933. Béress 
··János. 'fel.: 15. 
d;'aktaharkány (Zen1plén) l. 3155, 2\lagyar kll!ona, 
, 1893. ö::v. Gc(h~on .·lndorné, b. /\.efcy János. 

Tel.: 9. 
'allós (Pozsony), lúsd: Fclsöszcli. 

TO.n1ási (Tolna), 1. 7210, Szent .József, 1836. /{ilián 
Béla. Tel.: 3i. 

Tapolca (Zala), l. 7532, Oroszlán, 1857. vilé: 
S:alay Guula. Tel.: 87. 

''Tapolca, .Jézus szíve, 1922. vité: S::iyclhy .ló:scf. 
. „. Tel.: 46. 
'.'Tarackö:: (i\Iá ra111aros), 1. 3:3:38, Gondviselés, 1912. 
_::, FckésházlJ Zoltán. 'J'el.: 7. 
·:~-Tarcal (Ze~1plén), l. 4006, Nádor, 1840. Ornslein 

Izidor. 
-<:rardoskcdd (Nyitra). l. 5195, ~Iegvú!.tó, 190H. {j:v. 

Prékopa Gusztávné, b. Bucsányi Istvá11. Tel.: 8. 
Tarján {l\:on1úro111), l. 24H2, Szentlélek, 189-1. Jla

jor Elek. 
Tarna1néra (l-Ieves). l. 23·!2. Őrangyal, 1892. Pi·r

gcr Ignác. 'fel.: 7. 
'Tarpa (Bereg), l. ·1116, Arany oroszlún, 1807. 

Erdős Gerő. 
Tasnád (Szil.úgy), 1. {)·!72. Arany oroszlún (r.). 

1820, Brém György. 
::rasnád Szcn.t l\Iúria, 1917, S::iláyyi Traeycr f{á~ 

roly. 
:rasnáds::ánló (Szilúgy), l. 2528, Őrangyal, 1935. 

Gerő Sándor. 
·-Tass (Pest), 1. :l·!3G, Isteni gondviselés, 189:J. 

Bleier Rezső. Tel.: 5. 
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Tata (I\.0111frron1). l. 6:11-1, ''úrosi. 177-1. 
Gé:::a, l.i. Schlick Aurél. 'fel.: 18. 

Tata II. (azelött Tó11<iros}) :\.IegYúl!ó, (r.),. 178:1'~': 
f!ochli!: Tibor és Tdrsai, k. l?ochlit: Tiba'{~: 
lel.: 1.I. 

Tata, Angyal. 1Sfll. Fcrenc:y JlaroiL ·rl'L: 70. 
TatlÍrs:::cnlyyiiryy (PL'.sl). L :-Hi-!H. '! 1H-l2. <:senlic:::k(-

ls!oán. · 
Tállua (Zen1plén). 1. ::J557, Pntronn llungariac_ (r.};. 

1787. Tolvélh I?c:::sö. 'l'cl.: 9. -_- __ , 
T<Ípé (Csongrúcl). L -1fi-t8, Púduai SZl'lli .\ntal. 1924·)· 

Fehér Dezs6. 
Tápióbicske (PeslL 1. :·Hl98. :\IegYúltú. (r.). 1827::'{; 

yróf Zsicrofini Lás:::lá. h. Tiirök l\filnuín. 
Tdpió[!!Jiiryyc (Pes!L l. 5929. Szent 

1898. J)rísa H1~la. 'l'el.: 18. 
Trípiósiily (Pest). l. 2H.tfi. Segíti) :\Iúrin. 

Pehr Ern6, k. Pehr Lás:::!ó. Tel.: 18. 
'f'áphís:ccsij (Jlps!L 1. .t;\(l.J. Szent :\likli'is. 

/Uluslsák .!dnos. 'l\•I.: \!. 
T<ipiós:clc (PL1st). l. 10.l(Hi, Szent!(•lpk. 18·Hl. 

tóffy lt•nö. 1'el.: 20. 
Trípiós::ele, Isteni gondviselés, 1927. Gedulu 

Tel.: 24. 
Túph)s:cn/11uírto11 IPesti. 1. HOH:I. ~legv:'iltú. 

(;rób Elcn1ér. 
Tárnok (Fejl-r) l. ili22. ·) (f.). 1942. 

Sikos li.ároly11é_. szül. !In!111i Vafl;ri(I. 
fiókja.) 

Teke (~larus-'l'orda). 1. 2Ha5, Isten 
18-13, lFagner 1"ilrnos dr. örök„ 
f'rigyes. 
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~'ÍCs (Beszlercc-Naszód_J. 1. -178·L Fcl!er. 1 H3:-L 
··j•cller f'ricla 1 k. Sykó ..tndnr. 
111erin (llúcs). 1. J:l.Hl2, Srn1!húromsúg. 186J. 
Ü'idrich Lás:ló, k. llcib Pál. 

inicrin, Szent .lúnos, 1928. fihl János. 
éngelic ('l'ol11a.1, 1. ii2-18, Orangyal, 1923. ö:v. 

·(.Setl.:otis:ky .lií:scfnú. k. ;\"1·/kuus::ky Lás:ló. 

'etétlen (llajclú), 1. 2170, Islení gondviselés, (f.j, 
i925. J(úllay Lajos Lás:ló. (Földes fiókja.) (At-
111cnelileg szünetel.) 

euel ('folna), 1. 2f>L). Őrangyal, 1902. Yúyh lsl
l'lÍll örök„ k. Steiner illiklós. 

'icsii (:iJúran1aros). 1. 10.715. :\lagyar korona, 
18:39. Balasa István. Tel.: 26. 

·7_'fg{ás (IIajdú), 1. i\182, Erzsébet. 192(). J/o/nrír 
Lds:lá iirök„ b. Pósta Ferenc. 

/él (Uyür). !. -l:li)~I. :\ngya!, 18H7. S:t:fit•ll1··dy Fl'
renc, k. Prcs:::11yák Jolán. 1'cl.: 24. 

-;t'irul!ll' (Pt>s!J. 1. 1-lf>;J . .:\lcg\'úllú. 188·1. lti'IJICll'IJ 
Tiborné szül. Jes:::ens::ky Sarolta, b. Csapó 
Jlcirn .ló:scf11é szül. Zsibrik Stefánia. 'fel.: :1. 

"•úzaldi (Szolnoki. 1. 2222. Hen1ény. 1H15. J/nlnár 
.-lll1crl dr., k. l\arádi En1il. 

';'is:::r1hura (Szolnok;, \. 282U. He1nény. 1H2\I. 
Baydán f{álnuín. 'I'el.: fi. (Fiókkal Kiskürén.j 

tiB:abiíd (Szabolcs), l. 2655, Csillag, 1920. f{ádá; 
· Lás:::ló. Tel.: 36. 

;ts:acscge \llajdíl), 1. n:·IOü, Isteni gondviselés, 
1876. !?adó lnzre. 

is:adol1 (SzabolesL l. -!ti2-L Segítség, 1894. f{n
ulÍts Lcís:ló. 
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Tis:::acs:lár (Szabolcs), \. ?753, '! 19-12. 11iú!: 
rcnc: lstuán. 

Tiszaföldvár (Szolnok), 1. 12.090. ;\(•seul·ap, 1 
J(árpáli Adolf. Tel.: 36. 

TiszaföfrllNír, ?\Iegváltó, 1912, Csuka Irén, b. S:áE 
bó .4lbcrt. Tel.: 5. · 

Tis:afiircd (11evcs), 1. 10.0HO. Hc111énység, 1824:;,, 
Rác: Sándor. 'fel.: 50. " 

Tiszafüred, J\Iagyar korona, 1893, özv. I~pstcin Gé:·;V: 
.:áné, b. Spcrlágh Jó:::scf. 'J'cl.: 92. '' 

Tis::aislvánfalua (Búcs), l. 20-19, Sas. l~Hl9. Vo'..~ 
gelsbergcr Viktor. 

l'iszakiirl (Szolnok), 1. 5251, Szent E.:ilaHn, 
Bech Emil. 

Tiszalök (Szabolcs), 1. 5{)33, .Szarvas, (r.J. 
Rab .ló=-'ef. Tel.: 31. 

Tis:::aluc (Ze1nplén), 1. 3649, l\:ereszt, 1889, 
Pál. 

1'is:::anána (l"Ieves), l. •!905, Is leni 
1888. Szakáts Zoltán. (Fiókkal 
Tel.: 8. 

1'is::.aőrs (I~Jeyes), 1. 2-!5:-J, Szent Itnre, 
l1nre. 

Tis::.aroff (Szolnok), 1. 5527. Csillag. 
.Ambrus. Tel.: 14. 

1'is::.asiilu (Szolnok), l. 3205. Púduai !izent Antal? 
1907. 11/iilli?r László, k. Boy<Ícsi Antal. 'fe1.: 8 .. -

Tis::as::cnli1nre (Szolnok). \. :~775, Isteni gondvise:: 
lés, 1898. Pap Lá.dó. Tel.: 8. 

Tiszaújlak (Ugocsa), 1. 3438, ~Iagyar korona 
1790. bernic::ei Roykó János. 'fel.: 12. 
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zariárkony (Szolnoki, 1. 2131, Hcn1(·ny.ség, 18~)4. 
'iJíró .! ános. 
itel (Báe-s), 1. 6000, Sc•gítii :-Iúría, 18iHi. S=Ni11-
'ger Jenő. 1'el.: 44. 

()kaj (Zemplén). 1. 590il, :-Ieg\'illtó (gyr.), 1700. 
clőll, Roillfuclis Lás::.lú. Tel.: 14. 

kaj, A.rany korona (r.), 1795. Follanann Lás::lú-
11é, szül. bálintfalvi Bálint .i1/argit. 'fel.: 31. 

okod (Esztergo111), J. ()381, Búnva, 1914. I1nln1 
{,_fván. ~ 

tolcsua (Zemplén), l. 2847, Meg\'áltó (r.), 1840. 
::, _Frils Zoltán, dr. l'aszkó lslv<inné, sziil. Frits 
, Jllargil és Frils .Tó::.scf., hélv: ö::.v. dr. Frit.o; Gé
::.áné, k. l·~rils Zoltán. 

olna (1'o1na), 1. 8317, Szentháromság (gyr.), 
1830, llerc::og Elemér dr. örök., k. 1Vet::asek 
Re:sö. Tel.: 51. 

pina, Szüz ,l\lúri:i, 1935, uité:: floruáth ~'i'ándor. 
'Tel.: 21. 
ompa (Búcs), 1. 5714, Szent szív. 1927. Lárenc:: 
László. 

opolya (Bács), !. 16.000, Meg\'áltó, (r.), 1872. 
< Langl10f Lás=ló. 
opolya, Sarlós Boldogasszony, 1912. Dörfler Pú!. 
?P~l!Ja: Angyal, 1938. 11/ánity S::evér, k. Varga 
Las::lo. 

:_ópondr (Sornogy), l. 
-: Gáspár Géza. 

, rna {Abaúj-'I'ornn), 
1826. ~!attyasouszky 

2385, lláro1n király, 1938. 

l. 1703. Szenthúron1ság, 
Gyula. Tel.: 14. 
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Tornalja (Gü1nör), 1. :-liH-1. 
Emil. Tel.: 31. 

Tornríc (Nyitra), 1. 28()0, Öraugyal. lHO:-L 
nydns: ky /\át nuín. '!'el.: 11. 

Tornyospálca (Sz:dlo\cs:1. !. :12.JH. (jn111g)·:1], 
Kaláb Aladár. 

Tor:sa (Búcs:1. 1. :-HJOO. :'<.legYúltó. 18i:l. 
.lliklús. 'l'cl.: 2-L 

Tús:cy (Pest), 1. 4Hi-!, Scgítü Sziiz ?llúria, 
Magyar Pál. 

Tólko111lús (Békés). J. 10.98i, Szentlélek, 
Zioczki György. 'fel.: 30. 

f'ótkoznlós, Szent Istvfin, 1896. 
roly. 'l'cl.: 50. 

Trítr11t'!f!/t'I' (I\yitra~Pozsony}. 1. -11:-l-L 
IH-12. Prcuer J)e::sö. 'l'cl.: 18. 

T1i11fif'ns (I~on1úro111). lúsd: 1'ata fi. 
Tiikii/ (Pest), 1. fii28. Isteni gonch·i:;e!Ps, 

Fiola Lajos, b. Straul> Antal. Tel.: 10. 

Tiinliirkl;Il!f (Csongrúd). l. ai89, Szent kis 'l'eréi 
1930. Patyi !\fára. -

Tiiriif;/Jálint (Pest). \. ;Jlii, Boldogsúgos Sziiz :i\Id
ria, 189il. Pcís::tor I\árollJ örök„ k. f{urtz En·a 
re. 1'el.: Bp. 268-928, ;rörökbálint 5. - -

Tiiriiks::c11t1niklús (Szolnok). 1. :-l0.147, .:\[eg"YáltÓ_:
(r.), 1827. nécst•y Zoltán t'.•.s ,lfikcs Elek. 1'éI:. 
30. -

Türöks::c11t1niklós, Fehér kereszt, 1888. 
lrnrc, üt. Gunst J{ároly. Tel.: 38. 

5119 

'iföks::c11tn1iklós, Szcntháro111súg. 1911. Ferenc:: 
;finréné, szül. Frnirík Anna. 'fel.: l i. 
6röks:c11t111iklós_. E:ígyó, 192l.i, S::a/Jó /sfuri 11 
J"·örök., k. 1\'agy Irnre. 'fel.: HS. 
1Tröks:t·nt111iklós. "! lH-!2. !\úti l\dlnuín. 
örtcl {Pes!), 1. ·l·lli, :\!agyar k1)rona. lHOil. /,r1I1!
iwr Lajos. 'fel.: 3. 

-;~1ra (Pesl). 1. i04i, Szent Terl·zia. 1880. fi::11. Pro-
--kopovilsch Brunóné. '!'el.: 27. 

:turja (Búcs). 1. -1081. Sas. tna:1. nritlt Gyula. 
-1-'iírkt~ve (Szolnok). !. l:J.7Hi. :'<.Iagyar korona. 
_:·--1848. előtt. En1bcr örök. k. Fekete !.<>Iván. 'fel.: 23. 
Túrkeve, l\Iegvál!ó, 1895. Adarncf: f,eó iirök„ k. 
-<,1lfátéffy Endre. Tet.: ,12. 
1.'iírtcr('bcs ( L7 gocsa). 1. 3HH 7, Szt·n t húro111súg. 1 H2:-~. 
; ö::u. Fényhaln1i .-Írpádru\ 
/1snád-fiirdii /Csik,J. 1. 72!i. ·,1 (f..J. /\'r1nrríd /\rí/

:-:- 111tín. (Cs iksz1·11 t inú rlon idl>nyfiúkjn. 1 

;i1rje (Zah11. l. 2·1iHl. Lourdt•.si Sziiz :'<.lúria IH2:!. 
~:,ö::u. Gyc[Jessy f'crencné, szül. Zérigh Er:sél>et. 

-du(lrcl !.Kou1úron1.J. 1. ;}-lll. :\nt!l\' korona. 18H:l. 
;lstcru~s Ferenc. 'fel.: 10. · 
(Od {Veszprt'·111_), 1. 212;), Isteni go1Hh·is(•[t~s. l8B8. 
lFrrl!ner Rc:sii iirök. 

'cfo111/Hí1 1ár (Tolna). 1. HHOO. Segílií \lúria, lH2!1. 
Zlins::ky Endre. "I'el.: 1-02. 
-[cht~rló (Szabolcs), 1. lÖ.l·l;}, :'<.Iagyar k:ir1l·::1. 
-(r.). 183(i, Grús: J)e:sfi tis 11cje. ·rei.: ;_HJ. 
{chér!á, J(ígyú. 1\JlH . . llulnár r;yula. "f1•1.: IK. 
linrtyá11 (J>t>sl), !. 5:1J7. Is!eni gondvisl'll•s. l fl21i. 
rnrclt Jcn/j, 'I't>I.: l\akucs 3/a. 
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Ujkécskc (Pest), !. 10.383, :l!eg\'áttó, 18i2. Ösap 
Lás;ió. Tel.: 41. 

Ujkígyós (Béké.s), !. lil9-l. Sziiz ~!ária, 1888. Ant 
Ákos. 

[
1jpest (Pest), 1. 7G.672, Szent Isl\·ún, 1851. 
dr. S::abó Béláné, b. i11iihlrnd Jenö. 'fel.: 
294-033. 

Lljpest, A.ngyal, 1876, S:irn1ay Györgyné, 
S:entgáli Irén dr., k. S::entarífi Dániel. 
294-017. .. 

Ujpest, f.Iagyar korona, 1894. ö::v. dr. Elek Pál~~ 
üt. Bokor Lás::ló dr., k. /{is Lajos. TriI 
294-609. , 

Ujpest, Szent kereszt, 1897. Hücke/ M. 
Tel.: 294-265. 

Ujpest, l\Iegvúlló, 1900. Szekeres lstvrín. 
295-457. 

Ujpcsl„ I\:ossuth, 
Illésy !{fára, 
-!9·!-124. 

190H, Lcnlbcrko11ics 
b. Lernbcrkovics 

Ujpcst, Oroszlún, 1912. Balló Gus:fcív. 'fel.: 
29·1-640. 

Ujpe.~·t, l\:ígyó, 191;1, 
Ujpcst_. Szerecs1.~n. 

-!94-il61. 

1Vé111ct 
1927. 

L<is:/ú. Tet.: -!9-l-11 
Óuáry Elc111ér. Tefr~ 

Ujpcst, 11átyús király, 1929. Budanovils Tibor:· 
Tet.: •!9-l-i!H. 

L"}fu'sf 1 Szenl szíY, 1H3i_L looay Gcrhauser Súnd; 
Tet.: 494-166. 

Lljpctre (Baranya), L 12'.:!3, 
Schutlt János. 'fel.: 14. 

U jszás= (Pest), t. 5482, 
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:··-;1883, ö:u. Bene Ernőné, k. Pápay Gyula. Tel.: 
25. 

/{Jjs:ivác (Búcs). 1. 252{). Sah·ntor, 190H. 11/aucr 
··,_ Richárd. 'fel.: 2:1. 

'[rjverfHis::. (Búcs), l. 94B1, Szcnthúron1s:'ig. 18flt. 
Schuch Gyula. Tel.: -18. 

iJJverb<Ís::, Őrangyal, 1910, Lehr János. 'I'cl.: UO. 
,'ifjvidék (Búcs), l. 40.590, Szenlhúroinsúg. (r.'i. 

1771. Grossingcr I\.ároly és Grossingcr János 
· , old. 1nl•rnök. ·rcL: 27-40. 
i,C:jvidék„ Szentlélek, (r.), 1801. 1Vcnádouics Olgíl, 
,, k. Dobanovacski Spasojc. 'fel.: 23-95. 
Üjoidék, :i\fcgYúlló, 1867, ÖZ\', Popi/s J!ihínné, k. 

:trnold l~ndrc. '!'el.: 23-79. 
Újvidék_. Arany kcre;.;z!. 189-l. Jlicht•ls f;yulíl. 

Tel.: 29-51. 
[Jjoidék: Sas, 1895, Jl<isily illiklós. 'fel.: 22-01. 

Íljvidéf;_. :i\fagyur korona, 1908. llin f)usán. ·r('I.: 
' 2,1--45. 

'jvidék, Halelic~, 1920. ;\"t•1uídovics LfiH::l6. 'I'cl.: 
21-00. 

Íjoidék, Szent György, 192-!. A!argils S::ucto:<ir. 
Tel.: 25-81. 
jvidél•, Sólyo1n, 1~)32. JJiui!d .f6:sef. ·reL: il2-00. 

~'ujvidék, II. Húkóczi Ferenc. IB;JG. PopoI1ifs /J 
>''_,István, k. 1°Cl'l'RS Gábor. '!'el.: aa-7-L 

kk (Zala), !. 73i, Szent lst\'ún, 1929. Szilúyyi 
:e Bé/a. 

ngvár (Ung), l. 35.löö, Arany ()roszlán, (r.j, 
·'1576 . .illarosi Adolf. k. 1lfarosi 1lfiklós. Tel: 3-42. 
ngvár, i\Iegváltó, (r.), 1788, Jakobovits E1nánuel, 
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üt. iff. iVdnássy Sándor, k. S:rnrt'csányi .Tá:séf?:. 
T 1 · 1-üS. • 

Ungcv~ir, 11agyar korona, 1870, Lás::::fó Béla. T:~::· 
3-45. . · (i /„ T 

1
? 

[.'nyuár, Szent :\nini. 190-L To1ncsany1 r 011. e~-. 

:J-M. / T 1 o '. 
Ungvdr, őfangyal, 1922, Elek. Enc r~. : .: ... -4~-!< 
Ungvár, }{orzó, 1928, Lt•1ul.vai .·~ladar. ,7el. ~--7a'.,:> 
Ungvár Uránia, 1933, T-lalas: Sandor. lel.: o-71:\t 
Ur~tiújj'~ilu (''as), L 851, ftlcgváltó, 192-L f(iss/' 

Antol. 'fel.: 3. , -·/.; 
Us:ód (Pcsl), l. 2006, 1'.Iegvúltó, 1893. l1ahn D~zstl._:': 

·rel.: '.:!. 
[:':on (I-Iúro1nszl~k). 1. 2197. 

· hás Ferenc. 'I.\:I.: 10. 
Oll6 (Pest). 1. 7270, Szent 

/\úrolu. ·rel.: 19. 

\'njs:ka (Búcs.1. l. 2:-Hl!L .Jl·zus. 1Hil7. 
rik. 

3 
.. 

rajs:ló (Baranya,!, 1. 17il-L ).[a_gy:u~ .korona, 18 2; 
Sc 11 S:ilvcs:lrina. k. Scy La1ns. lel.: 10. 

\'alk~í (Pesl). \. 2711. ~IcgvúHó, lH:HL Bnlod~~ 
Jcnii. 

raskúl (Búcs), \. ·1707. Szenthúronisúµ. 
sai Ohíh Arpád. . 

\'asvár (Vas), l. 4512 . .Szcnthúrnrnsag. 
scrii 11fiklós. Tel.: 85. . _ .. 

\"ác (Pl'sl). !. 22.277. lirúnúta!n1a (r.J. l1bb. 
fJOl;ll<ISr~·nd, k. Farkns .ló:s~·f: ·r:1.: 1-;-81. .-_, 

Fác, Szentlélek (r.), 181-L S:tyuarf .lanos .. . T, 
1-4í. 
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··e, Szent 1\nlal, 1909, Forgács Lás:ló. Tel.: 
,l-27. 

·,·.·ac. 1\őkapu, .1918, csonti .'3:abó Lás:ló. Tl'i.: 
(-60. 

fácliarlyán (Pest), l. 2085, Szent J.sf\·án, 1908. 
·schaub István, b. E1nbcr Bence. 'fel.: ·L 

Tágfarkasd (Nyitra), l. 5159, ~fegy{d1tó, 1873. 
'.,Q:v. \Feis:::haus: Sándorné. 
ágscllye (Nyitra), 1. 4529, i\Iegváltó, 1873. Déri 
Alndrir. Tel.: 11. 

ál (Fejér), l. 2779, A.ngyal, 1872 . .lanovich f,'ifván. 
iilfaj (Szntn1úr), l. 3335, ~Icgvúlló, 1913. ö:v. Fi
;'{os Ferencné, k. [{odrik [(ároly dr. Tel.: 24. 
cíÍnosgyörk (I-IcYes), l. 1969. ;\Jegvúlló, 191:1. 
>-vöfcsei C:uppon Antal. (Fiókkal Adácson.) 
··ii111osu1i kofa (Hont), 1. 19i6, ~!agyar korona, 

1870. Jlrírk11s !Jc:sií. 'I\,l. 21. 
~mospércs (1-Iajdú), 1. 5245, .·\rany kereszt, 1888. 
lrr•1u'r 11/iklrís. 
ads:::iíll6s (Bihar). l. 1770 . .Jó pásztor, 19.36. 
ilrírs:ky István. (Idén:vfiókkal Fé!ixfiirdön) 
·alnuís (Kolozs), 1. 1890, .·\postol, 1927. Perédi 
cindor. 
i (Bereg), J. 2908, Arany sas. 18·10. Bcnc:édi 
ere ne. 

:l-nic:::6 (Szilúg~·), 1. 2110, Szent Antal, l~l:l5. 
;.zv. H'rlln1a11n l\rírn!y11é. 
rOsliid (\'cszpn."~111), 1. 1888. Szent Antal. 1914. 

é111é11y Lrís:ló. 
lola (\'eszpré1n), l. 8809, Szenthúron1ság, 

yr.), 1813. f<'arkas János. Tel.: 15. 
~ros11u111ény (Bereg), l. 3759, Hemény, (r.J, 

33 
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1838. P. Bt1day Ferenc és neje szül. Buzink 
..l1111u. k. J{ol/<ir (;abriella. '!'el.: 44. . . 

Fásárúi !Pozsu11y\, L 1852, Szcntháron1súg, 19Ú
otrokocsi Sini~;, Dezső. 

l l'Csés (Pc.il). ~. lK ·1·18, ?\Icgvúltó, 1894. pápui /„; 
niogyi János, l.J. ~·lnlaf .ló:scf. 'fel.: '24. 

Vecsés, Őrangyal, 1927. Ekárt Gábor. 1'el.: 88. 
Vccsés-Csákyliget_. Boldogasszony, 1H36. 11/dufrr 

Jó: se[. ·-
Feprőd \UúcsJ .. l. :l4U'2, Hun1pr, 1932._ 1?1111ipf Pá({ 
rcrcbély lBnr.s), i. ;j:J-12, '.\lcgvúltó (r.), 1817.J(ósn 

ürök., j,_ J\císu J;áruly. 'fel.: 32. 

Feresegybá: (Pc!:il), 1. 50()3, '.\Icgvúlló, 
inay I~rnő. 'l'el.: '27. 

Ferpelél (I-lc\'es), L 4198, Kígyó, 18H8. Hhéde!f:; 
örök., k. i1lelcher Lajos. 

\'1's::prC11l (Vcszprén1J. 1. 21.5f>ö, l<'ekcte sas (r'.)-
17-!7, ü:u. Hcnc: /{árol!Jnl'_. dr. Lás:ay Gé:á ·-' 
és ]{(lrabélyos I::ndréné.. Ii. Jldtu11s lúílin., 
k. f(arabélyos J:;ndrc. ·rei.: 1-0H. 

Veszprém, Arany oroszlán (r.), 1804. özu. Czerni~ 
Lipótné, b. J(crbolt Dániel. Tel.: 83. · 

r cs:pré1n, Pá<luai szent :\.nlal, 1907, ii:v. FölclS. 
Lajosné, b. J(crl'szles Arpádné. 'l'cl.: 75. ·'"'~;;, 

Ves::prém, Őrangyal, 1910. Hajnóczy György .. TcL., 
1-13, 

Fcs:pré111var:;ó11y (Vcszprén1), l. 1:::107, Örang:r.á, 
1887. Jlárkus i\lórlon. 'fel.: 2. ...:.C:;, 

\'é1néncl (Baranya), 1. 2478, Is leni gond visel• 
18ílH. lialllzingcr József. 'l'cl.: 9. 

\'ép (Vas), 1. 2987, .\Iegváltó, 1927 . .-1gárdi 
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····:.lrtcHac:-;a (Fejér), l. 2721, Szcnl Erzsébet, lHOG. 
~ó:v. lia:ay Endréné, k. l{a:ay Adél Ilona . 

yés:fij (J3ékés), 1. 10.597, J.fagvar korona I8H8. 
~:·'.:ö:u. Pctry .ló::scfné, k. Papp ~IJe:sö. ·rei.': :Ji. 
Jfés:tő .• Kossuth, 1934. Véfy .ló::sef. 'J'cl.: 7. 
}'ilfán!J (Baranya). l. 2098. I~IL•n anyja, 18/:l. 

özv. Vágó Istvánné. k. Vágó G11ula. 'fel.: 35. 
'Jti.'>r[Jrád (Pest), 1. 1G07. Hc1né1;y, 1886. 1-'arkas 

Lajos. 'fel.: 2-78. 
···:.risk (:\Iúrainaros), L 7655, >.Iegyáltó, 1942. S:ir~ 
.·„ 11u1!] .ló::sef. 
\Vizsoly (Abaúj), I. 1282, Szent Antal, 1927. ii:P. 
· Péterfy Istvánné. 

}!ófóc (Bereg), 1. 2295, Bc1nény (f.), 1 !l35. Láp11ssy 
f{ároly. (A.lsóvcrecke fiókja.) 

Jtörös1narl (Baranya), l. 244fi, .\!agyar korona. 
t 1893. 1'oll111cilcr Ilei11rich. 

·,Zcigu11apálf alva (~ ógrúd), 1. ·l285, Segí!il szliz 
·:?\fúria 19:31. Bcrunu1nn Istuánné, szül. ,'·i'iposs 

1\fária, 'fel.: 12. 
agyvarékás (PeslJ .!. ·187·!, Szenlll·lek. 18!l·L JYU[J!J 

Y. Kálnuín. 
'ylaapáti (Zala), 1. 2080. Segítií ~Iú1ia. tHl'.!. 
;.:.„Brenner Ferenc. 1'cl.: l·L 
'.alafJér (Zala), l. 13()8, .\fagyaror.szúg yfda.sz

".szonya (f.), 1926. Czuczy Győ::ő és gyermekei. 
>·k. Czuczy Péter dr. (Zalaszentgrót fiókja.) 
TeL: 12. 
aegcrs:cg (Zrda), L 13.950, Szentlélek, (r.I. 

dr. llas:lt'I' Ödönné, k. Puskás Lajos. 

1 

1 
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Zalaegers:eg, .Szentháron1ság 
.lenő dr. ·rel.: 27. 

Zafacgcrs::eg, Szent Antal, 1906. Sperlágh Lórán(J 
Tel.: 2-Gl. 

ZalafiJp{í (Zala), L 3353, Szentll·lck, 188H, 111i11d 
s:enli Erdélyi Sándor. -.; 

Zalas:únlú (Zala:~. l. 2-157, Szent Antal. 1H:l4. ffol~ 
Iúsy Pál. 'l'el.: G. -~\> 

Zalqs::cnlgról (Zala), l. 2519, :.lagyar korona (r.}{ 
1823. Czuczy Győző és auermekei, k. CzuCz'if 
Győ:ő. Tel.: 5. (Fiókkal Zalabéren.). , 

Zalas::::enturút, Szent kereszt, 19iJ1. 11<tff!Jalóso1í!/ 
Pari! Gé::a örök., b. 2\'eruda !\'ándor dr. 'l'el.: a 

Zalaújvúr (Zala), (:.\IcgszünL) 
Zóyon (I·Iúro111szék), l. J2a2, :\!ikes, 18H:L Ad<i 

11liklós. 
Záhony (Szabolcs), 1. 1382, lle1nény, 1\127. f(dl, 

nián Anna. 
Zákány (So1nogy). L 20:-!2, Szent ·rcrl·zia, 192á 

Erdélui Istvánné, szii.l \'l'ress Jlária. '!'Pl.: J5-:· 
Zt•n1plénagárd (Ze1npll·n). !. 20:15. Szenl Lúszlú 

(f.), 1926, Chrcnúc:::.11-1\'ayy :lladdr. (Hicsl~ fiókjff· 
útn1cnetileg szünetel.) 

Zenta (Búcs), l. :·~i3.5GO, Fekeh· sas (1.1. 
/Jcis::ler GyHrguovúns::ky A11rél. 'J'eL: 

Zenta, Angyal, 18S::L Ilcr111(/11n Lajos. 
Zt!llla, Isteni gondvisell·s. 18~)-L Gliickslhal :116 
Zenta. Hcn1l·ny, 1H12. Hán//!J Boldi:.wír dr. 'fel.: 
Zenta, Szent .-\utal, 1922, ll11s:úgh Lás::l6. 1'e 

90. 
Zenta, Csillag, 19:38, Dcdk Orbán. 
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Jú1h (Szilúgyl. l. 8;l:3i, :\Iérleg (gyr.), 1 i9-L 
Í(cle111cn Sd11dur és neje, b. Berkes J~ó::a . 

·~i[ab 1 Oroszlán, 18i0, nc1ncs Rrcucr J\á!11uí11. 
:Tel.: 67. 
:··ifa/1, .·\poslol, l 8aG, Cosrna Cornél. 
irc (Veszprén1J. 1. .:HHi-1, Szent Bernút, 1849. Rarík 

i<\Gyula„ k. l~aák Endre dr. ·rei.: G2. 
01nba„ (lJiíI'u::onzba) (Tolna). 1. 291·!, Isteni gond
viselés, 18l53. Földes .Jenö. 'fel.: 6. 

~·.on1bor (Búcs), 1. :3·L590, Vúrosi (r.), 1785. Anlíls 
j' György. Tel.: 3-Gl. 
•. o,n_ibor!~ ~.\rany oroszlán, (r.), 1 iHO. \Faller Jcí::sl'f. 

lel.: nb. 
;91nbor„ Angyal. 1882. Yuils SH111u. 'fel.: GG. 
,onzbor, Szent 1~rzsl·bet. 1SH·1, Lehr Jakab 
.~á111bor .• h.ígyú, 191G, .'~)a111arjay Béla. 'fel..: 17. 
~f!lnbor, .A1~nny kereszt, 1H19, A'ayy fAís::/6. 
sablya lBacs). 11. iH9:J. Aranv kí"YÚ, 188li. {i::p. 

j>_J?rílh .Jlibály11é, k. Fliiy! Arital. t;'i't•!.: 2G. 
~.sablya_. :\IegYú! lú. 1 H28. (Sziinelel.1 
Z~áka (Bihar}. 1. :~·lia, Őrangyal, 18BO. Jaiikcí 
: Gyula. 
~·éírnf~ék 

1 

(Pes!): l.. 4fa2(i, :\!agyar korona (r.). 
1_82u, (r!as:: Jo::se/né, k. (_;ens:ky (,'é::a. '!'el.: :Hl. 
:~arnbo_J> (_Pest), 1. 2HH2, ()rangy:i!. 1 Dl i. f,<Ís::!ó 
·J. J{aln1a11. 

elí:: (Barsj, 1. i311·1. Szí•JJ! IstYún kirú!y. 18fii. 
Bohunic::ky Sándor. 'fel.: 7. 
'·tuí (Szilúgy). 1. :l50H. Hl•111l·11y. 18fi2. Fi'kclc 
J~:r:df('. 'l\·l.: 15. 
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llonuéd Eyl:s:ségiiyyi Anyays:t!rlór. XIII., Rób~~'t 
l\.úroly·krt. ·14. 'fel.: 2H3-83U. Gyógyszer osz-, 
Yez.: lléYhiró In1re alig . ..l\liíszcr t•s ciinnyá; 
oszt. yez.: Juhúsz Lajos alig . ..l\liíszaki hivaiá 
Ycz.: .Juhúsz Lajos alig. :\Iüszaki hivatal vei: 
()r. vit{:z Csahay ,Júnos alig. Be,·izsgáló lah: 
Ycz.: J)r. l)iód·Vúrallyay :\liksa Gyula aiig 
Bcoszloll gyógyszcn:·t,zck: Dr. Fi.icg .József 
dr. ·ran1úska Lürinc, dr. Nagy Ervin. Báli.ti 
.Jcnü, Olúh Andrús, \Vinuucr l\.úroly, Lengye 
(Schneider} .József. K. Nagy l\úroly. llattyas§::: 
.Józser gyógyszerészek és dr. Búrúny Korn1.\( 
psz. gyógyszerész. _,. 

!lcJ1u1é<l 1\.ö:;egészségügyi lnlé:ct. IX .. liyúli·út l'ij 
'fel.: Ia2-262. I\.é1uiai és hygit·niai !ah. vez.·: 
Dr. Szlarcczky Géza alig. _· 

J l onvéd Al!alt'!fés:::séyiigyi l ni é:l'I. XI I 1 „ Lehel.út 
-t;,. 'l'el.: 2H2-877. Bt•o.: Sehneidl'r Ish;áÍi. 
gyógyszerész. 

!. s:. hl'lyűrs. kárlt. Bp. IX„ Gyúli·úl 17. Tet:> 
1-11-·-·887. \'ez.: nlfalvi (iyörffy 
BPo.: Dr. Búcskuy Béla alig„ 
Bl·la psz. gyógysz. 

10. s:. Jiclyiírs. kórh. Bp. XIII.. HúlH•r l~úrol:r-:kft .. 
-1·1. 'fel.: 2U8-tHHi. \'ez.: \lútL·ffy Jc11ü f6ig 
Beu.: Dr. 'fhury tit•za fligyógysz .. dr. Pa_k~·~ 

'l'ihor gyógysz. :)/ 
11. s:. Ju·lyiírs. kúrh. Bp. XII.. Gön1hüs Gyula·ií 

2;,. 'I'cl.: 15;,~-1·15. \'ez.: \'irúgh Súndor 
Bco.: Lúzúr Islvún. Ugr~· Islvún, 
György gyógysz~·rt•szck. 

10. s:. ltclyiirs. kórh. fi(Ík[!!l<Í!f!Js:ert<Íríl. 

523 

Veress Pfrh1V·t1. 2·L ·rei.: ISH--23·.t \ 7cz,: \Ia~ 
túncsc\·ics (iyiirgy ig:izg. beo.: Kiss Zsigniond 
alig. 

Gyógyszertárak vidéken. 

. s:. hclyűrs. kcJrh. I\.on1úroni. \'ez.: \'úradv-Szak
Inúry Zollún alig., beo.: Bogcha-?\o\·:·1k "zol!ún 
gyógysz. 

s: . . hclyü.rs. kúrh. Szo111hathely. \'ez.: Landgraf 
.Tanos 1gazg .. hco.: J)r. 'fana\' Is!vún, Sassi 
i\'agy Lúszló gyógyszcn:·szck .. 

f. s:. hcl!y<'irs. kórh. Pécs. Vez.: Dr. Kenden·s .Jú
.. nos fögyógysz„ hL•o.: \Iálht~ Endrt' gyúgysz„ 

Hiedl•r Gyula psz. gyógysz. 
.~·::, ht•lyiírs. k6rh. Szeged. Vez.: Thuúr :'\[ú\YÚ'i 

fögyógysz„ hco.: Balogh h:úzn1(·1·. 'J'e1nt·s\·;'ir\· 
György gyógyszerészek. · 

s::. hclyörs. k6rh. Ot'hrecen. \'(·z.: Yi!c!z Búlin! 
:\rpúd alig„ lH:o.: Fiiller lúnos g,\·úg~·sz„ Bor
bély EndrP psz. gyógysz. 

s:. hl'iyiirs. kór/1. \Iiskolc. \'1•z.: \'it:'tl\'os .József 
alig„ heo.: Fényes S:'tndnr gvóg\'s;„ Ko\·ács 
Csaha psz. gyógysz. · · 

s:. hclyiírs. krírh. 1\ass:i. \'ez,; Yilt··z Sz<·n·daY 
Pú! alig., hco.: I·Iódi (I-Iodinka'1 Ernii. _.\.!hert~· 
Púl gyógysz. · 

s:. hclyiir.~. kórh. I~oolzsyúr. \·ez:. BalúzsoYic!i 
Pú! alig„ beo.: \'alPnliny Jp11/i gy{igysz. 

#ékesfchéruári csapalkárh. \'ez.: Fraknúi Odön 
fögyógysz .. 

!fÍÍri ,·sr1natk6rhri:. \'ez.: I\ürl\·t·lyesi ly:'in ali!! 
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/\aposvári csapalkrírhá:. Vt~z.: \'aszkó 
gyógysz. 

,\'(tfj!Jkílni:sai csopu/k()rhá:. \·ez.: ?\'agy Géza 
gyógysz. 

S:olnoki csapatkárhá:. Vcz. Landherr György alih 
1\t'CSkL'Illl!lí csapafkórhá:. Vez.: Szahó András ali 
.1!1111Jaícsi csapalkórhd:. Vez.: l-Ialúsz István f 

gyógysz. 
.Yayyv<íradi csapat/.:1Jrhci:. \'ez.: 

liruppcnhcrg Béla alig. 
J/ HfO.\VÚsár hc l yi e sa paf kár !t<i:. 

hüly alig. 
Hí's:tercei csn paf k<ír/ui:. \'ez.: Szchc·ny P(~lcr 

gyógysz. 
S:r1f11uír11é111cti ('su11r1/krírhá:. Vez.: Ivún 

fügyógysz. 

/ J o J IPt;d l'l nli J/ i nis: f l; ri 11111 s :a k s:ú1n11eviis1~y. ( Sz;.í nf> 
\'l'viis1:"g II.) Bp. \"., llonvl·d-u. 28-·-:30. TeL:;::z 
128--HlO, (iyógyszcrészi aloszlúly: Burgel!í ... :.:;. 
[st\'[ln szú111vevtisl•gi tisztvise!ü. ok!. gyógysz~:.·:;·: 

()sszesen il tényleges úllo111únyú honYt~d · ' 
gyógyszerész. 

II. 

A m. kir. honvéd gyógyszerészek rangsorolása, 

\". rangosztúly: Ciyógysz .. ftiigazgalók (ezredesek)'::~ 
.:\lútéfv Jenő, :dfalvi Gviírffv Gúbor, Dr. Fehér„::·: 
LúszlÓ, :\[ezcv .ll'nÖ. . ~ , 

\"l. rangoszlfdy: Üyógysz. igazgatók 
1Iatúncsevics (iyürgy, Langraf 
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rangoszbíly: Gyfígysz. aiigazgatók (örnagyok): 
Szabó Andr:ís. \'irúgh Súndor. Ré\·híró In1rc. 
vitéz Szcreday Pú!, vitéz Bi'ilinl . .:\rpúd. l)r. 
diódvúrallyay :\Iiksa Gyulu. \r·i!úlvos Jözsef. 
Dr. Dúcskay (Perl) Bl>lu. "J'ihanvi 'rstvún . .Ju~ 
húsz Lajos, Dr. Szlareczky Óéza. Gajdúcs 
:\lih:íly. lovag- Pchrcnlhei!~tiruppcnherg Béla . 
J\:ürlvélycssy Ivún, Lanclherr G~·iirgy, I\:iss 
Zsign1ond. \túrndy~Szak1n{1ry Znllún. Dr. viléz 
Csaha:v .Júnns, Balúzsovich Púl. 

rrrr. rangosztúly: Fiígyúgyszerészck (szúz:idosok): 
Vaszkó Lajos, 1-Ialúsz T.sl\·ún, l)r. Kenderes 
,fúnos, F'raknói ()dön. 'f'iinúr :\Iútvús, Dr. 
Thury Géza. I\·:in Fl'n·nc. Btísze Fe1:l'IIC, lfo
n101'ndy Bóln. Xagy GVza. 

rangosztúly: (iy6gyszc'rc:szl'k (fiihadnagYok 1: 

Füller ,Júnos. Dr. 'f'a111;'1.ska Liírinc. 1-Iúdi. (llo
dinkaJ Ernti. );'(·111e!h .J1•nii. Dr. Flil'!! .Jt'lzspf. 
~r. _'l'a1~ay Is!vún. Balogh I\úz111l>r. 'Bogchn
:\ovak Zol!:ín. Dr. Paksy 'I'ihor. ifj. alfa]\'i 
<iyéirffy (iúhor. Lúzúr Islv:'tn. 1·gry Islvftn. 
:\lúthL· Endre. Búlint .fen('í. Dr. :\·agy ErYiu. 
<>Júli Andrús. SzelH'ny Pl·lcr. Schn~·icler Ist
\'Ún, Szcken·s Súndor. :\!ber!y Pú!. \·alt>nlinv 
.Jenö. Fén~·es Súndor. \\TintnlL;r I\::'trolv, únyú~i 
'r1.·111esvüry (iyörgy. I\úrolyi (lyiirgy: .Jú1n.hor 

;.:.:. Lúszlú. Snsi Nagy L:'tszló, Lengyel (Schneider! 
t\~'. .Júzser. l\. :'\agy h:úrol~·, Jfa!tvasv ,JrJzspf. 

fróhaszolgúla!c1s gyógyszerl~szek: I~oi„bélv Endre. 
Dr. HcdigPr Béla. Dr. Búrünv KornZ.! Hieder 
Gyula, 1\oYúc.s Csahu. FabriÚu~ In1rc·. 

j 
j 
' 
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f'llyugállományú honv. gyógyszerészek. 

Föigu~gatók: (ezredes): lll'lllCs Ahnússy-Lipp~ 
h.úroly. Lúzúr, Ernii. Fabrilius I·Ienrik Bpcs' 

Aligu:-galók: llackler .·\rthur, Dcúk Lajos. \\1<"he 
Arpúd, Bp., ~Iúlyus Bálint VcsZprént. '" 

Fíigyógyszcrészek: ~Iiiller Elek. GyőrszcntiYáti 
'l'ólh E"úln1ún Szcntl's, J(crckcs Arpúcl Bil 
Orhún Elek Fl'!.siigi.id. Koncz i\Iihú!y Hákoil~: 
palota, Bolics .h·nü Balatonkiliti. 'fóth Súndoi' 
Bp .. PopoYics Ferenc C:síkszépyíz. , 

(iyógyszcrl·sz: 'l'alúr .József Bp. 
Segl·dgyógyszen~.sz: Fc'inagy Endre l{p. 
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címjegyzékben előforduló gyógyszeré· 
szek betűrendes névsora. 

-Abay-Ne1nes Gyula dr„ Budapest XI. 
Abkarovils .Júnos, Szilúgyso1nlyó. 
Abonyi J~n<lre, Bátorkeszi. 
í\.brudbányay Ödön, Pécs 
,Achátz Tibor, Oroszvég. 
Aczél i\Iargit, Felsöscgcsd. 
A<lan1etz Leó örök., 1'urkcYe. 
Xaan1kovics J\.ároly, Tótkon1ló!'. 
:.~darnkovits Adúm, Nagyszénús. 
őzv. Adler hnréné, Enying . 
.-fdler Iván, i\Iúgocs. 
A_dy Béla, Nagykőrös. 
'Agárdi .János, Vép. 

jlay G. Gyula, Nagyvárad. 
:\jtay i\Iargit. I\.ornélía. Kisújszúllús. 
Ajvász .Arpád, Csikszeredn. 
ilr. Akantisz Hezsöné, Bud:ipcst II. 
'\lupy Andor, Endrőd. 
Alnrgits Szvctozár. Ujvidék. 

v. Albert Rezsőné, Dunapentele. 
zv. Alesi Rudolfné. Bethlen. 
zv. J\.lexandcr fstvúnné, Sirnusúg. 
lexander I\.úhuán, l{arcag. 

••• 
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Aln1ási Lajos, J(onyár. 
Ahner Béla, ~Iátészalka. 
Altmann Alndár, Budapest VIII. 
A1nbrózy 'fibor, Ózd III. 
An1brus Dezsö, Jászapáti. 
An1brus Sándor. Budapest Y 
Anclel Lajos, Gádor, 
André Lúszló, I\.ecskernéL 
Andriska Ödön dr. (vitéz), Pcslszcnterzsébet. 
S. AngxaI Antal, Nagy1negyer. 
Antal Akos, Ujkigyós. 
. Antal Dezsö, Szatrnárhegy. 
Antal József, \'ccsés. 
A.ntauer István, Alsódon1horú. 
.-\1)tits György, Zo1nbor. 
Apró Jenő, .Szeged. 
Aradszki Istvún, Sza!iadkti. 
özv. Aranyi Arpádné, Debrecen. 
Aranyi Súndor, Debrecen. 
Arnold Endre. L'jvidék. 
Asztalos György (szadai), Olaszliszkn l:s l~n!i' .. 

Lénye. 
Asztalos Gyul:i (szadal) Olaszliszk:1. 
Atlasz Lajos, Nagyvúrad. 
Auber László dr., ~lohúcs. 

Atlú1n Lajos, Ózd. 
.-~dú1n l\Iiklós, Zúgon, 
·\rendússy Lúszló, Pcstszen!liirinc. 
Aron Sündor, Szilvásvúrad. 
„~rvay György, Beregszász. 
„\rvay l\úroly, l(iskúnhalas. 
Ats 0.1agy Lajos, I-Iajduszovát. 

,óchay 1(úhnán örök., 1\:aposvár. 
.-fi.husik Ferenc, Budapest \'f. 
"iiCbó Sándor, Cegléd. 

dún 1(úln1án, 'fiszabura és 1(iskün·. 
gyinka Endre, .Júszszentlúszló. 
jnóczy örök., Nagyhúnya. 
jnok Jcnü, I\:ézdivásúrhely. 
kny lllalild dr„ Budapest VII. 

·_kos Béla, Nádasdladány. 
\'. Bakos Ferencné, Dunavecse 

:l. Baksay Béla, Nagykáta. 
aksay László, J(óka . 
·ciasa Islván, Técső. 
alás Arpúd, Budapest, XL 
-~lás Zsigmond örök., Rákospalota . 
-,~Hissy 'Jolán, Érn1ihályfalva. 
iilúli .fúnos, 1\ötclck. 

~°-Iázs A.n1úlin, Bodrogkeresztúr. 
Qalázs :\r1nin, Gyöngyös. 
J,lázs ;\r1ninné, Gyöngyös. 
filázs Dezső, 1\Iohora. 
lázs Erzsébet, I·Iarsúnv. 

, Ferenc, Bethlen. -
álázs Sándor, Szigctszcnln1úrlon 
álkányi !(álmán, Balkán\'. 
lkúnyi László, Budape.s-t · I f. 
lló Gusztáv, Ujpest. 
lló Lajos dr., Budapest VII. 

Balog l\Iiksúné, J(iillöd. 
_-Iogh Ferenc, llajdúböszörn1l·ny. 
logh Jcn6, Valkó. 
ogh I\:ornél 1 Sárbogárd. 
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Balogh l\lihály, Devecser és So1nlószöllös. 
Balogh Sándor, Izsák. 
Balogi "'Iihúly dr. iirök .. I\úpoluúsny(~k. 
özv. BaHhazúr .Júnosné. Felsügöd. 
Balthazúr 'fibor, Don1hovúr. 
Banelli Fen·nc (ifj.), Gyönk. 
Barabús Ferenc, Uzon. 
Barabás I\.áhnún örök., Kbpesl. 
Baradlai .János •dr. örök .. Budapest \'. 
Barany:ti Zsign1011d, Berhida. 
Bnrbul öriik„ Szal1núrnl~tncti. 

Barcsay I\:úroly, Szeged. 
Barcza In1re, Bonyhád. 
ÖZY. Bariss Arpúd1H;, Kondoros. 
Barla Dezsö, Nagyvárad. 
Bar11:i Antal örük .. lli'.•dl'rY:'ir. 
Barna Gcde<111. fll·dcrvúr. 
I3arna l·Icnrik, Csongrúd. 
Barna Lúszló Dczsö, Fcl.sözsolca. 
Barsy Béla. Szolnok. 
Barla ,József. Púsztó. 
Barta Lúszló, Gycrgyótülgyes. 
Barla Súndor, I\.ovászna. 
Bartha Béla Salköveskút. 
Bartha Sún<lor, Gelence. 
özY. Barlha Zoltánné, Cséffa. 
Bartóffy .Jenő, 'I'úpiószelc. 
Bartók László, Nézsa. 
Bary A. Zoltán, Biharugra. 
Barzó Lajos, Ibrány. 
Bnlúry István, Debrecen. 
ílnner György, Budapest VI. 

uuer Júnos, .Júszárokszállás. 
;.;ln~. Bauer I\úrolyné, Kevermes. 

5B1 

Báyer Antal ni. kir. konnúnyfiilanácsos. Buda-
' pcst VI. 

::un.yer Antal dr., Budapest Vl. 
··Bayer György, Biharpüspöki. 
[lács Béla, I\:ecsken1ét. 
:Bálint Béla, A.lsóneresznice. 
Sz. Bálint Jenő örök., Örkény. 
B{111 Arpúd. Barót. · 
Bánffy Boldizsúr dr., Zenta. 
Bánhidi .Jenö, Bihark.eresztes. 
Bánó Andor, Debrecen. 
Bánóczy Zol!án, ErdiHelek. 
ÖZ\'. Bánóczv Sándorné. I\:id (~S Erd<'íll'il'k. 
J3úrán); Szihird, Pilisn1aníl. 
Bátori Ferenc dr., Budapest VIII. 
Bárt! Béla, Paripús. 

_ÖZY. ílürtl Gyulúné, Paripús. 
f,Bech Béla. Alpúr. 
Bech Emil, 1'iszakürt. 

eck Ernő, I\éménd. 
:. cck Viln1os. Palúnka. 
{:·dr. Bedőné I-Iajas Stefánia, Kiskundorozsn1a. 
Beer En1i1, :\Iagyark;_inizsa. 

eke Barna, Debrecen. 
r. Beke Gézúné, szül. 'l'onthor \'ah~ria Budapesl XI 
eke Gyula, l{ismarja. 
eleznay I\ároly, Budapest VII. 
eliczay PaYlik Ferenc, Pestszenlcrzsl·liet. 

.ellúk József dr., J\!iskolc. 
.enczédi Ferenc, Vári. 

'·i 
1 
1 

' 



532 

Öz\·. Bene Ernöné, Cjszúsz. 
Bencdicty József (nemes), Békés. 
Beniczky !\Iiklós, Eger. 
Benkő Súndor, Derecske. 
ílcntzik Gizella, J\Iurakeresztúr. 
Berall Adolf, Szatmárnémeti. 
özv. Beretvás 1'nn1ásné, l\:ispcs!. 
Berctzki Péter, Ulczöbcrény. 
Berger Gusztáv, Ákosfalva. 
]3Crf,'lllann Islvúnné, sziil. Siposs :\fúria, Z;q . .:y„·ap;il. 

falva. 
Berkes Hózsa, Zilah. 
Berkovits Arlhur dr., Szallnárnén1cti. 
Bernát Sándor, Csap. 
Bernáth Ella Ilona, A,·asfelsöf:dt1. 
Bernálh Pál, I\:unszcnlnliklós. 
Bernhardi Ernő, Nagybaracska. 
Bernolúk ,János dr., Pesls;:ent\(írinc. 
özv. dr. Bertalan :\Iúrto1111l'. Súrospalnk. 
özv. Bertalanffv In1réné, PcslszcntPrzs(·Jwi 
Besn)·ö Púl, Bt;dapest II. 
özv. Besscnvci Dezsöné, So1nogyszil. 
Bessenyei I~úszló. Son1ogyszil. 
Beszterczey ls!vún (súrospntaki}. Pl·c:-.. 
Betegh I\:ú.roly, Budapest XIV. 
Bezzegh IstYún, Csongrúd. 
Bér Sándor, Budapest 'rIJI. 
Bércss Antal, :\Iúr:.11naroszigcl. · 
Bércss János, 'I'aksony. 
Bércss .József, i\Iúratnarosszigct. 
Bévárdy Gyula (belvúrdi), Szalks....:e11t1uúrto11. 
Bichli-:r Gyula, Pacsa. 

';Bieliczky l{ároly, liercegszántó és Dávod. 
özv. Bierbauer Jánosné, Székesfehérvár. 
;Biharváry József, Elek. 
'.Bilustsák .Júnos. 'fápiószccsíi. 
:,Binder Géza. Nagykanizsa. 
Binder Otló, Sopron. 

>Úíró Balúzs, Bcszlerct'. 
'''Bíró Ferenc Géza, I\:olozsvúr. 

Bíró Géza dr. örök., I\:olozsvúr. 
-'.;---íliró István, Budapest III. 
tniró .lúnos. 'I'isza\·úrkony. 
·::Bíró-1\ovúcs Lúszló (vitéz). h-:iirüslad{n1y. 

·.-Biró László,. I\:ispcst. 
Bíró Hichúrd, Fénvt•s!itkc. 

;Biró Sándor, l\IiskÓlc. 
íllrócsúk György, Szany. 

. Birtók L. Súndor dr„ Piispöklad{111:v. 
~-'_ÍJisiczky Andrús dr„ Ccl!di.in1iilk. 
i,:Biltera Zoltún, Egyek. 
· Bleier H.czső, 1'ass. 
Bobovszky János, J{ékes. 
'Bocloky Ida, Kelebia. 
·.Í3ódy Dezső, I·Ion1rogd. 
Bódy .Jlihúly, Baja. 

)logácsi Anlal, 'fiszasüly. 
;_Bogcha Alajos (Nagy-Danu1ssai), Nagyhalász. 
Ozv. dr. Bogdún .Aladárné, :\:q.,:yk:uliz.'ia. 

ogdándy ,Jenő, LOvászpalona. 
ohuniczky Súndor, Zseliz. 

~-zv. Bokor l·\~rcncné, J\.apnsYúr. 
'okor Jenő, Rurn. 
okor László dr .. Ujpest. 
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Bokrossy Zoltán, Pestszenterzsélic!. 
Boldizsilr In1rc, Nyirbátor. 
Ho1e111an l~hn Lajos. h:Pthcly t°'s B:d:1!0111núria· 

fiirdii. 
özv. BolcnH1n 1~hn l\lihúlynl·. Csurgó. 
Boleman örök., Léva. 
Bolgár l\Iiklós, Szécsény. 
Bolits Jenő, Balatonkilili. 
Bono1ni Géza, Csanádapáca. 
Bontha Jenő, Bpest Vll. 
Borbély Endre, Nagykőrös. 
Borbély József, Szeged. 
Borbély Sándor, I\.ispcst. 
Boros Aladár, Gyöngyös. 
Boros Lúszló, Nagyszékely. 
üzv. Boross E.árolyné, 1\.iskú11dorozsn1n·Kislc1np.>. 

10111tanya. 
Borostyán Lajos, l\lagyarbúnl1egyes. 
Borsányi István, Érsekvadkert. 
özv. Borsody Györgyné, Fadd. 
Borzsovay István, Csepel. 
Bossúnyi A.nna, Sajószentpéter. 
Bossányi Gusztáv, Sárosd. 
Bossányi .Jenő, Sajószentpéter. 
Bossúnyi ,Jenő (nagybossányi), Bugyi. 
Bóta István, Erdőd. 
Both István, Nagybcrczna és l·Iajnsd. 
Botos Aladár, I\.ocsér. 
özv. Bottka In1réné, Hagály. 
dr. Bottlik Dezsőné, szül. E:ovúcsy 
özv. Bozóky Béláné, Sollvadkcrl. 
özv. Bozóky Györgyné, Debrecen. 

:h_:úzóky lstvún dr., Sol,tvadkcrt. 
"[jöczy Gúbor, Nagyvázsony. 
ílöhn1 Gyula, l{ispest. 
Böhm Ignác, Budapest Vll. 
'íJö.hm i\Iiklós, Budnpest VII. 

öles Gyula dr., ~Iuraszon1h:it. 
;jrst Anna, Ószivúc. 
örzsönyi .Jenő .Júnos. ílo111hú11y. 
öszörn1ényi János, Pécel. 
iitös Sámuel, I\:arcag. 
ranlner Antal, Lakócsa és Drúvafok. 
rantner Ottó, Lakó~sa. 
raun Endre, Pered. 
rausz Tibor, Szoh. 
rájcr A.nlal, Szilbács. 
feicha. János, Dunakeszi. 
fenner Ferenc, Zalaapáti. 
retter Dezső, Csögle. 
rcucr Béla, 1Iór. 
reuer J{álmán (nen1cs), Zilah. 
rcuer l\liklós, Vúinospércs„ 
r. Breuer Szilárdné, Szarvas. 
rétn György, Tasnád. 
.Tódy Béla, .:\vasúj\'Úros, 
tódy Ernii, Döbrököz. 
roscr Gusztáv, Beszterce. 
foscr I·Ielrnut, Bátos. 

scr llehnutné. Bátos. 
iósz Alfonz, Gyergyószenhnik\ós. 
iill Andrús, Budapest VrI I. 

riill Zoltún, Fclsiívisó. 
llbregh En1il, Sellye. 
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Bucsányi István, Tardoskedd. 
Budaházy Sándor, Rákoscsaba. 
Budanovils Tibor, Ujpest. 
íluday Bálint, Perkáta .. 
P. Buday Ferenc, \ 1ásá1osnan1ény. 
P. Buday Fcrcncnl'. sziil. Buzinkay 

rosnarnény. 
13udirnacz ln1re, l{aposvár. 
Bulaj József', Bácslóváros. 
Bulcsú Barna, Szeged. 
Bunyevácz Sándor, Cclldö1nölk. 
Burger Zoltán, Aszód. 
Burgetti Ferenc, Budapest, \'II. 
Burián A.nlal. Szene. 
Ilutlingcr Arpád, Lajosn1izse. 
Biichler Jenő, Balassagyarrnat. 

Chrenóczy-Nagy Aladár, Hicse és 
Clen1ens Béla, Helleg, 
Co<larcca Gyula, l{olozsvár. 
Cosina Cornél, Zilah. 
Costin Agoston, Nagyson1kút. 
Csnjkás Imre, Pacsér. 
Csajkás I1nre, Szabadka. 
Csanda Endre, Nagyvárad. 
Csapi Lajos, I\:ecel. 
Csapó llcin1 Józsefné, szül. Zsibrik Stefáni:i. 

'l'innye. 
Csapó Zoltán (ecscdi), Nagyvúrad. 
Csatár Andor, Nyárád. 
Csábrúdy János (ifj.), I\.únbaja. 
Csányi In1re, Budapest II. 

·CsAnvi In1réné, SzahadKa. 
>Csás;,ár Antal, Békásmegyer-Csillaghegy. 
Császár Ernö, Pcsl.szentcrzsébel. 

::.z. Császár Ferenc, Budapest X. 
'ésúvosi 'fibor, Búcskerles. 

'tscfalvay Rezső, Jászberény. 
c·sejtei I\.úroly Lajos, I-lajdúnánás. 
'cselkó Józsefné, Szentes. 
Csemiczky Frigyes, Abony. 
Csernlczky István, 1'atárszen!györgy. 

:Cse1niczkyné :ilálhé Berta, .>\hony. 
·Csengeri Hezsö. Felsöábrány. 

5S7 

:',i.\zv. Csere .lózscfnt\ Szobrúnc t.'.·s Szohránc-fürdő. 
Cserenyey Géza, Budapest Xl V. 

-:cseresznyés Gvula dr., l\.olozsvár. 
'cserján In1re, ·Gyöngyös. 
Csernus Lukúcs Lajos, Budapest Vffl. 
Csernvún.szk v I\:úhnán, 'fornóc. 
Cscr\·~nitz Ernő, :L\lartonos. 
Csele An1brus, Tiszaroff. 
Csébv Géza, E:eszthclv. 

"\Csép~ István, Fülek.· 
Cséri Elek, Alsón1ihályi. 

~:Csillag György, Budapest IX. 
. Csillag In1rc, Budapest, VIII. 
-, Csillag Pál, Budapest II. 
. Csillag Pálné, !\lád. 
.·-özv. Csincsúk Béláné, Pécs. 
,_::i\I. Csiszúr Arpúd, Balalon!elie. 
, Csbizúr Ernő. ;\lálnúsfürdö. 
>"Csitúry Olivér (csilúri), Székcsfchérvúr. 

Ernéi, Veresegyház. 
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Cson1or l{áln1án, Dombovár. 
Csonka Béla, I\~istarcsu. 
Csont Gyula, Nagyvárad. 
Csontos István, Ersekúj\·úr. 
Csorba .Túnos, I\ccsken1ét. 
Csornai Bíchúrd, Csan!:ivér. 
Csóliné Vékony Julianna. Aknasugatag. 
Csösz Zollúnné. szii!. LengyPI Si('fúnia. ll:ícahnás 
Csucsi I\úrolv. 1\úszonallíz. ·:-; 
Csuka Irén, ·Tiszaföldvár. 
Csulyák .Túnos, Békús111cg,ver~Csillaghegy. 
Csutak Istvún Sepsiszentgyörgy és Eliipa!ak. 
Csúzy József, Döbrököz. 
Czájlik László, Cscngrátl. 
Czeglédy István, Miskolc (Martintelep). 
özv. Gzckcl-i Frigyesné, Nagyih·a. 
Öz\-. Czern1úk Lipótné, ''eszprén1. 
Czibulka Gyula, Szentendre. 
Czingell Lúszló, 1-Ieves és Pély. 
Czira .Jenő, Gy6rvár. 
Czollncr László, Iszkaszentgyörgy. 
Czoppclt Ernö, Szászrégen. 
Czuczy Gyözö, Zalaszentgrót és Zalabér. 
Czuczy Győző gyer1nekei, Zalaszentgrót és Zalar1ér.:;, 
Czuczy Péter dr., Zalabér. 
Czukor Gyula, Budapest XIV. 
Czukor József, Gyalu. 
Czukor László, Budapest, VIII. 
Czuppon Antal (völcsei), \'ún1osgyörk l·.s 
Czurda Rezső, I\i.skunhala.s. 

xábóczi Lajos, Pécs. 
itbóczi l.ajnsné, Pécs. 
'álibar Lúszló, Győr. 
Uniian József, Bajsa. 
injanov Pa\·kovics Anna. Sz:ili:idka. 
ncs i\Iiklós, Buslyaházn. 
·nkó Béln, Csúvoly. 
rányi ~Iihály, Sásd. 

'nróczy Antal, Okúny. 
nrvas István, I-Iagy1núdfa!Y:1. 
avidovác Péter, Csurog. 
únos Béla dr„ Nagykálló. 
ávid István, Érn1ihúlyfalva. 
'ávid Júnos, i\Iarosvásúrhely. 
r. Dúvid \'iktornf~ Budapest ll. 

Dávidné Szüts Ilona, H.ócalinús. 
·neák Orhún, Zenta. 
'özv. dr. Dcbitzky :.\Iihúlyné. Szépvíz. 

ccsv Jenő. Szabadka. 
eér" Ödön, Budapest IX. 

',özv. })enteler Gyulúnl'. ::\úgocs. 
Demeter Istvún, 'l'ahilótfalu. 
'Den1eter l\ornél örök„ E:olozsvár. 
ben1eter László, Nagykanizsa. 
bcn1ianyné Eibach Ilona, Budapest IX. 
berényi l1nrc, l~cseg. 
Deutsch Ferenc, Palúnkn. 
Deutsch István, Rin1aszo1nbat. 
Deutsch örök„ H.iinaszon1Lat. 

eutsch Zoltán, 1\Iiskolc. 
czsü Géza, Bajna. 

Dezső i\Iikló.s, Nagyajta. 
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Dégay Zol!ánné, szül. Pupinszkv 
özv. Dénes i\liksáné, Losonc. · 
Déri Aladár, \T ágsellye. 
Déri János (ifj.), I\assn. 
Déri József, Nagykanizsa. 
Dian1ant László, Losonc. 
Dittert Béla, f:rsekújvár. 
Divild .József, Ujvidék. 
Dobanovacski Izidor . .Szlapúr. 
l)ohanovacski Spasoje. Ujvidt'k. 
Dobay Pál, Csolnok. 
dr. Dobálné, Budapest VII. 
Doblcr Lúszló, J(e111ence. 
Dobó Jenő, Szajol. 
ÖZ\'. Dohos Gúhorné, Budapest IIL 
Dobozy Endre, Nyírábrány. 
I-I. Dohreanu Ilona, Élesd~ 
J)obribán Antal, i\Iúriapócs. 
Dobsa i\Iihúly, Sopron. 
Dobsa Sándor, :\Irnosd. 
Dolesch Gyula, I\.iskörös. 
Dolesch József, Békéscsabu. 
Doznján Béla, .SzornlJathely. 
Doinjún Uéza, Csánytelek. 
Don1okos János, ?-.Iagyarkanizsa. 
Donászy .Al~1dúr, Csesztreg. 
Dósa Béla, 'I'ápiógyörgye. 
Dósa Ferenc, Csurog. 
Dósa Isly6nnt~ (prin1or). szül. Fú.Y 

héYiz. 
Dön1ötör István dr„ Szabadszállás. 
J)iirfler Pú!, 'f'opolya. 

user Frigyes, Teke. 
skovich Géza, Babócsa. 
ppa Ernő, Nagysalló. 
aa György, Naszód. 
ii~·auszky E1nili:1. I-lajdúnú11ús. 

ás I\.úhnún, Csúktornya. 
1a· I\.ristóf, f\Iaroshéviz. 
a 'fivadar, Balaloufökajúr l·s i.l'psl·ny. 

sa Ernő, Nyáregyháza. 
'·arák Alfréd, Fót. 
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orszky Béla dr„ Szo1nh:1thel.'·· 
'orszky József 111. kir. korn1únyla11úcsos. llaj 

111áskér. 

döcsénv Aclún1, Nagyatúd. 
;·döcsén)• A<lúrnné N:1gy:1\úd /·s Lú\iod. 
.J~er József, I-Icgyfalu. . 
nry l{áln1án (nagycgyccl1). Szihaloni. 
l1renfeld .Tenií. Bercgrákos. 
fnczig ?-.Iiklós, i\Iunkúcs. 
'kárt Gábor, \'ecsés. 
iek Endre, Ungvár. 

k .lenő, :l\Iezütúr. 
k J\'en1énv Zoltán, Szolnok. 

v. dr. Elei~ Pálné, U.jpcsl. 
nánuel .Antal. Budapest. \'. 

ánuel Géza, Budapest IX. 
ánuel Géza örök„ lludapcsl J:\ 
bcr Bence, 'ráchartyún. 
ber Béla, Budapest V. 
bcr Elemér dr., Abony, 
ber .József, !\!akó. 



E1nbcr örök., 'l'urkeve. 
f~ngelhardt Lúszló, Ipolysúg. 
dr. 1!.:ngclné Grósz Anna, Ersekvadkcrt. 
Eöry István, Nén1etboly. 
Eöry Vilmos in. kir. kor1nányta11úcSos. 
Epstcin Endre, Sza1noskrassó. 
ÖZY. Epstein- Gézúné, 1'iszafiircd. 
<lr. Erdey-Grúz Tiborné, Budapest VI. 
Erdélyi Dezsö, Budapest, XI. 
Erd(>Jyi IslYiinné. szül. \Teress Jiúria. Zúkúnv. 
Erdélyi Siindor (111indszenli), Zalalövö. ~ 
Erdős Gerő, 1'arpa. 
Erdös István, Budapest VI. 
Erdössy Géza, I\:urlakcszi. 
Ereth János, 1Iavasn1ezö. 
Erényi István, Örkény. 
Erényi Lúszló, Budapest VII. 
Erkcdy Ferenc, Pestszcnlcrzsl·hcl. 
özv. Erkcdy Ferencné. Prs\SZP!l\('rzsl>IH·l. 
l:'..:rnszl :".Iiklós. Szolnok. 
Ertl Géza, Szabadka. 
Erls{'Y Gyula. I~únhl•gycs. 
Ertsey 'l'iiHlr, Pc.s!.szcntcrzsébet. 
Essig1nann .:\Iúrlon. Bethlen. 
iiz,-. Etl\·l'l Zn!l{11111t.\ Gara. 
(:csy Zsol!. Budapest. \'. 
l~hlert Andor. Sútoraljaújl1cly. 
Eles Géza, Diósgyör és llúnHn· (Li\lafiired). 
l~llö IstYán, Budapest I. 
1::\Jü Istvúnn{~, Budapest l. 

:iber Albert örök., Nagybánhegyes. 
itbritius llenrikné, szül. báró Syntinis Ilona. 

Budapest XI. 
Ív. Faludi .lenöné, Budapest \'II. 

:J?anta Vihnos, Szo1nhalhcly. 
í~untoly IslYiin, Xagykiírös. 
faragó Kornél, Garadna. 
l"arngó ~Iária, Apostag. 
· arkas :\ntal örök., Szaryas. 
zr. Farkas Antalné, szül. l\atona .:\largit, Szaryas. 

Farkas Ferenc, I~apu vár. 
1~'arkas Ignác, I~ccskcrnét. 
Farkas János, \'árpalola. 
'Farkas József, Sándorfalva. 
Farkas József, \'ác. 
Fnrkns Lajos, Visegrúd. 
Farkas Sándor, Érsekújvár. 
_!Ír. I;'azckas Gyulúné, Polgúr. 
i:ábián Géza, J\:aty111ár. 
,Fábry Andor, Szentistvún. 

ábry Üdön, Balatonszárszú. 
ábry Ödönné, szül. kovúsznni Csutak Edith, B;da-

tonszen1es és Balalonszúrszó. 
'Fáczányi Istrún dr. Budapest X. 
Fáncsik Lajos, Si.iineg. 

áy Ignác, Nagytétény. 
illler .János, liajduszoLoszló. 
eder \'iln1os, Nagyrúrad. 
ehér Dczsö, Tápé. 
_chér György, Nagykőrös. 
ehérpataky Pál, Besenyszög. 

·_ejes Ferenc, Nagyka1narás, 
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Fejes József, I\.unúgota. 
Fejes Lajos, Kevermes. 
Fejér Barna, Nagyszőllős. 
Fejér Emil, Budapest VII. 
Fe:jér Ferenc, Nyíregyháza. 
Fejér István, Scpsiszenlgyiirgy. 
Fekete Endre, Zsibó. 
Fekete Istvún, 'fúrkeve. 
Fekete Zoltán (nagyiványi), Budapest V. 
Fckéshúzy Zollún, Taracköz. 
r'ellcr Frida, 1'elcs. 
Fellner László (fcldeggi), Ccgll~d. 
Fclszcghy Gyula, Fadd. 
!"enyves !\Iiksa, Budapest VI. 
Fenyves Zollún örök„ lludapesl. VI !. 
Ferencz In1rénc;, sziil. Frniúk .:\.nn:i. 

1niklós. 
Fercncz Istvún (viléz), Bclalinc. 
Ferencz Ist\·;in (viti·z'l. 'l'iszueszlúr. 
Ferenczy Arp:'.i.d, Budapest XI. 
Ferenczy G{,za. Hévízszen\audrús. 
Ferenczy Júnos dr„ .\lunkúcs. 
Ferenczy Júnos dr. ·rúrsa. :\Iunkúcs. 
Ferenczy i\largit, Tata. 
Fclter János, l)ornszló. 
Feucrslcin Boriska. Nagyilon<la. 
Fcvér József (szahnúri), \"údudvar. 
Féder .Alfréd, Sepsiszentgyörgy. 
Féhn Olga, Gyula. 
özv. Fényhahni Arpúdné, 'l'úrlerchcs. 
Ficzek .-\lajos, .Júszúrokszúllús. 
filep Béla, Budapest V. 

iÍipovity i\Ii!adinka. Szenttanuis. 
Hó .János dr., Budapest VIII. 

•íni Jcnö örök., I\.iskörös. 
i:S.cher József dr., ,lúnoshúza és Bögöte. 

~·zv. Fitos Ferencné, Vállaj. 
;loderer .Jenő, Csepreg. 
··l~hr .József, l{olozsvár. 
•Í_ögl Antal, Zsablya. 
•odor Aladár, Hozsnyó. 

· odor Elek, Nagybánya. 
odor 1~~crcnc, Szcnletorny:i. 

fodor J\Iártonné. Balalonz::unárdi. 
Fodor Sándor, Csákánydoroszló. 

J3. Fodor Sándor, Decs. 
··ohsz Richúrdné (púrdúnyi), Piliscsaba. 
olkmann Ferenc, Hakan1az. 

t:olk1nann Lúsztónl·, szül. Búlint ~Iargil (hálinl· 
falví), 'J'okaj. 

follinus i\Iarcell, I"losszúpályi. 
I<'oltinek Aurél, Nagyson1kút. 
.Fónagy Endre, Lovasberény. 
··ónagy Sándor, Alsódahas. 
'orhúth f:rnö. Csepreg. 
zv. Forgách .Jánosné, I\:iskundorozsma. 

Forgács László, \'ác. 
Forgó Gábor, Karcag. 
"'i\'. Forkly Béláné, Sükösd. 
·aurnier E:úroly dr., Nagyign1ánd. 
öldes Béla, I\.unn1adaras. 
öldes Jenő, Zon1ba (Döryzo111ba}. 
zv. Földes Lajosné1 Veszprém. 
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Fördös Lajos, l\ecSkcn1ét. 
Frankó Andor, Szeged. 
f'riinkct :l\Iózes, I\övesliget. 
Frciszhergcr Kúrolv, .:\Iczüko1núr0In. 
Fridrich Sándor, Pécs. 
Fried Súndor, l\isvúrda. 
Fried Súndor, Húkospalota. 
Friechuan Béla, Bátyu. 
Friedn1ann József Nagykapos. 
Fricchnann Sándor, Kassa. 
Fricd1nann Súndor örök„ Nyirbogdúny 
Friedrich Ü<lön, Szentgotthúrd. 
Frindt Béla dr., Ilosva. 
Friss 'fibor. :'ilosonszcntjúnos. 
iizY. dr. Frils (il•zúné. 'I'olcsva. 
Frits .József, 'folcsvu. 
Frits Zol!ún. 'l'olcsva. 
Frilsch Oszkúr, Naszód. 
Fu~el I~lYÚn. Kassa. 
Füiep Agos\011 dr., lludapcsl 1·. 
Fiiley Aladúr, Nagydobrony. 
Fülöp Endre, Budapest, IX. 
Fülöp Lajos, Oroszvár. 
Fiilöp Péter. Pcstszenlerzsébcl. 
Fürst Elen1ér, Soroksár. 
FiirslnC'r Ferenc. Bezdán. 
Fiirs!ner Isl\'Úl1, Bezdán. 
Fürs·!ncr Jolún, Bezdán. 
Gaál Béla, Baktalórántháza. 
Gaál Béla, Jolsva. 
Gnál Endre dr. v. állan1titkár, Budapest \TI 
:''1. G.-iúl Géza, I\úlló. 

István, Füzesabony. 
János. Nagybúnya. 

iíál 'fiborné, Pestújhely. 
-;-íljda Pál, Siklós. 
;ut:unbos Béla, Pcstszcnlcrzsébet. 
"aian1bos János dr., Eger. 
üÜunbos l\áhnún, Acs és Gönyü. 

Ga1':11nbos I\áhnán, Csurgó. 
Galata László, Fülöpszállás. 
'Gallé Cornélin, Fonyód. 
Gallé Géza (ifj.), Lcngycllóti l·s Fonyúd. 
,GUllina Béla, liód1nczövásárhely. 
'Gara József, I-Ialmi. 
Garai Jenő, Itassa. 
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özv. vitéz Gaskó Béiúné (gáspataki), I\örösladllny. 
Gaycr .Tózscfné, szül. Laczka I\.a!alin, .Túszjúkó
, · hahna. 
'Gűbor .Jenő, 1\Iezökovácshúza. 
Gábori György, Budapest \'III. 
Gtihris In1re, ~liske. 
_Gájer ,Júnos. Fekclenrdó. 
G:U István, Losonc. 
Gáll Ferenc, Ilodrogszerdahely. 
Gálosi l<'erenc, N ngyvárad. 
Gáspár Arpád, Budapest lll. 
Gáspár Géza, Toponár. 
Gáspár Pálné, sziil. Bontilovils Olga, Galga111ácsi.1. 
G'áts Lajos. I\.örösbegy. 
aartner i>.Iiksa, IIuszt. 

ebauer Ervin (nen1es), Bács. 
ebhardl Zoltán, Bihar. 
\'. Gedeon Andorné, Taktaharkány. 
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Gedeon Gyula (ifj.). Szolnok. 
Gedeon ''aléria, Szolnok. 
Geduly Elek, Tápiószele. 
Gcfferlh Dezsií (ifj.) Székesl"chérvúr. 
Geiringer János dr., Baja. 
Gelei Gyula, Budapest VI. 
Gellér János, I\.iskunfélcgyháza. 
Genszky Géza, Zsámbék. 
Gerbert Andor, • .\lag. 
özv. dr. Gerbert Ottóné, Alag. 
Gergely István, Csorna. 
Gergely Jenő, Alap. 
Gergelyffy György, Nyiregyhúza. 
Gergelyi hnre, Pincéd. 
Gergelyi József, l~ula. 
Gcrhau.ser Sándor (loYag), Ujpl·.st. 
Gerő örök„ Dunaszerdahely. 
Gerö Sándor, TasnádszántÓ. 
özY. Gesztcrédy Ferencné. Érendréd. 
Géczy Dezső. Szarvas. 
Géczy Dezsőné (ifj.) örök .. SzaT\·as. 
özv. Géczy Dezsiiné. Szarvas. 
Gidófalvy György, I-lódn1ezövásárhely 

kutas). 
Glasz József, Budaörs. 
Glasz .Józsefné. Zsán1bék. 
özv. Glós Ottóné, Somogyjád. 
Glück Ferenc örök., i\Iargitta. 
Gliick Sándor, l{assn. 
G-lücksthnl i\fór. Zenta. 
Goldberger Lajos, Békés. 
Goldblatt Ferenc: Sárospatak. 

Ústein i\liklós, Kaposvár. 
bos Zoltán, 13udapcs! lX. 

<la 1\.r111in, Bia. 
-da I~iirolv, Lenti. 

Ohda i\Iihály, Nyíregyháza. 
·rka Arpád, Alcsút. 
"Szlonyi l\lór örök„ Abaujszina. 

"Iteszmann I·Iern1an, I·Iarkács. 
Öbl Nándor, Egercsehi. 

--Ödény Ilona, Debrecen. 
'fi°dény ,S{~ndor dr örök„ Nagykálló. 
·auner 1\.urél, Bicske. 

-. Göltl Púlné, Pécel. 
. Gö1nhös Lászlóné, ?\lór. 

inbös Zollán, i\lór. 
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Jnöry .Júnos, Csongrád. 
·p.czi Sán1uel, Budapest VI. 
'n_czy Súndorné, szül. \Vcinrich Zsófia, :\ranyo~
- megyes. 

fbe Gyula, Baja. 
_i'gey Dezsií, Nagykároly. 
i:gö 'l'ihor dr. (vitéz), Budapest VIII. 
\Görög Jenőné, szül. Buday l\-Iária, Bpest X. 
fög László, h~olozsvár. 
rögh Péter I1nre, Gyüre. 
liéf Gusztáv, Beszterce. 
ef 'l'ibor, Budapest, IX. 
ling Ferenc, Cservenka. 
n1 Hudolf, i\Iarlonvúsúr. 

1n1 Huclo!fné örök„ Siklós. 
'}J Ele111ér. 'I'úpiószenln1úrton. 
·hn1ann \'ihnos, Sopron. 
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Cirossingcr Júnos (okl. tnérniH\). l'jvi{h'.~k. 
Grossingcr l\i'1roly, lljvidék. 
Grósz Dezső, Ujfehértó. 
Grósz Dezsiíné, Ujfehértó. 
(irósz llPnrik. Nagydobos. 
llrósz Nagy Ferenc örök., J)ebrect•n. 
{irózer Dezsií dr., Borso<lnúdasd. 
il.z\:: Gróze~· 1;ajo.s,né, Borsoclnúdnsd. 
C1rosser :.\l1klos. l orzsa. 
Gruber :\rpúd, Budapest V. 
Grund Lajos, Szászlekence. 
Grlin\vahl Gyula. Budapest VII. 
(iriin\vald Jenií, Gyergyószenln1iklós. 
Gulyús Béni, I\ispest. 
Gunst ln1re, 'l'()rGksze111rniklós. 
Ciunst l\úroh·, 'riiriikszentn1iklós. 
Gutfreuncl Ai-púd, tlód111ezéivúsúrhclv. 
Guln1an Béla dr., Szalinúrné1neti. " 
Gulttnann Súndor. Gyöngyös. 
(lul\Yl'in lsl\·ún. I~ucora. 

(iul\vcin L:'iszlú. Szabadka. 

Gvaluv Púl. :.\[nrns\·úsúrhelv. 
ül.\'. Óyepessy Ferencné, s~iil. Zérigh Erzsébeti 

'l'iirjc. 
llyelvay .r\.ndor, l\arúcsond. 
Gyitnóthy Bl·lu, Pécs. 
liyorgycvics 1Iilcnkó, Felsükabol. 

Gyöngyösy Géza, Bérhaltavúr. 
özv. Györffy .Józsefné, 11osonszentjúnos. 
Gyürffy Lúszló, l{iskunn1ajsa. 
Gyüri Káln1ún, Alsócsernáton. 

;örkös Púl örök„ Kóka. 
,:örky Béla. llévizgyürk. 

,ílílg .Jakah. Csonoply:t. 
"tl1as Géza. Losonc. 
fiaas .József, Nagysuritny. 
fíaas ~lik\ós dr., Budapesl Vll. 
Hadnagy E. Antal, Sepsiszentgyörgy. 
íh1dzsy Endre, Budapest Vl. 
'fiaffner Ferencné, Ercsi. 
1laissinger lirlik„ Nyíregyhúza. 

zv. J lajúsz Pálné, Gyö111rö. 
Z\" l[ajdu I~rniinl·. sziil. ·ro1nhor Sára. Kassu. 
fíljdú l[ugó. :.\lezüriics. 

Hajdu .József, I3u<lapcst \·1, 
Ha.inal Gyula. Kut:1s. 
I}ajnal ;\liklós, 1\lakó. 
Hajnóczy György, \'cszprénL 
üalúpy Oszkúr. I3udapcsl IV. 
· Ialúsz íléla, I3udapest Vl I. 
Halász ln1re, Súrrétudvari. 
·Halász I\!úra, Szeged. 
Ilnlász Púl dr„ Kolozsvár. 
Hnlász Súndor, Ungvíir 
Halberg Oltó, Szúszrégcn. 

zv. I·lallósv Endrénl·. Csúvoh-. 
allu l v:ln, ··rakod. . 

I-Ialrnúgyi Ernö, Szárhegy. 
Halrnos Linól, Nasz\·ad. 
Hanuner Hudolf, Elek. 

.,_özv. l·lrunpek Lúszlóné, lharosberCny. 
· -Iangai Lr\'cnle dr„ Szeged. 



llangay Dczsö, Nagybánya, 
I-Tangay Dezső, Szederkény. 
I-Iankó Zoltán, l(arcfalva. 
liaranth Dezső, Felsőbánya. 
Harcz Lajos, Pestszentlőrinc. 
I·Iar1nulh I1nre, Regöce. 
Harr Júnos, Csákberény. 
I·larsányi I\:ároly, Budapest XIV. 
l·Iarllauer .Jenő dr„ Szabadka. 
I-Iartinann Chrislián, Bulkcszi. 
J·Iatv I\:ilin1únné. szül. Ne111es Sarolta. Kótaj. 
llauer Dávid, Hagály. 
I·Iaug János, Dunacséb. 
I·Iauslohner Irén, Őrszállús. 
I·lnutzingcr József, \'éménd. 
I-Iavas .József, Szentes. 
Havúr Súndor, Csurog. 
Húhn Dezső, Uszód. 
Hiickel M. Kúroly, Ujpest. 
I-Iüusser .Jakab. Búcsfeketehegy. 
Hecser I\úliuún, Székelynd\·arhely. 
I-Iccskó 'l'an1ás, Gon1bos. 
Heczler E111il, Orgovány. 
I·Ieffler Ferenc, Ajka. 
J·Iegediís Imre (káli), Nagyvárad. 
I·Iegedíís Zoltún, J\fargitta. 
}·legel Frigyes, I\:óny és Györsövónyhúza. 
I-Icgybiró .Jenií, Nagykovúcsi. 
1-Iegyes Géza, BudapCst, I\'. 
özv. líegyesi Arpádné, Szaln1árhegy. 
I·Icib Pú!, ·1·L·1uerin. 
J-Ieiszler Gyurgyovánszky Aurél, Zenta. 

tckclc Lúszló, Enying. 
elczler Teréz, Fél. 
ell Aranka, Sopron. 
ellcr L:.iszló, Iludnpest VII. 

):T. f-Iencz I\:árolyné, Veszprétn. 
zv. I·Iercz Gáborné, Csepel. 
Tcrczeg Ferenc, Bokod. 
erczegh In1re, .Jiiszfényszaru. 

.,;:Í-Ierczegh Zoltán, Rahó. 
i/i-fcrczog Elc111ér dr. örök„ 1'olna. 
~Ueringh Ernő, Polgúr. 

"U:;{~ J,qz\', I'ierkovich Súndorné, Pomáz. 
· ·«·::~:~· ZJiern1nnn .T únos, l\faroSvásárhely. 
.··iI'.~é l.Jiern1an n Lajos, Zen la. 
·:.<".;'1: .:üerskovits Sándor J\:ir„1lyh„iz·

1 <·:·2.~Jfetén~·j Dénes örÖk., A~)OSl;1g:. 
:\:@J Jleydnch I\ároly, Oroszkn. 
:;.)S't' LH~dervüry I·J ugó dr. örök„ Budapest v. 

<:l"''.:~Heray Andor dr„ Budapest, XII. 
2~'.:'.J: ;~'.hay György dr. örök„ Eger. 
<{:~f,:Jfunn1Plshnch Gyula. :\lsölcnd\·a. 

< ::~l.Z: lfi11 ffner .Jeni). Pilis. 
";~..J.Hnls :\d:ín1 (farkaslaki). Déda. 

:;{.fHn!s \'iln1a (f:irkaslaki), Xvúrúdszereda. 
inlz György dr., E:olozsvá~. 
odúszy Iván, Szo1nbathely. 
ofhauer Andor, I\:iszornbor. 
öfer Antnl, Budnpest \-'III. 
offn1a1Jn Géza, Dunaharaszti. 
!dy i\Iagda, Doboz. 

.olicska Dezsö, J\oiozsvár. 
llü1l(~cr József, .\fiskolc. 
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I·fangay Dczs<'.í, Nagybánya, 
I-Ianga;· Dczsö, Szederkény. 
I-Iankó Zoltán, 1\arcfalva. 
llaranth Dczsö, Felsöbánva. 
Harcz Lajos, PcstszcntlörÍnc. 
I.Jar1nuth In1re, Hegöce. 
I-Iarr János, Csákberény. 
I·Iarsányi I\ároly, Budapest XIV. 
l·Iarllauer Jenő dr., Szabadka. 
I·Iartn1ann Christián, Bulkeszi. 
J·[a!y I\últnúnné. szii.I. Nen1es Sarolta, h'.ó!nj. 
[]nuer Dá1·id, Hagály. 
Ilaug János, Dunacséb. 
1-Iauslohner Irén, őrszállús. 
llautzinger ,József, Vén1énd. 
I·Iavas József, Szentes. 
I·Iavúr .Súndor, Csurog. 
Hilhn Dezső, Uszód. 
Hiickel M. Kitroly, Ujpesl. 
I-fiiusser .Jakab, Bácsfckelchegy. 
Hecscr Kúltnún, SzékcIYudvarhclv. 
i'Iecskó ]'an1ús, Go1nbo~. · 
l·Icczler Eiuil, Orgovúny. 
J-{effler Ferenc, Ajka. 
I-Iegediís Imre {káli), Nagyvárad. 
I"legcdií.s Zoltún, 1\-Iargitta. 
l-Iegel Frigyes, I\óny és Gy(irsövé11yhl1zn. 
I-Icgybíró Jenü. Nagykovúc:'ii. · 
1-Iegyes Géza, Budapest, IV. 
özv. I-Iegyesi 1\.rpúdné, Szatn1árhegy. 
l·!eib Pú!, Tt:inerin. 
I-Ieiszlcr GyurgyoYánszky ~.\urél, Zenla. 

Hekele László, Enying. 
Ielczler 'feréz, Fél. 
fiell Aranka, Sopron. 
flellcr László, Budapest VII. , 
'OZ\'. !-lenez I\.árolyné, 'reszprenl. 
özv. I-Icrcz Gáborné, Csepel. 
Herczeg Ferenc, Bokod. 
Herczegh In1re, .Júszfényszaru. 
Herczegh Zoltán, Rahó. 
Ücrczog Elc1nér dr. örök„ Tolna. 
Herinnh Ernő, Polgár. 
··~zv. 1'.Ierkovich Sándorné, Pon1áz. 
-~Iern1ann .lános, r-.IaroSvásárhely. 
Hern1ann Lajos, Zenta. 
(Ierskovits Sándor, I\irályháza. 
Helényi Dénes örfik., Apostag. 
Heydrich I\.ároly, Oroszka. 
·Héderváry I·lugó dr. örök„ Budapest V. 
Héray Andor dr., Budapest, XII. 
Üihay György dr. örök., i;ger. 
i-Jinunelsbach Gyula. Alsolendva. 

inffner Jenö. Pilis. 
lÍints ..\dún1 (farkasla.ki). I)éda. 
Hints \'iln1n (farkash1ki), :\yúnidszt•reda. 
Hintz György dr., l\olozsvár. 
Hodászv l v:in, Szotnbathely. 
:Hofb:i.uCr .Andor, Kiszpn1bor. 
Hofer Anlal, Bndapest VIII. 
'floffn1a11n Géza, Dunaharaszti. 
'[fo!dy ~lngdn, Doboz. 
Iolicskn Dezső, I\olozsvár. 
Jolliine:lcr .lózscf, ?\fiskolc. 



1-Iol-ló Lajos. :.\IczilszHas és Dég. 
bollós Lúszl(HH\ szül. G:ottsch!ing I\ornélia. L<•l"lll~i 
I·Ioilós örök., I\övágóörs. 
Hollósy Pál, Zalaszántó. 
11 olly Ernő, H uszl. 
lfonéczy Zollún, Kispl•sl. 
Hort Viktor, I\nlozsvúr. 
llortobúgyi .József (vill·z). Snshalonl. 
I-Iorváth Antal, Budapest V. 
I·Iorválh Dénes dr. (lakácsi), Lövő. 
IIorvúth In1re. Csúny. 
liorvúlh .József', Puszlainérgcs. 
I·Iorvúth József, Szal·n1úrnén1cli. 
I-forvúlh I\úln1ún, I-Iídaln1ús. 
özv. l"Iorvúlh I\úrolyné, Bonchida. 
l'lorváth L:1jos, 1-Iodúsz. 
l·Iorvúth ()dön, Csúny és 1-Iorl. 
J.Iorvúth Súnclor (vitéz). "I'olna. 
I·[orvúlh 'I'ibor, L\lácléfalva. 
1-Ior\'Ítlh Zollún. Debrecen. 
llorváth Zoltún, Dcrnvc. 
l-Iörün1pö I111re, Diidsz~nlinHiú!y. 
[-Irabéczy Oszkár dr„ Budapest l.'\. 
f"Iubacsck I\úln1ún, f.Iindszenl. 
1-Iuber Ferenc, Nyergcsujfalu. 
l·h1dúk Vihnosné szül. Papp L-. l\Iargit, Pécs 
lluszúgh Lúszló, Zenta. 
f·Iuszák Lajos, Pápako\'ácsi. 
I·Juszúr I\:úroly, Bndacsonyton1aj. 
l-Iuszkay Lúszlóné (vitéz). szül. Praeforl 

I\:unbajn. 
J-Iutschenreiter Viln1os, Kótaj. 

-~z·v I-Iübner Józsefné, H:omló. 
ffti~•ös László (botfai), Budapest 

,Ihász Nándor, S~cntes. 
iló' Lúszló, Apnttn. 

"i1i'n Dusán, Ujvidék. 
Ukovils József, Dolha. 

VII. 

'Üle József, Szentes. 
lizv Illés Antalné, Budapest, Xlll. 
!llé~ Ede dr., fü1dapest XII. 

Illés Zsófia, Ny1rcgyha~a .. 
.. 1 C r Jrl·n. :\lakfal\'a. J!Jvés Ernöné. szu . ,sasza 

Hl),és Lajos, Bereck. . 
Iilykovics ,Tcnö,. Szobranc. 
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;;uosvay Béla, 1Ielykú.t. 
>·özv. In1re ,lóz~l!!'né, Csuc?.a. l·lal.n1i Súr:i. I-Jarla. 
:··Itnreh Gézúné (vitéz). szul. 
:'tnireh Jenő, Ujhartyán. 
.;·~rgaln1asrend, Budapest II. 
_ [rgaln1asrend, Eger .. 
'·rrgnhnasrend, N:1gyvarad. 
/[rgahnasrend, Pt;pa. 
> Irgaln1asrend, Pecs. . , . 
:--lrgnlmasren<l, Sza ln1~1rncn1ct1. 
·1rgaln1asrend, \T úc. 
Ispán Jenő, Buclnpcst VI. 
Istenes Ferenc, Udvard. 
Istók Irén, .\lakó. 
Istók ?i.largit, i\-lakó .. 

,_ l\'anils Károly dr., h.es~~lh~ly. 
1,·ún Arpúd dr. örök., h.1sber. 
Iván ?i.Iargit, I\:isbér. 



Ivkovics Júnos, Szabadka. 
Iz1nael .i\fárton, .i\Iarosvásúrhely. 

Jaegcr ,Jenü, Székelykeresztúr. 
.J:icgcr Viktor, Székelykeresztúr. 
Jakah til·za (rúkosdi), Ilcn_·cgszöllüs. 
Jakab Géza, Szaku1úr. 
.Jnkubházy Zsig111ond dr. (szenlúbn1h(11ui), 

Budapest, V . 
. /11kobovits En1ánuel, Ungvár. 
. :<.kuLovich Dezsü, Érsekújvár. 
,Janáki Dezsií, Hód1nezllvúsúrhcly. 
Jancsó I\.áln1án, Nyiregyháza. 
Janitsáry Iván örök„ Budapest II. 
.Janilsáry László, Budapest, XIII. 
Jankó Gyula, Zsúka. 
Jankovich J)énes. '.\-1ezölúr. 
.Jankovich Islvúnné, Pétcrvúsúra. 
Jankovich Zoltún . .i\Iezölúr. 
. Janovich István, Vál 
.l;1novich Jsf\·ún (ifj.). Etyek. 
Janthó 'J'ivadar (nemeshükki), I·Icrcegfalva 
Jákó .Júnos, Cegléd. 
üzv .. Júnossy Gézáné, Cegléd. 
Jónváry Endre, .Jászberény. 
. Higer I~. ,József, Nyirlugos. 
Jpges Rl·!a Soponya (•s l\islúng. 
.Jeges Zoltún, Kúlóz. 
Jeney l!-ilvún dr. (nagyenyedi). CsPpe!. 
Jeney Pál, Porcsaln1:1. 
. Jeszenszky Ernti, Bajn1ok. 
. lrszenszky Valér, I\upuvúr. 

::Jczovi ts J\úl n1ún (id.), Csúz. 
;rCzcn·i!s I\:tdn1ún (ifj.),Csúz. 
Jezsó Arthur, :i\Iedgyesbodzús. 
Jéhn Antal örök., Sopron. 

f)iroYcc Lúszló, Csúkvúr. 
'<-'Jobst J{úztuér, Szigetvár. 

':Jolánkai Judit, I·Iajós. 
·,Jóna örök„ Baktalórántháza . 
.Jóna Sándor, L\lúran1arossziget. 
Jónap Aladár, Debrecen . 
·.Joviún Pú!. Budapest XIII. 
Józan József dr., Iharosberény. 
Józsa Lajos, Budapest III. 
Józsa Lajos .l\Iiluí ly, Csurgó. 
Józsa Sándor i\lihúly, Kunhegyes . 
.Juhay In1re, Debrecen. 
Juhász István, llahuazújvúros. 
-,Juhúsz István, Hódrnezüvúsárhely . 
',Jurcczkv l3erlal:111né, .Jolsva. 

,',Just F'1:igyes, Szeged . 
'.ruslh Alfréd. Szentes . 
.lusth Alfréd 'I'úrsai, Szentes. 
:Juszkó Gyula, Acsa. 
,,'Juszt Oszkúr, E:ecel. 

„'Kabay .János, Hákosszenltnihály . 
'!\abay Pi~tcr. 1·'eg~·vernek. 

·'-Kaczián Sarolta, Pestújhely . 
'Kada Erzsébet, Budapest XIV. 
'f\ahler Frigyes. Csenger . 
l\ajdacsy Púl (ncrnes), Budatétény . 
r\alúb Ala<lúr, .'rurnyospúlca. 
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halán Gyulu, Budapest VII. 
Kalinúr Jstvún, Budapest VIII. 
Kahnár Zoltún, Székesfchérvúr. 
I\andell György, Nagyhalász. 
I\anva .Júnos. Petriic. 
I\.apiúrszky i\Iiklós, Pétcrréve. 
I\.apolka József, I\.aposvár. 
Kaprinay János, 1Iagyarszögyén. 
J\ara Jcnö, Szilágynagyfalu. 
Karabélyos Endre, Vcszpré111. 
I\.urabélyos Endréné, Veszpré1n. 
l\aritdi E1uil, 'l'iszahö. 
I\.ardos Zsign101ul, Súloraljaújhcly. 
l\arlovilz Adolf Ill. kir. kor1núnyfötanácsos, 
Karl<n·itz Lúsz!ó, Púpa. 
Karner .·\kos. Budapest XII. 
h:d·say Lúszló. :Nyiregyhúza. 
I\arvassy .J:'inos dr., Pincehely. 
Kassai Arlhur. Budapest IX. 
ii;r\·. I\aszih:i h~úln1únné, .Júszszen't!úszlú és 
özv. dr. E:asztcr Ödönné, Zalaegerszeg. 
Kasztner Súndor, Budapest \'III. 
I\asztriner Péter dr., Budapest XIV. 
I\athona Súndor, i'iagyszöl.lös. 
Katona István, :.\Iindszcnt. 
Katona i\Jargit, I\ecskc1nét. 
özv. I\atona Zsign1ondné, I\.ecsk('JJl{·I. 
I\.aufn1ann Gyula, Battonya. 
E:aufn1ann :Jlargit, Battonya. 
Kaufmann Zoltán, l\:assa. 
Kazay Adél Ilona, \iértesacsa. 
özv. Kazay Endréné, Vértesacsn. 

'fibor, Bu<lafok-I\.elenvölgy. 
Andor, Sútoraljaújhcly. 

J\údúr Lúszló, ·riszalJüd. 
,Kíikossy Zoltán, !{örmend. 

Yl\itldor Vihnos, Cece. 
;::I\úldori r.Iclanie. C:sl'JH•l. 
, J\állay In1re (cö\Yes sin1ándiJ, Geszt. 
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->I\ú!lay I\(i\111ú11 (ciitvcs sii11:·1ndi), .Júszkis{•r. 
,~E:úllay Lajos Lú:szlú (cÖIYes si1núndi), Földes {•.;,; 

'l'e!i~llcn. 

Ann::i. Zúhony. 
Béla, Budapest VI. 
Ernö, ?\lálészalka . 
.Tcni.i. Szenlta1nús. 
I\úrol~» Páty. 

E:Hn1ún Súndor, .Júszherény. 
Kúln1únné I\:iss Irén. I\.crrny. 
özv. Kúlnnv Istvánné, Nyiradony. 
özr. I\:úlnaV Zúdorné, Szentgál. · 

.K:iposztúss)· qéza, Debrecen. 

.özv. l\úroly Arminnc, Budapest \' 1. 
Kúrpúli Adolf, 'I'iszaföldvúr. 
Í(úrpáti Sándor, Isaszeg. 
I\úlai Gizella, Szcghalotu. 
Kátai Gvula, Budapest VIII. 

. S.~ Istvún, ?\lonor. 
'i\ef cv .T únos, 'fak:laharkány. 
Kelc~sényi Ferenc, Dunapataj. 
Kelcn1en Hóbc-rt, Barabás. 

"Kele1ncn Sündor, Hozália. 
Súndor, Zilah. 
SúndonH~, Hozúlia. 
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Kclcn1en Súndorné, Zilah. 
l\elen1en Zoltán, Sárszentmihály. 
Keleti Ede, i\lunkács. 
Keller Béla, I\ishegycs. 
Kellner Géza, Ilon1rogd. 
Kellner László, Pelsöc. 
Kellner O<lüu, illiskolc. 
Ke1nény Gyula, Budapest, VIII. 
Ken1ény Jenő, I-Iuszt. 
J\en1ény Jenőné, I·Iuszt. 
I\en1ény Lúszló V ároslöd. 
Kemplerné Péter i\Iargit, Budapest IX. 
I\ende Ervin, Budapest V. 
Kenessey Antal, I\:apuvúr. 
Kenéz Ferenc, Ócsa. 
Kenéz ~Iihály, Nagybocskó. 
Kenyeres György, Győr. 
I\crbolt Dúniel, \'eszprém. 
Kerekes Etelka, Abaujszántó. 
l\erekes István, Szentes. 
Kerese i\Iargit, Sashalom. 
Keresztes 1\rpádné, \' eszprénl. 
dr. 1\.ereszles i\liklósné szül. Kropp Ilona, '""""'' 

palota. 
Keresztély János, Albertfalva. 
Keresztény Béla, Pécs. 
Keresztény Gyuláné, szül. Csilléry 1-ledvig, 

pest, VIII. 
Kerényi Lajos, Nagymagyar. 
i~crpel György, I3udapcsl \'. 
Kerpel Pál, Budapest II. 
}{erpel Púlné szül. szcrgényi Geíst Henée

1 

'érpel Viln1os, örök., Budapesi, V. 
, erschbau1nnu1ycr Károly, Esztergom. 
erlc~sz Elemér, Nagykörös. 

Kertész Ernő István, Abádszalók. 
"Kertész .Tózscf, Orosháza. 
'íicserü József, Györ. 
f\cserü i\fiklós, Vasvár. 
Í{csslcr Ar!úr örök„ Fclsöszúszújfalu. 
'f{cssler Gyula, Apc. 
f{cssler Pál örök., Nngybócskó. 
Keszler Ervin, I\:assa. 

I\:ékcssy Ish·únné. Bereltyószéplnk. 
t~ki Ervin, .Túszherény .. 
éki Er\'in Társai. .Túszhcrény. 
éld i\Iiklós dr .. Tiódmezövásárhely. 
éler .T:Inos, Gvula. 
éstnárkv Elek~. Békéscsal1:1. 
ézdi~I..:t;vúts Súndor. Cigúnd. 
hirer Antal. Szegvár. 
ilián BP.la. 'fan1úsi. 
iller Zs. Ernő örök., Budapest Ill. 
iráldi .Júnos dr„ i\Iiskolc. 
_irály György, Pes!szenterzsébet. 

ÍUrály ,József, Szabadszentkirály. 
Király ~Iihály (vil0z). :\lakó. 
l~·i_rályi l\Iiklós, 1'\:on1ii ro111. 

Kis .A-ndor. Dévavúnya. 
'is Lajos, Ujpest. 
ishonthv Zoltán, l\.on<loros. 

Ant~l, Uraiujfalu. 
Attila, Szőreg. 
Endre, Pécs, 
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Eiss Ernő, Békés. 
Kiss Ferenc, Kötcgyún. 
Kiss Gerő, Szallnúrnérneli. 
1\.iss István, Szikszó. 
Kiss Islvún, 'l'örökkoppány. 
I\.iss ,J. I~rnli. ~lakó (Cjvúros). 
I\.iss .J. Ernii üriik„ .\lakó (Cjvúros). 
I\iss .József, Szilúgyson1lyó. 
I\iss Lajos clr„ Kistelek. 
dr. i\iss Lajosné, Szeged (Fclsí.ívúros). 
Kiss Lúszlónc.\ sziil. Vúgócs Keresztes Ilnn:i,Szegét 
1\:iss Péter, J")iósjcní\. 
özv. E:iszcly linrl~né, ?-.·Iajs. 
Klasz Hudolf, So111orja. 
Klein En1il, Kaba. 
Klein Ferenc, Ne111esbikk. 
ÖZ''- HJein Gyulúné, Nagykürös. 
Klein Jenií. ,Júszl:ul:h1v. 
Klein Sándor. Bodzásujlak. 
Klcinrath l\ú!111únnl·. Fe!síilt•1Hh·a. 
ElC'itsch Lúszlú. l\iszo111hor. 
dr. 1\..-!okocsúr Kúro\yné. Boldogasszonyf:1l\'a. 
I\lubccz Pú!. Salgótarjún. 
dr. E1111rr Zo:1tinnP. sziil. Elrk Livia. Bpl"d 
Knöpfler Zsig1nond. GiírgényszPnlin1rr. 
dr. Kocsis Endr(~né. Szeged. 
I\ocsis I111re, Bud:iprsl \'. 
1\ocsis .Júnos. l\agylózs. 
l\ucsiss l)ezsc'i. 1::1esd. 
l\:ocsuba Ele1nér. Budapest VJI. 
I\ócziún Dezsö, Berzence. 
Koczka Pú!, Szolnok. 
Kodrik I\:ároly dr„ Vállaj. 

;ohut Pál, Barcs. 
',;.olbay Hudolf, Dévnvflnya. 
'Kollúr GahricLla, v·úsúrosna1nén y. 
\olos Barnabás, Szerencs. · 

Í\olos György. Fajsz. 
,RolozsYúry .lözscf, ()!áhszenlgyörgy. 

,''-Kon1lósi I\úrolv, ~Iélvkút. 
Ko1nlóssy I\árÖiy (ki.Sfaludi), Sárköz. 
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Í\oncz András (nagysolymosi), Székelyudvarhely. 
Konkoly Dezső, I-lódmezövásárhely. 
}\onrúd Géza dr„ Budapest Vili. 
:''Konrúd Kúln1ún, Csíkszenl1núrton é.s 'I'usnúd-fiirdö. 
:Konyáry I3éla, Ferlöszentn1ikló.s. 
Itopúcsi .Súndor, Budapest, 'TI. 
J\opp l)ezsii, Baja. 
'J{orúni Zoltúu, Budnpcsl XIII. 
:)\orányi i\Iiklós dr. Budapest VIII. 
''.)izv. l\orhu!y :'liiklúsné. liyergyószenlrniklós. 
'Korcsok Béla .. 1:·1szdózsa. 
,_ii_Z\". Koreck Frigyesné, ~lezörücs. 
özv. ]\:orctkó Gézáné, Bajna. 
_í(orilsánszky Dénes, Köl~sd ('I'orn1úskölesd). 
I\orilsúnszky Ottó, Budapest \'I. 
{oritsúnszky Viktor. Budapest VI 
\unnán.~· Géza, Fehérgyannat. 
~orrnos .-\ladúr, Budapest V. 

„Z\'. I\.ornhoffer ,Józsefné, l\:likepércs. 
~oroknay László, Lébény. 
órós IstYún, Hákospalola. 
orosy E.ároly, I\élcgyhúza. 
orpos Lajos, Nagykáta. 
ory 'l'ibor, Nagysajó. 
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Kósa Károly, Verebély. 
Kósa örök., \ 7crebély. 
J\ósa Sándor, Sárospatak. 
Kosak Thcodor, Csáktorn)·a. 
Kossuth László, Békéscsaba. 
h'..otsis Jolán, Hépceszemere. 
1\:olsy Ferenc, Siófok és Siófok-fürdőtelep. 
I\:ovacsics Kresiinir dr., Csáktornya. 
l{ovách Tihamér, J{omárom. 
I\:ovács Andor, !\1arosvásürhely. 
Kovács Barnabús, .JóZsa. 
J. I\.ovács Béla, Balatonfiire<l-fiirdö. 
E:ovács Don1okosné, l{olozsvár. 
özv. I\.ovúcs Ignácné, J{ászonultíz. 
E:ovúcs Istvún. Békés. 
E.ovács Islván, Szalacs. 
Kovács .Júno.s. Szat1núrnl·111(•!i. 
özv. E:ovúcs Józsefné. ~lezc'íszi!as f>s Dl·g. 
Kovúcs E:úhnún. i\leztíkövcsd. 
özv. 1\.oyúc.s Lajosné. Barabú.s. 
Kovács Lúszló, Bicske. 
Kovács László, Letenye. 
Kovács Lúszló PilisYörösvúr. 
hovúcs ;\lihúly (sikari). l\.t•cske111ét (Lakylclek}:·· 
Ko\,ÍCS ()dönné. szül. ?\Il>sz{1ros ?-.lclanic dr .. 

Budapest III. 
I\ovúcs 1':11nús. SlridóYúr. 
KoYÚcs Zolilún (uzoni), I\.olozs\'Úr. 
özY. E:ovússy Arpúdné, Szahnárné1neti. 
B. l(ovássy István, Felsövisó. 
1\ovússv ZoltúTL Szal1núrnén1eti. 
l(ovúts. Aladúr (Yit0z), Budapl'sl IJL 

Kovúts Béla í\lihály, Balatonlelle. 
váls Dénes, Nyárádszereda. 
váts Gyula, Súrbog<1rd. 

lváts IslYán, Hákóczifalva. 
fr···v. Kováts E.áln1ánné, Rákóczifalva. 

ováts László, 'fiszadob. 
;. Kováts Tibor, tlajdusíunson. 
ózn1a .János, Gyergyószenl1niklós. 

''Ózn1áry Zoltán, Gönc. 
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iV. J(ozrnáry Zoltánné, Gönc. 
őhaln1y Elek, Balassagyarnu1 l. 
Ölcsei l\cnde ?\Iihályné, szül. Lukúcs :\gnes, 

Perecsény. 
Ön1öcsy l(úln1án, Szigetszenhuiklós. 

"'öpeczy Súndor, Ada. 
örn1endy Elcn1ér, Budapest \'II. 
·\'. I\ör1ncndv I\á!Jnúnné. Karád. 

l{örn1endy ·Sándor, Budakeszi. 
. J(őrössy Istvúnné, Nagykáta. 

·rössy 1'ibor, Gyilncsbükk. 
zcghy József, Csantavér. 

vári József, 1larosvásárhely. 
Övcsd.' Lú:s1;ió, Apahida. 
Övcsdyné Eperjessy 1Iargit, .Apahida. 
ncz Gusztáv, Dragon1érfalva. 

racz I\.ároly iirök., Drago111érfulva. 
filiger IstYún, SzinérYáralja. 
:fass\' Félix, Bácsbokod. 
fnszÍ1ai József, Ga111ás. 
:faus Ferenc, liódság. 
\;.. I\rausz ~Uklósnl>. :\fúrarnarosszigcl. 
áusz Oltó, l\o!ozsvúr. 
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Krnusz Sándor, Nagylucska. 
Krún1er Ferenc, Battonya. 
Krúnczly Ferenc örök„ Szegvár. 
Kránitz Imre, Don1begyház. 
I\:rün1er Szilárd, Szolnok. 
Krebsz Géza, Budapest XIV. 
Krcuz Valdcrnár, i\Iihúlyi. 
Krébesz Lú~zló örök .. Pilisvörösvár. 
l\:rérner Lajos (ballai), Dés. 
I\réter Endre. Dúrda. 
l{réter .Jakab, Péterrévc. 
Krier Syhilla, I·Ihneshúza. 
Krinitzky Púl, Seregélyes. 
özv. l{risúr Aladárné, Pásztó. 
Krisló Nagy István. I-Iódn1czíívúsúrhc>I\. 
Kri~tór L_~IJDS. I\i.skun111ajs,1. · 
l{roha Rez!-.Öné, Budapest, VII. 
l{ronc1ner Súndor, I·Iajasd. 
Kubinyi Endre. Kürnve. 
Kucsera In1re, Léva. · 
E:ucsera László, Ipolyság. 
Kudar .Jen() dr. ürök., Nógriúh·eriiee. 
Kueres I\:úroly, Nagyszalonta. 
f(un Aladár, Budapesi IX. 
iizy, l\lin Islvilnné. Bilke. 
Kurtz Endre, Törökbálint. 
Kurucz 'fivadar, Szikszó. 
Kutassy I\:úln1án, J·Iajduböször1nCnY. 
Kuti E:iiln1ún. 1'örökszentn1iklós. . 
Kürthy Púl, l3ihartonla és Nagyr{1Ju>. 
Kiirthy Pálné, szül. Rasztorich i\Iária, 

Dezső, l\:örtnend. 
Dezső dr., l\.őszcg. 

aczka .lóz:-;ef, l\.olozsvár. 
Ladányi Andor, Budapest VI. 
Ládányi Lajos, l\.ölcse. 

':.Lajbck Jenii dr., Budapest VII. 
<·Lajos Tibor, Dunaszekcső. 
~:Lakatos Antal, Sövényháza. 
·Lakner Gyuláné, Sajószöged. 
'Lamberg l{ároly, Budapest XIII. 
Lamboy Lószló, E.ispest. 
·Lang József, Budapest, III. 
Langhof László, 1'opolya. 
Lassúnyi Jenő, Szolnok. 
Lassányi ,József, Debrecen. 
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Lassú Nándor, Pestszentlőrinc. 
'Laszlovszky János, 1\lczőkövesd. 
~özv. Latinovits l;ézúné (borsodi), Cegtt!di>l:rceL 
Latinovits Odön (borsodi). Ceglédhcrccl. 

·taulncr Lajos, 'l'ürlcL 
Lárn Elc1nér örök„ Budapest, VI. 
Láng Oszkár, Soroksúr. 
Lúpossy l\úroly, Alsó\'crecke és Volóc. 
'.Lúrent:z Lúsz!ó, 'J'o1npa. 

Lúszló (ifj.:1 . .lúnoshahna. 
Lárcnt:z Lúszlönt~ (ifj.). szi.i L :\'agy pú 1 ~Ia rgi l, 

,Júnosl1aln1a. 
r. Lúszay Gézáné, Veszprl·tn. 
~ászló 13erlalan. I\úpolnúsnyék. 
.riszló Béla, Ungvár. 
ászló Géza, Barátka. 
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László István, Etéd. 
László J. I\áln1án, Zsán1bok. 
László Tibor, E:ispest. 
Lázár Dezsö, N érnetlad. 
Lázár .János, i\Iezöcsát. 
Lúziir József, Budapest \'III. 
özv. Lúzúr \".iklorné, Gyergyógysze11!1uik!ós. 
Lehr .Jakab, Zoinbor. 
Lehr János, Ujverbász. 
Leinzinger Gyula örök., Szeged. 
Leinzinger i\Iária dr„ Szeged. 
özv. Lelovits Józsefné, Sopron. 
Lemherkovics Ernő, Ujpest. 
Len1bc1kovics Ernőné, szül. Illl·sy 
Lendvai Aladár, Ungvár. 
Lendvay Endre, l{öszeg. 
Lendvay Lajos. I\.öszeg. 
Lengyel Antal, Nyirn1ada. 
Lengyel Béla, Bocsárlapuj!íi. 
Lengyel Endre, Húkoshegy. 
Lengyel Lajos, Lajosmizse. 
Lengyel László, 1Iedgyesegyházn. 
Lengyel Lúszló. Púlfa. 
iiz,·. ifj. Lr:ngyel Suinune. Szt!ke!ykeresztúr. 
Leövey Zollún, Nyírtnss. 
Leskó Vilmos, Szeged (Ujszeged). 
Leszkovúc :\liléta (ifj.), Óverhúsz. 
özv. id. Leszkovúc i.\Iilé!úné, ()\·erhúsz. 
Léderer Ervin, Budapest IV. 
LCttnúnyi l.stv:.in. Szal.iadkn·Nugyfény. 
Lévay József, Solt. 
Lt~volt Istvún dr., Pestszenterzsébel. 

iber Béla, Kaposvár. 
Ijebn1ann Dezső, Budapest VII. 
jO"eti Ernő. Kalocsa. 
i;pe hnr~, Hf1kossze~1!1:1~ihály. 
iptai Albert, BcretlyouJfalu. 

__ Liplny Ernő, Szenttamás. 
Líssauer Emil, Tornalja. 
Liszkay István örök„ Bugyi. 

ilschel Emil, Dés. 
Ollok László, Rudabánya. 

Loolz Richárd, I\.ön1lö. 
"osonczy Ferenc, i\losonszolnok. 
.osonczy Vince, I\:aposvúr. 
,'o\'asy Dezső, J{alocsa. 
o\'nssy örök„ Baja. 

:iibl In1re dr., Szeged. 
öchcrcr Gyula, Soroksár. 
Ücherer 'l'arnús, Budapest IX. 
öffler i.\larcell, Csíkszereda. 
~iirincz .iúnos. Beregszúsz. 
,őrincz Sóndor, Szirúk. 
:tJrinczy Lajos, Csön1ör. 
zv. Lörinczy Lúszlóné, Békéscsaba. 
Ő\vy Elemér, Szamosújvár. 
Ugosi Béla, Ercsi. 
ukúcs Dénes, Budapest, XIII. 
\1kács l:;-erenc, Budupest, II. 

Ferenc, I\.olozsvár. 
I1nre, Bo<lvaszilas. 
Lúszló, Apátfalva és :\lagyarcsanúd. 
L{1szló1H~. Apátf:rlva. 
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Lukúcs Vihnos, Nagykunizsa. 
f,11kúcsy Zoltán, H.ákosszentn1ihály. . 
Lnk:'it'S) Zoltúnut'. sziil. Heiler Hózs;L 

1nih{1\\'. 
LtÜiúls Bél~1 (c!lrckarcsai), Szt·kcsfehl·1·yúr. 
Lukinich J)l'zsú (id.), Pilishorosjcn<'i. 
Lukinich Dezsii (ifj.). Szegvúr. 
Lux 1\1·11old. J)ehrecen. 
Liigner J(an1ill, Sárosfa. 

:\Iadarassy .-\ndrús, J\assa. 
l\ladcrspach Endre dr., Húkosligct. 
özv. :\Iagarúsevich Bozsidúrné. Pal:'inka. 
i\lugay h:áln1ú11, Budapest VII. 
i\Ingi l\lihály, Gesztely. 
i\Iagoss Sándor, Nagykálló. 
i\Iagyar Pál, 'l'ó,szeg. 
:\Iagyary-1\:ossa Gusztáv, Budapest XL 
~fu.gy;1ry-Kossa L.úszl·ó. Budapt>sl VI. 
}.Iagyary-I\:ossa Súndor, Székesfchérvúr. 
özv . .:\Iaier Györgyné, Don1begyllúz. 
:\Iajor :\goslon (dicsöszenln1úrtoni). I\:islt•lck. 
i\1ajor Elek, 'farjún. 
:\Iajor István (dicsüszcnln1úrlouij, hlluszl'nl~ 

1niklós. 
özv. ).Jujor )lihályné, Debrecen. 
:.\Iajorossy BCla, Budapest XIV. 
:\fajos Pál, Budapest \'I. 
:\!akai E1nil, Fiizcsgynrrnal. 
i\Iali:ay Antal, I~Iódsúg. 

?\lakay I\ároly, Kiskunhalas. 
özv. :l\Iakray Józsefné, Szany. 

ukrny László <lr., Bain. 
an IZornél Ér1nihúlyfulvn. 
·• ndel József örök., Debrecen. 
nndel Pál, Budapest Ill. . 
andics Béla, 1\Iáran1aross~1get. 
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ann Gi~zti dr„ Budape.st X. . . . 
r. i\Ianyúkné Szat111.na_ry l\'anka. D1\ro. 
zv. :l\larbcrger Gyulune, Bud~pest ~· 
farinczer Jenő, m. kir. kormanytanacsos, Csorn.1. 
arkovics .:\nt:1l, Búcsföldvúr. 
nrkovics Pál, Győr. 

·· kovits Jenö, Budapest, V11. 
Mnrosi Adolf, Ungvár. 
~farosi :l\liklós, Ungvár. .. _ 
~{arostöi István, Szeged, (Fels.okozpont). 

..:)fa-rsó i\Ietzger Ede. Sujókaz1nc. 
:'·1arton Szilúrd, Núdnsd. 
)lnssányi Géza, Galánta. 
\lassányi :l\1ária, Galánta. 
·~h1b1vovszky Gusztúv, Szerencs. 
Malhéscr Jenő, 11akó. 
~latolcsy Gábor <lr., Pusztaszabolcs. 
..jJatolcsy István, Adánd. 
;.iizv. dr. !.Ialolcsy Károlyné (viléz), Budapest \'III. 
„·~dr. :\.fatolcsyné \rajda Ilona, Adony. 
:::jlattyasovszky Gyula, Torna. 
}.Jaucr Hichárd, Újszivác. „ 
·,)[auksinszky Antal, Dombo. 
\lanrer Andor, I\.assa. 
\Iaurer Kornél dr„ Budapest XIV. 

favcr I\.úrolv. Pécs. 
~IáCz Akos, Gyonui. 



572 

i\lácz Akos örök„ Gyon1a. 
Máday Aladár, Gyoma. 
Mály László, Budapest X. 
i\Iúndi ,Jcnö dr., Zalaegerszeg. 
:.\h'indi-Szabó Béla, Eger. 
l\Iándy Istvún dr. Polgárdi. 
i\Iánity Szevér, 'I'opolya. 
i\I:1nya József Vecsés-Csákyligel. 
i\larkus Dezső, Víunosn1ikola. 
i\Iárkus Gyula, i\Iecsekszabolcs. 
i\Iárkus Kornél, Gomba. 
i\Iárkus i\Iárlon, \ 7eszprémvars:lnv 
i\fúrlon .J(1nos, Nádudvar. -
i\[ártonfi László dr., I~olozsvár. 
?\Iásity i\liklós, Ujvidék. 
"láléffy Endre, ~l'úrkeve. 
l\Iáthé l\lihály, Szeged. 
:\Iútyus Búlint, Veszprérn. 
i)zv. i\Iccs Balogh Lajosné. Nngy1núgli!'s. 
:.\Jedgyessy György, Nagydobos. 
i\Icdrcczky Nándor. Ikervár. 
l'-dedreczkv Nándor, Sin1aság. 
:\lcdveczk~· .i\liklós, Nagymaros. 
i\Iedvegy Béla, Békéscsaba. 
i\Iedvigy Ferenc dr. Nagyvárad. 
i\ledz~hrodszky Ignác, .lúszalsószentgyörgy. __ 
jJedz1dbrodszky Ignácné, szül. Szauer Konstanth1.: 

J úszalsószentgyörgv. 
i\leisels Andor, Budape"st VI. 
:.\Icisels Imre, i\Iáranu1rossziget. 
i\Icisels Irén, Abaujszántó. 
özv. i\leisels i\Iiklósné. Abau_jszúntó. 

~lelcher Lajos, Verpelét. 
&Ielzer Alberl, Beszterce. 
>~Ienczel Edith, Tab. 
l\:fenich István, Egyházasrádócz. 
Í\Icnner ()dön, Diósgyör-Vasgyúr. 
,-~Icnner Zollún, Diósgyör-Pcrc~eshányatclcp. 
~[erez Lúszló dr., Budapcsl IX. 
~lerész Győző, A.jnácskö. 

,,,:;_~Ierkcl Olló, Ószivác. 
<.iierkly Belus József dr., Nagykanizsa. 
::\Merkly Belus Lajos, Nen1esvid. 
,,.~fertha Ágoston, Bükkösd. 
',l\Ierthn Lajos, Pécs. 
,j\Jervai Géza, I\.isújszáUús. 
'.-~Ieslcr László, CeglPd. 
'fcslcr Núndor, Bi1kc. 
~[estcr Sándor, Irsa. 
',)fets Balogh Súndor, Kisúj.szúllú.s. 
~Icls Gúbor, Sar1nasúg. 
\rezei Gvula. Sznbadszúllús. 

~:-~rezci .lÓzspf. Boc.sárlapnjtéi. 
-_~Iczci Súndor. I-Icgyc.shalon1. 
)lcző Ernő, Nagyvárad. 
~lezö Ernőné, szül. l\.ain Eszter, Nagyvúrad. 
'1tégay Árpád, l{assa. 
:~!éra ''iklor, Szászrégen. 
-,~fészáros Imre, Szeged (Alsóközponl). 
)lészúros In11·e, Szendrő. 
~Iészáros In1réné, Szeged {Alsóközpon t). 
'l\lészúros Istvún, Gáborján. 
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i\[észúros Islvúnné, sziil. Nagy ::\largit, .Túsz.szent· 
andrás. 
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.\Iészúros ,József, Boróc. 
i\Iészáros Zoltán dr„ i\Iiskolc. 
1\lészöly i\fútyás. Budapest VII. 
::\f ézes .\Iihúlyné (ifj.). Ostffyasszonyfa. 
i\Iichcls Gyula, Ujvidék. 
::\I.ichi"li i\Iihály (ifj.), 13úlaszék. 
i\Iichl Géza, 'I'ata. 
i\lichna i\lihály, Pápa. 
i\fihalovits Jenő dr., Debrecen. 
i\fihalovi!s Jcnií örök., Debrecen. 
i\Iihályi Lajos, Nagyvárad. 
i\likecz Zoltún, I\en1ecsc. 
::\fikcs Edit, Debrecen. 
i\likcs Elek, 'I'örökszcnlrniklós. 
iizv. ::\lik.cs Ferencné, Kiskunhalas. 
i\Iikle István, l,Iernúdzsadány. 
í\liklós Aladár, Húkospalola. 
:\Iikó Sándor, Budapest VII. 
ivliksa Gvula (Oiód~ Várallyai). Csen!!er. 
:\Iilosc\· ZsiYojin. ()fulak. 
.\lio\·úcz ltnn.'. Bnr:ics . 
.\Hschingcr Viktor dr„ Dés. 
:\!ispál Hu<lolf, lfód1nezövúsúrhclr. 
.\filtcln1an .Jenő, E:aposvúr. ~ 
:\lóczúr Gúbor, Dú\'od. 
özv. De l\foder Dénesné, .fúszladúnv. 
öz\'. l\Iodra Lászlóné sziil. E:elecsé~vi 

pcst VIL , 
'.\Iodrcsin ,Júnos, Búcskossuthfal\'a. 
.\lohil!a Hezs(i örök .. G\'\ír. 
l\Iohr Imre, Kőszeg.' · 
Moldt lléla, Budapest Vll!. 

,,Jdld\'Úll Lajos örök., Szeged (UjszegcfH . 
özv . .\Iolnár A. Dúnielné, Dunaszekcsc'i. 
i folnár Albert dr .. 'l'iszabü. 

1 Iolnár Alfréd dr„ Budapest IV. 
'Iolnúr Antal, Pestszenlnnre. 

;-;!oinúr Erní), ?\e1nesbikk. 
~Iolnúr Gyula, Ujfehértó. 
'-~Iolnár ,J~nüné, szül. Schultz Frida, Do1noszló. 
özv. l\Iolnúr Kúltnúnné (nc1nes), ?\liskolc 
~lolnúr László, Cibakháza. 
~folnár Lúszló örök„ 'l'églús. 
:-~Iolnár i\Iihúly, Orosháza. 
-~Iolnár l\Iihály, Szatmárnémeti. 
í\. i\Iolnúr 2\Iiklós. Óla"cskc. 

Y)Iolnúr :\Iiklós (ldi1n!ödi). Gyiír {Núdorvúrosj. 
'.\Iolnúr i\Iiklósné, Szob, 

Mór Gvuln, Dunahnraszti. 
,·t;~lór L~lJos. Sútoraljaújhely. 

?\fúr S:'n1dor iirük„ ílcrcgszász. 
~Ior,·av .József örök., \Ieziíkövesd. 
')tosko·,·i\s :\Iúrton. S:ljószcntpéter . 
~[ast Hudolf, I101noklcrcnyc. 

'./jloys .János, i\yirkarúsz . 
·_;\lózcs Elc111ér,. Algyő. 
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,:-:\lózcs E:úrol y, Értnihályfal ,·a. 
dr. :\Iunkúcs;· Gyulúné, szül. :\l·111c\h l\111a, Húe

ke\'e. 
::-dr. f..11.ró Lúszlóné, sziil. Csonka Vilma, Barnnya

szcnllűrinc . 
~lühlrad ,Jenő, UjpesL 
:~liiller El~k, Gyürszentivún. 
'Jliiller Lúszló. ;fiszasiily. 



576 

i\l~_iller ;\Jór örök., tiódrnezövásárhelv. 
i\luller Viln1os n1. kir. korn1ánytan~ácsos, 

palota. 
özv. ;\fiinich Rudolfné, i\farcali. 
öz_~'- i\liinster I1uréné, Jászapáti. 
,\luuster ~ándor, Nagyoroszi. 

d_r. Nagel Istvánné, Budapest IV. 
~ag}: Béla (lukafalvi), Bőnyrélalap. 
S. Nagy Békt Súndor, :\Iúr::unarosszigel. 
dr. ~a?y _Bl·!úné, szül. Berkó \!ária, Budapest IV 
l~cgcc_z1 ~agy Uélúné szül. Göhel ;\Jargit, Pécs. 
\ecset Nagy Dezső, Egeres. 
Nagy E . .Jenö, Köveskál. 
Nagy Elek, l\Iecsekalja. 
;\"ugy E!en1Cr, Cson-grúd. 
Nagy Ernő, Pocsaj. 
Nagy Ferenc, Csépa. 
~·agy Frigy_~'s .. dr. örök .. Kunhegyes. 
ozv. Nagy Gyorgyné, Szeged. 
Nagy In1re, Budapest VII. 
.\agy Iinre. Pcs!szcnlcrszéhct. 
Nagy hnre, 'förökszentiniklós. 
Nagy 1slván, Foktő. 
i'.'.agy István, Párkány. 
Nagy István örök., A.vasfelsőfalu és Bikszád. 
Nagy Jilnos, Gúdoros. 
Nagy Jenő, Bonchida. 
Nagy Jenő, Dorn!Jrád. 
Nagy .Jenő, 1\Iarosvásárhely. 
Nngy .József, Kápolna. 
Nagy I\:ílmán, Zagyvarékús. 

I~úroly, Nyíracsád. 
Lúszló, Zo1uhor. 
László (habocsai), Cinkota. 

áli Nagy Lórúnd, Bösúrkány. 
fikácsi Nagy Lórúnd, Székesfehérvár 
rngy Pál {olgyui). Púncl-lcseh. 
__ rngy Zoltán, Ikervár. 
_'ngy Zollún, E:olozsvúr. 
r3gygyöry Ele111ér, Nagycenk. 

-~'Tan Sándor, Szalluárnémeti. 
Nádas ln1re, Nyirbátor. 
í,fúdasdy János, E:orond. 
"'zv. Nádasky Szilárdné, Csantavl·r. 
N'án Károly, Hajka. 
+ánássy Sándor (ifj.), Cngv:·1r. 
\úni .lános, :.Iiszlólfalu. 
i:iigclc Géza, Budapest Vili. 
Tedelvkov Zsivkó, Szilbúcs. 
:eruc:S Súndor, Dernényhúza. 
;:e111Cnvi Núndor, Budapesl !:\. 
1cnúd;1vics Lúszló, l'jvidl•k. 
'enúdovics ()\ga, Cjvidt·k. 
~cruda Núndor dr., Zalaszentgrót. 
zv. Netkovszkv .Júzsefn(•, 'l'cngcit~. 

Nelkovszky Lá~zló, Tengelic. 
'clzasek Hezslí, 'l'olna. 

Neu\velt Pál, Komárom. 
Nékán1 Aurél, Pécsvár:1d. 
Né1net TZornélia, Debrecen. 

1én1et László, Ujpest. 
-Nén1elh 1\ndrás, IZolozsvár. 
Né1nclh ..\rn1in, 13udapcsl IV. 
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Nén1eth .Júnos, Bükk. 
Nén1cth János, Nógrúdveriíce. 
:-\én1eth József, Dunapentele. 
Nén1cth József, Gutn. 
Né1nc!h .Józsefné sziil. Húth i\Iúria, i\IarcalL 
Nén1eth Lúszló (crdöbényei), Dcl)recen. 
Né1ncth örök., Nagyvúrnd. 
Né1neth Súndor (ifj.), Húc:kcve. 
Né111cth Sándor (id.) öriik„ Húckcvc. 
Nikolajcvics Vladitnir, Szabadka. 
Nikolics J\lilivoj, Sopron. 
Nikolity Pál, i\Iohol. 
Nindl János Esterhúza. 
Nils .Júnos, Szamosujvár. 
Nits Sándor, I\:raszna. 
Nizsalovszky István. Gyiírszc11l1núrlon. 
Nonn János Nagykároly. 
özv. Novák Józsefné, 1-Iajduhadház. 
:\ovúk Lús.zló dr.. liajduhadhúz. 
Novák Sándor, I\olozs. 
Novotny Andor, Szepetk. 
Nozdroviczi Pál, Rimaszon1Lu1. 
dr. Nyúryné, szül. kö1nlöcli '.\Iolnúr Anna. 
l\yilassy Agoslon. Szeged (Felsőváros). 
Nyitray Islván, I\:ócs. 
Nyitray 'l'ibor, j\fezölúr. 
Nyon1iirkay .Tózspf. Perlak. 

()hausz János, l\.iillöd. 
Oláh Árpád (borsai) Vaskút. 
()J:íh József. Nagykőrös. 
Oláh László, Szentes. 

;.'zv. Olerl Ernilné, Csákánydoroszló. 
-_Oltványi Zoltán; J{_isrárda. .. .. „ 
özv. Orbán Ignacnc, Balalonfurcd-furdo. 
orliún :\!ária, Na/.{yn1úgócs. 
·özv. dr. Orient Gyuláné. l\:olozs,·úr. 
'oricnl 'l'eslrérck, 1\:olozsvár. 
brnstein Izidor, Tarcal. 
orosz Ferenc {balásfai), Budapest 1. 
Orosz János, Adács. 
Orosz János, ~Iezöcsát. 

'Cszágh Antal, Jóka. 
Országh Pál, Felsöszcli. 
Osgyáni József, Nyíregyhúzn. 
Osgyúny Dezső, Feled. 
Osváth I\:ároly, i\[arosvásúrhely. 
Osváth Zoli ún. :\larosrúsúrhcly. 
'Osz\vald I~úszlú. So111ogyvúr {•s (Jn1nús. 
övúrv l'.:lc1nér, Ujpcst. 
'_óvúr;· Irén. Rétság. 
'0vúry Zoltán, Ónod. 
Ühl János. Tc1ncrin. 
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()rk{•ny llugó ni. kir. konn:í11yfii\:111úcsos. Buda
pest VIII. 

Or,·fnvi R{·'.·a (ifi.). Budapest X.. 
ősapay László, Ujkécske. 
Ütycs Gyula, l\.raszna. 

>ütyös Géza (ifj.). Garn. 

aúl Géza (nagya\úsonyi) örök., Zalaszcntgró!. 
acsu l(ároly, Apalin. 

Paczek Jenő, Budapest !. 
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Pacchiaffo Artur, Kolozsborsa. 
Pafféri Lajos, Albertfalva. 
Pakala György,NagyYúrad. 
Palovits Alajos, G:yör. 
Pandula Géza, Gyergyósal::unús. 
Pandula József, Budapest IX. 
Pap Endre, I-Iajduböszörn1énv. 
özv. Pap .Jánosné, OlúhszenÍg~·örgy. 
Pap László, Tiszaszen tin1rc. 
Papp De70:::/i, Vésztő. 
Papp Elek, Kunmadaras. 
Papp Gyula, Debrecen. 
Papp .Tenöné, szül. 'fróhcr :\lúrla, Pécs. 
dr. Pappné Csighy Aranka, Nyiradony 
Papy Lajos (papi), I·Iódrnczöv:isúrhelv. 
Pasteiner örök., Rozsnyó. · 
Patakfalvy Sándor. Budapest VIII. 
Patakfalvy Sándor, Endrüd. 
Pataky István (sárvári), !{enézlő. 
Pataky J(ornél, Szőny. 
Pataky Súndor, Budapest IIL 
Pataky Sándor (nen1es), Derecske és J(onyár. 
Patay Endre, Nagykúlna. 
Patay István örök., Nagykúlna. 
Patonyi Púl, A.lberti. 
Patyi l{.lára, Tömörkény. 
Pauli Péter, l{ecskemét. 
Paulinyi József, Békéscsaba. 
Paulovits Gyula, Pusztaföldvár. 
Payer Béla, Emőd. 
Páhy Dezső, Ozora. 
Pálffy Erzsébet (millei), Csetény és Sur. 

:Pálffy László (111illei), Csetény. 
·i;zv. Púlfy Gyuláné, Bal1nazújYúros. 
pálka Jenő, Ógyalla. 
Pálvölgyi Ferenc, dr. Paks. 
r. Pálvölgyiné Szily ~Iarianne, Paks. 
ánczél Arpúd, Eger. 
ánczél György, Eger. 
ápay Gyula, Ujszúsz. 
ápay .lúnos, Nagysznlonla. 
':.írta.s Andor, Sarkad. 
ártos Lúszló Budapest V. 
{1skuj Antal, Ba!alonn1úria·fürdii. 

·Pásztor I\óroly örök„ Törökbálint. 
Pásztory Sándor, qzékesfchérvúr. 
Peczold J{ároly dr., Berekböszörn1ény. 
:özv. Peczold I\:árolyné, sziil.. '\Val!ay Gizella, 

Berekböszörn1ény. 
Pehr Ernő, Túpiósüly. 
~ehr Lúszló, 'l'úpiósüly. 
Pekló 'l'ihor, ~lonoslorszeg. 

enkerl Súndor. Székelyhid. 
Özv. dr. Penkcrt ?-.Iihúlyné, Székclyhid. 
1,entz .Júnos l\_iskon1úron1~Kon1árvúros. 
özv. Peres Ernőné, Budapest VII. 
· ercze Istvún, l\Iezőcsokonya. 

erédi Sándor, \'úrahnús. 
érényi Gyuh1, Abony. 
erger Ignúc, 'farna1néra. 
eringer József, Alsóné1nedi. 
erl .József, Dorog. 
v. Persay Gyuláné, Nova. 
sity· \·rilúlyos. Baran.ya!iún. 
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özv. Pesthy l\Iihályné, sziil. 'I'hinagel Szerarin. 
Isaszt!g. 

Pesti József, !i.Iezőkö\'esd. 
Pethes Béla dr„ Budapest Xll l. 
dr. Pethő Súndorné, Púsztó. 
Pető Ernő, Alsószopor. 
Pető Ödön, l\Iozsgó. 
Petreczky Géza (bilkei), Gödöllő. 
Petreczky Tibor (bilkei), Pásztó. 
Petrich György, Szaln1úrnén1eli. 
Petrovay ZoHún (dolhai), Púlhúza. 
Petrovics Ferenc, Garabonc. 
özv. Petry Józsefné, Vésztő. 

Petry Zoltán, Öcsöd. 
Péchy Tamás, (péchújfalusi) Csök1nü. 
Pécsi Takarékpénztár, Bonyhúd. 
Péner Jenő, I\:unszentn1árton. 
Péri Béla, Aszód. 
iizv. Péterfy Istvánné, Vizsoly. 
özv. Pfülcz I~áhnúnné. Alpúr. 
Pfeifer József, Gelse. 
Pfeiffer Isl\'Ún, Bajmok. 
Phillipp Istvún, I·Iódmezővásárhely. 
Piacst-k .Júnos, ~Il~nfiicsanak. 
Piatsek Gyula, l(apos\'Úr. 
Piatsek örök., Púpa. 
Pichler József, Gyöngyösn1elh~k. 
Pichler 11ihúly, Ópalúnka. 
Pikler György, Budapest \'Ill. 
Pilissy Béla, Dunnföld\'ár. 
Pilissy József, Debrecen. 
Pillich Ferenc, Si1nontornya. 

iszkcr Dezsi) \'nll~r, Eger. 
'l'i!Ó ~lihúly, Ilaja. 
pJészkúts 'l'ihornl'. szül. F(•kel{' E1n1ny, Púp:i. 
::'p. Pocskay Béla, Budapest, VII. 
Pogúcsús Illés, Lepsény. 
,-pois !i.Iargit, Budapest 11. 
'}lókay 1\rpúd. ])itró. 

okon1ándy Endre, IZiskunfélcgyhúza. 
Polntsek Pál, l{nssa. 
'polatsik József, Budapest XIV. 
Polúnkay Zollún, :i\liskolc. 
lolgár l(ároly, Szeghalon1. 
olóny ,János örök„ Gyöngyös. 

Polóny 'l'ibor, Szekszúrd. 
Polóny Zoltán, Gyöngyös. 

\özv. Pongrúcz Lajosné, Bútasz{~k. 
Poók Dezső, Dég. 
::Pop György, Bánffyhunyad. 
<(izv. Popils :\lilúnnl'. Cjvidl•k. 
})opov l)ragolyub, Sajkásszenli\"Úll. 
\Popovics Branh·oj, Pincéd. 
Popovics Dénes, l\.arcag. 
Popovics Vojin, ()becse. 
Popovits J). Istvún, Uj,·idl·k. 
1Jopl1vits lstvó.n, Bölcske. 
Popovits István, Nagybátony. 
Popo\'its Zoltán, l\:adarkút. 
Pósa B.1ló.zs, Szeged. 
Uzv. Po.sgay Andornl'., Csabrendek. 
_11ósla Ferenc, 'l'églús. 
özv. Potsa Sándorné, Gyi111esbiikk. 
Praefort Ferenc, Bácsnln1ús. 
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Praefnrt ,József örök., Bácsalmás. 
Prúger Iléla örök., Nagykanizsa. 
Prúger Frigyes. Gyula. 
Prefort Kornél dr„ Peslszenterzsébet. 
PrcisiC'h Károly, Budapest VIII. 
Prcslini íloinano, i\Iilitics. 
Prcszlc>r Arn1in. Eger. 
Prcsznyfik Jolán, 1'él. 
Preyer Dezsii, 'I'ótn1egyer. 
özv. Prékopa Gusztávné, Tardoskedd. 
Princzinger Antal, Nagykároly. 
Prodanovits i\Iilúnné, Palúnka. 
Prodúnovits l\'Ún, Szentlan1ús. 
özv. Prokopovitsch Brunóné, Tura. 
Pruzsinszky örök., I·Iarkács. 
Czv. Ptacsek Antalné, Felsöszeli. 
Puky 1\tiklós. Bereltyóujfalu. 
Puskús 1\:úroly, J)unavccsc. 
Puskús Lajos, Zatacgcr;.;zeg. 
Putsay I\.úhnún. Óbecse. 

Quinlus i\Iú!yús. Űrszitllús. 

Haaber Arpúd dr„ Nagvvúrad. 
dr. Haaber Arp:'1dnl>, szÍil. Schultn~u1 ).Iargil, 

Nagyvárad. 
flaúk Endre, Zirc. 
Haúk Gyula, Zirc. 
Hah ,József, 1'iszalök. 
Hacsek Lajos, Budapest II. 
üzv. Hadanuvits Dúnielné, Budapest l. 
Hadanovils I\ozrna örök„ Budapest 1. 

',ndin1cczky Antal, Rákospalota. 
adilncczky Zoltnn, 14engycl. 
adó Béla, J{assa. 

lndó hnre, 1'iszacscge. 
adó László, Békéscsab:1. 
adó 1\liklós, Békéscsaba. 
ados 1\lárton, .Jászladány. 
agcttly ,Júnos, Békés. 
ajzingcr I111rc dr„ ()zd, 
ukusz Ottó, Perbete. 
apa port Sándor, J\Iunkács. :~ · 
áLel lxnre, Tiszaörs. 
úbl .Jenő örök., Gyür. 
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.v. Hábl Jeni\111,\ sziil. Koncz Erzst"!H'L Gyiir. 
Endre, Szarvas. 
György dr. (karánsebcsi), Bihar11agyl•:1 i1J111 
Illés, .Jászapáti. 
.János, l\.iskunhalas. 

úcz .Jenő, l\Iakó. 
~. Húcz .Jenő, l\Iiskolc . 
. Rácz .Jenö örök., l\liskolc. 
ácz Rezső dr., Nagyvúrad. 

;~r. Húcz Hczsöné, Nagyvárad. 
ácz Sándor. 'l'iszafürcd. 
ádai Hczső Bélúné, sziil. 'l'iinúr Ilona. K{d111ú11cs:1. 
ádóczy Gyula, Kecel. 
ády Lajos, Párkány. 

Hákos Siiuon, Nyirbogdúny. 
H:ítai Dezső, ;\patin. 
Jlcbn1ann Hókus, Balassngyarn1at. 
'Rechnitzcr Hichúrd, Rúkospalota. 
Hcdnik 'I'ibor (ne1ncs gyulafalvi), Bihardiószcg. 
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Heichurd .Jenő, l\!iskolc. 
Heichman Pii.1, Losonc. 
Heichn1ann Béla, Nyiregyháza. 
Heiner l\Iihály dr„ !leves. 
Hcissinger Istvún, l\1úli. 
Heisz István, Nagyvárad. 
Heiler István, })unahökl·ny, 
Hemetey 'I'iborné, sziil. ,Jes~enszky 
özv. Hcök Bélúné, I\agykúro1y. 
Bécsev Zoltán, 'förökszcntniiklós. 
Hén1a~ Béla, n1. kir. korn1ánytanácsos, Beled. 
Hépny Lajos, I\:aposfö. 
özv. Hétay .Jánosné, Szirúk. 
Hl~thc!yi Géza dr„ Budapest VIII. 
Héthelyi 1\úro\y, Budapest \'Ill. 
Héthy Béla örök., Békéscsaba. 
Héthy Ferenc, I\:ondoros, 
Réthy l\:ároly, Békéscsaba. 
Hl·thy Lajos dr., liajdúdorog. 
Héti l\.fihály, Gáva. 
Hévész János, NagyYún1d. 
Hhédey örök„ Verpelét. 
Hichter János, Szabadkti. 
Riesz Arn1in, Budapest I\'. 
Bi1nay J?éla, Budapest X. 
Hi111av Béla. Szikszó. 
Hhna'v Istv:in Ilerröh-. 
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Bitter Antal, J(őröstarján. 
özv. Rochlitz Arthurné, Esztergorn. 
Hochlitz Elen1ér, Esztergoni. 
llochlilz 'l'ibor, 'f'ala II. 
llochli1z 'l'ihor '1':"1rsni. 'f'at:i II. 

ckenbauer ;\fúria, Csepel. 
gútsy Guidó dr., Budapest I l. 
k.Szin Szilviusz, 1lczőtúr. 
n1húnvi GYula, Gúrdony. 

oinhún;·inl· ~ 'l'haisz l~rzséhPL liúrdon~·. 
zv. Hóna Púlné, Sajószrntpl•lt•r. 
ónai Dezsö, Búcsahnús. 
oób Terézia, Jászóvúralja. 
osenfeld ''iln1os, Abaújszina. 
ossmann l\:ároly, ?\1aklár. 
ostás Ele111ér, Budapest VII. 
zv. Roslelter Jánosné, Gyür. 
r. Hosztóczy Ernőné (,·itl·zj, szül. l\ag~· llonn, 

I-Iódn1ezővásárhely. 
'óth G\'u!a, 'furja. 
zv. lli";th '.\Iihúlyné, z„alily:1. 
óth ?\Iór, l~assa. 
oth 'I'ivadar (pongyeloki), Gúe:;. 
o!hfuchs L{iszló, 'l'okaj. 

totlunann Ignác, Beregszász. 
, ovkó .János (berniczei) rrisz:1újlak. 

oX.in Gusztú,·, ?\lezötelegd. 
ozso:--; Lú.szlú, Nagyvúrad. 
ömer Lajos, Nagykörös. 
ősler Ferenc, Felsövisó. 
ucska Jenő, Olasztelck. 

1uff Terézia, Budapest XI. 
umpf Pú!, Vepröd. 

--Runvav öri.ik., Poroszló l:s SanuL 
Üus~u ~ 11ihúlv dr., Eolozsvúr. 

usznvák La~jos, Lov:1sbcrl·11y. 
Huszn;·úk Lajos, Súr,·ár. 
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Ruttkay Ilona, I\.erekegyháza. 
Huttkay Pú!, l\crekcgyhúzn. 
Hüll lrnre, i\Iagyaróvúr. 

ŐZ\'. Saúd Islvúnné, I~rsekújvár, 
Saúghy Viktor, Péln10110.slor. 
Saúry A.lfréd. E:alocsa. 
Saúry Gábor, Besenyölelek. 
Saáry Jenő, Balatonszentgyörgy. 
Safáry Gyula, Pilisvörösvár. 
Sal .János, Győr. 
Sa!arnon Bl·la dr. (11e111cs). Szigelvúr. 
özv. nen1L'!-i Sala1no11 .Tenöné, Szigetvúr. 
Üz\·. nentes Sala111011 .Jen(inl· 'I'úrsai. 
Salgó Péter, Szeged. 
Sallay Lúszló, Debrecen. 
Sa1narjay BC!a, Zo111bor. 
San1bach I\ároly, Nagyborosnyó. 
Sarkadi In1re, Orosháza. 
Sarkady l\Iária, Battonya. 
Say H.udolf örök., Székesfehérvár. 
üzv. Súghy Gyuláné, Júszjúkóhaln1a. 
Súnn1el Béla, Oroszvár. 
Stindor Lajos, l\funkács. 
Sándor Zoltún (farczádi), Erdőszentgyörgy. 
Sándor Zsig1nond, Gacsúj. , 
Súrkány Jenő, Hév. 
Sárkúny László örök., Pcslszenlerzst'11el, 
Sárközy l\Iihály, Sárbogárd. 
Sártory Lajos, Balatonboglár. 
Sásdi In1re, Budapest IV. 

voly Lajos, Nen1esdéd. 
Cbndl József, Szahadka. 
-Chnub Istvún,_ \'ácharty~n. . 
-bhö.fer Aladár örök„ I3erballavar. 
'-Cbefler Antal, Aba és Sárkereszlur. 
---bercr I·Ienrik, \'ajszka. 

biadt J{ároly, Szilberek. 
hlett Géza, Szatn1árnérneti. 
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hlick Aurél, Tata. 
Schniidl Dezsőné. szül. \\Tiesner Jlárta. Buda-

. pcst XII. . . . 
·11mi<lt ,lakah, Bacsszenhvan. 
hn1idt J{ároly, l\Iohács. 

éhinikl Hezsií, Budapest, VI. 
Clunoll Jenő, Dés. 
éhn1ör I-Iugó, Budapest III. 
éhneider .József, Csanúdpalotn. 
éhneidcr ;\liklósnl'. szül. Bat11nho!zer Eleonóni. 

I\.islúng. 
holtz Endre, Pesthidegkút és Nagykovácsi. 
boltz Gyula Pii.1 dr., I\.arancssúg. 
holtz Miklós, Pély. 
hossber<Ter En1ilné, Szabadka. 

rhönberd' Arn1in, Drégelypnlánk. 
Chönber<Tcr ~Iór, J{omárom. 

0 1 • • Chönfeld Lajos, Nagy -.ony1. 
v. Schön\vi.szner :\ladúrné, Budapest VII. 
hreiber l\lihály, Boldva. 

zv. Schubert Arnoldné, Budapest IX.. 
chuch Gyula, Ujverhúsz.. . 
zv. Schuch J(árolyné, h.atyn1ar. 
chuk József, I·Iajduböszörn1ény. 



5911 

Schul I·fcnrik Jcnö, Nagybúrod. 
Schulek Bl"la dr., Budapest 1 I. 
Schulek Béla dr., Budapest ''I. 
5chulck Gyula dr., Edelény. 
iizv. dr. Schulinann B6dog11t•. :\lonor. 
Schu111achcr Zoltán. CserYl'nka. 
Schurina Cyrill, Szil. 
Schuth .János. Ujpclre. 
Sclnvar!z E. ~Janó, Eszll'rgo1n. 
Sclnvcissgut Pál, !\lohúcs. 
Sch\Yin11ner J.\Iarccll. Karúd. 
Sebesi Béla, J(olozsvár. 
Sebestyén Artur, Nagyvúrad. 
Sehök Gy. En1il, Csü!dgorbó. 
Scidnilzerné Schcint Frida, BeszlcITt'. 
Sehncczi Béla, Szeged (Son1ogyilelepJ. 
Seper Dezsö, f-Iatvan. 
Scrc,'!:; J)cz.~(i, Csíz és IU111aszl·l·.s. 
Seress Sarolta, Putnok. 
Sey Lajos, Vajszló. 
Sey Szilvesztrina, Vajszló. 
Sign1ond Aranka. ()kér. 
lizv. Sik Gvu!únl·. Szo!vva. 
Siklósi I-fe1lrik, BudapCst V 1 I. 
özv. dr. Síkos I\úrolvrH~. szili. lfaln1i Vall:ria, 

kút és 'fúrnak. - . 
Silúrszky Tstvún, Vúradszöllös és Pélix-fíirdÓ. ·· 
Sin1011 Dezső (otrokocsi), Vásárút. 
Shnon Ernö dr., Szon1hathclv. 
Simon i\Iária, Nagyszalonta. -
Siinon Súndor. So111lószölliis. 
Sin1onca Gusztúv, I-Tadad. 

iinonyi József, Nagyléln. 
ipöcz örök., Pécs. 
iska l\Iiklós, i\fezőkeresztes. 

~·kada Rudolf, Hahó. 
kopál Sándor, Nagyberki. 

· !;:.oun1ál Jenő (ifj.), Piispök!adúny. 
kultéti József, l\cc~'>ke1nél. 
kultélhy Gyula, Eger. 

Sroeringai Lajos, Ipolynyék. 
Sn1etana Aladár, J{isterenye. 
Sóbányi Gyula, Sárkeresztur. 
.:5olcz Gábor, n::arczag. 
~olt Edit, Szászvár. 
·Soltész István, Gyula. 
;5ol!ész Oltó, 1-Iajdunúnús. 

olvn1ossv János, Szolnok. 
'ól)·o1n Barnabás, Sza!Inúrüköriló. 
01nlea i\lihúly, Kolozsvár. 
v. So1111ner Bertalanné, Déva\·únya. 
v. dr. Soinogyi Bélúné, l\liskolc. 
n1ogyi János (pápai), Vecsés. 

_on1ogyi I~ároly, l~örösn1e:-ti. , . . . -· . 
on1ogyi Lajos (fclsöpu\ya1J. BucsUSZl'llliasz\o. 
onncvend György, E.örn1c11d. 
oós István, Dömsöd. 

·soós I(ároly, Szászrégen. 
Soós Ödön, I\.on1árom. 

óti I"erenc, Óbecse. 
Sövényházy Lúszló, Szarvas. 
/ipcrlágh Aladúr dr., Budapl'sl XII. 
Spcrfágh József, 'I'iszafüre<l. 
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Sperlágh Lóránd, Zalaegerszeg. 
Sperlágh Zoltán, Hatvan. 
özv. Spiegel Gyuláné, Budapest, YIL 
Spitz Sándor, Fehérgyarn1at. 
özv. Spilzer 11iklósné, Békés. 
Stadler Aurél, Palics-fiirdö. 
dr. Stan1berger Súnn1elné. ~Iiskolc. 
Stanescu Liviusz, Sepsiszentgyörgy. 
özv. Stefan J\firceúné. I\olozsvúr. 
dr. Stein Györgyné, ~ziil. Török I\atalin, 
Stein Jenö, Nagyida. 
Steiner Ferenc, i\Iaglód. 
Steiner i\fiklós, Tevel. 
S!einer Oszkár, Budapest VIJ I. 
Steinhausz Béla, Putnok. 
Steinhausz Jolán, Putnok. 
i.izv. Strntzky Gyuláné, Piispöklelc. 
S!erha En1ilné, Bonyhád. 
Stettner János, Csc;1giíd. 
i1l\'. Steuer .Tenöné, Aknaszlatin:i. 
Slépún Ish·ún. I-Icjöcsaba. 
Slinner I1nre, Győr. 
Stipanics ,lózscf, ~fngyarkanizsa. 
Stockinger Ish·ún, llalászi. 
Slodolni Dezs6 dr., Soroksúr. 
Stojsils Dusún. I\isk(íszcg. 
S!rnub Antal, Tököl. 
Strausz Arn1in, Budapest XIII. 
Strausz Dezső, Kiri1Ivheln1ec. 
Strausz Dezsii, SzepSi. 
Strausz I-Iugó, Kirúlyheln1ec. 
Strenge 1\gos!, l\Iarcali. 
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rzinek 11iloslav, .lászóváralja. 
v .. Snchtúr 1\lbinné. Szond. 
jánszky ,Jenő. dr., Balatonkiliti és Balatonújhcly 

1rjúnyi József, Szeged. 
',ilu Zakariás dr„ Beszterce. 
iicly Ernő dr., Békéscsaba. 
iikösd .József dr. (sepsiszentkirúlyi), .lánoshida. 
•·rger János, Szalárd. 

J;,§iithcíí ()dön. Pornóapáti. 
tii Béla, J\Iohács. 

Andor, Telcs. 
Sylvester Zoltúnné, Nagyilonda. 

ifj. Szabados Józsefné. Pit ,·aros. 
zabó Aczél István. Nngyvárad. 
7.abó Alberi. Tisznföldvár. 
ív. Szahó Antalné. Környe. 
zabó Agoslon. Szaniszló. 
~inhó Arpúd (kisgesz(:ni), :.\lngyargcncs. 
'Zabó Arpád, Nagyvárad. 

ahó Arpádné szül. l\on1lódy Zsuzs:innn, ~lezii· 
hPrí·nv. 

zahó Béla, Szt;kclyhid. 
ív. dr. Szabó Béláné, Ujpest. 
Zahó Dúnielné, szül. l\.isabouyi <Hga, Budapest 

VI. 
Dezsii, Buj. 
Ele1nér dr., .Jobhúgyi. 
Ernő, Siklós. 
Géza (boczonúdi), 
Gyula, Abony. 



Sz;.1Jit'l ls!vún, l)unaszcrdnhe!y. 
Szabó Istvún örök .. 'l'öröksze11\n1iklús. 
Sz. Szabó Jenő, Debrecen. 
Szabó ,József, ?\Iargitla. 
Szabó .József. Szakcs. 
Szabó Káln1án, l{olozsvúr. 
Szabó l\úroly, Budapest, VII. 
Szabf Lajos, Igal. 
Szabó László (csonti), ·vác. 
Szabó L:iszló (vitéz). }{pcske1n{·L 
Szabó ?\Iihály, I\:övágóörs. 
Szabó Vince, Budapest V. 
Szahó \'ince, Kovúszna. 
Szaitz .Jenií, San11asúg. 
Szakúts Zollán. Tiszanúna és h':ii111lti. 
Szah1n1in ~Iiklós, Söjtör. 
Szalay Gyuln (,~itézL rl'npo!l':i. 
özv. Szalay ?\Iihályné, Abaujszúnló. 
Szappanos Béln, Ecseg. 
Szarka József. Piispöknúclnsd. 
Szarkú.sy Lú.szló. Siin1eg. 
Szatl11núry Elen1ér Andor. Ht'id11H·zii\·(1<>:"1rl11'!\· 
Sza!htuÚr\· Islvún. Borsz{·k~fiirdií. 
Szágel Eiiroly, Budapest V. 
Szántó Einil, Rin1aszon1bat. 
Szántó Géza, 1Iunkács. 
Szúnló In1re, Budapest X. 
Szánthó J{ároly, Üllő. 
Szász Lajos (ferencfalvi). Csor\·ú-.;. 
Szász ~lihály, :\[adaras. 
Szúsz Siindor, Bátva. 
Szúsz 'l'ih:1111ér dr.~ Pestújhely. 

:szávics Szilárd, Szabadka. 
Sz{l\·kov János, l'ölpéuy. 
Szebellédy Ferenc, Tl~t. 
Szeberényi Andor, Békéscsaba. 
Szegedi Andor, J{enderes. 
Szeghy Sándor, Szekszárd. 
Szeghy Tibor, Deszk. 
·szegő István, Budapest XI. 
Szegő László, Budapest XI. 
Szcihel József, liahni. 
Szeiberling Ferenc, Bakony.,.zon1ha1Ju.~I~· 
Szekan László, Léva. 
Szekeres István, Ujpest. 
Szekeres Sándor, Izsák. 
Szekeres \ri11nos. Nagykanizsa. 
Szekér .József, J(iskunhalas. 
Szekér Sándor, Soltvadkert. 

:Szekulesz .József, Púpateszl·r. 
Sz<:le Alajos, Budapest II. 
Szele Béla, Szolnok. 

·Szclén\·i :\{Jvl>rl'k, Gvula. 
Szen1z~í In1re dr„ s;,:u·vas. 

'özv. Szendrei Béláné, Budapest V,.11. 
Szendrey S{1ndor. Báránd. 
Szendro.vics Lúszlú. Decs. 
Szendrovits Viln1os, Nagydorog. 
Szendy I.ajos, Nagyszalonta. 
Szendy Lajos, Radvúnc. 
özv. Szenteh Istvúnné, 'l'ab. 
Szentessv István, Szentes. 

::SzentgúÜ Dúniel, Gödöllii. 
-:'Szentgáli Dúniel. Ujpest. 
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özv. Szentgyörgyi Jánosné, .Jászberény. 
Sze11Ur111ay Géza, ~Iagyarlápos. 
Szentivúnyi Jenő, Apagy. 
Szentlélek gyógyszertár rt., Budapest \' i 
Szentlörinczi Béla, Budapest III. 
Szentpétery Pál, Budapest 1\7• 

Szentpétery Pálnl'. Budapest l \'. 
Szepesvúry E:ároly (vill>z), Ko111údi. 
Szepesy Sándor, Nagv1núnyo1;;. 
Szepessy Gusztáv örök .. Belatinc. 
Szerb József, Júszberény. 
Szerdahelyi .János, Sopron. 
Szerdahelyi .Jánosné, Sopron. 
Szerdahelyi Lúszló, Nagykároly. 
Szécsi Dezső. Bahnazujvúros. 
Székács István dr., Szeged (\'úrostanya). 
Székely Adorjún, Debrecen. 
özv. Székely Ferencné, Békés. 
Székely fn1re, Budapest \'II. 
Székely .Jenií, Gyö1nrö. 
I·I. Székely .Júlia . .-\vasújvúros. 
Székely Súndor, Budapest VI. 
Székely Sándor, I\ccske1nél. 
Székel)' Zoltán, Nagyszalonta. 
Székessv Ferenc, Borsa. 
Széling~r Jenő, 'l'itel. 
Széll Ilona, Budapest II. 
özv. Szén1ann :\gostonné. lfal\·:111. 
Széncrt 1\ladár, Felsügalla. 
Szénert Aladár örök., Fclsög:illa. 
Szigethy .József (Yi!éz). 'I'apolc:1. 
\)ziget.y{ir;~; Zoltúni Szon1bathely. 

:szigvárt János, Vúc. 
br:ijúrtó Tibor, Dunaföldvár. 
Szilassy Aladár, Léva. 
·szilágyi Béla, Púcin. 
Szilúgyi Bl·la, lJ-kk. 
_SziJ.úgyi Ernü, Nova. 
özv. Szilúgyi Jánosné, Budapest, VII. 
Szilágyi Lajos, I\.isvárda. 
·szilúgyi Lajos, :\Iórúgy. 
özv. Szilágyi Lajosné, Ilalavásár. 
Szilágyi Traeger I\.úroly, Tasnúd. 
Szilúgyi 'I'raegcr Lajos,. Szilágycs:h. 
Szilágyi Zoltún örök„ h.rasznokvaJda. 
'zilúgyiné nagyajtai I-luszúr Ilona, Szo\'Úla (·s 

Szovfrta-fürdii. 
Szilberleitner Ferenc, S zen h.·1Hl re. 
zilcz Istvún, l\.is\·árdu. 

Szilvássy Gy. Lúszló, Budapest XIV. 
Szily Gyula, 1\-liskolc. 
Szinelúr Endre, Siklós. 
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':Szini Andor, l{ézdivúsárhe!y. 
Szirn1ay György, Gödöllő. 
· ··1 S 1 ·1· !1·1•11 111· .. U.1·1)est. 'Szirrnay Györg.•.-né. szu .. Z('ll ga 1 

Szirnu1y ,József, Visk. 
_-"(,zv. SÍir111ay l{ornélné, Kiskundorozsn1a. 
,_Szkalla László, Budapest VIII. 
Szlávik .lenő, Csáktornya. 
-Szlávik Súndor. Bezdún. 
Sznlik Gyula, ()becse. 
Sz111odiss József dr., Keszthely. 
·Szn1rccsúnvi .József, LngYúr. 
Szold LásÍló, Pestszenierzsébct. 
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Szolnoki András dr., Budapest \'III. 
Szolonúrné PoliYka Ilona, Búcskerl'szl\Jr. 
Szondy Lúszló, Kunhegyes. 
Szopkó Dezső dr., Nyire 0 yhúza. 
Szöllősi A .. , Gernyeszeg. 

0 

Szöllősi ,Jenő orszúggyiil. kúpYisclli, \l:lliJi. 
Szöllösy örök. (dévai), Budapest XII. 
Szünyi Ferenc, Barcs. 
Szörtsey Gézánl', sziil. (iúl :\Iargil. Pa'.olaih·a 
Szporny ílliklós, Hóchneziívúsúrhcly. · 
Szretykov li.Iilán, Csurog. · 
Sztincsik. István, Budapest VIII. 
Szücs Dezső, Jászladány. 
Szücs Róbert, Salgótarjún. 
Szücsné Szücs Julia, ?i.Iátyásfö!d. 
Sz. Szüts Ernő, Budapest, XII. 
Szüts Pál, Budapest VI. 
Szüts Sándor, :L\Ionor. 

'J"ahajdy György, Szahuúrné1ncli. 
'fakács Jstvún, Budapest VIII. 
'l'akács .János, Balatonfüred·falu, 
'l'akáis J~rnü, Budapest VI. 
'I'akáls Ferencné ( felsi.í-kiíriiskl·uyi), szii ! . 

Csonka Ida, I-Iarkánv. 
'fakáts István, Szeged. -
'f'alliún József, 1\aposYúr. 
özv. Tamás Jánosné, Sza111osújvúr. 
'l'an1ás i\lihály, Solvn1ár. 
'I'a1nás Sin1on, llon;oródszenltnúr!on. 
-ran1ásy Dezső, Budafok. 
'J'anúcs Gyula {il'j.j i.irök„ Körii!ihegy és 

földvár. 

,Júzsel' púfii), Szerednye. 
Sándor, Bodajk. 

arJan Géza, Nc111es111ililics. 
'or jány~ .J únos, Kiskun fél egy liúza. 
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ris Zoltún, Békúsn1egyer-Csi!laghegy. 
fr. 'J'alúr . .\ndorné. ~ziil. Cs. 'J'úlh Zsú!'i:i. \':1gy

ecscd. 
'ntár ,József Budapest XIII. 
'ntúr Zsig1non<l, 1'.lcziihúnd. 
'avaszy László, Encs. 

~'.:fizv. Tábor Gyuláné, Irsa. 
!~;.1·úby József, Kiskunfélegyháza. 
~:'Íizv. 1'únczos .Józsefné, Budapest X.IJ. 
"'·reab.ze Gerber Béla, Szinér\·áralja. 

. 0 • 
felkessy Gábor dr., Oroshnza. 
·zv. 'I'eltsch A.dolfné, Szercdnye. 
'en1csváry István dr., Budapesl X. 
'en1esváry József, Szeged. 

'rereczkv 'Pál. Szenl1núrtonl;.úl:1. 
l'cren1y- i\lenyhért, Dernecser. 
Ternújgó .József, Budapest, XI. 
Te:.ulsch Oltokár, .Jloson. 
Tevel\' Béla. Budapesl XI. 
fécsy~ Dezs6 dr„ N::igykörös. 
l'élessv István, l\.iskunlach:'!za. 
l'éry Aurél, 1-lögyész. 
Thallcr Ferenc, Ne111csócsa. 

· Thaller Gyula, 1lezőberény. 
Thaller liyulllnl'. szül. jacohi Li111yi ;..It·lúnin. 

.Jiezübcrény. 
Thierry 1'ibor, Csepel. 

'.:'.,iiZ\'. 'I'horma I\.árolyné, Pered. 
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Thoroczkay Súndor, I\ápolnok·monostor. 
'l'höresz Dezső, Békéscsaba. 
T'hurúnszky J\ároly, Súta. 
'fhury Andor, I\.iskunfélegyháza. 
úr. 'l'hury G(•zúné, szlil. i\Iajor Erzséhet. 
'l'ichy Béla, llorgos. 
·rintúr lslvún, Budapest \TII. 
'I'i111úr Istvánné, Budapest VII. 
·r:n1úr .József, Debrecen. 
'l'iI11úry-l3alogh János (ne1nes) Böhönye. 
dr. 'I'ischlerné Palóczy Anna, Koloz.syúr. 
'I'olvay hure (köpösdi), Debrecen. 
1'ol\'élh Hezsö, '!'állva. 
To1nbor .Jenő dr„ Budapest XI. 
'1'01ncsúnyi I:'.:rnt'í, Csokonvavisonta. 
'I'umcsányi Ödön, Ungvár". 
'I'on1ka I\ároly, i\Iagyaróvár. 
dr. 'l'on1ori Núndorné, sziil. Lippay Anna 

J\ispcst. 
'I'oznory Elcn1ér, I\is!.:unhalas. 
·rcnnpai Ferenc, lfódrnezö\·úsúrhely. 
'forday Arpúd, Szentes. 
'J'orday Ferenc (vitéz), Budapest XIV. 
'I'orkos Dénes, Őriszentpéter. 
'I'orn1a Dániel (ne1nes), Budapest VIII. 
'J'ornyos Aladár, Litke. 
Tornyos Lajos, Jászberény. 
'I'ornyos Lajos örök., Jászberény. 
'I'oólh f.Iihúly, Budapest X. 
Tóth Antal, Gyűr. 
Cs. 'l'ólh Bertalan örök., 1','agyecsed. 
Tóth Béla, Szeghegy. 

zv. 'fólh Dezsőné, Egyek. 
.Tóth Eletnér, l\.őrösta1:csa. 
·özv. 'I'ólh Ferencné. I~rd. .. 
Tóth Ilona, J ászfelsöszen tgyor?Y · 
Tóth István (tőrei). I\.ecskc111cl. 
/fótb István, i\Iunkács. 
'.:Tóth József, Budapes~, '~I. ~· , , . 
.ffóth József (szcntkira1yt), h.1sk:1nfelegyhaz.t. 
'özv. 'fólh Józsefné, Csokonyav1sonla. 
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fólh Káln1ón, l3eren1end. 
1„ 1 • · •.·z.t""it. :\ún\.·c\.' Vilina. 'özv. Sz. Tóth \.a n1annc, -~ 

Balatonkenese. 
J'óth Púl, Parád és H.ecsk. 
Tóth Sándor, I-latvan. 
'fö\irvesi Antal, Szenlgúl. 
.·TöP~fer Lajos, !\larcali. 
_Törey Béla, Bős. 
Török Arpád, 1~1egyeshnlon1 .. 
Török Endre, I\.assa. . . . 
förök Gyula (nen1es), Ny1regyhaza. 
Török E.úln1ún, 'I'úpióbicske. 
:.1'örök László, Györ. 
,'förök f..lúrton, Szeged. 
özv. Trajánovils Antalné, Berettyóújfalu. 
Trnply Alajos, Bogúcs: 
Tre"elc Súndor, Po1naz. .. 
Trc~lcr .lcnö Szilárd, Duna~zentgyorgy. 
:•rrubl I\.áltnán, \lád. 

}~ndre Ernő, Púpa. 
Sándor, l\lándok. 
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l\ochntcisler Frigyes ulúdai, lludaJlCSt V., Hold. 
utca 8. Telefon: 127-37·1, 127-iJ75, 127-:-17G. 

Phyluxia szél'utulcnnclő rt. lludapcst, X., Szúllás
utca il. Telefon: 1·18-i)85. 

HEX gyógyszcrYegyészcli gyiír és gyógyürukcrcs
kedchni rt., Budapest, V., Rudolf-tér l. Siirgöny
chu: ~Iedica, Budapest, Telefon: 113-760, 
113-76·!. 

ThuJhnuycr és Scitz rt., gyógys:ierúrunagykcres
kedés, Budapest, V., Zrinyi-utca 3. Telefon: 
182-938. 

Tiirök Labor gyógy:írunagykcresliedés és vegyé
szeti gyiír rt., Budapest, VI., Király-utca 12. 

Telefon: 225--1130''' 
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101. 'l'elefon: 200-97D. 
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REX gyógyszervcgyészcU gyíir és gyógy~írukcrcs
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113-764. 

Thalhnayer és Seitz rt., gyógyszerúrunagykeres
kedés, Budapest, V„ Zrinyi-tllca ::1. Telefon: 
182-938. 

Török Labor gyógyürunugykcrcslicdés és Yegyé
szcli gy:ír rt., Budapest, VI., Kirúly-ulca 12. 
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Scboltola Ernl) Budapest, \'!., Vihnos c.sú.szúr-út J;-1. 

Tdcfon: 110-7·!7. 
HEX gyógyszcr\·cgyészeti gyür és gyógy1írukeres

kcdcln1i rt., Budapesl, V„ Rudolf-tér 1. Sür
gönycín1: li.1edica, Budapest, Telefon: 113-760, 
113-761. 

Tbalhnayer és Scilz l'l., gyógyszcrúrunagykeres
kedt!s, lludupesl, V., Zrinyi-utca 3. Telefon: 
182-938. 

Török Labor gyügy:irunagylicreskcdés és \·egyé-: 
szeli gyiir rt., Budapest, VI., Kirúly-utcu 12. 
Telefon: 225-4GO.';' 
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G:cduldigcr llngt1 bélyegzíig;r:ír, \'ésniik Bud:qwst. 
\'I., \'ihnos csú.szúr-úl Ii. Telefon: 122-H\Jf). 

B:h•tli 1-lernik Budape.sl, !\' .. Kúroly-kiirlit 2~. Tele
fon: 181-02{). 

BOBOTVA CHÍ~l\IEK: 
J{oz111ochcn1ia kozn1etilu1i és Yeg~·l'szcti l;1IHn·atiJ-

1•in1u Rl. Budap{'S\. IV„ ~folnt1r-u. ilfi. Tl'lefon: 
187-259. 

CERAT CAPSULAI(: 
TICl-ILEH .TANOS 40 éY iila fcn111íllú g~·(tg~·szc

részeti papir:í1•u és po1·-capsulagy:irai B11dnpest, 
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CI:llTABLAK: 
l·'ekctc ,J. és Türsa Fé1nhctü g~·:íri scrvicc Budapest. 

VI„ Tí'n~z-körút 2. Telefon: 225-675. 

DOBOZOK: 
Fodor Iüíhn:in G\'lígyszcl'é.szt>ti Doboz és i'apir:íru

gy:h·i 13udapcst.' I.
0

• •!\Il>szúro.s-u. fi8. Tdefun: ;1;io-
93i, 

DUGÖK: 
l 8!15. óta 1neghizhatúau .sz:íllít a .\lag~·:u· P:1rafa

d11g:1szgyüri ~ Hohicsck Adolf Bndapt~s! \'II., Ne
ft'l(•jls-ul1:a J;~. 
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FEllTÜTLENIT(l SZEllEK: 
Bacdcl'S Pcl·fttlllCI'\' Co., Lhuitcll, Ujpcst, 
Erzsébel~ulca 2-4. ·Telefon: 2!14-850. 
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Fl~i\lllETŰl{: 

rckclc .T. és T;irsa Fén1bclií g~:;iri SCl'\'icc Bu<lapcst, 
VL, Teréz-körút 2, Telefon: 2'.:!;)--G75. 

FIOLA!\.: 
1\lagyal' \Volfruruhhnpa-Gy:ir, l{l'c1ncnezk~· .J:ínos l'f. 

gyógyszPrlivegoszlúlya, Budapest, XIII .. \':"ici-út 
l 0 I, Tt•lt>fou: 2!)(}-!l7U. 

FOGAPOLóSZEHEii: 
Ü\'Cllall fogpép, sz:í.iviz. Gy:írt.iu: Ilaedcr rt. Uj

pest, E1·zsébet-utcu 2-4. Tc1efou: 294-850,
Nivca fogkrént. Gy:h·tju: lleicrsdorf 1·t., Bud:1pest 

XIV., U:onuícsy-u. 41. Telefon: 2!f7-aao. ' 

GI~Pl{APSULAii:: 

Fodo!' lüíhn:ín G~·6g,y.'iz•·rész~ti I>ohoz és P1111früi·u
gy:n·, Budapest. L. ;\ll~szúros-11. i'i.S. Tdefou: 3fi0-
\l:l7. 

TICIILEH .L\~OS -!11 éYc fcnu<ill6 gyüg,yszet•Cszcti 
paJút·:í~·u és porcapsulagyüra, Budupcst, VI„ kc
riilct O-ulct1 a;. sz:.iu1. Telefon: 12:;-07!1. · 

GU;\-11\IIAHUI{: 
REX g;y(igyszerycg~·észeli gy1ir és gyóg~·:irukcrcs

k~denii rl., Budapest, \"., Hudolf-t6r l. Siirgöny
cun: 2\Ietlica, Budapest, Telefon: Il:l-i-!iO és 
ll:"l-7(i.J. 

Thalhnaycr és .Scilz rt., gyógyszcrúrunagykcrcs
kedés, Budapest, V., Zrinyi-utca a. sz. Telefon: 
1s2-n:is. 
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Török Labot· gyógy:írunagykcreskcdés és Ycgyé
szcli gyiir rt., Budapest, \"!„ Király-utca 12. sz. 
Telefon: 225-,160.';' 

GYEUJ\.lEICI'APSZEHEli:: 

Tö1·ök Labor gyógy1írúnagykercskcdés és ,·cgyé
szeti gyair rt., Budapest, VI., Kir1ily-utca 12. Tc
'l'clcfou: 225-·160.''' 

J\ro1111H•cht•r l;ipszcr- és g~·(ig~·szt•l'iJlari ki'l. Buda
pest, V .. ?\údor-utca 1;), Tdefon: 120-:157. 

Dr. 'V:111d1•r gycígvszcr- és l:.ipszt•t•gv;h• rt. Duc.la
JH'SI. X„ Kt·r:•.sz~t°t1d-úi :30-:18. Tl'h.'ron: 1:1;1--~:l·!G. 

GYóGYAllUNAGYlillHESI\EDÜli: 
J{ocluucistcr Frig)·es utódai~ Budapest, V. ker. 

Ho!<l-utca S. Telefon: 127-i37·1, 127-il75, 127-
il7ü. 

i,I\Icdicina;• gy1ig~·szc1•:il·u n:ig~·kcrcskcdés kft. Bu
dapest, \"l., Hajús-utca :-12. Telefon: '''11il-{iil2. 

HEX gyüg~·szcrvcgyészcli gyár és gyt"ig~·1h•1ike1•cs

kcdehni rt., Budapest, V., Iludulr~ter 1. Siiröny
cíin: ll-Iedica, Budapest. Telefon: 113-7ll0, 
11:-J-76-1. 

Thalhn:i)·cr és Scilz 1·t., gyógyszerúrunagykercskt~
tlés, Budapest, V., Zrínyi-utca il. Tel.:.- 182-!"l:lS. 

Tör(ik Lahot• gydgyárunag)·kcrcskcdés és ycg~·é
szcti gy:ír rt„ Budapest, VI„ E:irúly-utc:i 12. 
Telefon: 225--160."' 

\'itncl1cu1ia Kft. g:·tigyü1·un:igJkc1·eskcdés, lludapes\, 
\"., Holhennere-u. 12. Tt·h·fon: l l·l-586. 
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Júihn:ín Lehel gyúgyszl'r- es 11il·rPf!Ún1u:q . .:ykPn•skl'
dés Budupest, Vf.. Pod1naniczky-ulca 1. (Arusí
tús kizúrúlag gyúgyíirunagykert~skedüknek, gyögT
szcrve~:yészeli gyúraknak és iparrúlla!:1!c1k11al~.) 

GYóGYBOROI\: 
Thalhnaycr és Scilz rt., 

kedés, Budapest, V., 
182-938. 

gyógyszcrúrunagykcrcs.; 
Zrinyi-utca 3. Telefon: 

REX gyógyszcr,·egyészeti gyiír t!s gyógyál'ltkcrcs· 
kcdelnli rt., Budapest, V., Rudolf-tér 1. Siir
gönycín1: ri.ledica, Budapest, Tel.: 113-7ü0, .. · 
113-76·!. 

Tiil'Ök Labor g~:ógyúrunagykcrcskedés Cs vegyé
szeti gyár rt., iludapcst, \'I., Kirúly-uica 1-2 
Telefon: '.:!:!5-·lliO.';' 

GYúGYCUIWR!L\[(, 
HEX gyógyszt'r'·cg~·észcti gyár és gyüg;\"·ü1·ukcrcs

kcdchni rt., Budapest, V., H.udoU-tCr 1. Sürgöny. 
cítu: !llcdica, Budapest, Telefon: 113-iüO és 

I 13-iG4. 
Uétby Hélu ,·1•gyészeti l11horalt11•iu1nn és gyftgycu

luu·kug~·Ül'a, Uékéscsuba. Telefon: H~S. és 666. 
Thull111uycr és Scitz rt., gyUgyszcrarunugykcres-

kedés,~ Budapest, V., Zrinyi-utca 3. Telefon: 
182-H:l8. 

Török Labor gyógyiirunagJ·kcrcskcdés és Ycgyé
szcti gytír rt.~ Budapest, VI.. Kir:'ily-t!lca 12. 
Telefon: 225 -160.''' 

!ll 7 

GYúGYNÜVENYEfü 
REX gJ·ógyszcryegyészcti gy;ír és gyügylirukcrcs

kcdclmi rt., Budapest, \' .. Rudolf-tér 1. Siir
gönychn: i\fedicn, Budapest, Telefon: 113-iHO, 
113-76·1. 

Thallnu1yer és Scitz rt., gyógyszerúrunagykeres
kcdés, Budapest, V„ Zriuyi-ut..:n. a. Telefon: 
182-938. 

Török Labor gyógyiírunugykcrcskcdés és ,·cgyé
szcti gytirn rt., Budapest, VI., l\irály-utca 12. 
Telefon: '..l25-•100.* 

GJ·ú1:D·niil'éHJ"t•li: h~gu~1g~·obb rnkt:íra: Vujnu és Tsa. 
~~·úgran1- ~s gu1ni:.írunagrkt·rt•skt•dt's l~ndaprsl, 
\'„ ~!l·1it>g·ulca ·!. 

GYúGYSZEBl~SZETl PAPIUAHUii:: 
„Aesculup'" prlpiri.izcru, Bud:111csl, II., I\hu·git-rak

ll:ll'l il4. Telefon: 150-ii4. 
TIClíLEH .JAi\OS ·Hl év Illa i't•1111úllú g~·úgysZcl'é

szcli paptraru és porcapsulugytirni Budapest, 
Ó-utca 3i. sz:hn. Telefon: 12a-Oi!). 

GVúGYSZEIH~SZETI ÜVEGElí, 
Tiirök Lnbor gyógyürunagykcr•eskcdés és ,·cgyé

szcti gyür rt., Budapest, VI„ I\irúly-uka 12. 
Tc!::;fon: 225--!HO.* 

Fril'd Ft•t•t•nt~ t•s i\hU'cell gyúgyszcr- C:s Yt>gyszer
i[,·pgl'I~. Bud:qH•sl. \'I !.. Ak:h:!'a-llll'a :12. Tl·lcfou: 
'..l'.!li · (i2::L 
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GYÖGYSZEHKÜLÖNLEGESSÉGEI(, 

Beiel'sdorf rt. Budapest, XIV., l{on1ócsy-utca 
Telefon: 297-3:!0. 

,,l\Icdicína"' g)„úgyszcr:'iru n:1g)·kt•1·t•skt•dés kH. Bu
dapest, VI„ Hajús-utca 32. Telefon: ';'lli3-G:12. 

„i\Icdichc111i:t'" gylig)·szcrkészíllnényck g~·ú1•u 1·t. Bu
dapest, X., I-lölgy-utca 1·1. Telefon: l-Hl-082. 

HEX gyógyszervegyészeti gy1ír és gyúgy;h·u
kcrcskcdehni rt., .Budapest, \'., Rudolf-tér l. 
Silrgönycín1: l\Icdica, Budapest, Telefon: 
11i:3-7GO, 113-76-L 

Thal11111.1ycr Cs Scitz rt. gyógyszcrúrunagy
kerct:kcdés, Budapest, V ., Zrinyi-ult:a a. 
Telefon: 182 -.-\)J8. 

Tiirök-Labor gyógyú1·uuugykc1·cskcdCs és ,·egyé· 
.szeli gyúr l't,, Budapest, VI„ Kirúly-UlcH 12. 
Telefon: :..!:..!5-·HiO.''' 

j\ubh:~c!~ Süudor gyúgyúr1111at!ykt·n~skt·dii. Buda-
1:.·:o.L \"!.. :\:q.,:y1nezö·ulca :1~. Telt'l"o11: :\l/-l(i3. 

GYÖGYSZEH- ÉS VEGYSZEHGYAHA1'' 

;\lknloida \·1·g~·észl'li gyúl' 1·(, Hudapesl, !\"., Váci
ulca ~17. Telefou: U:Hi-0·!8, 1.S!-68·!. 

Bcicrsdorf rl. Budapest, XIV., Kornócsy-utca 41. 
Telefon: '...!\17-il30. 

''.hiuoin g~·úgy.szt~l' és vcg,\·é.szcli h•nnékl'k gy:íi•a l'f. 
LTjpt~.sL Tú-ull"a 1--:L Telefon: 2\J.l-.S8·L 

UEX gyógyszc1·,·cgyészcli gy:ír és gyüg;yiíru
kcrcskcdchni rt., Budapest, V„ lludoll"-tCr 
L Siirgönyciln: 11edica, Budapest, Telefon: 
l l:J-760. l Iil-7().L 

„J\.lcdichcruia" g~·(Jg:~·szcrkészíhnén~·ck g~·:íra rt. Du· 
dapcst, X., Hölgy-utca 1·1. T1~lefon: l·Hl-08'...!. 

JUchte1• Gedeon vcg~·észcli g~·:ii· l'f, Bu<lacp.st. X. .. 
C.serkc.sz-ulca G3. Telefon: 1·18-{1()\l. 

Dr. \\':1ndcr g;\-·ligyszl•r- és t:ípszcrgy:ir 1·1. Bu<ln
pc.s!, X., I\t•n•sz!úri-úl ilo-:1.s. T,·hot'ou: t:·l:l--:1-Hi. 

GYÖGYSZEitVEGYESZETI LABOHATOHIUi\lOH:: 
CCl'la gytígyszcrészcli lahOJ'al61·itun Itt. Certa steril 

injcc.:liúk gyúrtúsa, IX., SzYelen:n·-u. '.11. 'l\•lefon: 
* l:l8-SO·l. . 

líiivt•s Ernfi gyúg~·szt•rve;.~)"t;SZl'li lahorai6l'iu1n Bu~ 
dapP.sl. \" .. HothernH•n•-u. !:! . 

Héth,r Béla \"l'g;\-·észcti lahu1·atliriuma l'f:> g~·ú:..:~"l"U
korkag~·:írai Bt'·kl>.scsab:1. Telt•fon: iO.S. {·.s ()(i(i. 

lnjt•ttioncs EBI. Spt·t•gt·I~· Béla t:.s SpPrgPJ~· Hfl:iuP 
g;i.·t1g;i.·szerészeli lahor:ihíl'iunta lluda11\'."I. XI\' .. 
.Sll~fúnia-li! '...!f1. 'l\•\pfon: :!\Jtj„.~ff/:I. '.lHfi---00'...!. 

GYÖGYSZEHTAHI BEHE;.-.;DEZI~SEK: 

Ruclnn1ldcr Zsig111ond cég, gyóg~·szc1·l:íl' hcrcrulczé
sck~ lludapcst. IV., \'ert>s l1{dn\>-u. ;11. T("il'i"nu: 
JK;"'1---li'..!7. 

Obcrlündc1• G~·ula g~·6gyszcrl:írhc1·cndczési cég. 
Dud:ipesL \'II.. I\erl{·sz-11. :11. 'l\·lt'l"nn: -1'...!\„ .\1.-„~. 

Zollií11 lauor:ihírinn1IH•t•c1uiczH intézel ll11da1H·:-.L, 
\'lt L. ,J úzscf-kürút l 0. Telefon: U\0-0-17. 
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ILLATSZEREK: 
REX gy()gyszcrYegyészcli gyiír és "yógy ~ 

kercskedeln1i rl.. Budapest v fi „ lfuri_i
l s·· .. . '! ' ., uuo -ter 
· urgonyc1n1: 11 edica, Budapes! T 1 f 

113-7GO, 1111-76-1, ~ e e on: 

Thalln1aycr és Seilz rl., gyógysLcrúrunagy. 
kereskedés, Budapest, V., Zrinyi-utca 3, 
Telefon: 182-938. 

Török. Labor gyógyiírunagykcresl;:edés és \'C" , ~ 
szeh gy~ír rt. Budapest VI I'' „ 1 olC· 
Telefon: 225-·HiO.* ' ., \!r.t )'·Utca 12. 

Gliiek .Jenii, Budapt•.st, \'III.. Húkút~·,,1·-1·1l '· 17. f. cin: 

IlOZ~IETJKAI Cllí.I\EK: 
Lcton kozluctik~1i cikkek. Lclon l·1bo1·11t - ,· 

zs;! •l l··· -, - . ,, . • o1nnn, Er-. e )C - •Oru ;Jf1. l clcfon: 228-60-L 
HEX gy(ígyszer,·cgyészeli ~Y•ÍI' és "Ytí„,·,'11•1'1J-

l-cilcl1 • ·t B d · • "· "· • ~eres-~ .•• ,·· 111 •• ~ ., u ~pe.~t. v„ Rudolf-tér 1. szám 
SU!f,On)cun: i\!edica, lluda1Jest Tclcf. 113· "üO. 
113-7G·l. . .. _, ; 

Thn.llrnaycl' és Seilz i·t., gyógyszerúrúnagykcreske
... ?,<:~~ Bu.dapcsl, :r„ Zrinyi-utca 3. Tel.: 18'.!-ü38. 
Jo1ol~ L.1bor g)'OgYttruna•1vkercsl·cdés és · ~ 

szer „ ·• ·ll b. • ~ •. • ·- \egye-
. , 1. ::.J•lr rt. udapesl, ,, I., h.1raly-utc•1 1" 
ldclon: 225-·IGO. - • „. 

I\oz1111tt•ht•1nia l;;ozrnl'likai Cs \"C"VÍ'!'izcti l·1!1c11" t' " H 'I' . ::-.. . . . ,, o-
11urn • • l~udupPsf. J\ ., :\Iolnúr-ull"'I ·1~1 "l"J • 
!.S/--'.!:)U. . , , . . e .. 
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IWZ~!ETI!(AI GYÁRAK: 
'.'fBElEUSDORF RT., Budapest, XIV., I\on1ócsy-utca 

41. Telefon: 207-1!30. Nivea c1·Cn1 stb. t~ikkck. 
·k.Sn\'Oly illatszer és pipcrc!'znpJH1ngy;il·ni rt. Buda
. pcsl, VL, Lö\·ö\dc-tér ·!. Telefon: ·120~:1.Sl, ·120-

>i i.l.S2. f: The Bnetlers Pnrfumery Co, Limited, U,\pcst, Er· 
· zséhct-utcu 2--l. Telefon: 2!14--850. 

IWLNIVIZGYÁRAK: 
\'.' 
i.'SaYoly Ulalszcr és PipcrcszapJHtng~::h·ni l'l, Buda· 
" pesl, \'I., Lö\·ölde-tér -L Telefon: ·120--:181, -120-

"· il82. 
;.:.Tbc Hacdcrs Perfume1•y Co., Lhnilctl, Ujpcst, Er· 
:.. zsébet-utca 2-4. Telefon: 294-850. 

liÜTSZEHEli: 
,.:\lt'dit•ina" G;\·(1g;\·szl'r:Íl•unag;\·kt~reskedt's ki"t. Buda

pest, VI., llajt>s-ulca :12. T1•lpfon: l lil--li:·l2. 
REX gyóg~·szerYe~tyészcti gy1i1• és gyúg;\·1írtíkcrcs

kcdchni rt., Budapest, V., Rudolf-tér 1. Siirgiiny
chn: i\lcdica, Budapest, Telefon: 11:1-iüü Cs 
1 t:l-iű·l. 

TUHUL kiilszt•t·g~·:il•, lhtd:ipest, II.. E1·iid-uttn 
11. Telefon: 150-0-19 • 

Thallnu1yer és Seitz rt., gyógyszcrúru11:1gykcreskc
dCs, Budapest, V., Zrinyi-u. 3. Telefon: 182-:ias. 

Török Lnbor gyógy:irunagyli:crcskcdés és Ycgyé
szeli gylír rt. Budapest, VI., I~irúly·u!ca 12. 
Telefon: 225--460.';' 
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Fol'luna l{i.ilszcl'- és Guntikcreskcdchni . vállal~( :;·.~.\~.· •. ·•• 
llanunet·l Istvún~ Budapest, lY ., Br. Kuas Ivar~ '· 
utca n. Tt~lefon: 183-305. 

Scholtnlu El'nŐ Budapest, Vl., Vihnos csúszúr-út 53· .. ' 

TPh•l'on: lHl-í·l7. 

1msm1üVIZ ÍéS KESERŰSÓ, 
•. llun,·adi .János'' lu•sc1•üvíz és lcr1nészeh~s "Y(Í"y· 

kcs~~rüsó telet> ·{alapítva: 1Sfi3.). Budapcs\,~ X.1., 
I\ö(•rhcrki-úl 1037. hrsz. Telefon: 2fiH-700. Cs 

-! f>~· -R8·1. 

LAZi\ll~HÜK: 
Schollola El'nii Budapest, Yl., Vi\111ns csúszúr-út 

;,a. Telefon: llU-7·~7. 

PEf:Si~TBÍ~LYEGEK: 
B:'ü·di llcnrik Budapest, IY .. Kúroly-kiirút 28. Tele

fon: t81--02fi. 

Pil'ERESZAPPANGYAH' 
Thc Bncders Pcrhnncry Cn., Lin1ited, Ujpcst, Er

zsébet-utca 2-:-4. Telefon: 294-850. 
Ti.iriik Labor g~„óg;yúrt11u1g~·kcrcslicdés és yeg~·é· 

szeli gy1ir rt. Budapesl, VI., Kirúly-utca 12. 

Telefon: 225--'160.* 

POilliAPSZULAli' 

TICHLER 
porkapszulák a teg.iobbak ! 

ITT" "' 
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. llAGTAPAsz, 
LEUl\.OPLAST kaucsuJ- . 

llEIEHSDOHF HT ~ ll r.lglap:1sz. Gy:irlja: 

!
. - '' udapesl Xl\' k 
\.OJHOCSY-Ulcu 41 1"1 f , •. • ·cr. • . (. e on: 2!17 aao. 
. TAPSZEHEK: 

J)r. \\ ander ••y(Ju,·szt•a·- és 1• 
X .. I\creszl(1ri~(1 { ':·Hl '.is a.11',szei:g~·:ir l'I. Budapest, 

' · clelon: Hl3 3·lG. 

• . YEGYSZEllEfü 
f\.ochn1c1slcr Fri"YCS ul. 1 . I.Y 11 "'· ot :u. Bud·tpesl V J :ii~.( -utca 8. Telefon: 12i_:_;J7.i. 1'27-375, .12;~ 
REX gyógysze1•ve•1\·észcti , . - -

kcdchni ·rt. B~(d,;p.est g\~;u· 
1 

cs g;r(íg~':Írukcrcs-
s ·· · ' · ' ' · ~cr Rudolf t • 1 urgtiny~í1n: l\Iedica n cJ·. ,. :. . • er . 
lti.l-76·1. · ' 11 .ipest, lokdon: 11:1-700, 

Thalhnaycr és Scitz rt. " . - ,., ... , : 
dús Budapest V z '. 0 ~ o„)szcr.irunagykcrcskc

T„ „,: L ' ., ~nny1-u. :3. Telel'. JH9 !Y!S 
, oro' abor gyiig;r:irunagvkcrcskedés .. és' --:-~ ', .. 

szeli gyúr rt. Bud'IP ':t \'f 1-:. , 'Cb~C
Telefon· 225-·lGO. · · cs· „ \.1raly-ulca 12. 

Thcl'iaka g)·<igyszer\·ci....•vészr•!1' n 11 J „. tlillalat rt. utóda 
ar 13 • • old. gvti"vszcrész Bu 1 t 

utca 12._ Tclcl~i°i: :->it;;_q't,Ú e apcs. V„ Zoltún-

·!
·.·· .... -. „i\Iediciua" Gvtí••,·s· , .- , · • · • n. · Zl'r.u nnagvkt•resl'r•rl•s 1-1·1 11 l 

pest VI J·T · • . , · • · ' " ' • uc a-_ 
_,,~·.;.;.· _;_~·~·_.:.~:~11~1~1s=·~11~lc~·:~1_:!•1=2~. -·~r~e~l:~·l~·o~n~:_.!121~:1:::~G~;1~2~.~-

1 . -y , ZOl\IANCTABLAI\: 

1.' f·c~~f.~e .:~ 1~:.:r~~:~~:~ i::cn~}!\lí1í. g~·:íl'i ~t·rvicc Dudape.st, 
t B··, r l·I : ' -· e e ou· :2:2;1-G75 
{ .1~ l i cn1·1k Budapest, IV„ Kún 1 ·- .. „: f '"'" rni-o:;;, ') J.111111 28. Tele-



szabadon kiszolqáltatható. 

összetétel: 
B re\ m és r h o d .1 n cornplex lémvci.?Yii!cteinek 
alcoholos oldata. ~ -

Jódmentes: 
Ezért jódérzékeny cgyCneknél is alkalmazható. 

fConcentráció: 
10\o~os jód!inkturilnalt megiclelö. 

Desinficiáló erő: 
A jódtinkturaval töki!letesen e!:(yenCrtékii. 

Szin: 
Jódhoz hasonló. 

Csomagolások: 
Eredeti ilveg .!íl !.! t ladasi .1r.i - - - f' 1..10 
Erede11 uveg 50 g e1,1da~1 .ir.t - - - P 2.-
3 g íivegcsö tokban - - - - - - P 1.
Kézí ckd<is cClj:irn l k.~ vagy 5 !it. ii\'cp,bcn is 

beszerezhető. 

ELÖÁLL!TJA: 

M E DICHIEMIA 
"GYÓGYSZERKtSZITMENYEK GYÁRA RT. 

BUDAPEST, X., HÖLGY- UTCA 14. SZ. 
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KÖZGVÓGYS7.EREUÍITÍIS i 11 etve . 1 
az lii.L!Uilll!NC:STÍIR terhére rendelhető> 
CHINOIN gyógyszerkülönlegességek: 

Aktoprotin ini 3:.1, 5,.J, I;.5 kent 
Deseptyl inj. 5·,;2, 6> 5 kcm -
Digiclarin inj. 3; 1 kc111, sol. lo keni 
Ephe•il tabi. 20>0.05 g 
Hogival inj. 3'··1 kc1n, 100 E 
lnsulin~Chinoin inj. 100 E, 5 keni, 200 E, 5 kc111 
lstopirin tabl. lQ;<0.5, 2.0>'.0.5 , lO>. l.O ,..g 
Lcinadarin inj. 3>:2, 5··.·2 kent, sol. lo kctn 
Medobis inj. 25 kc1n. 
Heomagncl tabi. 10":< l.O g 

- ? JO 2 kc1n Novurit inj. 5:· l, 10'--l, o> „, 
Ovosan tabi. 40, 100 drb. 
Transpulmin inj. 1 >-2, 5---2 kent 
T roparin comb. tabi. 20 drb. 
Ultroseptyl tabi. 24 >:0.5 g 
Vit:iplex-8 inj. 3 "-0.01 g, ~ab!. 20: D.001 g 
Vitaplex-C tabi. !0»0.05 g 
Vitoplex-D tabi. 25, 50 drb., 
Zinl{~Protinsulin 1 200 E 

olaj 10 kent 1'° 

--1 L __ _igi. ·i11ii®i*ii*i•@iMWiiiimi·ieii.iir»DWCT 4 1 ~ , 

rJY<f>crys::er és táps:z:ergyár rt. 

uiahb synt6eta I< us kés:::Jllm.Snyet: 

Antisacer dragfic 
(nntriumdipheny!hydan!oinat) 

.llristalgin fülcsepp 
( d iae thyl-g\ ycy 1-o-fo!u i d id 
!1ydrochloricumos készitmény) 

Centro:!on injcáio 

J(Ozépffllgyullad<is kezelésére. 

(o-plttalsnvas-bisdiaethylmnid) J(Uzpon!i ujjáélcsztö szer. 

Dopidrin tabletta 
(phenyJ.methy!aminopropan
)lydrochlorid) 

Glui:atoxin i11}1:ctio 
(G!utathion) 

Metrol(rin injcctia, dragét.•, 
pcilcif.:a 
( 4 ,-1-dih yd roxy- - • di a l' tln·!-
stil ben) · 

l{'f:ovascabin 
(ph!alsavas dimeuthylestcrcs 

:; készitmény) 

1 
Roni.n injcctio 

(succi n yt -su 1 fa ni ly l-a m inopyri
di n-i 1a trium) 

Szellemi és testi tcljesitménye
!cet fokozó élénkitö szer. 

,\ szen·e~·.et dctoxic;iJtlsúrn. 

Srnthe!ikus pctef,!szek·ldvonat 
keszílmény. 

Rüh ellen. 

KlllűnbOzö fc:rtözések chemo- ., 
ther;ipeuticuma. 

1 
·;;~~ 

12.223. Allila-nyomda részvénytársaság Budnpest 
II. kcrfllet, Szílsz Károly-utca 3-5. - Telefon: '.!IJ50-0SO. 

Igazi:;ntó: KULCSAR A~DOR. 


