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RlCll'l'ER-féle 
butylaethylbarbitnrsav készítmények\', 

sokszorosan bevált altatószer l tab
letta 0.10 g, l suppositorium 0.20 g, 
l ampulla 0.10 g, l ccm solutio 0.25 
g, butylaethylbarbitursavat tartalmaz 

B.uzamosabb használatra is alkalmas 
sedativum l tabletta 0.03 g butyl
aethylbarbitursavat tartalmaz. 

A vegetatív idegrendszer zavarai ese
tén l tabletta 0.?.5 mg belladonna 
öss:iafüaloicláit és 0.05 g butylaethyl-
barbitursavat tartalmaz. 
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II. kerület, Szász Kúrn\y-ute:1 3-;i 
I~:1l~aló: FULCSAR 

Előszó a Gyógyszerészek Évkönyve 1944. 
évi kötetéhez. 

lluszonhalodszor jelenik n1eg a Gyúyys:;cré
szek E.-vkönyvc és kér l1eliocsúlla!úsl nerncsak a 
gyógyszerész könyvlúrúba, 11ane111 karlúrsaink szc
relelébe is. A régi köntösben jelentkezik, hivalko
dás nélküli szerénységgel, de bensejében a n1cgszo_ 
koll lartaln1assügga!. Célja és eszközei vldloza!la
nok: ntódszeres alakban képel nyujtani az elinult 
cszlcndürijJ és HZ igazi annalrs ig(~nycsségéye] ri.Jg-
zílcni a gyógyszerészet pillanalnyi helyzetét szc
n1élvi viszonvaiban, iir!éz1nénrei!H·n. kuitúrúj:'tban 
egy~rúnl. :\ -nehl'zs(~gck lekii~dést~rc ko111oly. erü
feszítésekcl kel!e!t lennünk. de az :i szpn•let t~s 
rncghccsii!l·s. an1cllye! a gy,rjgyszcrP_;;z!úr_;;:ulalon1 
tagjai az é'Tii!-é,·re 111cgjclc11(í l~Ykiiny,·ilnkcl f11-

gadják, arra üsztünzütt IJenniinkl'l. hrJµy n1ind1•11 
nehézség ellenére ez l~\·licn is rendelkezésre hocsúsM 
suk az l~Yköny\· lH-t-L éYi killctél. Ez a!J.:a!o111n1al 
is a legnagyobb kiirlillekiBll>sscl és e]('in·lútússal 
júrtunk cl és dolgoztuk fel az ('!n1ull 1·,,. anyagú!. 
és hiir az idök a legnagyobb l:ikarékossúgra kii!c
lcznck henniinkcl. n1égis igyekeztünk a kéilt>lel úg,\· 
összcúllí!a11i. hogy karlúrsnink rnindcn szükséges 
és hasznos ludnivulót n1egtalúlhassanak bl'lllle és 
ezáltal az új kö!e! is 111é!!ú helyet fogl:lljon el az 
eddigi soroza!lian . 

. :\z eln1ult eszlend{j le!e vo!l jelenliís l'sen1é-



nyekkel. Gyógyszerészrendünk kiiztlehnes éve n~ú
\oH ·cl, u111i azokból a rendeletekből, an1elyckct a 
régi szokúshoz képest gyi.ijten1ényiinkben ezi<lén is 
frlvctliink, 1nindcnki előtt fclisrnerhctö. 

Olvasóink évről-évre olyan kérdésekkel fordul
nak hozzúnk, ainclycknek 11),ilvúnos 1negvúlaszolúsa 
közérdek. A tapasztalatok az\• bizonyítják, hogy u 
fehneri.i.H 1.:ari problén1úknak kérdés-felelet for111ú
jábu-n való feldolgozúsa 1ncgkönnyíli a gyógyszc
n;sz n1unká,iát és hasznos úthaigazílúsl nyujt a 
gyakorló gyógyszer(·sz szú1núra a gyakorlati él-el
ben fehneriilö különhözü kérdésekben. Az évekkel 
czelöN· bevezetett és jól bevúlt .„J(érdések és fele
letek a fJ!JÚ[J!fS:erés:i (J!Jakorlal kiiréb6l" e. rova
tunkban eddig 221 kérdésre ndlunk \'Úiaszl s a 
n1ustani hetedik sorozatban kérdl·s-fl'll'lc\ alakjá
ban történő tújékoz·latúsok sz:'unúl is1nét hússzal 

~yarapiloltuk. 
Sok év óla, inindcn eszlendl'>l1en feh·ettiink 

l~vkönyviinkbc a gyÓ6'J'szertár, vagy n gyógyszerek 
vizsgúlatúval kapcsolatban úlló nagyértékii tanul-
1núnyl, an1clynck inegírúsár~t e tárgykör kilünő is
n1crüjét s úttörő vczérrnunkúsúl. dr. Scl11ilek Ele-
111ér cgyclcnli ny. rk. la'llárt, a HL kir. ()rszúgos 
E.özc.gészségügyi Jn;tézel igazgatójúl kértük fel. 

Ez esztendei Évkönyviinkhen: .,Adatok a 
qualitatív és quantitatív 1nikrochcnü:1i analí
z.is prohlc1natikújúhoz, különös tekintcH-cl n toxi· 
kológhü és a gyógyszervlzsgúlalokra;' cín1cn közli 
ktüató1uunkújúnak nagyl~rll·kü crcd1uényét. E la
nuln1ánvút 1nunkalúrsúval, dr. H<i:sn Pál kartúr
sunkknÍ, az 0. 1\ .. I. adjuuktusúvnl írta. Szerzők 

taJiul!nányukban a ayÓ<T)'SZcrl·ön)·,·o"Il J· . _ .. , • 
1 

• 0 • o. - '- „cre~ztul a 
??·o.gyszcreszc .:r~ is oly fontos 111ikroanalítikai cl-
Jarasok alapfelle!clcit vil:1rrílJ'·ll- 1ne" F ·1 ·1 • • · 1 ·· • t> ''- o· CJ cgc·csc1k 
soran arra a .:ovclkezlc!ésrc 1'ut.nal· h<>'r · . , 
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a lahoral'óriunlÍ prohh'"~n1úk ldv{dó isn1erője nyujl
;.;on karlársainknak Jd1ncrílő tájékoz\atúst. 

l~vkönyvünk a [IUÚfJ!JS:crtárak f~S fH!ÓfJ!JSZcré
s:ek beliirendcs IJ(ípsordl is larlaln1a::n. Az anyag
takarékossúgra való tckinteHel ezévhcn a többi kö
zött elhagytuk az illetéknn1talól, a gyógyszerészi 
intl'z111ényck és egyesületek relsorol:'tsál, a sta1ti.sz
tikai túhlúzatokat stb .. an1clyckbcn fontosabh vál
tozús a111úgy scn1 küvetkczell hc (•s czé11\· az elözö 
kötetii.nkhcn kfiziHl adatok 111{\ is fclhasznúlhatók. 
1~ helyett közül jiík a tör\·ényhozús elé he:nyujtoN 
két gyógyszcré~zi törvényjavaslatot l·s pedig a 
.:rnr11ényjaoaslal a [l!JÓfJ!JS:crés:clrtíl" l>s a „Tör
PÍ'll!Jjapaslal a !J!JÚ[l!ls:crés:i rendtartásról" l'cljes 
sziivcgé\. r gv (•rczzi.i k. hngv ez a gvúgvszcr(•sz
türl(~1~e\Ini .it:lentiiségíí kél j~1;·aslal n~;n ..._1~1aradha
tott ki ez(•\'i kCilrtünkhöl l·s bizonyosra vesszük. 
hogy kar\úrsnink is helyesnek fog.iúk tartani közlé
süket. annak el\Pnl·rc. hogy ezek hPiktatása t~rdeké~ 
bcn k(•nytelenck voltunk 1nús ki_ízlcn1énvl:1~el és 

tn1nlokal· elhagyni. . 
Nen1 1nulaszlh:iljuk l'l. hogy nr adózzunk kii-

szé.ínetlel kartúrsainknak. akik az l~vkönyv eddigi 
kö\e\eit 111indíg szcrrtet\('l ús C'listncr{·ssel fogadták. 
Ez az clisn1erés az 1::vkünyv oh·asóinak (•\·röl-é\·re 
nii\'ck\'(i szú1núhan j11l kifejezésre. :\Iinclez továhbl 
odaadó 111u11kúra serken! henniinkel. :unit igaz 
hivnlússzen·lclbü1 kívúnnnk végezni a jövlíhen is. 
hogy ezú\tal is a gyógyszcr(•szlúrs:1dalo1n szchh (•s 

holdogahb jöviíjél szolgúljuk. 
Iludapesl. 19·1:1. clecenlher h(\. 

[Jiclu•rl'l' 1'a1nás J\_oritsúns=f,y Oltó 

Kormányrendeletek. 

;A •társadalombiztosításra vonatkozo' 
d Ik 

-
1 

'd . • egyes 
ren e ezese .t mo os1tasa és kieg · 't' • • „ • eszi ese. 

n11111szter1u111 7200/194-'> ~I E „ • 
rendelete. _ -· • · "'· szanlll 

- 1\.ivonat. -
A. Ill. kir. 1niniszlériun1 a n•1zdasr1"i és !11·1c•.l-

'élct rcndJ'énck, lovúb1·,'i o• '·' t:i u az úlla1nhúztartús e"\ cH-
~'.4~úIJ:án:1k ~ b_i~tosításáról szóló 19iil:XXYL 1 ~- •) 
.;;.' cs <J. \:i-auan foglalt. }etrutóbb ,1, 19-l'>·XI · -., 

• ·11 J · 0 ' • ' - ·• to1-
_.ye11yc1 t ~e! n1eghosszabhítoll fcll1·1t·1l111·1z··1s . 1 .„ 1 · d ' ' ' ·• · a np· 
J:t~ .,,-. a !trs~. ',~lo_111bi~tosí_tásra vonatkozó rendel
ktzesek 1nodos1t.1sanl es kiea:észítést~iil 
kezökct rrndeli: "' ·-- a kiivel-

'·' ", ·1 \.,: 
:::;·'.;_·: Az 1927:XXI te ÍÚ ti~ •1 • 1.1 I ' .. „ I· „ „ • •• • • '<l-• JJi:1soc 1 ~ >ekczd(~st~~ 
'-~~ \. clso cs x11asod1k 11101Hlata hclvébe , J· .. '~ll· „ 
r,e

0

ndelkezések lépnek: • '
1 

''"e ,ezo 

·<.·::.· .. : .. ;..:. 1\ lcr111észcthcn adott szo1,1
: 111.11 ,,s<>l· e•• . 1: 

1 
·1·· · • e' • • · '" ycner e ·.„~e az 1ntezct nc"vedévcnl· ént r JI· · · 

0 

-

m
····rr'"ll ·1· 1 1 o. " ,1 .1p1lja 111eu ·\. 

'·„ :.~Da ap1 as ic ysl•gcnkl>n!. tür\·énvh'1lo's'1"011lo; ·, 
''-'"'T n · t • b. t · · · ~ ' • o ~en ·-::.:~·T: \It~ ,.'1 ·111z ~)l;.;ilotlak kora és foglalkozúsa szc~ 
r1n .e ero. 1 elo cg- fokozatos is lehel. 



5. §. 

\
. l'l')i·XXL tc. 27. ~-úban és az 1H28:XL. 

.8z l: .:1-·1;; lo«lalt rcndcll'"czésPk helyébe a kii-
tc. 2 . '<'i-,1 ), ·e._ • ·\--
., . „ " rcndclkezesek lepne\· . . .· , . „. ,_ 

\ clkczo .. 'Jl •lŐ V'l"Y az tizc1nutod. ,1\...1 ,1z uzc 
I-1·1 ·1z cpi e ' 0 • • t '· 'lll)l ·1z 

l 
.:ss~terhcs Ugylcllel szerezte, az .~n cz~l . : ~:, 

lllC \.1. : l\· . • il\eliilcrr UZ iizc1nclod \al oz,1s,1· . 

é~íl(~s.1 va'.l:~- ~oz;~:r. a kin~ulatús kiúllítúsúig l~irú~I 
rol kunul~ll.1sl '.1·:. l'·l·ol·érl és e•'Yéh tarlozasok-
·:. l '·l·okl'rl. po J•llll l'" ' · .0· 1·· \' t'1s. 
J·llll e\. . ·1 f 1 \"s ·1n1cnny1hcn a dHlll .1 '. 
0rl c.sak annyi )all el: 0 ·; ' . :1. ·"ll ól kért ki-. il„ l ti .\z 1ntczel az 1 \ cc l 
azokat le t~n e.· : .. ·•les ·.\ kilnu.la\ús illelélunen-
1nutatúst k1adn1 Jl,~1lc1· . : :,1- 111o'tl'1'1l l·s fcllélcleit a 

1 . l 1: · ·1·H'lsnn.'" ' --
les. A u.111~1 a ,1s .'" , \ U ·l sz•tháiyozza. ,\ har1na-
hC'liigy111nuszlc1: iendc cl· lel ·1;1 ·'foril;1ll rendelkezése~ 
l 'l .. nc"YClhk iUOlH ,l h ti ] ' 'H l 

t l '- cs , ·r . . : , 11" l , zni kell a n1unkatH o a a 
kel incglc\clocn_ .1 ~:11 .1n.1 .cc'•\'11·0·1 kiú\lítani kérl és 

· ·. ll"l b·1rn11 \Cl1 • · 1 
az in~l'ZC u : .· 1-·· 1·1l·\sol·1"'1 vaorv folyoszam a 
kiúllilott. \arlozns1 ~un_u • : ~ , "· 
kivonnlokra vu11alkozoan is. 

1 1 l 1·iliinh·\\•s(•11L'k 11apjún 1;:z ·1 l'l'llt e• e ~ -· - . . · 
\régrehnjtúsúrúl :1 bclügyn11n1szter 

Jt~p ha
gondos-

túlyh:~. 
kodik. 

1'.J-12. t·vi dl:ccn1ht'r hó -1-ún. Budapest. ! 

I\cílfny Jliklús s. k 
111 • kir. ntinisztcrelnök' 

)'.<;>F',.;f f ••-•·./·•'-•ir•• ········_.·,>.•••,-·.·•·.·.' 

_'..-;.·-Egyes g)'Ógyszerelt és gyógyszerlcészít1nények 
pótlásáról, valamint a 111agánkórháza!t (1na
gángyógyintézetek) mííköclésben tartásáról. 

•· __ :\ 111 • kir. 111inisztl~riun1 -170/JH-!:i. :\L E. sz(unú 
rendelete. -

(KiYonal) 

,\ 111 • kir. ininisztériun1 az lH:JH:II. tc. 1·ll. ~
ának (2) bekezdésében foglalt fe\hataln1azás alap
Ján a kiiyctkczökel rendeli: 

1. §, 
(1) 1\ gyógyszerek, i!leliíleg a gyógyszerkészit

lllénvek elkészílésúhcz ·- a fennúlló rcndclkezl;· 
scktŐl cltérillcg - fC'lhasznúlhalúk az olyan gyógy
szerek (pútszcrcki is, a1nelyeke! t'tTe a célra az 
Orszúgos I\:üzegészséigiigyi lnlézt't :t Budapesti I\.ilz
Iön.vben k.ih~irdelelt halúroza!(1v:il a!kal!nasnak 
nyifvúníl. ,\ ha!úrozalban nH·g kl•!! (d\apílani :11 
nlkalrnasnak nyilvúnílott készíl1nl·ny úllandúit is. 

(2) .Az ()rszúgos E!izt•gészsl·giigyi I n \ézt•! 
gyógyszerek (pótszerek) vagy gyógyszt~rkészi!na'·· 
nyek 1ncghnlározotl k(;szle\l• \l'kinlell·hen C.'il'll'l!
kint engedélyt adhat arra. hogy a kl,szll'l('l abban 
a_z_ -cselhen is forgalo1nba hozhassúk. ha a kl·szll'! 
'nein felel n1cg a kihinlt>lell rendl'lkt·zl·sPknek. 

OVENALl log· és 
szájápoló szereket 



7. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napjún lép ha

lúlyha. 

Budapest, 19-la. l~,-i januúr hó 7-én .. 

J\<Íllay 11/ikiós s. k. 
111. kir. 1niniszlerelnök. 

C\legjelen.l a Budapesti I\.Úz!üny lH-lii. jnn. 26-i 
20. sz{unúhan.) 

A Magánalkalmazottak Bizt<~sít~ Int~zete 
teriileti illetékességének lnter3esztese. 

_ :\ nl. kir. :.\linisztériun1 I.Oa0/19-!:1. ::\LE. szú1nú 
rendelete. -

:\ Ul. kir. 1ninisztériurn n J~cl~g~ég_i _{'s baleseti 
kötelező bizlusítúsról szóló 1921. cv1 X~I. le. 180. 
-.; .· ·il· iic«\·cilik bekezdésében kapott felhataln1a-':-i"•u1, " o.. . 
zás alapjún :i kih·l'tkf'zíík(•I renrlC'-ll: 

1. §. 

A betegségi hizlosítús szPnlfHJntjúhó~ .. a ~[~1gú1!
alkalniazotlak I3izlnsí!ó Inll·zet~ncl~ \crulctt 11.lch~.: 
1·essé1re Pcstszentliírinc n1cgyc1 varosra. ·tovahb.1 
~Ú)crlralva, i\Jútyúsfiihl, Pcslújhcly, Húkoss:-en_t
;11ihúlv, Sashalo1n, Soroksúr és Szi.getszcnlln1klos 
nltgylZözsl~gckre is kiterjed. 

2. ~-
a rendelet az 19-1:3. évi 1n{1rcius hó l. nap
halályha. \'égrehajlásúról a belíigyn1inisz-

, gondoskodik. 
Budapest, 194:-l. é\·j februúr hú L)-(~n. 

l\.állay illiklós s. k. 
111. kir. 1nini:-;z!crclnük. 

,(i\Iegjclent a Bud11pesli T\özHiny lD.!:3. feliruúr 
3. szún1úhan.) 

Egyes magánalkalmazottak fizetésének 
újabb szabályozása. 

- .A 111. kir. nlinísztériun1nak a.G-iü/19-1.::L i\I. E. 
szún1ú rendelclr. --

A nt. kir. 1ninisz:tt~riun1 a hon\·édt:h'Illn"i\ szúlú 
939:II. le. 112. és 212. §-::iiban, lovúbhú az 19-!'.!: 
IV. tc. 28. §-úhnn foglalt felhatalinazús alapjún 
fdi\'Clkezt'iket rendl'! i: 

rendelet llatálya al<i lor/o:::rí 111unka11ri/lahik. 

1. ~. 

(1) :\ jelen rendelel ha!ú!ya a kih·etk('Zi) n1u11-
Yú1lalókra !erjed ki: 

1'. az 188-!:X\'"II. törvénycikk l's az azt kiegé
it(i 'és 1nódosító töryénvek, vala1ninl a húnYalör
~_üy J1atálya alú esü ipr;ri (kcreskedehni). 1;únya

kCil1óiize1nckLcn, üzletekben vagy vúllal:dokban. 
:-_2; a közhaszn{llalt'l vi!lan1osn1íh·ckhen. 



1
.„ f rrrahnú közlekedési vúllala_lokba 

3 'l "oz o b'. . „ 1 1-,·1 •n l'S fe111 ' : • ,. ,1• iize111e1hl·n. n1u lt' ) ci lL ·· 
vnla1111nl az eze" . ·. 

, . tnl·'tl·lla1nal, l lJ 
tartas1 nn .. '"' '. <'\· l· ""l'·l:lróiniívúllalatot an, 

1 •1 kozhaszn,1 ,1 u t">c . , ··1 1 ]· '•l 
, . , .. . . ·Hl·ll ·1\l·otoll tesin e e '"ne, 
1 ·1 torvcn) ' ' : '" : . l· l 'lknúl, az al· 
(',' '.. C"vesiilPll'knel. a t.1rsu ,\e 
l. ,lZ o. \ J '\ 

pít,·únvoknúl l·s nz a apo_;.nu . • .·· de kcrcscts· 
. 7 - az 1-'i. pont ala ncn: c_:u, ,·. l~s f 
riícn t:olvlalo\l vldla\kozúsol~.nt~l, u_z.:.111\~'",~,~~~di ír 

, · 1-I • \n1(•rnüki, koz1cgyzo1. o. 
lalkozaso" hlll , 1 ..... : Jeti kiizkúrhúzakha 

• 1 'l"'\ll cs UClll '"OZU . 
dak Jan, in. t>' - . , • .• ·111·1lóri1111Hil-.han, orvo 
.rvórrvintézclekhcn cs. sz'..'.· . ·ndeHii·bcn. :1a1 
v. 1:"1. l"' t' tcl·bcn l'S tll \ OSI l l \. - • 
rende t11n ezc ... __ · ·J· , -zliisé"ekhcn. szín haza 
kiadóhiv_alt~lokha!': s::~ ... t ~ ~jc ; s~erlrírnl.-fu111 l~s 
l. 1111ilua11os es ha-1 U.I ,/./ . 
hlil, , .. fÜ"'r~'i iizen1ekbcn sth.) 

ezekkel ossZl' 1'."ln • • • l "l· nil·rnökiikre 
ll . l .. ti 1iszlv1se o ... re . 

. a __ '-•' n1~1zo ;. , .. , ki'iz'cgyzühelycllcsl'kl~: 
1nernokhcl~ 1~1 t.c Sl ki L. .. . , -.elei: l't' hclvctlcs ug-y\· 
1 ·· · "'vzií'1cHillckn•. lll-(\\C '- · • , ·-cr 
\.OZJLo ••. „ . 1 · 1,··,11„1: re Ol'\'OSOkr<-1. fJ!JOU!J·~- -
1 1 's U"\'\'l'( jl' '-- '- -· ' IJ 

e e ;__re· t·. P· ·- :. ~ ·- 'eliilf<'krt' <~S f!!J<Í!J!JS:crcs:y,: 
·- •/"f(' lfl]OlJIJ.~~( il.S-J ' " l""ll l·1·c ll'"l -~- 1 ' _. · · · · · ·1 1·,·1s:1„1ro1e o e'- · 

1 /. ú"1s:1"ll'O\.J'<I, ··':" · . • 
kor no .-n ,ra. · · · :::> „ l" .: 11·\\ókra. _gvors- _ 

.. "· 1 lel vczelo nn1n .... n .l , , . "l 
úrnsílns1 uz_~ „

1
_.: 1_ ., utazúkni. i_izlclszcrzo;__ 

, ··'I· "\ U"\'110'-0'll. · l "·"l· 1-(l~p110,1, · S'· 
1 

.. 1 .. , ___ ha 111unka;__o1u ... 
'll' • l)C!lZllPSZClO,..l( • 11 .tovn J )H .1 · l.. 1 .. 1,·-,1 inl'" 1nas, szc e " · · l eszcc L'Sl'll ( t> 

tgyszcru _ pen7;_ l .lc:vl·l-'e;1vsl•gel is igényel - l~s_:, 
nl·'t 1cllc•1n ' - · · 1 \ 'I 

in:1 ":. : . ,;"" hasonló inunka\·ú\ ·~ o.~ra. „ . 
nlltHh zcl ... hc · 1 . 1• 1 l'll llll'"ll'lolt inunl .... n 

(") \z (1) Jie~l'ZC cs 1 :;-.. 
1

. 
- .• ~„- . : i esnek a rc'11tlelet hatúlyn a a:_, 

lalók koznl nen ,·
1 11 'llt"> liszlvíselök és egy. 

1.--. szol"a a l<lll .t - · „ -
a) a ... oz ... o ·. ·ei \ovú!Jbú :1 nvugd1JflS 

a\kahnazollak 11\el111c11~ . . 

i~2f~;fh_'Ü~:l~és úrrúk cllútúsi díjai tárgyában kiadotl 
<-:~ ~l. E. szú1nú rei1delet hatálya alá csii 

és egyéb alkaln1azoltak: 
nz olyan n111nkav{dlalók, akiknek fizetése a 
irúnyadó szolgúlali szahúlyzat rendelkezése 

SzCt-int a közszolgálalban úlló lisztviselök és egyéb 
~lÍknlinazottak ille!n1ényeihez igazodik. 
,-, (3) A jelen rendelet a. ~~únak (1) és (2) bc
kéi:déséhe11, val:uninL a -1-H. §-áhun foglalt rcn
dClkczések ncn1 Yonalkoznak az olyan nnurkavúlla
IóI(rn, akiknek alapfizetése (2. §.) az évi 28.400, 
péngiit eléri. 

(4) :\ törvényhatósúgok. a 1ncgyci \'Úrosok 
-és. n községek últal fcnntarloll vag:v kezelt iize
ínekhcn vagy Yállalatokhan foglalkoztatott azokra 
á_-rnunkavúllalókra a jelen rr-ndclct rendelkezései 
Úgynncsak ncn1 terjednek ki. akiknek júrandósú
"ait illctn1ényszabúiyz:it út!apílja n1cg: PZek jú
:Undósúgainak újahli szalfúlyozús:i lúrgyúl1an n 
a.500/1943. :\1. E. szú111ú n·nde!ct rendelkczt~·scinck 
s-zeni cliitl ·tartús{l\·:tl a hcliigyrniniszlcl' a p!!nziigy
!ÜiÍliszterrcl egyetértve rPIHk·lkezik. 

A= alapfi:etés rncydlfopítrísa. 

2. ~-
(1) ..-\ niunkaadó köteles a 1nunkavú!Ja\ójúnak 

!llPfize!ésél 1úegúllapílani. Az alapfizelt~s: a jelen 
c;ndclct hatúlybulépését n1egelDz6 napon érYény
ei1 volt n1cgú'!lapodús \'agy szokús (gyakorhi.~j 
-~pján járó - a 9.070/lfl-ll. 11. E. szátnú rcndc
_tJ}en tnegúllapílntt fizetési pótlék levonús·.'1•:.-:l 



szúnlitolt - járandósóg. lla a n1unkadó a_ 1nt11~. 
vállaló júrandóság~ü. •.~ ~l.07~l/.~~l·l L_ :.I. }'-'. s~a 
rendelet. rcndlckezese1to1 cltcrocn ugy .tlL1p1t 
nle" hog"v annak lcl,ics öszegét nen1 honlo~.ta . 
fiz;t,ésrc' Z·s törvényes fizetési púllékra: '.l\apt1ze~ 
ként azt az összeget kell n1egú\lapílau1. :11ncl! 
9.070/19-11. ).1. E. szún1ú rcndelclh~~l n~e?al·l:1p1.t 
kulcsok alkal1nazúsú\'al szún1ítoll 1Izclcs1 po~lc 

· ,„11 l'.rriill eléri a jelen rendelet hatúlyhalep 
n;erteti'\zti napon a 1~1unkarúllalól 1negillelö júr 
dús{1g iisszcgét. Az alapfizetés 1nl'gúllnpílí:súra 
natkozó rendelkezést a visszacsatolt kclct1, crd 
és d{•lvich"ki lcriilelcn azzal :1z eltéréssel kell al 
n.iazni, hoa\' az ezeken a \l'riilelckL~n a 9.0i0/1 
:.L E. szíu7i'ú n·ndelcl szerint irúnyacló fizetPsi 
\l•kon felül az '-°''·i 12.000 pengc'.ít 1nt>g nen1 ha 
júr'tndúsúu!Júl tovúhlii 7 {hét). az l·vi 12.000 
gü1Íil 28.4()() pPngiíit lcrjcdt-í .iúran~lúsúgból pe 
toYúhhi (iil) szí1zaléknt kell levonn1. . . 

(2) Az (1) hekczlh~shcn foglalt rcndcll~cz~~~ 
kalniazúsáhatl júrandósúgként kell szan11~a: 
venni a lörzsfizc\l'S egységét (óra- vagy .11np1J 
heti, havi vagy éYi törzsfizptésl~, \'nla.1n~nt 
kövctkezti hekczdéshcll nH'gú\\ap1loll k1velclll'l 

Különböző coccusleriőzések nagyhal 
chemotherapeuticuma:. 

UIL TRASEPTYL „ CHINO 
Jnjectio Tabletta Suppositor .. 
Pulvis pro receptura 

\'iszonyl>ól szítnnazö, h:innilyc11 n1:'1s 
adoll juttatást (pl. lakúspénzl, közle

kedési költséget, családi pótlékot, az eladoll úruk 
clarabszúnu1 vagy n1ús n1ennyiségc után cUire 1ncg
hatúrozott összegben 1ncgállapílo!I jutalékot. a ju
tahnal (re1nuneráciúl). a karácsonyi ajúndékol 
stb.). A kiilönnc111ü júrandósúgokal. (pl. a ha\'i 
fizetést, és az évi összegben 1negúllapílol! julalin:1t. 
varTY időtarla1n szerin! júró l>s n 111unkateljesít· 
í:nlfivhcz igazodó júrandóságokat) az alapfizctl>s 
kiszlnuításúban ne111 lehel összradni. hanen1 ezekn• 
az :dapfizelést kiilön-kiiliin kell n1cgúllapitani. 

(a) 1\z (1) hekrzdPs alkahnazúsúban nc·n1 lL·iH'I 
járandós:ígkl•nt szú1nítúsha venni a lúlúr:iclíjal. :iz 
esetleges vasúrnapi pt'ildíjat. az iizlt•li forg:i!o111 (:1z 
chtdotl áruk :'1rúnak sth.) n1egha!úrozol! sz:"1z:!l{,kú
han n1cgúllapítnl\ julalékol vagy n1{1s c•lnc'\'Pzéss(•l 
adott hasonló !cn111~szrtií júrandós6go!, :iz alkaI1ni 
!-icgólyekel. a jogszahúly :ilapjún júrö fize!l·si p~'i!
lékot, úgyszintén a tt'!";ll(:szclhl'n júró szolgú\\a\:'is\ 
(júrandósúgol) senL lia :i :i11111kn<lö a ll·nnt~szcth!'n. 
Járó szolgúlta-túsl 1negvúltja ugy<:n. dí' nly~!P iis.'-.7.i'g· 
gel. a1ncly 111indenkor csak az illeti! lt•r:n0szelht•n 
járó szolgúltal:'ís n1Pgszerz{•sl•l1t•z sziiks[.g,~s kiaclúst 
fedezi. a n11::-gTúllúskl·nl fizetett iisszrgt't ugyancsak 
nc1n lehel júrandl'is:'tgként ~zún1ílúshn Yenni. 
An1cnnyihen az illetii lern1észethcn júrú szolgúlla

, lás lcg1nagasabh árút a halósúg 111cgúilapilol!11 .. 
,: ·ennél 1nagasahh összegei az illeti) ter11Il·szp!he11 jún'i 
·: :}/:olgállatús n1egszcrzéséh(•z szükséges kindi'tskl·nt 

'.s7Hítnilúsha venni tH'lll lehet. Ila azonhan a !t>rn1t•
·}·ze_tben júrt1 szolgáHatíis! :ítalúny,összegg('I. Yngyis 



, , . , „, 1 "'" n fizclcll összeg ncn1 igazo~ 
u•TY valljak tncti, Hlo., ·:. • . 1d:H·it:1s n1c•1-

:'· - . 'l i' tcnnl•szclbcn .J•ll o szo '"''1 • , . • .. !"I 
dik :~z, il cl J„ .• 1·. '„•cs kindúshoz. hancn1 ntlol fu~
•zt•i·zcschcz szu ,sto · · '11 · 1 · 1 11 -~ „ · • • 11 1,., ,··1L'"Z"" •1 111cnva as \.l'll -

l ··1 loU ·1 an< ·'·' .<-n· ' {" 
gct cnu [l{ 1' '1'1t"111rlo·._r1"l~énl kell szú111ílúsl1a 

t ti ··sszcnc , • .„ o l. 
z.e, e : ~- ·~1~n h~kczdl·s rendclkczt.'.·scit arra t: '",111

: 

\cnn1:ll'.t"1IJ !·cl\ alknln1azni. hogy n n1u11knvall.ll_o 
lel ne " ' ·· '11 I" tcrinc-·'ll'1sl·énl fizl'lc\t fisszcgbol az 1 e o . 
'l lllC''\·,l '· " "1 C 
' t1 ·: •• szol"'tllalásl valóban i11cgszc1z - · 
szcthen J•tl o · - o' 

H J;{i/{i11 j11/ln/úsnk 
riiy:ff<~SC. 

8. s. 

11u!rvé1u'k 

( 1
.) A :.L -.:, rendelkezéseinek n1cgt:clclöcn 1neg

b , l l . „ " ('\) !Jcl·cz
úllapilotl alapfizetést, tovi~.J )H, a -· ~·. · . : . .-" : 
i "se értcl1nébc11 az a!apt1zcles 111cgallap1\,\S<ll1,Ü 
Í:~ra11dósúgkénl sz{unítúsha ne111. vehcHi .\~1t.~alá.snak 
·a jelen rendelet h<:túlybal?pésel . n~:g~~~i~o "1~:1~0~~ 
l·rvénvlH'!l ,·olt tnegallapodas ."a0~. szok,1s ~o) ,11 ... ~_1, 
lat) :.llapjú11 inegúllnpílo\l nH•rt_ekct, (pl. .~u\inun .... t 
esetéhen a túhnunkapútlék . s1:aza'.l~k~zeru~~1, ineg~ 
ú\lapilntl kulcsú\) se1n lesz:.tll1tan1, se1n lele1nell!1 

. 1 , 1 "etil sz·ill'id a ielcn rcndelethcn tncg
lll'lll sza i,H_ • • • ·' ' , ·.. .. • • ' 1 ·,1- t (' 
állapilottnúi nagyohh nu~rvu l1zeles1 put e ... o ,J, 

§.) sen1 adni. : . . : ,„ _ 
. (2) Az iizleli fnrga\0111 (a': eladotl ,1: ul... :u.i 

, !· ·11' ) n1e"IH1lúrnzoll szúz1.1lekhan lnegallap1lott 
n,1 ... s J, o 1 1 \l l 1\0 ter , . l' \t,1· vnnv n1ús e\ncvezésse at o l:IS(~l . -
JU :

1 

1 
... „ ·

1
{

1
:,

111
dós't'' szúzall·ksz1.~rücn n1egallap1totl 

n1csze u .• ' ·' 1"l - • 'l\'I · sz·ll1'1c1 l· lcs·'it sc1n fele1ne\11i. scnl lesza 1 an1 nen1 . , . • . 
dl {a). :\z olyan n1unkavúllaló alapfizetését, az 

·\JU:jífizctés 111egállapitásánál járant.lóságkénl szá1ní. 
t>::.;áSha nctn vchetti juHatásúnak a jelen rendelet ha
: :·tályhalépését 1negclözö napon érvényben voll 1ncg· 

állÜpodás vagy szokús (gyakorlat) alapjún tneg· 
állapított n1é_rlékét: ~gyszinlén az iizle'.i forga\01_11 
(az eladol'I aruk aranak stb.} 1neghatarnzoll sza
zalékában 1negállapílolt julall'kúnak vagy 111{1s el
nevezéssel adoll hasonló lennészelü júrnndóságá· 
nak. százalékszcriíen inegúllapílott kulcsút scn1 

5·zabad fclcn1elni, akinek alapfizetése az évi 28.,100 
pengő! eléri. Egyébként a 7.1-1-0/19-11. ;..r. E. sz{unú 
rendelet rendelkezései érvt~nyhcn n1aradnak. 

(4} Ila n n1unkaadú a 1nunkavúllalóját n1ás 
n111nkakörbe helyezle vagy n vállalalúhan (iize111é· 
ben. iizletében slh.) heví~Zelett rendszernC'k n1cgfc· 
lcléícn, incghalárnzol! szolgfilali iclii eltöl!ése alap· 
ján vagy n1ús 1neghalározoU alapon cliílf>plelle: ~1 

1uunkavál1a1ó alapfizetésének, illetilleg az alapfizl!· 
!és n1egállapílás:ínál júrandöságként szún1í!úshn 
nc111 veheti) jullatásánnk az új 1nunkakilrhc. ilh'· 
tölei:t fokozatba tartozó hasnnlcí 11111nka\·úlla16knak 
a 2. §. érlehnéhen n1cgúllapítotl alapfizctésél. ille" 
töleg az alapfizetés megúllapít:is:ínúl júrandós:íg· 
kénl szán1ításha nc1n vehető ju!ta!úsút kell tekin
leni. Ila a n111nkaadö vúllnlnláhan (iizP111fben. iiz
Ietéhcn s!h.) a n111nknv:íllahík lrkinlrlf·hen :i jelen 
rendelet ha!{Ilybalépésél nu•gcHízii napon nincs 
1neghalárnzolt clüléptclí'si rendszer. ih·pn rendszl'rt 
a n1unkaadó csnk az illetékes miniSztcr rliízcles 

. ·::~ngedélyével úllapílhat n1cg. 
· (5) :\ v{tllala! (iizl'nt. iizlcl slh.) lúrgya sze· 
.rint illetékes ininiszlcr kivételes n1élt{1nylásl ér· 

2 



den1lö esetben (különleges érdc1nckct szerzett inun-. 
kaváHalónál, kirívó aránytalansúg esetéhen slh.) a 
n1nnkaadó írúsbcli kércln1ére 111egengcdheti a n1cg
úi:lapitott alapfizcté~"tilek. illeti.Heg ~'z alapf'iz-etés 
niegállapítúsánál júrnndósúgként szúntítúsha netn 
vehclő juttatás n1l>r\(·kl•nck 1negvúlloztatásúl yagy 

új jullatús adását. 

Uj alkalrna:::otlakra vo11ntko:<Í rcHdl'lkc:ések. 

·L §. 
(1) :\ jelen rendelet halúlyhall·pl·sél követően 

szolgálatba lépii inunkavállalók júrandósúgúl a 
n1unkaadó úgy köteles 1negúllapilani. hogy a júran
dósúg n1értl•ke azonos legyen a ntunkaadó vállala
tában (üze1nében, üzlell•hen stb.) azonos ún1nkakör-· 
ben foglalkoztatott hasonló 11n1nkavúllalók - ha 
pedig .a 1nunkaadó azonos nn1nkakürhen ltasonlö 
inunkaválltllót ncn1 foglalkoztnl: ugyanolyan túrgyú 
t~s hasonló terjcdeln1íi vúllalalhan (iizetnhcn, üzlet
hen sth.) azonos 1nunknkiirhc11 foglalkoztaloll ha--:
sonló 1nunkavúllalók - júrandósltgainak 111értéké
vcl. Nc1n szahad az ilyen 1nunkaYúllalónak olyan 
kiilön jullatúsl adni, :nncly a inunkadó vúllalatú
han (iize1nében, iizlctéhen s\h.) azonos rnunkakör
hen foglalkoztatolt hasonló 111unkavúlla1ókal, -
i!lctölcg, ha a n1unkaadó azonos inunknkörhcn ha-:: 
sonló nn1nkaválla1ót ncin foglalkozlat. ugyano1yan 
túrgyú l·s hasonló terjedehníí vúllalathan {üzen1-' 
hcn, üzc\Len, slh.) azonos 111unkakörben foglalkoz~ 
lalotl hasonló n1unk:lvúllalókal -- 111cg nc1n illet. 
Yitús cselckhcn az illetl'kl'S 1niniszlcr úllapítjn 1neg: 

az illctii 111unkaváll·dól , . , . __ _ 

l 1 11 
. .tz dZOIUJS llllllll··iJ·ör 

og a toztalolt 1nun1··1,„·1tl•tl 'I- 1_ „ •• .,,_, "- -• • .,,_, " ' 0 "- \OZUI 111"1 --1-
hasonlonnk tek111IL · ... ) 1 \" 
(2) Az (1) bekezdés re 1 ,11_ .- ,_ _ _ 

kell 1nc,.,úlla11il· ... n~ e .,,_ezesellH.'k 111eglc-
- .. - ? . <1n1 .1zt is, ho" · , . · · . -., 
nurzoll .1arandosagaihan init 1_ •!J . t) .:1.z l~J .t1k.ll-
1nit az alapfizclés IlH.'":Íli't[JÍI„\·~ : 1

1 
•;pfize!t•snek és 

• • • ::':! ' .is.ina 1·11"11111' . .- 1- - 1 
szanuf:isba ncn1 vcheUi ·utt· . . ' • os.1g .,,_L'll 

(
'l) .\ ~ 1 ~ . · J. ,ilnsnak tekinteni. 
' · • · ~· 1cndclkezeseit .1 • 1 '!. 

ben rnegúllnpílolt júrnndó~„.:1 " 1_ '1 J1c. en ~· érlehné
kaln1azni kell. · ·' n° "- (' ~intcl(•hcn is ni-

f<'i:::c!ési púth~k. 

5. §, 
(li :\ 1nu11kaudó a nntnl-·i . .- 11 . 1• 

CVI JUUlllS hó '-lO ' . . \< \ .t •
1 onak az 1 H-1:-l. 

----~-- ·· „ • · n.ipJ:i u!an teljesített „ 1 'I 
'.:h_icrt kulon fizetési póli(·!· 1 ]· .. 1 1 · ".. szo ga a-
:< ('l) \_ f' I' . dl dl t' l'S J JZl'llli 

__ ,_:-.-_ - : ize csi pótll·k ·1z ·d· f'· · '. · . 
;sztÍinítoll, a fizcll•si (l,{•r .j .: ,: •1 P/~.ett:s .'.tblpJÚH ki
:járandósúg, Yala1ui11t .ae s1.:-.'1~nl;1.l.'1s1.l .tdo:;z:~kra esií 
"!" 11 IZl l SI (lil'l'l'lsz·1 1' ") 
<OSZ:I( 1an elért lúllH" 1, ... · · - - ·' 1110 a:.;1 , 

1
„ - . . ·H 1J t':-, csellt>"~·s ... · . 

fClJ ulan .PII' . .-\z iiz]e!' f . •· I . ::--- \dSll!'llap
1 

---- 1 1 . . t oq.,,1 o111 !·1z cl·1 1 11 , 1 ,E(~Ilil~ st>.J 1neglialúroz11t '„:,, ,'': .10 aru.; 
flOlt julnJ(·J· \"l". .- _ .{ SZ.17;.th·ka!Jan llteg(l]Ja-

----- • ~ , n \ ni.is l'ineyezt•ssP! , I 11 1 . t~_r~nészclíí júranciósú«kl·nt „ ,- • ·.--. · ,u o iason!c'i 
frrvéb jutt·ll·"is l ,„ 

1
.t: •. sz'.

11111 \asha nen1 Yl'hel(i 
-X:~--,- • , , - 1 ,1n izeles1 pútll·k !H'lll júr. 

NARA·CHINOIN 
gőze~~ek beszippantása azonnal 
enyh1t1 a n á t h a t ü n e te i t i 

Használatrakész tubus ' 
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(3) .J,,. fizetési pótlék n1~rté_ke annúl a n1unk<i 
vállalónál, akinek az nlapf1zclesc . . 

a) az évi 4.000 P-l nen1 halad.Ja ineg: bO (ha 

van) százalék; . . :> 
b) évi 4.000 P-nél több, .de [~Z c;·1 8.000 l 

ncn1 haladja 111eg:. 55 {ötvenöt)_ szaz:tle!;:.; ,ha azo 
han az alapfizctésnck az ckkcnt k1szan11loll po 
léknak együttes összege az évi 6.~00 !::>-:t n_c1.n .er 
cl: olyan összeg. a1ncly az alaphzetesel ev1 b..l 
P-re egészíti ki; 

e) (·vi 8.000 P-nt.'.•l több, dc l.IZ évi 2-1.000 P 
ncn1 haladja n1cg: 4.400 P. 

· d) évi 2-1.000 P-nél töhh, de az évi 28.±00 _P 
ncn1 t.'.·ri cl: olyan összeg, :nnely az alaphzclt~s 
28.400 P-re egészíti ki. 

(·!) A fizetési pólll·kol a fizclési llH'.~rel:;z{nn 
Júsi) i<lüszakra júró júrandósúggal egyidcjíícn, 
össZegszcriicn 1negúllapítolt fizc~l·si J~ú.tlé~i.<~~ pc 
·;z C"\' l~vhe csii fizetési Oil·rclsza1nolas1) idoszak 
~;ún~{1nak n1cgfelelü sz{unú l•s cgycnlfi iisSzcgii rés, 
lclckrc felosztva kell fizetni. 

(5) A n1unkaadú tnind a fizc~l·si ;jl·gyzl~kb, 
(hérjegyzékbcn). 1nind a . 11n~nkav:1llal.o!~k:i_l . 
clszún1olúshan az alapfizctcs\ t•s a f1zctcs1 potlck 
\'al:nninl az cgyl·h júrandósúgol {•s az czutún jú 
pólll·kol küHin-kiilön kiile\-es kinnilalni. ~ . 

(ü) A fi 0elési póllék a i.!.J0/1941. :>L 1" .. '" 
3.100/19-11. P. ~l. sz{11nú rcndclctekhcn. valanunt __ 
:J.000/1988. Ip. Í\I. szú1nú rendelet 2. §-únak I. -
ponljúhan foglalt rentlelk~:zésck alk~1hnazás~1h 
nctn szútníl fizctl~snck (,1avadaltnazasnak, ill 
nH'ny11ek). egyl·bla'.•nl a7.onban _n:-i 1ninden tckí_ 
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- fizetésnek (javadaln1azásnak, illetn1énvnck ·1 
tekinteni; ehhez képest pl. a nvih·úr:as ~zún1~ 

kötelezelt \·állalatok vezető. úllásaira vo
'.úll.tl«JZÓ1m1 :uniall, hogy a Yúllalat a jelen rendelet~ 

111cgha!iirozott fizetési pótlékot folyósítja, ncn1 
bcjelc1r!ést lenni. 

{), §. 
" , (~) A. nu~nka:·ú.llaló legkisebb fizetését (111un~ 

_.'-kabcrct) 1ncgallap1lo rendeletet vany határozatot 
·:_·.a_z· 19±:1. évi június hó 30. napja ~1tún teljesített 
_-sZolgálal díjazása tekintetében, azzal az elt

0

érésscl 
kell alkaltnazni, hogy az otl n1egállapított Jer•Jd
sehh fizetéshez (1nunkabérhez) 60 (hah·an) szFtza-

-,_:·.Jékos fizetési pótlfkot is kell szún1ílani. 
(2) :\. tern1észclben járó és tcrnu~szclben ki

-:~·aclolt szolgáltatús.okat a legkisebb n1unkabér pótlé-
-kolása szetnponljúhól figyehnen kívül kell han-yni. 
'-:\·_ler1nészetbcn járó szolgúltatás n1cgvúltása e~cté
:ben a 2. §. (3) bekeztlés(>.nek rendelkezéseit kell 
:-~1_ríégfelelöen alkaln1azni. 

1-'cyycs rendelkezések. 

i. §. 
rendelet rendelkezései ncn1 érintik az 
Ii. és 19. §-ának rendelkezéseit. 

· örök-11.abor rt. üveg osJ:tálya 
raktúron tartja a szakn1ába vágó összes 
ü \' e g ár u k a t és 24 órún bcliil expediál 

felírás specialitása! Előzékeny pontos kiszolgálás 



s. ~
:\ szolgálati szcrzüdl·snck (n1c~ú~\apod~1.s1~ak: 
1 ·1 1· s·„,]J·Uvznlnak vagv a gvan 1nunk.uenc 

·1 szo g:i a 1 · '" ·' ·· , ' · - • " " J ·1 ·· 1 
- ' · · · · 1 1·endrlel rcndPlkez{•scihl' iitkozo u \.O , nck a JC t'n · " 
sci (·rvl·nytclenck. 

H. ~. 
( l) :\ gazdalisztl'k fizctúsénck szahúlyozús~1r? 

szóló :i-10/10-ll. :\L E. szún1ú rendelet alkahnaz:1si: 
Ji~u 1 az cn1lílett rendelt•! 1. \;-únak első bekczdl·s; 
iucgjc\ö!l jogszahúlyok helyett a jc!c~1 rc~H~cl 
15.~· i. {s 8, ~-úhan foglal! rendclkczl·scl'" 1ran 

:idók. ' ' . '\J 'l I 
(2) . .\ gazdaliszl nn111kaadúja a fJZ('\t'Sl po t': 

}ipszú.n1ílhalj:1 azt a tühh\clcL a1_nc~lyt>l a ga7:dal1~ 
!crni0szelbeni .iúrandósúgúnak crh·kp az !9d9. e 
augusztus hó 2H. 11apj:1 óta c1nclkcdc.'.t.1.', ~.~.111 l~;.i 
hat azonban a gazda!isz! keYcsclih l1zclt.s1 p~tl~ 
kot. niinl aincnnyi nl'ki a n.070/lD·ll. :\I. ~- szan.1. 
reH.delel alapján júrl. h:1 pedig a. gazdatiszt. a .J 
len n'iHlclt•l 11alúlyllall,pl'sL' utún lt~pcll szf~l.galalb 
tnint a1nennyi (it az id{•zl'll rendelt•! alap.1an n1e 

illetné. 
10. ~. 

_.\ jclt•11 rendelet:\. ~-únak (-1:1 {'.s (5)_ h~kczd 
s{~llcll ~n1 \ílclt ellgedl·ly 1ncgadúsút. úgy_sz1nt.e1; a 
i..: • 'ti· (!) IJ"l·ezdl·séhcn cn1lített 1negallap1tast [ ';:i-llll< \. \. \. • . • •• 1 l~ 
iparügyi, Y<1lan1int a kereske:lelr.n~ ;s kl~:le i:~: 
„, -·1 111 ;11 iszter felü«velete ala tarlozo olj.lU 1.tll ug1 . , ti. / ,

1 1
, • 

lat»tekinlell·hen. a1nelyre a -1.tao 1 U-1~. :' . :... sz:~1n 
rt•ndelel értel1néhen az orszúgos ip_an .~nu~k_aug 
fcliigyeliis(·µ- halúskürc ki\PrjC'd. az 1parugy1, 111('1!. 

n kercskedcle1n- és közlekedésügy~· n1inisztcr 
rmmtm• rendelkezéséig az orszúgoS ipari n1unk~1iigy\ 
feliigyeliisl>~tiíl jogor\·os.l:it kizúrúsú\·a\ halúrnl.. 

Riinll'fií t('l!df"/ke:('sck. 

11. §. 
(1) Au1ennyihen a cselekn1ény súlyosabb hiln~ 

letti rendelkezés alú nen1 c!iik, kihúgásl követ cl é~ 
két hónapig, húború idején hat hónapig terjed() 
elzárással biinlctcndö a Inunkacló. illetiíl·cg :1 Y{ll~ 
lnlal (iizen1, üzlet. iroda stb.) fele!üs \·ezclöje. h:\ 
a jclcn„:endele! vala1nely rendelkezést:'·! n1eg!-ll.cgi 
vagy fo1,1atssza. 

(2) l[a al. (lJ hekczdés alú csc'i Y:tlan1ely ki· 
hágúst a vúllulat (üzeni. lizlet. iroda sth.) felelíis 
vczetiijc követte el é!-1 a n1unkadút fcliigyelelí Yagy 
elleniirzési kiiltdcs!-l{•génck IPljesíl{•sl·hcn akúr ;.;zún· 
dékos. akár gondatlan 111ulasl.!:'1s terheli. :i kihúgús 
ntíal! a 1nunkadót is büntetni kell. 

(a.1 Az (1,l C-s (2) bekezdl-s a'.:'1 csii ese!ektnt"ny 
az ú!lalu 0rinlell 1ni11den cgyl's 11111nkaYúHaló le
kinlctében külön kihúgús. 

(4) A pl·nzhiinlelt"sr(' :iz l!l2N:X.. liiry{•nycikk 
"rcndclkczé!-lci irúnyadók. :\ pl·nzhiinlct{·s lcg1~1aga
.Sabh tnértéke nyolcezer pengii. olyan escthcn pe. 
dig, a1nikor 1negúllapitható a1111ak a Hycrcsl>gnek 

·; ~1 inennyiségc, atnclyel a kihúgús clköyelííjc a csc
·Jek1nénnycl illclékteleniil elér!. a nyolcezer pengií
. nck a n1egúllapílott nyPrl's{•g k{•lszt•re.s{<ye] fck•rncll 

A pénzhiin!ctl>s úh·últozlalúsúra. \·alan1inl 



-· .- r. eléviilésére az 1!-J3H:Il. ·[e. :!12. §-únak ('4 ;·•~;•g,l~) bekezdésében, a befolyt pénzbünt.;tés 
hováfordítására IH~z,·e pedig az 1939.II. tc .. -18. 
~ , 1 (!) bcl·cz<léséhcn .for1Jall rendelkezescket ~-ana \'.. .... · 0 

kell alkahnazni. , . , .- . . 
(6) Az (1) és (~J _bekcz~~s.be~1 ~n;~.h,it~u?z,?~~. 

!"!'•"{IS 1niatt az elJaras a koz1gazg.1t,1s1 :1.1t.?s:1b 
...i 

1

• b 1 ·· "! · · · ] l at·tsl·orcbc nak nlinl rendőri )Untclu )!rosugna;:) "b •
1 

'd' , 
'J- \z 19''9·'--'-"\.· te 59. S-a (1 e ;:ez esc-tarloz1 \., : - .. \..\..\.. · .., . 

!, 3· j)011t1'úban fo"lalt rendelkezés alkahuazasa ne... . . b • • t l 
szenipontjúbó! sz.akn1i11is~!ernck az~ ~ :n 1n~~z .~r
kell tekinteni, akinek fclugyclctc all~ az illcto ,_.il 
lalal (üzeni, iízlct, iroda slh.) tartozik. 

f-lalálybalépő rcndclkc:és. 

12. s. 
.A jc:en rendell'l :i.z 1.~~·Ia. é,·i jú!ius /1ú 1. nap

,, 1,1, Ji·it:dvlri· e"vidcjuleg a 9.010/lJ-!1. ].ln e < • '' ~. 1 l ' 
~z{uuú rend~'ft'I halúlyút _vl~szti. A re1H e ~t- vcg.r:-
1 .1, , '! z ,:rdl'l·p]l 1111 n1szlPrl'k go11dosJ...odn,1J.... la 1 asaro a - „ ~ · · · · . .' . 

· Budapest. 1n.1:L l!vi június ho .H)~an. 
J\.úllay Jliklós s. k. 

ni. kir. nliniszlcrelnök. 
(:\1l'gjclcnl a Budapesti Közlöny 19-!3. évi 

lius 1-i sz{unúban.) 

Gyártja: 

B E E R S D 0 R i', 

kereskedelemben, valamint a 
és a kohászatban a 1nunka

bérek újabb szabályozása. 

_;\, nl. kir. n1iniszlériun1 3.üJ0/19-!3. i\L E. szúniú 
rendelete. --

.A 111. kir. 1ninisztériu1n a ho11védele1nről szóló 
J939:II. le. 112. és 212. §-;:dban, tovúbbá az 19-!2: 

. XIV. le. 28. §-úban foglalt fclhatalrnazús alapján 
a .·következőket rendeli: 

A rendelet hatálya alá larto;;ú 11u1nkauállalók. 

1. §. 
(I) ..:\ jelen rendelet hn!ülya a következi) uiun_ 

knvállalókra !erjed ki: 

1. nz 188-!:X\rII. tür,·énvcikk t~s :iz ezt ki
egészítő és nHJclosító törYénycl~, valan1int a bánya

."·::ÍÖI"\'t!ny halúiya alú e.sö ipari (kercskedehui), 
bányalör,·ény hatúlya alú cső ipari (kcrcskedeltni), 
bánya- és kohóiizeu1ckhe11 Yagy váHalatokbnn, 

2. n közhasznúlatú Yilla111osn1íívckbeu, 
3. a kÖzforgnhnú közlekedési vállalatokhan. 

·vala1nint ezek iizen1eibcn, u1ííhelyeibcn és fenntar
Íási n1unküialainú!, 

4. a közhasznútatú gépjúró1niivúllalatokhan 
.,jfog!aJ,koztalolt 1niiyczctükrc, iparosscgédckrc, ke~ 
·!eskedü.segédckrc, n1unkúsokra, napszütnosokra, 
szolgákra, al!isz!ckrc, tanoncokra és iuindezekhez 
1asonló iuunkavúllalókra (1nester, scgédn1csler, 
lőmunkás, scgédn1unkús, vújár, segédvújúr, csillés, 
bcsis. gépj:írú111iiY«zelií. gépjiíní111íikís{·rü. kocsi-



kís{'n'i. pinct>r, lakaríió. liízolló. éjjcliiir, kapus;· 
slh.). 

(2) Kiterjed lo,·úhhü. a rendclcl hatúlya a nyit~ 
urino!> és lui::i fJ!/Ó[!ys::ertárakl>r111 l-s az ezekkel ösz..., 
szefiiggii iizcinekhcn alkaln1azo!t 1níiszaki scgéd
en'ikrc, rak túri alkal111azol tak ra, laboránsokra, ta 
karitókra. kifuiókro. · 

(8) Ncn1 terjed ki a rendelet hatúlya a köz· 
.szolgúlalhan úlló lisz!Yiselök és cgyéh alkaln1azot' 
lnk illelnH"nyci. loYúbhú a nyugdíjasok, özvegyek 
t>s úr,·fik t'll:íbísi díjai lúrg~·úhan kiadott :J.500 
1943. ~r. E. sz:'unú. Yala1nint az egyes 1nagúnalkal.:. 
1nazollak fizcll>sl•nek újal1h szahúlyozúsa lúrgyúln1d 
kiadni! a.íi·Hl/1 H·l:J. \L E. szún1ú rcndcle! halúlv 
alú cs«'i nlkaln1:izol!:1kra. · 

(-!) :\ líirv{·n~·h:lli'1s:'1gnk. a 1negyci vúrosok é. 
a kiizsl>gek úl-tal ft>1111larloll \·ag,- kezelt iize111ck~ 
hen vagy Yúllalalokhan fogl:llk'o.ztalol! azokra r < 

111unkavú!lalókra a jrli:'n rt>ndl'lt>I rendclkezt>se 
ugyancsak lll'lll tcrjL«lnck ki. akiknek júr:indósá 
gait illct1nényszahúlyzat úllapilja n1cg: ezek júran..: 
d{isúg:iinak újahh .szahúlynzúSa túrgyúban a :J.;)0() 
JH-18. i\I. E. szií1nú rcndclrl rcnd('lkezé.scinek szcn 
cllítt lar!ásáva! a hrliigyrniniszlcr :i p{~nziigyn1i 
niszlt'rrC'l c>g~·pt{~f'!Yc' rendPlkPzik. 

A: alr1pliér 111coríllr11 ífása. 
') Q, -· ;,. 

(1) A 1nunkaadú köteles 111unk:n·úllalójúnal· 
alapbérl·l n1egállapilani. A jelen rendelet rendel.:. 
kczései szen1pontjühól alapbér: a jelen rendelet 
hat:í1yhalépését n1cg'clíizií napon t>r\·l>n~·hpn Ynl 

vagy szokás (gyakorlal) 'alapjún, 
és a H.080/1041. .L\I. E. sziunú rendeletben 

1nCghalúrozott hérpó!léi.:ol is 1nagában foglaló jú
randósúg 77n/o-a. .-\z üzleti forgalo1n (az cladoll1 
{iruk .úrúnak slb,) n1eghalúrozolt szúzalPkhan 1ncg_ 
üllapí!olt jul:dék vagy n1ús elnevezéssel adoll ha
sonló lern1észelií járandós:íg tekintetében alaphPr 
kisz:í111ílúsúnak nincs helye. 

(2) Az (1) bckczd{•sbcn foglalt rendelkezés al
k:iln1azús(1han júrandósúgkéni kell szún1íl:'!sli:1 
venni az egysPghl>rl. ·iehúl u haYi-, a heli-. a n:ipi-, 
az órabér!, a lcljesítn1ényhér! (szak1núnyhi!rt). az 
eladott úruk rneghatúrozott darahsziuna. Yagy inú.<: 

- 111cnnyiség ulún elöre 1ncghnlúrozol! iisszeghcn 
1neg:Hlapílotl jutalékot. lo,·úhhú a jut:d111nl. a ku
rútsonyi ajúnd{•ko!, Yal<uninl - a kövclk('z(i lH:
kezdésben 1neg:í!Iapí!olt kh·c~tellel -- a n1unkaYi
szonyhól szúrn1nz6. Lúnnilyen 1nt1s <•lnevczésscl 
adoti jutlalúsl. A kiilönncn1ií júrandösúgokat (pl. 
idiilarlan1 SZl'rint L•s darahszún1 szerint júrú hl~r!J 
az alapbér kiszú1nítús:'1han nc111 !eh('\ iisszeadni. 
hanen1 ezekre az alaphl·r! kiilün-kii!iin kl'll nH•g
ú!lapítani. 

(3) Az (l) hekezdt:s alkaln1azúsúhan 11cn1 lehel 
J:írandc)s:ígként szú111ílúsha Ycnni :t túlóradíjat. az 
csetlC'gcs vasúrnapi pótdíjnl. az üzleti forgalo111 (nz 
eladott úruk :írúnnk slh.) 111cghat{1rozoll szúzal1~
k{1han 1negúllnpítolt ju!a!l"ko! vagy n1:'!s l'\1J(•\·ez1"~
se! adni! hasonlcí lcrn1l:sze!ií j:írandösúgol. az a\. 
kahni segélyckt>L n harn1arlik szc1nl-lyek!ii! szúr-
1nazö jullalúsokal (kiszolgúlúsi díjai, horr:n·nlcl!. 
stb.). l1gyszint{·n a tennP.szelhcn j(iró szolg:í!lal(1st 



(járandóságot) sen1. lfa a ~nunkadó a terrnészet.l?en 
j;'lrÓ szolgúllatást 1negvált,i;1 ug~·an'.. de oly_an osz

• "" >j 'llllCl)· niindenkor az 11Jelo lcnneszetben 
SZCt'l 0 c , < • • •• i · l · I · t járó szoJrr{tltalás 1negszerzcsehcz szu \.segcs \.HH as -
f'edezi ·a ~negvúl!úskénl fizetett összeget ugyancsn~;. 
nem 'lehel járandóságként szú111itúsba venr.11. 
Aniennyiben az illetü tcnnészct!Jen júrú szolga!
talús l~"111agasahh úrúl a halósúg inegúllapítolla .. 
ellllél 1~arrasabh li!;szcg1~l az il!ctii tcnnészclhcn 

0 
. • 'll járó szolg:últalúst ~:11aJúny?sszcggt>I. v:.~gy1s u.gy ~a. -

júk 1ncg, hogy a l 1zctett osszeg llL'lll 1gazod1k az 11-
letli tennl·szclbcn júró szolgúl!alús 111egszcrzéséhez 
szükséges kiadúshoz, ha11cn1 attól fiiggclll'niil adnlt 
úllandó iisszeg, a n1cgvúltúsként fizetett üsszcghiíl 
az iHelö ter1nészethe11 júrü szolgúltalúst valóban 
1ncgszerzi-e. 

· (.t) Az illctékrs niiniszter a gazdasúgi viszo
nvok últal indokolt szükséghez kl·pcs! az egye.s 
fÖglalkozúsi úgak ,·agy ezPk egy rt:szc küréhPn nkúr 
az összes n11111kavúllalúkra. akúr l~zck egyes csnport
jaira yo11atkozúan a rend.szerinti alapbl~rek szin
Yonala úl!a! n1egsznhotl korl:'itnk küziitl rl'ndclettel 
111egúllapílja az\ a lcgf('\s<'i h:1 lúrL a1nelynél az 
alapbér töhh nc1n lehet. .-\z illí•il'kl's ntinisztcr 1neg
áll.apíthatja azt is. nH'llllY.ihc~.1 !eh~·\ a ki~n1el~~c.c1éi 
1nunkaleljesilinl'nyt a leglelso hatnr 1ncgallap1tasa 
esetében is küliinlegl.'s díj:1zúshan rl»"Zl'síteni. 

ANDROFORT 
Synthetikus him sexualhormon 

alapbér és a kiilü11 juttatások 111érvé11ck 
rög.:ifése . 

:J, §, 
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(1) A 2. §. ,rcndclk_czé~cinck n.tegi~clelüen nu;g
áflapítotl alnpbcrt, t~Yahba _a 2 .. ~- . (3) b:~tcz<les_e 
értclniében az alaphcr 1ncgallap1tasa!Jan .1aran<lo
sá"ként szútnítúsba ncn1 vchctü jultatúsnak a jelen 
rc~dclct hatúlyhalépését 1negclüzü napon érvény
hen Yoll 1negúllapodús Yagy szukús (gyakorlat) 
nlapjún 111egúllapíloll 1uúrlékct scn1 leszúllítani, 
sc1n fclcnfclni nc1n szabad. :\"en1 szahad a jelen 
rendeletben 1negúllapílollnúl nagyobb n1ér,·ii bér
pótlékot (5. §.) sen1 adni. 

(2) Az üzleti forga!o1n :i az eladott úruk ara
nak slb.) 1ncgha!:"irozott szúzall·kúhan n1egúllapí
tolt jutall•k vagy Inú.s t>lneYczésscl adoll hasonlö 
tcrinl:szetíi júrnndósúg szúzalt"kszcríit'll 1ncgúllapí
tolt .kulcsút scn1 fclt:1uelni. sen1 !('szú!litani 11en1 
szabad. 

{i3) l·la a 1nunk:idó a n11111kavúllalójút 1nús 
1nunkakiirbe11 helyt·zlt• Yagy a y{tJlalatúban (üze-
111l~hcn, iizletl·hen sth .. 1 bc,·ezetett rendszernek 111cg
fl~leliícn. rneghalúrozol! szulgúlat.i id<'í eltöltése alap. 
jún vagy 111ús n1cghatúrozoll alapon c!íiléptctlc; a 
1nunfoavúl!a!ö a!aphl·rének. illelöleg az alapbér 
n1egúl!apilúsúnúl júrand6.~úgk0nl szú111itúsba 11cn1 
vch~tií jullatúsúnak az új 1nu11kakürhe, illetíílcg 
·rokozatha 1111:gúllapílott a!aphl~rl·t íllclülcg az alap· 
hér 1111~gúllapítúsú11úl júrandúsúgkénl szún1ílúsba 
ne111 YeiH:t<'i jut!atúsúl kell ll•ldnleni. Ila a 111unka
ndó Y{\llal:llúhan (üze111ébeu. iizle\l!bc11 sth.l a 1nu11-



no 

ka,·állalók tekinJeléhcn a jelen l'l~ndclel ha!úlvlia
lépését incgelözö napon nincs ineghatúroiott -clö
léptetési rendszer, ilyen n.•ndsZl'rl a 1nunkaadó 
csak az_ illetéke.s n1iniszlcr előzetes engedélyével 
úllapíthat H1eg. 

(4) .-\ vúllalat (ÜlCJH, iiz!e:l .stb.l lúrgya szerin! 
illclékcs 1niniszter kivételes n1éltúnvl1i'i\ «·rde1nlti 
esetben (kii Jön leges l'rde1neket szcrz~_•l I 111unkaYúl
Ialónál, friríYó aránytalanság escll~hen stb.) a n1un
kaadó írúsheli kéreln1ére tnegcngcdheli a n1cgúlla
pítotl alapbérnek, jlletőleg az alapbér 111egúllapít:t
súnál júrandóságként szánlÍtásba 11en1 Yehe!ií ju:
lalús rnérYének inegváltoztatúsát Yagy új juti~1tús 
ndúsút. ügyr111csak 111egcngcdheti az ille!t'kes 1ni
niszter a n1unkaadónak indokolt kéreln16n· a b0r· 
fizelési rendszer 1nódosítúsút b (pl. órahérrljJ 11·1~ 
je.síhuényhérre úllért>st vagy a leljl'sit1nt>nybt~ralnp 
1negvúHoztatúsút:1. 

L-'j alkal111H:::ntlr1kr(( uo1u1lko:rí rt•ndclkc:l;sel>. 

-L ~. 
(1) A jelen rendelet hatúlyhnlt>pl·.sét köv(~llíl·n 

11n1nkúha lépii n1unkavúllaló júrandósúgút a n11111-

kaadó úgy kölcles n1egúllapíta11L hogy a júrandú
.súg 1nértéke azonos legyen a 1nunkaad(i vúllalatú
ban (íize111l·ben, üzlell>hen .stb.) azonos n1u11kakür
hen foglalkozlaloll hasonló n1utu{HVÚl!al<'>k - ha 
pedig :i 1nunkaadó nzono.s n1unkakürl>en hasonló 
n1unkaYúllalól nen1 foglalkoztat: ugy:inolyan üírgyú 
Vs hasonló terjedeln1ü vúllalalban (iize1nhen, iizleL 
ben sth.) azonos 1nunkakiirhen foglalkoztatotl ha
sonló nu1nk<1Y{dla!ók ~·- júrandósúgainak 1nérléké-

szabad az ilyen n1uukavúllalónak olvan 
jul'lalúst adni, a1nelr a n1u11kaadó yú!Ja/:11(1-

(UÍ:en1ében, iizlelélien ·stb.) azonos n1unkakiir
·roglalkoz_lalotl hasonló n1unkaY{d!alókal - ii

ha <l 'n1unkaadó azonos lllllllkakörhen hn-
nn1nkay{iJlaló! 11en1 l'ogla!kozla!: u.rya11o!ya11 

1~·rgy~1. és hasonló. lerjedeln1ií Yú!lalath:~; (iiz~ni
!1en. uzh~lhen, st~1 .. J azonos n1unkakürl1cJ1 fog1<1i· 

'::~koztaloll hnsonlo nH111kavúllalókal - nlt~" 11 e1n 
-:_illet. \tiliis esetekben az illetékes n1inisztc~ :í!l:i· 

"''" pílja 111eg, hogy az illelií 1nunktn·{dlalót az a1:ono'i 
n1unkakörhcn foglalknzla!olt 111unk:1vállalók küzül 
ii1clyekhez kc1I hasonlónak tekinteni. 

(2) Az ( 1) liekezdi's l'l'IHiclkezéseinck 111-enfe· 
"'Icliien kell n1egúllapilani azt is. hogy az új aiknl· 

utazott júr:.ulclós:ígailian n1it kell <daPhérnek. i's 1nil 
~1z alapbér n1egúl!apílú.sú11úl j:"1randúsúgkén! szúnií· 
!:ísha ncn1 vehelii jutla!úsnak tekinteni. 

(;f) :\ 3. ~. rendelkezl'sei a jelen §. értehnébl'n 
111cgüllapílott jliranclós:ígok ll'kinlctéhl'll is alkal
nu1zni kell. 

/Jtirpútl1;k. 

5. s. 
(1} A 1nunkuadó a 1nu11kavúllalónak az 10-13 . 

évi június hö ao. napja ulúll lt'1,jesÍ(('!I 1nunkújú{•rl 
külön hérpóllékot köteles fizetni. 

(2)· .-\ !J(~rpúllék n1értéke: 
. .1 .. a lH'r!'~zelési. idiíszakra az alapbér tdapjún 

::_--foszanulotl .1arandosúg. Yrlla1nint <1 hl·rfize!ési 
'"idöszakha_n eléri lúlóradíj és ese!lt>ges Yasúrn;ipi 

utan 
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a) hacliiize1nnél (1939:11. tc. 107. 5-ának (5 
bekezdése, va1an1inl az 1939:II. tc. 108. §-a alaIJ: 
ján n1eghatú:.ozolt _f ela~atok, elvégzésé~c köte1eze,t. 
válallatnál (uzen1nel, uzlclnel, stb.) hO (hatvan 
száznlék; 

h) az a) po1ll alú nCtn 
(iizeinnél. iizleln{·l sth.) últalldian :30 (hanniné 
százalék. a inunk:.:Hló azonhan a bérpó!lék n1l!rlP. 
kt"I 50 (Ötven) százalékig felí•111elheli; 

'.!. az üzleti forgalon1 (az eladott úruk :·,r1~1L; 
s!b.) tneghatúrozoll szúzalékúhan n1egúllapított j( 
talékúból szúrn1azú vagy n1ús Plnevezéssel ndo 
hasonló lennészclii júrandósúg ulún 15 (tizcniit 
szúzalék. 

(:-1) A (2) bekezdés 1. b,I ponljúban 1ncghat{ 
rozolt bérpótlékkal nüvell júra1,ldós{1g scn1 leh& 
kcvesebh, 111inl a 1nunkavúlla!úra irlu1yadó - rc1_l; 
delctben vagy hatúrozalhan 1negúl!apított - le~' 
kisehb Hlllllk:tJJt•rnl'k {)Q (halYall) .sz:'1znlt·kkal Cllle{ 

összege (fi. ~.L . . 
(·tl :\. bérpútlt~kot a ht·r1.dszú1nolúsi idiiszakr 

júró júrandósúggal egyidejiíleg kell fizetni. " 
(5) :\ ·tnunkaadó 111ind a ln"rjegyz('.kben, nliu 

a 1nunkaYúllalókkal való e!szú1nolúshan az a\apbé 
t•s a bérpóllékol, vala1ninl az cg~·éh júrandósúg 
és az ezulún júrú bérpótlékot kiiliin-külün kötclé 
kinntlatni. --. 

(fi) A 1nunkaadú köteles az alapbér!, lovúb 
az alapbér n1cgúllapítú~únúl júranclósúgkl·nt szútn 
túsha 11cn1 Ychctü ju!tatúsnnk l·s a bérpöllékn, 
inértékél a n1u11knvúllaló 111unkakünyYében fcltü1 
lelni. 'I'eljesít111ényhér esctt·hen a n1unkav·i:lzot' 

alatt, Icgfcljchh azonli<1n a n1unkaYi.szunY 
.';níie11sziínés•1;t 1ncgeHiztí utolsó húro111 hónap alait 

júrand<?~Ílg út!a~os heti összegét ke!I uz alap~ 
la•!yell 1~111111la!111. 
(if „\ hérpótlékot a a.000/19:38. fp. ;\L szúinú 

reíulclct 2. -ú_ru~k L 2. ponljtíhan foglalt n·1Hlclke
zés alkaln1azasal1an lll'lll l1•hel fi"YC'leinlie \"l'lllli 

egyt'hkénl azonhan az n1índen !el7itl'lht>n lllllllkn~ 
hérnek szú111ít. 

fi. ~. 
(1) A 11111nkavúllaló legkisebb n1unk:iht"r(•t 

n1cgidlapíló 1 rend~'Jetel y:igy hat:írozalot az 19.!a. 
évi június hó ~0. napja utún lcljcsílctt 111 unJ~:ínak 
díjazúsa lckinlctéhPn azzal nz cllén•sscl kell alkal-
1nazni. hog~· nz ott 111pgfdlapílolt lcgkischh niun
kahérhcz no (hah·an) sz:í7.:iV·kos ht>rpÓtléknl is kell 
sziín1ílani. 

(2) A ll')·1nészc!JJen júró t"s lern1t>szclhen ki
adot-l szolgúlt:itiísokal n legkisehh n1unkalH'r pÓI· 
lt'kolú~a szPn1ponljúh6! figyf'"l!lH'n ]dYiil kell 
hagyni. :\ lf'"rn1t!szl'lhl'n júró szol!!:úllal:ís llH"'Y:'d

. ('Se!{·lfell n 2. ~. un hl'kP7.d<~S~llPk rf.'!l(JeJi~('Zt;
.SCJ! kell n1pgfPlt>Hien rtlknlt11:1zni. 

l't'{l!Jl'S rrndrlkr:('s<'k. 

7. ~. 
:\'jelen rendelet rcndelkezt~sl'i lll'lll (•rin!ik :iz 

19::39:1\~. le. 17. és 19. ~-únak rendelkez{:sl'iL 

8. §. 
A szolgú!ali .SZl•rzíidésnek (n1egú!lap<1dúsnnk. 

szolgúla!i szahúlyzalnak vagy a gyúri lllllllkn 

3 



rendnek a jelen rendl'icl rcndelkl'zésl'ihc 
kikötései érvénytelenek. 

9. §. 
A jelen rendelet 3. §-{u1ak (:1) l~s (·!) bekezd „ 

sChen e1nlítell engedély inegadúsúl. úgyszintén 
.1. ~-únak (1) hekczdl•sébcn en1lített 1negúJ.lapítú 
az iparügyi, vnlanlint a kereskedele1n- t-s kiizlek. 
d{·siiiigyi nüniszh·r felügyr\cte alú tartozó oly:u 
vú'.la!al tckinlcll'bcn. a1nclyrc a ·l.4i10/l942. \[. E 
szútnú rl'nde!el értrlinl•ben az orszúgos ipari tnu1i 
kaügyi fcliigyc\i\ség halúskörc kiterjed. az ipar 
iigyi, ilictíilcg :i kcrcskedele111- l·s kiizh·kcdésiig,Y 
1niniszter \oYúhhi rendelkezéséig uz orszúgos ipa" 
1nu11kaiigyi fe\ügyclt1sl•gtii! kell kérni: a kl>relc1 
t:'1rgyl1ban az orszúgos ipari n1u11kaiigyi fl'liigyp\(_i" 
~:t.'·g jogor\·oslal kiz:'1rús:'1\'i1\ ha!úroz. 

/;/in/c/Ó l'l'Htft•fl<l':l;Xl'f>. 

10. ~. 
(1,1 ,\111l'llllyibe11 ;i csldekn1ény súlyusabh 

lc\Ö rcnd(·\kt>zés alú lll'lll esik. kihúgúst kii\'l't 

1.. 1.. 
Magyar gyártmány! 

a kö:z.gyógyszerellátás, 
a MABI, 

B E 

OTI és 
a:z. öss:z.es kö:z.kórházak rés:z.ére 

szabadon rendelhető. 
E R S D 0 R F, Budapes 

,~':s'~"xt~"> . 35 

:>'1~·(Ú· hÓnapig, háború idején hal hónapig lerjcdhctii 
~·efzárússal biinte!cndö a inunkaadú, illctöleg a , ál· 

-:í'?·~:hilat {iizenr; üzlet slh.) fclclüs vezetöjc, ha a jel{'n 
_.·, · :·_rCndclct /v:1Ja1ncly rendelkezését n1l'gszcgi vagy ki
-~--_:: __ , j:ítssza. 

/·," (2), I-fa az (1) bckczdl's alú esü valan1clv ki-
h:ígiisl a vúll:ilat (iize1n. üzlet sth.) fcleléís .vezc
liíjc követte cl t'.•s a llltt11kaadó i'ciÜ"yclc!i V:.l"Y' cJ
Jcnörzési kötelességének tcljesílésl~17~n akúr t:t~zún
dékos, akúr gondntlan 11111lasz!ús lcrhcli.: a kihúglts 
rnaitt a n1u~1kaadól is hüntclni kel!. ' 

(iJ) .Az (1) és a (2) hckezdl>s a\(1 e;.;íi cse!ek
ntény az últnla t;rinlclt 1níndt•n t•gyes tllllllknv;"d
!:dú tckinlc!élicn külön kihúgús, 

(4) A pl·nzhiinte!l·src az l928:X. \Ür\·l•n\Tikk 
rcuclelkczé~ci. irúnyadók. A pénzbüntetés I~grna
gasuhh n1erlcke nyolcezer pcng(i. olyan eselht•Jl 
pedig. an_1il_\or nH·gú!!apíthnló an!1:1k a -nycn•s(•gn<.•k 
a 1ne11ny1scge. a111c\yct a kihúgús elkiivl~liíi{' a cse
lckn1énnycl. illc~l·klclcniil eléri. a nyolcczl:r pengii-

. nck a n1egallap1\oll nyercs{·g kl·lszcresé\Tl felc1nl'll 
„. ::összege . 
. · (5.\ :\. pénzbüntetés útvúllozlalúsúra. va.J:1111inl 

:~ ki~úgús clév~il?sérc az 19a9:IL tc. 212. ~-únak (-!) 
cs (a) hckczde;.;eht'n, a hcfolyt pénzhiinlelés hovú
fordí{úsúrn nézve pedig az lH:IH:IL tc. 218. ~-ának 
(1) Lckezdéséb('n foglal! rcndelkt•zéseket kell al
kahnazni. 

·,·::, .. (?) .Az. (1) l>s (~) bckezch~slwn IHcghalúrozoll 
. k1hngas. miatt a:- .cl.iarás a küzigazgatúsi halúsúg

„ nak. ~11111! rendón hiinll'liíhírósúgnak hatúskörébt' 
.,„ t11rtoz1k. Az 1929:XXX. le. 59. §-n t.1} !JckezdésP-
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nek 3. polltjúban foglalt rcndelkl~zések 
zásn szcn1pontjúhól, szak n1inszlernck azl a 1ninisz
tert kell tekinteni, akinek fcliigyelele alú az illető 
vúllalat (Uzern, üzlet stb.) tarlozik. 

I-I ol cíl !J fial,~ pt t' l ii re 1Hl el kc:é s. 

11. §, 
:\ jelen rendelet :1z 19-1:"). l~,-i július hú 1. nap-··:· 

Jan lép hatúlyba; egyidt>jiileg a H.080/19-11. ~l. E. 
szfnnú rendelet hatúlyúl \'eszli. A rendelet végre
hajtásáról az érdekelt n1iniszlerck gondoskodnak. 

Budapest, lH-!iJ. é\'i június hó ~lO-ún. 

/~állau 1\liklds s. k. 
111. kir. tniniszterelnök. 

(i\Iegjelent a Budapesti l\.iizliiny lH-t:L é\'i 

lius 1-i szún1úhan.·l 

A bevomilt ipari és kereskedelmi alkalma
zottak eltartottai részére a 7.777/1938. i\II. E. 
számú rendelet értelmében járó tartási hozzá
járulás felsi.í határának újabb megállapítása.' 

.A 111. kir. nrinisztl·ri111n :l.fi80/19-10. ~I. E. sz.; 
rendelell'. · 

':\ nl. kir. nünisztl·ri111n a ho11vl,dclc111ről 
1939:11. le. 150. S-úlian foglal! felhatallnazús 

ján a kövctkcz6k(.'t rend(.'li: 
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_, 1. ~ . 
. A .bevonult ipari {•s J·e. 1. 1 1 . 
cHarlollai részére :~ 7~. 7\c-=';;c~8c8 in.~I all\..alnu1.zot: 

rcnd1olcl (ll T o s-, , 1
, '' , • , E, szamu 

hoz;új:';n~l~'.1 s' .i.fl'~1~;.i ·! · . §~·a„ érteln1(·llen járó 
:.\ 

7 
„: , · h.11.u.l - ainclyct a 

. . · I. L. SZdlllll re1Hlt>!et (!' ']' 1 :-•_38· 
e.: a t1szlvis ,l"I t 1 · · 

1

• • „)t • o) :i-·- · .e u.:. e-.·111le!l'hen 1·-~o . 11 · 
<,, ,c.ltnk tekinlel{·heii 90 .. · • n1as a \.alina-, pcn rro1Jc1J '11' 't 19-11 · .. · · ·r . <'.' .i .qn otl 1nc" -

- a~ . : .. ~-' I :1.u ius _hu 1. napjútól kczdiídii haí'úl ·-
_lyal l1szl\ 1sclok tckinlc\Pben lf'O , . ) 
lak tekinteléhcn pcdi" l l(J 

1
,,

1 
'„ 

1
_n.ts a!knln1azot-„ n ngure cn1clte!-ik fel. 

2. ~. 
rel\(lt'lPl a kihirdctt>:: ·' napjún lép ha-

1\állay Jfiklús s. k 
. Ill. kir. 1niniszterelnÚk. 

>-,--. (:.\_leg.1_elc~1l a Budapesti l\.iizlünv 19-1'3 · .. · 
!1us ·1-1 sza111ahan.) · • · e\ l jú-

... ~z ~~!j1':.dó ös~zeg!i illetékek újabb megállapí-
asaro ~ es az ~lletekekrc vonatkozó . 
szabalyol{ kiegészítéséről és 1110-d' 05e_gt;ye~ ~olg-

- A ~n. kir. n1i11iszlériun1 :J..150/lU-!a. 
rendelete. --

(1\.iYonal.) 

1 asaro . 

:\f.. E. sz{unú 

A nl. kir. t · · - · u1111sz\enun1 a rr•1zd·1s.'11r1' • J 't 1 
rendjének. loYúhliú az 

0
' • • 'o es 11 e -

súlyDmoci< bizlnsitúsúrúl : -{d\a1nhúztartús errvcn-szo!o tn::l1 :XXVI. le. "i. ús 



4. ~-úhan foglalt l's Jcgutóhh az 19-1'.2:XT. tc. 1. 
úval 1ncghnsszabhhi.\.olt fp\J1atal1nazús alapjún 
klivelkeztikel rendeli: 

/. C/M. 

Okir(lfi ill1·lékck. 

!. FEJEZET. 

:\llnlúnos illeléktétclck. 

li. §. 
A s=á111/(I. 

(1) A szúrnia az !920:XXIV. tc. 10. S-únak l. 
pontjában 111cghatúrozoll illl~léktételck helyett száni~ 
Júnként a következi) illcll~k :dú esik: 

ha az abban kilünlcletl érték i't'.lüsszl'gc (s ne1n 

a kiiyctell·s egyenlege): 

50 pengönél töllb, de 
100 

50 pengőt meg nem halad 
100 
200 
500 

5 i. 
10 f. 
20 I. 
50 f. 200 

500 „1.000" "" 
minden megkezdett 1.000 P 

" l P. 
után l P. 1.000 

(2) 1\z olyan folyószá111laklvonal, a1ncly csu
pún a .számlán egy napon beliil bekövetkezett vál
tozásokat és a sztunlúnak ezeket a vúltozásokat 
inegelűző, vala1nint az azokat köve\6 cgyenl{!gét és 
a „tartozik··, illetölrg a „kö\·ctcr' oldal forgaln1i 
vl·gösszcgcil tünteli fel, a fcltünt-cte\t órtékekr-c te
kintet nélkül. a szá1nla tl>r1nértékc szerint esik az 
üzleti kiinyvclési szahadívekrc az fi. 7:·10/1941. :\1. E. 

(H. _'I'. 2.117. o.) S. §-:'inak (6) liekcz-
111eghatarozo!t Ö.s:)zcgü illeték alú. 
Az a könyv. a111elyhc a kiskercsked(í vagv 

kisipan1s a fogyasztó iiz:t·lfl'll' rl'szl·re te\jPsítelt 
s·zolgúltatús:iit l'se.'.enkin! liejegvzi · (!H~vú.súrlúsi 

, tekintet nl·lldil arra. l
0

1o'g~v az ;thhól sz:·1r
. vagy. azoknak kiegycnlílésl•I tar

vagy el1s111en-e. darahonkint 1 P ille.\{•k 
it'.ú esik, ha a könyv lapjainak összesz{nnilo!t tt'·r
n1érléke 5.000 négysziigcenti111l•lcrnt·l Ill'lll tiihh. Ila 
a lapok cgyiitles tt·rn1l•r\.l'ke az 5.000 nl>"vszii"Cl'll
tirnétcrl n1rghaladjn. a kiinyv a lapok i~:·szes;'.·1111 í
\olt !l·rn1l·rtl·kt'•uek, n1inden 11u.•gkezdeM· 2.000 ni""V
sziígcenti111{•tere utún 50 f. illctl•k alú esik. Az iíJ·e
h.'•kcl a könyv e\s(i lapjún kell fe\ragaszlani {•s <l 

kiállító lll'\'l'vel vngy a köny,· e!sii ll't~ll·Yel k<'ll kc•
resztii!írni. 

(-i) :\ ;.;zú1n!a il!ctékéérL v:tlan1i11! az illí•\{•k IL'
ro.vús{!~1.al: . l'i11111laszlúsa \·aµ:y szali{1!ytal:i11súgn 
nu.all .1~~1:0 lele1nP!l illetl·kért a szúnila kiú\lilója l·s 
eltogado,1a cgyete1nicg fclcliís .. .\z p]fogadú aznnh:n1 

a f('[t•1nrlt illPll·k 1negfizclésc :dúl nu:ntesiil. ha a·~ 
i!lell·kkel ~zahúl.vszcrücn l'l IH'lll !ú!o\t szún1\úl a 
111. kir. adú\JivatalnúT. az ú\v{·trll!'il sz:í1ni\olt :10 nap 
alat \l'lPlezt'·s Yégl'll ]H•1nutalja. 

RUgalmas 

1-11 A INJ S A P lL A s 'il' 
kisebb sérüléseknél a legalka\111asabb, nyujlható 

gyorsscbkötés. 
E 1 E R S D 0 R F, Budapest. 



9. §. 

A l>i::::onyílvány. 

(1) Az oly:rn bizonyílvúny·. (ill. .díjj. 21., télel 
a) pont), a1nelyhcn hírósúg úlla1ni, ·\-ÖrYényhatö
.súgi, községi vagy egyhúzi ha!ósúg, hivatal vagy 
hivatalps .szcrné!y, ka1nara. ipartársulat, ipartestü
let és hasonló célú törv<-;!ly nlapjún szervezett tes
tület tényeket, .szcinélycs vagy tilrgyi tulajdonsá. 
gokal vagy köriiln1l'ny·ekel. érlí-;kPkel, stb. i>iznnyít, 
vagy tanusít, 2 P illeték :dú esik. 

(G) Az olyan hizonvílvúnv, a111cl\"t~l 11e1n az 
(1) bekt'zcll·sllt;n n1cgjclöÍt hín~súg, ha.lósúg, hiYa
tal, hivatalos .szcnu-;ly v:igy köztestület, hancTn 1nús 
- ideértve a kiizjcgyzlít is - úliít ki. a1nennyihcn 
arrúl külön rPndelkezt-;s n kövctkPzíi ~-okhan nincs, 
3 P illeték nlú esik. 

10. §. 
.-t cseléd- és nll111kaklJnyu. 

(1) A cseléd, iparos.segéd, inas {~s últalában a 
húztartúsban, 111ezi\gazdasúgln111 vagy kcreskcdcln1i 
és iparvúllalatban búr1uily nlkaln1az:'!slJan {dió ré
szére a cseléd- vagy iparlörv{•ny vagy tllÚ.S lÖr\·ény 
szerinl az arra rcncle!l haló.súg úllal kiúllítoll 111nn
kakünyv v:igy egyéb liizonyílvúny (ill. dijj. 21. té
tel JJ) ponl és 23. tl'.!el, tunelynck célja az, hogy az 
az i!lelü alkalrnazolt i!lctö.sége, sze1nélyes lulajdon
súgai és viszonyai, 111agavisclelc, szolgúlata vagy 
elbocsúttatúsa feliíl nyujlson tújékoz!alúst, küny
vcnkinl vagy bizonyílványunkinl 1 P illeték alú 
esik. 

(2) Ugyanilyen illeték alá esik az (!) bekez
fclsoroltak részére hivatalosan vagy a 1nun

külön kiúllítotl szolgálati és n1agavise
is. 

28. §. 
Allandó üss::::e[!li illeték alú eső e[Jyéb okiratok. 

...-\.z üzleti könyvnek és könyvelési szabadivnek 
az 5.730/19±1. M. E. sz. rende1et (R. T. 2.117. o.) 
S. §-ában;'valamint a 130/1942. 11!. E. (H. T. 98. 
o.) és a 35ö/1942. P. ~!. sz. (Bp. K. 26. sz.) ren
deletekben, 

1ncgúllapíloll illetékei továbbra is h.J
lúlyhan n1aradnak. 

///. CIM. 

!\. 6:::: irta::::yat risi i / ! l'f éke!~. 

1. FEJEZET. 

Allalános illclékll~l<'lt•k. 

-lG. §. 
A bcodvrinu. 

(1) .-\.z illelékckrc vonatkozó eddigi jog.s.::abú
lyok s;~erinl klizigazgatúsi beadYúnyi illeték alá csü 
headyúny clsi.í példúuyún:ík el.sií {\·e, - an1cnnyi· 
beu a l>cadvúnyrn a jelen rendelet IfI. Chn If. F\:-



jvzelc •;}()-;)B. ~-) ni::ís il!C'h~kc·! netn állapít 1:1t~g. 
~-- ;) P illeték alú C'sik. 

(2) A hC'aclviiny elséí pl·h::íny:ín_ak 1.11ús.odi~~ t~-: 
!öhhi ívl•rc>, vnlruninl a hPadYany 1nnsod1k e.s lohh1 

pé!dúnyúra 1 P ill~·!é~~~l, k~·Il.!C'róni. Ez :i;i:_ •• íve.~1-
kin!i és példúnyonk1nt1 Illl'l<'k :izonb:in az clso pt 1-
ditny el:ii\ ívére júrc'> i!IPlf.knl~I nagyohh 11cn1 IPlH·L 

-18. ~-
.-! fcl::ct és r1 111elléklct. 

(1) A bcadvúnv felzelénC'k il!elékt• ;)() L 
(2) A. n1elléklc"ti i!lelt•k 1ninden ('gyt•s 11H·!!1'•k

let u!ún ÍYenkinl ;}{) L 

11. FE.JEZET. 

A heacJy{u1yokra és kiadvúnyokra vona!kozú 
különös rcndt•lkt~zl•sek. 

üO. §. 
:\ bt'(UÍ/IÚll!f. 

1. Iskoláha (ic!t•t~rlvc a Ui-, kiizl~p-, közl~pfokú 
t;s szakisko]úkat is) és <·gye!Pn1rc feh·étcl irúnl. 
lovúlihú a tanulúk (hal!gatók.J últal lnnulrnúnyi 
ii•rvJH•n az iskolai (egyPlen1iJ hatósúghoz. vagy a 
n~." kir. val!ús. és kiizoklalúsii~yi niinisz!t~rhez lH'
nyujlolt head\'úny ;){) L ·ill{•\(•k :d:í c>sik. 

16. (1) Az úlla1ni aclókra és _ille!(~kekr{' vonat~ 
knzó törvvl~nyck alapj<ín kiszahol! p(·nzhiin!eh"s. 
pénzbírság, rendhirsúg, felemelt illell>k Ps adó 
rnéllúnyossúgból elengedését vagy n1ér...:ékl<"s<'I kl"rií 
headvúnv flletékc 10 P. az il!elt"k azonhnn a n1érsé
kelni \'a.gy elengedni kért larlozús fölfelé kerek 
szúz pcngiis összegre kikcrekilP1Hlii iisszegénck <'gy~ 
lizcd részénél löbh nen1 lehet. 

(2) lfa a biinlcll>s 1nt•l!ú11yos n1pgúllapílús:ir:1 
vonatkozó kéréssel kapcsolalhnn vngy ant!lkül. az 
ndócsalils 1niall HlC'g'lcencUí fl-.Jjcll•n!t•snck k<'gy1•
!cn1böl HH.'1lözésél kérik, a hcad\'úny ut:ín 10 P 
illetéke! krH h•róni. an1cnn\·ihcn n \"eszélvC'zlelel! 
köztartozás a pt~nzíigyi hatÓs:íg 1neg:"i!Japít~ísa szc~ 
rinl 100 pcngül llll'g' nen1 halad. Ila a Yeszélyczlc
h,l·l ·közlartozús n pénzügyi I·fatósúg 1negúllapí!úsa 
szcPint 100 pengiinél töl>h. de 500 p<'ng6! 1neg 
nen1 halad. :iz ilvcn hcadyún\· i!lc!ékc 20 P. Ha 
pl'dig a \·eszf.lyezie!PI! küz!arl~izús a p<'•Hziigyi hn
lós:íg znegúl!njiilii.sa sz(•rin'f. fiOO pt'ng!ín{;I !iihh. a 
heach·<iny illcl1!:-:e -10 P. 

Magyar gyártmány! 
a közgyógyszerellátás, 

a MABI, 

B E 

OTI és 
az összes közkórházak részére 

szabadon rende,lhető. 

E R S o· 0 R F, Budapest. 
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.51. §. 
A kiadorinu. 

11. h'.özf!irg:ilini gyúgyszPr!úri jogosílvúny cn. 

gedélyezésc :iooo p 
a) Budapesten. . . . . 
hl törYényhntosag1 .rogu 

Yúroshan 2000 p 
e) n1cgyci \·ú roshan 1 ;)(){) p 

1 ()()() p d) községhen , . . . , .• , . , 
. 1 ··· eli ''YÓ''YSZcr!úr f('!a!lrlasanak engcdc~) czcsc 
111 t.z t"-

0
• • 1 · · • '·szcrl·1r !·u·-10 P. 0 r,·osi t•s úllalcn·yos~ .:e;- 1 g)~o:,~: _- ' ' 

túsúnak engcdélypz(•sc 5 P. dlclek :~."~. csil:· •.. '•rr .. 
l') (' ·íoryszcr és "YO"YSZerku!onlet,CSSCo Íül· 

1 -1· 1
1

~.<_ 01 ~~:,.11 • 1 1- <'n~~'<l~l\·Pzt~se 50 P il!Plék alá ria 0111 1:1 lOZd "" ' " :-- · 
;sik;, 

fi-1. ~. 

A f!!!Ó[JrJS::erfrír Pis::lerhes rítruluí:ása. 

1···· 1· r•r·tJ1nÚ rryóoyszpr[Úr \'ÍSzlerhcs Ú!rtthÚ· 
\OZ () t'l' t>~ !'.'.'. ! I . 1 1 · ·1 \ ·1 . : .: . 'J kiúl!ított okintl :i i o illclé.;: a a cs1 .;:. ; z l . 

z.1s,uo 1 ·- „.
10

;
1

q11 :\I E sz le lék u!ún rcndkíYiili p{i!_lé.;: (.a.1; · • · · • · ~. · „ 

J ') is .r'úr. rendelc! (H. '!'. 2.lli. 0 ·.J · ~· 

DllLURGEN 
Higanyos diurelicum 

Gfr. ~. 

A: rtlkaln1a::olfak nyugldjrt. 

(1) .Az olyan j:írandósúg ulún. nn1ely :dka!
uiazotlak kereseti adója \'rtgy lanticin adó alú esik, 
a járandósügol szolgúltató lcnnészc!cs vagy jogi 
szcn1ély gyiij!iínévcn: \·ií!!a!at,J :1 nyugtai!lc!ékct 
pénzben fize!.ni köteles, tekintet IH~!ldi! arra, hogy 
a jitrandósüg feh·étclériíl állítol!ak-c ki okiratot 
(nyugtái) vagy IH?ln. 

(2) :\ h:n·.j 200 pcngöl. illc!ií!cg évi 2.-HJO 
pen.giH n1cg ncn1 haladó júrandc'iság :tz (1) JJekez
déshen rucghalúrozntd nyugtaillc!ék aló! 1ncntcs. 

(3) .A 'i«'tllal:i! az illctl•kcl a júra11düsúgok!JC)] 
levonhatja. 

{·1) .:\ vúl!:ilal az (1) hckezdés!Jcn 1ueghalúro
zolt nyugtaillc!ék fizetése céljúra a kifize!elt j:í
randósiígokrói .:vl'1?ld111 kiinula!úst kii!cll's kt~szí
leni, tnnelybrn fel kel! sorolni azokat az alkalina
zoHakat és inús szt•111t~lyekel. akiknek .i<íranclós:íg~1 
a .ielen §. értclinl·lien fizete11dií nyugtai!Jeték a!ú 
esik és n1inden szen1é!5Te nt:zve együsszl'ghen fel 
kell tün!etni, hogy az egl>sz é\· folyarn<ín húrrnilye11 
cín1en összesen IHe1111yi j:írand6s:ígnl kapuit. :\z 
illetékalap a ld1nutalúshan •felsorolt val:unennyí 

-<:::-· sze1néiy részére az egész é\· folyarn:ín szolgúlta!ott 
<~v- összes júrandóságok cg~·ii!les összege. :\ Y{!!!alat 

!Jij\\!' a kimulalús hclcrjcszlése mellel! az ahhan fcliiii:le. 

~ft ifr~\~;'.~:,::,~:'.:~~::F'1: E,'.'ji,:i,~;:i::,;~:; 1;:!.~~~l~~t~:!~~~~'.;:,1:;,;,7; 
csekkszán1Júja ja\·úra 1negfizelni. 



lÖJ .-\ (-lj bekezdésben eu1lilclt kin1utatús he
lycsség{'.ért és :iz esetleges bírságért a kitnulalás f~l
kl·szHéséYcl 111cghízott szc1nély. · továbbá részvény
túrsasúgnúl az iigyvezcliík s ha a korlátolt fclcliís
ségíi túrsasúgnak fcliigyeli_ihizollsága van. a fcl
iigyellibizottsúg tagjai a vállalalt:d cgyctcn1!cgc
sen felclllsck. 

(H) Tla a Yt"d\alalnak fiókja is van. a fióknúl 
alkahnazolt-:1k ,iúran(J(Js:ígai ulún júró nyugtaillcté
kcl is a tiihbi alkahnazuUak júr:indöságainak nyug
tillclékl>vcl cgyiiltcsen, egységes kiff>i.1latús hcter~ 
jcszlése 1nel!ct!. a ,·fillalat. fötc!t•JH'. {~zi·l ... hciyc) sze
rint illetékes 111. kir. adóhivat:d postalakarékpt'nz
tári csekkszún1lújúra kell befizetni. lla azonban· 
a vúllalat fiill'lcpl>nck hP\y{•11 (szt;khciyt~n) kívül 
fcnnúLlö fifikjúnú! alkal111azotü1k júratHlósúgnil 
Pgyénenkint csak a fióknúl könyYelik. a fiókn.íl 
alk:d1nazúsha11 l<•viik júrantlósúgai ulún júró n~·ug

·!;:villclékcl a fiók helye szerint illcl{·kcs ni. kir. ad(L 
hivatal puslalakarékpénz!úri csckkszúnilújúra kell 
kiilün kinn1l:dús helcrjcsztl>sP 1ncllcll n1egfizelni. 
Ebben nz esclhen a töhhi alkahnazottak j:"1randó
súgúról készílt•ll kilnula!(ison ft>I kell liinl<'lni, hogy 
n fióknúl alkalrnazo.t.tak júrand6.<:úg:d ut:ín jáló 
n~·ug!ai!lcll•kt>l kiilön fizclik. 

(8) Az alkaln1azolli jog,·iszonyból szúr1nazó 
· júrandósúg fclv0tcl('.riil kiúllított okiratra 
túra, befizeh"si jegyzékre) nyuglaillclékct 
ne1n ];;('\!. 

ü/. s. 
A kt•rcskcdi•hni lcuc~l. 

{l) A kereskedőnek l·s : .. 
iizlc!Yite!c körében írt \·a,;. n_1:1s iparosna'..;. n saj:°ll 
I·tlt rendes iizl 'll· „ . , 

1
_ ö~ t.tpotl leve!e1hc11 forr

• ' · · e dl! ('lll'"' !argvaira · . 11- - „ n 
lcfe!- tnrlaJ.n1;1zó okirat fclléleics" ·'1·'1111,_11 ~ozo ugy-

('') \· ( ) · ,,_n 1 ell' oncnlcs - .: z 1 !JekezclésJJcn llH""" !! . · · 
les 'illrtékn1e1~tcssérr IlC!ll. !crje l t.'1 a~JJ!r~tt fe!ll'.!e-
Jalt Y<Íltúr:i. kül~si)n.'izerzii~h~sr~J a. -~'·e!/ie1! fog
adú.sJc,·0Jrc !·u·loz:1 ~.:1 l\ .. 111 1

. ·) (kn!clczyt•Hvrl•: 
1 1 . · ' ".„ L a asra _ leleJ·!-ön .. · · 1 ~~ 1t..l~z.csr1: alka!n1as liizlosíléki ·jclzúlo•>:1" ~(~ 1 .'.;'-
6h.-h8. ~) ·!1·11>1"l·"1~.-ll>·1 1 1 . ' „ bJ n '1. (i.,„ 

' ' ' ' ··< ' IC Cl"'\"l'Z ·'/ J 
!arla!n1az6 hilí'l111e"úlla1>od•ís „ b .. .-1.o .11~ ! a! -:oz:itol 
1: „ . ö '. ld, Zd U"fe"\Tl' SZ; 
.11.1„ tl!:ilvanY1"1 \''l"Y 1 ·1 11 1 . "· o. . .. .tlll· 

1 "'I ·· 1 • • '· 'n. ll e e l'\'clrp int·ry·.1 .. 
l:!JO \O<l'S\illrt•, l'll"Cd!nl>n\T' j' „ ·I .·, n l l~ /!', 

1 ,• • 11 • ·· • "' · • e. ll\ dl e\ t·!rl' ,„t"Y .. 1 H,\l' 1•s1!n l!"llr·i li·I .1.. 'n . • 1z 
. „ i.. ' • · i z os1 ast \'a"\' l:l!.~·is·í•r' .SZ{'l'
Z()< l'Sl't'. lo\'Üh/it1 kií,·etl'h~s !· it'"n: l: .''.·'hl 
kozóan n !eyl•lhl'll fon'l· ll ' 1 o.~ l'I! J!t':'it'n• YOll<il-1 

n d O \ llH"''1ll·1 1" a1ne[y ·1z t•!"l I · · 1 · „. , poc usr:1. 
. · ' '.. 

0 1 11 .rogu np heh·cfil 1n·ís ·0 "'d• 
'agy a kO\"<'IC'!és fiil:'t!·or, .. 1 heI~·ett - '· . J :->' .ipo! 
ki t;S rl.zt•! oJY:tll !Íj r·,;..„ ·j · ' lll:IS ~argy:it köt 

· · . 
0nttl:'~ etet hoz lt·!n„ :init'ly 

l !E u K 0 IP l A s 11' 
a 

Magyar 
közgyógyszerelfátás, 

gyártmány! 

a MABI, 
OTJ és 

B E 
az összes közkórházak részére 

szabadon rendelhető. 

E ll S D 0 R F, Budapest, 
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nern a keresk.edií vagy iparos rendes iizlclkiirt!nek 
tároyaíra vonatkozó jogügylet. 

e. (3) A feltételes illcték1ncnt.css(~g ne1n !erjed k~ 
az olyan le,·élalakh:in kiálJítolt okiratra, a1nelyet 
mind. a két szerzlídö fl•l aláírt, ·tovúhhú az olyun 
levélre. a111elyrc a 1núsik fél az ügylethez Yaló 
_hozzájárulását r{1vczelte s azt a levélírónak 
adta. 

(4-) Az, hogy a kiilönb(ln illelék1ncntcs 
bcn ta.nu vagy - a levél szövegében foglall kezes
ségvállalási nyHatkoza,!ra !ekinle!tel, - kezes alií·· 
írása is van, vagy, hogy a lcv1'.iíró :ilúírúsú! köz
jegyző vagy bíróság hitelesítette. a lcvl>l fclléleles 
illctékn1enlesst-gét nen1 sziintc!i 111cg. 

(5) A jelen rendelet :dkalnH1zúsúhan a h;v0lre 
\·ona,!kozó szabúlyokal kell irányadónak tekinh'ni 
a táviratra is. 

(i8. ~-
.-l kcreskcdt•lrni lcuél ft•!has:ruíhísn. 

(1) I·la n kcreskedéínck vagy ip:irosnak ai 
c\öbhi §. sze1,int fel!{•telescn illct0k1nentes levelét 
vagy annak cgyszerii vagy hitelesített. leljt>s \·agy 
hiányos n1úso]a,lút a bírúsúg vag~' 1nús hatósúg 
hivatal cliilt oly célból nn1latjúk be, hogy a 
hen foglalt ügyletre vagy annak 
kezésérc \·onatkozólag bizonyítékot 
az illctékn1entesség n1cgsziinik {:s a 
zctlség az illetéknek utólagos lcrovúsúra. 

(2) Ilyen esetben az illetéket a Ievélhe11 
lalt ügylet tartaln1únak tncgfele!t'í 
szerint kell leróni, azzal az clll·rl·s.:;cl, hogy ha 

49 

per vagy a hatúsúgi \''l"v· I . „ . . .. 
t~rtéke kisebb 1111·11t ,· 1'1. _1n.tla1 el.1aras lúrgvúnak 

• ' ' 1 eveII ' f ] I .. ~. 
gy<-11utk a inc"felcl() s·· 1 ··1 _Jen og .a t ugylct túr~ 
·1·1 ° .z,ii.t\0J·szen11t1·· rr e,-:.c,-az illc!é/· ·d·iii··· 1 · '- · · oszan1ítoll 

. " • • l•lll ezt ·i !„. 11 · .1 \"Clllll. I-fa /lcdirr .1 1
, ·. . · ' -.Jse ) l l'r!c \.e! kell 

b < Cl 'a cry 'IZ >! • • • • 
rneghecsiilhe!í) érlt!J·í' :- 1 ~·. ' ·_e .1aras l:irg_,·a ne111 

1 '- I, ,) illclel·et J· •11 1 • · csa \. a JcyéJhen fo"ialt .. " ·I " . -.e • eron1, ha-
s .. · t .. • b llr.\ l'[ !·11·„, .. ,, • 1· • l 'I ze11n. .raro rendes illc!{•k '~ ~ • ti.· 1.1-. er e ;:e 

(.3) Az riIIe!0kcr! az a fé~·lll~íe.! '.1~:n1 kt:\·csehb. 
/eycJet az illelékkölelez tt. ~ l,11 foz1k lcroni, aki a 
1 · 1 ,e scget Illl""t!·1 ·1. . 
HISZIUJ ta. varr,· •d·incJ· .. J / • ti' 'pt 0 llloclon 

• 1 · 0 - '" '- e1c c;:ehcn 't 1, 1• • • 
Illa.s iatósüu \"'!"\' lii· ., I· I . ' l'O!-lag \'<l"V 

1 ,., '" ',1 .i ·1 Ievcl J 1 ti. rcnc '.'Itt>. fcl!éYe .. ho"v ez ,' „ >l'1~1u at<is:ít c!-
ügylcrhen ré;.;zcs ,„,~,-. „·

1
,'1 ll'l. a l(:Yl'!hen. foglal! 

l . .. .. . , "· \.t .uneh·!I- szer·" 1·· 1··1 a ;:ar oroklés Úf 1·ün 1„ .. , ; \ · , znc o t• nek 
/ ··1 · ' a \,l! .l JcYe!hcn f ! j „ 

Hl szúrniazcí jnnoJ·naJ- „ . .. og a! ugy!c!-
Pliik közöl! <Ílr;il1~z,~1s·1' '1· 1'.'11?) . ko!elt'zet.!H~gPknPk 

·1 '·•-• 0\ 'lll IO"U!'f r:i >:111 .iogulóda ,·olt. · ' · " 0( a. \ ag.\ J,n. 

(·U .·\z il!l·ll·ket a levéln •/· ·n . „ 

u1eg:ilnpíf<Í haszn;í!afa ·1··1t '1',/ ef1•/d;:o1t•lt·zt•lls{·ge! 
1 1.. • l 1) )l' l \'{·" "l' ! ., " . 1 .. 
Cll !ZC'lt•Ss('! (n.100/10:.11 :\I .~· "t"il"> \.t,..._\ \(l7.Yl'!· 

I-108. o.) fiS. ~ ) k >11 1'. ~ · .. L; sz. I'i'!Hll'/c_•t (IL ·r. 
1 'I . . . l c1 un1. Bel\'P<I" '! ! , . ..- . 
l 1e11 a lil'l\'('"l'I . 1 • . • . • . ;:,:-..t ( 1 ()\dS l'Sl_'-
. •. • . h .l HIOSH". !J•t!( . .-„ „ . 
lelull)PiyPgt•zni kii!l'lt's h , -'Sd,... \,lg)· hl\·:if:i! 

„ (_;j) f-f:i a kPresJ~~diinpk \"\''. . . ' 
elohh1 f. szt•rin!i f('ltt~lcl,., . ',..~ iparosnak ll7. 

:1;- (1) hekPzdl•snt•k Illpnfe~-s;·.'.l rl'.P!t>l~nH•n!c>.~ lf'vel1.~! 
.rak. :1z is111t~tC'l! h·1sz11··,'1· 1 ,e <~cn 1;n1elf'l!t•!J hasznú!-
„ 11 '· · ' •1· .11l,'lln1'n" I · ura)) illcft\l·1·1 1 . . 1 ' ' d lll<lr 111·111 kell 
. ' ('!"OBI, Ja •t J- .:J / · . 

kalrn;h·aJ a Jey[>Jhcn 1. I· 1• .. ' 01
t1_1 11 hasznúlat al-

og d 1 ll"vlc! ! · · nns sz:i!Jiíh·ok szrrin! · "í .· ':"·· . U an az <1!1 1d:í-
összt·µii i!Ú:!t~kr! IHÚr 1 J'. .' n, dl('fpfu1vk Illt',!.!ft>lt•lii 

. CIO!l<tk. Alilian az t'St·!hP11 

·I 



' 
.
1

, , J·or·"tlihi hasz11ú\atok alkaln1úval a 
azo!1han, 1· hl1.'1't fi,,,:Jcl utún az últalúnos sz:diúlyok 
\cvL~lhen og .1 r->. • • • 1 J. , J· ·. 

. „ . 'll tl·kct· csak rcszhe_n rolla '- \. •1 \.L· 
szerint iaro 1 e 1·· - · · · ·1 tol· ·1U··1h11··tv·li a per vngv az e .PI· 
siihhi hasznn a \. ' "' ' ' . · "'·r·>) J ·!· ·· · . • .: , J· ··rtékc utún az 11\etckct a .-. H d.'Z
I"IS ·1ar<l\,lll.I\. e . 1 11· 1 1· '\ 
!
• .. · · t11• •JJ·czéscinPk 1necrfph:\iicn n111H ac ( 1g e '~" e l'S rence ' · · · r-> • 

róni, ainig n lcrovús 11e1n tcl.ics. 

(7) :\ feltételesen ~\lctél~n1::n1~:i h::;~~tncl~. :~.{.:Ú: 
és illcll'.·kiigyhcn. valanunl hunu~yllcu u.L~in_~ ~-!cl,~1: 
i'clhasznúlúsa az j\\p\ékn1cnlcsst'gct 11C"ll1 szunlc\1 

n1eg. 

\'/. <:/J/. 

NEOMAGNOL,,,CHENOlt~ .• 
Erélyes hatású, teljesen ártalmatlan 

fertőtlel!'lítős:ger 
10 és 50 tablett<1 
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§~u-,-:t'z _188i:XL\'. le. 1-!. §-a tnúsodlk bekezdésének 
ll' hírsiigra vonatkozó rendelkezései, az 1914:XLIII. 
le. -i9. §-únak 8-9. hl'kczdésc, 53. §-{u1ak G. hekez
·drsc, 8fi. §-únak 2-::1. bekezdése, az 1920:XXIV. le. 
10. -:inak 5. pontja. 20 .. ·10. §-a, az 19'.!0:XXXIV .. 
,!e. 57. §-{utak 1. pontja. az 5.100/tn:·!l. JL E. sz. 
rendelet (íl. 'J'. 1.408. o.'1 2-·L. n., 9-12 .. 1.t-15. 
§-a, 1i. §-únak (1) és (4) bekezdése. 18-22., 2-1-
25., 27-30 .. :·l5-:lfi .. :39-50., ;J'.!-58. §-a, 61. §. 
{Inak (1)-(if) hekczdt>se. U2. §-únak (2) hekczd{·sc 
és 63. §-únt1k (lJ-(B) bekezdése, fi2. §-{utak (2) 
bekezdé$C és fi3. §-únak (4) hekczd6se, fi6. §-n, Hi. 
§-ának (1) 'bekezdése'. v:ila1nint a H.i00/1925. P. :.r. 
sziunú rendelet (R. T. l.G81!. o.I. :i :l.:I00/19:\0. :lf. 
E. :·~{unú Tendcle! (TI. ·r. i!88. o.) lOG. §-a. az 1.820/ 
1932. Jf. E. sziin1ú rendelet (TI. ·r. 282. o.) 6. §
únak ( 1) hekcz<ll·sc. n 8.800/1 g;:J.i, JL E. szún1ú 
rendclt•t (H. ·r. 1.12-L n.) 1. §-a. az 5.999/1035. JL 
·E. sz{11ní1 rendelet (H. ·r. 2G7. o.) H. ~. (7) hekez~ 
clésénck tnúsodik 0s har111adik n1011data. a 87.9i0/ 
193(). sz{unú pl•nziigy111iniszleri rendelcl. nz 5.7:JO/ 
19,t!. ~r. E. sz(unú rendelet (íl. 1'. 2.lli. o.) 8. ~
únak (9) bekezdése. 1:·1. 5-únak (1)-(2) hekezdl>sc, 
18. S--a, végii\ a 128.847/19-11. Ps nz 59.1-12/19-12. 
sz{unú p0nziigyn1inbz!Pri rendell'lek hn!úlynkal 
yesztik. ,.., 

{2) l"gyancsak hatúlyút Yeszli az 1870:XXV. 
tc. 1. §-a állal törvényesített 1840. éY januúr hú 
27-{·n hozon oszlrúk lfirYény rendelkL•zl·seil \ar!al
nu1zó „a HL kir. adóhiYa\alok szolgúlalúra vonal

·::kozó utasítások {·s szah{dyrendeletek gyiijl('lnPnyl·"~ 
nck u díjakról szóló IX. füzete. 



11·1 ;~~ '. 

11v 

52 

(a) ·\. hatálvukal veszte\.! rendelkczt'.•sckct <1 

• •• fT I· i~lc "én kelelkl·zcll cselckhen to-
h~btablyos?at.>1a1l,l"'1Itn·;~ni kell, hacsak ez a rendelet va ra is • '-< • , •

1
, 

-kifejezetten máskép nen1 rcndclkez1 ~. 

76. §. 
Jtlctl)elé 1itcf és. 

:\. jelen rendelet az 19-UL évi július h1·1 1. nap
ján Iép hatályba. 

t l'l '·i · · .1·1·1111·11s hö 2G. napjún. Bu<lapcs , . -±.:. cv1 

i\.állay .i)fiklós s. k. 
n1. kir. n1in.iszlcrclnök. 

I . l t ll11da11esli l\özlilny 1D-VL július (:\ eg,1e en a 
27-i szátnában.) 

y 1(j R ö J(-il. A IBl © R 
Gyógyárunagykereslc':dés. és • Vegyés&eii 

Gyár Részvenytarsasag • 
Budapest, VI., Király-utca 12. szam. 

GYARTELEP: Ill., BÉCSl-UT 2tl9. 
Telefon: *225-460. 

Lcvélcín1: Budapest ·!., Po.stafiók 160. 
Sürgönycim: DROGTOROK BUDAPEST. 
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Belügyminiszteri rendeletek. 

jt -·:·::":,: ·„::~~:::'.::·:.:„::::::·~~~-
. · leirn!a. -· 

~:;:;:'. (illag!Jaror::rígi G!JÓ[!!fs:crés: l:'y!fcsii/ctnck.) 

.• .. ·.·: ... 1 .•. -.:./ .. •··:.;. ."\Z Egycslilel Elnöksége r. t•\·i 110\·c1nber hó 
20-ún kelt fenti sz;í1nú fel!crjeszlésében - hivat-

.·;,::.· .... :'.. kozással a húhorú folYl:in elii:íllo!! sokféle nehéz
.·:,::~<::· ségckrc - arra kérL ·hogy a 21i0.ü20/19:J4. B. !\.I. 
<.·;·~·::i.f.f ... <'.·· szún1ú rcndelellien e!fíírl l·s a 11agyohh 1'•pilkczése-

· .• · ...• · .. ··.•( .. i·;· .. ·''••'1·· .. · ... L.·,,.·.· •.. ··.• .. • •.• ·.· ..• ·· kct és átalakílú.snkat ig1:11ylii tllt1!lk:'tlatok kölclcz(í clvégzésl~I a húború larl:11núra fíiggesszcn1 fel t!s 

;.'.!.r.'. 1~ :',r~~'.~i~J;~g~~~1;";~~''.:\i;1J/.'.'.i:~,':«;:'::·:,~ ';., ,;:,~~::1::~;~:~ 
""-"' .,"' .~·lárgyúban kell, 1H05. janu:ír hri 1-én ha:t:.Hyba lé

····'Lt:,.<:Y< pett 260.520/193·1. B. ~L sz. rendelet az clöírt he
\;·L~ Y> rendezést és felszerelt~si n1unkúl:ilok C'l\·égzésé,re 
-~<{'Jí-At:f 1939. decc1uher 31-ig c·ngt«lélyezell hatúridi>t. 'l'el

jes Öl eszlendó úH! lehút a gyúgyszertúrtulajdono
sok és haszonéiYC'ztík rendelkezésére. hogy a ren
deletben foglaltaknak eleget tegyenek. Ennyi idö 
alatt feltétlenül el lehelcl.l volna Yégez!ctni n szük
séges előírt nn1nk:ílatokal. 



U-, "lnilt r:1 kell 111 uta.tnon1 a Yisszatérl lcrii-
16'' · lk · , ·cs rendel 

1,1 ,1_ u',1 "vónyszcn~szclrc vona ·ozo ~bJ · 
e e .... e 1. •• f1:3.l~nazúsút illctö rcndclelc1n11H.~k rend
kcz~se ... ·.·1'1 :·· ·os ,.,,11:1r·l is ·uncl\.·ek közül a Fel-J·íyul n1e an)' ' ' ' ' · 
', . 1-r 93·l/19\l9 B. ;\l. rendclctcn1ben a 
v1dcken a '·'· ·:··.. . .· ·1··: . .- · 

11 ·1·il·il·'1t'1sciJ· 1·s cp1tkezc3~·k \!~g1c 1ajl,1s.ir.11 na"yo J J a ' ' ' '· ... · · 1944. dccc1nhcr :11-ig. az I~rdél)· re ,-01u:tkozo 
333.450/19.\1. B. :II. sz. rcndclel,cmhcc: 194a .. •:e· 

b "! ·1o l•s vérriil ·1 J){•Jv1dekrc vonatkozo,\11 
CCIU Cl' '' - t> • t1 ' . • l 
.1 at:·l.576/1942. 13. ?-.I. rcndclell'n1licn 19-lh. t ecrn1-
ber '·11-i•r adlan1 halúrid(ít. 

' 
0 

J t 1 • 1 ' l síte1n '17. erryp Erre való lckinleltc e 1a cr e.. • · „ o. -
"1 1 Flnö\·sé"(•l horry a fl:lterjeszlL'Shen eloadoll 

!.U e "' \. ::. ' 0 - · : 1 t" 1 ictn !•1 kéreln1ct últalúnossúgban ll'l.wsil le one.: 1 , -

Júl\ani. 
1 

• "'' • 
lg "' ,·.,.,· decc1nber 10 ;:::„ ·:111. Budapest. · -t-. 

:\ 1ninisz\er helyl'tt: 

Johan s. k. 
ú\lan1titkúr. 

A közgyóayszerellátás terhére engedély-;zett 
gyógysze~·készítmények áránah: felemelese. 

\ 1 · liclt'iU)'tnini.szler 322.871/1942. -·: Ill. 01'. ..., 

szú1nú rendelete. ~-

A Jdizegészségiig~ 1 cndPzés(•riíl szóló . 1876: 
XIV. tc. 136. és 167. ~-úban kapuit fclhatahnazá · 
alapján a kövclkezükct rendelem: 

l.· §. 
Jelen rendelet 1nclléklcl(~hen 1negncvcze!t 

gyógyszerkészílinényérl a :l-!2.-HiO/l!l·ll. B. :\l. sz. 
rPndelet 2. sziunú rnel!1."klct1."hen tncgúllapilrilt úr 
helyei! a jrlen rendek~! llll'llékletéhen fpl\·etl úrút 
!ehet fpJszún1ítani. 

2. §. 
.Jelen '"'l·enclelel kihirdetés{•nek napjün It::p ha

lúlyha. 

Budapest, lH-!a. évi januúr hú l:i-ún. 

:\ n1iniszler rend<'le!l>liiil: 

dr. ,'-."ajcí !.ajos s. k. 
111. kir. tisz!i h'ior\·os. 

h. oszlúly\'PZl•lii. 

.\fe!!(~klet a :J22 . .S71í1H-±2. B. ?II. sz. n·1Hle!e!h('Z. 
A közgyógyszerellúlús, illetöleg az úll:unki11es

lúr lerl1l•rc rendelhetii gyögyszt>rküliin!t•gess(•g. 
0111nadi11 inj. (1nagyar) 

.\fagyar Phar1na l ><2 cn1~ l.:IG P. 
(.\[pg-je:c•nt a Budapesti 1\.üz!öny lD·Vl. január I~l-i 

szún1úhan.) 

Tabletta és lnjectio 

(lllovatropin + Perparin) 

Erőteljes hatású görcs. 
oldószer 
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Az Országos Társadalo~hi.ztosító I!1 tézet és 
helyjszervei tcrl1ére kesz1tett g~'ogyszerek 
árának megállapítása tárgyáb!'n )rn~cl?tt 444/ 

1940. E. l\'I. sz. rendelet krngeszitese. 

A 111 • kir. belíigyn1iniszlcr 2na .. 100/19.1a. B. :\f. 
szú1nú rcnclclc!c. - · 

.:\. közegészségiigy rendczéséri;! sztíJú 187G:XI\'. 
tc. tan. és 1U7. §-úhan kapott fclhai~1hnazús alap
ján n kü\·clkczc'ikcl rendelcn1: 

1. §, 
(!) A ·HJ/1910. B. M. számú reudelet 1. ~

únak rendelkezése nc111 vonatkozik a 1111ntaszcru
Jerr elkészílhclö gyógyszerekre, :uncnnyibcn azok 
al~pára ncrn téte!cnkénL hanc111 <'gy iisszcgliPn 
van 1ncgállapílY~I. . . . 

(2) :\. jelen rendelet úcn1 t'l'l!llt „<n11.1ak :; nH:g
úllapodúsnak érYt'.·nyél, an1cly az c!oblii_ l)ck('Z(~l'S-
l)Cll 111crr1'cliHl "YÓ 0 vszerck úr:íhól a gyogyszcreszt o. b. "· 
:'ircngPd1111íny nyujtúsúra kö!PlPzi. 

2. ~. 

A jelen rl'ndpJct kihirdc!l:sl~lll'k napjún lt"p ha
l<í!yha. 

Budapc.sL lH-1:1. l·vi fehruúr hú 8-:í11. 

.A tniniszter hl'ly(•!!: 

dr. /{rídrir L1'11t>nlf' ..s. k. 
{1llan1lilkúr. 

~--;--:""""~ .................. ~ 
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Analítikai inérlegek és sú!Jok hitelesítése. 

A in. kir. hcliigyrniuiszter 282.a.J0/1943. XIII. 
szú1nú leirata. -

1llauyarors::ági Gyógys::crés:: E'r1ycsiiletnck. 

Fenli lúrgyú felterjesztésére értcsi!ein a t. El
nöksúgPL hogy a gyógyszertúrakban is használaios 
<cn:tlitikai 1nérlcgelret L·s súlyokat az 1907:''·· illclö
Icg az lDiHi:XXV. lör,·<!nvcikk értehnéhcn hitelesí
teni ncn1 kell. St'it ezen 1{1értékek hitelesítését a Ill. 
kir. 1\:özponti .:\Iérlékiigyi I·Iivatal jelentése szerin! 
a llH!rlékhitclesítií intézelek nen1 is vállaljúk, n1ert 
azok oly precíz, tudon1únyos n1én!sek céljúra szot
gúlnak, :une!yekrc a 1nér!<~khilele.sítl>.sre vonatkozó 
irúnyclvek és ..szcrnpnntok alka!Jnaz:íst 1núr nen1 
nycrhclnek. 

'feh(t! analitikai rnéröcszközöknck 111l~r!ékhile· 
lesílési szen1pnntból való ellenc'irzésén('k helye 
11 incs. 

Dud:tp(•s!, lfl.UL {>yj feliru:'tr hcl 20-án. 

:\ n1ínisz!er rendeletéböJ: 
!Jr. At::él s. k. 

n1iniszterí lanúcsns. 

ÉIU'ONICUM keringési gyengeség 
kezelésére: 

P U L S 0 T 0 NI "' CHINIOINI 
lnjeclio Solulio 

! 



Be nem szerezhető hivatalos g)•Ógyszerek 
· készletbentartása. 

-- A · · ''"O ~•)'l/0 l'll" I.,·,. hcliiri,·1111111szlC'r _:1 .a_,_ · · -· 111. ' • t'I •• 

szú1nu I'P!Hli>lc>!P. -~-
xm. 

Valr11nt•n11ui lr"írvényhairí.Hirt i·lsli. fis:luix,;'!iíjr;·"''" i~s 
ri kii: if!ll::fl(l/rÍsi /;i 1'1' nd e! I st•y /'1' :cf 01111· /, · 

,1..;:(~khC'lyei kc n. 

. .' \!·1„,··11·01·szúuí (iyúgyszen~~z Egyc•.siilel f<•: ..... 't"> ' • 0 • •.• . 

· 1 · ·1 '··1·1·1/•z •11 J1nzzúni an1elYh<•n ludoina-IPrjl'SZ 1·s 1 ..... „ · · · . . : . . . 
. · „ J · - · ho"Y !iihJ, C"t~~Zst•gugy1 lia!o!'i<t!j :1 "tlllll .l 107.Z.I, r:-. n I" . t „ • JI 

;_ ... ,., ru·iJinú "YÚ"Yszerlúr:tk /!•:<' os \'l'Zl'.lli !~ l'll· 
„oz ·

1 
,.,. :::>. n. 1 1i·1

1 
do kiüúgú~i e!júrús! inditotl._ ~ner t•gyes 1_ ~ t ". :· 

. 1. ·. 1- li>Cll l·ii·l'i~·irol llt'lll !!OJHioskod!t1k "yorrvszpr d'SZ e - , · · • . . ,_, .. 
r.i !'.'>~,. :1s1;"l1•l1·11. lH1"Y a húhorus \'1.szonyok ·:~~~e~ 

\.L,. ,.., . t:i. J J 1 J • 
. '1--1 "'[ hcnuiinkt'I a h·guagyo l 1 a ·:nrl' 

gyogyszcre '- io • ,. .. . , 
1
. • 1 ., "YÓ"\"-

]· l.SS'Í"r<l ki•ny~zen!Pnek. :'lol ':u111<1 \ o ·' .111 ':':· "·· 
\.'. ·: '.1t1 ·. .111·1,.1,·pk id(inkt·nt nen1 szcrezlietuk he. ~Zt J L \ !.S. • • · . „. 

·l„: ("l'I il "YÖ"y.szcrt:ü· f(']P!íis \'CZC!UJl' 

~Z t-i. t>. J J !J Jiouy "t°SZletror. ';fL; kíYiil kerii!hct ahha H H' yze >_e~ ;:--. „ .. 

~• ~l·nn:H!ó liirYCuyt•s !'t'IHh·lkezc:..l'k l'lll'tlt'lt' gnn. 
no~kodni 11cn1 Ind. . . , 

Az AnYaggaz<lú!kc><l::i.s (i_\·ogy.s:-en.p:tr~ . 
"'.l"'t fe!J;/·n\-.en1rc H0;).728/lH-!2. sz:i1~.1_u ~e1ra!:1h:t1_1. 
"'ti' 1 1 „ 1.,·,„y·"tru ll'l"YYkereskedot l'I"tll'kc!l:-,t.'-~1 PlC YC' ll ::.. :::>. • • o. • , . . 

<rt;kh~z inlt·Z~!I. elrendelte. hogy 1n1J1cil:.11 gy_ogy:iru-
01 .1„,.1.„1.1._ 1.ed(i küte!e:-. az úrut l'l'rtcie!o gyogy.'>zer-_.< 1

• \~ ·- \ u 1 1 r 1 lú1~· crede!i :..zún1lújúha11 1nindL·11 a ~a.on11nu e; 
l .. 11 ·1·1 ·1z1ll1 "Yi'i"yszerekcl, llllH·lyeket 
UI t • • o. · "· J J [ 

.szerC:.z ugyan inegrendelt. de Hllll' ye ~l'. 
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\':igy egyéh okok n1ia!t a nagykereskc•dií sz:illílani nen1 lud. · 

.;\z .-\nyaggazdülkodüs Gyógyszeripari Bizo!f
~Úg<1 felkért~scn1rc 905.721~/10.-1:2. szü1nú lt•in1!<ih:111. 
an1eJyel a gyógyúru n:igykereskl•diíi f.rdekellsL'
gekhe.z inlézell. elrcndelll'. hngy 1ni11den gyógyúru
nagykcreskedii köteles az úr11t rendeiií gyögy.szt·r
bír eredeli szü1nl;íj:íhan n1indc>n a!k:llon1n1ul fr·l
!iinletni azon gyógyszerekc•L H1nclyl'kl't 11 gyógy-
57.erl>sz ugynn 1negrPJJdelt. de a1nl'lyekl'! úruhi:íuy 
,·ngy egyéh oknk 1nia11 :1 11:igykf'n•.<;kt•dii szoíl!ílani 
llPlll Ind. 

Ennek a szúnilünak fl·iinulatú~:·n·:i/ a gyógy
szeri•sz 1ni11dig igazolhatjn, úgy a. halösúgok: 1ni11! 
a rendelr'ior,·o.sok l'lii!I, hogy az úruheszt•rzés !e
kinfeléJJcn kt'!lú goncloss:íggal t'·s kiiríillekínlésse/ 
júr! cl. Ilyen cselek/Jen ll•rn1észele.sl'11 kihúg:isi ki~ 
hlig:ísi eljúrús indí!úsúnnk sinc·s lH'iY('. 

Ezérl felhh·oin Ali.spún (Polgúrnies!t'r. \"(•ze!tij 
, [n:1l, ula.'>ilsa haló.s:ígail. hogy .ii},·r'ih(•11 ilyen ese

lekhen ~1z eljüró h:t!ó.súgok. il!e!iíleg ~zakküzegt•ik 
kl;r.iék be a l'C'n!cliJi erulíle!I igazolúsl t'·s ha ;i 

gyógyszeré.sz l'llllPk l'lege! !t•<;z. fC'lesleges a kiiz~ 
igazgatúsi el,iúr<is e!kerii!ése \'égeti i.~. a Ille•g!orl~'> 
eljúrü.s folya1na!hatélclé!{i1 !Fkint.senek l'I. 

.Jelen rendelkt>zl·.scn1e1. JJ1'i·nde11 /1alú.súgiiYa/. 
az alüJa rendelt lisz!ifiJor\"o.ssa/ t~s tisz!iorYosokknl 
ludo1nús Cs niegfeleh'i loY:íhhi <.•Ijúrús Yl\g'el! siirgösen közölje. 

Budapest 1H-!~L t'•\·j feJiruúr hó 1 i-én. 

.-\ nliniszter helyei 1: 
Johan s. k. 
úlla1ntilkftr. 
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Egyes gyógyszerkészítm611yek két kereszttel 
(ff) való megjelUlése, vaiatnint re11clelésiik 

és kiszolgáltatásuk szaJ1ályozása. 

- :\ nl. kir. beliigyn1iniszter :·i,~n5.fl27/l9-U-l. B. i\L 
sz{unú rl~!Hlclc!c. -

. A közegész~t~giigy rcndezésl~rö! szóló 1876:XI\'. 
tc. 1.37. é5 1H7. S-ailian foglalt felhataln1azits alap
j::ín a kö\'Plkeztikct rc11dclc1n. 

1. ~. 
A jelen rendelet 1nc1Iéklelébcn f't>lsorolt gyógy

szerkészítn1ényck a két keresztes (tt) gyógyszerek 
közé sorozlalnak, 

2. §. 
. Az elíihhi §. érlcl1néhen kél kereszttel 1negje

lölt gyógyszerek lckintc!éhcn u 2ü0.t}10/I93!. B. 
7\I. szú1nú rendeletnek :i kl·I kl'rcsztes gyógyszerek 
rendelésére és kiszoluúlla!ú.súra Yona!kozó rendel
kezései az alúhhi cll{·;·C:sscl uycrnek alkaln1azást: 

a) Az or\·o.si rt'!Hlclv(~llyen u lieteg nevt~t, élet
korú!. foglalknzúsúl és lakhelyét is fel kell llintclni. 

h) .A gyógyszerkiszolg:í!ln!ús nlkalinúval u 
gyógyszerész az orvosi rcnde!vén_•;t 1ninden eset
ben vissz:1\arlani. JJH.>giírizni és a 111t•rcgköny,·he 
bcvezc!ni kü!elc.s. 

BELLAFl1' 
Stabil belladonna kivonal 
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3. §. 
A jelen rcndt:lct kihirdetésének n:ipj(111 lt~p ha. 

tályba. 
Budapcsl. 19-i:-L n1úrcius hö go.ún. 

A rninis:ler helyei!: 
dr . .loh((n Béla s. k. 

úlla1n!itkúr . 

1\íelléklcl a :Jl.1.027/1943. B. \L szú1nú rl•ndc-
lclhez. 

Dolan liu, 
.:\:ktcdron, 
Ccntcdrin; 
Dopidrin, 
Pervitin, 
Stu1nuloton. 
(i\fegjelcnt a Hudap(•:di I\'özlöny 19,!iL úpr . 

4-i szán1úban.) 

A kóros inéregélvezctre alkahnas kábító
szerek jegyzékének közzététele. 

A ni. kir. heliigy1niniszler fHl.227/lH-t:-l. B. \L 
.szún1ú rendpJclc. -

Az lH:JO:XXX\'II. le. a. §-a c!sé_i bekezdésének 
pontjában foglalt rendelkezésekhez kt!pcsl a kö

vclkczökct rcndclcn1: 

1. §. 
Az lHiJO:XXX\'lI. törvénycikk ~s ;1z Ul:J0:\'111. 

törYénvcikk alkahnazúsa sze1nponljúhól kóros n11"· 
regélY~zetre alk:ihnas kúbitószcrck: 
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a nyers ópiun1, 
a gyógyópiun1, 
a szívásra készítcll OjHUlll, 

a 1110rphin és annak sói, valan1int 1uindt~n 
"l·0·„,.r1s·•·1ti és nen1 "YÓ•ryúszali késziln1énv (ide-n o • - '" l"I. o. · 
{.rtve. az :1ntiópiun1nak nevezett gyógyszereket is), 
a1nclvck töhh n1inl 0.2°/o 111orphint larl:d1naznnk, 
illel(i.\e<r - !ekinlet nl'lkül a 1nurphintarlnlo1nra -
a1ncn11;·iben azok szilárd vagy folyékony, de gyógy~ 
szcrhalústanilag közö1nhös anyagban foglaltatnak, 
to,·ábbú 1nindcn olvan clüúllílott és cliiállíthatö 
1norphi11esler, a1nel:,:böl a tiszta 111orphin ,·issza
nverhclő, valn111int a 1norphinnak n1h1dcn egyéb 
s;.únnazCka, a diace!hyhnorphin (heroin) és sói, a 
hCnzoyhnurphin és sói, vala111int a rnorphin többi 
cslerci és ezek sói. 

a hcnzyln1orphin (p:pronini l·s a lilbbi n1or
phin-nelheroxyd. \'ala1nint ezek sói. kiYéve a 1nct
hyltnorphinl (codcin!) és az acthyln1orpJ:int _(~l.io-
11int) és sóik.a!. ha rcntll's gyóµyalkal111azas ccl.1a1il 
szolgúlnak. Ilyennek kPll lt•ldnlí:~ni nzt a gyógyszer 
kl·szit1né11yl, :1n1t•Jy a codcinhül \'agy a dioninhól 
adngo11kt'.~1;t 0.10 gr-núl löhhel ne1n larlahnnz és 
szúraz (szilúrd) al:ikban (pl. eo1npri1nalu111)) ke
rül forgalo111ha, illetiileg. ha folyl•kony hahnaz
ú!lapolú készíllnényhen 100/0-núl kl'\'-esehh codein 
\'agy dionin foglaltatik. 

a dil\Ydro\"codeinou (l'ukodal. hydrolaudin), 
dihYdroeo;iei1u;11 (dicodid,· ncocod) ·- ki\'l~\'C a 
lcg:;lúhh 100/o cardiazoll (!ctracor-1) \"s legfeljebb 
0.50/0 dihydroendl'in-:-::út <·gyiillrsPll larlahnaz6 
gyógyszeres készítn1l·nycke!. di l1ydro111nrphi11011 
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(tlilaudid) ;.u:ctylo-dihydrocnciL•inon \'agy aeety!o~ 
din1ethylodihydrolhehain (:iccdicon), clihydro1nor
ph i11 (par:11norfin) és sóik, loYúhhá estercik l-s 
{'Zl'k sói. 

a i\'"~nxy1norphin (gcno111orphin). az :-\ oxy-
1norphinos összetételek. Yalan1int a liihbi ül Yegy
l'rtékií nitrogen1norphin szúnnnzékok. 

a thchain és sói, cs\crci és ezek súi. 
a kókaleYéj, 
a nyers cocain, 
a cocain l·s ennek sói. ideérl\'c küz\·l~!lt1 11iil a 

kóka\eyl•lbc'il uycrt \'alan1cnnyi gyógyúszati l•s JH'JI1 

gyógyúszali készilnH;nyl. n1nc\y 0.tOU/n-llÚ\ ti.ib]J 
cocaint ,lartaln1az .. illelÜJl'g tekinlcl nélkül n cocain
tarlalo1nr:i. an1cnnyiht1 i1 azok szilúrd \'agy folyt~~ 

kony, de gyógyszerhalústanilag kiizii111liös a11yagha11 
foglal latnak. 

az ecgo11i11 (~S súi, \·:dn111en11yi l'slerl' l·s l'Zek 

az indiui kl'IHlrr l•s gyógyú~zali készíln1l·n~·(•i 

(li11clura. cxtracl111n·1. az indiai kt'IHlt'rhül nyert 

L E U K 0 P L A S T 
Magyar gyártmány! 

a közgyógyszerellátás, 
a MABI, OTI és 
az összes kórházak részére 
szabadon rendelhető. 

E E R S D 0 R f , Budapest. 



gvanta és az olyan k(~szíhnények, ainclycknck 
itiapja a gyanta (hasis, csrar, dzsatnba, sth.). ._

\Tégiil a fent felsorolt bárrnely tön1l~nységü ká~_; 
bítóanyagok és szárnu1zéknk folyékony ,·ag-y szip; 

lárd higításai. 
2. §. 
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~~·úban ldndoll :1aa.77-Íi1H-l1. B.- :\L siún1\Í rendc
:lct a jelen rcn<lclet kil1irdPll·sl·nck nnpjún halúlyúl 

-: veszti. 
Bu<lapesl. 19·l:L l·,·i úpri\is hú 12-l•n. 

. .\ 111i11isi\tr rendclctébiíl: 

dr. To111csif\ .lú:sef s. k. 
nliniszlcri tanúcsus. 

Ez a rendelet kihirdetésének napjún lép 
tályha; hatálybalépésével a 2G2/19:l·L B. }.I. szi•m,,.,>1b;. 

rendelet hatályát veszti. 

(Jlegjclcnt u Budapl•sli Köz\üny 1Q4:L i:~vi úpr. 

lll-i szú1núhan.) 

Budapest, 19-13. évi úprilis hó a-ún . 

. A 1niniszlcr hclycll: 

dr. Torncs<inui J{ófnHÍll s. k. 
állan1lilkúr. 

(i\Iegjclenl a l{utlapcsli Közlöny llil-13. úpr. 

10-i sz{unúban.) 

A vaselinum albumnalt. és a vasclintn11 fla
vu1nnalt. helyettesítése tárgyába11 lt.iadott 
333.774/1941. B. M. számú rcmlclet ha

tálytalanítása. 

- A nt. kir. hclügyn1inisztcr :11tL-i 1·1/1\)-ta. B. 

Az ország teri\letén egységesen megálla
pított fogyasztói árak alkalmazása a 

gyógyszertáralt. fo1·galmában. 

.- A n1. kir. be\tigy1niniszler :r2:·L:l98/1H-t2. XV 
sziunú leirata'. --

(A l1/n!J!Jarurs:ár1i lr!f(Í!f!/S:t•rJ . ..,·: Eoycsiilet1u'k.j 

A :318.H-17/lH.!2. B. :"-.!. sziun a\atl 1ncgküldöll 
leiralo111 utolsó bekezdésére u\a\ússaL fclhívon1 az 

siá1nú rendelete. --

köziil,ic az érdekeltekkel. hogy a nyil
vános gyúgyszcrlúrak úrusítúsi kiin'.•nek szahúlyo
zúsúról szóló 2fi0.570/19a4. B. :\I. szú1nú rcn<le1f'I 
2. l·s :J. §-a érlclinéhen a közforgaln1ú (nyilvános) 
'gyógyszertúrakhan úrnsitható késziltnények és túr-

A közegészségügy rellllezéséri'•l szó\ú pipereszappan! forgalnmhahozatalánúl. 
tc. 137. és 1fi7. §-aiban kapott felha\a\lnazús .am•··ly•ek11ek fogyasztói úrúl a Hl. kir. közellátús-
ján a kövclkezökel rendell'm: miniszler úr az ország teriiletén egységesen 

A vaselinutn alhn1nnak {•s a ,·aselinutn la•cu11t'i\k.iál:luiiília 111eg, a t\~nli szi11nú \eiralon1h:ú1 az úlla-

nak ungucnlnm paraffinivel rn\0 helyellesílése 

5 



-.- , , ·ítbárítása chnén enged_élyez.~tl 
lános fo'rgalnuado • 1 . ~ ·t >J· ben szán11 tha lJak 

l. 1, l csak 0 , 111c1 C\ I" 
20/0-os e ara 1 . 1 J·t'11ó foffy·1sztói úr a iu. >.11. 

írt\· ua a ... • b.' - • 
1 

't tt fo fel ho"y az :::i. • • • • • 'lt· l 111cr~al ap1 o · .. , 11' t':1sii"Yi n11111sztc1 u1 .t a o 
koze t·:: .;r7i.ál nuigasahh ne legyen. 
rrvasz 01 " • ' 1- 'n 
"' d t. 1943 évi április ho i·C . nu apes. . . 

A iuiniszler rendcletéböl: 
dr. SaÍÓ Lajos s. k. 

111 • kir. \isztifüorvos, 
h. osztályvezetií. 

. • d bozáru ellátása . ·t · l papiros- es o Gyogyszer ara < . _ • 

· · t 'J18 151/194:l X\'. - A nL kir. beliigy1nnusz er ' . . . 
szúinú leirata. -

.• ·:. G 1ón11s::erés: E;gyesiiletnck.) ( ,i i\.lagyarors-aat ! :1. 

. .·· .· '!inisztcr lfr átiratát . \ 11r lp•utl'rjl ·' · 'j··· : nL '- · ~ e 1 , 5 és iniheztartas ce · " , dott válaszo1nat ln< 0111.1 
cI re a El "!· ·éoricl "b'I I·özlö1n a ,f. , no '"s bb . 
J<l o \. , ·i· 1 · •)7 l·n 

d t 19,13 évi úpr1 is io - - .. Bu apes , · · 

:\ nliniszter rendelctéböl: 

dr. Sieuler János s. k. 
n1inisztcri o. lanúcsos. 

• . B Cl! X\'. sz. iktat!; ~l:\solat a :!18.la!/!943 ·. : ." '. ·g -33/X\'lll 
· , . 1 1 ... lparüay1 11nuszlc1 '· · 1 • : 

inányrol. ~ ·. dl.' G .. a ~szertúrak papír- cs doboz 
sz. 19-!2. Targy. :oo~ . 
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··áru si:ükséglete. Szún1: 323.572/1942.· Nagy1nélló
süuú n1. kir. Belügy111iniszter Urnak (kézb. Nagy
s{igos dr. Sieglcr .Júnos n1iniszteri osz-túlytanácsos 
ür kezeihez.), Budapest. Fenti túrgyban hozziun iJ1_ 
tézell átiratára Yan szerencsén1 Nagyn1éltósúgodat 
tiszteleMcl értesíteni. hogy n gyógyszertárak doboz
és papírúruinak az clöúllítását a papiros, a papi
rosle111ez és a kartonlcniez· clőii.llítú.si sorrendjének 
és kiszolgúltatúsúnak szabályozúsa túrgyában ki
adolt 04.000/1942. fp.· :\l. szán1ú rendelet 1. §-iu1ak 
PS. If. csoportjl.I d) alcsopor:tjába kivá1101n so
rolni. Felkére111 Nagyn1éltóságodal, hogy az e1ulí
lelt céln1 szükséges papírigénylések igazolásának 
szervét kijelölni és a k-ijelölt szerv ·nevet \•elein kö
zölni 111éltóztassl•k. Budapest, 1943. é\'i nHi.rcius hó 
29-én. A 1niniszler rendeletéb6l: Dr. BJa,lniczky 
László s. k. n1íni.szteri oszlálytanúcsos. P. I-I. A ki
adn1ány hileléiil: ()!vashatatl:u1 aláírás ininisztcri 
irodatiszt. 

~l:\solat a 318.15!/19-!3. ll. !II. XV. sz. ügy
irat I. sz. kiadn1únyúról. ~I. kir. Beliigyn1iniszté
riun1: -· :Jt8.151/194.~l. XV. 'fárgy: Gyógyszerhí· 
rak papiros- és dohozúru ellátása. I-Iiv. sz. 79.73:3/ 
1942. X,„IIL Nagyrnéllóságú ni. kir. Iparügyi :\li
nisz!er ürnak, Budapest. 'f'iszlelettel közlön1 Nagy· 
niéllósúgoddal. hogy q gyógyszertárak doboz- és 
papíráruinak. elöúllítúsához szükséges papír1nc11y
nyiség igénylésének igazolási szervéül a :\lagyar-

t"országi Gyógyszerész Egyesület (Budapest, ''l„ 
::'l-legedüs Súndor-u. 17.) jelölten1 ki. Budapest, 19·13. 

évi április hó 2i-én. A niinisztcr rendelctébül: Dr. 
'.:.siegler .János s. k. 1niniszteri osztálytanácsos. 



A- Jégit~madásolt -]töÍ.retlceztében n1egrong51t 
épiiletel~ hatósági. P;elyreállí_tás~,1 a légit~1~a: 
dások folytán h_aJle_ktala_ni:a. va, t __ szen:~.lJ el" 
elhelyezése, tovabba a leg1tan1ada~o1~ l"ovet
keztÓben n1egsebesült szen1élyek. gyogykeze~ 

lése és g-yóg].'szcrellátása. 

- A 111. kir. helíigy111iniszler :!80/Hl·t:\. B. \l. 
szún1ú rendplt·le. 

(l\.ivon:d) 

;\ légitú111adúsok ki\,·(·!kvzn1(·11yl'i11ek clhúrí!úsa 
L·s az ezzel kapcsola·~os jogviszonyok rendezése túr
!.!Yúhan kihocsúlotl 1.200.11u.1:1. \!. E .. "zú1nú 1:\·11-

~lelel (Bl'. I~. tfl.J:L l·vi 1:!. sz:'11n'1 :i lnv:"iltl11ak
han: Ln1 --- :;. i. tfJvúhhú Ul. ~-ú!1;111 foglal\ fel
halahnazús alapjú11 az '"nlr·l.;í:l! 1nini"zh·n·kkt>l 
ef!Yl'll•rlYe :i kÖYPtkeziikl'l rvnd(•]r•n1: 

Iii. FE.JEZET. 

G !f Óff !f 8: e r kc: cl 1; s t; s [}!JÓ[! !I ·' : '' rt' l hí! 1 ís. 

:1:1. ~-

(lJ .-\zt. aki ll·1.d!ú1.nad.ús i.;:~ivetkeztl·b~:n:. \·ugr 
11'.·!.!ilútnadús l'lhúrilúsúhol k1fo!yolag sPlwsull':-:L ~('
ri~l·sl, vagy 111ús egL·szségrtJn\ú~t szt•nved. la lo~·ali-, 
hiakhan: lw·ll'g\. rúszoru\lsúg t·sctl·!H'll a :!l.000/í'ln. 
•J•l/i.~-lH-l:J. I-I. \!. szú1nú rP!ldt'lellel szahúlyozn!I 
~;n1 dozús n1cgúllapílúsúl 111egtdr1zií(~ll is. illetiilcg, 

-"r'íigf"retlcniil is az alúbhi rendelkczt~Sl'k szerin!. 
ingyenes . gyógykezt'lés és gyögyszcrel!ú!ús illeti 
1neg, fel!t•\·e, hog.\· L'ITP a kiitt•ll'zc'í hetcgségi hiz!n
sí!ás körl-lie11 IH'lll jngosu!!. (Lr. tSl. ~.i 

(2) _.\z L·liihhi hekvzdl·sben f1lglall rl'Jldt•lkezt~s
hez képt>sl az egyéb cliífp]!l•lt•lek ft•nn:'dlúsa e;.;e!t'·11 
a je'.en fc}ezt'!ht'Il !-,zahúlyozol! iugyenl's gyógykeze
!{•s es gyogys:-l'rell:í!{1s il!(•!i Jll<'g ll h('\('gel: 

a) ha a .·ll.000/e!n. '.2:!/1.---·lH·l-:-L II. \!. szú1nú 
rcndell'l-tel szahúlyozolt g()ndozúsra !Pldn!clbt~ IH~Ill 
jéi~:et (~!.. n;e.~rt k(•n•s('í- 0s 111unkaképes~·l·gl;llek 
esokkt'IH'St' a 2n°/o-ot- nt•n1 éri l'll: 

h) ha a a1.ooo_.·'el11. 21/i.-~tn..t:L II. \l. SZÚTnÚ 

n'JHIP!el!e] .~zahúlyozo!t grindoz:'tsra ll'kln!elhe jön. 
111ind:iddig. :111iíg gondozú.~ra ;;a!ö igl•nYiognsuÚsú
gút az idl>zP!·! rcndeh·! :!i. :::~[1 SZ(Tin! • i1·1:o1Yl:tlo1l 
Plj:irús nlnpjún !lH'f.f llP!l) :'dlapílj:'ik. -

SIEVíENAlETTA"' CHINlllNI 
Megnyug!a!ó és görcsoldószer 

30 tabletta 
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családfőre nézve a saját jöYcclchnen (kereseten) 
felül az eltartotl húzastúrs l·s gyertnek jövcdehnl-
nek (keresetének) ís hozzúszún1ílúsúval kell 1neg-
úllapitani. -

(2) A rászorullsúgra irányadó jövcdclnli (ken.~-
scti) határ ahhoz képest, hogy a betegnek, illctii
lcg ·a beteget ellarló csalúdftinek a fogyatkozús 
okúul szolgáló cse1nény bekövetkezésekor: 

a) legaláhh középiskolai nyolcosz-Lályos vagy 
ennél nagyobb végzettsége volt, 350.- P; 

b) az a) ponlhan cn1iilettnél alacsnnyahh vég
zettsége volt. 250.- P: 

(3) :\ (3) bekezdésben 1negszaholt összegek
hez az eltartoll húzastúrs ulún 20°/o-ot l·s iuindcn 
ellartolt gyerrnck ulún 10-10 °/o-ot hozzú kell 
szán1ítani. 

(4) :\ rúszorultsúgot a betegnek. i!lctölcg el
tartójúnak jövcdchni (kercscti'l viszonyait. végzt~lt
ségét és csalúdi viszonyait fcltüntetö hatósúgi hizo
nvítvúnn\·al kell igazolni: a hizonyítvúnyt a köz
ségi c\ölj~·trósúg. vúrosokhan a polgúrn1cster. I3udn
pesten a keriilt'li t>löljúrú ú\lítja ki. 

-!1. ~. 
(1) A beteg részére gyógyszert, illetiileg gyó

gyúszati scgédrszközt a közgyógyszerc\lútúsról szóló 
999/1942. B. '.\L sz{unú rendeletben (R. E:. 1~)43. 
2. szán1). foglaltaknak 1ncgfeleliien kell rendelni. 
az orvosi rendelvényen, illctiíleg rendeléí lapon. 
azonban a nyilvúntartús sorsz{unúnak feljegyzésére 
szolgáló rovatba a .. Lt•git{unadás" szót kell heje
sr;·ezni. I-Ia a .l(J. §. (2) bekezdése alapján olyan 
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111agánnrvos nyert llleribíz·~ f • 1_. .. . 
c!Iát:is terhén~ rcndeJnÍ '

15 
: •1 \.I a kozgyogyszer

Yénrha!ósúrr e!sii [" 
1
n.eni,:1.ogosu!1. részére a tÖ!'· 

•• b , ISZ \'JSCJOje 'l !· . ._ . , ( • 
nevel, \'alatninl . l , . , ' \OZSl'g v:iros) 

'1 „ .-e"1!·1n1·Hl's" · fiíntetií bélyerrz(il é " ' , ' a.· InegJelölést fel· 
, · ti· 5 111eufrlcléi · · 

vcnyt szolgáltat ki. ::> · szan1u cgysl>ges 

. (2) :\ beteg részére rend •J . , 
lek1nteléhen a közrry{)ni·s· 11 ; 1. g} ogyszerek úra 
1 1 · ·t>. r:i • zere at·1s ill ! "] azn ;;.1ncs!úr terhére r.: 1 ,1 ';' e o eg az úl· 
·11, , enc l t "\'O"vsz,. 1 . a o :irszahüs díJ.lélel. ·.· b. b,.· .ezc;;.re fenn-

, j · Cl II:lll\"HdóJ· \ , , 
scgec e_szközöket a 999/lg-!2 ·B ~f\. .. :·„ g~·ogyaszali 
10. §-ahan fouJall·il· r,·",. 1 • 

1 
·. ·, · sz.in1u rendelet 

. b ' \ b e en1 ll'Yel J' . 1 
rezn1. _\ "VÓ"\'SZCl"cl· ~ · . . . e .e\ e kell beszc-
, i:-o, b. \. l'S fl\O"\""SZ'li · 1 ·1r'tl ·1 t" · .· l · . · b, i:-o. „." 1 se"t'feszl·"· "!-, , . , . n1' eny lalosag elií!e"pzi ·\· M ... ; \OZO \ 
del! gyO''\'SZerel·1·c . , 11· ti, ..• z. e e.el hol ren~ 
1 

ti. \. \Oll.1 \OZO nrv . l • 
\Cl a gyóu,·sze

1
•1.•11. 1 1 

. l • ns1 I enr elvenve-
„ ..•.• n.···• ua1<onos·1(fll"· · 

ku!on CSOj)Ol"!osíti" ~„ ••. I· ·• .. : e os vezc!öje) 
1

. . <1 t:-. .1zn \'ll ·1 J·ri ". · as lerhl·ri• 1.1 .. 11 ,11,11 , , ' ' \. zb.' ogvszert>Ilú-
' \'0"\'SZ ' · J· ' . ' 

nak nu·gfcle!iíen ·í1·sz~1·1 ·.?-· .. e1e \ :irsz:tli,·:ín~·ozús:í-
„ • • ' ' • '' Hd!J\'OZ\"l 'I 999/1919 

s:a1nu l't'IHielethcz llH'IIPkel.t ~ '.. ,.' '.' ''. ·· -· B . .JL 
kiúllítntl külön sz'111il·· 1-· .. .>. _sz.1n1u in1nla szerint · „ .1 dsl'relehp1 J ·r 
a gyógysZl'rellút:is lerhére .. , . l ~1 izelés Yt;gcll 
lönítve nvu jl ja he ,1 1 „ •. , 

1 ~nde_ll _ Yt>nyektiil clkü
Jil,iének. · · · ' OI\en,\hatosag e!séi tisztvise-

(3) A !örYényhalósür:r el r . . „. „. . 
szerekre \'01l·1t]·,,. • . • n .I 5 i liszt' 1selo,1e a ayo"Y~ 

. ' \ ZO \ l'll\'C ·e! "1• • "· b. 
szal1 Sl'"édeszl·o··. „ 1 . .... 1 • .~-: \,1 .1111111! a ·gvórrvü-

n · .\ ZOdo J·i·dl!tolt · ::.. 
kat a kifizcll'!t SZ'hill'l-I·' 1• „ llH:grcndclölapo-
1 l - ·· .t\\a errvutt 'l l 1·· er lez terjeszti fel ,1 38 ~ b; ' · )C ugynlinisz. 
vulö 1negtérílf>s cP!j:í,bÓJ. · :;. (•J) bekezdése szerin! 
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IV. FEJEZET. 
VcfJ!/CS rcnclclkt!:(!sck. 

4:J. §. . . . 
1 •I , l· ).l„l!l :i hatosaghoz h(!-

(1) .\ jelen rend e e .1 ,q., . 11 ,. ', Ya"\' 
. . ! .· . >szrcvétel. tcllc > iczts ::-. 

11\'Ujtott beat \:lllJ, e, 1· 1 l)Ótló ic•iyz()künyr, 
„ , • rvosl·1t t•s az eze ... e , n. ·11 t '•!· 

egyéli .JOf.!O : •1. , ·1. 1 ·:111 
hozol! hatúrozat 1 el;,

v·d·1minl az azo \ .1 •11-.1• 1. t .. cni.lílc·tl illetek-
, ' :\: 'IZ okiraL a1ne jC ,1z , . ll „ 

111cnles .• z ' :. . . 'r ·lll~hhczéshcz. cszrcvcte ~ez.' 
inentcs bcadv.tnJ hoz, e . .. ". ·1z azokat pollo 

•1 · "orvoslalhoz \,t1'j ' · 1 
va"Y egye\ .100 . 1 . ''letl·k111cntcs n111H. -

o. "I ,. Yhiiz kell csato ni. J, • "I (J r 
jcgyzo \.üllj: · ~éli"t lll'Ht hasznai.Ja\.. · · ·•ddiiT anug azt 111ús ' 
;io. ~'. (1) 'bek.) 

1 • • 1 ·:1r<i szolgúllat;'is. . . \ · ·! ,11 rl'ndelet :i apJ:ll J• · ' • 
1 

t '!· 
(dl : .Jl e ; \' "l J·i:11lilol\ nr11gta J\ e t·,-(térílés sth.) fp\vctc t•ro , , . 

1 (! „ '\O ~. 1:11 bek.I ·1 illeli·k 
inl'n cs. A~z. ('ri~~Ul'I lit-kczd.L·:s 0~·\l'lnH' H'n 

(·1) kiúl!ílúsi dq alol i~ llll'llil's ILr. inentcs okirat :l 

::o. ~· (·l) hek.i 

. ~ 

-tb. ';i. • , h"p 
. . , l •ll'l kihirdl'll·sl•11('k napJ<;!1 

A .1elt•11 I~TH t •.• , 1. 1:11\·h:dl•p{~sl' ploll iH'· 
1 del\·t'Zl'S('il ,l \d' . 1 ··11 hnlúlv 1:1. ren - ' - · · 1 .. 1.1 r 1 J·il"iilYú!:t" fC' n1t•n1. ... -1. ,. ,11 ll•tril:'un:ir :1sn' 1 11 ' .· 1"' 

ko,el ,(Zl 1"' • 1 1·· ·1ll··dn1·1zn1 kl'll. 1 , llH'"! l' P lH'll ' '' ' . Pse\e~re ,ts ··L lu.1:l. l·,·i i11ú,ius hú 12-(·1:. . . 
Hnd.ipts, .. 1·,., ·-/'s-Fischer l·erenc s. k. 

rfrpi/c:u1l.~.1 .. ... 
. J·ir ]H•\Ü"\'lllllllSZIPI. 

Ill. ' , . -... ~:„ · q.{;·) {~\·i lllÚ
(},{(!gjelenl a Uud:_lJll'Sli h.uz.onj 1. . 

jus Ii"ó 1·1-i sz{nnúban.J 

-„ ,,, 
A betegségi biztosító intézetek terhére a 
n1egengedettnél nagyobb n1ennyiségben 
felírt gyóg;rszerek árának megtérítése. 
A HL kir. ht>lilgy1niniszler '.lHG.202/I\1.J:·L XL 

~;:~iifnü leirata. 

11/ ayya ro r s:áyi D.1/<Í!f f l s=(' n;.~·: /:'y yc siil I' f 111' k. 

:\ fen!i !úrgyban l·s szú111 alatt hnzzú1n inll·ze!l 
ht•:ith·únyúra ula!ússal t'.•rtesi!t•111 uz egyesületei. 
hogy a ~HO.;llO/lH-l:l. B. ~L szú111ü rendelet 7. ~
:íhun foglal! rendelkl'Zt;SC'k l•r!C'!n1l•llt'n a gy<lgysZl'.· 
ré:-;znek az or\·os últal t•lüírl gyógyszert 1ui11denkor 
\'Ú!!oza!lan 111t·nnyisl·ghen l·.-, üsszc!élell1cn kell ld· 
szo!gúlta!ni. ll'hút a gyógyszt·n"sz abban nz PSelhl'll 
is az or\·úsi n·ndt·h·t·nrnt•k l!1t·gft.'!eli>(•11 \"Ú[lozalla~ 
nul kiitelcs a g~·ógysz't·~·t kiadni. ha nz! hiz!nsí!t) 
inl(•zcli orYos. l'Sl'!lt•g olyllll llll'illlyi.<;églwn !'t•ndel!e. · 
a111i!yl'n nH:nq.fist;g az i!ll'lfi inll•z(•! gyúgyszcJTí'll
d(•!t\<;j Ú!n1nfalúja SZ('rint 1H;111 lel! \'(dl!:i rendelhl'tr'í. 

Annak l·rdt>lü"lwo. hr1µ-y ily t'Sí'tl'ldH'IJ a jiivií
hL'll a bizh1.-;ílc'i int0zl'!t·k :iz or\'o.'iuk últ:i! a gycígy
szc1Tendell·si Ú!111u!utó \'(111atkoztí rcnd{'!kcz(·s(·'nl'k 
figyelu1t•11 ki\·iiJ h~1gyús:h·;!] fclil'l t;y<igyszer hiúny
talan ki~zulgúllatúsúérl llí~ a gyügyszl'rl~szt igye~ 
kezzeuck :inyagilag fl'!ellbst~ lenni t~s. hogy az 
il,Yl'll gyógyszer úrú! :1 gyógyszen"sznek !e!jes l"r· 
!l;llien l(Tíht"k lllt>g, l'gyidt>jíi!eg 111t•8ft'!c•liíe11 inlt"z
li.t·d!eni. 

Budape.-;L JH-l:l. l·\·i úprilis Ji() ~·i~i:.11 .. 
.-\ 1ui11i.szter rcndeieteJJli!: 

dr. vilé:: .lúsfay ·.s. k. 
nliniszferi tan:icsns. 

1 

1 

J 
,t 
! 
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Az Országos Tdrsadalornbi=:tosétó fnfé=clne/..:, a 
J/ auánal kal 1nnzot lak Bizi osí I ó l nt ézcténe k. uala-
11u• n nyi betegségi biztusitú i11tézelnl'k (bá11yatárs
fJ('n:lárnak) S:::ékbclyeike11. 

:\ közchnulthan az t~gyik hclcgségi biztosító 
intt·zc! a terhére rendelt gyógyszcrvény úrúhöl le
vonást eszközölt azért, inert a szeszt tnrtalrnazó 
készitn1ényböl a gyógyszerrendelési út1nutató sze· 
rinl rcndclhelt'í legnagyoh'h tncnnyiségnél tilhh ren· 
deltetett. 

A gyógyszerészi n1íiködés és cljárús szabúlyo
zása lárgyúban kihoesúlot! 2HO.fi10/1H::l4. íl. 1'.I. 
sz{unú rendelet i. §-úhan fogl:dt rendelkezések ér
lehnében „a gyógyszert úgy n1cnnyiségrc. 1nint n1i
niiségrc nézyc szigorúan az oryosi rcnde!Yény sze
rint kell elk{·szileni. :\ rendch·t·nyhen elc'iírl gyóg:':-: 
szerek közül húrn1it is kihngYni. Yagv azt. arncny
nyiben ellenkczö tör,·t>nyl's rt~ndl'lkez~s nincs, 111ú·s. 
sal helyettesíteni szigorúan tilos:· Ennt~k a ~ hiin
letii rendelkezéssel is cllúlott --- rendt•letnek az Pr
tchnéhcn a gyóf,')'SZL'rl>sznek az or\'oS úl!a\ felírt 
gyógyszer! Yú!tozatlnn 1ncnnyiséghe11 és összetl>tcl
hen kell kiszolgúl!nlnia. ellenkezü esetben kihilgúsl 
követ el. EnnPk kih·etkPzlt;ht•n a gy6gyszerPszliíl 

Ojítsa fei reagenciáit 

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

követelhc1ű, hogy -.azért, inert a hiztosító in
·tézct orvosa úllal a gyógyszcrrendclPsi ú!n1u\atö 
\'OIHllkozó rendelkezéseinek fígyc\J11en kí\'iil hagyú
súval a 1ncgt•ngedc!lnél nngyohh 111ennyiségbcn fel
írt gyógyszer\ kölclcsségszcriicu hiúnytalanul ki
szolgúlt~1tja. anyagi' kúrosotlúsl szcnYedjen. 

A gyógy.szcrrendell~si útn1utatóban fch·ctt ilyen 
korlátozli rendelkezések hetarlúsúl~r! nc1n a t,'yógy
szerész, hnne1n csupún a rcndcl{•st cszküzlc'i orYos 
a fcleliis. 

:\ fentiekre lekin!cttcl fe!hiY01n, hogy a111cny
nyihc11 gyógy:-zcrrcndelési út11111tatója Yalan1ilycn 
gyógyszer rendelése. il!c!iíleg kiszolgúltathaló leg~ 
nagyohh 111ennyis{•ge lckinlcll•hen kikötési lurtal~ 
n1az. haladéktalanul utasitsn t·rdekt>ll orvosait 
arra, hogy ezt a rendelkezési szigorúan lar!súk he. 
AnH'llnyibcn ,·a!nincly or\'os a kiadandó rendclke
zl·s cllcnl·n' is rendelne a 1negcngedeltnPI nagyobb 
1nennyist"gií gyógyszert. a fe]P\íisst·gel 111indenkor 
az orYos Pllen l•r\·{·nyesílse. n rendelt gyógyszer 
úrút a gyúgyszt-rl·sznek a rendeli teljes gyúgyszt•r-
111e11nyist·g utún hiúnylalanul lt•rítsl' n1eg, in0g ah
han az t•se·lhen is, ha a gyógyszert·sz a gyógyszer
rendelési útinu!alú ilyen Ynnalkozúsú rendclkezl'
sl·nl'k IH•!ar!úsú1a kütelezC'tlsl>get is \·úllall yo\na. 

Bud:ipes\. IH-t.:L é\'i úpri\is hú ~-!~{:IL 

:\ n1iniszter rl'ndelcléhií!: 

dr. vilé::. .lósfay s. k. 
n1iniszteri tanúcsos, 



A b'etegségi, illetőleg az öregségi, roltltant
sági, 15zveuységi és árvasáe:i biztosítási ltöte
leZcttség · ~ze1npont]ából irányadó javadal-

1nazási határ átn1e11eti felen1elésc. 

.-\ 
11
i; kir. hcliigy1niniszlPr :2fi8.-!00/lH-l;). B. !.l. 

szúniú rendell'le. 

11 8.Hl0/19-10. !.l. E. szú1nú rt>ndclelltL'!l fog
lalt f('\hnin\Inazú:-1 alapjún a ni. kir. pl•nziigynlinisz
lcrrcl, a 1n. kir. ipariigyi n1inísz\crn'I. \ovúbbú a 
ni. kir. J:.l'rl':;kcdelen1- l's ki'izld~cdl•siigyi tninisz\t•r· 

rei pgycll•rl\'t' az alúhbiakal rendelc1n: 

l. s. 
A (i.ö00/1Hi3;l. !.l. E. szún1ú rcndl';l'\!ll'k a7. 

1H27:XXI. te. ii. ~-úl 11didosíló l. ~-:\hall a lll'lcg
sé~i hiztosílú~i kö\c\(~zc\lsl~g szc1nponlj:\Iiú\ 1ncgúl
la})ilul\ ja\'ada\ln:tzú:-;i \lalúrl ú\nicncli hatúllyal 
havi t\00 pcnglirt~- illl'li\lq . .; l,vi 7 .200. 1n·ng\ire. az 
idl•zcl-l l'l'llth•ll'\llek :1z 1~)'..!8::\.L. le. -L ~-út n1ó<lositú 
:1:\. ~-úban az iirvµsl•gi. rol·:k:111tsúgi. iizYl'gysl,gi \•s 
úrvasúgi hiz\usíl:.Lsi köteh'.zctlsl'µ · :"">Zl'IHJlO!ltjúhú'. 
1ncgúl\apitoll .iaYadnllnazúsi h;1túrl pedig uµyn11-
csak útn1cneli halúllyul hll.Yi 1.000 pengéírv. í\leli",. 

IL~g éYi 12.000 peng,"in· PnH·lL·n1 fl'I. 
'.2. ~. 

Ez a rl'\l(k~v\ :i kiliírdl'\(~s 11ap,iú11 ll·p \i:dúlyha. 
Úudnpcsl. \H-l:\. l·,·i június hú '.28-ún. 

dr. vitc;; i'í.eres:tes-Fi.~c/1t'r F1'n'H(' :"">. \.;. 

111. kir. heliigyn1inisz\cr. 

()lcgjc\enl a Budapesti Kiizli\11y t U·liL l'YÍ jú

lius 2-i szú1nú\i[ln.l 

A lmleseti biztosításban alapul veendő java
daln1azás fclsö és alsó határánalr felen1elése. 
valamint az 5700/eln. 1929. N. M. !VI. számú 

rendelet mótlosítása tár~yában kiadott 
264.000/ 1943. B. M. szá';nú rendelet 1. 

és 2. §-ának n1ódosítása. 

- ... - .-\ IIL kir. ),e\iigy1niniszlcr 2Gli.fi00/1~)..J.:1. B. :\I. 
szú1nú rendelete. 

. .\ túrsndalon1hizlo~ílúsra vonatkozó egyes 
rcn<lclkczések 1n{1dosítúsa Í'S kiL•gl~szítt'.•sc túrgvúban 
kiadoll f>.Híi0/1H·11. !.l. E. szú1nú rendelet :15. B
ún:ik (::q hckczdést'.'ben kapoU fclhalaln1azús alap

jún a követ-kezüket rcnde1e1n: 

1. §. 
Az :J.9G0/1H·l l. !.!. E. szún1ú rendeletnek az 

1H27:XXI. tc. lil. ~-a iianna<lik hcla~zcll•sl'I niúdo· 
sí tó 1 H. ~-úbau az cg~t·s hizlosílollak javadaln1a
zúsa szctnpnntjúhúl n1cgúl\apíto\t l•rll•kh:it:'1rt úl-
1nt•ncti hatúllya: ;i.7li0 pcngün· L'll\t'lt

1 n1 fel azzal. 
hogy ezt az értl·khatúrt az 1\l:.!7:\.:\.1. tc. 81. S-a 
clsii l.ickezd0sének har1nadik n1ontlalúban cn1\itcll 
javada\111nzás sze1nJlOt1·!.Júliól az 1u.1:1. l·vl július hl; 
1. napjútúl kell szúinilúsha YL'lllli. 1níg l'gyl~h vo
nalkozúshan az l~rtl·kh_atúren1cll·.:; az 19-t·L évi ja

nuúr hú 1. napjától hatúlyos. 

:2. ~. 
:\z ;).Hliű/1H41. !.L E. s'zú1nú ren<leletnek az 

1927 :XXI. le. 80. S-út kicgrszítii G.000/ 19-13. ~[. E. 



szán1ú rendeÍel 11. §-át n1ódosító 20. §-áhan 111eg- / 
állapított évi javadalnutzás alsó határát az 19-li:L/ 
év.i július hó l. napjától 480 pcngöre en1P!e1n fel. 

ii.§. 

A jelen_ rendelet kihirdetésének napján lép 
hatúlyba. 

dr. Pifé: J(erí·s:lcs-f<'ischer Fe~rcnc s. k. 
Ill. kir. heliigy1niniszlcr. 

(11egjelenl a Budapesti l\.özlöny 19-13. július 
1-i szán1ában.) 

A Comprimata antimalarica elnevezésii 
gyógyszerkészítménynek a közgyógyszer
ellátás, illetőleg az államkincstár terhére 

rendelése. 

-~- A 111. kir. hcliigyntinisz!er :J20.·lfi9/19,la. B. ).1. 
szún1ú rt>nck•lt·le. 

A közegészségügy rcndezl•s(:rtíl szóló 1876:XJV. 
tc. I.~16. és 167. §-a elsli liek(•zdésl>nek e) pontjú
han kapott felhatalnu1zás alapjún a köxe!kezükel 
rendelem: 

1. s. 
(!) A 342.460/1941. B. }!. számú rendelet 2. 

szú1nú mellékletében felsorolt ncn1 hivatalos gyógy
szereken és gyógyszcrkiilönlegességcken felül a köz-

"yógyszerelhílás, .iHelöleg az állan1kincslár terhére 
a co111prin1ata antin1alarjca clnevezésü china-alka
loida keveréket lartaln1azó készítményt is rendelni 
!ehet. 

(2) :\. k{~szíln1ény 100 lahlcllájúuak gyógyszer
eladúsi ára 100 table\.lánként papírzacskóban 

P 33 fillér. 
20 darabonként papírzacskóban 8 P 38 fíll.. 
10 darabonként papírzacskóban 4 P 80 fill., 
darabonként 50 fillér .. 

2. §. 
A rendelet kihirdetésének napjn lép hatúlyba. 
Budapest, 19-ta. évi július hó l-én. 

A 1niniszler helyett: 
dr . .lohan Béla s. k. 

úllan1titkár. 
(?ücgjclenl a BudapesH I\:özlöny 1 H-!i.l. évi 

július U-i szún1ában.) 

1. 
Magyar gyártmány! 

a közgyógys:zerellátás, 
a MABI, 

OTI és 
az összes közkórházalc részére 

szabador. rendelhető. 

B E 1 É R S D 0 R F, B u d a p e s t. 



A közgyógyszerellátás, illetőleg az állam
kincstár terhére engedélyezett gyógyszer

készítmények árának: felemelése. 

- 1\ nt. kir. hcliigy1nini;.;zler :>17.0G0/1H·l2. B. ?i.I 
szú1nú ren~lelele. ~· 

:\ ld.izcgészsl·giigy rendezés1."riil szóló 187ti:Xl\' 
tc. 1:16. és 1H7. ~-úhan kapott felhataltnazils alap: 
ján a kövelkl'ziiket rP1Hlele1n: 

1. ~-
1\ jelen rende!L•l 111elll·ld.etébe11 1ncgneveze!l 

gyógyszerkészíln1(•11yí'kérl a a-!2.-UHl/lU-11. B. :\I 
szún1ú rendelet ~. sz:ünú 111e!ll•k\ell•ben e1ngúllapí
tott úr helyeit a jelen rendc>ll't 1nelll·!dc•tl·ln•11 fp\

\'e\.t úral lehel feL'izúniítaní. 
') " -· .... 
k il1i n\ell•s011ek napjún lép A jelen rendelet 

llalúlyba. 
Budapest.. HJ-Ia. l·,·i július hú !i-ún. 

;\ 1niniszler rl'ndelcll•bt1\: 
dr. Snj<Í Lajos s. k. 

ni. kir. tiszti fiiorvos. 
h. oszt(t\y\·t·ze\t1. 

!\lclll·ldt'I a :·117.0liO/tn.1;-1. H. \!. szú1nú rcudc

lethcz . 
....-\ közgyógyszt·1Tllútús. il!e\ülcg az ú\\a111ki11c:i-

túr tcrhérc rendelheti) gyúgyszt•rkiilün\cgesség: 
E.aril. tabi. \\r~uHlcr. i'i drb-os 1.ai P 
(i\1egjclcnt a Butlupcsli Közlöny 1 H.1;1. l~vi jú

lius 11-i szflmában.) 

Sl 

és ltlinikák: sz~lmára k.iszolgálta
tott saccharin. 

:\ 1n. kir. bclügyniiniszh~r :118.S(Hl/lH·I;\. :\.\'. 
szún1ú l'l'tHleit•lt•. -- -

.\l au !](lf/J r .~ :<iui (; !fÚ!J !f s: I' f(~ s: Eu!f t'.~iif {' l ne: •. 

Ft•\lcrjl·sz\l•sl•tT :l 111. \;:ir. \.;Üzl':lúlúsügyi 1ni

niszlcr úrral cgyctérll~s\ien lndon1úsulYélcl (·:; a 
gyógyszcrtúrluiajdo1uisokkal„ il\e\iilt•g felc\li~ YC

zt·liíkkcl ya;ó köi'.lés vl~gctl t·r\esí-lt•111 a l. Elnüksi'~
gel. 1niszerin\ a :120.121/l~l·l2. B. \1. rcntlclcl í. 
~-a l·rlel1nébcn a kórhúzak. k\inikúk sz{unúra ki
szo\gúltatoll s<1cchari11-n1ennyisl•g1•l a hct-cgek Yil· 
súr\úsi kÜll\'Yl·lw bejegyezni lll'lll kell. 

;\z e1niílt·ll re11tie\cthelYhc'il vilúgosan kilíinik. 
hu"\' a rendelet a kúrhúzuÚ. kllnikúk. sth. sncch:1-•· .. 
rin hcszcrzl·sl·\'L'I kapcsolalha11 kiYélell slalua,\. 
:\HH'llllYihc11 t'Supúll :izl írja t'lii. hogy .,a kórh:~
zak. k\inlkúk l•s (·gyl·h gyúgyinll·zelck az ú\\0111.1-
llYHkha relY('tl \il'tt·gck rl·szl'n· u saccharinl az "d-
d\gi n·11delkezl•sek f.igyt·ll'!lllie\-l'lt'le 1nell_ell nz in-
1l-zn1l·11y igazgatúfünrY11sa tYezetü-orYosaJ úllul az 
inll~zn1l•n\" rl·szére kiúl\ítoll urYosi rendclvl•nyre 
(igényll'si lapr:11 sz1·rezhv!ik !ie .. \z orYosi rendel-

Az EuCERlN larialmú 

arc-, l~éz- és börápolúsl1oz. 111inden időben 
(\ 



véüvéii ~ (irr' I tt~zrÍ1énv a~~J~y isi lapon) fel kell 
saccha1:i11 l etcge1nek szán1·ít 
· )Cszerzésc 1 ·· t • ' ·• 
I!ven J· • 

1 
- : 

1 

or enil· '· <l . ; . ...or Htz1 stb. bes· , „ , "· e ne1n íi·· 
zcs1 könyvébe ze1zescknck Ja elű , való bejegyzéséf. a betegek besz~~~ 

Budapest, 19-! 3 é\·· . . . . l JllllIUS hó '.!2-én. 

A ininiszler dr s· 1 rendele!ébiíl. 
. · H'f/ er Jcínoi; . 1 · 

nuníszteri .. . ' s . .:. -- osztalytanúcsos. 

A kétkeresztes gy. valamint ezek "?pszerek rendel. • • követendő el;_ai:ak elszámolásá~l:'j'el. 
A: Ors:ágos Tán Jaras szabályozása a 
ua nal kal nur::otl a/,: ad_al un~bi :t o,~fl ú l ni é-e 
b<'iegségi /Ji:I .'.l IJi=lo.1'.ló lnle:elénel; lne/1. a M<'· osi o tnle:clnck l , . v_afan1e11n11i 

na],) S:: él 11 •/ ·1( )anyatarspén~t: 
Fclhí,· ' ' Y"' .cn. • «'· 

1-.e 1 · . un1 a chnb ~0~;~1~1~:~ l~i~ ~~l~~l~/1'!1la1~ t1~
11

ol ;~,~~1g
1

:~;:~z·\ ·.~t,le kel. in léz-
\ n . 1 . -' g.!J B "l . ,,,n 110·~' ~eg.1e ml a Bud: . , .': .. : ' . számű r'. o' orma~an) felsorolt „'P.~·:1.' 1,uzlöny 19-!3. , ~n'!_e!etben 
1943. n :i1 . . 0 ) 0 o) szereket .. 1. . e\I 16. szá- ' 
Közi·· ... szan1u rendelet ( . \".1 ,uuint a 2()0 510/ 

ony 1934. évi '>S . ·HH:g.ielcnl 't B · 
bekezdésében , . - 8. szamában) - ~ . u<lapesli 
arnelvek ·1z e111hlell (kétkeP·szte .'· ~-anak (15.l 
. • - , . c<rysz, . .... . s "Y, 
Jak) gyógvsze~;: :en .rngy napi ada" "· ogyszcrek, 
tii\ elkiilö.nít . eke'. :mndcnkor a töl l '?o,;. '.neghalad-

i\lintl \e, I~ulon vénven . <lJ Jl. ;oj ogyszerck-
1ogy az előbb - . ! en clJek. crnhtcll (ri·óg. t:i yszerek 

l a gyógyszerész az utóbb hivatlrnzotl rendelet 
1néhcn visszatartani köteles, utasítom 1Óvábhi1 

ín1hen 1ncgnevczettcket, hogy az ilyen g-yógy- ·t 

ek árúnak c\szíunn\úsúnúl tekintsenek cl az ere-
i vénynek a vonatkozó számlához csutolásától 
é helyett foga<l.júk. l'l a gyógyszcr(~s1. á\\Ul az ere-
i gyógyszervényriil kiá\\itotl és a gyógyszeri"z 

sétjével hite\esítcll n1úsolalol. 
Az említett gyógyszervénycknél esetleg sziik-

essé villó e\\eniirzésnél a gyógyszerész által a 
regkönyvbcn iirzötl eredeti vényt alapul lehel 

nni. 
Budapest, 1~)-t:L évi július hó 2-t-én. 

A nüniszlcr helye\\: 
J\:ádár s. k. 
álhunti\kúr. 

visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek
en lévö gyógyszertárak berendezésének, fel· 
zerelésének és edényzetének szabálysze1-i\ 

átalakítása. 
,\ m. kir. hcliigyminisztcr 28l\.O:lí/t9·\:1.--XHL 

s1.ú1nú leirata. --

( }/rifl!l"'"'":ciyi {;!JÓ!l!l·""'Í'S' E!i!l"·'ii/!'illCk..l 

Fenli tárgyú kérelmére értesilem a L Elnök
éget, hogy az e kérdésre vonatkozó :\33.4[,0/194 \. 
). ~L sz{unú rendclete1n l·rvényhcn van. 

An1ennyiben tehát ;,l visszacsatolt keleti és er
élyi országrészeken az alsól•h fokú klizigazgatúsi 



ha!ós{igok fent idPzetl rendelet ·'.!. ~-ú-hau foglalta!{ 
cl'.e1H'n~ arra kii!tdcznék a gyügyszcrészl'kel, l!og'.'.::· 
gyógyszertúrukat a 111egszahn!l hatúriclii clön 
:!li0.520/lH-UL B. :\1. sz:ín1ú renclPlc·lnek incgfclelii:'n 
alakítsúk úl. - :1 gyt">gyszcrl'szrk az :dsóhhfokú 
hatósúgoknak ezen sl•rpiJnes vPghatározalai l'!h'n 
jogorvoslattal éllH·lnt>k. 

Budnpcs!. 19-~:~. l-Yi auguszlll!'i hú 18-ún. 

:\ 1niniszter re1Hlt•!e!Phr"il: 
dr. Al::l>f s. k. 

1niniszteri tanftcsns. 

Honvédelmi munkaszolgálatra kirendelt 
gyógyszerészek fizetési pótléka. 

;\ 111. kir. heliigyn1iniszler :!99.8H:;/U)-l:L :\.III. 
(hn. szún1ú il'ir:da. -

:l/ agyaro r s::áai G yóy y s::c rJ .~ = E fi ye s li ! cl ne k . 

. .\ honYt·dchni 11111nka:;zo:gúlatra kirendeli 
gyógyszl'n~szck fizetési pótlt:·ka iig~·l,lwn a 111. J.:ir. 
nlinisztcrelnük úrhoz. lovúlibú a ln. kir. iparügyi 
t•s honYédelnli, vaianiint l' túrgvban kiizve!ll'!IÜI 
hozzárn is henyujto!t lie:1d\'ú11yú~·-;1, a 111. kir. ipar
ügyi és honvédelini ndni.~Z!l'r urral (•gyet{•rléshc11 
értesíte111 a 1. Elniiksl·gl'L hogy az vµyl'S 

Gyógyszerárut jól és olcsón 

1 ö R ö K - IL JA El 0 ~-ná! 
vásárclhai 
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lkaln1azottak ·fize!ést;nek újahlt szahiilyozú.súrúl 
.·szó:ö :i.n40/1H·!:L :'Ii. E. szú1nú rende!Pl hatálva a 
;'(h·hni n1unka teljesítésére kiitclezetl gyógys~eré

H-11. :\l. E. szúniú rendelet alapján lHlll\'t~
lll'lll ll'rjt'd ki. A '.2.880/ln-!L :\L E. sziunú 

rendelel a!apj:'111 lgénylH!\.PI! és 1nunkaszolgúlalrt1 
kiitPlezPtl gyúgyszt·rl-szck ugyanis IH'lll tekintht>tiík 

11111nkaadö t's 111unkaYúllalú köziit!, a szokúso:; 
szerziidés nlapjún felfogadol! 

l•s ezl•rt a honvédelini 
111unkakötch:zP\lsl:g leljesílésél-r! 111cgállapílotl \('

összl'gel scn1 lehet a :·l.(i-!0/1H-l::L .:\I. E. sz. 
rendelet szen1pontjúhól fizetésnek trkintcni. 

A 111íni~zter rendt'lell·hiil: 
dr. f\nlo::su(iry s. k. 

1ninisztcri osztú'.yfiiniik. 

1944. n1a]us :1-évci. visszavont zsidó 
gyógyszertári jogosít"':~nyok. 

- .-\ 111. kir. helügv111ini~zll:r '.!K(i.f\1:-i 'IH·l;L \Ill. 
sztu~-1-ú renclc!l'lv. 

1. :\1nhrus Súndor BudaJH''>L „l\:izilika" \' .. Bú!
\·úny-u. 9. ('.!8.t.O:l;J/ l n.1;L 1: 

'.! . .-\ron Súndor Szih·ús\·úr:id. (Borsod vnL) .,\I:i
gyar Korona·· (:!8-LO:-lt'i/ln-1:1.·1; 

:-1. Dalasa Islvún. 'J'l·csö (\Iúran1:1rns \'Ill.) n?:\Ia
gy:ir J\nr(Jna" i2R-!.0:1i.1Jn.1:l.) · 



-!. Bálint Béla-, . ::\lSónhiesznice (!\.1áramaros„. 
„Megvúlló" (284.038/1943.); 

5. Barta Súndor, l\.ovászna (I·láron1szl~k 
„Hemény'" (284.039/19-13.); 

6. Bauer .János, .Jászárokszállás (Szolnok 
„Szentháron1ság'' (284.040/1943.); 

7. Bleier H.ezsű, 'fas (Pcsl vnl.) „Isteni GondviS ~~.:·· 
Jés'" (284.042/1948.); :. 

8. Borostyán Laj.os, i\lagyarhúnhcgycs (Csanád:: 
vni.) „Örangyat·· (28-l.O-IB/1943.j; >' 

H. Bauer l\liklós, Vú1nospércs (I-lajdú v111.) „Ara:;1 '.~." 
Kereszt'" (28-l.OH/1943.); .. \ 

l 0. Ilrül Zoltán, Felsővisó {l\Iára111aros vnL) , Sas'~ 
(284.046/1943.); , < 

11. Déri. József, Nagykinizsa (Zala vni.J „Őrau~:>:<' 
b'Y"l„ (28-l.04!\/1943.J; •" 

12. Dobó János, Szajol (Szolnok ,·ni.) „:\legvállÓ'.~·'·.: 
(28-1.047/1943.J; • 

ia. EinZig i\liklós, :iiunkúcs (Bereg v111 .. 1 „1linervá"··.'.:~.o.. 
(290.565/1\1·12.); : 

1-L dr. Engel ,\.hrisné Grosz :\nna, (~rsekvadkert·::::; 
tNógrád v1n.) „:\leg,·áltú" (:!8·L048/1H.f3.); „ :.:·.' 

15. l~hrenfel<l .Jenő, Beregrákos (Beregi kg.) „An?t. 
gya.l" (284.049/1943.J; :.;;: 

Ili. Ferenczy ~Iargit. Tata (l\.01núron1 vni.) „Ali.: ... 
gyal" (284.050/1\l43.): . ;' 

17. Flóhr .József. Kolozs,· úr .,Hcn1ény'· (284.ü5i/,. 
1943.); 

18. Földes Béla, l\.ún1na<laras (Szolnok 
hér Kigyó" (284.052/19-13.); 

lH. Földes Jenő, Zomba (Tolnn \'Ill.) 

viselés" (284.053/19-13.); 
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·'l-;<dinkel !viózcs, KüveSligcl ().lára1naros vnL) 

-. „Forlunu'" (282. 727 /19'43.); 
Fried Súndor, K

1
isvárda (Szabolcs v1n.) .. Csil~ 

la•'' (284.0ó-l/19.ia.): . F~icdnu11111 Béla. Bútyú (Bereg vn1.) ,.Isteni 
ltondvisclés'· {28-L05f>/i\l-l:i.); Gúbo~· .Jenií. ).lezűkovúcshúza (Csanád vn1.) 

· ~legvúlló" (28-1.056/l \).\3.j: , " 
Gara József, I·lnhni (Ugocsa v1n.) ,,I< ortunu 

. (283.057 /19-13.): . 
Gonda l\.árolv. Lenti (Zala vnt.) .„7\-lagyaror~ 

. sz{i<' Védassz~nya" (28-1.058/19-13.); 
. Go1~dn i>.Iihúly. Nyircgyháza (Szabolcs v111.) 

t1.nrrval„ (284.059/1943.): „. 0 • \] ' · „ 'r Szent 
t. Gruber Arpúd. Bu<lape.st ., ·Tan1a ., 

lstvún·krl. (284.lll\0/19-13.): . 
. Gu\lfreund Arpúd, l-lód111czövúsúrhcl.y \Lsong~ 

rúd vnL) ,.A.rany Sas" (28·LOC11/194.;3._): „ 
Hajnnl ~lik\ós. ).lakó (Csanúd vnLl .. örangy;.1l 

(284.0(\2/1\Wl.1: . . . , "„ . 
· \-{avas József. S1.e11les (Csongrad vn1.1 .. ~l.tb~.11 
l. Kirúlv„ (28-LOll-l/1~)-!3.): , .. 

.Just i•rigyes, „Szeged, „:ilagyarok vedasszonyn 

(284.0\ió/19·lil.): .. .. 
, dr. llalú~z Púl. Kolozsvár ... l)rangy:d 

(28-LOfi!\/l 9-13.) ; 
3·_ Knufinann ZollúH. l\.nssn. „Szenthúro1nság·· 

•· (28·1.0!\8/19-13.): , / . Kenéz Ferenc .. ()csn (Pesl v111.·) (28-l.070 

19.;;i.) ' ' 
. 1\.lein cnü, .Júszladúny (Szolnok \'lll.) „1\.igyo· 

(284.0 !/19-l~.); 
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:17. 

:18. 

.!(). 

-11. 

.1;1. 

.1.1. 

-!i'. 

-18. 

;;p. 

51. 

E:ratner Ferenc. Batonya (Csanúcl v1n.) „sz· 
lel„ (28·l.Oi2/l \J·PI.); 
László Béla, Cngvár ... i\Iagynr E:nrona·' 
(284.0ia/lll·l:l.); .. 
Lissaucr E1nril. 'l\1rnaa\ja (Gii111iir \"ln.) 
dor" (28-l.07-l/H1.J:l.1; 
Lukúcs Vi!Inos, l\ugvknnizsa (Zala v111.) 
ria"· (28-L075/1 H-li\.·;·:· 
:.\Iúrkus l)ezsii. Vún,1os111iknla {l!unl Yln.) 
gyar Kúrona·· (28-L071i/10-1:-L·1 ·: 
:\lfirkus (Jyula. \fecsPkszaholcs 1 Bara 11 va vn· 
.. Szent Borhúla·· (28-L07HilH-:l:Li: · 
:\lalh(·zcr .lenii. :\lakó (Csanúd 
lstvún·' (28-l.078/lH-!a.·1: 
:\I~)lnúr Uyula. Cjfehl>rlú (Szahu!es vin.) 
.. hígyú·· (28-L07f!/1H-l:l.·1: 
Púr!os Andor. Sarkad, (Bihar v1n.1 

1 
. .II. 

~óczi FPrene'· (28-1.080/19-l:\.): 
Pl~ner .ll•nií. E:únszcnln1úr!o11 (Szolnok 
.. SzPnlhúrotllsúg" (2-18.081.:'tH-1:\.'i: 
Pel~i Odiin. :\IoZsgú l_So111(1gy \·111.1 .. Szt>nt 
gil„ 128-L082/1H-1:1.·1: 
Prúg('l" Frigyes. Gyula (Bl,k(•s \·1 11 .J 
József"· (28-t.08:1/IH-l:I.): 
Húc'.- Illés . .lú~.zapúti 1Júsz-;\:q.:ykún-Szofi· 
\·ni.I .. :\fcgvúlló„ (28-LOS-lllH-l:L:I: · ... ::\? 
dr. HL'iner :.\I 1iksa. ilt'\"('S iileves \'Ill.) . ~f, 
Yúllú'' (28.!.085/lB-1:).:): , .,._.' 
Hév{•sz ,Júnos. :\agyvúrad ... Űrangva\'" (284:: ·. 
1943.); . .. . . 

Sebeslyén .Arthur. :\agy\'úrad„ „Diana" 
(284.os; /1943.J; 
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'.;'.·:sChi.irnherg .:\r1nand, l)régClypa1únk (!·Iont vnt.) 
... Szent Erzséher· (28·1.088/1 H-!:L); 

Siklósi I-lenrik, Budapest. VII.. Doh-u. 2-1. .. l~a
zi1H.:zy·· (28-L08H/1n.i:-1.1; 
Steiner Ferenc. :\I:tglód (Pl•st \'J.11.) ,.:.Iagynr 
Korona"' (28-:1..080/l~l.1:~.l: 
Stniusz ih·zsii. l~irú\yhe!111ec \Zeu1plé11 \'Ill.) 

.,?\[egvúlló" (~8·LlHl1/l~J-l:L): 
Szabó Eruií. Siklós ilh1ra11vn \'ln.) .,Kigyó'· 
(~84.092/1\WJ.); . 
Szúnlú KúrolY. Cl!<'i (Pcs\ \'Ill..) •. Szent [luna;' 

(28-l.OB3/l\H:i."I; 
Szász Súndor. B:'!h·a (Pest vni.·1 .. Szl'lll Lúsz\ó" 
(284.0ll·l/Ja.l:J.I; . 
Szekeres Vi\Jnos. \ngykanizsa (Zala \'Ill.) .• Pú· 
duai Szent Antar· (28-!..0Ui")/Ul-1:L·1: 
SzekulPSZ .Józsl'L PúpalPszl'r {\'eszprl'lll ,·ni.J 
.,:\-IegYúltó'' 1285.tHHi/ln-1:1.1: 
Varga Lúszlú. Paks ('I'n\n:l Ylll.l .. ()rangyal„ 

(28-1.0\li/Hl·l:I.); 
Varsánvi Bé\a. Budafok (Pvsl \'111.I .. l\ig~·t1·· 

(28·1.098/1 H-1:'3.'i: 
. fialúsz Súndor. l"ngYÚI' ... l'rúnia·· t:.!8-LOli:I/ 

J\H3.). 

·E R P A R m N"C H 1 N 0 1 N 
synlhetikus görcsoldószer 
Tabletta Ampulla 
- Suppositorium - Pulvis 
magistrális rendelésre 
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A magángyakorlaföt folytató orvosok 
kötszer és töményalkohol ellátása. 

J1f agyarorszríyi Gyúuys:::t•rés: Euycsiilt•I 11t•k. 
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aksze1npontból indokoltnak találta. 1\.i.il.önösen 
sebészeti ténykedéssel kapcsolatos orvosi ~zak

:11· · ·1 selJc'szet nöirvó"v:tszal "écrészct, foguszat, 
< ... , < • ' o. o. < , 0 ö ' , 

tb rryakorlásáná1 feltétlenül szükségesek cs potol-
1alat'1~1nok a szóbanforgó gyógytényezlík. I\.özegész.~ 

liivatkozással a Budapesti ()rvosi l\.aniarún·ll-- éciirrvi érdek is követeli tehát, hogy azok kcllo 
~s a 1;1. kir. Ipa~·i :\.~1ya~hivalalnak hozzún1 ,intéz~t~ 1~11 ~~·isé"ben hocsállassanak a 1nagúngyakorlatot 
e.s n111solatban 1dczarl tcllcrjesztés(·re. felhívoru ol\·b;tó ~rvosok rendelkczé:-.ére. A Budapes·li o:-
t. ~-!nökséget, közö.ljc a gyógyszcrlúrak f cleliis ,.:~. -.:;. \ ·o~i 1\:aiuara vélctnényc szerin 1 :iz c1iíbhiekbcn clö
zeto.1vcl, .. ~~o.?y az il.~·en_ c~:ra_ rendelkezésre álló .:: l.0.dolt kérdés rryakorlati rendezése ,,utalvány-ren<l
stcril kotozo:zc;rekhol. es totncn_y alkoholból clsé):.: i:·'.'Rszc;·" ala.pján °iörténhelne. Ilyen irúnyú n1e?,ol~ás 
sor_ban lehetoscg .szerint a 111agangyakol'lalol fol"-· f /esetén az errvcs kan1arai tagok tényleges szukscg-
l 1 l ' ' 0

• 11 · ·· l ·w a ,o . orvoso 01.al~ or~·osi . g?'a!-.orlalukkal kapcsol~l- ?'telének 111egúllapHásához, a rende -.~zcs~1n \.r: ·a o 
tos, indokolt 1gcnyc1t eleg1tsck ki. . . ·(adatok felhasználásával készséggel ajánljuk fel ka-

Budapest, 194:1. l·\·;j szeplcinbt>r hó 18. ·.~,:::lnaránk közremüködését. Fogadja Nagy1nélt~sá?o~l 
-~; ;;císzinte nagyrallecsülésünk és tiszteletünk ny1lvan1-
<.j:::tását. Budapest. 19-lil. 1nárcius 10. Olvashatall:i11 
·:··~·f\lúírások: fiíli·tkúr t.'.•s elnök. P. 1-T. :\ n1íniszter rendeltéhöl: 

dr. Siculer .!<i11os s. k. 
n1iniszleri uszlúlylan.úcsos. 

:\lásolat a a 17 .8-11/1 u.ia. X\'. B. :\!. szú Hiú ik- Honvédelmi n1unkára k.irendelt 
la·IYúny 111clléklell>rül. Budapl·sli ()ryosi E:aina1„ 1 gyógyszerésze}{ visszavétele. 
15-!fi/19-!a. :-.iagyn1éllósúgú Beiii"vn1iniszler Uri'· 
fövárosi 1nagúngyakorlatot fol.vt7ltó orYosok !,,··,·,.,~~ >) \ l" l l'iu, 1ninisztcr '·HlO go··\jl(}-13 XIII 

l 

• .;:-. : ill. i:ll'. lC' l I".' . · • ·' • • • · · · 
iöl az ntóhhi idöhcn tö111egcsen érkeznek panaszok sz. leirata. -
ka1naránkhoz a1niatl. 111crt a rendelt·siik fc11iit·.ii·- · 1· ··1 1 · 'l J/(U./!JOror.~:::áyi Gyógys:1·res: :..ut11'sll e 
tusa 1oz, ·i!lelüleg gyakorlatuk fol_vlatúsúhoz s··zc··ik- • J Ji:lnúkséucne '· 
séges ~t~ril kötszereket l•.s lii1nény alkoholt kcllií 
n1enny1scgbcn beszerezni ncn1 tucl.iúk. Kar!úrsa,ink .\z. Egycsülcl Elnökségt!nck a fenli túrgyba_n 
az ()rvosi I\:an1ara, n1int törvényes Ill. kir. honvt·delnli .111iniszler úrhoz intézett es 
szerv közbenjárását sürgetik. \;úlaszlinúnyunk leo* :sl~i'.'.~~~111:11 ~hozz{nn n1e"kiildöll felterjeszlésúrc, u hon-
u-lóbhi iih~sén foglalkozott e panaszokkal ·és azok~t : ininiszlt>r {1rnak válaszút alaul közlö1u: 

~-



,.Az egyesiilel úllal fC'l!cll kl>rdésrc a 
:iz 1fJ42. éYi. XIV. tc. :21. ~-á11ak (2) l>ckezdl•sl•IH'll 
111eglalálhat6. 

:\J:inlhogy :1 h(lll\"l'de!n1i 111u11k:"ira 1~.Írl'IH!»l'. 
<ry<}gyszcrészl'k legnagyobh n'.·~zl' o!yanokhöl adó
dik.~ ·,ddk egyébkén! kisegítíi szolgúlat le\jcsilt:s!:!'F 
,·nlnún:ik kö!elPZ\"l'. a 1nunkaad6k a!ka\Jnnzn!laik
nnk honvl;cleln1[ ·n1u11k:'1ra igénylH~Yl~lt>\éycJ 11t•111 
ker[\lnek hútrú11yosahh helyzetbe. 1ninlha azok ld
."egílií szolgú\alo\ IPljcsítcnl>nl'k .. .-\z 19;\q, é\·i IL 
le.· 72, ~-:íhan foglalt vissz;n·étPli kii!clezells<~g 
ugyanis cgyarúnt l"c.•nnúl·l a kisegít() sznlgúlato
sokra és a honvl>dchni n1unk:1szolg:"!!nlosokra 
nézve." 

::tiWf:ttfITilj·" ""''db&" 

n. IE l1l K 

B E 1 E R s 

;\ 1ninisz!{~ rt'ndr•!Plt"h{i!: 

dr. Al::é{ l~le111ér s. k. 
111iniszl<•ri lan:ícsos. 

"-·~·~='"'"ZT="-"f'"' " b ""'"" - "•=>;.1 

0 IP n. A ~ f 
Magyar gyártmány! 
a . közgyógyszerellátás, 
a MABI, 
OTI és 
az összes kórházak részére 
szabadon rendelhető. 

D 0 R f ' Budapest. 

A pilocarpin hYdrochloricum orvosi 
rendelésének szahályözása. 

- ;\ 111. kir. lil'lligy111inbzl<•r :l'.l·l 177/lH·l-:1. szúnil! 
rpnde!l·lv. „_ 

;\ küzeg(·sz-=égüg~· rendezésérli! szóló 187H:XIV. 
le. t:17. t~s 107. ~-úhan kapoll felhala!inazús alap
jiín a köve!keziikl'! rendele1n: 

1. ~. 
_Pi!oearpiuu1n !iydrnchloricun1ul. \·agy pi!o

ea1:p!nun1 hydrnchlorícun1 l::tr!aln1ú gyúgyszerl u 
gyogyszerlúrak úllalor\·11si rendP!vénvre a lnYúhbi 
int1;zkcth:sig IH~111 szolgúlln!ha!11ak ki~ 

'.l. §. 
E1nlierorvus!ús t•ldjaira a pilocarpinu111 hydr()

chloricu1nnak legfP!jcbb egy -"ZÚzall~kos lii1néuység(i 
oldalúból egy he!t~g n.!szl'rc Yényenkl·11t 10 granun~ 
nú! liihh nen1 szo!gú!!at!i:lló ki. 

:1. s. 
;\z l. és 1. S. rendelkezései a jelen n•iJClt•lvt 

ha!{t!yhall·pl:SP idiipontjúban kl·sz ú!!apolhan inúr 
raktúron !L·\·t"J piloearpi11u111 !iydrochlorieu111 tar· 
l:lln1ú gyógyszt.•rkl·.~zil111(•11yt·kn· (_injekciókra) lll'lll 
•:ona!li.oznak. . 

.ETOVAl 
Enyhe biztos altató 



4. §. 
:\ jelen 1·cndelct kihirdetésének napjún lép 

hatályba. 

Budapest. 194:1. novcn1hcr hó ta-ún. 

:\ n1iniszter rendelctéhöl: 

dr. Lourcl.:ollich lsluiín s. k. 
igazgató. osztúlyveze!ii. 

('.\Iegjelcnl a Budapesti T\:özlöny 194:1.. noven1-
hcr 16-i szún1ában.) 

Az 1939:IV. tc. 12. §-a alapján megvont sze
mélyjogú gyógyszertári jogosí~vá'!y.nal~. újra 
engedélyezése alkalmával a fizetes1 kotele-

zettségek teljesítésénél követendő eljárás. 

:\ nL kir. beliigy1niniszter 284.984/194:1. XIII. 
sz. leirata. --

A 11/agyarors::ági Gyógys::crés:: Iiuyesiilel 
ElnökRégének. 

Az 1939:1V. tc. 1:2. ~-a alapjún n1cgvonl 
gyógyszertári jogositvúnyok :ngedél):esei illeliilc_g 
örökösei kérhetik, hogy a gyogyszertar hcrendezl'
séért, anyagkészletéérl, valatnint a gyógys~e.rtári 
jogosítvún)· cllcnérték_éér! júró „ összeget, az U.J en
gedélyes a régi -cngcdclyesnek fizesse tncg. 

:\ törvény felhat:.iln1azott arra, hogy ezen 111eg
lérítésnck ösSzegét és fizetésének mikénti nHídját 
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én állapítsa1n zneg. Ennek alapjún· hocsáloltnzn 
ki a 780/1942. B. :\I. sz. rendeletet. 

Az egységes cl,iánís biztosilásául részint a fen!i 
rendeleten1, részint az engedélyezésről szóló hatá
roza!ain1 kiegészítéseképen :i ;,övetkczökct közlün1 
a l._ Elnökséggel: 

A tör,·t.'.·ny hivalkozo!t szakasza a gyógyszerl:ír 
berendezése és anyagk<.'szle!e tckintcll>hcn bcc<;~ 
érlékrijl, a gyógyszeI·túri jogosilYányér! júró n1eg
térítésnl-J pedig cllenérlékriil hcszél. A 780/19·!2. Jl. 
:\I. sz. rendclel 1. §-a kin1ondja. hogy - an1cny
nyihen tnás közös 1negállapodús nincs - az últa
la1n n1egúllapíloll hecst'r!ékc! Ps a jogosílvúnyért 
Júró ellcnérléknl'k 10°/o-{if. dt• legfcljchb össz~sen 
I.1.000 pengöt az újbóli engedélyczi·sriíl szóló vég
halúrozat (illeliíleg cngedélyokira!) kl>zhezvé!eléliil 
szü111ílott ;{ hónap alatt kiitclc.s az új engedélye.s 
a korúhbi engeck~!yesnek ille!éíleg örököseinek 
1negfizelni. Ez! l<'·hú! ügy kell l•rlehnczni. hogy :1 
hecs(~rll•ke!. lchút a gyógy.szerl:ír lierrndezl>sl•nek 
t.'.•s fe!szerelé.s{•nek. n \·onalkozr) púlyúzati hirdct-
1nényhc11 úl!ala111 1negúllapílo!I t.'.•rl1"kt·L idet•rl\·e a 
gyógyszcrlúr any<igké.sz!etét - kel.! ezen idiin hclül 
az új c~1gcdélyc.snek telje.s egl·széhcn kífize!ni. dc 
csak ::diha11 nz c.sethcn. ha ennek (;r!ékp :i 15.000 
peng<íl Illeg nern haladja. An1ennvihe11 ez llPlll {•ri 
el a 15.000 pengiíl, úgy ehhez jö.n inég a jogosíl~ 
vúnyl>r! júró c!Ient.'.•rléknek 10°/o~a. f·Ia pedig :

1 
hccsértt.'.·k é.s a jogosilviiny ellenér!éke 10°/o-{u1ak 
<'1{\'Ültes összege a ló.OOO pengiit int>ghaladja, :i 

rncglérítésre jogosult az új engcdélye.slfíl ennél 
löbhet ncn1 követelhet. .\_.fennn1aradl Ö!-iszcgef pe-

"' 
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dig a rendelet 2. ~-a érfűhn{:l.:cn 2~1 év al:llt egyenlö 
1/4 {~vi részletben kell r11cghzel1n. olykcpen. hogy 
az el~·(i rúszlcl a 780/194:2. B. :\I. rendelet 1. ~
úhan 111cgál\apitolt teljesítési hatúri<liíl kfi,·etéi _hó
nap elsií napjútól sz{unitolt húro1n hónap eltelte 
ut:'in válik esedékessé. 

Budapest. 19.J.:->. l·\·i 110\·e1nber hó Sl-l·n. 

:\ tninisztcr helyet 1: 
-Johan s. k. 
úlla1ntitkúr. 

A Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapját 
iUetö járulékok befizetése, ellenőrzése és 
behajtása tárgyában kiadott 309/1935, B, 

M, számú rendelet kiegészítése, 

.\ HL kir. heliigyrniniszh·r 277.717/lU-l:I. H. \l. 
szún1ú rendelete. --

:\ gyógyszerl•szi jóll·li i11\éz1nény ll~lesítl>s{•rii! 
szólú 190f>:III. tc. 1. §-idian kapnll ft~Ih:li:d1nnzús 
alapján a kövt>lkl'ziik('t rendel('1n: 

1. ~-
.\ J;.özfor".a\111ú "YÚ"\''.'iZC!'lúrhan <l :\OH/tH:l:L 

B. ~i. szú1~1ú ~·l'hclclel· 1_::.'.! .. ~~úhan 1neghatúrozotl 
111agúnvl·ny u\Úll rizctendö .iúrull·kot a gyógyszl'r· 
túr engcdélyrst' 1H..t-L t'vi januúr hó 1-liíl kczdödi\
lcg álÍalúnyüsszeghen is fizt•\heti. ha t•1-re enge

<lélyl nycrl. 

.T 
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2. §. 
:\z engedély elnyeréséért -- egyeliirc - csak 

azoknak n közforgahnú gyógyszcrlúraknak tulaj
donosai (engedélyesei és feleHís vczetöi) folvt~
n1odhatnak, akiknek gyógyszcrtúra 11e1n fekszik- az 
urszúgnak visszacsatolt. ille!iileg \"isszafoglalt !e
rii'.clt>n. Az engedély irúnli kl·rést a (iY().JA intézii 
bizottsúgühoz kell henyujta11i. A folya1nodvúnvok
hoz kiinutatúsl kell csalolni arról. hogy a nviJ~·ún
larló könyv adatai alapjún lU-11. l·\·i dcce1n.lier hú 
1. napjútól ez l·vi 11ovt•n1lier hö ao. nap.júig lerje
dtilcg li:n·onkint húny darab 1nagúnv{·nyt kl·szi!~t! 
el. Az engedély 111t•gadúsa l·s az úla!úny üsszegé
nek 111cgúl!apítúsa lekinlell·lien a GY()J:\ int{·zii 
l1iz<>llsúga rl'gér,·l>nyesen hattlroz. 

iL ~. 
:\z útalúnyfizetl·srl' engedl·ly! nvcrl grúgvsZl'· 

rt'sz köteles a GY<>.JA intl•zií hizollsÍ1ga úlial 
0

J1H'g

úllapilo!t [·,·i :'1ta!úny11ak egy húnapra esii arúnv:1s 
rl·szl>l 111iude11 hónap 0-ig a (iYO.L\ l.S·L~H!i. szú.n1ú 
posta laka rt>k pt~nzlúri csl'kkszú 111 lú.Jú ra hPfiZl'I n [. 

4. ~· 
Az úluláuy hl'fizc·tl·si hatúridl•jl·nl'k l'l111ulasz· 

lúsa a :·l00/1~l:l5. B. :\!. sz:'uuú rendt>!l'I Ui. ~-:'inak 
:-1. pon!júbnn n1eghatúrozoll bii11tet(ispn kí\'ii! ·nz 
:ita'.únyozús ke-d\·t·zn1l·nvl•nek llH'J..;szlintett'•sl>t y~1n-
h:llja 111aga utún. · ' . 

5. ~. 
A gyögyszerlúr túla,idouosa lv1q.;t•dl·lyl'sc.'. ft·le~ 

lc'is Vl'Zl'l(\j"P) indokol! esc!hen az :'ttalúnyozús 1Heg
szü11tell·st~I \'agy. 1nt•n11yis{,gl•Ht>k !Pszúllítúsút kl·r· 

~ 7 



heti a GYOJA 
tozik azonban 
fizetni. 

intézö bizoltságálól: a dönt~sig _tnr
az eredetileg .n1egállapítotl atalanyl 

6. §. 
Az álalúnyozúsi kcdvcz1nényl nyer~. gy?gy~zt~-

. J·o··teles "Z enocdélviratot (•s a hehzelest 1ga-resz 1.. ·"· t> -~ • • 

zolÓ csekkszeh·ényl a 260.520/193:L B. :\~. _sz'.1111u 

rendelet 16. §-únak utolsó bckczdcsc szern~t 1n.cg
örizni és ellenörzés, iHctölcg a gyógyszcrt:tr YJZS

gála!n sorún azt - - kívánatra - feltnutalnL 

- " /. ~. 

Ez a rendelet kihirdetése napján _lép h_at:tlyh:.1. 
Budnpcst, 194:3. évi november ho 12-"-·n. 

A 1niniszter helyett: 
dr . .Tnllan Béla s. k. 

úllan1litkúr. 

A közgyógyszerellátási számlák fizetése. 
A n1. kir. bclügy111insizler iJ,17 .291/19-Ia. XIV. 

sz. leirata. -· 
A i)/agunrors:ági Gyógyszcrés: Egyesiilet 

Elnökségének. 

.\ közt1yÓ"vszerellútús terhére kiszolgúlt:ilott 
gvóg~rszcrel~-úrf~nak késedehnes kifizetése ügyében 
t~tt felterjesztésére - benti körrcndclele1nct tudo· 
n1ús vétel vége.lt n1egkiildöu1. 

Budapest, 19·l:J. noven1hcr 25. . „ 

A nliniszter rendeletehol: · 
dr. 1Ven1es s. k. 

n1inisz\cri tanácsos. 
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\ta[an1ennyi várn1egyei és uárosi törvényliatóság 
első tis::tviselöjének (Budapest székt!Sfőuríros ki
vétt·léuel) és kö::iya::yatási kirt!ndeltség vc:t!IÖ jénck. 

· S:ékhclyeiken. 

I·Iozzáin érkezett jelentések szerint a közgyógy_ 
szerellátás terhére kiszolgáltatott gyógyszerekre 
\·onatkozó vények kifizetése ne1n a közgyógyszer
c!Játúsról :-;zóló H99/194-2. B . .\L sz. rendelet 8. §
únak (1) bekezdése értehnéhen történik, hane111 
azok ellenértéke csak hosszú idü 1nulva egyenlít
tetik ki. 

A gyógyszerl·szek anyagi helyzete a inai nehéz 
gazdasági viszonyok 1ncllett ne111 teszi lehetüvé. 
hogy a közgyógyszcrellátús terhére kiszolgáltaloll 
gyógyszerek eHenérlékét hosszú ideig nélkülözzék. 

A. g~·ög,vszerszúu1lúk késedchncs kifizetése foly
!lln a gyógyszerlúrak úrukészle!ének _pótlása is ee~ 
hézségekhc iilkiízik. cnnli,lft1g\ a a gyógyszerlúrak 
zav:1rtn!an 111iíkiidl·sl•hez fíiziidt'í egészségüg_Yi ér~ 
dt~kckrP tckiltie!lp] !'r•lhíYotn alispún. polgúrn1csler, 
,.l'Zclií ural. hogy n közgyógyszere\lútús terhére ki
szolgúltato!I gyógyszcrt-k úrúnak klfizetése ininl 
az idt•zett rendeletheu foglal!ak figyelen1be\·Ctelc 
1nelle!t a sz:Íin!n l1t•nyujtúsútó! ."iZÚ1nítnlt 15 napl•ll 
hPlül fcllélleniil intí!zkedjl·k. 

Budapest. J 9.1:1. nove111her :15. 

.-\ n1iniszter l'l'!Hlcletéllií\: 
dr. !Vt'lllt's s. k. 

1ninlszlPri lanúesos. 



100 

A gyógyszerészi működés és eljárás szabá
lyozásáról szóló 260.5_10/I9~4: B. M. számú 

· re11delet k1egesz1tese. 
:\. 111 • kir.· heliigy1niniszler :i25.17·i/1H-t:L B.· ~1. 

szún1ú rendele-h•. --

:\ közegészsl·gügy rendezésériíl szúlú 18iH: 
XI\'. tc. 137. ~-úhan kapoll felhatahnazús alapján 
a kö'\'ctkezükct rendelem: 

1. ~. 
A 260.510/19:1-L B. ~!. szún1ú rendelet (incg

jclenl a He.ndelelek 'l'úra 19)i-L évfolya1n(1nnk 
't285. oldalán) 1. ~-a {1) hckczdl•se nzzal a ren

de\kezi!:sscl egl>szíttetik ki. hogy a reúl- l•s sze1nély
jouú, ,·a\an1ín\ fiók- l•s húzigyúgyszl~rtúri jogosít
.vÚ~l\' engydélyese (lulajdo11os:1) köteles ·-'~ Calci
fen;I inj. (Chinoin, Hichter. \Yandt•rJ ~ / l kc1n. 
Calcifcrol sol. (Chinoin. l:lich!er. \Vunderl :l 
kent.· Caleiferol sol. (Chinoin. llichler. \\'anderi 
10 kc1u. L'lneYezl·sii gyúgyszed.;iiliinlegessi•gekel az 
t•liiírt n1iniisóglH:ll l·s a gyúgyszcrlúr forgaln1únak 
niegi"e\eléi n1en11yisl>gben úllandút111 kt'•szlellientar
tan'I L•s azokat - a fennúllú t(irYl·nyes n•tHlelkc
zések he!artúsa n1ellell - orYosi rendpletre. a kli

zünst\; rl•szl•tT kiadni. 
:.! ~. 

:\ jelen rendelt'! kihinll't\•s\•11(·k n:1p,iún ll·p 

h:itú\yba. 
i~udapesl. tSl.!:L l•vi dl'ct·1nht>r hú :~-úu. 

:\ 111inisz\pr helyeU: 
dr . ./0!1011 H1i/o s. k. 

úlla111\itkúr. 
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Földművelésügyi miniszteri rendeletek. 

A gyógyszertárak ti.izclöszer ellátása. 
A HL kir. fCddntí\·l'll•sügyi 1niuiszler i;)\).;JlH, 

lH-1:1. liB--<~. SZÚlllÚ n·ndt'~l'h'. -
( J/ uuyaro rs :<Íyi G !f Ú[J!f S: e rés: I-.:y uc.sii l cl 111· /;.) 

Elii!erjeszte!l kt"re:en1n· LTlesí\e111. hogy a 
gyúgyszerlúrak liizi'fa sziiksl·glt'le 1~en11i"tlglal!a!ik 
ahh:in u llll'llllyisl·gben. auu:lyl'l az egyl'S tiir\·l·ny
hatúsitgok rl·szl·rt· 1negúllapiloltan1. :\ !;)o).(l00/1U4:_1. 
F. :\1. sz. n~lldl'h'\ :l. ~-únak ( 11 hl·kl'zdl·sc l•rlelnu~. 
l1e11 a · tÜr\·{·nyhatúsúgok liizifa szüksl~g!ctl·nek 
1neg:'d!apítúsúutd figyt•le1nl1L' kL·ll \"l'lllli IH'n1csak n 
lakossúg húzt:irtúsi liizif:i szlikség!etl·L ha11en1 a 
tör\·0nylinlúsúg ll'riiletl·11 ll~vii hatósúgok. hiYaialok. 
i11\l·z1nl·11yek. kl'reskedelini l•s ipari vúll:datok s\h. 
!iizifa ~ziiksl·g!elt~I is. 

Ezt'll ("('!Hll'lPllH'i! kifo!yú!ag ll'hÚI niHes 111ú 
cto111ha11 :t gyúg~·szl'r!úrak r0szl·n· kii!ü11 !iizif:i l'l· 
!ú!ú~ró: gondoskodni. 

Fl•lhh·u111 ezt'.·rt. hcig\· a111l'!!llYihl'll :1 "YÚ"v~zer
lúrak sziiksl·g!l'liikl'l l~i~zvellt>nüi hiz!nsÍ!ani· JH'lll 

tudnúk.· kl'rl':n1l'\"l'l forduljon 1nindl·g :iz il:í'll•kl's 
liir\·{·11y!i:llú.-_úg l'l~c"i liszlvi~t·l(\jt:•lH•z. akinl'k fl'l· 
adata :1 re11dl'lkl'zl·sn• hocsútnlt !iizifa kl·szlelek 
elosz!ú'Sil {•s fl'lhasznúlús:i ll'kintc•\l'ln_•n intl·zkedui 

Bud:ipt'sL HJ.t:\. {·,·i szeplt•111IH'r hú 17-011. 

..\ 111inisztt•r n·1Hh·ll'll~biíl: 

/)r. Foyhliiy s. k. 
u1i11isz!l'ri uszlú!ytan:'tt•so:-,. 
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Iparügyi miniszteri rendeletek. 

Gyógyszertárak tüzelöellátása. 

~.A 111. kir. iparügyi niinisztcr l l.5Ga/194-H. XVIII. 
szárnú leirata. --

( ,l/ll[J!JCCror.<;z(Ígi GyrJyys:erés:::: l~gyesiilet ne k.) 

Fenti szú1uú nl. kir. föld1uüvelt!sügyi n1inisztcr 
úrhoz benyujloll l·s iilctékességböl huzziun áttett 
be;_uh·ánvúra értesite1u a 'l'. Egyesülelcl, hogy fcl
hozoll i~1dokai alapjún. n közeljöviihcn 1negjclenii 
új tiizeliianyagcllá!úsi re1HlPleten1ben a gyúgyszc· 
rl;szek jogos kívúnsúgait figyele1nl1e fog11n1 \'Cll!li. 

Budapest. 19-1:1. évi úprilis hó 20-án. 

:\ 1ninisztcr rcnde!etl~h(.i\: 
Jla!fasbá:y Béla s. k. 

n1iniszleri lan{1cscis. 

l E U K 0 P l A S T 

B E 

Magyar gyártmány! 
a közgyógyszerellátás, 
a MABI, OYI és 
az összes kórházak részére 
szabadon rendelhető. 

E R S D 0 R F , Budapest„ 

JUH 

A lakások és más helyiségek fíítése céljából 
.történő tüzelöanyagbeszerzésnek és a tüzelö

anyag felhasználásának korlátozása. 

A nL kir. iparügyi n1íniszler 2:·L200/194a. Ip . 
. :\L szún1ú rendelete. -

Az ipari nyersanyagok és tcnnékck clőállílú~ 
sának, forgahnának és fclhasználúsúnak szahálvo
zásiiról szóló 12.112/19:J9. :\l. E. szútnú rcndeict
hen - fíg!·elen1111el az ö.050/19-!2. :\f. E. sz{unú 
rendelet 1. §-úhan foglalt rendelkezósrc - továbhú 
a !iizifacllálús bizlosítúsának újahh sznbálvoz{1sá
ról szóló :-L000/19-11. :\I. E. ·.sz. rcndele!;1ek az 
fJ.990/1942. :\f. E. szú1nú rendelet 1. §-ával 1nódo· 
sított 8. ~-úban foglalt felhatalinazús alapján a 
föld1níve!l·siigyi. :i kcreskcdelc1n- l·s közleke<h"s-

. iig~·i. valn1nint a közcllútásiigyi 1ni11iszlerrel cgyel
Prlve. a köve\k('zÜkt>I rendele111: 

.-1 tii:cliianyaybt•s:l'r:(;s és /elhrrs:11álás 
korlát o :úsa. 

1. §. 
(1) Lakús. lakússzerii helyiségben clhc!vezetl 

iroda: n1iihe!y. vag~· iizlcl. tovúbhú ipari '"ig'v kc
rcskcdclrni c(>Jra szolgúló nen1 !akússzerü h~iyiség 
fiil{·sére az l~l.ta. l·vi n1újus hó 1. napjútól az 19..J.„J~. 
éyj <Íprilis h(J ;J(), napjúig CS<lk H jelen rcndc!ei 
2-5. §-[l.han n1cghalároznlt 1ncnnyiségü tüzclií
anyago\ (szene!. lig-;1itcl. hrikcltel. kokszot, koksz
hrikct!el. liizifúl) :<;zaJ°Jad beszerezni és felhasz-
núlni. 
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(2) Az (1) bekezdésben nen1 crnlítc-tl helyi.sé* 
gek fütésére a :\1. kir. Ip:.~ri :·~nyaghivntal cnge~ 
délYe nélkiil nenl szabad tuzeloanyagot beszLrezn1 
1.'.·s "rclhaszn:ílni. 

(3) ;\1e1n \"t111alkoznak a jek•n rendeletben fog* 
lait korúllozúsok: 

a) tiizcliianyagnak az úlla111i l·s iinl·i:<Jl"!núny· 
zali hatósúgok. hivatalok. inll>zelek l•s intéz1nl·* 
nvek. a 111agúnlulajdonhan :"dió kórhúzak (•s szana
tÓriurnok ht•lyiségci fiitésc Lt~·ljúhól v:dó ht•szprzl·
sérc és fclhasznúlúsára. 

b) azoknak az intl·zn1l•11yek11ck a \iizl'llíanyag
bes7.e1:zé:it."re l·s felhasznúlúsi1ra. a1ne!yck tiizclii
anyagsziiksl>glc•lükel a kiizl'l!útúsi szabúlyzal 
(50.000/19:·14-. E. }.J. szú111ú n·ndeh•I (Hcndelell'k 
'l'úra 19:J4. évfolyarn. 8:·1.t. oldal'I szerint kilte\csek 

beszerezni. 
e) a begyujtúshnz hasznú]\ úgynl'\'('ZP!I k.ari-

kafúra. 
tl'! liizl'!iianyagnak llt'lll fiítl•s t·l·ljúbt"il (pl. 

iizL'lllanvagkl>nl n :-l070/1Sl-1:-l. lp. :\!. szún1ú n•11-

dclt>! (liudapesti Kiizliiny 1n.1;1. t·vi :-1'.!. szú1111 szv
rintl vaJÚ ]ll'SZL'rz(•SÍ'l'l' i>s fel\1asz11:'1lú~·;'ir;1, 

e-) liizl'ltianyagnak a :\!. kir. ipari :\11yaghiv;1-
la\ !di\iin ('Hgl'dl·lyl' a\apjún tiirh"nlí !11•szt·rzésén: \•:-. 
fel l1~1sz11ú lúsúr:i. 

SYNTESTRIN 
Synthetikus oestrogen 
hatású készítmény. 
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A nem központi (etage) fütéssel fűtött laká
sok fűtésére beszerezhető és felhasználható 

tiizelöanyag tnennyisége. 

'.!. ~. 

(1) A nc111 központi (cla"t',I flítl·sset fli!iil! 
lakús fiilésCrt• (idel>rlYe a f/izt'•st' t·s a ,·izn1clc"Ít0s\ 
is) a lakú_s és a lak.ük szú1n:'t11nk figyelenibcY0te!t·
,·el - a logyasz-!ói vúsúrlúsi kiinvvhe valö heic'-'v
z.~s 111e!!C'lt ~- heszl'rezlH•tii l~S fl·:·haszn:'dhatú '1n~·e
Joa11yag1nennyi.s{•gp\ :1 .i<.>len n•nd('IL'I 1ncllékl<'ll' tii11-
leli fel. 

... , (2.1 .\ w!en 1e11dt•lel :dl,a!111azúsa sze1npo11!
.1abol a hallt nc111 szabad kü!un szobanaJ, szúini~ 
tani. A cselédszohú! csak akkor szabad kiililn szn
húnak szú1nitani. Ila azl a luíztartú.'>i alka!111:i;,(;t!. 
<'sal~'tdl:ig._ a~hl•rlii. stb. Jakúszohúul liasznú!ja. A 
lakok sza1nanak 111egh:ttúrozú'.súha11 a h:'izlartúsi 
alkaln1azotta! is figyl'le1nlH• kell Yenni. 

(:"IJ l!u a l:ll~:'!s hirloknsa oh·:111 or\·fls. aki Jii
\·atúsúl l:tkúsúhan gyak(Jrolja. a; {'i(izii hekezdt•sek 
szerint n1cghatúrozoll lllt'll!lYisl·"l'l '.!0 11 /11-k:il llH'g

haladö_ 111e11nyis0gii !iizel1'í:t.n\·a;nl szabad hl'sze-
reznie t•s felh:tszn:'dnia. · ' 

(-1.1 Az olyan lakúsok Uitt"se e1'•!júbúl. aniC'IYl'k 
'.'\'l~tdiadcni úl!li húzlia11 Ya1inak -- fp]ll:Ye. hog~- :i 
hazhan nl·gy !akúsnti: liib!J nill<'Sl'll -~ az ( 1'1· i'•s 
12) hl'kt•zd(•sek szt>rint llll'ghal:'u·ozo!t 1ncnnv,is·1~"l'i 
')()OIO]"i\ 1 •J 1 J' j" J" . ö 
- 1 .~ ''. . lll't, 1:1 ll( <1 uze oanyagol szabad bt'SZ<'· 
n·z111 l's lcthasz11úl11i. 

(5) Ha :i Ui) l·s u (4) hekzdéslie11 cutlí!ctl ki
Yételes körülménx.ek · ugyanannúl a htkásn{d forog-
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nak fenn, a 20°/o-os tölJhletel csak t~gyszer szabad 
felszán1ítani. 

hen 
(~) Az olyan lakúsok fütl·sc ct'.•ljúbóf, a11u•ly-

a) a konyhában \"illauy- vagy gúztiizhely -
ide nen1 értve a rezsót - vagy 

b) központi n1elegvízszolgállal:'ts vagy 
e) a fürJőszobúhan villany- vagy gúzfütl~sií 

n1clegvízszulgállatt) !Jercndez{'.s van, az elözö be
kezdések !izerin! 10°/o-kal kevesebb tiizclöanyagot 
szabad l1cszcrezni (~s fclhasznúlni. 

(i) lla az cliizc'i hckezdl•s a), hj és e} ponlú
ban cn1lítell körühnényck közül kcUö ugyanannúl 
a lakúsnál forog fc-1111, az (1)--(5) bekezdés szerint 
n1cghalározoll n1cnnyiség11él 20°/o-kal kcvesehh t~i
zelöanyagot szabad beszerezni és felhasznúlni. 

:1 11e1n központi ( elage) fiilésscl fiiföft !akáss:erií 
helyiségben c!hclyc:ctt iroda, ndihcly 11r1uy ii:lcl 
/1'ífésére hes::1·rc::h1•t6 és ft•lhas:nálhat6 tii:clüunyay 

lll!' nnyiségc. 

:1. 9. 
A ne1u kiizpouti (etagc.) flill·sscl fiítiHI lakús

szerü helyiségben elhelyezett iroda. rnühcly Yagy 
üzlet fíHésére a 2. §. (1.). (2) és (-1) bekezdése sze
rinl rucghatúrozoll lüzellinnyagn1ennyiségnek leg
feljebb no0/u-ú!. az e111!itel! helyiségben clhelyezelt 

„LABOR" tim::turák és extrac:tumiok 
- originalis csomagolásban - legjobb, legn1eg"

hfzhatóbb, élettanilag titrált készítmények. 
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!f!/Ófj!Js:::erlár tiizclöanyagszükséglctérc pedig :iz en1-
líletl tiizclöanyaginennyist~g 80°/o-út szabad besze
rezni és felhasználni. E rendelkezések sze1npont
jáhól n lakók szúrna helyett a fíílend(í helyiségek 

. 1nindegyikt"rl' t•gy-egy sze1nl·!yt kell szúrnít{1shn 
\'('Jllli. 

A IH'll1 k6:ponli r ef(tf/t') fiitésscl fiilölt nt'lll 

lakásszerli helyiséyt•k /iilésérc bes:ere:hef6 és 
f t•l has: nál hol <Í fa:: l' liianyua 111(' n nyiséf/í'. 

-L ~-
(1) Ipari vagy kercskedeilni célr:i szolgáló, 

nc1n központi (elage) fiíléssel fíitölt. ne1n lakús
szeríí helyiség fiilt~sére a jelen rendelet 1nel!éklelé
hen L'lnlítclt tüzelönn:vagoklló\ a fiítendü helyiség 
ür!artal1nának 111inden egyes köh111élen· ulún ;t 

n1elh"klel szerint cg~· ponlnnk rnegfe](1 Jii 111cnnyis(·
ge! sznhad heszerezni l·s felhasznúlni. 

(2) Nc111 központi (ctagcJ fiill'ssel fütöt! 11e111 
lakú.sszcrií helyiségben <.>llielyezetl gyógyszertúr lii
zeliíanyagszükségletl·n· az eliíz(i hekczd{~shen 111eg
liatúrozo!t n1ennyist'.·gcl :10°/o-kal 111eghnl:idó tüzel(·;_ 
anyagot szabad be.szerezni l>s fe-lh:1sznúlni. 

!i~) ()Jy:in ipari Y<igy kereskedcln1i ct'.·Jra sz.ol
gúló 11e111 központi (etage) fíitéssel flítö!t ncJJJ la
kú.sszerií helyiségek fiítl~sére - ideér\ye :t gyógy
szertárakat is -·- a1ne!yck .szabndon úlló húzhan 
Yannnk. fe\iéYe. hogy a húzhan Jcy(í helyiségnek 
iirlarla·lina összesen az l f>OO köhnu"tcrt nen1 halad
ja n1eg.4az (1). illelölcg (2i hckezdé!-i szerinl n1eg
hutározolt mennyis~get 20°/o-].:al ineghaladó iüze
llíanyagol lehet beszerezni és felhasználni. 
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A k{izponli (1'/aye) fiiléssel fiíliilf hcluist:!fl'/\ 
{t'ítésére l1cs:crc:h1·tii és fellu1s:11ólh11trí fii:l'f«j

anyag n1c11nyis1;yc. 

;)„ ~-
(1) A központi {t•lage.J fiitéssP! fiitöl! lak:'1s. 

lakússzeríi hclyis{•gbcn elhe!yezell irudu. tnühely 
vagy üzlel. ipari ,·agy kl'l"l'Skcdelnii <·l·lra szolgúló 
11en1 !akússzcrii hl'iyisl·g fiítl•sére {•s n1eil•gyizsZol
gáltatúsúra a jel1·n rendl'IL'.l Jlll'lll·kh·t{·hen fl'lsoroll 
lüzeHianyagokbó! az 1U-l:l. {·,·i 1núj11s hú 1. "napjú
tól szútní!oll. IH-1-L 0Yi úprilis hú :Hl. napjúig .„_ 

u 111. kir. Ipari :\nyaghiYal:tl k_iilün engedl•lyP né!
ldil - \pgfpljclih annyit szabad hcszt•rt1zni {·s fel
hasznúlni. anu1 1n1yi! ;1z t•rnlíletl hP!yisl·g fíit{•súre 
az lD-12. {·,·i niú.ius ht"l 1. napjútúl nz 1n-t:1. \·,·i úp
rilis hó ;I{). napjúig hl'SZl'rczlek. 

(2) .·\z c•!('1zü hckezdl•:dH.'ll e1nlítPll o!Yan l1t•l\'i
s0g fiill~s1:re l·s nÚ:'.l'gYizszolgúllatúsúr:1 l:t•lli:1sz11[1J
haló tiizPl<'ia11y:1g1n<'!l!l)"is{•gL·L anH·lynl·! :1z IH-12. 
;.,-i inújus hó l. napjúlól az l~l-1::1. {•\"i úprilis hó 
aO. napjftig ll\'lll Jiasznú\!ak feJ. !iizl'[1"i:111y:1go\. H 
?\l. kir. Ipari AuyaghiY:llal :'!llapit.ia 111eg. 

ULTRASEPTYL0 UREA 
sebhill1ltifíipor 
Ferliizött l·s ferliiz1:·sn· gyanús sl·riilt"sl'k. 
n1üléti utófcrliizés. gennyes ful>·an1nlok 
kezelésére 

12 és i5 g-ns üvegek CHINOIN 

;ct•?Zijl'•">•·"·.:··•····· ··:···.··e.~··~·~··•"' :1 . :1
1

·: T wn. · · •· 

.:;<j O-n Az (1] hek\~zdl>s-ben e1nlilell l\elyisl>gek fli-
lt~st~re nu•ghaln rozo! l 1 üzellian vn•1 n1e11 n YisP 1ren fe: ii t 
a!úgyujlús cl<!_fúra az· Hl-!:\. (•,:i 1~1újus i1ó í'. napj:.í
!ól u;. 1H·l~. {>,·j .:IJ~t~i_lis hú :io. napjúig kazúnonki1~t 
-l 1netennazsa tuzilat szabad kiilön en"ed(•]v nl~l-

. •,.,,.,Y,ji; 

"':,;z+tiii1~2;~.,. 

kiil lieszen:zni (•s felhasznúlni. 
0 

• 

(-!i :\ központi il'tagel fiill•ssl·] fiítiitl !akús~· 
lian, anH.·nnyihen <l konyhú!Jan scn1 ,·illnnY- sen1 
gúzll!zhl'!y nincse·11. fiízl·s c0ljúra a jelen 1:e1~di:l1'I 
1nclh~kll'l.ú!Jen l'n1líleH tiizeléianyagokhó! annak :1 
1nennyisPg11l'k tíz szúza!ékút lehel heszerezl1i t'·s 
felh:isznúlni. :nnely 111ennybégel n szóhanfor!!t'i 
!nkús fiítl·sl·n· a jelen rendelt>! lHl'liéklcte szcri'1'11 
hc ll'hcl_ne szerezni akkor, ha a lakúshan ne111 y0Jn:1 
központi rtíll•s .. .\z ('!iizc'i n101Hlalbn11 foglnll rcn· 
dclkl'zl•s szcn1pontjúllól a gúz- \"agy YillanYrez-úl 
111•111 kell lüzhc!ynck lckinteni ·· · 

(;YI :\ kiizpo;1ti (Plage) fiiti·sse! fíiliill Jakúshan 
n1osús cl·ljúra a jl'len re1ull'lcl nH:!ll•ldt':t··hcn l'lll
li:t:tt lii7;elíianyagokbúl a lakús niindt•n <'gyes \:i
ko.1a utan a 111el!ékll'! szPrint tizPnk{•t punln;ik 
llH'grPlc!ii llH'nnyi~t·gel szahad IH'sZPn'zni {•s fe!
hasznúlni. 

..1 n1elcy11í:s:()lydltalás knr!átn:ásrr. 

G. §. 
( l J A közpnnti 1ne!cgyízszo'.gúl!:1!{1 lten'1Hlez1;s 

Ü7.('Inhe11\artója csak Yasúrnap rc""l'I () úr:'t!úl l'sle 
11 úrúig lt>rjedc'i idlíhen szolg:"d~~hat n1PlegYizl't. 

(2.J :\z elc'izii hl'kezdésbeu fog!a\.! kor!ótnzú'i 
nern terjed ki a gyúgyint0zclekre, a f'ürdiikre {•s -
a ·penziók kiYé>IC'lévcl --- a szúllochíkra. 
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Altalános rt•ndrlke::és. 

7. §. 
A jelen rendelel hat{ilyhalépésc eliit l 1ncgvell 

líizelii::inyagból a vevő csak annyit vehet ál. 
an1ennyi · átvételével lüzeliíanyagkészlele nen1 ha
ladja 111eg az 1-5. R. rendelkezései szerint heszc
rczh<.'téi n1enn:·iséget. 

s: §. 
Akinek a jelen rendelet hatú!yLalépése nap

ján az 1. §. elsií bekezdt~s{~hen e1nlilelt célra fel ncn1 4 

hasznúlt liizelih1nyagkészlclc van. azt az új fütési 
idényben (1943. 1;vi n1cíjus hó 1. napjiítól 19-!4. éYi 
::i.pri.Jis hó ;:~o. napjiiif.d hc>szerezhc!ii n1cnnyiségek
hií1 le kelt \·nnnia. 

9. §. 
Fatiizelésü kúlvhút szénliizelésiívl'. széntiizP

lésii kúlyhút pedii; fntiizt>lPsíivé úlalakítani tilos. 

10. ~. 
( 1) l~özpnn!í fiitl·ssel - íde nen1 i>rtvc az 

clage fíítést fiítöll lnktíshnn kúlyhú! fl•liillílani 
tilos. 

(2) Az eliizii bC>kezdéshen foglalt rendelke-z<~.o; 
nctn Yonalkozik az orvosi rrndc>liikrt•. 

l I. ~. 
(1) An1ennyilH·n :1 cseh,kn1'{·ny súlyosalib hiin~ 

tctii rendelkezés. különösen a közellátás {:rdekét 
\·eszélveztető C!.eleknlt~nYek bünteléséröl szóló 
1941:X. tc. 1. vagy 2. §:a alá nen1 esik, kihágást 

követ el és két hónapig, háború csc·tén hat hónap~ 
ig terjedhetö elzárú.ssnt lJüntelendö az, aki a jelen 
rendeletben foglall rendelkezések valan1elyikét 
1negszegi vagy kijátssza. 

(2) .A pénzbüntet4src az 1928:X. törvénycikk 
rendelkezései irányadók. A pénzhiinlc·lés lcg1uaga
suhb 1né1·tékc nyolcezer pcngö, olyan esetben. pe
dig, an1ikor n1cgállapíthat,ó annak a nyeresér;nek 
a n1ennyisége, a1ne'lyet a kihágás elkövetöje a cse
Ieknténnyel illcték!clcnül elért, a nyolcezer pcn
gőnek a 1negúllapíloll nyereség kétszeresével fel
en1e!t összege. 

(.':J)~.A pénzbüntetés ú!vállozta!úsúra, valan1int 
a kihágás clé\·ülésl·re az 1939:IL tc. 212. §-únak 
(4) és {;J) bekzdésében, a befolyt pl·nzhüntctés ho
vafordílúsúra néz\·e pedig az 1939:11. le. 218. §. 
ának (1) bekezclésl>i>cn foglalt rendclkezl·sekc! kell 
alkaln1azni. 

(4) Arra a tüzelü:inyagra, an1clyre nézve az 
(1) bekezdés a!ú esü kihúgúsl elkiiYeltl>k. elkoh
zásnak van hclvc. Az clkohzoll ké.szlet ér!l·kesítése 
és ért{•kének I{ovafordílása tekinletl•hen n fi.110/ 
1941. :\I. E. szún1ú rendelet (Hcndelelek 'I'úra. lH-!1. 
évfolyatn. 2050. oldal) rcndclkczl~sei irúnyadók. 

(5) _.\z (1) bekczdl·shen n1cghntúrozott kihágús 
1niatt az eljúnís a közigazgalúsi hatósúgnak. a 111. 
kir. rcndür.<;ég inííködési területén a ni. kir. rcnd
örségnck, n1inl n1üköclési hiintetöbírósúgnak hatás
köri:Lc tartozik. Az 1929:XXX. le. 59. §-a (!) be
kezdésének 3. pontjúlJan foglalt rendelkezés szen1-
pontjílhól szak1niniszternek az iparügyi miniszteri 
kell •te·kin!C'ni. 
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12. ~. 
A jelen rendelet az 19-l:·L t'Y! n1a.1us hú 1. nap

JHn lép ha!úlyha: cg.yiclejiileg a i7.000/19-!2. Ip. ;\J. 
sz:ínní rende!cl (Budapesti I\iizlöny 19-!2. t~,-i 282. 
száni) halúlyúl Yeszli. · 

Budnpt>sl„ 19-!:l. t•\·j úprilís hú ilO-ú11. 
/)orncnlis::a <;c>::a s. k. 

ni. kir. iparügyi Hiiniszlcr: 
;\feil{ddc! a 2:l.200/1H-!;L Ip. :\1. sz:'unú rendeleU1cz: 

:\ ncn1 központi (clnge,J fiílésscl fííHHt 1;1kús 
fiíl{~sére - külön engedély nélkül --- a szohúk t"S 
a lakók szútnától fiiggiien az nlúhhi ponlérlt'kbcn 
kifejezell tiizc!ii:111~·ug111ennyisl-g szerezhctrí hP: 
A lakás szobáinak A lakás lakóinnk sziima 

·a száma 2 a .t 5 v. föbb 
1 200 200 200 200 2no 
2 200 280 280 280 280 
:J 200 280 :·l[)o ,"!.ío :l5o 
~ 200 280 :l;)o -l 2o -! 2o 
5 Y,!iihh 200 280 :10() -120 -Hlo 

Egy fHlllh~rlt',k1H'k az a!úbh ft>!soroJ.I tíizt>!(·; 
anyagokhül n kiiYt>!kl•zii tJJc•nnyis(:g('];: fell'llll'k ilH'g: 
hr<'nniH'rgi. dorogi. l'gr('si. szurdoki. la!ai. 

tokodi l·s zsihúi szl-11 \':l.!.!y hrikC'! ! l O kg 
koksz <~s kiilföldi sz{•n 8 kg 
knn1!úi. 11agy111ú11yoki <:.s pÍ'('Si szl·n 
a .salgó-tarjún i ·sz(.n lll('d('J\cl'hiil szúrn1nzú szé-11 
egy<~l1 harnaszt:n 
lignil 
tiizífa 

H kg 
12 kg 
lti kg 
20 kg 
17 kg 

(:iiegjelenl u Budapesti Közlöny IH-t:l. Í'Yi n1ú,i. 
l~i szú1núhan.) 

!;;><-

}-}~,[: 

Gyógyszertárak tiizelöellátása. 

:\ ni. kir. iparügyi 111iniszler 78.:l-!5/UJ-t:l. 1 f 
sz:'unú leirata. -

( Jf rlfJ!/(( /'(}/'S ::rÍ[li {] !/IÍ[l!f S'::I' /"l~S: f;;[J!f 1'.<;fi/ l'Í, ) 

Fenli !úrgyb:in hozzú111 in!t~zl':l ft>.!lerjesztl·
.sl·n· {•rll•sílt>n1 a 1. l·:Jniiks{>gl'I. hogy a !akúsok l•s 
11 1(1.s helyisl'g('k fiítl-se el·lj;íhúl lürtl-nii llizt>líí~ 
anyughPsz1·rz{·:;11C'k t:s liiz<'liianyag fp]hasznúlú.s:ínak 
sznhúlynz<'isiiró! .szó!t"i :l:·l.200/IO.!a. lp. :\!. sz:ín1ú 
rendele!P111ht>11 !'l. a .. (~s -!. ~.) a 1. EgyPsiilcl últ:il 
e!iíterjPSZll'lt kt

0

'1'1''.<.:e];:p\ :! \ph('!fis(~ghl'Z ki·pt'<:I figy1•
le1nbe ,·e!it'lll. 

Budappsi t !).J:L l·\·i n1:"!j11s hi'l :-i-1»11. 

:\. 111iniszt('J" n·1Hlt>lc'lt~bii]; 

/Ur1/11ic:ky /,rís::!rí s. k. 
n1inbz!1•ri osztúly!a11úc,11s. 

..\ 2:.N.JJX)(}f/933 s::. beliigymin. rendelet rencfrU.:ezése s:erinl 

DJlRHO.C 
csak eredeti csomagban árusit[jató ! 

Gyógyszertáraknak elönyárakkal fco-fco 
szállítunk. 

D,CZR!>UOC Gyégvszervegvészeli Gyár MII. 
BUD l1 PEST, XIV„ Hungiirla-krl. 14. Telefon: 497-597. 

s 
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Közellátásügyi miniszteri rendeletek. 

Nagy-Budapest területén kívüli gyógyszer
tárak zsírellátásának biztosítása. 

~ A ni. kir. köze!lú!úsügyi 1niniszter. 111. kir. köz~· 
el!úl:ísi hh·ntal :·l5l.750/194a. XV. sz. rende1clc. --

\! ala111e Tlll!J i kii: cl látási kor nuin !! b i:: f:os nak. vala-
1ni 11t a tiJniényhatóság clsii lis:luist•léijénl'k és a 

háro1n kii:iya:galási kirt'IHlt•ltst\f tl(':etdjénck. 
S:tíkhelyén. 

A HS.·15!\/1932 .. illeiüleg a :ioX.iHJ0/!9·J:J. sz. 
rendel·elen1n1C"l a gyógyszertárak zsírszüksl:glet'ét 
kívántarn biztosítani oly1nódon. hogy e rendelke
zések alapján a gyógyszcrl·szek húzlarl{tsi sziikség
létl~n felül :i kiilönhüzii gyógyszerei-. clkészitésl~hez 
sziiksl·ges serlészsírn1cnnyiség liiztosílúsúra é\·e11-
kén! l dh scrtl·st vúghnlnak a 8040/19-!1. :\I. E. sz. 
rendelet z;;írl1eszolgú!tatúsi kiilelezeMsl·g fenntar~ 
túsa 111ellelt. .-\ gyógyszerlúrak zsírszlikséglct('.nek 
biztosítúsúra a 111.H00/19-!2. K. :\L sz{unú. rende
lete111rnel is lehetöségel nyujtotta1n . 

.. A 7640/19-!2. :\I. E. sz. rendelettel inegúllapí
totl ú. n. közellátási Nagy·Budupesl területén kívül 
fekvií gyógyszer!áraknak a zsírcllá!<lsát. nmelyek 

115 

lulajdonosai {bérlői) feilliek alapján gyúgyszerttJ. 
ruk zsírsziikségletl~rül gondoskodni nen1 tudtak, :\ 
törvényhatóág első tisztviselőjének hatáskörébe 
utalotn át azzal, hogy a szükséges és igazolt zsír· 
rnennyiség kiutalásáról a rendelkezésükre {llló 
k(~szlct arányában gond<iskodjanak. 

A. törYényhatósúg clsö tisztviseliijéhez henyuj
tvtl zsírigl'iny h:~.scket a gyógyszerlártula jdonosok 
(bérlök), kötelesek a :.Iagyarországí Gvó:ryszerész 
Egyesület úttal igazoltatni. vahunint ;iz t1Ílletékes 
községi clöljúrósúg (polgánneslcr) úllal azt a kö~ 
riihnényt, hogy n gyógyszerek készít(•sl~hez szüksé
ges zsír111ennyiséggel ncn1 rendelkeznek. 

Abban az esetben, ha a gyógyszertár tulajdo
nosa illetöleg bérlöje saját 1uaga által, ill. bérhíz
lall scrtésekhiíl kitennell fchéráruval a "vörrvszer
túr szi.ikségleténck csnk egy hányadú! ll~Íjat>.hizto~ 
sítani. úgy ;i kiizségi eliiljárósúg (polgúnncs!erJ 
úllal igazolt l•s P ct'lra kitern1clt l•s a :\lngyaror
szag1 tiyógyszprész Egycsiih•l :'dini igazolt n1cn11vi-
sl·g kiilönhözcte utalandó ki. · 

FclhíY0111 :\Iél!ósúgodal. hogy a szükséges ula
sítúS()kal a községi elii\júrósúgoknak (polgúnncs-
1cr) részére adja ki. 

Jclt~n n•ndelkt~zl•s(:'n1111cl a ·!02.lill/lH-11. sz. 
rendelkezésein halúh·út vpszli. 

nudape!'il. 19-ta.· június 7. 

.-\ rniniszler 1·cndeletéh<'il: 
f)r. Beér r;yllln s. k. 
nliniszteri tanúcsos, 

föoszlályvezetií. 



Az illatszerek, kozmetikai készítmények és 
drogériacikkek legmagasabb viszonteladói és 

fogyasztói árának megállapítása. 

--- :\ 111. kir. közf}llútúsügyi 1niniszlcr :-11.100/lH-l:I. 
K. :\I. szú1nú r('!Hlclctc. -

:\ 9.280/IH-!1. :\l. E. szú1nú rt'!Hlclc! 1. S-i"dr.111 
foglalt fclhalahnazús alapjún a kiivrlk('ziikcl re11-
de!~11n: 

t. ~-
(1) Ennek H rendelc\uck u hatú!ya kiterjed az 

J. t•s II. sz{unú 1ncllt·ldctbcn felsorol·!· illalszcrC'krc. 
k<izllll'likai kt'•szí1111l·nyPkre Ps drogt"riacikkí'krc (a 
tovúhbiakhan: úrucikkt>k J. 

(2) Xcn1 vonatkozik t'Z a n'tHlelet: 
a) azokra az úrucikkekn•. a111elyPk11pk fogyasz

!úi ún"i! az úrcllc11iírzt•s orszúgos korn1únyhiztosa. 
illctiilcg a közellúlúsügy[ 111iniszl<'r kiiliin renllclef
l.!•l szabú!vnzta: 

b'i a i;:ülfii!di SZÚJ'lll:IZÚSÚ l·s a külföldi t•!iiúl!ílú 
ltltal ;nt>gszabo\l fogyasztói úrnn úrusí!ol\ úrucik
kckre. 

2. §, 

(lJ ;\z !. szún1ú 1ne!ll·k!ellH'll felsorolt úru
eikkck nagykL·n~skediii t•l:idúsi úra ncn1 lehet rnaga. 
snhh. 111int a ·L ~. szei'int kiszúnJÍ.!o!l ünkö!tsl·gi úr
nak t'.·s az 5. ~. szl'rinl sz:"indthat{J nagykereskediil 
l>i·ut!o l1aszonnak egyii!1l'S iisszcgc. 

{2) :\z (1) bckczdéshcn lllL•gúllapitotl 
s~hh nagykereskedői elndúsi ár :i nr1g)·k1'1'f>ek.ed!li7;;, 

:í!ncf\·a. szúl!ít:ísi ('So1nagol:'1s 
edl>nyzel.J IH~!kiil, 8 napon helii: tör-

20/o pt'·nztúri enged1nény !evonúsú
val, i!lcllileg :10 napi hilt>]rp rnínden Jc,·onús 11t·lkiil 
érlt:.ndú. 

(:Jj :\ szúllítúsi cson1agolú:-. (lúda. sth.1 ünkiil!· 
a nagykt.•rcsk{'d(i kíilün ft>'.szúinílhalja. 

(,q :\ kiuiér! (szabadon elado!!J úrueikkC'kh<>z 
szükst~ges giingyülel<'l ((•dl·11yzclct 1 - ha a vcvií 

ad --- a nagykercskedt'i a \·evíinek elad·· 
haszonkölcsüi1he adhatja. :\z l'ladott 
{<>dényzl'll•r\J a hatösúg últ:tl 1negúll:i· 

e:adúsi úr. ilyennek hiúnyúh:in :i heszcrzl•s1 
szún1í!haló: :t hasznúlhaló úl!apnlhan .,·issz:1-

(edl•nyzt>!1"·1~:.1 :i fl·lsz:'1niílo!t úr 
:i YeY<'inek \·issza kl.'!! tl~rílt'!li. . .\ haszon

adott giingyületl·rt (edt~nyzelt;r!) köl
! ,·agy hclé!{'! szú111í1ani !lPlll szah:id. 
:\ i-l,J hekvzdl•sh1•11 foglalt rt•JHlí'lkt•zl•st•k 

\"(1JJ:tlkoz11:tk :i lisz\:i súllyal egyt•nl<'inPk ,.<'li 
sú!yhan fhnillú fiir nel!úl l'lndol! ~íru('ik-

3. ~. 
(IJ Az l. szún1ú 1nelll·!detbe11 ft'ls(iro!! :"tn1-

ikkl'k fogyasztt'li úra lll'lll lehel 111ag;_1.'inhh. 1ninl· :i 

. ~- szerint kiszú1ní!ol! ünkii!lségi úrnak l•s az 5. 

. szedni szúntilhaló kiskc•r1'skt'dc'ii !tru11o h:1szon
ak cgyil\.!t•s üs0zege. 

('.ll .\ '.2. ~. (-1.J és (5J hekczdl•sl•ht>n foglalt rt'li· 

é!kczl•s<'kP! lT!PlC'lllSZt'riit>n alka!n1:1zni kC'Jl n kis~ 
~reskedií {illa! kin1ért (szabadon eludotti únieik
:ekre is. 



4. §. 
(1:1 :\ nagykercskedii által belföldi elüállítólót;:

vagy kiskereskedő últal nagykcrcske<lütöl vásúroll 
úrnCikk önköllségi úra alatt az alábbi költségtéte
:ck e,gyiille3 összegét kell érteni: 

a) az eladó által siümlázott, ár az e11ge1:lelve
zetl felúrra!, a közterhekkel (le neu1 \'unható 
galini adÓYÚ!lsúg, fCnylizési adóváltság, ipari anyag
gazdálkodási járull•k, egyéb illeték. stb.} és az 
58.400/lH-12. 1\. :\!. szá111ú rendelet szerin! sziuní
tan<ló pó\.felárral együtt: 

b) a vevií últal viselt vasúli vagy hajófuvaro
zúsi és postai szúllítási költségek:· 

e) az eladó últal sz{unlúzoll cso1nagolúsi költ
ség (csak ahhan az esetben, ha a cso1nagnltís töhh
ször nc1n hasznúlha-tó); 

d) az úrnt lcrhelii Ps igazoltan kif,izc!ctl hel)·i 
fuvarozási l·s n1clll,kköltsl·gck: 

e) kiilcsüncso111agolás t•se·!éu a kö!csöncso1na
golús visszaki.ildésévcl kapcsolatos költség. 

(2) A kiizvPllcniil kiilféildröl \'Úsúrolt úrucikk 
iiHkiiltsl>gi úra alalt az :ilúhbi köllséglt;!Plck errvül-
tes iisszegl·! kel! (>11lcni: ::->. 

a) a nl•llo vétclúr: az úru kii\földí pénzne1nhe11 
kifejezett ne!lo bP!-izcrzl'si szán1!a l"rlék{~nck pen
görc útszú111ilo\.! összege a :\fngyar \"en1zeli Bank 
jegyzése és felúra alapjún; 

h) a hchozatali engedély &s okn1á11ybé!yc.g köll~ 
sége. lo\"úbhá a kiilkereskcdelini l"s egyéb illctók: 

e) a devizaigényll•si és úlutalúsi költségek. va-
latninl az esetleges n1eghilelezéssc-I kapcsolatos 
költségek; 

d) az eladó által szútnlúzolt csornagolási költ
sé'_'ck (csak abban az l'Selben, ha· a csoffi:agolús 

-;többször 11e1n hasznúlható) \"agy a kölcsöncsoma
\"isszaküldésé\"e\ kapcsola-tos költségek: 

l') az igazollnn kifizetett szúllílúsi és hiztosi
küllségck és helyi fuvarozási költségek; 
e:J az igazoltan kifizetett szúlli,!úsi (>s biztosi
kiiltsl,gek l·s hely·i fuvarozúsi költségek; 
n ll \·únl. a \{' lll'lll vonható \'Ún1forgahui adó

<riills<úg fényiizl,si forgahni adó\·últsúg, n v{unel: 
kapcsolatos költségek l·s illetékek. ·tovúhha 

fekhl,rek a 162.800/19-12. K. :\L szún1ú rendelel 
között: 

g) az ;':18..1-00/19·12. J~. :\L szú1nú n'udelrl sze
szútnílandó pótfelúr. 
(3) Az önkiiltsl•g-i úr kiszún1ílósúnúl a szúnilú

zotl súlvból levonható az olyan oknuínyszerlíen, 
igazolt i1iúny. 1ne\yet nen1 n fuvarozó. sen1 a hiz
losítólúr:-;asúg. sen1 az eladó !H'lll térít n1eg. 

(-1) Az iinköllsl•gi úrhól le kell vonni a húr
cín1en {'\Yt'zett 'úrengcdn1ényt. a pl·nztúri cn

közy0\lenül külföldi vúsúrlús esetén 
bp\fölcli vúsúrl:'is cse!Pn 2°/o-ol llH~ghaladú 

va!:nnint a levonható forgalini adóvállságo!. 
(f>) :\ belföldi cJí){1llítólól. nagykr-rcskeclií!l\l. 

a 

OVENAU fog· és 
szájápoló szereket 
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in1portörl{i], Y;igy kiizYct!l'lliil kíi!fii!drfil ,·ú.súro!l 
nyersany:.ighól hérn1unkúl>an úlclolgoztatoll vagy 
kiszerelt úrucikkck iinköltsl·gi úrának kiszún1ítúsú-
11úJ ·az (1)·-(·ll bekezdések szcrini kísz:'uní!otl ön
köllsl>gi úrhoz :i h{:rn111nkadíj {·s kiszerel0si eson1a
golóanyagok kiilLsége "kiilön hozzúszún1ithalú. 

{fii „:\z IJJ--(;YI bekezdés szerint kisz:'11uíloll 
önkiiltségi úr igazolúsúra szún1lúkat és egyéh !-iZÚ~n
adúsi ok1n{111yokat a kcresked(i az f'l!eniírz{•s ct~l
dnl rendl'ZYt• gyiij!Pni {•s 1ncgiirizni kött•les. 

!>. ~-

(1) A .f. $. szerin! kisz{unilolt önkülLsCgi úr
hoz a nagykereskedők legfcljehh az 1. szún1ú inel
ll·klel 1. l•s '.2. rovatúhan. a kiskt•reskediik pedi" 
legfeljebb az I. sz:'11nú nu~lh.'~klcl iL {•s -1. rovatúhn~ 
úrucsoportonkinl 111egidlapíloll hru!to hHsznol szú. 
111ílhatjúk hozz:"1. .-\z I. sz:'in1l! 1nt'lll·k!et t. l·s a. 
rc1vala a kiszen•!! ten.•dcti gy:'1ri kisz<>n•ll>slH·n pj. 

:idol!f. 2. {·s -l. nn·a!a pedig. a ldn1{~rl fszahadon 
P:adotl) únu·il;.k1·k l'l:idúsi úrún:1k kiszú1nítúsú11ú! 
:ilk:il111azhatú bru!lo h:i.-;zon kulesúl liinh·~i f(•]. 

i:.!1 Ila a nagykt.•rl•sked(i a hPlfiildi Pl!i'ú~lítütól 
\":tgy kÜZ\"l'l!t•nüi kiilfiildrii! \"Ú<.:Únil! ÚJ"l!C'ikk(•I lllÚS 

n:1gykC'n·skt•diinl'k adja t•l. az 1. szú111ú niel!t;k!et 
1. {•s :2. ro\·ut:'dian fl'l·liinl('lt•lt hrttllo h:1szo11ku!csot 
az :1lúhhi t•l!l>rPss(•l kell :tlk:dn1az11í: 

:11 az l':adú nagykl'l'l'Sk('d(í :iz t•l:ulúsi úr k.i~ 
szúnii\il\·únúl az I. szún1ú nn•ll{•ldet L {·s 2. rovat:í
b1111 fp!iü11tt·ll'tl hrullo haszonn:il~ cs:1k a feh"t sz:í
n1í,!llatja l·s az így l>r\·{·nyesített haszonszúzalékot a 
veYéi nagykereskedijvel a szún1lún küzölni köteles; 

vevií nagykereskcdii az úrucikk lovúbJ!. 
az l. szú1nú niclléklct 1. {•s 2. ro,·ata

ban fe!tünletctl hrutto haszonkulcsot az eladó ua~y
kereskdcü :'din! \"(•\e közii!t haszonszúzalékka! csok· 

kcnlcni köteles. . 
un :\ belföldi gyúrak küzös (.'\úrusító szer\"l'\

tül \"<I;'\" errvedúrusitússal n1eghízot\ k0p\'iseliiilií!. 
illeliilc~; n1~;,hízottjaitól vúsúro\.t helfüldi úrucik· 
kel e ;endck·t a\katnazúsa szt~n1pontjúhó! helfii!tE 
t>Hiú\lítótól \'Úsúroll úrueikknek kell tekinteni. 

(4) A külföldi gyúrnk hclföldi ki~?;ös~elúrt~~ílt'~ 
szer\·ci•liil va"Y c"vedúrusítússal llll'gh1zot\ he!ln!d1 
J~{.pyisc !ii i tö 1.'"" i\ \ e~·i ! e g 1nl·g~1 ízo \ t~j:ú: ól_ ,-ús:'1 roll kii t • 
földi úrucikkcl (' renck•!el :dka\n1az<1sa szt•n1po11t
júhól kiizYelleniil kiilfiildrii! \·úsúrolt úrucikknvk 

kell tekinteni. 
(5) ~\ (:'ll-(,-1) hekez<lPsiil'll n1egjvlül! szer\·ek 

in!ézin{•nYek l·s Yúllala!ok az ( I '1 hL•kczdl>slil'll 1111·g
:'illapílol\. hru\\o haszonkuh:sok:ll 1H•111 alkal111az
ha! júk. halH.'lll a kiízl'llútúsügyi 1J1i11ísz\t·rtii!. ki~\-~"111 
Iin{tto haszonkulcs 1nl'g:'tllapi!i1sút kell kl'n110\.;: 

!Jyen haszonkulcs engt•dl>lyt•zl·sl•iµ az ii11kü'.!s{·g1 
úi:hoz ;iz l' rendl'il'! hatúlyhall•p{·sl~ t•Hftt {·r\·{·ny!1vn 
yolt e!adúsi úrhan foglalt hrulto h:1szc1niissz[';,!(•t 
~zúnlílh:dj:'lk hozz:'i. kiHel('sl'k azonh:n1 riig~:Íll'll t>!
adúsi áraikat és az alkal111azoll haszonosszt•gl'l~ 
jegyzék{•\ t' rl'ndcll·I. hat'.~.'.yha~l-J!l·~{·!ii_I szú111íloll la 
napon heliil a ni. kir. _h.'.1zl'lh~l11.-;1 H_1Yalalhoz (Hu
dapcs·l, 1\agyn1ezií~u. 1.} !l'ller.1eszll•Jlt. 

BELlETOVAl 
· Sedativum és antispasmodicum 
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6. §. 
(1) Ennek a rendeletnek hatú!ya :dú tartozó 

Yédjegyzell úrucikkek elöúl!ítójúnak jogúln111 :'Ili a 
fogyasztói {~1:at eg?·ségesen 1111.~gszabni, az így 111eg
szaholl egysl'ges fogyasztói úr azonban 11en1 lehet 
n1agasahh, 1nint az eddig nynjtoll e11.ged111('1JYekkei 
csökkentet! gyúri eladúsi úrnak. Y:il:unin! ·az ez
után a gyári eladúsi úr utún a II. szún1ú n1elll·klel 
1. ro\"alúhan úrucsoportonkint n1egúllapi!olt hrullo 
haszonkulccsal szún1ílo\l kereskediii haszonnak 
együttes összege. .-\z eléíúllító úl!al n1egszaholt 
egységes fogyasztói :'irat az úrucikk l111rkolatún 
(iiYegen. dobozon. s!h.J fel kell tüntet11 i. 

(2) Az (1,l bekezdés :da11.1'ún n1errszalioll ,„.,._ 
. j' 0 " segcs ogyaszlói úrból az elihi!lilö a nagykeresketÚi-

nck ~1 If. sz~n1ú ,rnelléklel 2. nl\·atúhan ;'1rucsopor
!onk,1nl n1egallap1!01l engedtnényl kütelt's ll\"Ujtani. 

(-lJ_ :\ Y{'d)_egye7:~:1 úrucikkek Plüúllítój:; a~ (l l 
bckezdes alap.Jall elo1rl c>gységes fogyasz!i'li :"irat (;'i 

an.nak k~szún1ílás:i! t' 1·t•ndelet hal(ilyhall•pl•st'Uil szú
n_11to!l la ~.1.apo11 heliil. az újonnan \"t;dj(1gyzelt úru~ 
e.1kkPk eloir! egységl~s fogyasztói úrút. \"alaniinl 
l'IH1ek .. !~is;-ú1nítúsúl pedig az úr t'h~lheh"plelését 
n1egelozo .10 nappal kiilelPs a kilzt'llúl:lsüg-yi ini-
niszll'rnek hejelenll'ni. '· 

7. ~-
( 11 E111u:k a rendell'tnek a halúl\"n alú tar

tozó úrucikkek forgalo1nha hoz:ilalúYa! fo"lalkozö 
~1agy és !dskt'rt•skediik kütelest~k a rendel~'{ nie"~ 
.1elcnésétöl szúntilolt :10 napon ]JpJii! a rendel~! 
alapján kiszú1níto!t új eladúsi úraikat élethelépletni. 

(2) \'alan1ely árucikk önköltségi áránalt 1neg
változása esetén az új önköltségi úr alapján ki· 
szán1ílot! eladási úr a raktúron lévő {régi áron be
szerzett) azonos {trucikkekrc csak akkor alkahnaz~ 
haló, ha az új áron ~szerzett áru iuennyisége a 
raktáron lévi.í (régi úron beszerzett) azonos áru
készlet ·1nennyiségét ineghala<lja. 

{3) A111en11yihen az újonnan beszerzett úru 
önköltségi ára alacsonyabb, nlinl a beszerzés ide
jén raktáron lévö árué, a kiskereskedő köteles az 
úrunak újonnan kiszá111Hott alacsonyabb eladúsi 
úrát attól az idlípontlól kezdve, an1ikor az újon
nan beszerzett úru n1cnnyisége a régebben beszer: 
Zetl azonos úrukészlet n1ennyiségél 1neghaladja. a 
régebben beszerzett készletekre is l'lelbe!épletni. 

(-tl Az (1 )-(:n bekezdésben foglalt rendelke
zések. ncn1 ~-onatkoznak azokra az úrucikkckrc. 
a1nelyeknek egységes fogyasztói úrúl az cliíúllitó 
a fi. ~- alapján szabta n1eg. Ezek az úrucikkek csak 
:iz elöállílú últ:d 1negszaho!I l·s az úrurikk hurko
!atún fellün\etelt egyst'ges fogyasztói úron úrusíl· 
halók. 

8. ~-
Ez a rendelet kihirdelésl•nek napjún l(·p ha

túlyba. 
Budnpesl, lH-1;{. éYi július hó lf>-én. 

:\ xniniszler helyett: 
dr . .!akaf>ff!l J(árol!J s. k. 

úllarntilkúr . 

(i\legjelcnl a Bulapesli Közlöny lH-tiL ÚYi jú-
18-i sz{unában.) 
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Az úrucikk 111eg1H·\·t·zt·st· 

,l/i11den11t•111i'i alkohof/11rlalinú illaf.~::1•r és kn:
!Tlí'likai k('s::iln1é11y. i<letirfll(' ":: t'tt'is i/f((/IÍ /l(t:,. 

t'ft!Jél1ké11t t611u•11yíf1•tf l's::l'11ci1íf (n y{11nlarif;1 
-l:-J.?. szú1na a:ú tnrlnzc'i ('ikkt•k) 

a) illatszl'rck (parfíin1i 
h) hnjpetrol. llt'lll szappa11\artaln1li fej1nn..-{) vi 

zek (e:1u \'Pgt•ta'.l'. Lotion ,-l:gl·talP. euu .-\!
hl·nienne. Pau de (Juinine. t·au dt• Porlug:il'i. 
pipt•n•t•cel (Yina.igrí' dC' tnilellt'.!. :11T1no-:úví:.:. 
h;ljgiindöritíi. kiilnivíz (l':tl! dl' Cn!ogut•. l':tl! 

dc Cnlog1H' russv. ( t'll u de Cu 1 ngnl' :i 111hra1. 
Pau dt• La\·ancJp (!'au de La,·;111dt> :n11hra·1. a'.
k1>!1o]os szobai!laL fp11yiiillnl. fog- 1'·s sz:'tjví:( 
kétrl·líí fo!yt>kon~- liri!!an!in. ill;ils{l lsnh•'. 
ling sali 

{') l'l'('ís illatú PSZt'tlciúk kiszvndYl' • 
dJ lii1nl·nyí!e!I ru1n-. likiir- l·s púlink:1-PsZl'IH:i:ík 
e) l'riís illatú \·agy l'gyt"hkl·nt !ii1nl·11yih·l! t'SZ('il· 

ci<1. ru111-. likr'ir_ l•s pú!inkagyúrak rc"·."izt'•re . 
fi szappan!ar!:d111Ú ft'jllHISÓ\'iZPk. lllill! Jiay-rUJ\l 

(cha1npo11i11g hny-r11r11. t•ishay-ru111. llt'\Y hay 
run1). kútrúnyo~ hajinosi'i. ú. n. pixa\·1)11 . 

... 

j· 

•• 

·c:.,JJ-':e:>::·--. 
:~··: 

/'\ cikkek forgnlomhahoznlnlanaJ 
nlk;ilnrnzhntó haszonku!cs~k . a 
beszerzési árhoz hozzaszam1t-

ható 
nagyker. haszon 1 kisker. haszon 

kiszerelt i kimért kiszerelt 1 kimért 

''.'a 
,„.„ 
' ' 

~o 211 lill 75 

tO :!O iiO 70 

- - - 50 
25 ~o 50 75 

ii f) 211 HO 

20 ·111 50 ~{) 

1 ' 

12fi 

A vCdjegyz< tt cikke~ 
C")'ségcs fogyasztót 

árából a viszonteladók-
nak engedmények 

nngrker. 1 
kisker. 

„ .... „ 

48 Hí 

H 3B 

·16 Bil 

46 3H 

20 16 

40 28 



126 

~ Az árucikk 1negncvezt~sc 
N 

~ 

2 lllatositott :::siradékok (:::siros uirágolajkivonalok 
is, továbbá s:::cij. l~s foyápolós:::erck s ilyenekként 
kis:::crelt nuis kés:il rnényl~k, alkohol nélkiil (~1 
vún1tarifa 4:iil. szú.nut alú lar!ozó cikkek): 

hajolaj, dióolaj, hojtorjúngyükérolaj, filoco111 
olaj, folyékony és sz.ilúrd (1uercvílett) hril
lantin, hajpo1núdé (cosnictique), hajkenöcs, 
hajuszpedr6. handolin. bajuszfixator, frisc
urcrén1e, korpapo111ádé (kénpo1n:í.dé), vaze
linpon1údl', 1narhavelőpo1nádé, fog- és szitj
ápolószerck. szájvizek. napolaj (feslett illa
tosítot! zsíroluj. Ú, 11. S'lran<lolaj) 

b) illatosított és ·ne1n illalosilotl fogpor. kivéve 
a szappantartahnúakal 

e) illatosított és ne1n illatosított fogpaszta. (fog
krén1), fogszappnn és szappan!artalrnú fog
por (1ninl pl. Aulo111enth) .. 

B Ko:mctikni kés:il ményck 11/kolwl nélkül (a 
a v{unlarifa -l:l-l. szúu1 alá tartozó cikkek) 
a inosúpor l•s n1osópaszta kivélclévcl 

a) honey jclly. kaloder1na, 111alntinc. goldcrca111. 
crérnc celcsle. glicerin cré111e, koc;.;onyús vagy 
folyékony illatosítntl glicerin és hasonló koz-
1nctikai készíhnényck, ajak.pirosító, arcpor 

' 

1 

. 

.• 

•• 

. 
\ . ~'~"'""-A cikkek forgalomhnhozata!ána\ egységes fogyasdói 

alkalmazható 1taszonku!<:5~k . a árából a viszonteladók-
beszerzési {lrl1oz hozzaszannt- 'nak engedmények 

ható \ 
fflgyker haszon 1 kisker. has~on nagyker. kisker. 

k"' 1t ·i k" tért ldsz:erelt i lnmért 
iszere tn ("'n n/11 

n/n . 1 

, 

-

20 20 50 60 4-l 83 

15 15 30 35 45 30 

50 - -!6 il3 
25 -



Az úrucikk 1ncgnevczésc 

cau dc lys t':lll dc Princcssc). <1rc- és ajak
fcslt;k (rougc fin dc thé{1lrc sth.), színhúzi 
zsírfcs\l·k. szt>1Hiildiikfcsll~k (crayon), illatosí
tott gyern1ekúpolókentics (\anolincrérnc.), il
latosított gycnnckhintöpor li1nsútönth, vl·r
zéSclúllító (sliplikpcncil), szi\rvcszlií (Jcpila
lor). ha,iniivcszliikc1liics. brill a 11 lin pndcr, illa-: 
tosítolt vazelin. titkos szen:k koz1uctika-i cé
lokra. l1a.ifcs!l•k, hajrcgcn{'rÚl<ir. hajsziikítíi, 
hnjfcstiipor. diúkivonat. hajuszlus. kilrö1nfé
nycsítiipor. kürö1nvíz. körö1nfé11yesíliílakk 
(c1nail.f. kiirii1npnszta. fiirdtivizillatosiló (pnr.1 

pasztilla vagy 111ús a\akha11). pipcrchorax. 
szohafüs\li!ii virúg (fo!yadl,k-. papír-. por-. 
kúp- vagy n1ús a!akhan). illatosító boríték. 
púrnúcska. · ú. n. sachct. illalosítotl papír
lapok és 1nandulakorpa. i\l:itositolt fiirdíisó, 
korong-okba préselve. Sapino\ Fich\cnn:u.!l'l
n1ilch l•s Sapinol Fichtennadclbalsn1n ut'.'Yl'll 

f orga \0111i>akerii le') fenytikiYnIUl tok. il \ai.osi tot 1 
Yizek a!knholtartalcnl nt:lkiil. izzadúsl fel· 
.<>zívú papirosok h·l,kony italópapirsok. i!· 
\atnsí\Ya s t•s(•\Jpg hinUipurral yagy puderre; 
heYUllV<I kis \.;i'Hl~'Y('t'Sk(·k alakiúhan) '' 

1 

1 

1. 

A cikkek forgalomhahozat.11tmál 
alkalmazható haszonkuksok a 
beszerzési árhoz hozzt1sd1m!t-

hnfó 
~ugyher. haszon 1 kisker. haszon 

kiszerelt 1 kimért kiszerelt 1 kimért 
Ofo O/n 

• 

20 20 50 60 

A védjegyz....tt cikk,~k 
egysrgcs fogyasztói 

árából a vis1.onte!adók-
nal{ engedmények 

nagyker. 
1 

ki~ker. 

"fo 

H ~i! 
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Az árucikk n1cgnevezl-sc 

b) ncn1 illalosítotl gycr1nekúpolókenöcs llano· 
1in~cré1ne), horsavas vagy szalicilos hintöpor, 
ncn1 illatosított gycr111ckhin!üpor és ncn1 il
lalosílolt vazelin 

e) fcj111osópor. fcjn1osópaszln és fej1nusóvíz 

4 Illóolajok, t•s:cnciák, illat- és :arnatanyayok (a 
v{untarifa -!28--1a2 . .szú1na alú tartozó cikkek 

ri Gafénikus kés:ílniénuck (a vúnüarifa -158. SZÚJ11;1 

alá tartozó cikkek közül): 
a) kiszerelt sósborszesz és az ()rszúgos Köz

l'gészsl·gligyi Intézet {dini gyógyszerkülünlc
gcsségként ne1n törzskönyvezett bediirzsülií· 
szerek kiszerelve .. 

h) az Orszúgos E.üzcgészs(:giigyi Intézet últal 
gyógyszcrkiilönlegcss(•gként ne1n lörzsköny
vczetl lcrinésze-tcs és 111estcrsl•ges úsvúnyi 
gyögy.sók kiszerelve 

() Gyóyyásványvi:rk (y{unlarifa 1:1·1. szúin) kisze
relve 

. 

A cikkek forga!Ombahozatalámíl 
alkalmazható haszonkulcsok a 
beszeril!si árlrnz. hozzász<imit-

hato 

nagyker. hn~zon 1 kisker.haszon 
kiszerelt I· lc1mért kis1crelt 1 kimért 

n/n n:o 

15 15 . 30 35 

20 20 40 fi() 

,,-.o ·--0 50 75 

"' 
!11 - 20 -

15 - 20 -

15 - 20 -

A v&djegyzett cikkek 
egvsl!ges fouyasztói 

árából a viszOnteladók-
nak engedmények 

nagyker. 
1 

kisker. 

"/u 

ilö 2a 
•lO 28 

46 33 

:!4 16 

. 

27 16 

27 16 
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A belföldi származású keserűvizek árának 
szabályazása. 

- A 111. kiL közellúl{tslfgyi miiniszter 40.601/19:±:·t 
I\. }.1. szún1ú rc-n<lclete. -

A 9.280/1941. ~1. E. sz{unú rendelet 1. ~-ában 
foglalt fclhatahnnzús alapján a következőket ren
<lelen1: 

!. §. 

(1) A belföldi szúnnazású kcseríivizeknek, 
glnubersós vizeknek és az czckböl elöúllílolt gyógy
keserüsóknak az alapúra 30 °/o-kal felc-111elhe!ii. 
Alapár alatt a jelen rendelet i11egjelc11L-sekor ér
vl~nyhc-n t.évii ter111clöi· \adási {u·nak a fúzisadóval, 

· fogyasztúsi adó\·al és gy(igyhclyi illel(~kkcl csök
kcnlelt összegét kell érteni. A. felen1elt alapár ki
.szún1í,Júsánúl n1ulalkozó törcdékfillérek egész fil
lérre felkerckítcndiik. Az így kbzúrnított új alapúr
hoz a fú;dsadó. a helyi fogyasztási adó és - Buda· 
pestc~1 - a g-yúgyhelyi illeték hozzúsz{unílható. 

(2) A viszontc1adó kereskedők a (3) hek~zdés 
szerint kiszán1ílott úrhoz az alúhbi haszonszázali':
kok a\kaln1azúsúval kisz{11nflott haszonüsszegct ad
haljúk hozzá: 

nagykercskedök 25 °/o 
kiskercskcdiik ;)Q O/o 
gyógyszertárak .10 °/o 

Un Az úru beszerzési úrát a következöképpcn 
kell kiszárnítani: A sz{unlúval vagy egyéb hitelt-

···.~rdeírÍlií rn6doil ·igazolhalÓ' vételárhoz hozz:í.szán1íl
ható az áru lá,·olsági szállításával kapcsolatosan 
a vevüt terhelő Yasúli, szállítási- vagy egyéb (cso
magolúsi) költsl•g és az árut lcrhelil közteher, vi
szont Jcvonandók: 

a) 1.tz árcngcdrnény (rabalt), 
b) a p{~nzlárÍ engcclinény ;) O/o-ot lllCgha}adÓ 

része és 
e) a forgalnli jutalék. 

2. §. 
A.„ kescrüvíziizcn1ek az 1. §. (1) bekezdése 

:ilap}án fcle1nelt árakat' fel!ünte!ö i'észleles új ár
jegyzékeiket kötelesek az Országos B1.llneológiai 
Egyesület (Budapesl, II., Szilúgyi De1..sű-tér 1. sz.i 
útjún a 111., kir. JZözellútúsi lliYatalhoz (íludapc.s!, 
VI., Nagy111ezií-u. 1. sz.) a jelen ~delet ha!ályha
lépés~től szún1ítolt ao 11:1pon beliil benyujtani. 

3. § . 
Ez n rendelet kihirdetésének napjún lép ha

tályba. 

Budapest, 19·!il. augusztus hó 5. 

A 111inisZ"ler helyett: 
dr. Jakabffy Károlu s. k. 

úllan1!.itkár. 

(~legjelenl a Budapesti Közlöny 19-1-3. augusz
tus 7-i. számában.) 



;\,~",,:;~~;~':\"=.''~!~:.'f ,li~!1l'.i · • J'l~ -. .::ymlol"l:,, •"""•l••"'-
kötelezettségt,~~5~~N~~~~ésébe történő ,· .. 1 .... •.•.·.' .. • 
A ni. kii:. közcllút:'isiigyi 1ninisztcr. !.l. kir. I~fiz- /)-

cllútú.si lliv. :J57.710/194il. X\'. fő. o. sz. leiratn.-
Jfauyrirors:::áoi C'uóuys:::erés::: Er1u1•siill'f. 

A Nngy-B_udapcsl tcriilctén kívül levö gyógy
szertárak a gyógyszer készít(•séhez szükséges zsir-
1ucnnyi.ség biz·losí!úsúra hérhizl:dúsí szcrzödl\sl ez
idöszerint a hízlaló beszolgált.atúsi kölelez-etlség teljc
sí!ésého türténö besz{unítás iuellctt ne111 köthetnek. 

A 111agúnhúztartús zsirsziikséglcll>nck fcdczl~se 
cé\júból bl~rhizlalúsi szcrziidés alapján lekötött ser
tések ugyanis a hizlaló heszolgúltatúsi kötclczclt
sl~g tcljcsítéséhe nen1 szú1nílhatók he. 

'J'ekintel_lel arra, h(1gy a gyógyszertúrtulajdo· 
nosok (bérlök) :'dla! a húztartúsi zsir.'iziiks{•glet ft'· 
dezt'~sl're szo\gúlú scrll>SL'll felül hl·rhizlalúsi szcrz(i. 
dl·s a!apjún !ekölti!l tovúhbi l dar:ih scrlt•s. Jénye
gt'~ht•n n1ag(u1hérhízla!úsnak tekin!cndii. pz(>rt a lu~

relnu•I lcljesithetiínf'k ncn1 lalúlon1. 
A vidéki gyógyszL·rtúrtulajdonosok (h{~rléik:l 

rl·szérc 111egadalott az a lche!iisé~. hogy hcszú111í
tús nélkül hl·rhíz!al(1s. 1nagúnhíz!alús. illeliíleg a 
törvényhalúsúg i:lsii tüszlvisc!éiihez ht;nyujlotl 
igénylés alapjún gondoskodjanak a szóhanlevii 
zsínnPnnyisl·g l1izlositúsúrúl. 

Budapt•sl. 1n.t:-L oklólH'r UI. 

A Bliniszter re1H.lelc!léböl: 
O!uashatatlan aláírás s. k. 

111ini.szteri lnnúcsos. 

A jövedelem- és vagyonadó, valamint az 
általános kereseti adó 1943. évi kivetése. 

·-- A 111. kir. p(~nziigyn1inisztcr 6G.000/1943. V 
szún1ú körrendclctc. -

l\iYonalos közlt>s -

(l'ala111ennyi nt. kir. fJl;n:iiyyiya:yató.wígnak, vafa. 
nu'nnyi 1.-eriil<•ti ni. kir. adá[t•liigyclöséynek és n1. 

kir. arltíhí11atalnaI.-.) 

A kereseti adóról szóló 192i. l·Yi :JOO. P. :\I. 
s~:ú111ú hivatalos összeúllítús (I\. I-I. 0.) 2·!. §-únak 
(2) bekezdl>séhcz fíizött Litasitús (1) bekezdése, \'a~ 
la1nint a jüvcdcle1n· l-s Yugyona<lóról szóló 192i. 
t~vi 500/P. :\-!. szúrnú hiv:italos összeúllí!ús (J. \'. 
H. Ü.) '15. §-~ának \2) hl'kezdl·sl>hez fiizött ttasílús 
(1) be.kezdésében foglalt rendelkezés t>rteln1éhcn a 
pénzügyigazgatóságok n1indcn é\' január haYúban 
1ncgin<lít.júk a jövc<lclc1n- és \'agyonadó, \·alan1inl 
az últalános kcrcsc!i adó kivetését. 

Az lH-13. (•\'re szóló jiivcdclcn1· és \'agyonadó, 
vala1uinl nz álla!únos kereseti adó kivetési 1nun
kálalok egyönle\Üségénck hizlosílúsa (·rdekl·hcn. a 
fcnte1nlítell hivatalos összeúllítúsban foglall fel
hata.hnazús alapjún, n klivelkezökcl rendele111-: 



7.- §. 
. Az általános kereseti adó alá larlo::ó hns::onhajló 
fnglalkozósok jövcdclr:?:énck s:::á1nbauéll'lc a j6Pt'

delc111adá s::c1nponljúból. 

(1) A .J. V. H. 0. 19. ~-irnak (1) hekczdi·sc 
szerint az állalános kereseti adó alú tartozó ha
szonhajtó foglalkozá.:; jövcdehne gyanánt ál!alú
han azt az összeget kell a jövcdele111adó alapjául 
venni, an1ely összeget az illető haszon.hajtó foglal
kozás jövedcline gyanánt az adóévre (19-!3) szóló 
últalános kereseti adó kiveté:;énél, idényvál!alko.
zásnál pedig azt az összeget keU a jövedelc1nadó 
alapjául ve111J>i, a1nclyet - a liHl.G00/19-10. \'II. 
sziunú rendelet 5. §-ának (2) bekezdése után so
ronkívül 1ncgú!lapiloltak. lla a foglalkozás (jö,·e
dele1nforrús) az adóévet rnegeltizií évben kclctkc
zctt, úgy azt az összeget kell a jövedclc1nadó alap~ 
jául venni, a111elycl az adóévcr n1egcliizö évre 
(ln·!2) szóló {1llalúnos kereseti adó kivelésént!l 
111cgú llapílol lak. 

(2) A jövcdclcrnndó alapjúnak 1negállapítú
.súnál tehát a hasznothajló foglalkozúsok jövcdeI-
1nébüJ csak azokat a lehertétclckel lehet levonúsha 
hozni, a1nelyek az tíllalúnos kereseti adó. kivetése 

Rheumalikus izom- és izületi 
""" bántalmak histamin-kezelésére 

Kenőcs lnjectio Solutio 

'Úíü<lŰsi~6nt.·- figyele1nbc nen1 vétettek. ~fin!-
! Pcdirr a kereseti adóról szóló 1927. év.i :100/P . Jogy o ö , 1 d. ·1 !„. 
AI sZátnú II. . 15. §-ának (2) be \.ez :~e 1ez u-

ö"tt utasílús (2) bekezdése szerint az ad.oeve! n1cg* 
z1 .. ·· évben fizelel't úllalános kereseti ado ne111 e ozo . 

1
„ 

11 
.. 

1 
, 

•onhaló le, az ezen a c1m.en 1zcte ossze~. :voih~
~ára csak a jövedele1uadónál van lehetoseg, YI:;ont azoknak az adósságoknak tényleg fizetett ka
inatait, an1elyek az üzlet érdekében keletkeztek, 
csak az általános kereseti adó alapjából szab_ad_ le
vonni, az ily kan1ato.k tehát a jöYedcle1nad~nal ~: 
jövede1en1források tiszta jövedel111énck 1ncgalla.r1-
tásánál tchcrtélclkénl figyc!en1hc . ncn1 vehclok. 
Félreértések elkerülése végett tchút figyelI11ezlete111 
'lZ adókivetö ha·tóságokal, hogv 111indazokban az 
~;et~kbcn a1nikor az általános iereseli adó alapja 
becslés ú'tján nyer n1cgállapítást, a becslésnél r1.z 
adózó üzleti adósságaira is figyelcm1nel kell lenni, 
a jövedelcn1a<lókivelésnél pedig az üzlc.ttel. :·agy 
haszonhajló foglalkozássnl összefiiggö adossag1 ka
tuatok lcvo11ását 1ncllözni kell; viszont az últal:'t
nos kereseti adóalap után kivctcll l's az adóévet 
111cnclözö évben tényleg kifizclelt úl!alúnus kereseti 
adÓnak, úgyszintén az ez utún fizetett késcdc_ln.1i 
k:unatoknak Cs behajtási illclékeknck n levonasat 
111errtanadni azon a círncn. hogy az últalúnos kere
seti adó alapja hPcsll•s útjún nyert 1ncgúllapítúsl, 
nexn lehet, hanen1 a szóbanlcvö adót es júrulCkait 
nlindcn olvan cselbcn, anlikor az adózó szúrnszeríi 
bevallást ZHloll, az adóalapból le kell \'onni. 

(3) Az 1938:XX. te. 18. §-ában foglalt rendel· 
kczés szerint a kötelezett állal Inegfizctctl bernha-
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zas1 hozzújárulás az ál.talános- ken~scti adó, vala-
1ninl a jövede!c111adó alapjából, az 19-10:XXII. tc. 
37. S-a alapján júró lieruhúzási pótléknak az 19-!2. 
év~cu tényleg hcfizetcit összege pedig a jö\·cdcle111-
adó alapjúból ncn1 vonható le. Ehhez kt'pest 11vo
n1alékosan · felhívon1 az adókiveUí ha lósúgok ·fi
gychné!. hogy az adól;vet 1negclib:ö évben bcfizc
telt heruhúzúsi hozzújúrulúsl - tekintet nélkiil 
arra, hogy azt az adózó az lH-!2. évben esedékes 
részletre, avagy a késübbi é\·ekhen esedékes rész
letek fejében fizette he - se111 az általúnos kere
seti adóalap n1egúllapítúsa sorún az adóköteles 
Uszlu jövedelc1n kiszún1í!úsúnúl a nvcrsbcvétclhül. 
sen1 pedig a jövedele111adú alapjúnal~ kiinunkúl{is:~ 
sorún az összes jö\·cde!en1forrúsok jö\·cdelrnének 
együttes összegébiil. az egyiillesen kezelt kiizadókr:t 
leljcsilell hcfizc!Csbc'il pedig a bcruh:b:úsi pótlékra 
adóc!iiírúsok arúnyúhan esti n~szt ~ Ullll'llllYihcn 

:iz adók Ie,·onúsúnak cgyúltalúhan helye is va.n, 
a jüYedelcrnadó ~alapj:"!Ji{JJ levonni ne1n szabad. 

11. §. 
pq A gyúgyszcrlúr:rknitl külön i•rt(:kelendii a 

gyógyszcrtúri herendczl·s (felszerelés), anyag- és 
úrukészlct, követelés l•s tarlozás, 1nint üze1ni töke 
és külön értékelcndií a gyógyszcrlüri jogosílY:íny. 
1nü1t !iikeYagyon. 

BBROBMNmCHINOIN 
Roborans, Haemopoeticum, Hízlalószer 
100 tablelta 

. .\ g)·ógyszertárak _ 
kapcsolatban azoknal . 

, iclYek a rendes Cs a szokasok-,u1 ~ 
1 

. .. 
111 egfelclő iizle_li könyYekct vezetne\. _es _:tz ~tz

leti yagyonról évenként a kcrcskcdch111 lor\:cn~· 
reudcl·kezl·sénck n1egfcleli_í vagyonn;érleget. l~c5z1-
tcnck. az iizc1ni Uíkc értékét a lcltar szcr~n.11. \'a
<ryonúllapol úlapjún az lU-12. évvl~gi hcszerzt'SJ ara_k 
~~erint kell 111egúllapítnni. Azokn{d a gyógyszert:;
raknúl, a111elyck :.;en1 n1l•r!cgcl, scn; lcl~ú!·t 1~c1_1:,_1~_t'
szílcnek, hanc111 csak a h. II. Ü. DŰ. ;-)-ahoz ~.uz.oll 
utasítás (21') hekezd{~sl~ben en1lilclt egyszer.u ic!
jegyzésekcl vezetik s íg?: úllalúnos k;rc~et.1_ at~-o
alapul szolgáló jö\·cdchnuk csak hccslt•s U!.Ja!l .d
lapílhaló 1ncg, az iizen1i li',kc -:érlé.l~él, a g~:ugy~zcr~ 
túr sajúlos vbzonyainak 1negleleloen. az a_llalano.s 
kereseti adóalap 1.5-5-szörüsébcn kell lcl\"enn1. 
Ezz-el kapcsolatban és a húhorús flllapolt:d. i~ssze
függ(í hc:.;zerzési nchézs{•gckrc .tck1nl:tlcl kivctelcs 
niéltúnvo55{1'rból 11en1 etnclek Pszrcvell'll az ellen, 
hogv i;z aciÓkiveHi, hn!úsúgok a falusi kis ~~~(i~~
szer.túrak úllalúnos kerescli adóal:ipul :.;zulgalo JU
\·edehnét - kizúrólag a húhorú larta1núra ----a \"l~
!ósúgnak 1ncgfc!cltien kin1utalolt, ~-ag~· 111cgallap1-
lott for"tdorn 18-21°/o-úhan vegyek lel. 

(f>) t"t • .\ "vónyszertúri jogosilYúny {•rtl·kl·ül 
:;) · az ~;Iy;;1 szen1l,lyjogú gy6gysz:'rlúrak1_1úl. 

a111e\vekhen az 19-12, {•vhen okleveles gyogyszert•sz
:.;e•réci yolt alkalnHlZ\'H. az 1H42. 0\·i forgalo111 két
sz~rcsc. n1nPlvekhen ilyen segéd ne111 Ynl! :dkal
tnaz\'a, annal~ egy és fl'.lszcrcse, 

h:1 ·az olyan- reúljogú gyúgyszt>rlúr:iknúl. a1ne· 
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Iyekben az 1942. évben háron1 vagy ennél töhh ok
leveles gyógyszerészsegéd volt a1kahnazva, az 19-!2. 
évi forgalo111nak 2.75,'.szcrese, atnelyekben segéd 
vagy" egyáltalában nerú, vagy háro111núl kcvcsebh 
segéd voll alkaltnazva, nnnak 2.25-szerrse vecncl/"1 

fel. 
(6) Az olyan sze111élyjogú gyógyszcrlürnt. a1ne

lyet özvegy vagy árva haszonélvcz. abban az eset
ben, ha az 1876:X.IV. le. 129. §-áÍlrt11 e111litctt ok
leveles kezelőn (gontlnokon) kh·iil n1ús okleveles 
segéd nincs nlknhnazva, segédnélküli nyórrvszertár-
nak kell tekinteni. b. 

0
' 

(7) I-Ia a gyógyszertár az 1 D-12. évben visszter
hes szcrzödés útján került az adózó birtokúba, az 
illetékkiszabús során' alapul veti vétel0r {•s a ki
szabott illeték együttes üsszegél kell - 1ncgfclclü 
inegosz!ás n1cllett - az iizen1i lökc évenként. ille
tőleg a gyóg;·szcrtári jogosi!,·úny ('.rll'kekénl szá
mításba venni. 

IL E u K 0 p IL A s T 
Magyar gyártmány! 

a közgyógyszerellátás, 
a MABI, OTI és 
az összes kórházai: részére 
szabadon rendelhető. 

s E E R s i) 0 R 11' • Budapest. 
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13. §. 

) 
• 19'!8 · , .. ,: te beruházúsi hozzájárulás 

Cl (5 • ..,.z ' ··'-·'-· . ' .• 
f .. '•b n fennálló tartozásnak a vagyonado alapJ.a
CJC e 1• 1 von·ls tel·intctében tiltó rcndclkczest 

Dúl vn o e • · '" d '! · 
t·trl. ·ilniaz. Ehhez képest fclhívo111 az a o u-

nc1n • • · ' J·"t 1 , t" liatósárrok finyeln1ét, hogy a f1zetesre ... o e e
,.e 0 ' o o • · j • •' 1' k 'lZ 'l 
. t •t terhelő beruházas1 1ozza1aru asna • • .• 
zet e .. . 1 ··i l tl 19.f" ev verésze anielvet a f1zetesre -.o e czc · -· .. 

„ '1- 1· neni' fizetett az áUan1kincstár szcn1ponlJa-
ncin '- · ' ' 11 f ·{' t "J·ekövetelésnek tekintendő és annak 1gazo 
.~0 ~e' ·iz 1943 évi vagyonadó. kivetés alapjául ossze• • ' · ..... . , · · 

In{iló tiszla vagyonérték 1ncgúllap1tas? s?ran a 
szo t.'I t' r"\''ll' összértékéből töketartozaskcn t lc-,.unyon .l 0 • '- 1 • • 0 , d · PI. ha a fizetésre kötelezett ter 1ere n1eg
\on.ln o. .., !' 30 OOO p ·1n1clv 
állapított heruhúzúsi hozz:qaru as .. -· .. ' ·. „ -
20 egyenlő negyedévi részlethe;1 .tiz~l~n<l~, t~1n1t.i.~1 
. fizetésre kötelezett az 1938. cv1 ol\tol~et _ho 1-lol 
~94? éYi dece1nber hó al-ig ellell l / cvnegyc<l 
ai:ll~· esedékessé vúlt ncgycdé''.i 1.GOO ~-Y~l .. va~ 
1 . tr·1l'·J·Ji·1n ·1n1elv összege!. nnnt az 19.!-. e' l dc 
Hl < "'\ ' • ' • ' 1913 

1 er hó 31-én fcnnúlló tiíkclartozasl, az · · 
cen1 ) !ól "teles vn
, .-

1
„ 101.011 .Hlú kivetése sorún az at '- 0 

e' 1 't:> • • ' l kell t .-11·~r1·ak o"s<zértékébűl Hiketartozaskcnl e gyon • 0 • • • _, 

vonni. 

18. §. 
.-l !J!/L'rn1ckkcdvc:1nénut ~lri::<í jöve:lelcn1adri

olanyo k llfl[!!f OJl(f(] okol cl e: c/ l seuc. 

Az 1H-10:XXII. tc. ·12. §-ónak 1. pon.tja sz;.~·int 
azt a töbhgycnnckes adózót. nkin.ck , \1szta . .1~~·~-
tlelnle ;:1z t'.·vi !'.2.(HH) P-l ni:n1 halud,1a t~1l: az n kt<.· 
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vezznény illeli n1eg. hogy a jövedcle1nadóalapjáhól 
az első és nJrísodik fC~.~crn1ek ulftn 200--200 P~I. n 
harnu1dik és negyedik "gycrinck utún ;{Q0-:100 P-t 
ininden tov:íbhi gyennek ut{in 500 P-t le kciÍ 
vonni. Az idézel'! rendelkez1;s szl•rinl ez a kCdvez
n1ény csak azt az adózói i!lcli n1eg. akinek tiszta 
jövedehne az évi l .000 P-L ille!iíleg- az évi GOO P-t 
n1eghaladja s így alanya a .iövedcla111adónak. Az <I 
körühnény !ehiit. hogy n gycnnekkedvez1nény fi
gyelcinhevétele és az lH-1-0:XXII. tc. :HL ~-únal~ (;i) 
hekczdésc szerint az 1.000' P adón1enl~s jöveá~·
letnrc esti 10 P Icvon<i.s:i u!ún nc111 1narad ki~·cthetií 
./övedele1nadó. ncn1 \'Últozlalhalja incg a i. V. I-L 
(). 27. §-a f>. ponl,iúnak azt a re1Hlelkezé.s{•t. horrv 
azok az adózók, akik alanyai a jöyedele111adóni;J~. 
lllf!r ~.OO<~. P-t 111cghalad6 érlékíi liszl:i vagyonuJ~ 
utan is ko!clesek ,·agyonadút fizetni. .\Ieghagvotn 
!chút tlz aclókivetii hatö~úgoknak. hogy· n1(1~dcn 
ol~·an ~scthcn, ani.idiin az adózó a gyer1nl•kkcdyez-
1nl'ny folylún. vagy uz 1.000 P ad6111enles j(h·cde-. 
lcrnre csií 10 P Je,·onúsa körclkczléhen 1nen.tesiil a 
jöYedelen1ndó fize·tés(' alól. a vagyonadót az ;).000 
P-1 111cghaladó adóköteles ti.szia ragvona utún ves-
si'k ki. · 

e 'W'& -o cH 

P A N T A L „ e H 1 N o e N. 
Hazai növényekből összeállított hashajtó
szer, a legm,akac;sabb székrekedést is meg-

szuntet1, 20-40 tablett~. · 

19. §. 

... -tz adó:.á vis:.onuaiban l>c<illó v<Í/lo:.ások 
n !I i l 1HÍ ni art dsa. 

H3 

( t) · ?i.Icghagyo111 az adókirctc'i hatósúgol~n;~k.; 
1 "Y 1nindazokat a honvédelnii szolgúlatot lel.rcsi!o 
IOo~ ,, • . J lJ , '[' f' 1 iparosokat, kereskedok:t e.s In<:s 1as:1~0. _i.iJ_ o . '.Jf.;· 

Jalkozúsl, vagy szcllcnu szabacl!oglalkozast lol) l,\l~ 
szcniélyekel, akiknek 1942. évi ú!lalúnos kcrcsc.ti 
adója, illetiHeg jövcdclen1adója a hadhavonulas 
n·ip.jútól kezdve a 215.:38i/1H41. VII. szútnú rcn
d~le.lenuncl adott fclhatnlinazús alapjún adóclen-

>< "Cdés cinH~n lörölletell -:- a1ncnnyihen adóalapjaik 
·:g: Űjbóli n1egúllapítúsút januúr, hó folya1n.ú1.1, n:n1 

::t.•.·.!:. kérték -, írúshcli úton haladcktalanul hn·.iak. lel. 
, ho•'Y adóalapj:dk újabb n1cgúllapí!úsa céljúból ad~-.f he;,;Ilúsukal zúros hatúridfin belül terjesszék clo. 

ii· :\ felhívúshan figyel!neztclni kell :iz t~rdekeltet. 

.• 
• .. · ...• ···.·:~-.-·-.·.··.·.. illetöleg nH1~~1.~a '.ain

1
1a_

1
zottjú t 1 ( ,1 ·1agyonkl;zl1~Uí1jé!) 11

a
1 
h1 ~:~ ·~ rallús kiú! 1lasa\"a i:apcso a HHl a .JC cl re te •„, 

>:§: · 20. R-únak (2) hckczcll's\•bl'll foglaltakra. :\z ilyen 
fil: fclhívúsr:1 eliiterjesztcll he\"allúsok a\!1pjún az acló-

::;···.· .. ·-~.·:.~_.··i_.·.. alapot n1indt>n esetben új ki\·etés útjún ke!I nH'g-
J!: úllapítnni. 

""I;. (2) Elrendclcn1. hogy az aclúkiYeti'.í hatósúgok 
:{Aé> ininclazokal az ese!ckcl, a111itlc'in valarnely aclúzó -· 

::._·•.•._;:._ .. _~ .• _•jP.: .. :~-,~·:··;·:············.··.·.• •.•. • .. ··_.·.·.•.' !~;~i~~ :- :: ~~~~ti:~ ~:.;l(~ll~ <;;j;.)~~~. 11~:)~~:~;;~~~! t~\:~,~~j:l11{~1~1l~~'})~ !;, volta el:en felszóla!.l•s adójúnnk súlyos vo\lút Yaló-
színüsíti, aYagy al-:inck jöveclehui. illetii!eg kcre

,:~>:-; scli viszonvtli tartósan lcron1\ollak és crriil :1 111. Í•. kir. adóhh:alal húrmcl)· úton lndomúsl szerez, far\-

.1 
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sák nyilvát~ és a küvf:[kezö évben, január hó elsfi 
napjaiban. írásbeli úlon figyeln1eztessék arra,, hogy 
sznhúlyszerií adóbevallás csatolása 111ellett ndoalap
júnak újabb n1egállapílúsát kérheti. 

* 
.-1 rendelet IJH'gjclcnt a Budapesti /(ö:lönu 

J9-i3. évi február hó 18-iki szárnában. 
A rendelettel kapcsolatban felhívjuk a gyógy

szertárak felelős ve:::ctőin~ck figucln1ét a követke
:őkre: ·_q 

1. A I\.ö:iga:gatási Birúsáa 21 JS, s:. elvi ha
táro:atában a kfioelke:öket n1011dfa ki: 

a) a ff!fÓf!!JS:l'rfári jna ti.íkeérfékének :ncgbc: 
csiilésénél a fnraalon1nak n1indcn oluan allando 

.jelleaíi 11áflo:::ását, amef!J a {f!f<Í!flJS:erfúrnak az adó
tíocl rnegclő:::ő évben elért foryalnuít és a forgalnn1 
ucíllo:::ds~t kövt•fkt':::iében a ff!JÓfl!JS:crtár forgalrni 

· t~rlékét és aldJan a fJ!fCÍ[l!fS:l'rfári jog lirfékénck a/a. 
kulását bcfofyásnlja, figyefe111be kell Vt'nni. ha a 
i1óltn:ás n: adóévet IIH'[!&lii:(j év uégéiu J.-cJoelke
:l'll lJc: 

l>) s:crnélyjogú f!!JÓ[f!Js:crtár nklcoch·s ue:ef6-
jél (qnndnnkcíf) a f!lfÓ[!!JS:l'rfári, inrf, f6kcé~fé~.-f>,11cf.
l1H'(fCÍflapf/ÓS<ÍT1Óf ncnl lehet Sl'flt:<!kcnt s:_anlllasb~ 
Vl'Tlni. ha a jog tulajdnnosr1 a ff!fOff!IS.:crtar pc.:ete
sébcn. önhibáján 1.-iviil és tartósan "'al.'adáluo:va van. 

2. A I\ö:iaa:yntási Bírósáy pún:iirn1i ns:tá
lqánnk 8056/19.19. P. s:. halárn:nta kirnndta: a 
Ú!JÓ!J!JSZertári joy fijkl'érlékénck a forgalorn b~:o
nyos. a~ adókivl'tési k{irrcndelelekben llll'[!hatc~ro
;ott többs;iirösél11·11 p(l{f) s::cín1ítcísa IH'Ill olyan JOf!~ 

s:abály„ an1Uől ind;1kolt t•selbt'll 11e lehelne eltérni. 
/lften indokolt eset a:: is, fia a foraa/0111 arányta
la~úrl na[J!J rés:e 11agyl1a11i árakon lebonyolított 
forya!o111ra esik. Uyuanis kétségtelen„ hoou a s:or
:ós:ánzok olyan gyóyys:crtárakat tartottak s::ern
l'liilt, arnelycknél a fnrgaloni a nagybani és ki
c.<>inybcni átakon uafl.Í n1eaos;t<iddsa a s::okásns 
keretek kö:ötl niozog. 

S. A:: 51.677/Flll.--19.18. és a 75.98-í/F/l.-
J!l-'10. s:ánní pén:ii(f!Jillinis:tcri rendeletek értciTné
bc n a 111ayá nvé ll!J· n !J i l V<Í ni art ó kü ny 11 1>1_' 111 ll f at <Ísa 
llí'Tll kötelező. 

!{ozmetikai cikkek forgaln1i adóváltság alap~ 
jául szolgáló kereskedelmi értékének 

megállapítása. 
- .-\ Hl. kir. pl·nziigytniniszler 202.-1·1-l/19-ll. XL b. 

szún1ú körrcndclctc. -

(\"ala1ne11nyi Ill. kir. 11én:iigyiya:yalósúy11ak és 
pé II: iiyy i ya: f!OI Ó.WÍ!JÍ ki re 11d eft Sl~[f llí' k. .'i: <\ /,· h cl !/C i ~ 

ken.) 
.-\ gyógyszcrészl'k. droguistúk, vala1nint :iz il· 

Jalszerek &s húztartúsi cikkek forgalon1ha hozúsú
val foglalkozó kcrcskedíik úllnl elíiúllílot\ és sajút 
kiskercskcdchni üzleliikhcn forgalo111ba hozott 

,-=:-alúhb felsorolt koz1nc•tikai t.:ikkek forgaln1i adú
rúltsúgúnak alapjúul szolgúló kercsketlelini &r!{•kl>l 
(158.000/10:-\:L szú1nú pénziigyn1inisztcri rendelet 

S. -(7) bekezd!!s) az 1942. éYi januúr hó l·i 
a küve!kezüképen úllapílon1 n1eg: 

10 



Briliantin . . .. . . 1 kg 8.60 p 
. 

Depilátor .. . . . . . . 1 kg- H.- p 

J)ióolaj . . .. . . . . . . 1 lit. 8.GO p 

Fcn):öi!lnt .. . . . . . . 1 Iii. 15.60 p 

Glicerin 1 1- <r ü.- p .. . . . . . . . . 'o 
Flajrcgenerúlor 1 Iii. 7.80 p 
1\:ölnivíz .... . . . . . . 1 lit. !G.80 p 
Lolion ... . . . . . . . . 1 l·il. 12.()() p 
I-lúsvéti locsoló 1 Iii. -1.- p 
IZörö1nlakk ... . . . . 1 li l. J.l.- p 
ParHín1 . . . . . . . „ .. 1 Iii. 50.- p 
Púder . . . . . . . . . . .. 1 1-,, 'o ~l.HO p 
'I'ejkrén1 . . . . .. . . 1 J·rr 'n li.80 p 
Napolaj . . . . .. . . 1 iiL 7.-10 p 
Szájvíz .. . . . . . . 1 1 i !. 1:1.- p 
Fogkrén1 i~es luhus lucalj:1. a.~o p 
Fogkrén1 H-és tubus lucalja 5.- p 

Fog-por .... . . . . . . 1 \'<r 'b 2.50 p 
lzzadús elleni :;zer I· „ 

'b G.- p 
Sósborszesz ... . . . . 1 ! i t. 11..\10 p 
Sharnpoon .. . . "" .. 1 J·c; 

'o lG.- !' 

A1nen11yiben valan1elyik l·rdekelt :1düzú az 
adóvúllsúgot útalúnyiisszegbcn fizeti, az útalúny 
összegl·nek 1ncgúllapílúsúnú! 1 H-tl. jan uúr hó 1-!iH 
kczdiidiílcg a ft'nlehh felsorolt cikkek (•r!l·ke vcendií 
alapul. 

Ezúttal is fe!hívo1n a Cí1n figye!Inét arra. hogy 
a felsorolt úruk cliiúllítúsúval foglalkozó iparosok 
(·s kereskediík forgalini adúvúltsúgút csak kiv{•te
lcsen, abban az esetben lehet (!lalúnyösszegben 
111egúllapílani, ha nz érdekelt adózónak n tizóban~ · 

• 
147 

''";,cdliúrukból' elért forgaln1a 11en1 jelentős, egysé-
• rr gyúri jellegü rnúrkás árut nen1 ál-

o'l> 1 ·· ··1 · 1 · 1 1 · · 1 
l •t >Jő 5 ecryéb toru incnyc ( is, p . logy 1parr a -

1 e "· · J 1 1 · ·1 d • kalniazollakat s:1n .. tart, nu o \.O tt_a teszi_ ( az_ ? _o-
vúltsúgnak iH_alan.J

1
·o
1 
ss

1
zcgbcn . ,

1
·
1
alo. _1n_cgallap1.t

1
as_a

1
t. 

\ 1-ozrnetika1 Cl.: \.C '- 1nega ap1lasnra szo ga o 
; iva~rokról. vala111int a tcrn1clt árukról az úlalú
·~~·Oz~lt adózó is köteles raktúrköny\·et vezetni, s 
~1i .úrubcszcrzésekre vonatkozó szún1lúit és levcle
~éscil is tartozik 5 évig 1ncgürizni. 

A fenti kcrcskedchni értékek alapjún adózók 
a nvcrsanyagot terhelő aclüv{dtsúgol és fényüzési 
for•r~drniadót nz últaluk fizelcnd(í forgalini aclóvúlt
súcrfJúl és fényüzési forgahniadóból ncrn vonhatják 
lc,

0 

ennélfogva részlikre a fényüzési rorgahni a<ló
incntes bcszerzl;si cngcdl,ly 1H·n1 adható ki. 

L 

Budapest, lH-11. Pvi dece111bcr hó 13-ún. 

E IUJ K 

fl 1 !: R $ 

A.n1ini.szter 'rcndc!ctéblil: 
f)r. Tillniann .s. k. 

111iniszteri la1u'tcsos. 

0 p L A s 
IVi.'agyar gyártmtíny! 
a közgyógyszerellátás, 
a MABI, 
OTI és 

T 

az összes kórházak részére 
szabadon rendelhető. 

p Q R F , Budapest. 

1 
1 
' l 
' 
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A közgyógyszcrcllátás terhére ben.vujtott · 
számlák másodpéldányának illeték

mentessége. 

- A n1. kir. pénzügy1ninisz!.er 175.9-!-3/19:JG. XI. n. 
sz{unú leirata. -

(A Ill. kir. lllclékkis:abási liivalalnak.) 

l~rtesítsi;: folyarnodót, hogy azok a szún1la-
n1úsolatok, arnclyckel a \d.izgyógyszcrcllúlús ter. 
hére kiszolgúltatotit vényckrül kizúrólagosan a ha
tósúgok és hivntnlok részére hivatalos cl'iokra ál
lítanak ki, - n1Íg azokat n1ús éélra fel ncn1 ha!-iz- -
náljúk - az illcléki díjjegyzék 79. tétel e) pontja __ 
alapján fcllélclescn illeték1nenlcsek. 

Budapest, 19:J7. n1úrcius hó 1. 

.\ n1i1riszter rendelctébéil: 
dr. l\ovás;;:nfl!J·Bo!ldán s. k. 

1ninisztcri tanúcsn:, 

A számlaillctékkel kapcsolatos egyes 
kérdések szabályozásáról. 

- A ni. kir. pénziigyn1iniszlcr ·2.154/19-!):L 
szú1nú rendelete. --

Az 1923:XXXII. tc. i. §-únnk h) és g) pont~ 
júban, vala1nint az 192i:\·-. tc. 29. §-úban foglafi 
fclhatnlnHlzús nlapJún n l~öret1_;;('7,Ökel r<'JHh•lc1n.; 

ólyan irat első példánya, amelyet kc
vagy n1ás ·iparlízlí a saját üzlete !árgv~d

az azokból szúr1nazó követelések f~lől 
részére kiúllH (szátnla, árujegyzék, kin111-

tatás, könyvkivonat, Ieszú1nolási jegy stb.), tek,in
tel nélkül arra, hogy azt a kiállító aláírta-e vagy 
scn1 és, hogy az abban kitiintelclt követelés ki
cgvcnlítését elis1neri-c ,·agy se1n, ha az abban ki
tü~tc!cll érték fiiösszcge (s nen1 a követeiés egyen
lege): 

50 pengőt n1cg nc111 halad . -.05 p 
50 pengőnél több, de 100 pcnglíl 1neg 

nen1 halad . -.10 p 
100 pengönél több, de 200 pengőt 

n1eg ne1n halad . -.20 p 
200 pcngönél tö!Jh, de 500 pcngöt 

1neg ne1u halad . -.50 P 
500 pcngönél több, dc 1000 pengéH 

roeg ncn1 halad . 1.- p 
1000 pengünt'.·l töhh. n1indcn 1negkez-

- dcll 1000 peng() ulún 1.·-- p 
< -,illeték alú esik. 

·<-- (2) lla az iparíizö ugya1ta.bból a vúllalkozúsú-
::hól folyólag üzletfele részére több keresct•i kirnu
--lntúst állít ki, az uióbh kiúllítn!t kereseti kilnula

_tás föösszcgét - ·a khnulalás illetékalapjúnak n1en-
. :'_ állapílúsa sze1npon tjúhól - azzal a v{;ll:tla·li ös;.
-;:-;-szeggel, an1ely ulún az illetéket korúhbi ki1nulatú

son 111úr lerótta, csökkcn!eni kell. 
(3) I-Ia az (1) bekezdésben ernlltelt iratot bank.

pénzváltó iigyle!tel foglalkozó vállalat vúlló-



Ieszáiu ílo1ással •. hi tclf olyósHássa l, tartozásvi;s~afiz:
téssel óvadék- vagy kezességvállalási jul_al.ektels:a
ntítás~al, valan1inl bel- és külföldi fize~es.1 eszkoz

. (valuta, de\·lza), nen1esfén1- és értékp<.~JJ1rforga:o1~1-
nlal kapesolathan állít ki, arra a kitnntct~.t.l crt:k 
főösszegének 1nindcn Inegkcz<lcll 100 pengo.1e u.tnn 
5 f illetéket kell leróni. . . . 

(4) Az (1)-(:l) bekezdésben _cmhlcH 1ra~ rna
sod-ik. és többi pt~ldúnyúra, vulannnt 111a.sol.at_ara, 2 
p illetéket kell leróni. Ez a pé\dúnyonkenll illetek 
azonban az els~) példúnyra ,júró illctéknl•l nagyobb 
ríe1n lehet. \··., 

(5) A folyósz{nnlakivonal_ a benn~ fe~tü:1ti;teU 
értékekre tekintet nélkül, a k1vo1ull ll.'rnn~r\ekehcz 
képest az alábbiak szerint esik illeték <_dú: . , 

1. az o!Yan kivonatra, a111cly csupan a szarn
tún egy 1u1p~n belül hekövetkczell vúltoz~1s~1kat és 
a szúlnlúnak ezeket a v{tltozásokat n1egelozn, vnlai 

1nint az azokat kövelö egyenlegét l·s a „tartozik", 
illctdlcg a „követel" oldal forgalini végiisszegcit 
tünteti fel. az üzleti könyvelési szahadívckrc 
5.7:30/lU-!l. ).1. E. szútnú rendclcl (Ht•1Hlelctel\i 
'fára '.!.117. o.) 8. ~-únak (G) bckezdl·sl•bcn 111egha-, 
túrozolt összcgií illetékei kell leróni; . 

2. 111ús kivonatra az 1. pont szennt 
ték tízszeres összege júr. 

(Hi I\lc!ék1nc1Ítcs az olyan sz{nn'.a (c:szú1no-,' 
lús), a1nclycl frizctési forgalnHtt sz<~h.alyozo .~1e~~1 
zetközi 1ncgúllapodúsban lehonyol1lasra k1.1clol 
hclföldi pénzintézet vagy n1ú~- vúlla\;_~~· a lcho.:~yo 
lítússal kapcsolatban. ncrn kozvctle_nul _a. bell~ld 
ügyfélnC'k. hanetn az nnnnk n1cgh1zásnhol el.Jár 
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tnás bélföldi, pénzintézetnek vagy vállalalnak ad. 
Ez- utóbbi pénzint·ézel vagy~vállalnt úllal az ügyfél 
részére adoll clsz{unolúS azonban a (if) hekez~I{s
Í>eJJ inegszabolt illt•lék alú esik. · fJ 

(i) .-\. jelen rendelet alapjún júrú illeték lern
\'Úsúra a kövctkezö szabúlvok az irúnvadók: 

1. A 2 pengiíl 1neg ne.111 haladó ilictl>ket szú111-

lailletékbélycggcl úgy kell leróni, hogy a kiállító· 
a bélyegei az iratra felragasztani Ps a szún1la egyik 
tételével vag:· kelctl·vel :Hírni, vagy a keletet is 
felliinletö céghl·lyegzi\j{>ypJ felülhélyegezni kölcles 1 

2. A 2 pengiít 1neghaladó illcll·ket lvukasz!:ís
sal (perforúlással) kcltl>vúlasz-tnl! szún1!~dllclékhl·
lyeggel úgy kell leróni. hogy u kiúllítú a hl·lycg 
felsii részét az 'iratnak általa 1ncgiirzendií pl~ldú
nyúra, vag:· ·111{1solatára. alsú rl>szét pedig az iizlel
fele részére szúlú clsií pt·ldúnyúra felragaszlani {•s 

a·hélyeg tnindkél rl>szél :1z 1. ponlhan e!iiír! 1n6dnn 

Ha gyógyszertárt ve·nni, 
vagy ela,lfni akar, 
lordulion bizalommal 

NIGY SBMU 
GYÓGYSZERÉSZ 
Gyógyszerlárak, drogériák adásvélelél 
közvelilö U11ynüksége törvényesen be
Je11yzett cég Irodájához. 
BUDHPEST, VIII. JÓZSEF·HRT. 65. 



átírni varrv feliilhélvegezni köteles . ...-\ kiúllító a bl~
h·cg fels(\~ részével ~llátotl iratpéldúnyl \·agy 111úso-
1;.fol :1 évirr rnegörizni 'tartozik. 

:J .. ..-\ l'oo pcngöt 111cghaladó i1lc!ékct a k•iúllítc'i 
~·<Hasztúsa szerint, vagy a 2. pontba11 sza~úlyozolt 
111ódon. \'agy közvellen fizetéssel [5.100/1931. l\f. 
E. szán1ú rendelt•! (Rendeletek 'J'úra l.·108 o.) íl8. 
§.] keII leróni. . . 

(8) A szá1nlaillch"khélycg forgalo1uhahocsa!:1-
súirr a sz{unlaillctékel az, c!öbhi bekezdés rendPl
kezöéscinck n1egfelelií alkahnaz:ísúval okirati illcték
hélyeggel úgy kell leróni, hogy a ly11kasztott hé!yeg 
helyett a n1egfelclii okirnti illeh:khélycget az crté
két jelzö szún1 kiizep{:n felsii t"s <ll<;ó rl>szre kP!! 
kcttévúgni. 

(9) Ez a renclC'k•t kihirdPlésf' napjún ll•p ha
l:llyba. 

Rudnpesl. 19·1:3. éYi augusztus hó 17-én. 

dr. Rcn1ényi-Schnt>fler Lojos s. k. 
n1. kir. pénzügyn1inisztcr. 

('.\legjelcnt a Bndape.s\i Közlöny 1 g.1;1, :iugu.sz
lus 18-i szún1úhan.) 

Bayerlax a megbízható haslrnjló 

Contratussin köhögés ellen 
Rectal aranvérnél 

B A Y E R A N T A L gyógyszeriái\! 

Iludapesl, VI., Andrássy-út 8,L szám 

Kultuszminiszteri rendeletek. 

A- gyógyszerészgyakornoki gyakorlat 
atmeneti szabályozása. 

.-\ ni. J~ir. vallús- és közoktalúsiigyi n1inisztcr 
9· 120/lH-!.~I. \'. K. '.\f. szúrnú rendcie!e. _ 

.-\ _.n.1'. kii:: vul~ú~- és közoktatásügyi n1iniszter 
:i ni. 1\.u. üelug)'n11n1sz·ferrel C"rclérlYe :1, 1939·!! 

IU8 ' · 1 o. ' . ' ' 
IC. .: ~-a Jan foglal! felhala!Inazús nlapj:ín a l~ö~ 
vclkezokct rPndeli: · 

1. §. 
, (l) A_ gyógyszerészhallgaló a kütelezii C"\· é\·i 

gy~gyszerl'szgyakornoki gyHkorla!ot :iz C" ~-
1 

, • 
<f\'Qrr\·szcn~s· i· · . · "I .

1
. . · o)C cn11 0

,,1 J:J~ ·; .--z~cpzc~r11_ szo o Szahüiyzat (:J:2.DOO/ 
19·10. \. h . .:\L sz::unu rendelet ineu1'eletil · 1·« „ !1.' . ~. J· „. J· • „ . . '. o. ,t Ill. \ll, 

!':~ . • 1t~- ts dJZo datasugy1 1n1111sz·tériun1 Hivalalos 
\.OZ onye 10-!0. éYJ', al:l. old.) G. S-·íh·111 1·, "l· l·t 

d ll . ! "! l ' ,, < ' 10 .! 
re:1 e_ .;e_zes n . e !ér(iJeg ncn1csnk az t'!sö tanul-
n1an:i.·1 . cv .ui.nn t>gyhuza111ban. hanc1n en·yele1ni 
!anuln1anya1 10Jya1nün a n'·'iri é~ 1„

11
„·
1 

.,. t>v. .• 
1 • , • • ' ·1 ~. < C.~OIIYJ SZU-

nc!e \. alatt resz!elekben is !el1'csithnt
1
• ·\ 1.'··1 1 ·· 

~ · · ~o e ezo .öJ""·u'""'"' azonban 15 napnúl röyidehh idei•T larÍö 
nen1 lehet heszúruitani. 1.:1 

• . • a_ gyógyszen!szhal!galó a kötelez() C"Y 
ev1 gyogyszereszgyakornoki gyaknrla!ot az els(i J~;-



tanul-

n1ánvainak nein tudta teljesen elvé~ 
geznL a 111ég. gyakorlatot a Yéghizonyit-
vany n1egszerzésc utún is teljesíH1cli. Ehbcn az 
cscthcn a gyógyszerészhallgató n:~szl~rc a gyógysze
részi oklevelet csak a gyakorlati idií szabúlyszcrü 
kilöltl~sc után lehel kiadni. 

(3) Az a gyógyszerészhallgató, aki a kölPlczíi 
egy évi gyógyszerészgyakornoki gyakorlatot az elsü 
bekezdésben 111cghalározotl 1nódon végzi. az elsii 
szigorlatot a Szahúlyzat 35. §-úban foglalt rcndcl
kezéstiíl elll,ri\lcg a gynkorlati idü cltöltl'se eléítl is 

leteheti. 
2 .. s. 

Ez a rendelet kihirdc·tésc nap.1an \l'P hatú~·ha. 
Budapest, 194~L {'vi iuújus hó 22-én. 

dr. S:inyci Jl/crse .lcnö s. k. 
in. kir. vall:í.s- és küzoktatúsiigyi 

1ninisz!er. 

(~Icgjelent a I3udapesti IZiizlöny lH·t:-~. l-vi inú 
jus hó 2H-i szú111úhan.) 

A gyógyszerészgyakornoki gyakorlat 
szabályozása. 

A nL kir. vallás- és közoktatásügyi nüniszter 
g1ao/1948. \r. K. ~r. sz:hnú rendelete. --

A n1. kir. vallús- és közoklatúsügyi niinisztci 
a ni. kir. bclügynlinisztcrrel cgyet{~rtvc a kiivelke-._: 
zökct rendeli: · 
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.1 ctyQrryszer. - i. §. 

„ • 0 : i::i. c5zhullgat6k C"\"I · .. 
rn! szolo .~zahiilvz·lt ()'J 9 / e.. e enJJ k1kcpzl~Si'-
r?1~d„ :i nl. kir. ·,. 1;llüs~· ~~· 0.~:.1 H~O .. '.~· K. \I. sz. 
len11111 I·Iiva!·llos 1-„. I" , kozoktatnsugyi ininisz 
• • : . \.OZ 011\'(', 19-1() ~ . ' ,_ ', ' , " 
b-10. §~::~1 er:chn(•ht•n ic1· -· . „t\I. _•{1.~. old.) 
g-vakornokl rr1··iJ·lll'J•i! , JCSJ[Clldo gVO!!\'SZC'l'l\SZ '-• 0 -' \ ' l'l'SZ! [ · . ._.,_ • -- .-
rendcJei lartalniazza: . · ·e cs szahúly:dt n jelrn 

. 2 § 
, .{ 1) Az egyeten1i "\'Ó"v··· • , . . 

gato,1a az ebíi éyfol~·:u/'· sz:1e.'.z1 tanfoly::un hall-
hallgat:isa Vs kötclcz(í ·,;,„ '1· J,l·oic~czc'í lanlúrgyain,d· 

1 1 
. b <l dH' 'l'l'l!!J•1J J • . ' ' 

\'a an1c v gvóovszerl · 1- ' ' • .: e \·cgzésc ul'tn 
„ < . • . o.' . llI' Hl!l 12 hón· • ' 
szc1i:szgyakornol·i . J· .ipon ni rryÓ"Y 

(
") .... ·'· ' g}Hdlrlatot köt•!•· .o •. o._
- _„znkat az C'!niélel'i . . <: cs tel,1es1!en1. 

!·ct . 1 cs rry•iJ·orl 1· . ~ · .1n1e veke! .1 "\'' !- •1 • • !"· ' ' a 1 1.srnerele-
lílani, u 1"clcn ,:"11"·1 ''1 '.1"'.1al 1dc,1c ala!t el kell s·1 '1··,· ... te e f(' C" " 1 . „ 1 ·, • -
!alkozlatúsi !er\' 

501
. 1. 

1
. 

1
::-JH C'JU l'g kiadott fr'i"-, o ,1a e. ::-> 

3 \.:, 
1 IJ t " ' ' '· · -· -· ~~JJau n1e"h·11:1 · . 

olyan gvóu:\·szl'rt'11·J1·111"1 '1 'iozo!t gyakorlu!ot cs·1J· 
f 1 1 ·· „ "' • • ' ' e Jel 1 1 · ·· · ·' ' e e os \'czeliít'ét ·1 111 ·!·" 1 • e ,Jes1te111, an1elvnel· 

, , . ' . dl \''I !·1s • J „ • ' 
~n1.111szler a 111 1··11. 1 1

.: ' ' - es \.ozokta!iist"i"i·i· 
,' . ·~.lCli"\'J··„ ·o_ 

g)- ugyszereszgyakornok t, ci:I; l:.~ !~.1sz'.e1:rel l'g_vetérl \'t'. 
(
'') 1 .11 .ts,u,1 lt'!Jo" .-1· - . .- ... gy:ikornnkl•tr!'t _. . ·. bos1 .Ja. 

reln1et a "VÓ"vsze ·t' '. , s_1 Jog e!nyen~:.:e iránti l·t'· 
"!" · t:i. 0 • · 1 .11 szekhcl · · ~ or,·enyhaló.sú•r elsi·· 1. · · . ) e .szcnnt ille!t~!·es 

-~-:-! • , • • • ö • ) ISZIYISelti'-, "I . . ' -, a111, ,tk1 azt a n1 kír ,, .... "' JCllt kell hcnvu1·· 
szél·,·/"' · · · iszt1 loor\'os !' 1 · · · - ~es ornrosi ti'sz1· J"' · · )lJ( HJlCSl"il ., 
· · · 1 001'\'0S '! , " ' 

·Ja\·aslat kíséretében ·1 J-'. \'{' cn1enyl"\·el i:llúloll 
'pgyi n1iniszterhcz te;·j~~l~li'~:~l.\'it!lús- és közokfatús-



(3) .A gyakornokitarlásra jogosított gyógyszer
tárban egyidej'iilcg csak annyi gyakornokot lehet 
foglalkoztatni·, ahúny okleveles gyógyszerész a 
gy{igyszertárbai1 inüködik. 

(4) A gyakornok.tartási jog visszavonúsig ér
\·énves; a gyógyszertár felelős vezetőjének szc1né
lvében bekövetkezett váilozús esetén azonban n 
gyakornokturt-úsi jogot újból kell kére!Inezni, dc az 
engedély elnyeréséig, illetve. tnegtagadúsáig a gya
kornok a gyógyszertúrban nlara<lhal. 

4. s. 
{l) .Annak a gyógyszertúrnak a fcleHís veze

tője, akivel a gyógyszcrészltallgató gyakornokként 
való felvételére nézve 1negegyezetl, köteles az e~re 
a célra rcndszcresíletl törzslapba a gyakornok gya
korlaH 111üködésének kez(l<'i idöponljúl és a törzs
laphan foglall ro\·atoknak 1ncgfclclö többi adatot 
bejegye;r.ni és a bejegyzést az illetékes n1. kir. lisz
tior\·ossal (Budapesten a kcriilcli tisztiorvossal) a 
gyakor11ok gyakorlati n1üköd0sénck n1egkczdl'.sétöl 
szútnitott 8 nap alaH \últtunozlatni. ;\ látltunozt<;l
tástól szúrnílotl 14 nap nlalt a gyógyszcrészgyakO'r
nnk köteles a törzslapot az iHcll·kes dékáni hiva
túlnak tudo1násulvétcl és nyilvántartás végett be-
1nutatni. :\ törzslapot a gyakorl:üi icllí szahúlyszcrü 
kitöltése után a gyógyszerészgyakornok \eckeköny

véhcz kell füzni. 
(2) .Az előző hckezdéshcn foglalt rendelkezések 

szerint kell cljúrni abban az esetben is, ha a gya- .< 
kornak gyakorlatú! 111egszakílja. befejezi, vagy 1nás 

gyógyszertárba lép át. 
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(3) A. gvÓgvsZerészuv·ll- 1 alatt csak r~iélt{invlást &r~I ... on~.0 \. a f?YHkurlat ideje 
dékúnhoz intézett. é - . ·1e1rnl_o okb.ol,. az illetékes 

'] · 5 ,iz I elcl·cs t1szt1 , ,.e cn1envezctt 1- -;. .. · , '" · · · orvo:; alt·il - · ... ci' l'Bvere 'l d ·1· · 1 ·· ' lvévcl léphet ·H . 1 · • e \.an e ozcles enrredé-
• • ' \a atnelv rnás r•vó<r. . 1, 1° gyogyszcrtúr felcli_ís vc {·„ o. o)szer ar Ja; a 

d{>sében c1nlítet1 ol·on·zJ~-(::1.c1' - n ~· §. (4) bckcz-

t
, 1· . '" d\U - sz1ntc•11 · J , any ast erdenilii ol·b'J J·' . .- 1 .· csa( n1el-

I
, • • . '- O \!\ ,tn l'llj'I a rr\"1]' J • epest.'l; a oyakorno]· 1_. 1 .. : '. • o., ... orno -L. ki-

• 1:1. '" ...i epcset es ., 1 1 , avo. 0 vszcrt<1r f 1 J" • 'nna;:, o .:.at •1 
···-. t;i- ' e e os vczetií ·e J· ·· • . • . , • 
dckannak a tiszlior'·' . _ .1 J • \~teles .tz 1Ilctekes 

1 1 
· is 'l' en1envcvel 11' 1 1 , 

\.O 1 beadvánvll'tn lie· 1 1 . • e .t o 1 1ndo-. ·' JC cn en1. 

(] 1 ' 5. §. 
A gyogvszerlúr felel „ 5 . ,. .. . .. 

gy'.1kornok n1iikÜdését úllnnd .t: \'cize!~~J<: k.ot.clcs a 
n1odon irúnvit·iiii· 1 . o,in e lc11onzn1 cs olv-

, . }Orr\ 'l ny•d· J , 
ideje <dalt a· v•ill:

15 
:.0 ·

1 
. .' 

1
°-' ... orno \. a gvakorlat 

· '·--es ;:,ozoU•tl•'tsiirr·· · .-
lai 1negú!!apílolt forr!• IJ· : , 1 '. ~ o) l n11n1szler úl
eln1ide!i és "Yal·ort i'~ \~1.z!.1·.as1 tervben rnegjeliill 

(
'') 

1 
::-r., \ .t 1 1srnere1ekt.'l clsaiúlill, . „ 

- ;1. gYOl.;YSZl'részrrv·ll· . 1 . . l.tSS,J, 
okla1ús{•rt (:. 1'-·1· .: . · ·::-r:' dl! no ztol a gvakorl·iti 

• · l 1.f•I \O\eleln1 nein !ch t· · . ' 
reszgyaknrnokol cs·ik . __ , . ~ ' a gyogyszc
!ehcl foglalkozln!ni~, d sz.1khavago fl~ladatokkal 

(:"l) ·\. "YÓ"YS" f' f' 
1 

. ti. t> •• zer ar e!clüs veze!ö. 
no\:nak a gy{j"yszert'IJ' 1_ .. 1 1;1 , .: JC a gyakor-
i 

.„. ,..,_ ' · ' ~o e e ~ebol y•tl · 1 ·i · 
~or a !iirzs!np fl'"Yzet .. , t'l .. ' O \:1 epése-

, 0 · ·, I O\ <I " Ja kotcles a gyakor-

A •• légző. és keringési 
kozponi élénkítésére 
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nok. 111agaviselelérc és szorgaltnára Yonatkozó ész
revételCit (igen szorgaliuas, szorgalmas, hanyag 
jelzt~sek.kel) }Jejei;ryczni. 

6. §. 
(1) A gyógyszcrt'~szgyakornok a gyakorlat ideje 

::dalt köteles: 
a) a gyógyszcrlúr fclclüs \·ezctiijének. vagy he

lyettesének. utasítúsait pontc'isan 111cgtarlani, 
h) a „Foglalkozlatúsi lerv„-ben 1ncg~lapílolt 

rcndelkezl·seknek eleget tenni és az cln1l>Ieti és gya
korlali is1nerclckcl clsajútítani. 

e) az cgyetc111i fcgyelnii szabúlyoknak 1ncgfe
lelü„ 111agatarlúst tnnusilani. 

(2) :\ gyúgyszerészgyakornok a gyógyszcrtúr 
nappali szolgúlata alatt - <ll·lhcn 2 órai n1egszakí
tússal - köteles gyógyszerlúri ~zolgúla!o! teljesí
teni. a~<Hihan részére a gyógyszertúr sziinnapjain 
kíYlil hclcnkint kt.'.~t f\;lnapi szahadidiíl kell cngc· 
dl,lyczni. A1nennyihcn a gyúgyszcrészgyakornok 
gyakorlati idejét cEfyhuzan1han 1•gy év nlall ·!eljcw 
síli, n~szl·rc 1ncgcgyezés szerinti idi.ihcn egy havi 
nyúri szabadsúgol is engedélyezni kell. 

(;q .:\ gyógyszerészgyakornnk a gyógyszerlúr
ban leljesilelt 111unkújúért nen1 lar!hal igényt dí-
jazúsra. y.>' 

(·IJ lla a gyógyszcrl·szgyakor11ok a jelen §-lnuf:~" 
1neghalúrozoll klilelességeinck IH'lll tesz ell'gcl, a 
gyógyszcrtúr fell·His \'CZcliijc erriíl az illetékes tisz-. 
liorvosnak és dékúnnak jelentést tesz, cgyúl!al k/:i:,; 
velelhcti a gyakornoknnk a g-yógyszert{\rhól val~. 
kilépésl·t is, 
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. . 7. § . 
.,, . :\ ~n. kir. !iszUföorvos (B d· •. . . 
tovaros1 J·eríil ,1· 1.. . u <lpes·!en <l szckes-

~ e J 1szt1orvos) 10 ,„·1 l .- . 
szágos 1\özebrrészséuii",.

1
. I 

1. · 
1 

"J J<~. a ll1. kir. Or-
• b t> n eze sz·d·J-oze r • szcrlar vizs"<ÍlJJl'I .11•1 .• ,1 .- ., 1 -· ~ ~. • hC a gyogy_ 

o ' ' ~' Ill<l\d '1 "l"O"\' • kornok n1iiködését is •ll •... ·. '. i::~ ti. szere.szgya-
kir. tisztiföorvos ·g 1~ ~ · ct.iouzni k?tclcs. 1-la a n1. 

riileli li.sztiurvos) ( i!J ~t.~e·:·len a ~zekesfövúro.si ke
cgészségiigyi li1h:.~et esz'acl·!:t .. _rn. kir. Orszúgos I\öz-

• • - . 4 ~ >.UZC"C 'I yj- · 'J t • 
allapítja nieri ho"\' .

1 
. ;o ' zsga a sorau 

"• t>' b ' b"' OrrVSZ"J'l··1 · f' ] 1 ·· .zcto;c 'IZ ~ i;,: l . · ; ti.· ... '1 e e os ye:.. ' - • · ~- 1.111 n1e«h·1t·1ro· 11 l „ 

nek nern te.sz ele"e! ei?rii'J ' 1~? · . .:otelezcttségei-
1.szl „. 1 ·· · . . . 0

• • a orvenvhatós·í1r el.·· L \Ise OJe ut1an 1elcnt>s1 t>·· , „. 'o so 
1 .. k . . e esz <I n1 J·1r v· 11 • • 
~ozo ·talú.siigyí ininisz!crncl· . 1-· .' ~ . ''. as- t.'s 

•• • . \' ,J\j 1 Ill J·11· 1 1 ugyn11111szterre! C"Yctér!Ye , . 
1
' . · \ · JC -

1: . 1. „ ti. n1cg, on iat 1a .1 <r\· ·" . 
.<.szer <II elclos Yczctiijénck „., J· . · '. .t> •• Oo)-

;>{.::sítvánvát. · ti) .1 dJI noktar!as1 Jogo-
10 ·: • 

8 !.:, 

J\:iiJf{jJJj "\'Ó"YSZt'l:l:lol:l. J 
• r:i. o · · · ' "Y'I ·orl· 1 1 ·~111as púJy{111 eHC11··11· . 1·· o.' ~ .t lla .:. \':!"\' 

> • • J o H onek a "Yóu . „ , • • o. 
"nok1 gYakorlath·t Y'liá l , .. .- t;'· - 1:')SZ('J eszgyakor-

„ ' ' l(SZ<11111!asara. v:tlandnt a 

I HAMMERL ISTVAN 1 
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kötszer és gumikereskedelmi viilla/at I 
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gyógyszerészg)·akornoki gyakorlat n1egszakítúsúra 
32.900/19,10.· \'. K. :l\L szú1uú rendelettel 
Szabályzat 99: és 100. §-aiban foglalt rendelkezé~. 
scket i\.ell iuegfelellicn alkalinazni. 

9. §. 
Ez a rendelet kihirdetése napjún lép halúlyba 

és ezzel cgyidejülcg a :.H>.031/1H3'.t V. 1\:. \l. ·szú inú 
és 22.110/19:32. \ 7 • I\:. \I. snún1ú rendelet (1negje
lenlek a nl. kir. v:.dlús- és közoktatúsügyi 1ninisz
tériun1 llivalalos I\:özlönyc 19a2. é\·f. 183 .. r.lrl. 225: 
old.) hatúlyút veszti. 

Budapesl, 194::L (~vi 1núJus hú 22-én. 
dr. S:i11yci J/crsc .ft•11i} s. k. 

111. kir. vallús- és közoklalúsiigyi 

(~legjelcnl a Budapesti I\.üzlüny 
111újns hó 2fi-i szú1núhan.) 

111iniszter. 
1 H-13. éyi 

A gyógyszertár vezetésére feljogosító (appro
batiós) vizsgához szükséges gyógyszerész

segédi szolgálat áttnen~ti szabályozása. 
"- :\ Hl. kir. vallús- és közoklatúsiigyi ·nliniszlcr 

9.l·!0/19-!:L 'r· K. :\L szú1nú rendelete. ~ · 

A 111. kir. vallús- t>s küzoklalúsügyi 1ni11iszler 
a 111. kir. hl•liigyniinisz·!errcl egyetértve az lH:·Hl:I~. 

te. 108. §-úhan foglalt fl'lhatal1nazús alapjún a kö
vclkcziikct rendeli: 

1. ~
(1) Gyógyszcrtúr vczctésl·re fe!jogosílú 

rulJn lios) vizsgára n l Oö.598/1 ~)l 2, V. E:. ~L · „.„.„„„ " 
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(1negjelent a ni. kir. \'allús- és közoktn
tásügyi n1inisztériu11'1 I·Iiva!alos l\.üzlönye 1912. 
évf., 509. old.) 2i. §-áhan, valanlinl a 112.i45/ 

· 1914. 'r· 1\. :\L szúrnú rendelet (rncgjclenl a n1. 
kir. vnllús- t'.•s közoktaíúsiigyi 111inisztériun1 l·Iiva
talos J\:özlönyc 191,!. évf., ·151 old.) 3~. §~úban 
foglalt rcndelkezésektül cllérőlcg gyógyszcrész
segédi n1inüségbcn eltöltött két évi szolgúlat utún 
is lehet jelentkezni. 

(2) Az clőzií bekezdésben c111lítclt szolgálat
ból legalább egy évet a gyógyszcrész1ncslcri oklevél 
n1cgszerzése után kell eltölteni. 

2. §. 
Ez a rendelet kihirdetése napjún lép hatúlyba. 

dr. S:inyci ~llcrsc Jcnií s. k. 
ni. kir. val!ús. és közoklatúsiigyi 1ninisztcr. 

(:\lcgjelent a Budapesti E.özlöny lU.Ja. évi n1ú
jus hó 2ü-i szún1úhan.) 

A gyógyszerészgyakornokok gyakorlati 
foglalkoztatása. 

- .-\. nl. kir. val!ús- és közoklatósiigyi i11i11iszter 
6-!.050/19-1:3. \'. I\:. :\I. sz{unú rendelete. 

Foglalkoztatási terv. 
:\. gyakornoki időnek az a célja, hogy az eló

zctcs egyévi· egycterni lerrnészettu<lon1únyi alap
isrnerelek birtokában 1negisn1crje a nyilvúno~ 
gyógyszcrlúrakban folyó 1nunkát, az otlani életet. 
a közönséggel szc1nben való viselkedést, gyakorla
tilag is elsajútílsa azokat az is1nerelcket, a1nelyek 

11 
• 



a gyógyszerek szabályszerű elkészítéséhez, ellarlá
sához, kiszolgúltalúsához szükségesek, n1egis111erje 
a gyógyszereket; alapanyagokat, eszközöket, készü
lékeket, 1negt_anuljn a rendszeres, szaba,lns, felelős
ségteljes gyógyszerészi n1unkákat, 1negs'Zokja a ren. 
det, a tisztaságot, a fegyehuezett gondolkodúst, a 
gondos és pontos gyógyszerkészítést és a gyógy
szerészeti cthika követehnényeit. 

E célból a tanító--fünök Yagy helyettese 1ni11él 
többet foglalkozzék a gyakornokkal, 111inél gyak
rabban oktassa, tanítsa, fiíleg a gyakorlatie:szak
isn1cretekrc. Különösen fontos, hogy ·rnindent pon
tosan a fennálló szabúlyoknak (•s a szaktudo111ú
nyok inindenkori haladásúnak n1egfelelüen oktas
suk. fia Yalan1il ncn1 tud a főnök vagy he!yeUcse, 
előbb nézzen utúna, hogy nliként {dl a kl·rdés. vagy 
ha erre vala1ni okból nincs n1ódja, inkúhh ne te
gyen arról e1nlílt'sl. Ne fclejtsiik el, hogy helytelen 
dolgok tanítúsúv:.il sokat ártunk a gyakornoknak, 
a 1nagunk tekintélyének és az egt'.·sz gyógyszerészi 
kar színvonalúnak. A gvakornokkal \'aló helvcs 
célirúnyos foglalkozús a .jövii inhgyar gyógysz~ré
szet alapjait rakja le. Ezért tartsa 1nindenki nobilc
officiu111nak, . kilünlelésnek és fontos kötelességé
nek a jövö gyógyszerl•szncrnzedl·knek, a gyakor
nokoknak a helyes ldképzl·.sél. A tanitúfiinök he
lyezzen súlyt arra, hogy a gyakornokhan a hiva-

S%ókimondó 
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: hísszeretet és ·,1 1· l 11 og n >.oz::ís lllCl!becsüJós·c't J' 11 és 1negerősitse. .., '"' e >.elts(• 

.-\ gyógvszerészuv•ll· . k . 
tanultakról, ·elv{•nzp{!·' \Ol ; 1 ~: • a ~yogyszcrtárban 
zést n•1plút . „ ol . Jnun >.a1rol reszlctes feljcoy. 
· '. ' \ eze · a111elyct a ll .. l ~. , . 

0
• szcreszi J • ., 1 • ·J · ., • " e\ eze es ,1 "YO"Y· 

--- • • • ll\,1 as Hl cí1nií J·olJ J· .· . tl. D. 
köteles F· t . \ 0 \\iun1on hc1nut·llni 

-: · · ~z a naplot a kolloJ· " " 1. . ' 
kezéskor ·i il 'J·• · 1 • "\ iunu.1 vn o 1elent-

- • ' t \ttn1 11vatalba n · 'I" 1- · -. 
szercszuy•1J·o1·11<Ji'' J' j d ) UJ J•l )C • ..\. /,"YOl!V· o~' " d e ·1 <1l J· I·" · · ,_, __ 

-.c·,nése után a napló he<lv~t~ "
1 

b ... on~·ycnek n1egjele-
és a 1na•r\„ll"Ü:•\toi" 1 1 • e). e kell a tanulhika1 b.: < „ ..... Jevezeln1. 

A gyog\'szerPszrr_\„ 1· I· . 
ellöltött i.dej~riil. ~;z·tJ~;~ "~1.rnol"· 

1
:_1 _gyogyszcr!úrban 

-: éY Yégl>n. júniu~ hó niús~~~:/·~.~~~11, a g~·ak.ornoki 
letnber hó eJs,·

1
· I' 1 'J 1.: )CH, \ ,1g) szcp~ 

· e L' Jen t·1rt·111 1 • 13 
gyógyszert'.·szi hivatúsha" cí1;1íí • -~ o ,'.' .. e\~ezetés .. a 

:/ 111011 tartozik beszúrnolni A J· llk~-'~!czo l'-ollnkY1u
le1n illetékes dékúni hi\'·~t:i1.-1b~ o ~\ 1u1~1ra az egyc
dékán -'dt·d 1-

1
•11--1z"tt . 1.:

1
.' ' 'n kell .1elentkczni a 

' ' '- .0 ll <,) )Cll. 

Az alúhh küvetkezií \'l„ • ·f 1 --irányadóul arra. n1it J· •ll'. ,, "17:t'l. nna szolgúljon 
: „ , ·t' 1 '-e .i !"!) ,1 dl! noknak a "YÓ". 
SZCI .ir HUl illl"'lanu!nj ili •I . l . . r->. n) · 

\ 

,!:'> • l \(' l' \'l'"CZll!C 
'i : z nklatast 1ninden csctb, h, . , · . „. 
~:hogy i.sn1crlcssiik IllC" • " „ J· .cn .izz<1l J ... ezd,1uk, 
V . „ 

1 
. . !"! " ri) a ... 01 nokol a "YÓ<T\'szcr-

1:~11~·:1d~;.é~~.:;zz:~~c1 '~.a p:~<!h~ l os he 1 yist:ge l~i;;ef · ;1~0 k 

-~arrtartúsúYal ·(a he~~.~~~"es~·~el.', ~·.:zköz~iYcl, kar
f·özöl· ·fl 1· .. .· : l r:>._ dZ .dh .1nycdenvek esz
-\., "!i i. 1sztogalasava!J .1 „ .'„ ." . · · · 

•.z. cséve! pl!·irt.-
1 

. .- . 1 -; ' o.\ 0 r.) szc1 ek elhel\'e-
. ' 's,i\a, a "VO"vszcr· -- t · 

gfonlosahh jorrszahú!yZJ·J·;·1 ·.· Psz_e re vonatkozó 
icl\'es húnú!in1ó~Id·d .,· J· ~ .. "'.; , :t incrlegekkel Ynló 
- · ' · • d1zonse•r<rcJ szt'll 1 rlű viselkcdt~sseJ sth. · · nti · · - l ien 1neg-

• 
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r 1: n 'l rrvakoruok 111ár beilleszthető n 
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• könn ve;'1 gör

n gyakornok a poroszt,1lst _1_10;1~l.\~?l~„)n1C" cgvenkin~ 
! .. 1„ IJorol"'ll osszon e l'S • o ; ·. 

1 í u o \• · · .. ,1. •t :\ rrvO"vszcrkész1les a ap~ , . uves elosztott rcsze \e · · o. o. . 
1 
.•. 't 

.\Z Co. 11·· HIY-C"\' aalenusl \CSZI -„ 1 1 "t ·dJ·•tlonHH .u1 et> t>. M " 
1nuve e e1 ' \• · . 1 1 ,,: e"\', eleinte euvszeru, 

1 .. • 11·1 · .1 11 e \"C e' - :.. ' ..,_ 
1nénv c oa 1 ~.\s,' t>. '"i·i· • .. 't ·. · í ·el nvako-- l 11• 1 b recept e \eszi t'St\ t>. 
kl·sőhh honyn 11 :\ )·\ .·„,. ti tHÜ\"eletckcl lllinél hc
. 11··t 'I ''\"akornot .. \tt>ze ! k l •I ' 
i.o ·' ' :-:>. ••• I· IllC" 'I "v·1knrno .;.na . e 1c-·11 1113 ny'\l"'IZZtl \ n ' o.' 
hato > n1n ~ t1-' : •• • 1 . 1

.-151 •1ni l·s tcr1nészctcsen 
f . ·1 I·enl\·11 1•1 '· ' töle<r 1z1 ~al. \ ' ' ti 'I ·

15 
.\ fontosabb 0 l ·1 · szc1npon JO · · • gyógys~:.r~cc"1~1·1,~::1 .. t:r;tlaknkra alkalo1nadlún cgy

rcceptu1 .i1 t-) o(")) s
1
z: :. 1.. . . hívjuk fel a g-yakornok 

l'i.(\' adott esetben \u on 15 · 

rfgycltnét. .. ,, l<Jtl sorrend hclarlúsa \ .. ··rionalban n1ct:,.1t . 
• . 'c_z~rcs nen1 ok\"ellcniil szükséges, nen1 l~ 

ncn1 ·le~yet> · · , .. , ·t„trban pontosan hctarh1n1. lehel nundcn gyog) sze1 ' , 

A Gyógys%erés%i K@%ftöny . . 
:\próhirdeles1 
gyors, olcsó„ 
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tneg \'<11J11ak a napi folyó n1u11-
úgy a lahoralóriun1ban, n1inl a reccplúránú! 

Ezekbe n1égis ligy kell a gyakornokot bckapc-.ol11i. 
hogy cllíhb az cgyszeriiJiliekct, azutún fokozatosan 
a köriiln1{'.nyesebbcket Yl>gczle.ssük vele. l{iilönöse11 
arra kell súlyt he'I~·czni. hogy .az eszközök és ké
szülékek hasznúlalúban (·s a különféle ga!cnu5i i!s 
rcceplúrai n1iívclclek Yégrehajtúsában ke!Hí ügyes~ 
ségct és járlas.<>úgol szerezzen. Is111erje nleg Iche· 
lőleg az összes gyógyszereket. Ezért 1uinél gyak
rabban nézegesse, különösen betöltéskor az egyes 
gyógyszereket és szabad 1idejében olvasgassa nzok 
leírú.sfit a gyógyszerkönyYhen (~s egyl•b szakköny\·
bcn. 

Fc:érfnnríl. 

1. I\.örséta· a {J!JÓ[J!JS::erlárban. A gyógyszertár 
helyiségeinek, berendezésének és fclszerelösének 
bc1nutatúsa a 2H0.520/I UiJ-L B. :.\L sz. rendelet alap~ 
ján. 

2 . .-1 gyógys:erlór Ílclyiséycinek és bcrende:é
sének kar!Jro1fartcísa és 'fis::logafrísa. Az úllvúny
edényck törlése, eszközök (1nozsarak, üveg_ és por
cclláncdények, spatulúk, gyógyszeres Ü\·cgek, tt.'
gelyek stb.) tiszlitása. 

S . .1.lférés. .:\ gyógyszertári n1érlegek (tára-, 
kézi-, tizedes-, analy!ikni inérlcg), .A. n1én~s gyakor
!iisa a túra-. kézi_ és tizedes tnérlcgcn. 

·Í • .:1 gyúgyszc~rtúr- anyagkés:lcte, a gyógys::.e
rck: (\'cgyszcrek, drogok, gyógyszeres (galenikus) 
készítmények, kölözöszerek, gyógyszerkülönleges
ségek és vegyileg egységes szerek, széru111-, ''i!a-



1nin-, hon11onkészíl111ények, gyúgyú.sztdi segédesz
közök. egészségúpolú. fcrtiillcnítiiszerek. úsvúnv-
vizck. fürclösók, piperecikkek. sth.). _ · 

5. A (l!JÓ[11JS=t'rek /t'los=tása t•riis Vflf/!T IH'Tll t'rijs 
hí/icisuk s=erinf. f~llartásllk. (Közö111hös halúsú. · 
t•gykerc!'lzte.s. iirr„kCresz!rs. k{•tkerPSZ!Ps szerek. 
kúhítúszcrck.J 

(). :\ ff!JIÍfl!JS=f'rl'k f1t•f!Jl'S cftar/ása. f<Íro[<Ísa. (..\. 
gyógyszerek jó.súgút hefo!y{1solú köriihúényei>., 
fény. Eött>ls{•g. ,hideg. 1nc!g. Jll'f.h·essl·g. sz{u·:i&súg, 
stb.) 

7. :\ [J!JÓ[J!J.'>=erck lll'lll'i. S!f.~IOll!JllHÍk. 
8 .. A .f!!J<Íff!JS=l'ref.: betiilfl;St'. (Az in11ilcúlú.s .sza

hályai.) :\készletek pótlúsn (dct't•klurn). ,\z anva'r. 
heszerzl>s 1nódj:d. 

4 
• " 

9. A {f!fÚf!!JS:crek kis=crl'li~sl'. csonu1aolá.w1. :\ 
poro.'>·=fás fl!fí/korlrísa. • 

10. A !J!f<Íff!JS=erkiinyv. L\Iil lartahnaz a gvógv-
::zerkönyv.) A hiuulalos !J!JÓ(fys=crck. · · 

11. :\ (l!JrÍ!J!JS=l'rkt1s=ílés (l/r1p11dí11clef1•i: aprí!ús 
(contusio), higítús ldilutio), nldús {solulio). szíi
r{•s (cola!io). ke\'l'r{•s (inixtio). di.irzsiil{~s (t.rilur:i
tio). porítús · (puh·erisa!tioi. úztat:'ts (1nacerat.io). 
púllitús (digestio). forrúzús finfuzio). filzl>s (dc
C'oclioL pcrkolúlús (pcrcolalio). szúritús (sicca!io), 
~:ijlolús (prl1se\l•s). dPríll•s (clarificalioL leöntl·s 
(decantalio). szilú!ús (cribralio). Jecsapl;Iús (prae-

CAOLA 
kisehh sérülPseknél a lcgalka1n1asahh, 
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cipitatio}, olvasztús (liqnídatio), sterilezés (stcrili
satio), tabletta készltés. ( co1npri1natio) stb. 

J2. _.1 guógus::ercs kés:ft111ényck. (Aqua aro-
111aticae, colle1nplaslra, con1prilnata, e1nplastra, 
cleosacch., cxtracta, olea 111cdiciininosa, pilulae, 
pulveres, .sapones, species, spirilus, supposiloria, 
syrupi, tincturac, unguenta, vina 1nedican1entosa 
stb.) 11indegyik típusból legalább 1-2-öt készítsen 
el a gyakornok. A készítés közben elöforduló alap
rnÜYelctekct xnagyarázzuk n1eg. 

J3. A. recept kellékei, a= oroosi rendt'.lvénuck 

t'lkés=itésc. Taxa. 
J.L l\é=i eladás. {11ilyen szereket lehel k{·zi 

eladásban kiszolgáltatni, úr.) 
15. _.t fU!Úf!!fS=crck t'lkés:Uése és kis:olgálta

l<Ísa körül érvényt'.<; jogs:afJ<íllfnk a 260.510/19.1-L 

B . .J11. s:. rendt'lf'l alapján. _ 
16. .-l fontosabb rl'ceptúrai gyógus=eralakok. 

(0.[ixlura, oldal, suspcnsio, e1nulsio, saturalio, ke
net, kcnöcs, rúzókésziilék, porok, piltrla, granula, 
holus, suppositoriu111, glohulus, bougie, pasztilla.) 

17. :\ Fornuilat' 1\'or111ah's kés=ítn1énuck. 
18. G!JÓ!J!JS:erui=syálal t•le111ei. Az egyszeriibh 

fizikai úllandók incghalározúsa: sü ríiség, szúraz-
111aradék larlalo1n. 

10 . .-1 !f!JÓ!J!JS=l'rlári könuvt'k ve=etése. ;\ 
. gyógyszcrlúr kereskedehni ad1ninisztrúciója. 

SULFAPYRIDIN 
Az összes coccus-fertőzéseknél 



A gyógyszertár vezetésére feljogosító (appro
batiós) vizsgához n1egkívánt gyógyszertári 

· gyakorlat átmeneti szabályozá~c,. 

A ni. kir. vallás- és közoklalúsiigyi 1niniszter 
64.0fi0/194il. I\r. 2. szú1nú leirata. -

11/agyarors::.ági GyÚfJ!JSZL'rés: Eguesiilel nek. 

A gyógyszertúr önálló \·e~etésérc feljogosíhí 
(approbatios) Yizsgúhoz 1negkívúnt gyakorlati Jrsc
gédi) h.Hínck húron1 évn'JJ kél l~Yre lcendü leszúl
li!úsa ügyében a 111. kir. hclügy111iniszter úrral 
e-gyclértü!eg 9.1·10/19-1:-l. \'. K. :\f. szún1 alatt ki· 
ado!t* és a gyógyszcn'.·szképzésscl foglalkozó egyc
te1ncinkhez intl·zell rcndeletc1nct a

4 
tel.:. Elnökség

nek tudon1úsul\'élcl \·l·gcll 1núsolatban 1ncgkíildö1~-l. 
Budapest, 19-!B. június 12-én. 

dr. Szinyei 11/crsc Jcnö s. k. 

.·I kir. ni. Pá:nuiny Péter tud. Cfl!Jl'fc111 tck. 
Trtnácsánok_. Blldapest. 

'fudon1ús és 1negfelPlü tovúbbi eljúnís céljúhól 
ér!csílc111 a lek. ·ranúe.sot. hogy a gyógyszcrészgya
kornokok kiképzése l•s a gyógyszcrészsegédi idö 

A_ 11yógys:::e„és.d él'llelrnU< 
bátm• hm·cos<i a. 

!Gy@gys:!i:eréss:i 

1. s-i1111ci ,\fcrsi' 
{ J. ' • . 

.Tcnfí s. k. 

. ' 

,· 
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Egyéb hatósági értesltések. 

Gyógyszertartalmú csomagok soronkívüli 
kezelése és kézbesítése. 

- A nL kir. postavczérigaziatósúg 2()i.78H. I\'. ·L 
1942. sz. leirata. -

( 111H!f!J<lrors:ági G!JÓ!!!JS:rrés: Iiy!lesiift'fllCk) 
A 111. kir. kercskcdelc1n- l>s közlekedésügyi 

nüniszlcr úrhoz, ,·ala1ninl n n1. kir. postavezér
igazgatósúghoz intézell lH-12. l•vi dccc1nhcr hó 10-i 
kelli.í, azonos larlahnú hcadvúnyaira ú kövctkc:

ziikröl érlcsíte1n t. Cí1neL 
A gyógyszerlurtah11ú (eg„l·szségiigyi anyagokat. 

orvossúgol. sebészeti eszküzBkct. kötszereket tar
tal1nazó slli.) cson1agoknúl a Postakezelési Ctasilús 
figyelc1nhe yeszi az ezekhez fíiz(idö közegészs{•giigvi 
.értiekekel és clüírja. hogy a feladó köteles az "ilJ~~n 
·cso1nag<li~ra figyelrnezlctií je\zül, illeli'lleg: inegkii

önhözlelií piros pupiroslapol ragaszlani. 
E kezelési utasílús rendclkezl·sl \artahnaz 

rra n{•zvc is. hogy az ilyen je\z{·sü cso1nagokal 
a Yisszanntradús elkeriilt.'.~sc érdekl~bcn n1indíg 
cgcHlször kell szállításra elkészíteni és átadni." 

A 111. kir. kcreskedelcn1- l•s kiizlekcdésügyi 
üniszter úr a postaforgaloin korlútozúsáról szóló 
942. éYi október hó 5-én kell 1. :id 25ll.000/19·l2. 
V. 4. sz. rendeletében, inelyben a belföldi csotna-
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gok expressz kézbesítését n1cgsziinlctlc, :1 közér
dek~í cgészségiigyi szernponlok 1negó\•ása céljáJ)úl 
a gyógyszertartahnú cson1agok részére nz expressz, 
- tchá\ soronkíviil - kézbesítés lchetöségl>t tn
váhbra is fenntartotta. 

Tóvúbbi kcdvczn1{·11vcs clbúnúsl hizlosítolt a 
f.Iinisztcr l'r a gyógysz.t'rlartahnú csorilagok ré
szére az 19·l2. évi dcce111hcr hó 10-i kcltíí 266.560/ 
19·12. IV. 4. sz. rendeletével. 1nclyben a csonu1g-· 
felvételt a keddi és csiitürlöki napo~ton últalá!J;1n 
n1egsziinleltc, azonban e szüneteltetés alól a gyógy
szertarlahnú cso111agokat kivette. 

A fenti kcdvcz1nényeket n1cghalndó intézkedé
sek n1eglételérc a jelen körühnények közölt sajná
lalo1nra nincs n1cg a lchc!iiség. 

Iludapest. 19-13. (•yi janqár hó 12~én. 

A postaYezérigazgn\ó 111eghízásáhól. 
Olvashalallan aláírás s. k. 

postnf iíigazga tó. 

A IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv 
egyes rendellcezéseinek k:iegészítése. 
A 1n. kir. Országo.s IZözcgé.szségügyi lntl>zcl 

C.. 1.82-1/10-UL .szún1ú 1_iatúrozala. -

A ·170/191::1. \L E. szú1nú rendeletben kapott 
felhatnln1azú.s alnpjún a I\1

. kiadúsú 11agyar 
Gyót,')·szerkönyY rendelkezéseinek kiegészité.sckép
pen az alúbhiakban foglall<un össze azokat a ké
~zíllnényckct, 1nelycknek gyógyszertárakban valtl 
tartása ideiglenesen indokolt. 

..: 

'°I s 1 - 1 ~ 



' 
.\ felsorolt készíllnényekrc vonatkozóan a 

Yelkezliképen intézkede111: A gyógyszertárak a táh~ 
lúzat 1. rovntúban felsorol! készíl1nénvckct a chi· 
n4n-injekciók kivt•telével abban az e:;eihcn is kiad· 
hatjúk. ~Hl. az. orvos a lúl:ilúzat 2, rov:xtúhan fe}.: 
soroh kesz11l11~ny;kel rendeli. A gyógyszerl>sz kö· 
tc~es. :1z orvosi v.enyre rúvezetni, hogy 111elyik kl-
~7;1t1nen~:t adta k1. A vl·ny n1egis111élll•sekor lehetíí
s~g s~ennl az egyszer 1núr kiadoll gyógyszert kell 
kuHl~11. Ha ennek akaclúlya van. úgv -errií! a uyóuy. 
SZCl'l'SZ az, elkészíttelc'it fclvilúgosílt;ni tarlozil'c i:i. 

:~ ~yog~szert·sz csak a tt"nylcg k.iadotl rryónv

S7:er arat szau1íll~atja fel az l·rvénybcn Ievií 
0

ftrs~~l
has rendelkezl·sc1 szerint. Az új készíllnénvcknck 
a 31i.~i.i-!/1H~3. B., \I: szú1nú rendelettel ,fóvúha* 
~yott artetelc1t a labl:izat :i. rovatúban tiintellc1n 
i l' 1. 

I-lozzújúrulok ahhoz. hogv a l\', kiadúsú \Ia
gyar G;;óg~·s.zerkönyv e!üirat;diJan az Aqua Cin
na11101111 sp1r1tuosa helyeit nz .-\qua spirit11os~1 cuin 
olco Cinnan1on1i l1a:;znú!tassék. 

\legeugcdeni. hogy a gyúgyszerl•sz azokban az 
csetckl;en, niidti~1 az orvos Syn1pus Coffcae-l, Syru
l~~1s C111nan101n1-t rendel. azok helyeit Syrupus 
~1111plexel. a . Syrup.us Cl:rasi ~ligri hl'lycll .pedig 
~y;·upus. Hu~_H .r:lac1-\ ad.1011 k1. a kiadott szirup 
aranak tclsz:unitasa nH:llcl!. A vú!toz!alúst n uyó<ry. 

szcrész a vl·nyen feltiinletni \:1rtozik. Eovl1-en°- a 
Syrupus Col'ftae. Syrupus Cin11an101ni é~· Svru
pus Cerasi nigri kö!e\(•zií kl•szleli>L'lll:irlúsútól ~llc
kintck. 

A lV. kindúsú :\[agyar üyógyszerkö11~·v „Sup-

µosil'i;:~·ia et g1obuli (\:Jgbélkúpok éS hüvclygolyófr) 
fejezetének egyes rendelkczéseil akként v{fltozta
!0111 111cg, hogy a kakaóvajból (Bulyru111 cacao) 
készült kúpok, és golyók súlya az alak arányos 
vúlf<.iztntúsúval lehctüleg 1-1.5 g legyen. E rcn-
<lelkczésen1 ne1n vonatkozik .az úllnla1n engedélye
zett kakóYajpótszcrckkel vagy a gelalinús glyce~ 
rinncl készült kúpokra és golyókra. 

_.\ lúblúzalban felsorolt készíhnényck elkészí
tési 1nódjúl, illcl,·e jellen1zlíit az alábbiakban köz

lö1n. 

1. AQUA SP!l\!TUOSA cmt OLEO C!NNA:llO:lll 
FAH!,.JOLA.JOS SZESZES V!Z. 

1. g fahéj-olajat (Oleu1n Cinn.-:unonli) clegyil-
sünk ~00 g tö111ény ~zcsszcl (Spiritus conccntra-

··.1f:.--.. lus). ()nts.ünk az elegyhez aprúnként annyi desz
'~tillú\it vizet (Aqua dcstillata), hogy a kész fahéj-
,:}-olajos szeszes \'ÍZ súlya 1000 g legyen. 
<J;;-, Zavaros, idövel 111egliszluló, édcses szeszes ízü, 
>iJahéjza1natú folyadék. Elüúllítúsúhoz 1ncslerséges 

fnhéjolaj (C)l. Cinnruno1ni arleficíalc) is használ-

ható. 

~. L:HIN!NU! NO\T:ll cmlPOS!TU'l 
CH!NAALKALO!DA KEVEH!ol\. 

(Védetl neve: Prochinin.) 
Fehér, tnlkrokristúlyos laza por. Ize kcserü. 
Oss:cfételt': 
.!i.ö0/u cinchon.i<lin-húzis (Cinchonidinu1n hasi

cun1), -17.511/o cinchonin-búzis (Cinchoninu111 hasi
cun1), 5°/u chinidinun1 húzis (chinidinurn bnsictun). 
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\iízben csaknen1 oldhatatlan. Aethcrben alig, 
,!..'.hloroforn1ban és híg savakban büségcscn oldó
dik. J(énsavas híg oldala· kékes színben fluoresz
kál. -A készíltnény 0.1 g-ja .::i kctn chlorofonnban 
rnaradék nélkül oldódjl·k. Kis próbája (kb. 0.1 g) 
töniénv kénsavval va~v tö1nénv salétro1nsavval 
n1egne.dvesítvc alig szÍ!~;zéidjék. -

1\ chinin-sók oldatban való rendelése esetén 
a cl1ínaalkaloida-kcverékct (Chi11inu1n novun1 con1-
positun1) néhány csepp 10°/~-os sósavban oldva elc. 
gyíljiik a folyadékhoz. 

a. DECOCTU~l PURGA:\S. JHS!·L\,JTÖ FŐZET. 
100 g - legalúhb 1 évig lfrrolt vagy elözete

sL'll kt'.•l órún út 100°-on tnrlotl -- apritol! benge
kóreghül (Frangulac cortex) (III.) a IV. kiadúsú 
:\fagyar Gyógyszerkönyv „l''íize!ck !'.·s forrúzatok 
(Decocta el infus:i'I;; cituíí fejl'Zell'hen leírt eljárás
sal 800. g fözetel készílünk. :\ forrón szí.irt fözetbcn 
·200 g rl·pncukrot (Saccharun1·) oldunk. Az újból 
felforralt és lehií!ötl oldatot 1000 g-ra ·Jdeg~szítve 
gyapjúszüvetcn sziírjiik. Si.itélbarna színíi. édes ízü 
folyadék. Szúrazn1ara<léka 20-220/u. l\:isehb gyógy
szeres palackokhnn. sterilezetten tartjuk készlet
ben. 

·I. .JODU'! SOIXTD! :1°/o. 3°/o-OS SZESZES 
.JÖDOLllAT. 

:J g finon1 purrú dürzsü\t jódot (Jodun1) old
junk fel Hi g lcgtü1nényehh szeszhcn (Spiritus 
concenlralissin1us). Sötét-\·üri'1s-harna színü folya
dék . .Sznga :1 jódra l·s az alkoholra jt>llen1zl.i, 

5. L!QUOR AM:>IONIAE FOENICULATUS 
A~DIONÜS l'lDESKÖ:l!ÉNYSZESZ. 

a g t-deskötnén?·~h~jat (Olcutn Focn_iculi) i1 g 
tönténv szeszben (Sp1ntus concentratus) oldunk s 
az old~tlhoz 20 g an1111onia-olda!ot (Liquor A.In1nu
niae) c\egvíliink. Szintelen vagy kissé súrga színíi 
édesÍ\.ö1né1ly- és a1111noniaszagú folyadék. 

Két kctn-cs próbúja i-8 csepp víztt'}\ erűsen 

1ne"zavarosoclik. 'rízannyi vízzel higitotl 8.5 g-os 
prólJújúnak se1nlegesítésérc. jelzüül 1-2 csepp 

1
ncthvlvörösuldatol hasznúlva. H.8-10.2 kc1n n-só

sav f.ogyjon el. liüvös helyen tartandó. 

li. Pl'LVJS FJ\ANGULAE ctrnPOS!Tl'S 
ímES BENGEK!ol\EG POH. 

10 g édcskön1ényolajal (Oleu1n Foeniculi) 
részletekben 490 g cukorporral (Snccharun1 pulv.) 
(V.) dörzsöliink össze. E keverékhez 100 g n1osu!t 
kénport (Sulfur pulveraltun) \V .. l.' 200 g l•desgyö· 
kérport (Liquir. radix. pulv.) (VI.) és 200 g 1 évig 
túro\t vagy eliízelesen 2 órún út 100~-on \arto\l 
bengckéregporl (Fr:.111gulae cor!ex. pulv.) (\.l.) ke
verünk. A ké~_;d!111l·nyt útszitúljuk. Súrga színíí. 
t'.•deskörnény szagú. édesízií por. 

í. snrnrus CALC!! HYPOPI!OSPHOHOS!. 
HYPOPHOSPH!TOS SZ!Hl'P . 

1 g chinaalkaloida-keverél~el (Chininu111 110-
vun1 co1nposilun1) 5 g li.inH~ny sósavban (Acid. 
hvdrochloric- conc.) oldunk. Ezt olvan oldalhoz 
eÍegyítjük. inelyct . 15 g calciun1hy1;ophosphitb6\ 
(Calciunt hypophosphorosutn) f1 g fcrrol:ictathól 

12 
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(Ferru1n laclis.) l·s 2 g 1nanganchloridból (~Ian
g_anun1 chloralu1u) -100 keni vízzel készítettünk. Az 
így. kt'.•sziill elegyben enyhe· 1nelcgítéssel 500 g cuk
rot oldunk .. A lchiilötl cukro;-; oldathoz 15 g ch
vl~szn1agfcst\·l·nyl (Tinctura Strychni) adunk. A 
kész· szirupot vízzl'! 1 OOO g-ra kicgl·szítvc papiro
son tncgszürjiik. Súrga színü. kisst'.· fluoreszkáló. 
kcserii és vasas izii. gye11gl·n savanyú szirup. 

(.-\ szirup készitl·sl·hl'Z calciun1hypophosphit 
(Calcit1111 hypophosphurosun1J helyett ugyanannyi 
kaliun1. ,·agy na 1 riu111hypopl11)sphit ( Kaliun1. hypo
phosphorosu111. 11alriun1 l1ypophosphorosu1n) és 
ugyanannyi krislúlyos c;:ilciun1cl1\orid (Calciun1 
chlorntu1n krvsta!lisalu1n') kevL'réke is fclhasznúl
halú. A kl>szii111ény círnkfjt~n az eltérést jelezzük.) 

:\ kl·szíln1Pnyl vilúgossúgon tarquk. 

S. SYIHJPUS KALI! GU,\.L\COLSULFONIC:l. 
SCLFOGU.\.L\COLOS szmuP. 

1;> g narancsht.'":.i-fesl\·ény (Tinctura :\uranlii) 
l~s 110 kcn1 víz (:\qua dt:slil!ata:1 elegyét 5 g búzi
sos n1agnesiun1carllonall:tl (~Iagncsiun1 carbonicun1· 
hydroxydahnn) hevesen iisszerúzzuk, n1ajd papiros· 
sziíríin 1negsziirjiik a keveréket. :\ szíírletlicn rúzo
gatússaL szilksl·g esetén enyhe 1nelegílé.sscl 15 g 
guajacolsulfosa\·ns kaliu111ot (Kalinin sulfoguaja
coliurn/;, oldunk. f>OO g cukrot (Saccharu1n) 300 
kent vízben (:\qua dí.'stillata:1 inelcgítl·ssel oldunk. 

···.~····· 
--;$// 

:\ lchülüit cukorolda\hoz hozz(1üutjlik a guajacnl- ;s_y 

"ulfusaYas kaliu111 olda\úl s az elegyet vízzel 1000 -:~·· .. ::~ .. t· ..•. ~_· .. ···.-.. •~ ... -.-.-:. 

szagú,· narancshéjszags} és x"fin1tüú, tiszta· átlátszó 

sziriip, . _ „ . . . . . 
"Az Elixirnnn h.alu suliogua3aco1rct rendelcse 

esetén e gyógyszer adandó ki. 

\l. SYHUPUS PUHGANS. IL\SHA.ITÓ SZll\UP. 
250 g hashajtó fc'izetbcn (Decoclu1n purgans) 

enyhe in~legítéssel 250 g cukrot (Sachartun) ol
dt;nk. A folyadékhoz 1 g összezúzott édeskö1nényt 
(l:.'oeniculi frucl.us) ~III.) lcszii.nk, s. felfor:aljuk 
azt. A forralt v1zzel nOO g-ra k1egesz1letl szirupot 
iuég forrón gyapjúszövetcn sziirjiik 111cg . 

.._ \'örösharna-színü. sajúlos szagú, édcskö1nény
zanuitú és ízíí szirup. 

Vízben kiforralt ép parafadugóvnl e1zúrt, szí
nü\lig töltötl kisebb palackokban tartjuk készlcl

hen. 
!(L Tl1'CTUHA STHOPIIAKTL F. !. STl\OPIL\N· 

TUS-FEST\'1'NY. 
,-\ III. kiadúsú :\fagyar Gyógyszerkönyv rHi· 

írúsa szerint kt.'.·szítjük. 

IL VASELINU:-1 BOIL\Tl':-I. BOHL\SELI:\. 
ao g! úlszitúlt bórsavport {Aciclun1 boricu111 

pulv.) túgasnbb porccllántnozsúrhan kist~hb részlc
lckbcn H70 g súrgii inagyar vase\innel diirzsöliink 
össze. Sárga színü, szaknen1 szagtalan. egyne1nü 
keniics. 

ADIGAN g-ra egészitjiik ki. :\ k\·sz szirupot papírossziírőn ;'.: 

"'''""' l"'' '" '" "'""' '"."' "". " "' "'" ""' *'"'. ~it .. Standardizált digitalis lanata 
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12. YASELINU~l FLAYDI I!Ci\GAHICDI. 
:>!AGYAH SAHG,~ YASEL!i\. 

~lagyar .nyers úsvúnyola,ibúl készült, útlctszii 
súrga szinti. kissé fluoroszkúló. !úgy kcniícsúl!o-
1núnyú, gyengén sajútos szagú ,-1nyag. 

l\.ristúlyosodúspon tja ·10---lf> :i. ol vadúspon tja 
45-50°. ).lclcgítéskor útlútszU. kissé kékes színben 
fluofeszkúló, olajszcrü. súrgaszínü folyadékká ol~ 
vad. Vízben oldhatatlan. szesz is csak aHg oldja. 

Tökl·lclcscn egyne1nü legyen. Különvált sze
n1ecskékct 1nég nagyitóval se lehessen benne látni. 

Porraljn=nk 5 g súrga vasclint 10 kc1n nútron
lúggal kis porcellúncsészl•l1cn 5 percig. Kihiílé:. 
után kiilönílsiik cl a lúgol a vasclintiil. A lúg szín
telen legyen és sósa\·,·a\ 1ncgsavanyitva llt' zavaro-

·<; sodjék incg. IIa a súrga Yasclint 1nc\cg szesszel 
rúzogatjuk. a szesz se1nlcgL'S 1nan1djon. - A súrga 
vaselin jodhro111sz{nna _„ a nH.>ghatúrozúsl a g Ya
se\innrl végl'zz\ik - 1:->-Jll•\ nagyohh ne legyen. 
:\Je!cgítsiik a súrga vasc\in ;) g-os prúbújút 5 kc1n 
70°/o-os kénsavYal forrú y(zfürdüben. g·yakrahha11 
rúzogatva. 15 percig. Scn1 a vaselinnck. se111 a kén
savnak nc111 szahad sen1 1negbarnulnia. scn1 1ncg

súrgulnia. 
''aselin helyett úgyncvczp\\ paraffinkcniíes 

{Unguenlun1 paraffini·l ncn1 hasznúlható. 
Budapest. 1H·l:·L 1núrcius 2:-L 

dr. Torncsik .fú:sc[ s. k. 
egyctc1ni ny. r. tanúr. féiigazgató. 

(:\lcgje\en! :i Budapesti Közliiny lH..t:I. 1n:'1r<'i11s 

24-i szúntúhan.I 

A gyógyszerészek nem fizetnek kereskedelmi 
· és iparkamarai illetéket. 

A székcsfi)vúrosi 111. kir. Pénziigyigazgatósúg I. 
f(í. szú1nú körrendclclc. -

„Egyik kerületben felnteriilt c.sclhiíl arról gyií
zödöt.t n1eg a n1. kir. pénzügyigazgató.súg, hogy a 
gyógyszerészek kereskedehni és iparka1narai ille
tékfizetési kötelezettsége tekinlctében az egyes ha
tósúgok és hivatalok ellcnlétes gyakorlatot követ
nek. En:11ek 1negszüntelésc cl-ljúhól tudo1núsulvl~lcl 
és iniheztartús végett közli a 111. kir. pl•nzügyigaz
gatósúg, hogy a Hl. kir. pé1_1ziigy1ninisztériu1n a Ill. 

kir. kcrcskeclelcniiigyi 1niniszll·riun1hoz 192fi. évi 
úprilis hó 2H-án 102.020/1H25. \'II./a. szá1n alatt 
intézet! útiratúhan azt az ú\lúspontot foglalta cl 
ós azt részletesen 1ncg is indokolta, hogy a gyógy
szcrtúrak tulajclonosni és bérliíi ncn1 tckinthetök 
kereskedi.íknck, vagy iparosoknak l·s ka1narai illc
tl·k fizclést~rc ncn1 kötclczheliik: a gyógyszcrtúrak 
tulajdonosai 1nl·g ahhan az cse\hen scnt, ha :\ 
gyógyszertárat ncn1 1naguk tnrtjúk iize1nhen. ha· 

nen1 az! hérbeatljúk. 
Utasítja azért a kir. pl·nziigyigazgatósúg az 

adószíunviteli osztályokal. hogy a1ncnnyihen '.l 

1ntilthan val:unely gyógyszcrtúr tulajdonosa. Ll~rbe
adója, vagy h{~rliíjc terhl>rc a gyógyszerlúr üzenu!
biil, vagy hérbeadúsúból szúr1nazó jövedclern utún 
clöírt úHalúnos kereseti adó alapjún, kereskcdeln1i 
és iparka1narai illetéket kivctclt volna, úgy annak 
törl{•sl~rc haladc;ktalnnnl legyen javaslatot az illt!-
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tékes 111. kir. adófeliigycliiségnek és a ji.ivöben uz 
ilyen kivclésekct 1nelliizze: a kir. adófcliigycliísé
gck pedig kötelesek a tiirlt!st. nzonnal elrendelni t•s 
a jelen rendelet hclartús{tt ellcnürizni. 

Budapest, 1fl.J:i3. n1úrcius 16. 

Oluas!iafatlan aláírás. 
1niniszteri tanúcsos, 

oszlú!yvczetií. '· 

,1/. kir. ipari anyaahiuatal élclrnis::e·r- és ff!JÓfJ!fH:er-
c; ipari os:tcilya: 

il52.8i2/!9Jil. 

A maláriás vidékek Chinin ellátása. 

A túrgyro\·athan 1negnevczcll intézkedt'siiuk 
n1úsnlatút 1negldildjiik azzal, hogy sziveskcdjt~k a 
gyúgyszc>rl•szrendc! lújl>lu>zlatn i. 

,t..,'iska Lás::ló s. k. 
oszt. vcz. helyrttes. 

:\lcllékc!tcn n1egkü!,Jjük a g:yógyszcr!úrak he
osztúsiit innlúriajúrvúnyos vid{•kck szerint be
osztva azzal, hogy az 1--\'. csoportba foglalt 
gyógyszertúrak részére a 111ai nnptól kezdve ha
vonta az alúbbi túblúzathan felsorolt chinines ké
szít1nl~nyek az nll 1negjelölt 111ennyiségckhen 
szolgúltalhntók. 

A ·ciklc neve 

Comprin1at_a 
Anthnalanca 

Cortip~n II. 

Atebrin 

Plas1nochin 

Prochinin 

1. \ II. 1 Ill. 1 IV .. .; V. 

csoport 

1000 i' 600 1150 1 20 1

1 

gr igr gr gr 

2500 11400 1 350 1 50 1
1 

gr gr gr gr 

5~%0 l 3~%0 1 sgg 1 1gg 1 

tabletta vagy injekció 

7000 1 4000 \ 1 OOO 1 200 1 
db 1 db ' db db 

tabletta vagy oldat 

100 
db 

100 
db 

a 1negállapított eddigi kontingens 1 
változatlan n1arad, illetve n1inden 1 
gyógyszertárnak kiszolgáltatható 

/\z úru kisznlgú\ta!úsúra nl·zYt' az :ilúhhi eh·ek 
az irúnyadók: 

„.\111cnnyihcn az egyes csoportokban n1egncve
zeH helységekben kél 

a) Yagy több gyógyszcrlúr Yall. az egyes cik
kl~khiil - kiYéve a Prnchinint - l'gy('nltí arúny
ban részesülnek. (Pl. Beregszász az I. csoportba 
tartozvún, a hcregszúszi 4 gyógyszcr!úr közöl! ft•:
osztandó egyenlő arúnyhan 1000 gr Co1npr. Anl1-
111alarica, 2500 gr Cortipan II .stb. \·agyis egy.egy 
beregszászi gyógyszertúr 250 g Cu1npr. Antin1ala
rica-l1 ()25 gr Corlipan II-l slh.-l kaphat haYnnl;i. 
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h) ()lyan helységben, ahol egy gyógyszertúr 
van, az ·ilyen gyógyszerlúr u licoszlúsának 111egft~
lelii csoportot n1egillelö teljes úru1ncnnyisé.grc :larl
hat· szíunol. (Pl.: a csapi (l..J gyógyszertárnak 1000 
gr Con1pr. Antilna!arica. ,2.'){l() gr Corlipan II. slh. 
kiadható.) 

·e) A I\"-he heosztoll gyügyszertúrak cllú!n1:'1-
11yút egyenként ,)() db Co1npr. Anli1nalarica és i}O 
gr Cortipan II.-he 111i11i111úljúk. 

d) A 111cgyei vúrusok, ainennyihen a IV. cso
por!h.oz tartoznak. ideiglenesen n III. ellátási osz-· 
túlynak n1egfelelíi úru1nc1111yiségc.t kaphatjúk, az a) 
ponthan n1úP is1ncrtclctl alapon. 

e) An1ennyihen ugyanazon helység (pl. Sze
ged) egy csoportban két.szer vag~· többször, illetve 
két vagy több csoportba felvéte!e!l, az illeti_) cso
porlol 1negilletö únunennyisl;g annyiszorosút kell 
kiszo!gúllatni, ahúnyszor felvétetett. 

f) :\ fli,·úros·! és környékét löhb vidl'.)d ,·úros~ 
sal egyclen1hen u ni. kir. I\:özegl>szségiigyi Intézet 
az \-·. csoportba osztotta. 111iért is ezen helységek 
gyógyszcrtúruinak csakis Prochi11i11 szúllílhalú. 
Kivételt csakis :t l\özt~gészst~gügyi Intl·zel eseten
kénti véle1nénye alapjún teszünk. 

A Chinin P!lú!:'tsra vonatkozó fenti rcJ1dclke
zl•siink f. l·vi nove1nher l-ig 1uarad l~rvt>nyhen, az
zal, hogy a gyógyún111agykereskcdii 1nindt~n hónap 
utolsó napjún elkiilönitvt• tartoznak clsz{unolni a 
tl·nylegcsl'll kiszolgú Ila tolt 111e11 nyiSégckrii !. 

,1,'iska Lás:fá s. k. 
oszt. VPZ. helyettes. 
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Gyógyszertárak beosztása malária járványo~ 
. vidék szerint. 

/. csoport (crii.w·n rnaláriás 11idék ): 

Bátyu (Bereg). Beregszúsz (Bereg), J, Bodrog~ 
szcrdahcly (Zen1plén). Csap (Ung), Gacsúlv (Szaf-
1núr), Kiirúlyhcl111cc IZc111ph-;n), Letenye· (Znla). 
:\Iúndok (Szabolcs). :\Iurakeresztur (Zala), Na"y
ecsed, (Siaf1nár), ()futak (Búcs). 'l'itcl (Búcs). V~1* 
súro.sna1n1~uy (Bereg). Zúhony (Szabolcs). 

fi. csoport (rnal<íriás vidék): 

Alsólendva (Zala), Apatin (Bács), Bodrogkc
rcsztur (Zernplén). Bodrogszerdahcly (Zc1nplén), 
Csenger (Sza,tn1úr). Csurgó (Son1ogy), Dúrda (Ba
ranya), lharos-Berén~· (So111ogy,l . .Júnk (Szaln1úr). 
l{en(-;Zlii (Szaholcs). Kölcsr (Szaln1úr): Lenti (Zala). 
Nagydohrony (Bereg). Nagykapos (Ung), Palúnka 
(Bács) a. Púcin (Zc1np!énl. Porcsal111a {Szat1núr). 
Hicse ( Ze1np!t·n i. ·ra rpa ( BPreg 1. \ · ú111ospérl:s 
(Hajdu). 

Ifi. csoport (111érsék<'ltc11 rnaláriás uidék). 

Bl•regrúkos (Bereg). Bercllyóújfnlu (Bihar) :2. 
Berzence (Son1ogy). Bezdún (Búcs) 2. Bilke (Be* 
rcg)t, Bodzásújlak (Ze1npll•n). Csl•sztreg (Zala). 
Dö1nsöd (Pest). J)unahiikénv (Bács). ErdiícsokonYa 
(Son1ogy), ticsd (Bihar) 2: l~rrnihályfa1'·a (Bih:{r) 
3, Fehérgyannal (Sza!n1úr) 2. Pekeleerdii (l'.gocsa), 
Fényeslitke ( Sz:1bnlcsJ, Gyüre (Szabolcs), llajd11-

,sún1so11 (Ifajdu). I-lal111i (Ugocsa) 2. lfosszúpólyi 
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(Bihar); ~~jrú_lyhúza (Ug~c.s:i.). h-:i.skúnfélcgyhúza 
.,(Pes!) h; h.1.skunhalas (Pest) 5.. Kisvúrda (Szaholcs) 
·t,,.Labo_d (~0111ogy), .,;\larg'íla (Bihar) 2, :\látészalka 
(Szahnar) ·2, ~Iunkacs .(Bereg) i, !\7agyalú<l (So
tnogy) 2, N,agyk:troly . (Sza!n1ár) ;), Nagyköriily 
(~zo~~o.!~):. Nag~·lela (I3,1har], Nagylucska (Bereg), 
l'~:t?:ys;-ollos (Ugocsa) 2~ :\agyvárncl (Bihar) 20, 
Ny.1rhator (Szabolcs) 2, <.)licc.sc (Búcs) a, óverbúsz 
(Bacs), Pe~·lak. (Z:da), Sajkússzentivún (Bács) 3, 
S_nrkad ~Bihar) ~· Súrospa.!ak (Ze1nplén) 3, Sza.
Inrd (I3Ii~a~·), Szeged .. (So1nogyilclep), Szcpetk 
(~ala), S7:ilg.gy~sch (~zilagy}, Szi!úgyso1nlyó (Szi
;agy) .~' Szo?ranc, (Un?), ~l:aracköz (~fánunaros). 
fe1nc11n (Bac.s) 2, T1szatt,Jlak (Ugocsa). Tokaj 
{Ze1nplén) 2, Toronyp(tlca (Szaholcs), 1'úrterehcS 
(Ugocsa), Ujfehér!ó (Szahn\cs) 2, \'ajszló (Ba-
ranya), \'úri (Bereg). . · 

IV. csoport (s:rirványns nuiláriás pfr/ék ): 

Ad.a (Búc~) 2, Aknasugatag (:\Iúr~nnnros), Ak
nas.zl_a1.111a (?i.I:1ra1narus). Alag (Pest), .:-\hnúsgalgó 
(Szilagy), Alsoszopor (Szilúgy), Apahida (I\:olozs), 
Aranyos1~1egycs _( Sza.tn1ár). Adúnd ( Son1ogy), ..\1. 
1n?sd„.( B1l:ar). l~uc~ {Búcs). Búcsfekelehegy (Búcs), 
Bacsioldvar (Bacsj, Búcsordas (Búcs), Búcsszenl
ivún (Ilúcs).' Búc~slóYú:os (Búcs): Badacsonylotnaj. 
(Z~la). lla.1a (fü;cs) a. Bajmok (Bács) 2, llajsa 
(Bacs); Baranyahan (Baranya), Balkúny (Szabolcs), 
Bar~has (~ereg), Baranyaszcntlörinc (Baranya), 
Ba:·atka ~Bi~~ar), Baracs (Sornogy) 2, I3úcsbokod 
(llacs) •. Bantli:hunyad (Kolozs) 2, Báránd (llihar), 
Rereghoszonneny (Bihar}, Bcretlyószéplak (Bihar), 

_ (BcszJcrce) (B7sz_lcrce1:a~zó<l~ fi, ;8e_thlcu (Szol_n~k
Dohoka) 2, Bekes (Bekes) u, Bckcscsaba (Bekes) 

;;_ 10. Békéssúinson (Békés), Békésszenlnndrús (Bé
ké~), Bihar (Bihar), Bihardiószeg (Bihar), Bihar
narrybajo1n (Bihar), Bihartorda (Bihar), BH1~1r
~1„1~1 (Bihar), Bikszú<l (Szallnúr), Boldogasszony· 
r:lvn (Bács), Borogla (Bács), Borosz (Bács), 
Búcsús_zcnllúszló (Zala), Buj (Szabolcs), Biídszcnt
rnihúly · (Szabolcs), Csúvoly (Búcs), Cservenka 
(llács) 2, Cséffa (Bihar), Csonoplya (llács), Csök
inő (Bihar), Csurog (Búcs) 2, Dávod (Búcs), Deb
recen (I-lajdu) 22, Dcrnccscr (Szabolcs), Derecske 
(llihar) 2, Dernyc (llúcs), Déda (~laros-Torda), 
Do1nbrúd (Szabolcs), Drúvafok (So1nogy), IJuna
cséb (Búcs), Dunaszykcsö (Baranya), Egeres (h~o· 
lozs), Elek .Arad) 2, Erdőhény.e (Ze111plén), Erdő· 
~zúda (Szal!núr), Erdőtelek (I-Icvcs), Eszlerhúza 
(Sopron), Fajsz (Pest), Fclsőlcndra (Vas), Félix
fiirdéí (Bihar), Fiizcsgyannal (Békés), Gara (Búcs), 
Gúhorján (Bihar). Gúdor (Búcs), Gúva (Szabolcs), 
Gelse. (Zala), Geszt (Bihar), Gesztely (Ze1npllin), 
Go1nhosd (Bács). Gvula (Békés} 5, Hadad (Szi
lúgy), I-Iaiyn1úál'a1 v~1 ( Biha r:1. I-1 ajdubiiszünnény 
(llajdu) 5, llelyőcsaha (Borsod), llcrcegszúntó 
(Bú cs), IJerccgszölliís (Baranya J. I-Ióvizszen la ndrús 
(Znln). llidalrnús (Kolozs). llodúsz (Szahnár), I-fód
súg (Búcs) 2, J-Iuszl (J.lúra1naros) :J, Ibrúny Sza
holcs). llosYn (Bereg), Júnoshahna (Búcs) 2, I{a
locsa (Pest) 2, l\:aposvúr (So1nogy) G, l\.arcagfalvn 
(Csik), I\:assa (Aha.új-'forna) 11, Katy111úr (Búcs), 
Kúpolnoktnonostor ( Szatinúr). I\úty (Dú cs), I\.ecs
kcn1é! {Pest) 12. J\p1nccsc (Szaholcs). Kerek.egy-
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I;ú:;' _('.'c':l), l~crén): (Bites). l\cszlhcly (Zala) :1. 
l\Ha!Jd<uoc (Szalnu1rJ, l\1skl'r (Bács) IZiskon1„1-
rnm (Z l ) i-· J •• ' ' F,. •Ja a-'· \JS ~oszc~ (Baranya). l\_iskun1najsa 
( _c_s~}. -, _h,1srn.ar1a (I~~.ha1). I\ölozs (Kolozs), E:o
lr'.zs\,;)1 (~\olo.zs) 21, _h.ol)>eny (Búcs). Kon1ádi (Bi-· 
l~a_r)_. "'.' _h~.1naror11 (I~.~H~~úro1~1) fi, IZónyúr (Bihar), 
h.o.lo.i-.i (S:.iholcs), h.orustar.1ún (Bihar). Köteuvún 
(Bihar), I\rasznahPl!ck (Szahnúr) " 1,·,11., (llb·;· ) 
" l„·11·· 1 (B' · -, ' .ics 
-, \U oc acs) 2, Lujosinizsc (Pest) 2, Lakocsa 
(So1nogy). _LcngyeHóti (.So1nogy), :\ladnras (Búcs) 
:\fagyarkaruzsa (Búcs) a, '.\Iagyarlúpos (Szolnol~,: 
f)obtika) 2. '.\Iarcali (So1nogy_J 2. '.\Jarosvúsárhclv 
(~Iaros-'!'o.r~laj H. __ ,\~arlonos (Búcsi. :\lúd (Zctná~ 
len), 1Iadel aJya l Csik). .i\Iúgocs (Ha ran ya), :\lúrn-
111a ros) H, „'?ticdgycshodzús (ArndJ, :\I~dg\'cshúza 
,(:\rad, .~t:zohcrény (Béki's) :1. :\Ieziics:it fi1orsodl 
2, :\.~czokaszon~· (Bereg). \[eziikii\·csd (Borosd) iJ. 
:\I~_z:1.lelegc'. (~~1~1ar), ~likcpl~rcs (l'lajdu ). :\Iililics 
(B.1cs), :\fisz~ollalu (Szatr11:'1rl. :\Iohúcs (Bnntn\'a) 
·L :\lohol (Bacs). :\Ionostorszcg (Bács). :\lurasz(;lll-
1,i:.il (\'.as) 2, Nagyln1racska fBües). NagyJiún\'a 
\S;attna~·) ·L :\"agyhún'.id (Bharl. ?\ag,~l.1erez;1a 
(. ~-ng)' l'\agyhoc~kó (:\1_{1ra111aros :1. Nagydoh~ls (Szat~ 
!1,1L1'.), Na_gyh:~lasz (Szabolcs). :\agsida (Ahaúj
l_<JJ na). ::\agy_J!Ya ( Beszlt>rce-:\ aszöd i. ?\a "Ykanla
.~a~ „(;;~·~~ll._ N::gyk.ani:-sa (Zala~. :\'agyk{!l~· (Pcsl) 
~: N.1t>~1.ihc_(B1harJ. ;\·~1gyso1nku! (Szallnúr). Na<1y. 
szalonl:i (Bihar) ·L :\agyszén:'is (Bl-k(>s). \"0n~L: 1 . 
h?J?· (Baranya), :\.Ú\'a 1Za!a). :\'yíracsúd (Szaliolcs). 
~y~radon~· (S:aho!csl_. :\'yírúhrúny (Szabolcs). 
;:y~rcgyhuza (Szabolcs) H, :'\yirkarúsz (Szabolcs). 
Ny1rnu1da (Szaho1csL ()k:Ín)· (Bihar), Olaszliszka 

(Zeiupléu), Oroszka (Bars), Ökér {Búcsj, Ósové 
(Búcs), ószivác (Bács), Oköritó (Szilágy)., Őrszál
lús ll3úcs) 2, Pacsa (Zala), Pacsér (Bács), Palics-

:; fürdö (Bács), Palolai!Ya (:\Iaros-'l'orda), Paripús 
(Bács), Pcrccseny (Ung), Pctrüc (Búcs}, Pécs (Ba~ 

1
:anya) 1-!, Pl~CSYÚrad (Baranya). Péhnonostor (Bn· 
ranya) 2, PéterYúsúra lHcYeS), Pl•lcrré,·e (BúcsJ 2, 
Pincéd (Uúcs), Pocsaly (Bihar), Haka111uz (Sza
buics), HúckcYc (Pest) 2, Hegűcc 1,Búcs), Hetlcg 
(SzÜlnok-l)ohoka). HéY (Bihar), Sajószentpéter, 
(Uorsod) 2, Súrköz lSzatniúr). Súrn1asúg (Szilúgy). 
Sárrbludvari (Bihar). Súsd (Bar:.111ya). Sútoraljn
újhely (Zc1nplén) -!, SeHyc (Baranya). Siklós (Ba
ranya) a, So1nogyyúr (So1nogy). Sülehned (Szi· 
!úgy), Szalacs (.Bihar:). Sza1noskorsó (Sza\n1úr'1. 
Szaniszló (Szallnár), Szat1núrhcgy (Szatrnúr). Szal· 
n1árné1neli (Szatrnúrj 11. Szal1núrököritó. (Sza:-

· n1ár). Szeged (Alsóközponl). Szeged (Cj). Szeged 
(Vúroslanya:) Szeged (Fe\siJ!anya). Szeged (2).' 
Szeghcgy (Búcs), Szenlflilöp ( Búcs 1. Szercdnyl' 
( Ungl. Szerencs f Zc111p:l·n .1. Szt·kclyhid {Bihar) 2. 
Szl~pligct (Búcs,l. Szlgt•lvár (.Son1ugy) '.!. Szilúgy
halla (Szilúgy), Szilúgynagyfnlu (Szi\úgy). Szilbúc.-; 
(Búcs), Szilherek (Búcs'I. SzinérYúralja \Szalinúr) 
2, Szohrúncfürdií (LTngl. Szolyva l)h:!regi. Szond 
(Búcs), Szüreg Cl'orontúl,1. Szlapúr (Búcs}. 'l'ab 
(So1nogy), 'l\di.'laharkúny (Ze1nplén). 'farcali {Ze1n
plén.), 'fasnúd (Szilúgy) 2. 'l'úllya (Zen1plén) 'fécsi) 
('j.fúra111arosL 'J'iszafö!dvúr fSzolnok) 2, 'f'iszafíi
red (.l'Icvcs) 2, 'l'olcsva (Ze1npll·n), '1'01npa (BúcsL 
·rorzsa (Biics). 'l'urja (Búcs). lijpelrc (Bar:u1ya'1 
l'.,iszivác (Búcs1, Cjverbász (Bács:) '..!. Cjvidfk 
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(Bács) H, Ungvúr (Ung) 7, \"Hj.szka (Búcs). ''i'dlaj 
(Szatn1úr). Ván1osgyörk (I·levcs), ''úradszöllös 
{Bihar), ,~úralinús (I\olor.s), Vúrn1ező (Szilúgy), 
'rillúny (Baranya). ZulabPr (Zala). Zalaszentgrót 
(Zula) 2, zen1plénagúrcl .Zcn1plén), Zilah (Szilúgy) 
:i. Zo1nbor (Búcs) i. Zsúka (Bihar). Zsibó (Szi
lúgy). 

:\ Uib]Ji itt fel nc111 sorolt gyógy.szerlúrak az 
V.-ik csoportba (ne1n tnalúriús vidék) tartoznak. 

• 
A IV. kiadású Magyar Gyógyszed<önyv 

1·endelkezéseinek k:iegészítése. 
- .·\. 111. kir. Orszúgos 1\özegészségiigyi Intézel 

C:. 1185-1/19-1:-L szú1nú hatúrozata. 

:\ -l i0/19·1il. :\L E. sz(11nú rendelet 1. §-úba11 
kapoll felhatnhnazús alapj{1!l a 2LJ.000/19::1:J. 13. 
:\I. sz. rendclellel élelhclép!Plell I\-". kiadású ~!agyar 
G.\·ógyszcrészküny\· kiegészi!l•st· túrgyúlian a küvet
kczökép 11a.!úrozlanh 

(,'on1pri1nata anli111alaricu nl'.\"CII a gyúgyszer
túrakhai1 chinaalkaloidakcYcrl·kct larlahnazú készít-
1nl>ny tartható készlcthcn. 1nclynck összetételét nz 
alúhhinkban kiizliin1: 

C O TII pri 111(1/ (( (( nl i n1a{ ari Cll. 
,., 'fahlcttúk 1nalúria ellen. 

2G.25 g chinaalka!oidakcveréket (Chininu111 nuvun1 
con1fH1silun1) gond!JS<tn elkeverünk 

8. 75 g sósa\·as chininncl (Chini11u111 hydrochlo
ricu111). 

A keveréket a Co1npri~nula„ fcjczclhc11 
• '' 1 't 1 · •! szcn1ecskPz·. 1 '"ir·t·il· ficrvcle1n JCVC e e\ e e o , " ti- 1 '! 

zük és a szetnecskézctt anyag )O 

.r 00 <lb. 1;1blcttfit. sajlolunk. . . , 1 
. l ll 'l· J·észitéséhcz :;ósa\·as clun111 (Cht-\ t·tb e a" " · · 1 • 

.: •. J. l1l-oricun1) hclvclt ugyanany1 >.ensa· 
• Ulll h\(lOC ·· ' ' l ·· ;JI • nin. .. - l (Chininuin sullunc111n) 1s 1aszn,1 1.1-vas clnn1n ' 

tunk ... \ , l l '!l·U· e"Ycnkén-t o.2H3 g chinaalkuloida-
l.t J e • ' o, · t ) ' O 088 

'J •l (Chininuni novu111 co1npos1 uru cs · 
kcv_c~e -~e- l;ininl (Chininu1n hydroch\oricu111) \:ag?· 
„ sos.t\•15 e . · 1c·1 · · sulturi :;, .· J· "ns't\'as ch1n111l , 111111111111 · -ugya1u1nn) 1 „1.: • '_ • • 

cüni) tartaln1aznal\. „ . .• ,

1 
•. 

11 lt 'il· ,.,·zznl r:1zouatva ko11n)Cll SZL CS· :\ ta ) e ' " _ · ·'" ' t> 

nck. \ Conlpriina.ta antirnalarica'· kl·szítn1ény el-
. : . ·:. , 11 i .l'J4/!0-l:L XV. B. :>!. szitmú rende· 

·1das1 :11.1 •
1 

' · ' • • - 'Hl , „„ 10 
• •• t •\1111.'.'.ben 100 darahonkenl ,Ja .•. pcn<'.lo. 
l~t .. \~0~1k(~nl papirzacskóhan ·1.~~l 1)eng'._1, _dar~th~in_
< ,~1,1 ·1 írz·H:skóhan 0.50 pcngo . .-\ kcsz1tn1cl1) ,1 
k.·cnt 1~·/P 'l '"1 . ll \I sz„11nú rendelet értc\111f>ben :!-11.93.1 !. " . . ..... ' . 
cs•tk or,·osi vényre adhato k1. · 
,. ' Budapest. lH-liL L•\'i június hó 20-ún. 

dr. To111csik .!ó:sef s. k. 
egyc\eini ny. r. tanúr. fiíigazgalú. 

(~Icgjclcnt. a Budapesti Közlöny lD-l:J. (~yj jú
niús 20-i szún1ú'.HU1.) 

GLANDUBOILBINJ 
Kristályos tüszőhormcm 
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Jl. kir. Ors:áyos J\ö:t>fjés:séyii!l!li lnté:t'l 

'>-. m: l_<ir. Országos Ifozegészségügyi 
ertesitese orvosok és gyógyszerészek 

Intézet 
részére 

7• ComprÍlnata an\inm\arica (tartalma7. 2[1

11

/o 
1 chinimnn · hydrochföricumot és 75°/o chininmn 

.!0. novum coinpositumot). Egy tablclhl súlya 0.35 g. 
•M .:1.jánloll adagja felnőlleknek m1ponta :l tabletta 
'li (Í.05 g) 7 napon ál. G éves gyermeknek 2 \ablella. 

a malária gyógyszerekröL 

1 · Gqúq11s-cref·· :\ 1· ·1·1 \l 1 · · n ·, lt , · .. · · · • •· · •01 a o e 1111111készlclcl-
ua .l "\ orrvszcrl: 1 l 11·1' l ' ~ , 

1

. ::;· 
0
-: • •1 ·a'- e a asa e üninnel n1enszünl 

. 111.l Hl Hl "YO"Yl· ·wel. . \ 0 . . . kérc<' e" . ·, "·. ": ''. -~scrc csa < chininl és a china-
111·1\ b , t:'!-'1·cb '1dl-.~1lo1dall lartnhnnzó tabletta Co1npri-

' u .u1 nna al'IC't n ·.,, '\l erre ·1 c'·l1··1 ·1· •\\ lc'.cn ~~ rendelkezésre. ucrvan-. '" • • z : e n·1n t ·t' . · · ...... 
novun1 coinposilun

1 
{Pt~ :1°.

1 ~P·)01 2 cs ~l~~ninun1 
készítmények is nlkalnr~'.s\;m 1 ;~.- dn1ev.e1zesu. gyári 
zclés l · · · , '·' '-· .u n1e v1 '- '!'\"O")'kc 
. .;.1egcsz1lesl•rl' haszn„1lh·1ll l;l o- t; -,, , • . · • • • > a asmochm. 
. -· (~!JOY!Js:ertdrak c/láló~ti: :\Hn<l ,, . . „ .. ,. 

Int: a be.1eleniell malúriús hcic"ck arú~~'.-1: Oo) szc;
mara megú\\apiloll mcnnvisJ'.•lien \··; ;~ ':';' ,1 sz.1-
a Co1npri111ata anti1na\aric~1- ~\\•·l>1··1t1"' 1,.1.i \J.a tne~ Cl· · · · '· ·. ,,or ipan 'l 

; 1m111nm nornm composilnm- (Prochinit. :· 

~ :t 1„·csnek 1 tabletla ugpncsak 7 napon ál. 
;;; Atebrin „Baver". Forgalomban 0.1 g-os \ab-
~. lclla (!O'lo és 30'/o oldat pro injeclione). Ajánloll 
4% adagja: felnőtteknek napontá 3 \ablc\\a (0.3 g) * ri-7 napon ál, !i éves gyermeknek 2 tah\e\la. 3 

évesnek 1 tahlella súntén 5-7 napon át. 
Cortipan 2 .,Rex." (Tartalmazza 52°/o-han a 

ehinakéreg fiíal\rnloidáil pheny\cinchoninsa\'11oz 
kö\,Ve. chinin\arlalma J,0 /o). Forgalomban van por. 
valamin\ 0.5. ().25 és 0.1 g-os tabletták alakjában. 
Ajánloll adag,ja: fclnii\\eknek napi 1.5 g. !\ éves 
gyermeknek 1 g. 3 éves gyermeknek 0.5 g 7 napon 

át. Chininum novnm compositum (Prochinin) tar· 
tartalmaz J,7 .;;0/o cinchon idin\. J, 7 .5°/o cinchonin \. 
;,o/o chinidint. Forgalomban van: por és 0.~5 g 
tab\e\\a. A_jánloll adagja fclnő\\eknek napi 1.5 g. 
\i éves gyermeknek 1 g, :t éves gyermeknek 

1

/o g l lasmochin·sziiksé"l!'ll-1. .\z c"t'SZ · ', .· '

1

. '."' ioénvl , . \ \"' . 0 • · :;'\ · · L\ 1 n1en11Yl"l'" 
o - Je\ e ll' o es 1negrende\ht>lii ·t nv·'ti·i· 1 • - „ k" :tlall. · · · . • 1om1po · 

A1nennyiben . 11 .. 

1

. a i,nt•ga apílul\ inenn\ 1 

mn nriús bc\e"e\· " " . . . , 1scgc' a 

11(

„,
1

. , . • t1 " n) oo~ szere\latasa1 a ncnl c\e"ell 
'· a "\ O"VSZCrl' · \' 1 \" ö • pilús i~irnt' :_,;nv:::.i„~nev:'~- ve::e.li;je újabb megá\\a-

lapon forduljon .. ;'; 0 .\ • .'." .'.'
11 

'.' 1 k'."zlclhiil" lir
i1)ari Bi· lt .; : \ ... n) ,tgg.1zdalkodas Gvó"vszer-

• zo s.ig.1 wz. Bndapcsl !\ F" ·, · "· - .. 
se\ "' iirhp " \ 

1 1
. · ·• o·U. b8. herc.\iszllo.rvos~al. -· 0 1 n an zúrnt\(·kol\nssa a m. kir. 

7 napon át. Plasmochin simplex .. Bayer." Forgalomban 
van 0.02 g és 0.01 g tablel\a. valamin\ 1 O/o injee
liós oldal. A.iúnln\\ adagja: bárrnclyik [cnli szer
rel történ\ gyógykezelés ulún - vagy vcfo egyide
jii\eg - fclnö\\e\rnck napi 0.03 g 3-5 napon úl. 

4. Ingyenes g!JÓa!l·'°cr szcgéil!l'orsú maláriás 
betegek részére. ,Járványos vidéken a hatósági or-13 
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Yosok a rendszeresített kérőlapon szegénysorsú 
1nalúriás betegek részére járvány elleni védekezés 
céljából az Országos J{özcgészségügyi intézetttíl 
igényellietnek gyógy,szert: az északkeleti v:í.r1ne·· 
gyékhöl közvclleniil az 0. K. 1. ungvári n1alária ál· 
lornásától. A gyógyszerekről" kin1ulatást kötelesek 
vezetni és a rendszcresílctt elszán1olúsi iirlapokon 
készített kin1utatúst negyedévenként kell hekiilde· 
niök az igé-nylöhelyrc. 

~ 

J1f. kir. i1iari anuoaJiipatal élelrnis::t•r- és gyógy
s:t•ripnri os:tdlya. 

:15il.561/1943. 

Acid. acetyl. salicyl. igénylése. 
Ors::áyos r;yágyszerés:: Eayesii!t:f :Vayytekinfl'fi'i 

Elnökségének. 

'fö!Jb csctlJl~ll furdullak hozzú11k 
salicyl. cllútásúval kapcsolatban. 

Budapest. 

Acid. acetyl. 

Felkérjük a Nagytckinletü Elnökséget, szí
veskedjék az Egyesület tnélyen tisztelt tagjainak 
ludon1úsúra hozni. hogy a rendelkezésre állú. 
anyagkészletnek 1negfelelően a beszerezhetö Aci<l. 
acctyl. salicyl. alap1ncnnyi'ségét - beleértve a·. 
pulv.-t és tabletlá! is - 500 gr-ban állapítottuk., 
meg. Elliil függetlenül heszerezhclö 1nég 500 gr-:'.. 
nak n1cgfclclö gyógyszcrkülönlegesség is. A. bcsze-· 
rczhctő két 1nennyiség cgy1nás!ól teljesen függel~< 

· ten, tehát egyik a n1ásik. rovására sem nem csök-. 
kenthető, sem nen1 emelheHí. 

', Nagyobb forgalmú gyógyszertárak tcr111észele
sen az alap1nennyiség többszörösének beszerzé
sére jogosultak. 

Budapest, 194:3. augusztus 11. 

Siska Lás:.ló s. k. 
osztályvezetö helyettes. 

ill. kir. ipari anyaghivatal élcln1iszcr- és gyógys::.er
ipari os::.tdlua. 

:l53.5i8/1943. 
Malária ellenes szerek kiszolgáltatása. 

fl,fagyarorszáyi Gyógys::erés:: Egycsiilct 
1. clnükségénl'k, Budapest. 

Felkérjük a l. Elnökséget. .szíveskedjék az 
Egyesület tagjaival közülni, hogy az (lrszágos 
}{özcgészségügyi Intézet kérésért> a kiszolgáltatható 
111alária-ellenes· .gyógyszerek inennyiségét l{~nycge
sen felemeltük. 

A gyógyszertárak a felernell incnnyiségröl 
szóló u1egrendcléseikkel közvelleniil az illetéke:; 

· gyógyárunagyk.ereskedöhöz forduljanak. 

Siska Lás=ló s. k. 
osztályvezető helyettes. 
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A gyó~szertárak zsírellátásával 
- beadványok illetéke. 

- A ID. kir. Illeték}dszabási 11.ivatal Ikh. 35.1741/ 
1943. \TI. szátnú rendelete. 

(.:l J1faguarors=ági Gyógus:erés:: Eguesiiletnck) 

A gyógyszertárak zsírcllúlúsúval kapcsolatos: 
beadványok illetéke tárgyában c.lötcrjeszlctt ké~ 
relmérc a n1. kir. pénziigy1ninisztériu1n 1943. au.:..: 
gusztus 21-én kell 1G3.5G5í19·UL XI. a. sz{nnú rcn· 
deletével megállapítot\a. hogy a gyógyszerészeknek 
azok a beadványai, a111c\yckhcn a gyógyszerláruk 
zsirszükségletének n1cgúllapítását és kiutalását ké-
11ik. az 1187 /1943. P. :\L szán1ú rendelet 2. R-ának 
11. pontja alapján í1letékkötc\esck. 

A kir. hivatal ezt közli és kf~ri. szíveskedjék a 
gyógyszerészeket illr!("k lero\·ási k ölelezet tségükröl 

értesíteni. 
Budapest. 19-t:L augusztus 80. 

Son1ogyi s. k. 
n1in. tan. hivalalfi\nök. 

A Budapesti J(ereskedclmi és I parkamarn főtitkár 
Értesítés a keresztény kereskedelmi hitelrö 

A gyógyszerlúrtulajdonosi karnak kedvezrn'' 
nYes hitelben részesítése tárgyában a I\ereszté 
l~ereskcdelnü I-Iltelck Bizottságához inlézelt me 
keresésre, mint a Bizottság elnöke van szcrencs~ 
közölni, hogy a gyógyszertári üzen1ek n1egerősí! 
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'sél' és fejlesztését a Bizottság eddigi n1unkássága 
során is feladatának tekintette és több ízben fo

< Ivósítotl rnegfclelö fedezet 1ncllett a szokásos 25°/o
, _ ,;

5 
állami garanciúval gyógyszertúrak részére ked

--- \•ez111ényes kölcsönt. 
, ______ -, A I\eresztény 1\ereskcdchni I-Iitelek Bizott
--- ->Sága legutóbbi iilésén tárgyalta a tck. Elnökség 

-\·ezetése alatt álló egyesület kérését és készséggel 
--hájlándónak nyilatkozott arra. hogy a gyógyszeré-

\- -_-Siek részére a szokásos fedezeti és egyéb feltételek 
_-:<i;,.azolása esetén továbbra is hiztosítsa a kedvez
-':í~_ényes hitelek elnyerésének lchetöségét. 

Budapest, 194il. aug1~sztus :11. 

Gyulau s. k. 
fiilitkúr, n1inisztcri biztos. 

111. l\.ir. Ipari :\nyayliivatal 
tf1'fIJús:!~r és Guóoys:cripari Os::fály. 

Ü54 .. 028/ l 94:S. 

A gyógyszertárak zárolt cikkekkel 
két hónaprn való ellátása. 

Ors=ágos G!JÓ!J!fSZCl'és:: Egyesiilct r:lnökséyt'. 

.A gyógyárunngykereskcdük a szállílúsi és ni 
t~~~I~~agolási anyagok beszerzésének nehézkessé· 
:;_,~lú:~<hivatkozússal kérték, hogy a zárolt gyógyszc
-~k.~-L;-nem az eddigi gyakorlatnak. n1egfelelöen ha-



vonként, hanem két hónupra elilre szolgá1tathas

sák ki. 
A nagytekintctü Elnöksl'g vélen1ényének 1ueg-< 

hallgatása után. továbbá a légi veszélyre tekintet~:: 
lel n n1úsolatba11 csÚtoll rendelkezést adtuk Id. 

Felkérjiifrk .szíveskedjék jelen köz1."rdekü ren-__ 
delkezésünket az Egyesület ,igen tisztelt tagjaival 
közölni. Sziveskccljék egyben nyon1otékosan fel:-, 
hívni a figychnet, hogy a két hónapi 1nCnnyiségct 
beosztással használjúk fel a gyógyszertárak, n1erl 
pótkiulalásban senkit scn1 rl•szesíthetün'k. 

Budapest. 1H4:i. október 8. 

Siska LászlV s. k. 
osztályvczetií helyettes. 

Gyügyszertáral~ }{ötözözsineg ellátása. 

·--A 111. kir. Ipari Anyaghivatal 1'extilipari Osztúly 
209.125/194:1. sz. 

illagyarorsz:áyi Uyáyys:t'rés: Eyyesiilel IH' k. 

Folyó évi augusztus 11-én kell 8H70/19-13. sz' 
beadványukra l~rlesítjiik, hogy az abban foglal 
kérel:n1ük alapján a gyógyszerlúrak külö~özsineg
szül.:séglelét színes n1üselyen1perléfonúlhól 194~·( 
évi uoven1ber hó l·lül kezdildö 1 évre tcrjcdöen az 
Elsö i'rlagyar Cér.nagyár rt. útján biztosítottuk. 

A biztosított 'n1cnnyiség 2000 gyógyszertürat 
véve alapul, gyógyszertúrankénl útlag évi 200 

niéter, összesen 4,000.000 méter, aztlz négy1nillió 

1
i1éter.· Ezen mennyiség elosztása a fent en1lílell 

cérnngyárba1* való .fokozatos Jegyúrtás utún t. Cín1 
kívúnságúnak n1egfclcHít•.n, a 111. kir. Ipari Anyag
hivatal Gyógyszeripari osztálya últal a széloszlúsba 
bekapcsolt kölszergyúrak éS nagykereskedök út
ján kerül 1najcl lcbonyolítúsra. 

Intézke<lésünkröl nevezett cérnagyúrat is érte-
sítettük. ~ 

Budapest, 1943. noven1ber 11. 
J(apdebo s .k. 

h. osztályvezetií. 

'Altalános forgalmi adó, forgalmi adóváltság 
és fényűzési forgalmi adó átalányban 

fizetése. 
A székesfővárosi nl. kir. pénzügyigazgal.óságtól. 

138.,!50/194:l. II. a. -

A 1lfagynrnrs:ági Gyóuys:erés: Boycsiilef 
T Elnökségének. 

\'(~gzés 

;\ ni. kiT. pénziigyn1iniszler lSi.911/lU.ta . .\.l. 
.- h. szíuuú rendelete alapjún értesíti a kir. pénzügy· 
·.·.:~gazgatósúg, hogy az 500/19-12. P. ii.1. sz. re1:delct 

J02. ~· (8) bekezdése alapjún fizctendö ú1talúnos 
::::~:fO'rgaltniadónak adóközösségi rendszerben való fi
_>>-_~elését a 111. kir. pénziigy111inisztériu1u a:1. 19·14 
i,;;~v-re is engedélyezte. · 

„ __ , A tH. §. (5) bekezdése alapján fizeleudö for
"nlmi adóvóltságol, valamint a fényíízP!'\ fr,rgalnii 



adót nem lehet adóközösségi átalányösszcghen 
n1egállapítnni. A fényíízési adóra az általúnos sza
bályok szeriril, ·az f!.dóváltság.ra pedig a 16. §. (5) 
bekezdésBben foglalt feltételek 1nellelt egyéni {da
lúnyegyezség kölhctö. · 

A. ldr. pénziigyigazgatósúg a végzést 1negkiilc1i 
a folyan1odó Egyesiiletnek tértivevény n1ellet!. 

Budapest, l 9-VL novc1nhcr hó 9-én. 

11.554/1943. 57.. 

/)r. Gcörgé11yi s. k. 
pl>nzügyi fötanúcsos, 

iigyosztályveze !Ö. 

Az 1939:IV. tc. 12. §-a alapján megvont 
és újmadományozott jogosítványok 

forgalmi adója. 

Székesfiívárosi 111. kir. Pl·nziigyigazgatósúg. 
1:18.467/194:1. II. a. sz. 

\ 7 égzés 

A nL kir. Pénzüg~·111iniszléritun 199.5·15/194:{. 
XL h. sz. rendelete szerint az 19:-~9:IV. tc. 12. §-:i 
:ilapjún 1negvont és újra ado1núnyozott gyógyszer
lúri jogosítvúnyok, valanúnl az úrukészlet. beren
dezés stb. ellenértéke utún nz 500/194-2. P. ~I. sz. 
rendelet 1U2. §. (10) hekczdl~séhen állalúnos for 
gahni adót keH fizetni. Erröl az Egyesület érlesiil. 

Budapest, 19-l:J. novetnhcr 2:J. 
lJr. Ge{)rgényi s. k. 

p. ii. főtanácsos, 
ügyosztályvezetö. 

Egyesületi értesítesek. 

284/1943. sz. 

A gyógyszertárak szeszsziikségletének 
biztosítása. 

A 111. kir. pénziigy1niniszlériun1 19-l:J. januúr 
J5-én kelt 477/194:3. P. l\-1. szán1ú rendeleté\·cl -· 
egyesületünk kérésére - szabályozta a gyógyszcr
!úrak szeszszilkséglclének "biztosHúsút. 

A pénzügyrninisztériun1 a gyógyszertárak 
szcszsziikségl.etének fedezésére l1avi kc1ntingenst 
úllapítolt rneg. 

:\. rendelet 
1. fclhala\1nazta a :\Iagyarországi Gyógysze

rész Egyesülete! arra. hogy a kontingens kerelt~n 
belül a gyógyszertáraknak - tényleges szlikséglc· 

/· ,,tiiknck n1egfClclü szeszn1ennyis0gröl ~ .. Szeszvú· 
., .. : sárlási igazolván.~/'-t adjon ki; 

2. utasílotla a szc<'iznag:rkcreskcdiikel, hogy 
a ?\lagyarországi Gyógyszerész Egyesület últal ki

·::állitott „Szcszviisiirlási igazolvúny"-on fcltiintetetl 
_Szesz1ncnnyiséget az igénylö gyógyszertúr n~szér.c 

szolgáltassák ki; 
:J. kötelezte az egyesületet arra, hogy a szesz

Vásárlási igazolványokról havonként összesítve ki-
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.inntatást terjesszen a 111. kir. Pénziigyn1iniszlériu1n 
X. h. főosztályáh9z. 
, Ezek az intézkedések l~),13. fcbruúr hó l-én 
lCpnek éleibe és alkaln1.asak arra, hogy a gyógy
szerlúrak zavartalan szeszcllátúsút biztosítsák. 

A '177/1943. P. :\l. sz{uuú rendelet alapján 
Egyesületünk szcszvásárlási igazolványt úllil ki és 
küld n1e(r azoknak a gyógyszertáraknak, amelyek 
írásban }genyelnek Egyesiiletünktől szcszvúsúrlási 

igazolványt. · 
:\ szeszvásárlási igazol,·ány igénylése történ· 

hetik J.evelezölapon vagy levelezőlap nagyságú 
külön lapon, de nündenesetre olyan módon, hogy 
a szeszvás'árlási igazolványt írásban és külön más
iránvú közlést ne1n tartaln1azó lapon kell igé-

nvelTI.i. ' 
· 1\ szeszvásárlási igazolványt azért kell külön 

lapon igényelni, inert az igényléseket összegyiijtve 
n1eg kell firiz:ni és nyilvún kell t.arl~ni; h:~ az i?én_y
\ésen 1nás közlés ís vnn. az egyik ugy allgha intez
hetö el. Annak ter1nészetesen nincs uka<lúlya, hogy 
a szeszvásárlási igazolványt kérö külön lap 1nú"
ról szóló levélhez inellékeltessék. 

A rendelet érteln1ében egy hónapnál hosszabb 
időre elegencllí szesz beszerzésére jogosító igazol
ványt nen1 a<lha\ ki az egyesiilcl; a kevés szeszt 

lílA.DóHlVA.T A.LVNl{BÓL 
az összes szük.séges 
nyomtatványo!r.at beszerezhelL 

fogyasztó· kis ··gyógyszertárak azonban legfcljebli 
kél havi sziikségletüket egyszerre is igt,nyelÚetik és 
inegvásúrolha tják. 

A szeszvásúrlúsi igazolványt kérö lnpon rei 
kell t.iintelni. hogy az igényelt szesz a gyógyszertúr 
1nely1k havi (kis gyógyszer!úr esetún kél-havi) 
szükséglet fedezésére szolgál. 

Az első - 1943. február havi szükséglelre vo
natkozó - ig_ény1ésen feltétlenül közölni kell, hogy 
a gyógyszerlar az 1942. évben 1nelyik gyógyáru
vab')' szesznagykereskedötö1 (ill-etvt~ nagvkereske
clöktől) mennyi szeszt vásárolt; ezeknek~ az ada
toknak bejelentése nélkül az egyesiile! nen1 adhat 
ki \·ásárlási igazolványt. 

Az igazolványra a szesz, gyógyáru- vagy szesz
kercskedőnél egyaránt 1ncgvásúrolható. 

Budapest. 1941\. január 16. 

(;róff Gyula 
iigyv. igazgató. 

Dr. Pift;: \'árad!} f.rís:fá 
elnök. 

1lfagyarors:ági Gyóf/!JSzcrf>s: E9yt•siilct. 

~015/1943. sz. 
Az általános forgalmiadó, fényiízési forgalmi
adó, vegyipari forgalmiadóváltság és pipere
cikk pótfelár fizetésének módozatai az 1943. 

évben. 
1. Allalános forgülniiadó. Ezt az adóne1uc! 

azok a gyógyszertárak, an1elyek adóközösségbe lép 
tek, az adóközösség :íltal 1negállapitott összegbL'll 
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és időben fizetik az adóközösség 
tári csekksz{unlájá'ra. 

Adóközösséghc né111 tartozó gyógyszertárak· 
általános forgal1niadójuh.al általában „havi for
galmi bevallás" alapján nz illetékes forgallni adó
hivatalhoz fizetik be. Fizethetik azonban általános·; 
forgalmiadójuknl az illetékes forgalmi adóhivatál
lal kötöll ú.talúny-egyesség alapján is, azaz az ál
talános forgaln1ia<lóra egyénileg átalányegyességet 
lehel kötni az illetékes forgalnli adóhivatallal. 

2. Fényíí:J;;i [oryulrnindó. ;,\ fényüzési forgal-
1niadót 1ninden gyógyszertár egyénileg köteles fi· 
zetni az illetékes forgahniadö hivatalhoz, 1nár 
a1nennyibcn fényiízési forgahnia<ló alá eső cikket 
olthon előállít. .Az a gyógyszertár, :unelyik fény· 
üzési forgalnüadó alá eső cikkeit készen (elké
szítve) szerzi be nagykereskcdötöl vagy gyártól, 
tehát a gyógyszertárban ilyen cikkeket nen1 állít 
clö, fényüzési forgal1uiadól ne1n fizel. Ezl a köriil
n1ényt azonban az illetékes forgahui adóhh·a\allal 
közölni kell: an1ennyiben H gyógyszertárra eddig 
fényüzési forgaliniadól rótlak volna ki, kérni kell; 
hogy a jövöben a forgaln1i adóhivatal fényüzési 
forgnhniadó\'al ne terhelje a gyógyszertárat, 
fénylízési forgaln1iadó alá esü cikkek elöállitásáva.l 
a gyógyszerlúr nen1 foglalkozik. 

Azok n gyógyszertárak, a111elyek fényüzési for:.·-< 
gahniú<ló alú esi.í cikkek előállítúsáYal foglalkozJ"

0 

nak, fényüzési forgnlnüa<lójukat az illetékes fo1:
galnli adóhivatallal ld.Hendö útalúnyegyesség, vagy~ 
pedig az 500/19-!2. P. i\L szá111ú rendeletben el_ö'.: 
írt könyvekbrcn fclliinlelelt adatok alapján a tény~·, 

"Jeges clüúllíiás n1l~rve szerint fizetik havonta az il

íctékes forgahni adóhivatalhoz. 
:\. fényüzési forgaln1iadó alú csö cikkek jegy· 

zékét a :\lagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesülcl 
l{özlcn1L~nyci 19-12. évi április hó 11-i szútnúnak 

112-ik oldalán közöltük. 
A fl·ny:iízl·si forgah~íadónak adóközösségi 

'rendszerben törlénií lerovúsál a pénziigy1ninisz
tériu1n lfl-12. évi 200.127/1942. P. \L szún1ú ren-
\le1clé\'cl kilútúshn helyezt.c ugyan, azonban az 
Udóközilsségek ügyének részletes tárgyalásán el
éj\ctte. A pénzilgy1ninisztérhun indokolása szerint 

fényüzési forgaltniadó olyan bevételeket terhel.. 
n1elyck egyben vcgyipnri forgalmi-adóváltság alú 

is esnek. s rnh·el a vegyipari forgalmi adóváltság 
ricn1 vonható adókiizösségbc. indokolatlannak lar-
_Jolla, hogy az egyazon adóalap után kirovanc16 
'tfényüzési l'orgahniadó az általános forgalmiadóval 
·;:aclóközösségi rcndszcrhl' vonassék. 

En1ialt tehúl a pénziigyn1.inisztériun1 a fény
űzési forga\Iniadónak adóközösségi rendszerben 
Íörlénő lero\'Ú'.'iÚ l az 1 u.i:-L évre' nen1 engedélyezte. 
s így azt 1ninden gyógyszertárnak egyénileg kell 
Ki illetékes forga\Ini adóhivatalhoz az eliizö hekcz

ésckhen túrgyall 111ódon befizetni. 
a. Veauipari ;oru11lrni-11rlrh1áll.~úu- :\ vegyipari 

_<_Jrgtlln1i-aclóváltsúgol n1indcn gyógyszertárnak. 

Syntestrin és ovarium kombinációja 
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a1nint az eddig is történt, egyénileg kell befizetnie 
az. illetékes forgahni adóhivatalhoz. Erre az adó
ne1nre .is egyéni álalúiiyegyességet lehet kötni, az 
illetékes forgaln1i adóhivatallal, úgy, amint azt 
kartársaink közii1 igen sokan ntúr a 1nultban is 

tették. 4. Piperecikl.: pútfelár. 'l'ekintetlcl arra, hogy 
a fényüzési .forgalmiadól 1943. évi január hó 1-töl 
nünden gyógyszertárnak egyénileg kell lerónia, 'te
hát adóközösséghen fényűzési forgaln1iudól senki 
sem fizethet. -- a l{özellátásiigyi 11inisztérium 
58.400/1942. számú rendeletével bevezetett pipere
cikk pótfelárat 19-!3. évi január hó 1-töl n1inden 
gyógyszertárnak egyénileg kell befizetnie a I~özel·· 
látúsügyi l\Iinisztériun1 I\.özellátási liivalalának le
téti szán1lájára a 150.7$3. szán1ú postatakarék

pénztári csekkszán1lúja javára. 
Pipere.cikk pótfelúrat csak azoknak a gyógy-

szertáraknak kell fizetniök. amelyek fényüzési for
galmiadót fizetnek. Ugyanis a piperccikk pótfelúr 
fizetési kötelezettségének cHHeltétele az, hogy a 
s

1
-yógyszertár fényíizési forgahniadóval legyen nv!g. 

róva. Az a gyógyszertár. a1nely a 2. pontban túr· _ 
gyall fényüzési forgahuia<lóvai 1neg van róva. pi
perecikk pótfelárkénl a havon la fizetett fényiizl~si_ ·-< 

forgaln1iadójúnak l/fi-od részével növelt összegét;:·" 
kell befizesse a l{özellátásügyi :\linisztériun1 letéti 
sz{unlájára havonta. Tehát ha fényiízési forgahni--·· 
adót 12.- pengöt rótt ki a gyógyszertárra az ill'e·> 
lékes forgahni a<lóhivatal, úgy piperecikk pólfclár.: 
ként a 12.- pengönek 1/fi-dal növelt összegét, azrii 
14.- pengőt kell külön hefizetni a 1{özellútásüsy(; 

207 

~Iinisztériun1 'I{özellát·ísi· l_J' .. t· I' . . 
11

. ; , 
1
• . ' in.t ,1 .inal ... l"''i 1 1 

re ... penz ar1 csekkszá1nlájára. . "a a (a· 
Ugyanakkor közölni !·el! . r··. . ... 

nisztériu1n l{özell·ítrtsi I·r ... l {~ \.OZellatasugyi :.\li
Nagvmezö~u l ·1 ·1'z1' .l1c ~ iv,·f~.a a.~·al (Budapest, ''L. 

~ · ·. ' '' »·Y envuzé · · 1·1 · 
· lctékes for,..,·tlií.li ., 1.1 . 

0
· 1 -

51 
.H o (Clll az il-

t:t' ·e o uvala n1ilven ö 1 . 
a gyógvszert'UT'l 1943 . . . ··. s.szege roll ki 

· · . ' ' · • · cv1 1anuar hór·1 

E he.ielentéseket nen1 J~cll . .11 : · , 
·1dóhivatalla1 1: !t · .tz 1 ctekcs forcralnii 
' ' ' ' .t, a1noztalni hanein el 1 l :, 
ellátásügyi :\linisztériun1 (1" i b 1e ye t a l{ö;r,
elegendö, ha a he · 

1 
. „ J~.) rendelete folytán 

>· •. nek .tudatában«' és .1::;~~{·~ f'l~~1.? 1e1 töJo?i feleliisségé
'.,. hejelen_tését. " e un elescvcl teszi 1neg 

Budapest. 194:1. fehruii.r 12. 
Gróf/ Gyula iígyv. igazgató. dr. uité: Várady Lás:.ló 

elnök. 

illagyarors::á.rii (' ' r.flO[l!JS::l'rés:: E[l!!!'Siilct 

3503/1943. 

A cukor fo_r.galmának és fogyasztásának 
u3abb szahályo.iása. 

A Ill. kir. közellál.-t<.:f r •• • • 194:3 !\ :\! : , ':· lg.)l lllllllSZtcr 10:1.00()
1 

· · · · sz.un alatt n1odo.silott·i ,1 e 1. , ' 
forgahnának és fogvaszt:.;: · l· .L ' • u ... or- es zsír 

kö!ötl ·1 l · ~ " <L'111 '1 " ~'izahalyozás1ról Ps 
... "l (!1~ m1szcrgazdúlkodús költsé•reincl'. 1· d .. 

.esero -- szo o ko.rábbi rendeleteket. :, ~ e e-
A rendelet .1. §-ának (·l) 1 1_ . 

yógyszertárak. a részükre haló:~~:zdese .szerint .a 
falt cukor niind 

1 
.. 

1 
. . :,

1 
utalvanyra ki

en d og1a111.in u!án, a kötött élei-



miszergazdálkodás . költségeinek fedezésére né _ 
fillért kölelesek befizetni a 150.797-es szün1ú „K.öz:·. 
ell: :.Hn.: „l~ötölt gazdálkodás ki)ltségeinck fedc>' 
zl·sc (cukor) bevételi sz{~mla, Budapcse'. elneve~:; 
zésü postalakarékpénzlári csckk.szán1lára. ;\ .díf 
befizetését igazoló poslalakarékpénztári elis1ner-· 
vényl a hatósúgi cukorvúsürlási utalványra rá keli::· 
ragasztani, yngy ahhoz elvúlaszlhatallanul hozz:r: 
kell fíizni. ()lyan hatósági ululványra, anl'elyheZ 
a díj befizetését igazoló postntakarékpénztári clis-->·; 
1nervény hozzáfüzve nincs, cukrot kiszolgáltatní 
nen1 szabad és az ilvcn utalvány a cukorkereske
dök elsz{nnolúsánúl - elszán1olási ok1nányként fi-
gyele1nbc nen1 vehctö. -

A rendelet a - Budapesti E.özlöny 1943. ev1 
n1árcius 1 i-iki szú1náhan .jelen\ 1neg és kihirdc
tésr napján lépett hatályba. 

Budapest, 1943. 111árcius 23. 

Gróf{ Gyula 
iigyv. igazgató. 

Dr. uitéz Váraclu 
elnök. 

1'1 ag!Jaro r s::::áyi Guógysze rész Egu t~ siil el. 

él419/1943. 
Gyógyszerki\lönlegességek rendelésének en-· 
gedé!yezése a m. !dr. Posta B. B. I. terhére) 

A ni. kir. Posta Betegségi Biztosító Intézete 
172/1943. száni ulall közölte, hogy a kövelkCZö'.: 
gyógyszerkülön legcssúgek rendelését eugedélyez.~(fi: 

1 K.c:előorvosok áltnl pafó rendelésre: Alnc~11 

· 1 tl n' dra<rec 
r és tah\c\la (dr. \\Tander). :\ cno ,eoso ) u-" 
r. \\lander). Tionln in,ieclio (dr .. \\7 Ul1(~er ' 

1

~{: 
'd tabletta (1(110\\"l. \Teriazol liqu1du1n cs an1?u. ·' 
l ·• . • . (R, ·) l1,·1y1nod1n 111-
{noll), Gun3:.u:ot1yl n1Jccl10 ex. ' - · 
ctio t·s supposiloriu1n (Rex)· „: '\' •. l 

·.· . 2. S::::akoruo.~ok állal pnló rcnclclés/·e: ne Hl-

:;·~0naci<l tablella (Rex)· . , „ · 1 · 1• 
:;'. 3. Ors:Úf!OS féínrPOSI enae<~i'll!fel: Ir~l1ar:( 

1

•

1

• 
;.:· tio (dr. \\randcr), \\T:u1dcr,·it-~\ drage~ cs o1.1J. 
\~nndcrvil A+ n dragéc és olaj. Wand,;rnt, II< tab· 
' un l·s injcctio. \\1ander:it 1):! dragee e~.- o1n'J~ 

;.1ndervit D:! forlc injcc\10 (dr. \Vandrr) 1es Gr,1 

11
ugen paszta {IZnoll). 

.. 0 4'1 ' . .<)') >:. r~udapcs\. 1 ~,, • ' 1narc1us --· 
31 na!T'irn r .~:á(li G !f Ófl!I s: e rés: Egyrsiil et. 

-
j\f ao un ro r s: ági ( ;UÓ9!1 s:(' n! s: Ef]!f í' .~iil cl 

A. szesz beszerzése. 

1. :\ Szeszt.'gycdárusúgi Igazg:.~lósúgl?l k~1pott 
·:.„! ·1· ' s't"1s szc1·'11l ·1z l''rvesülcl altal k1bocsalolt 

C \'! ;tf,0 1 l.. ' ' ' ' ·r>. }· > 

, észvÍ1súrlúsi igazo\vúnnyal csak, a szcsznngy ... e„ 
kedökné\ L·s ti sze~zszabndraktarakban lehel .1 

nszl beszerezni. , ' ,. ·2. ,\ Szcszcgycdúrusúgi lg'.izgatos'1g közl~~c 
. l szcsznncrvkert'skcdö\... cs szcs1.szabad1,1 ... -

zcnn ;1 „, - - • o. ·· j.\ 



tárak kötelesek a szesz\ úsárlási igu.zoh·ányon 
tüntetett szesz1ncnnyiségel kiszolgáltatni. .\bban 
esetben, ha ·va1a1nelyik' szesznagykcreskedü 
kodnék a szeszt kiszolgáltatni, .a ·l77/194a. P. 
sz. rendeletre hh·atkozússal elsösorban a pénzügy_-_ 
igazgatóság-hoz kell fordulni, lcgalkal1nasabban .:a·.-„2 

:\L Gy. E. kerületi elnöksége útján. Ila netaláii :a'.: 
panasz nen1- járna sikerrel, az egyesület a pénz"." 
iigyn1inisztériu1nhoz fordul. 

3. :\Iiu-lán csak a szesznagykercskediH-. (szesz~'·"'-
szabadraklárak) kötelesek az ·igazolványra szeszF.f 
kiszolgáltatni. szeszkiskereskedök és kor1úllan ital;'< 
n1{·riík ellen nincs h~lyc panasznak. 

·L A szesznagykereskedők és szcsz-szabadrak
tárak névjegyzékét az aláhbiakhan közöljük. ~fcg~
jegyezzi.ik azonban. hogy a névjegyzék nc1n egé--'. 
szen pontos. n1erl egyné1nelyik nagykercskedil eset~ 
leg hesziinteHc tevl~kenység{~t. dP a Szeszegyedáru-;" 
sú~i Igazgatóságnak inég TH'ln jelentette be. 

5. A gyógyszcrl·sz a szcszvúsúrlási igazolvány·. 
ellenében nen1csak a szesznagykereskedöknél. ha-, 
nc1n kiskereskedöknél. illetve korlátlan italn1érök~ 
nél is beszerezheti szeszsziikségletét, <le ezek 
nlint fenlehh közöltiik - nen1 ldilelesek az igazol· 
\"Únyrn szeszt kiszolgúltat11i. 

BudapesL in..i;1. úprilis_, 21. 

Grófi Guula 
ügyv. igazgató. 

Dr. 11ité:: Váradu 
elnök. 

„ , , · z-szabadraktárak 
zesznagykereske~ol.< es s~es · 

nev]egyzeke. 

1. Ab:.tújszánló: l\.e.n<llcr ~ánl~.'11·1n1on Gyiíző. 
•> :\lsólendva: Büki stvan. ~: • '\ · 1\.ö\csey 
-· .ll.. B ·1·1·1 Szcsz"vúr és [1nonll· o, 
:L a.ia: a.' · \'.>. 

l
. u ., ;:. · ,· 1·,1\111érők 
'·· · _,„ Nó•01rúthn :gyci 

-1. Bttb~sagyarn1ul: 
Jcszcrzési r.-t. , .. ·, .. . tlun"va„ {truraklár. 

- Barót: Er<lcl~ icsll ,.. 0
• • ·r„ „k 11nre. ;,. . , ·r· l . '\lolnar Ant.ll, oro 

li. HercllyoU.l ,1 u .. \. "·a"-szövctkczeti kiren-
7. Békéscsaba: .. "\t~u~i.?r-nagvraktúr, 11., And· 

eUség. 1-lannasz Jozsc . . 
rássy-u. -1:4. 1 1 . Csc\nvindt-ll·lc szeszgyár r;·L. 

8. Buda o-. l .• . .. ·I\· ,. el Grói l\.cg-
. -/l'.) l\an"\'tl -szo\e -.ez · 

'vt1r-ulcn 1 '· :· . 1?· „ 1\--"\''\r rL \~vich lst,{n1 u\oda1 "on~: „lo~. \· rl Vlll Ülhíi· 
1 

l Br•\Ull 1 cs vcre"' ·· · . . 1 ~). Buc apes ·. . • . \'l Vihnos c:;ászar-u 
'l rio. \THé1. l'.za!h~ ,1,,a1os. x.Iil. \ráci-úl 4:9. Engl 
'9 1:n,r\ Hernal cs ls,\. ii..\; .. -1 l'O ('1sch•'·indl· 
-i: • ..... !;'.'!. , , , • • S.Ili.. aci-u -t • •• . •. 

l
'ernal cs l s.l, 1 \.. 1 ~ /•)\ 11an°va -\-.01.-) ' rx lp·1r-u ,), - .. \"">. 

[élc szeszgyar. - . „ \: i· , 1 ·>8 llazni likor- runi-
1. x (e"t't\·tl - „ 

11onH ttu: laza::· ... , oXlll. Forgách·U 9/h. llo~·~i-
{~s szesznrug;.u rl., · tl "l·us ol'l)ok t~s cssenc1a\.. 
;~Hz és ~Vilr(~fs:-i'"Y. ~~e l:~lt:.~l\z~resl:cdehni ki'\. Hki~r~ 
rtvára, Xll., Gaa -u·,/· ,,·.·, '' '9 \lezlío•1azdnsag1 o„ • \11 ,,;:1(ryn1c. · · -t. · • ,. 8 

run1gyara. ·· · • ..,_ Vlll {)rti1nvöl<ty-u. ·· 
J{én1iai iparlclepe~t .. rt.:. "-n~:·1"1"1klár. o_:_ Rico 

'l l:rrészsc"U"\'I n • o ' l/l 1 ·-~ Orsz. ),~agy. _.. 0 „ b t:-. ,·111 Váci-út 14: 't~"' 
1
, ·· 1 ·zer1uuvek r\.. ·"- ·• . '\"\· „ ~.!agyar '-o ~- · . .: ·-tl~r s .. i.fj. Seidner ~' i -.s.L 

'Putnold Jcno 1~„ 11~1-.·~~s ·\· l és ;l'sai, IX., Sorok· 
·;;\TII.. 1-Iársfa-u. 28., _..\\,\( „ '· , 

Sári-út 2l1. 
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10. (',,<;íkszcrcda: Czcll Szentgyörgy sörgyár rt.. 
Húkóczi-úl 120. Erdélyn:·szi 1-Iangya úrnraktár: 
Kűssuth La,ios-u. 20 .. T•rohún Antal. 

11. Debrecen: Aron ;..riks<J run1- és likörgyúr 
Szeszfözdc. I\ishcgyesi-ú! :·I. Debrecen szabad 1dr. 
,·úros szcsznagykercskcdése. Tiózsa-11. és Vúroház
u. arok. J)ehreccni közraklúr és kcreRkcdchni rl 
Ilíd-u. lő .. ,1-Iangya"-közpnn! kirendeltsége. Böszö;: 
1nényi-u. 8. ·ujvúrosi Dezsö. 

12. Dés „llangya"-közponl úruraktúra. Beth
lrn Gúhor-ll. -~-!. I!alközponl rt.. Búpolya-ll. 2. 

1::1. Eger: . .I·Tangya"-központ egri kirendelt
sége. \rcrhöczi-u. 1 .. Pók Antal. 

14. Erd(íszen tgyörh1)': .. 1-T a rigya" közpon 1 :i.ru-
rak ! úrak. 

15. Piizesahnny: ,·j\éz Zagy,·a Péler. 
lH. Gal:í.nla: .. Tianzn" szöYelkezC'ti úruközpont. 
17. Gyergyószcnln1iklós: C:zell Szentgyörgv rt. 

Kiss .lúnos. Színi f'C'renc. · 
18. Gyöngyös: Gyöngyi.is és vidPkc .. Hangya"

sziivelkczet. II.. ).látyús kirúly-u. 1. Gyi'lngvösi 
szesz* és borkercske<lelmi rt.. III.. Szent Bertala·n-u. 
10. sz. 

19. Györ: Opitz Rudolf és Fia hornagykercsk„ 
Jik6r- Ps run1gyúr. Apátur-u. 7. 

20. Gyula: \\Teisz ).lór {•s 1'sa rt.. I\.onynkgyár, 
bor- és sörnag-ykereskedi.ik. 1\ossuth-tór .L 

21. JlosYa: vitéz Liirinczy Gvuláné. 
22. 1\aposvúr: „llangya" s.ziivetkezct 

dcllségc. ·1·1-es ezrcd*u. 12. 
23. 1\assa: „T-Iangya" fogyasztúsi és értékcsílii 

szövetkezet, Péja J)iivid-ll. 11. Szendcrák N úndor. 
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24. I\:ecskc~~ét: I\:ecskernéti szeszfinon1itó rt.. 
J·Iunyadl:>vúros '15. sz. 

25. E.ézdivúsárhelv: vitéz Antal János. Erdélv* 
részi „I·Iangya" :í.rural~tár. · 

26. I~isbér: Györke Gergely. 
. .27. h.isvúrda: I\isvúrdai leriuény· és szeszrak

tur rl. szcszszabadraktár. 
28. I\olozsvár: Er<lélyrészi „tlangya'· szövet

kezet. „SziHya" erdélyi 111agyar kereskede\Jni rt. 
29. I\raszna: Lengyel Akos. 
30. 1'lagyarlápos: ifj. I\:álnoky IstYán, Szúsz 

.János. 
31. !\Iaroshévíz: Erdélyrészi „l-Iangya" árurak

tár„ \\Tallcr Islvún. 
32. 1Iarosvúsárhely: Erdélyrészi „1-Iangya" fo

gyasztási és értékesítö szövetkezet. Viln1os császár-
út 24. . 

33. 11áran1arossziget: „1-Iangya" szöYelkezet 
árurak!úra. Lónyay-u. 

3·L ~1átészalka: .. I-Iangya" szövetkezet kiren
deltsége, llősök*tcrc 18. Szalkai Gyártelep és 1Ic
zögazdasági .rt., Nagykúrolyi~u. 1. 

35. 11ezöhegycs: ,.llangya" fogyasztúsi és ér
tékcsílö szövelkezel. );!agyar kir. Allanli :\féncs
birtok. 

36. ?-.Iiskolc: „llangya" kirendeltség. Zsolcai
kapu 38. lierpay .-'\.ladúr, "fóth Kúhnán. 

3 7. Nagyu tú<l: Sas .Aladár. 
38. Nagyhúnya: Lengyel Aurél, Hu111pold 

Gyula és 'l'sa. 
39. Nngybúród: I\ádár .Júnos. 
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. 40. Nagykanizsa: 1)unántúl" , gy~_1rosok, Szeszfinon11'\o' I· I'. l Gazdasági 'J \ lCSZ\"'. 1' 
"1' • Nauvk·11los· l\'l "I · · tny arsasÚ"'l 
1 ') • b. ' • • 1 uo ~ LaJ· · ~~ . 

-:t-. N.'agvnvires· l'i"l 1.1. os. • . . . . er "' S. 1 
. 43. N)·úrádszpreda. F. i· "!" orné. aruraktúr. · ..-t< clyrpszi „Han"V'l" n.' 

sági rt.. Bónt" -t ·1: . on1 gyartelep (.s inezii!!,'lZ<l,·t~-44. :\vírhúto1„ B · · . 
~ 1. 011nav 1 ' 1. " 

4a. Nvín:"'·h:1z·1· • , ozsc_„ 
dcllsége, ~IA \~--pÚj\:;1 ~Hj~~:!~~ngya:· szövetkc7.et kiren
hor, J(erlész ·\nt·1i I\ ' ,Szt~chenvi-11. 1:1ró G ~ 
és · · · ' um- és lil"' " ' ' •'1· 
: . sz_csznagykcreskedü zr· :orgyara, hor-, sör-

haln1an fíiszer ·. · ~ iny1 Ilon·1-u g J" 1 · . . . ~ L'S vegycskeresl l" , . • ., . \.JSS 
\OVacs Zsig1nond ·:-, .- · ;· \.e< 

0
• Hákóczi-tít 48 

"j \' . ""re"\'h'IZ' • \ • 1 a t ar. · h. ' „u ernu'.~ny- {~s áru-

·1~· ()zd: Fazekas :.Uhúl. , . 
41. P·1J·s· z· 1 

1 
• J, (xrnsz Géza. 

-18 p~ \: "_ ~,1 a ~o,·its János. 
· .ip.1. Als lstvún g.11„11· " 

-19. Perht•nvik. F(•\vl.'· 11' \• :'iagy 1~. Zoltán. 
50. Pécs· ·H · · :. ~ 0 Prlalan. 

koller-ll. - · " angya"' sz(ivelkezet kirendeltsége, 

51 HoZ"ll · \' ~· .. -~ yo: ·arga Gvör<r. n 'k ~-l. Salgi>larjún: :.I' ·„ „~?· .'.' osy Lajos. 
deltsege. Sa\"Ói<i .·: . · ~·HlhJ ,1 sznvetkczet kircn

~>·l s· !'.' : JJ.llll pnlvau<h"ll" 
'· · • a tora! J:lÚ jh •\ .. - 1 ' · rendel!sl•"e :.t : " ' e J · ·· Inngva" szöveikcz.c,I 1, 1

•• ~~· 'b,. ezo-u. 15 · . 
„ an. Sepsiszentgvör<;\„ F . . . . 

szovetkczel. Oll-u. 2.i l:'>. • ,J dclyrcsz
1 

5fi. Sopron: 1 esi· . J. ()\viis-u. 1. , · ~o 'anos. Zollschán I\úroly, 

57. Sülehncd: 
58. Szabadka: 

l\odor 1\úln1ún. 
\ nss 1'estvérek. 

59. s·1.an'.Ú1Sújvár: Orbún István. 
UO. Szatmárnén1cti: „1-Iang)·a" szövetkezet ki-

ndcllségc, AUila·lL 10. Szeszkercskedelmi rL, Ár· 

ád-utca 5. · l\L Szászrégen: Brunhuber László, Erdélyrészi 
,Hangya'' szövetkczeli áruraktár. Vasút-u, 49, 

62. Szeged: „llanbrya" s1.fivctkc1.cl kirendelt-
sége, gr. Tisza Lajos-l<rL :\.\. 7'lo\nár lstvún. Szent 

István-tér 2. n:i. Szepsi: Fodor István. kereskccHi. 
(\.\. SzékelykercS?.iúr: Erdélyrészi „Hangya" 

{lruraktár. l\5. Székelyudvarhely: Erdélyrészi „Hunb'Ya" 
övefüezel. Bcihlen-u. 50. Fenyöviz szeszipari é.s 

creskedelffii rt. · 6ll. Székesfehérvár: Karl ,]ózscl' és Fin, li.igyó-
ulca 29/37 „ Szei<lenslricker Tcslvi-rek. Dr. Kullw 
,]ózscf-n. 21\. sz. ifj. Szilassy Súndor, ,József királyi 

1rg. 15. 
H7. Szépvíz: Kiss D&ncs. 
68. Szigctvúr: Beck Súndur. C1.inderi-u. 1. 

fi9. Szikszó: Hj. Csurkó András. 
iO. Szitúgyycsch: ifj. Húc7. Béla. 
71. Szinérvúra\ja: l\.ávússy Andor Lúsz\ó. 
7'2. Szolnok: ()sztreic·her Lipúl l:s fia Núndnr 

Ilungúrin H.uin* és likilrgyár, 13aross-u. ~1ö. 
73. Szon1bathely: . .l-langya" szövetkezet kil·cn-

:·ac\lsége, Petöfi Súndor-\L 8. 
· 74. 'fan1úsi: Kecskés József. 

75. 'forna\ja: De1neter István. „1-langya" szi.i-

f\"e\kczet kirendeltsége. 76. Ungvár: „Hangya" szövetkezet kirendeli· 
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1 
· ·1" e etcvel 1 · „ · kel • ~ : !as biztositúsáv·il 1·· IJl.l szabúlyozta . , \apcsulatos kérdése-

. A renllelet 5. "-· . · · 

S

v;n)·lhatósúg clsii Gs,~h~1.lsjel~~l.\.ezdésc szerint a lf>r 
· .iao · (p l · ' OJC 'l 1··· · · -·l ~ „' , . 

0 
garmesterek) ·" ." '. ~ozscg1 elüljúró-

e _ozo ev1 adatok ala > „. J•:eotese1, valamint , , 
p1t1a t.'.•s ,

1 
f"l I . I J·lH IlHlJUS hó '-\l . .1z t" · .· • 0 t n11velésÜ")·i . . ' *

1

g n1cgúll·t-
or\envhatós'1" l • .··1 . o n11111szlerneJ· . 1 .• 'll , ·. •" e1u eten .1 ["".. ' 1e enll .

1 

.1 ap1tasnál fi"vel, 
1 

' uzlla készletet· E ' s: t .. "- un "' \-cll . . . , me" .1g erutctén levő h·1t · .. '. venni a tön·én ·i, ~-
nyek, iskolák. kórh~zaol~ugol:'-· hivatalok, inié~~~\1~---\.' \.eresked l · , . 1..: e n11- es _1puri 

·ál\n\ntok, v"n\amint a· lakosság háztartási t\izifo 

zÜ.l\.ségle~él. A rendelet a BudnpcsLi Köz\önY 1\J.13. évi má-
jus \IÓ 11;-ik szúmában jelent meg és ki\lirdctése 

·_1apj:in \épcll hatályba. A t\izi[ac!\útússal l,apcsolatos rendeletek [i-gyc~embcvétcléve!. [elllivjnk valamennyi köz[or-
almú gyúgyszertúr fcleiüs vezetőjét, gyöziidjenek 
neg. \log)' a községi előljúrósúgok. (polgúrmeste-
·ek) jelentései [igyelcn1bc vették-e gyógyszc1•táruk 
tii'l.ifaSZükségletét. A111cnnyiben a jelentésből iüma-
rudl volna a gyógy51.crtúrak tiiiifne\\á\ásának biz
wsitásn. hivatkozással a ,155.000/1\143. F.-ill. számú 
rendelet ;,. ~-únnk (1) bekezdésére haladéktalanul 
·tegyék meg a sziikségcs he.ielentést törvényhatúsú· 
guk első tisztviselőjéhez. (alispún. polgánnester). 
,\ bejelentésben meg kell .ielölni a gyógyszcrtúrak 

'ciinél, felelős vezetöji:uek (\nla,idonos(1n:\\<) nevét. 
y gyógyszertúr helyé\ és hivatkozva a H>5.000/ 
.1943. F. ill. szümÚ rendelet 5. §-únak \1) hekez-

< désére. inh·c\ a gyógyszertárak az JSí\L évi :;.IV. 
tc. 128. §-a alapjún fe\á!litotl kl;1.eµi•S1.si·giigyi in-

:ti-ze\ek a w.200/19~3. \p. :C-l. szümú rendelet 1. :1. 
·. CS -\. S-U alap.iún ]<érni lcel\ e'l. ntúh\>i rendelet 

:1ne!léklet(,\Jen [ettlinte\e\t tlizifal1lcnnyiség 80 °/o 
{Inal< a gyóg::szer\ár részére való bi1.tositúsúl. A 
tie_ielcntést a lchctö legrl;vidcbh idi> alatt be kell 
kiildeni. [igyelennne\ arra. )logy a tl;rv-ényha\úsá
gnk clsi; ·tiszt\'isc\i>i mújus hó :11-ig kl">\e\esek ineg

,fl\lapitani törv<-nyhatóságuk terli!ctének tl\zlfa-
; szlil<Ségletét és a foldmlivclésligyi nünisztérin111nak 

~-jelenteni. 



d!'lci'\ bej~lcn\és a 155.000/HWI F , . , , . . 9. ~. alapján ílleléi·111 ·' 1. . \L sznmú· ren·-
N,·o 

1 
'k · \. en· es . . . n1a e ·osan felhí~·· . . . . nH~l. hor'v a J • 

1 
JUl" hartars·lipJ· 1·· .. k · o. < JCJC entést cs·]· , • · ... 1gvel-

'" \e<>vé\· "'" ,1zok ·1 '""Ó' • ,. 
hiz\o .·01. \. tneg, atnelveknel· 11·1·z·r ' t">-' Jyszertá-

s1 \"\ t111· \. . " .1 a cll:11r1s . . . " u an me""v··. ·· 1 ' '·a nmcs 
scg1 elüljárós'1 ( t;b- ozo( tek arról. hogv ·1 k"" . 
tak J·eni·1·, . • g polgar1nesterek) n . . • oz-1 ' ~ ,epen a "VÓ" , .. , : ~m gon<loskod· 
.den be.1elen\és szJ~ ~ s~er\.ir:ik luz1fae!lá\ásáról 
scrc nem vonal\· . , fi ,e\\ vagy koksz b . , . 
szükséglet biz\~sí'\~i~~:::a.lrnnem kizáról;g a e~~i~~~~: 

Budapest, 19-lil. n1új11s 19. 

Gró// 
iigyv. 

Gyula 
igazgaló. 

dr. vitéz Vár<Hl!J 
elnök. 

László 

Országos Guógys:1;·rés: 
G54i/19-l:J. Erm1•siilcL 

Alkalmazotti fizetések újabb , . . és i·ögzítése. szabalyozása 

.\ HL kir. 1ninis· l" .· . rendeletével t"1J·r·1 . z1c·111un1 ;3()40/194a. )1! I' • SZ'\ l'l · · t . · -'• SZ 

. kalmazn\\ak fizcléséÍ' .\ )OZ a az egyes ma<>án~Í~ 
inazoll <flJÚ</l/~-t·r·~,.-,··l: rendelet kitPrjed az ~111 :,\ 
· · · · · · • '"'" . ,re 11 • ' " -es H f!!JÓ!J!!S:t>részq11ol·or1·; I" l!f!JO!f!ls:erés:jt•lfíltckre 

A rendelet \·c\1" l .' o ,o .-ra is. , '" cnvcgt• · · · 1. Ü j•1bh f' \ • . . ,S 1n tczkcdésl l •ir·\aJirnaZ> 
'-'· .: .. izc es1 pótlékot t • .. ·_ .. ··. „ Hogz1h az 19-l"I ·. . esz kotelezové 

:nni azt jelenti, 110;) .. :t J!?1"zmu\_s 30-i alap fizetést, 
sen1 fel l · 0 

• e est se • en1e nt ne111 szabad. . . n1 

A rcndciet a Budai>c5li Kéi1.löny 1943. évi jú
in5 1-i számában jelent meg é5 a :Magyarországi 
iyógy>Zerész Egyesület Közleményei jelen szá-
1ában is ldizzétettiik. l\t tehát csal< arra szorít
ozunk. hogy a gsógyszdés1. teendői\ az alábbiak· 

an is1ncrlcssük: 1. .\ rendelet i•r\e\1nében a munkadó köteles 
u un lrn vál lltló ján1il< alap l'izetésel megállapí \•an.i-. ~lapfüetés alatt az 19-l~'i. június 30-án i„vénvben 
· oll megállapodás vagy szoki1s (gyakorlat) ;,\ap
án jl1ró járandóságot kell érteni, amelyből le kell 
·onni a 9070/19.Ü. M. E. sámú rendeletben meg-

\\lapíloll fize\t'.~si póllékol. fa a [izetési pólll'k, a korábbi rendelet szerint 
u1 a fizetés évi 8.000 P-t meg nem halad :10°/o, 
zenfellil 12.000 I' fizetésig 20"/o vu\\. Ha a mun-
·aadó az alka\lnazoll járandóságát a aM0/19'\3. llL 
•. számú rendelet hatálybalépését megeHizűen alap
izetésre és a törvb1yes fizetési pótlékra nem hon

.tolla volna fel, úgy az ttlapfizc\ésl akként kell meg
állapi\ani. hogy \cvonásha kell hozni az cmli\cll 
;l0. il\e\(i\cg 20'/o·OS fize\i-si pó\\c•ko\. ,\ számi\ÚS 

L így \örténi\~: Egy alkalmazol\ gyúgysze1""51. havi \"izclésc 
)9·l:I. június ao-ún - a rcndelcl liatúlybalépési•\ 
negeliít.ii napon -- :l\2 P voll. amely iisszeghen 
,enne van a júnins :10-ig járó fizetési pó\\i•k is. 
:z a :112 P-s [ize\és nem voll ttlapfize\ésrc és tör
'énycs [izc\ési póllélu·a bontva, hanem amin\ lil\
juk egy öszegben van fcl\lin\c\vc. A :112 P-nek ve\\ 
ize\ésl tehát elosztjuk Ul-a.1, hogy megkapjuk a 
o

0
/o-al esiikkcn\e\\ a'.apfize\ésl 312: 13 = 2.\. czl 
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a há~yadosl szorozzuk tízzel, a szorzal - 240 
{Jengö - a visszaszú111íloll alapfizetés. 

. 2. A július 1-vel hatillyb<Li~pell 3ti40/1943. M. 
E. szún1ú rendclcl újabb fizetési pótlékot állupít 
1neg .. A fizetési pÓ:Uék július 1-töl kezdve az alap
fizetés 60°/o-a annak a nlunkavállalónak esetében, 
akinek az alapfizetése az éri -LOOO P-t nen1 haladja 
ineg. 1-la tehát az clübbi példánkban alapfizetésnek 
vett 240 P-höz hozzáadjuk a no0/o-os újonnan n1eg
úllapílott fizetési pútlékol, 1negkapjuk az 1943. 
július 1-tiH járó havi fizetést: 2•10 pengő -1- ennek 
ü0°/o-a, azaz 1·1-1 pengö. Ebben az esetben tehát jú
lius l-től 38•! pengő az alapfizetés és a fizetési pót
lék összege. 

Ugyanígy szán1ílandó ki az 55°/o-os fizetési 
póllék is azoknál az illelxnényeknél is, an1elyek 
túllépik az évi ·LOOO pengüs alapfizetést, de ne1n 
haladják 1neg az évi 8.000 pengős értékhatárt. Eb
ben az esetben azonban a fizetésnek és a fizetési 
pótléknak cgyiillí.!s üs:;zl!ge az évi H.·100 P-.l el kell 
érnie. tla tchút az 55°/o-os fizetési pótlék és az. 
alapfizetés ne1n érné el az évi G.·100 P-t, annyit 
kell adni, hogy ezt az összeget elérje. 

A fizetési pótlék a túlóradíj (az ügyeletes 
szolgálati díj) és a vasúrnapi pótdíj után is jár. 

.:\z alapfizetés inegúllapitúsúra vonatkozó ren
delkl'zést a vbszacsatoll keleti, erdélyi és délvi
déki területeken úgy kell alkalmazni, hogy a 
H070/19Jl. :\1. E. szúinú rendelet alnpján fizetett 
2:J11 /o fizetési pótlékon felül a 12.000 pengőt n1eg 
nen1 haladó júrnndóságból további 7°/o-ot kell le
vonni. Lényegében ez az intézkedés sem jelent. 
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ifi} . t•·blii· részén érvénvben 
· t "Z orszarr o · · · egyebet, n11n „ , . · , o,1 1 ·on·ís'll 111ert a v1sz-

voll :100/o-OS fizell'SI p_ot~e t. C~él~Íllél~i területeken 
szae-satolt k~leli: erde\yt :slt ·únius 20-ig hatály
is ;300/0-os f!zelcscn1elcs ~ o„ J \·\ l·ülönbfrz6 
· . 1 ··r· 1 ··zö Hlnponto „ Ktn. .... 

han csupnn tll on )0, l . (ecrysz<'r ')3 késiíhh 
szú;nlékokhan kellett inegac n1 o .• , , - ' 

i 0!o-o\.) . . . _ 1l sz{nnílúsba yenni a törzs: 
.1árando~a~ket{i .1„~- lÖrzsfizctést) n szolgálati 

fizetés cgy~eg;t . 1;1' 11· l-'1s11énz\. stb. Nen1 lehel 
• 1 "l Z'\J"ll1'lZ0 ,1 ~·. 1·· t a viszony )O s" '. · .1, 1 ., venni a lúlóral lJfl · ' 
j{1randósúgkl~n·t sznn11 ,1s ?.' l l.- forrralom (eladott 
· . ótdíj·tl az uz e 1 ti' '\\ vasárnapi P ·' 

1
· , · tl -z:1z·tll·káhan mega a. 

l 
. . I·) 111err 1atarozo :. ·' ·' 1 ti 1 úru t arana. „ ·::i ' : lnevezl·ssel ac o u1-

11ílott julalékol. v~\gy n11··:~.1"col ·1 l:oo-szahálv alap-. 1 .. r1r1nc Ű=>• • ' ' ti• . 
snnló \í.'rn1esz~ t.1 . ', 1' ·1· t. S.-rvszintén a \ern1észet-
. · · · • fizetcs1 pot e „o · r-i • • 
.1an J.~ro_ . ~ , \' l ("úranclósúgol) sc1n. 
hcn .1aro szolg;1H,1 a; ·~lrrv l·rlr\n1l'Zl'lld6. hogy ha 

Ez az lntezkcdl'S l '" . 1 lel ·11·1pjún ~ , 11·alnr1zotl a ic1H e ' ' , 
pl. a gyógyszcresz a .„. , '- 1:- 0 p {>s teljes cHútás\ 

. , ·. tl l, vi ·11·111f1zc\ese ,) „ · • • • luszan11lo 1·1 ' ', • , lehel fc1sza1nllan 1 

1. cll•'t\'IS u\nn ncn1 . '! l 
kap. a te JCS • .' - lt t'Oofo-os fizct{•si po!le -.o . 

, · n°cdl'l\'eZC' 1 • f \ 1·· a:z u1nnnan e r> · • ·p \apfizctésnek nlr!Z e e 0 
- . : ·1 150 -s a, .. , , 1 \l 

hanen1 csup.1n ' ' 
1
_ ló tern1tr.szcthrn ac o 

összeget 1-la a ~n~ „a~~\'.,; dc olvan összt>ggeL 
szolrr{t1tnlúsl mcgvalt,l:t 1 t>;' 1·1 011 ·1,,r.o' szol~.últatú~ 
• • l" • 1- . 1er1nesze J,. . • - · ' 
an1cly n11.11:lcn „or -'\- ',rr s ldadúsl fedezi. a 1ncg
n1egszerzcschcz szu -.scoc. __ „'" ...,=zw _:s 

s fo-,trtt 
Tüszéhcrmcn és. cvarium 
kombinációja 
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váltá.Sként fizetett összeget ugyri.ncsak ne1n lehet 
jái'andóságként szún1ításha venni. 

a. A rendelet értehnében a n1unkaadó a fenti 
111ódon kisz:'nnítoll június :-10-i- alapfizetést sen1 le 
nen1 szállíthatja, seru fel 'neni en1~elheti. Ne111 sza
bad a rendelleben 111egállapítoltnúl nagy·ohh 1nér\·íi 
fizetési pótlékot sen1 adni. 

-!-. Ila a n1unkaadó július 1-e utún alkaln1az 
újabh tnunkaválln.lót, fizetését, úgy köteles 1neg ... 
úl!apílani, hogy a járandósúg tnértéke azonos le
gyen a gyógyszerlúrban azonos n1unkakürhen fog
lalkoztatott 1uás alkaln1azottak járan.<lóságán'ak 
tnért(>kévcl. lla a 1nunkattdó azonos inunkakörben 
azonos n1unkavállalót netn foglalkoztat, akkor 
hason\<~ gyógyszertárban foglalkoztatott azonos 
111unkakörü alkal1uazolt járandóságát kell figye
lcrnhevcnni az újonnan felvett alkahnazot.t fizeté
sének nu'!gállnpí!ásánál. 

Ncn1 szabad az újonnan felvett alkaltnazolt
nak olyan külön jutalmazást sen1 adni, a1nely a 
gyógyszcrlárba11 hasonló n1unkakörhen fogla1koz
lalolt n1unka,·ú\lalót netn illeli 111eg. 

5. A fizell:si pótlékot. an1cly a rendeletben 
1negállapilott kategóriákra oszlik. a fizetési idüsza
kokra járó júra11dósúgokkal egyidejfrh~u az egy 
{>.,·re t>síi fizetési idöszakok sz{unáni1k 111egfelc1(1 
szá111ú és egyen\() részletekre felosztv·1 k·~ll fiZl~IIti. 

6. A nninkaadó az alapfizetést és fizetési pói
lékoktll, valn111inl cgyl·h járandóságokat és· az ez
után járó póllékokat 1nind a fizetési jegyzékben, 
n1ind az alkahnazottakka1 való elszátnolásban 
külön-ld.ilön köteles kirnulatni. 

Veress Tibor. 
titkúr. --·--

1 .. ·.l1t'rcr Tant<Í.~ 
~()( 

\úrselnök. 
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fentebb közzétett körrendeletével biztosította azon 
gyógyszertárak zsírel:látását, an1elycknck zsírsziik
ségletc az érvényben levö korábbi rcndclclck alap
ján nein voH kielégíthető. 

Azon f,')·ógyszertárak feleléis vezetői. akik 
gyógyszcrtáruk zsírsziikséglctét n korábbi rrndelc
lek alapján nen1 tudtúk biztosítani. a 111. kir. l{fiz
cllátásiigyl 11iniszle1: nt. kir. J(öze1lálúsi I·Iivatalú
nak 351.750/194-3. X\1 • számú körrendelct{~re való 
hivatkozással. kl·rvénnye.l forduljanak törvény
hatóságuk clsö tiszlviscliíjéhez (alispán, polgármes
ter. közigazgatási kircndcltséi;r vczeHije) és kérjék 
gyógy~zerláruk ser!észsírszükséglcténck f ol~'\atóla
gos ki~t!alását. A kér,·l>nyhcz n1ellékclni kell az 
illetékes községi clöljúróság (polgúnnester) igazo
lúsút. hor.;y a vezc!ésiik alatt álló gyógyszertúr 
zsírsziiksPgletének kielégítése nincs biztosítva. 
Ugyancsak ignzoltatniok kell n 7\Iagyarországi 
Gyógyszerész Egyesüleit!cl azt a mennyiséget. 
amelyre a g~/ógyszerlárnak havonta sziikségc van. 

Azok n kartársak tehát. akik gyfigyszPr!úruk 
n~szére zsírt kívánnak igényelni. ,irlenisék he az 
Pgyesületnek 

1. mennyi a ~yógyszertáruk havi zsírsziikség-

lete: 
2. havonta eddig hány kg zsírt kap!ak. 
Az egyesiilet n heje1<'ntésre n1egldildi a sziik

séges i;.razolást. 
Abban az esetben. ha a gyógyszerlúr vpzeHijP 

a saját maga által hízlall. vagy ht~rhíz1alt srrtéshiíl 
kitermelt fehérán1val a gyóg~·szertár sziikséglt'lt~
nek csak egy bizonyos hányadát tudja biztosí1:1ni 

úgy u községi elöljáróSág (polgármester) és a 1-Ia
'f\·arorszúgi Gyógyszerész EgyesiUet által igazolt 
~1;ennyiség hiányzó különhözetf>t utalja ki a tör-
vé.~1yhatósiig clsö tiszlviselöjc. . 

A nL kir. 1\.özellútúsügyi :\Uniszter 111. kir. 
Közcllátósi l'livutalúnak i~51. 750/1 n-ta. X\r. sz{nnú 
körrendclete a -118.-!5(}/ 1 g.i2.. illetlileg a ao:i.1300/ 
19-1:3. szún1ÍI rendeletet einlíti. Ez a rendelet, a1nely 
a gyógyszcrtúri zsírsziiksl•glcl biztosítására l~ven
kénl egy dh scrtl·s vúgúsúl engedélyezi. a ;.,.[agyar
orszá"i Gvórrvszerész Egvesülct l\.özle111ényci 1942. 
t·vi ol~lób~r t·o-i sz{1.n1ún:;k 808-ik oldalán található. 

A körrendelet ugyanígy hiv<~tkozik a 111.600/ 
1\l-12. K . .\L sz{nnú rendeletre is. Ez a rendelet. 
an1elv a bérhizht1úsi szerziidésck kötését engcdé
lvezi~ a Budapesti l\.özlöny 19-12. évi október ao-i 
s.zán1úhan jeleni 111l'g. Eszerint tehát a gyógyszer
tárak zsírszükséglclt~nck hiztosítás6rn hérhízlalúsi 
szcrzödés útján is ,-;n1 111ód. 

Nvo1na!Ckosan lun1gsúlyoznnnk kell. hogy a 
hatús{;gok csak a legalacsonyabbra csökkcn!ell zsír
n1ennvisl·g kiulalúsúl hajlandók teljesíteni, fp\kl·r
jük \~hál vala1nennyi gyógyszerlúr feleliis vezPli'i
:júl. hogy csak az okve\\cniil sziiks{•gl's llH'llllYisl•g 
igazolásút kúrje nz iigyvilPli irod:Hól. 

Budapest. 19-l:·L június 27. 

Veress Tihor 
!itkúr. 

dr. uifé: rríradu I..ás:ló 
elnök. 

l.:Í 



Országos Gyógyszerész Eguesiilel. 

8ö17/J9.PJ. 

A számlahélyeg felszámítása. 

1~\,lhí,·juk a gyúgyszerlúrak !. felclils. vcz~l~íi 
nck figyclinét arra. hogy a túrsadalnn1h1ztos1tas 
intézetekhez, loYúhbú az cg\·l·h hclegscgélyzií pénz 
!árakhoz, vala1ninl a nui'gúnosokhoz bcnyujtnl 
gvógyszcrszún1\úk szá1nlabélYcg-illctékét az inlézt' 
l~k. illetve a 111agánosok terhére fel kell színnitani 

A szún1\abt'.,lyeg illeték összegét a sz{unlúha;1 :i; 

összesítés ulún utolsó \élclkt.'.~nl kell beállítani P• 
ler1n~;szctesen az iis:;zcghcz hozzúadni. 

Budapest. 18-l:L július 28. 

(;róff (;y1ila 

i'tgyv. igazgató 

l~öchcrcr TanuÍ.' 

túrselnök. 

Fájdalom ellen! 

Felnőtteknek, gyermekeknek 
Tabletta! Végbélkúp! 

Országos Gyógys:eréSz Egyesület. 

8839/1943. 
A gyógysz~részi titoktartás megsértése. 

Egy hosszabb ideje Inorfiu111os kezelés ;.lia!l 
álló beteg egyik gyógyszer!úrhan 111orfiu1nos vényt 
nntlalott be elkészítés végett. '.\lialatt a gyógysze
rész a vény elkészítéséhez hozzúfogott, egy ísn1e
rös orvos lépett be, aki a láraaszlalról a vényt fel· 
véve tanuln1únyozn1i kezdte. A beteg liHakozotl az 
cl.járás ellen és hivalkozott arra, hogy a gyógy
szerész, an1ikor nen1 akadályozta 1neg, hogy az or
vos a nen1 általa felírt vényt tanuhnúnyozza. vl~t a 
hivatalos titoktartás ellen, a1ncly biinletendií cSl'

\~;J;:n1ény. 
A hivatalos tilok felfedését az 1878. évi V. tc. 

az alábbiak szerint bünteti: 

XXI\". Fpjezct. 

A titok tiltott fclft.•dczésc. 

:J28. §. Azon közhívataluuk, ügyvéd, orvos. 
sebész, gyógyszerész, szülésznö, aki vala1nely csa
lád va,gy sze1nély jó hírnevét vcszélyczlellí t~s hi
vatalánál, állúsúnál vagy foglalkozúsán{ll fogva 
111egtudotl, vagy rcúlJízoll titkot, alapos ok nélkül 
tnásnak felfedez: vétségei követ cl s a sértett fél 
indíványúra, háro111 hónapig terjcdhelö fogházzal 

,t~s ezer forintig lerjedhPtii pl!nzhiinlelússel hiin1e
.tendü. 
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Ezen intézkedés kiterjed a fenn megjelölt szc~ 
1nélyek segédeire is. 

A fclineriill esettel kapcsolalhan felhívjuk va
la1nennyi gyógyszerész figyehné!. hogy igyckczz{•k 
1ninden -ilyen cselct c\keriilni. 1ncrl az idevonat
kozó ,!Ör\·énycs rendelkezések be ne1n tarlása 1uiall 
súlyos kövctkeztnénycknck tehetik ki magukat. 

Budapest. 1943. augusztus :·I. 

Gróf{ Gyula 
iigyv. igazgató. 

dr. -uilé: Fáradu !..ás:lrí 
elnök.· 

Orszáuos Quóu11s:erés: Efl!fl'Siilc•l. 

\12H/!9J8. 
A ]teseríivíz árának ltiszán1ítása. 

A fellll~hb küzüll rcndc\el aug. 7-l·11 h~pt•!\ lia

!ú!yba. 
:\ reudelc! l·rll•\.n1("!1P11 n1inde11 gyúgyszertúr a 

\{•nylcgl'S heszt•rzl·si úr sz<•rin! kiiteles a kPscrüYíz 
eladúsi úrúl n1egúllapitani. ~\liye\ a be:.;zcrzPs kiilt
::;ége lll'lll n\'Índcn gyúgyszPrlúr csetl~heu egyfor111a. 
az orszúg iisszcs gy6gyszertúrair:1 ('gys{•ges úr:it 
nen1 lehel 1negúllapíla11L 

A be.szerzési úr J.;:iszú1nítúsa \l'kintet{•bcn figyc
lernbc kell venni n sz:'i\lítúsi kii\l~Pgt•n kíYül a c.so-
1nagolási költségei. az úrut lcrhelii kiizlerhct. tehúl 
például a helyi fogyasztási adói. az úrunak a vas· 

úli úllomúsról a gyógyszcrlúrha \·aló szállílúsúva\ 

fclinerült köllst~geket is. 
Pl·ldakénl feltünteljiik a !-iZokúsos. inintcgy öO 

palacknyi rendcli's knlku!úciójúL illPIYe az eladúsl 

úr kisz{unítúsúL 
;)Ü ii.veg kescrüvíz ú 1.1 i . ' ;)8.50 p 

i.- Jl a lúda 
a yasúti fuvar ~50 kin \úvulsúgra Ü\·c-

gcnkl~nl tuinlcgy i fUL :J.;-10 P 
a iúda beszúllílúsa :t vasúti úl!on1úsról 

a gyógyszertárba 8.--- 11 
ez összesen . · . ii.- P 

Egy üveg kcscrüvíz beszerzési úra lchút 1.54 P 
ehhez hozzászútuílandó ;1 renclclelhen 1ncg-

úllapíloll J0°/n haszonkulcs .--.G~ P 
:\ kcseriivíz úra tehúl . ~.lli l1 
A fCnliekhcn ter1nl"szetcsen c.sak egy példú11 

1nuiatluk bP. hogy hogyan kell a kcserüvíz úrúl. 
kisz{nnítani. Az egyt•s t~setekhen részint a lúvolsúg-

Gyógyárunagykereskedés és Vegyészeti 
Gyár Részvénytársaság 

Budapest, VI., Király-utca 12. szám. 
GYARTELEP: l!I., BÉCSl-UT 2G9. 

Telefon: *225-460. 

LeYélcin1: Budapest ·L, Postafiók 160. 
Sürgönychn: DHOGTÖH.ÜK J3UDAPEST. 



!ól fiiggően a ,-asúli szúllítús költsége, részint a 
hclvi fuvarozús díjn is vúltozhatik. Figyelc1nhe kell 
vc1~ni \(n·úhhú azt b, hogy a kcseriiviz szúllítúsúra 
felhasznúll lúda (·r!ékesithcHí-c. Ainennyilien a 
gyógyszcrészn('k 1nödjúha11 \"<lll a \úd:H a .szúllilú
nak vissz:ikiildcni. vagy 1nús n1ódo11 {'rtl~kcsíleni, u 
cson1agolús köl!si·gl·nck csupún az\ a részé! szahad 
az úrkiszátnítúshan figyele1nbe vennie. a1ncnnyi a 
hasznúl! H1da i•rtl•kesíll•s{•hiil nen1 ll~riil 1neg. 

Budapesten. illt•lve ntl. ahol a nagykereskcdö 
dijlalanul házhoz szúllítja a kl•seriívizel, tenné.sze
lesen a szúllítús vagy eso1nagolás költségél - ha 
ilyent a n'agykerPskt>clíi nt>nl szú1níl fel ·---- a gyógy
szcré~z se1n úl\ilha! h(' ka1kulúciójáha. 

Budapest. 1 H.J.:I. augusz\us 8. 

(;ró{{ Gy11f(I Vr. uilé: Várod!! L<Ís:lá 

iigyv. igazgató elnök. 

0 r.~:áyos G !f Ófl!f S: t' ré.~;:: Egut~ siil cl. 

Höil.\/194il. 
A számlailletél;: lerovása. 

A_tn. kir. pl,nziiiigy1ninisztcr 2154/194il. N. ::\1. 
szá1nú rendelete (1negjclent az ()rszágos Gyógyszl'
rész Egyesület l\.özlc1nényei augusztus 21-i számú
ban) lnegvúltoztalla a szútnlailleiék !crovúsára vo~ 
nutkozó szabályokat. 

.-\ rendelet szerint a szán11a1núsolat bélyegköte~ 

1
•. .\ 111 ás~ilatra ugyannyi bélyeget kell ragasztani, 
cs .. ~ 1· l. I" •) ··1 · 

1 
z ci·cdeli szán1lára <le le!! e JC )1.J -·- pt!ngo . 

Illlll a ' . ._, . . , 
A "Yógyszerészi szCunlakat nltalaban egy p:l~ 

l
' ·l . 1 ~ kell kiúllHani. 1-la azonban vala1nely tar-

t .111\ )• ' • l. •t. sad:~lonüJizlosilúsi intézel, ; 111a~a1~ HZ\os1 o •• ~-ag~: 
·.1 

111
•
1
,1:111!'él nctalún kt>l 11eldnnvhan k1vanna 

e''Yl' J 'o'· -n~c" a szú1nlúl, a n1úsolalol a fentieknek rnegt'clc-

l
„ ,~1 fel kell bélyegezni. Ünkénl t'.>rleti\dik. hogy 1.1 oe 

1 
. . , , 

lá~olatra felragasztott bé yeg arai, cppcn ugy. 
ll ' . l . · 11· . 1·1 l ·1 tnint az egy példányban ;.1a iloll szan1 a i. )C ycg: 
klHlsénél, a szárnln ,-égösszegéhez hozzá kell adni. 
ntcrt ~ szú1nlahélyeg a vúsúrlót terheli. 

A közgyógyszerellálúsra vonatkozó rendelet ér
tehnéhcn a szá1nlúkal ugyancsak egy példúnyhan 
kell kiúllítani. Ennek ellenére egynl·1nely !ör,·é~1~
hatóság e1sli \1isztvisclöje ~zúnlla1núsolat .. henyu.1.ta
sfrl követeli 1neg. Az egyesulel ehhen az ugyben lcL 
terjcszl(•ssel élt, de 1nég uiindíg vannak liir,·(•nyhn
tós.úgok, ahol tnegkh·únjúk a szún1hunúso\alok h~· 
11

vujtúsúl. ;\ közgyógyszerellútús terl1l·rc henyu.1+ 
t<;tl tryÓ"Vszcrek sz{unlújúról szúló n1úsulal <I 

111.852;fóai. Pihn. szún1ú rendelt>\ l·rtc\111(hen hl'
\yc"n1enles, inert ez a rendL·lcl ki1nondja. hogy n 
l;:üÓsúg felhívúsára bcadoll szún1h11núsolatok illL'· 
t(•kincnlcsek. Aznkhan az esetekben tehúl. atnikor 
vnila1nelv törvénvha.lósúg szá1n1an1ú~olal benyu,i
lúsáL is· követeli.. ajánlatos a n1úsolatra rúvezetni. 
hogy .,a 111.825/19:37. Piin1. sz{unú rendelet értel-

111ében illeték1nentes.'· 
A szún1lailleték~rendelct elilírja. hogy a 2.-

pcri<Jőt incghaludó illetéket perforá\ás~al kettévá
lnszlott szú1111ai11etl·k-hélyegge1 l1gy lu11l Jpr{ini. hngy 
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a gyógyszerész a bélyeg felsö részél a 1negiirzendii 
példünyra, alsó részél pedig a kiszolgáHatotl sziun
lára köteles ráragasztani. :\ rendelet szerint 1nind
addig. a1nig ezek nz újfajta pcrforú\t szán1laillcl1~k~ 
hélycgck forgalon1ba nem kerülnek. a 1nos! hasz
nálatos okirati h(>lvcggcl kell az illetékei leróni 
111égpc<lig a 2.- p.cngc'inél nartvobb illetéket Ú"v' 
hogy a hélycgel az úrakal jelziiei~zún1 kiizepén k~li(~ 
ke.ll vúgni és a fc\stín'.~szl ;_i húzi szún1\a1núsolalra. 
az alsó,részt pedig a hclcrjeszlt'lt sz{unlára kell ra
ga:zlani.. Jliután azonban a gyógyszerész húzi 
szan1la1nasolalot ncn1 kV.szí!. a h{•lveg fclsií részét 
- az illetékkisznhúsi hivatal rilviti l;ton vett köz
lése szerint - „a g-yógyszl'rlúri hilclnvilvún\artá~i 
napló"-ha kell beragasztani. Ezt a f6.lhélve"cl az 
,.idfiponl. pónzlúri napló \{'lt>lszú111a (~s a· lat>rtozó
l~Ö\'rtPlií üzle!f{•\ neve'· roYtllokba kell beragasztani 
ugy, hogy az czckhc a rn\'alokha tartozó feljc•1v
zéssrl a f{•lhtlycgcl átírjuk. :\ 2.- pcngiit 1ncg. n~;H 
haladó illclékl'l ln\'úhhra is úgv kell leróni: ininl 
eddig. azaz ezPkct a hé!yegckPI ;, szún1lúra kell fcl
ragaszt:in·i és a szútnla egyik t{·te\évp\ vagv kelté
vel frlírni: csup{1n a k{~t pcugc'ín(~\ nag,·ohl.l illeték 
Psel(•hpn kell a h{•\yeget kett{•vúgni Z.s n fe\{)t a 
hitrlnyilvún\:lrtúsi naplóba heragasz\ani. 

Budapest. 19.1:-1. :n1gnszlus :11. 

Gróf[ (;!Julci 
iigyv. igazgató. 

dr. pifé: Várady f.ás:::ló 
elnök. 

Ors:::<Íf!O·" r;y1Íff!IS:Crlís::: Eyyesiill'I. 

H533/i\J-13. 
A 2880/1941. M. E. számú rendelet alapján 
kirendelt mun~caszolgálatos gyógyszerészelt 

Javadal1n'azása. 
:\ lcguló!Jlii fizctl·sctnell·src \'onalkozó rendi·· 

lellei kapcsolatban fehncrüll az a kérdós, hogv a 
'.2880/1941. :\-1. E. sz{u11ú rendelcl nlapjún kircn~lcll 
n1unkaszolgálalos gyógyszerészek javada l1nazúsá l 
is e1nclni kell-<'. :\z cgycsülcl ebhen a túrrryb:i11 
kérdési intl>ze\t az l~rteliniségi ).[unkanl•Ikiilisé" 
Ügyeinek ni. kir. Knr1núnyhiztos{1hoz. I:' 

A 1\.nrn1únybizlos 212.3aH/19--l~L szún1 :dali 
kfi:1.öllc az egyesülettel. hogy a n1unkaszolgúlalos 
gyógyszer(>sznt'k .. j{tró \{•rités összl'g(~l a behívással 
egyiclejülcg csl•lenkinl a n1. kir. lieliig\'1ninisz\Pr 

úllapilja 1neg.1
' • 

A fenlil'k szerint :1 11111nknszolgúlatos g\·ógv
szcrészPk csak ann~·i javad:ll1nazúst kaphi;tna.k. 
anH'llnyil a kirendl·lii vl•µz0s 111t•gúllapíl. 

Budapt•st. 19-i:\. :i11guszl11s :11. 

t;rríf[ (;yuln dr. uilt;: \'úrr11lu l.rís-::lcí 
iigyY. igazgu!ó. p\niik. 

Rugalmas 

H A N S A P l A S T 
nyujtható gyorsscbkötés 

B E 1 1: R S D 0 R F , Budapest 



Ors::áoos ( ;yúyys::i•rés:: J~glfcsiil1·t. 
~l728/19-!3. ' 

Értesítés a keresztény kereskedelmi hitelröl. 

· ... _ .. A: egycs~ílcl l\.i~ziL'tnényei J{~gutúhhi szú1nálian 
kozoltuk a hcrcszll'ny l\ert'.Skedellni 1-lilelek Bi~ 
zollsága (~rlesf!(•s(•L :11ncJy szerint cbhcn a hitel~ 
h_en, a szokúso.s fedezeti ~s egyéb feltételek jcrazo~ 
l·1s·1 1 • • · ti • ·' ese en. a gyogyszerészek is részesillhetnck. 

„ A _szc~hanforgó lriteligények kielégítését öt ve~ 
Zt'to„. p~·11~1~1tl·zelnek, ncvczclcs('ll :t Budapest Sz{<~ 
kcstovarus1 'J'ak:irl·k1)énzt·"irn·t1· ·i 'l'l"'"lr \JI !' · ' ' ~. • ·' 'b , t a ,1~ 
n~1s _1-I1lclhanknak. a :\[agyar Leszú1nitoió és Pén7.~ 
":1110~ Ban~~nak. a Pesti :l\fagyar Elsc'í ·rnkan.-;kpénz~ 
lnr l:.gycsulclnek _{•s a Pesti :\lagyar Kercskcdehni 
r:anknal.-: a konnanny:d kötött rncgúllapodása SZt'· 

nnl a fpJsorol! pi:'nzintl>zetck vúlla.llúk Pl. Az jul•

nyek elhír{dúsa azonban ne111 kizúrfila" a kölcs<i'nl 
folyósító pénzínll'Ze\n:. hane111 az e c~HJú\ szerY :
z:·t! kü_lön bizottsúgra tartozik. ;\ hizo!tSÚ" ~1-neY:'
zesL·: ~~:er~:ztl·ny l\ereskedehui J·Iitclck Bi'zotlsúga. 
. Kolcs~inhen .. csak az rl'.SZl'Siilhel. nki tnag\~-a r 
alla111p~ll9ar. buntellen elöéletíi. leYékenysé"é;ick 
~olyla~a~ahoz sz~ikségcs jogosítvúnnyal re1;dell-:ezik 
l':' :1z 1g_eny:1t kolcsönt gyógyszertúrúnak megcriisí
ll'.~er~. l'S !ejlesztésért' kiYúnja fnrdila'ni, végül a 
l~olcsonn..> -- a hiznl!súg 111egitl•lés-e szerint - t·l
l~g.ac~ható fedezP\et tud nynjtani. Adós.súg konver
!alasara ncn1 cngedl·lycznck kölcsönt. 

A kölcsön iránti kt~reln1t>t a felsoroll pPnzin!t"· 
zctek vala1nelyikénél vagy vid~ki fíókjúnál, leánv
inll•zelt'inél ke'.1 eléí!PrjPszt('ni. .-\ hitelígénylésh~z 

2:15 

csatolni kell az úlla111polgúrsúgi biznnyítvú11yl \·agy 
ehclvell az ú. n. lrianuni zúradékkal cl\ú\olt illelö
sérii · hizunyít,·{u1yt. a sajút. a fe!l'sl·g és a szülök 
szÜletési anyaki.inyvi kivonnlúl, n nüs folya1nodók 
házassúgi any:ikönyvi kivnuatukat is csatolni tnr
tozn:1k. Cs:dolní kell luvúhbú u folya1nodó hiin!e
tiíjúgi felcliissl·gc inelh•tl ldúllított oly nyihilkoza
tál is. an1ely szerint 11e111 tartozik az 1n:~H:I\'. tc. 
hatálya alú. Szükséges n1l·g erkölcsi bizonyítvl1ny 
tovúbbá a gyógyszertúri jogosítvúny hiteles 1núsn
\ata is. A folyan1ndónak vagyoni és jövedel1ni ,~i
szonyail rl·szletesen ·'Ísn1cr!etni ki:\! {•s a kölcsön fc!
haszi1úlására vonatkozó költségvell·sl. a hcfckte· 
tésre vonatkozó üzleti elgondolást, az üz!cttcrvcl. 
10,·úhhá a törlesztési ler\·et is ciii k(.•l\ terjeszteni. 

A kölcsön ügyl-hPn lcghc\yesehh a gyógyszer
túr körzetébe esil ya\a111e\yik olyan pl·nzintl·zelhl'Z 
fordulni. a1nelyiknck ;1z iit VPZl'iíi pl>nzinlt•ze!tel 
kapcsolata van. 

Budapest. 19·1a. 

Gróf/ Gyllla 
igazgató. 

szPplt>111hcr 9. 

IJr. piff>: \'áratly 
<·lniik. 

Ors::ágos (;yóyys:('r(;s: lfrJ!Jt'.o;ii/et. 

!0.1\l:l/1943. 

Lás:( rí 

A gyógyszertárak tiizelöszer ellátása. 
Az Országos Gyógyszerész Egyesület a gyógy

szertárak tüzelöszer ellútúsúval kapcsolatos nehéz
ségek kiküszöbölésére újból felterjesztéssel élt n 111. 
kir. J'ökhnívelésügyi 1uinisztéri1unhoz. \·alatnint a 
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kir. iparügyi 1niniszlériu111hoz. A nt. kir. földn1ívc
!t'·sügyi 111iniszlériu1u 159.310/1H4~L l. B-:.L szú1nú. 
fentebb közzétett leiratával értesítcllc az cgycsüle~ 
lel, hogy a gyógyszertárak ·!üzifaszükséglcténck ki
utalása, a1ncnnyibc11 tüzclöszcrükcl kercskcdöjük
löl heszcí-czni ne111 tudnák, a törvényhatóságok 
e!sö liszlYist~löjl·nek hatúskörébc tartozik. 

.A 111. kir. ·iparügyi nlinisziériun1 ugyancs:1k 
ilyen irúnyú lciralol iutézetl az egyesülethez. 
.. ;.~zoki~uk a gyógyszertáraknak tchút, amelyek 

tuzcloszerukct az lH-l:J---1·1. ftitt.\si l·vadra ne1u tud
ták hizlosílanL kérvCnyt kell intézniük az illetékes 
törvényhatóság clsö tiszlvisellíjéhez (alispán, pol
gárn1cslcr, közigazgatási kirendeltség vezetője). J\. 
kérvényben n1eg kell jelölni a gyógyszertár cÍluél, 
felelős Yezeliíjének (engedélyesének) nevét, a 
gyógyszertár helyé! és hi\'alkozya a 159.:316/194:3. 
I. B.---2. F. \1. szútnú leiratra az 58.000/1943. 1\:. 
1\. ?\L szún1ú rl'ndl'lel alapján kérni kell a gyógy
sZL'rlúr tüzcHíszer ellútásának biztnsílúsát. 

11~dokul fel lehet hozni, hogy a gyógyszcr!úr 
az 18di. évi XIV. le. alapjúu iuüküdi), a belüny
rniniszler fc-liigye!ele :dall :'illó küzegészségiigyi ii1-
!t;z1né11y, atnely 1niikildt~se közt;rdekií fontosságú. 
\ll'g kell e111\ílcnj lu\'úhhú. hogy a 2::!.200/194:·1. Ip. 
\I. :-;zú111ú rendelet (Buclapesli Közlöny 19,l:J. 111ú

jus 1-i szú111a) --- éppen a gyógyszeriúrak kiiz(~r
dekií 111üködl•s(~11ek fonlossúgára figyele111111el -
lehctlívé teszi. hogy :·{:J0/n-kal több tiizclöszert \·fi.
sárolhussanak l·s fogyaszthassanak, 1nint hár111ilv 
n1ús intézn1ény. Indokul lehet felhozni azt -is, horr;· 
a fenuebb közzétetl 159.31G/1943. I. B.-2. F. 1i. 
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szán1ú leirat hangsúlyozza, hogy a 155.000/1943. 
F. ?>.f. szinnú rendelet (Budapesti J\.özlöny 19-!a. 
111ájus lfi-i sziün) 5. §-únak (1) bekezdése értc1-
111éhen a lÖr\·ényhatósúgok !üzifa szükségletének 
n1cgállapitásúnál figyelcn1he kellett venni a kii-. 
Jön!Jözö intézruényck (így a gyógyszerlúr) liiziL1 
szükségletét is. 

~\jánlatos 11 kérelen1hez a gyógyszertár tüzelii
szcr kereskcdöjétiil igazolás·! (a 1negrendclöhüz in
tézett levél) csatolni, a1nelyböl k•itünik, hogy a ke
reskedőnek ne111 úllott n1ódjában <1 gyógyszertúr 
tiizelőszer szükségletét biztosítani. 

:\. kéryényre a pengős. a 1ne!!t·k!ctrc 50 fi11l·
res olunánybélyeg ragnsztandó. 

Budapest. 194iL !-izcplcn11Jcr :·Ill. 

Fcress 1'if>nr Dr. PÍfl': \'dracly Lás:f<Í 
titkár. elnök. 

Ors:áf!<>S Gyógys:crés: Euucsiill'f. 

11u g \J ! rn .rn. 
Általános forgalmiadóváltság felszámítása 

a kozn1etikai készítményeknél 

Az ()rszúgos {iyögyszcrl·sz EgyL·siiltd I\iizlt'
!Hl·nyeihe11 kliziiljiik a knz1netikai kc!szitnH>11yck. 
a :·~1.100/19·!:-~ .1\. \1. szún1ú rendelPl alapján ,;1eg
vúltozoll árait. 

Az egységes eljúrús érdckl~bcn fclhh·juk \'ala· 
111ennvi közforgn\111ú !.!YÚgvszPrtár felcliís \"l'Zt>lti-

1.ének. fi"Yel111l·i. lHi"v' ·a ·,;VÓ"VSZt>rtúraknak :1 111. 
, . b. n. ::-.. n. 
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kir. belügvnliniszter úr 318.646/1942. szá1nú ren
delete {~\I~gvarországi Gyógyszerész Egyesiil~l I\:öz
lc111ényei 1942. június ·1-i sz(una) harrnadik bekez
dés értehnében az általános forgahniadónak az 
500/1942. P. :\1. szán1ú rendelet!cl kapcsolatban 
való áthárítása cín1én joga van az olyan cikkek 
bruttó eladási árához 2°/o fclúrat szún1íta1l'i, an1e
lycket ncn1 tnagisztrális vényekre szolgáHatnak ki. 

:\ 2 °/o felár tohát a kozn1cl'ikai készíltnények 
hruttó e1adúsi árához is felszán1íthaló. 

Budapest, 194i3. október 8. 

1'cress Tibor 
titkár. 

10.fl80/ln·lil. 

dr. vité:. Várad!] Lás:lú 
elnök. 

A szeszvásárlási igazolvá11y díja. 

. .\ gyógyszertárak szesz szükségletének biztosi. 
túsa érdekéhen rendszeresített szeszvúsúrlúi 'igazol
ványok kezelésével és szétküld{~"évcl ka~~csolatha.n 
fcltnerült kiadások fedezésére az cgycsulel 194;~. 
úprilis 1-ével kénytelen volt a gyógyszcrlúrakal (j 

fillérrel n1cgterhclní, :\z idiíközt)cn hckövelkezctl 
úrszínvonal kialakílúsúval kapcsolalhan a költsé
gek növekedtek. an1i sziiksl~gcsst~ tette. hogy az Or
szágos Gyógyszerész Egyesület vúlasztn1únya 19-t:L 
június hó 28-ún '\arlo!l iilésl~n a szcszvúsúrlási iga
.zoh·ánvokért fizelendü díjat 10 fiillérrc cinelje. 

;\·július t~éUil igt,nyelt l·s a sz(•lkiildiit! szt•sz· 

vásárlási igazolványokhoz a szétkiildés alkalmával 
n

1
ellékelt postal1akarékpé1nztúri csekk.lap felhasz

nálásával tehát az i.gényclt .szcsz111ennyiségnek Incg
fcleHl litcrPnkénl 10 fillér! kell az egyesületnek 

1negküldeni. 
Budapest. lH·PL október 1(). 

Fcrcss Tibor 
tit kúr. 

dr. viti:: Várady Lás:fó 
elnök. 

Ors:áuos Gyórn1s::.cri:s: I?:uucsiifct. 

10.!\43/1943. 
A NOSTRA dobozok és szignaturák' 

árának megállapítása. 

A doboz- és papirúruk ára a húború kilörésl' 
óta több alkalonunal is en1elkedett, ·az egyesület a 
Noslra .:lohozok- és cín1kék úrú! niindazonállal 

1
nostanúig változatlanul hagyta. A legutóhh cngc
délvczelt 1.to0 /o-os felúr azonban 1nár clkeriilhclet
leniil szükségessé teszi a Nostra dobozok t'·s ci1n
kék árának rendezését. Ennek 1negfclclöcn október 
hó 23-tól a kövctkezö úrak lépnek hatúlyha. 

karton-doboz 20 dh Y. löhh tahlellához 
10 doboz i2 filL 

karlon-dohoz 10 dh lahlet!ához 
10 doboz GO filL 

karton-doboz supposil(1riun1hoz 
10 doboz 

citnke 10 dL 

100 fii\. 
:rn fi ll. 



v Az egyesi.Het a Nostra dobozok és cin1kék for-
~ galombahozata'lából elért bevételt a Nostra pro

paganda_ fokozására fordítja: rnár ez is elkerülhe
tetlenné telte az árak rendezését. .-\ Nostra dohoz 
n1ég így is lényegesen olcsóbb, 1nint az iivcgfiola, 
tchál hasznúl:dáva1 a gyógyszerész közvetlenül 
szolgúlja _ ön1naga jólfclfogott gazdasági érdekét l~s 
czenfcliil a Noslra propagandúl is clü1nuz<lítja. :\ 
Nostra propaganda fokozása viszont ugyancsak 
tnindcn gyógyszertúr javára szolgál. hiszen a 
Nostra-111ozgalo1n n gyógyszcn'.•szel n1unkateriileté-
1~ck egyellcn védlíbústyá,ia. 

Az czidöszcrinl rcndszcresílctl f.ioslra dobozok 
és cbnkl·k jegyzékét az (}rszágos Gyógyszerész 
Egyesület Ki.iz!cnH~nyei októher aO-·i sziunában fog

juk közzólcnni. 

Budapcst,_ lH·l:L október 21. 

(;röff U!fllla 
iigyv. igazgató. 

Dr. Pilé: Várady Lás:l<i 

elnök. 

TöRöK-LABOR 
Gyógyárunagykereskedés és Vegyésxetigyár Rt. 

Budapest, Vi., Király-u. 12. 

Gyár lelep: Ill.. Bécsi-út 269. 
Telefonok: ''2:2ii---·11i0. 

: 

11.758/1943. 

Az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott 
magánalkalmazottak bejelentésére vonatkozó 

rendelkezések módosítása és kiegészítése. 

:\ 111. kir. 1nin:iszlériun1 5-1:70/19-!3. i\l. E. ren
deletével (Budapesti 1\:özlöny 194.:L decen1ber 12. 
szám) 111ódosílolta és kiegészítette az értel-n1ist~gi 
munkakörben foglalkoztatoll n1agánalknln1azottnk 
bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket. 

A rendelet érteltnében a 7720/19:19. ).1. E. sz. 
rendelet 40. {~S 41. §-ában és az 5470/194::!. ).L E. 
rendeletben 111egszahott bejelentést nen1 kell ineg
tcnnic an.nak n 111unkaadónak. aki a rendelet ha
tálybalépé:;ének nap_jún vagy an1ennyiben a kc
resü. foglalkozúsl a rendelet hat{i\ybalépésének 
nap.Ja utún kezdte tneg. zsi<lúl l·rtehniségi n1unka-
körhc11 ne1n foglalknztalotL Ne111 kCll hejclenl6s\ 
lf·nni annak Sélll. nki a rcndeh't halúlyhalépés(·l 
köveHien vala111~nnyí zshlú alkaln1aznttjúl elbo
csátja és ezt az Ertchniségi :\Iunka110\kiiliség Ügyt·! 
Korn1únybizlosúnak hejell'nli. ;\ hejeh:nt(·si kiile
lezcltség :izonhan újra fenn:'il.J. n1ihPlvt a inunk:1-

ú.ira zsidó értehniségi n1unkakörii. alkahnazol
foglalkoztal. Ebben az csethen a 1nunkaadó 

a rendes he.ielen!l:si idi)szak cllcl!e eli\lt kö
teles n1cgtcnni a szahályszcrii bejclcnlL~st. 1négpc

;.!is;;. ·''" a zsidó alkalmazott fclv~;lelélöl sz{1111ítoll li) 

i'E .;.: nn.p alntt. 
.\ 7720.119:19. ).I. E. szún1ú rendelet ·ll. ~-únak 
bekezdése alapjún kütclezö hcjelentúst az l'l-

lfi 



~ lllult naptári évre vonatkozóan évenként egyszer, 
következő év januúr 31-ik napjáig köteles ineg- :-_:; 
tenni a 1nunkaa<ló. Az eddigi félévcnkint kötclezö< 
bejelentést tehát csak évenkint cgys~er kötel_c~ i~ 
111unkaadó 1neglenni. Ez a ren<lclkcze.~ nc1n c:·n:ti 
a 1nunkaadónak azt a törvényszahla kotclczetlsegcl._ 
horrv az· 1939:1\'. tc. lí. §-ában ~1ncghatározotl--S 
arK~vszán1ol a zsidó alkaln1azottnk jnvúra évköz_

bcn -scn1 lépje tú1. 
A bejelentéseket az eddigi\'. szú1nú nlinla he-

\ye\l, a r~ndclkczéshez incllékelt n1inta szerint kell 

1~1cgtennL A hcjclentéshen az órteln1iségi n1unk:1-
körhcn foglalkoztatott nctnzsidó szen1élycket ne1n 
nCvszcrinti felsorolásban. hancn1 szúinuk és illet-
111enveiknek cgyütles összege szerint kell felti.i.n
lclni-. Az ügynökökcl (üzlelszcrziikct. utazókat) el
különítve kell bejc\cntcn:i. A zsidó alknhnazoltakal 
továbbra is szcn1élycnkénl. részletezett _adatokkal_ 
kei1 .bcjelenlcni. Az iigyniikökct. (iizlc!,~zcrziikc:, 
utazókat) itt is elkülönítve kell fclsoroln1. : 

Be kell jelenteni: 1. ncn1zsidó l·s zsidó szc-·: 
rint clkülönílvc azoknak a nc1n értchnis{~g.i n1un
kakörhcn fnglalkozlnlo\\ szc1nélycknck szún1út·:; 
akikní'k iskola.i végzettsége a középiskola vagy kfr.:: 
zl·pfokú iskola negyedik osztúly{lt e~é~·i: ~· sze~né:: 
\vcnkénl részlclezctl adatokkal egyl~lll ccgtula.idn;. 

1~ 0snak. slh. l·rlehniségi 1nunkakörbcn foglalkozh~ 
\ott zsidó húzastúrsú\. zsidó h>szúrn1azóil és fel 

1
nenüil valan1inl ezeknek zsidó húzastúrsúl abb 

az esetben is, ha rendszere.s illeltnényt nen1 kapüa 
Ez utóbbi szentélyeket az arányszú1n nicgúllapít 
sáhan figychlH'll kívül kell hagyni. 
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Be kell jelenteni azt a cscndestársat i~, aki a 
vállalat iigyvileh'.•hen vauy üzlctv.iteléhcn 1niiködésl 
fejl ki. Az -ilyen csende;{~irs évi nyereségrészescdl•
séből alkahnazotti illel1nénvként kell sz:'nnitúsba 
venni azt az összeget, runely: a csendestárs vagyoni 
bctétének a :i.Iagyar Ne1nzeti Bank ,·últúlcszú111ito

kunultlábnál1 111úsfél százalékkal 1nagnsabh szú
zalékát 1neghaladja. Az ilyen cscndestársat ('Sak 
nkkor kell bejelenteni, ha a vállalat üzlclvilelébcn 

___ vagy ügyv·ilclébcn az 1930:V. tc. 118. ~~ában ineg-· 
- br. tározott ll'\'ékcnysl•f!el n1egha1adó n1íiködésl feji 

ki. 
~/·~_/ ;\z 1980:-v. le. 118. §-a ki111ondja. hogy a csen~ 

· destúrsn:ik jogúhan {ll\ az l·Yi ruérlegel 1ncgtcki11-
lcni. a n1érleg helyességét könyvek és egyéb iratok 
alapjún 1negvizsgúlni. 'l'chút c<;ak azt a cscndestúr
~at keH bejelenteni. aki ezen !evékenvsérren túl-
1Í1cnöen is részt,·csz a y{t\\al:ü ügyviteli~he1~. 

A r~nde-let kihirdetése napjún lép hatályba. 
Budapest. 1 n.1a. decen1ber 1 fi. 

nr. pif{>: \'árad!J f,ás:ftÍ 
l'lnök. 

(;1/Úf!!JSZl'ri'·s: Euuesiilcf. 

A gumicikkek legmagasabb árának 
megállapítása. 

n1. kir. Közel\útúsügyi :\linisz\er. ·17.900/ 
IZ. :\L szú111ú ren<lelell~vel (Budapesti 1-\.öz:~ 



~ •• r 1943. decentlJer 30-i szám) ~zab~l_?'o.zta a 
lonj tó' ·\rt1n·1I· . i11eoallap1l,1sat. 
gu1uicikkek fogya:z 1 

' .;1 ' :t. a t>céljából ki kell 
;\ fog-yaszlói ar 1ncga ap1 as, .. .: 'rr' ' ·1 

• •• _'O. ··nJ·öltséffi árat. Az onkollse0 1 ,tr ' 
szan11tan1 az 0 '" . 1 ]· ( i'>l'tral·l··il és a for
szú111láva'l igazolt vc e a.:t·t)n „5'.1' 1'.·,'r·,'z'etetÍ fuvaro-

. dó .: Jt 'rTrral C!!\'U L ' '" 
g~l1:1111_~lt :;~ksaE;~zeg:: Ebhöl az önköltségi ~rhól 
zas1 „o seo . . C"etleg él\·ezell úrú \•agy arcn
lc J·cll vonni az -- d é el 

' . ·t le ·1z eseUerrcs pénztúri enge n1 ny '-uedtnetl', , ( ' o . 
3o/o-ol ineghaladó részét is l? l~el\ v~n:nl.. . ir. 

A. .• l·„l!s ;rri 'u·hoz az ah1bh1 t.1b1.1z,db,n1 to,„ 
· z on '"

0
1 '1·

0 ; 1. all-·llnl'tzús:'ival kiszá111ított 
lalt haszon ;;;u cs : : :' ,' · 
1 . not lehet hozza<;znn11tnn1. . , 
u1sz A 47.900/1943. K. JI. szún1ú re-ndclel alapJaa 

érvényesíthet fi haszon k ulcs1lk: 
·Írucikk niegneuc:ést' 

H75 Jléh-.. körtefe-cske1;dii. tejszivó- ('s 
kür'tlahda, fúvó. vízpúrna. 1neh.'
'l"pol·1cl· {•s nl''tsult n1eg nc1n ne-g1 0 <' ' ~ „ '. ' ··1 .. 

\·ezclt lúgyka:1csukh?l kcszu t un·- -10 
gcs egészsé.gügyi úruk ·. · · 

()75 Jiúsutl ne1n e111lite!t n;.1nden inú'> 
Júgvkaucsukhól készült urcges úruk -Hl 

HGi Jlt;rilel'! yagy hengerelt lcn1ezhtil 
készül!. {•s 111úsutl 1neg nen1 Bl'\'C· ;,o 
zctl rrun1icikke-k 

M '1 1 ' "11 H\'Cl'llll'klladrúg 66:-l Jiíianvagho ;:cszu ~- ;~o 
pólya.ileié! 
PrcscrYal1Yok 
Kein{~nvkaucsuk Í''-' 

csukpó.tló anyngl1úl 

lHii 
fi7Sl 

sl~giigyi cikkek 

ken1\'11y 
kl·.<.:zült 

50 
]0.ll!-

egész-
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I-fa a fent közöN haszonkulcs alkalmazásával 
kiszámított fogyaszlŰi úr 2 pengönél kevesebb, :1 
felszátnítható bruttó haszon!izázalékot legfeljebb 
20-nl növelni lehet; ha tehát valamely gun1iáru 
egy alkalon1n1al kiszolgá}tatolt n1ennyiségének úr.i 
n 40°/o ha3zonkulcs alknhnnziisúYal 2 pcngiinél 
kisebb ÖS.'izegct tesz ki, a ·!0°/o helyett uo0/o-ot 
lehet haszonként felszá1nítani. 

Valan1ely árucikk beszerzési árúnak n1egvál
~ozf..sa esetén az új beszerzési úr alapján szán1í
lott eladási ár a rak·láron levő azonos cikkekre 
('Sak akkor alkaln1azható. ha az új úron beszer
zett árttcikk n1ennyisége a rnktóron lévő azonos 
árucikk készletét meghaladja. 

A rendt·let december 30-án lépett hatályba. 
Grófi Gyula dr. vilé:: Fdrády Lás::lri 
fit,'YV· igazgactó. elnök. 

Országos Gyógys:crész Egyesület. 
<·12.012/1943. 

Az alkalmazottak nyugtailletéke. 
i\.z Orszúgos Gyógyszerész Egyesület l{özle

.·: .... menyei 19,13. évi 38. szán1áüan közzétettük a nl. 
>~·kir. pénzügy111iniszter 193.000/1943. P. :\l. szún1 ll 
<·rendeletét az alkahnazottak nyugtaHlctékéről. 

.\jgyanezen szii1nban 11.915/1943. szám alall' is

. ertettük. a 111. kir. nünisztériun1 5530/1943. i\L 
;·. szán1ú rendeletét, a1nely a keresetiadó, a jöve-

- elemadó és az úlhnni pótadó e.gyes ren<lelkezé
it módosította. 
· A 193.000/1943. P. M. számú rendelet 1. §-a 

1 
' 1 
'1 
:j 
1 
1 

1 
' 
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l~intondja, hogy a 0.75°/o~o_s alka~ll'.<!Z?tli n~·ug~a~ 
illetéket 1943. évi július ho 1. napJtltol 194.L t•v1 

december a1. napjáig lerjedü idörc 1nindcn olyan 
48.- pengő heti, 200 pcngö havi. illet.ve 240? 
penrrH é\·i· járandósárrot n1cghaladó hl1rn11lyen c1-
n1e1~ fizeteÚ járandó~ág u!án le kell róni: a1nely 
járandósúg az alkalmazntlak kerC'seti adó.Ja. \·agy 
lantic1n adó alá esik. 

Az 5530/1943. ).1. E. sz:hnú rendelet :l. ~-ának 
(1) bekezdése kin1ondja. hogy az. al_knl~'.~zol~i 
jogviszonyból szártnazó .tár:u1d?~á~ fe\\:etelerol _ k1-
állítot:l okiral (nyugta, h('rf1zetcs1 .1cgy;i;Pk) a nyug
tailleték alól mentes. 

Az ·el<lhb isn1crtelcll pénzügy1niniszteri ren
delet 1943. júliu.s hó 1-i érvénnyel h"petl hatályha. 
Eszeriul teh:í.1 a 0.75°/o-os havi nyugtaillelékct a 
rendeletben isn1erleletl n1ódon. 1944. é,~j január 
hf. végéig az illetékes nl. kir. adóhiYnialnuk (Bt~
dapest a 111. kir. illetékld:-;zab~lsi ~liva.t~Inak) . a 1!': 
vatn.lból kapott ]Hls!atak:1rl'kpenztar1 hcf1~~te.s1 
lapon kell befizetni az l~~·~'.l. .iúli~1s .~1ó. l,; nap.1atol. 
1943. dccc1nher :·11. nap,pug ter.1edn 1dnre. . 

19·14. januúr 1-tiil az iltia0/194:·L ~\f. E. sz:í.n111 
rendelet 3.· ~-únak (t) hckczdt~SP alapján az alkaL 
n1azotti jogviszonybúl s;i;únnazú júr:1n?ós~g. r:Ivé
telétiíl kiúllíto'\I okirat (nyugla. herf1zctcs1 Jegy
zék) a nyuglail!c>li•k alól n1en\es, eszcri_nl tehát et
éíl a naptól kezdye az alknhnazottak utan ne1n kell 
nyu<Ttaillelé~kel rize!;ii. 

· nBudaf1esl. Hl.!:l. d,•ct>nil11•r 28. 
Cni[f Gyufa /)r. uité: rárady 
·· · t · elnök. ugy\'. 1gazga o. 

Ors:ciaos (iy<ígus::erés: E<n1t·siift'l. 

l '.l.tH-1 1\!-lH. 
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Az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott 
magánalkalmazottak bejelentése. 

A ni. kir. 1ninisztCri11n1 il-170/194:-i. i\L E. !-;Z. 

rendeleté\·el 1úódosi'lotta éS kiegészítette az értel
n1's.égi n1unkakürben foglalkozlato!t n1agánalkal~ 
1nazotlak bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket. 
A rendeletet az Országos Gyógyszerész Egvesiilet · 
J{özleményei 1943. évi i.~7-ik sz{unáhan -Í 1.758/ 
1943. szá1n alul'! is111ertettiik. 

Az 5·170/1943. :\1. E. szán1ú ·rendelet a 7720/ 
1939. i\1. E. szún1ú rendelet 40. illelvp -11. ~-úl 
akkéil't 1nódosí!otta. hogy bejrlentést nen1 kell 
tennie annak a inunkaadónnk, aki Z'lidót (~rlrl· 
n1,iségi n1unkakörben nen1 foglalkozlal. 

A hcjelenll>sl az elmúlt naptári l·vre vonat
kozóan - :iz eddigi rendelkezl>stéil · eltt'.rően -
Cvenként egyszer. a kövctkezö év januúr :·ll. nap
jáig köteles meglenni a 111unkaadó. 

Az 194:J. évre \·onatknzó. cJ·sö ilyen bejel('Il· 
tésl lehú! 1944. januúr iJl-ig kell n1egtenni. 

Feltneriill a kérdés. hogy a 2880/1941. :\L E. 
rendelet alapján a gyógyszert:í.rnk n1íikö

dé~sének hizlosítús:1 céljából igényht> \·ett honvé
n1unkakötelezell gyógyszerészt. n1ivel az 

az alkal111azotti ,·iszony szP1nponlj:í.ból :i 1na
nen1 esik egy lckill!et 1.tlú. 

kell-e tüntetni a bejelcntéi lapon \·agy sem? 
A.z Értelrniségi :J.Iunkanélküliség Ügyeinek 

közölte az Or.szágos Gyógyszerész 



Egyesülettel, hogy a 2880/1941. 1\I. E. ,szán1ú re1i) 
delet alapján a gyógyszertárak működésének. biz
tasitása céljából igénybe vett honvédel1ni 111unka
kötelezett gyógyszerészt az e célra szolgúló. nyom
talványon bejelenteni kívánja. A 1negjegyzl's rova
túhan azonban 1ninden esetben fel kel tüntetni, 
hogy a szóbanforgó személy n 2880/1941. :.r. E. 
szán1ú rendelet alapján igénybe vetl honvédeln1i 
m·unknkötelezell gyógyszerész, és be kell írni a 
kirendelö miniszteri hntúroznt számál. 

1A bejelentő ívek Budapesten a kerületi elöl
járósúgokon. városokban a polgár1nesteri hivatal
nál, közs(•gekhen a községi e.löljúróságoknál kap
hatók. A községi elöljáróságok a nyon1tntvúnyo. 
kal a rn. kir. állami nyon1dában. Budapest, I„ 
1\.apisztrán-tér 1. szám. szere.zhetik be. 

Budapest. 194:1. decemhf.'r 28. 

<~ráf[ Guula 
iigyv. igazgató. 

Dr. 11ité: Várad!! László 
rlnök. 

Ors:áy11s G11óuus:ert'·s: Eguc."liilt'f, 

1\l.ll25/l 94il. 
Kozmetikai cikkek forgalnú adóváltság és 

!ényüzési forgalnú adó alapjául szolgáló 
átlagértékének megállapítása. 

.-\ kozn1i:tikai cikkek forga\Inia<lóv{ü'.súg és 
fénvüzl•si rnrgahnia<ló a1apjúul szolgáló illlag:ér-··· 
ll·k· 1negúllapílása tárgyában a HL kir. pénzügy-.: 
miniszter 187 .897 /1943. Xl/b. szám alatt újabb 

réndeletct bocsátolt Id. E rendelettel az 1944. ja
nuár l~töl a gyógyszCrészek által előálított és for
galon1ba hozott koz1netikai cikkek forgalnüadó 
váltsúgának l·s fényüzési forgahnia<lójának alap
jául .szolgúlú átlagt'.·rtékét a következöképen úlla~ 
pítolla n1eg: 

10.70 
1. Bril-lanlin 1 kg . 
2. Depillátor 1 kg . 
a. Fenyőillat (illalosítva l:s alkohollal) 

1 lil. . 
J. tlajregenútor 1 li'lcr 
f>. J{ölnivíz 1 liter 
tl. IZörömlakk 1 lilcr 
i. Puder (iHatositotl 1 
8. 'l'ejkré111 1 kg . 
9. Napolaj 1 Hter . 

10. Szájvíz (aJkohollal) 1 liler 
11. Fogkré1n i-cs 1 tucat 
12. Fogkrl·n1 9-es 1 tucat 
UL Izzadás elleni szerek 1 liler 
14. Sósborszesz 1 liter 

p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
I' 
p 
p 
p 
p 
I' 
p 

3().50 

3-1.-

lli.-
511.-
35.-
1 ~).50 
10.-
24.-. 
:!II.--· 
18.711 
If).70 
1:1.GO 
15.HO 
20„~ 

15. Shampnon 1 k.g 
A rendelet :.zerinl nz 1 H·l-L évre nJegá\,lapí

tandó álalúnyokat 1núr a köziill úllagértékek alap
ján kell inegúllapítani. A 11„ 12. és 14. szám alú 
felvcll cikkl'kel fényiizési forgn!111i adó 11e1n ter-

heli. 
Az átalúny kivclésénél üz 500/19+2. P. 1L ren-

delet §-ában roglaltak az irányadók. 
.-\ 1>.oziuetikai cikkek előállításához szolrrálú 

anyagokról, \'alanünt a tartalékárukról az áÜi1á. 



nyozo\l adózók is kötelesek raktúrkönyvcl vezelni 
és az árubeszerzések.re vonatkozó sz{un1ákat és le
velezéseket is tartoznak 5 évig n1egiirizni. 

Az átlagértékek nlapjún adózók a nycr~any:1-
gokat terl{elö adóvállságot l·s fényüzl•si forgalmi
adót az á1ta1uk fizetendő forgahni adóváltságból éc; 
fényüzési forgalmi adóból neni ,-onhatják te, inert 
az útlagértékek n1egúllapitúsúnúl a forgaltni adó
vúllság és fényiizés.l forgaln1i adó clőterhek 1nár 
figyelen1bc vétettek. <.~nnt·lfogva rl·sziikrc scn1 for
galn1i adóvállság. scn1 fl·nyíizési forgalmi adóinen
tes beszerzésre jogosító cnge<ll·ly ncn1 adható ki. 

1943. január al-ig érvl•nyhen n1araci l\ Ill. kir. 
pénziigyminiszlé.riu1n 202 .-t-1-~/1941. X I/h. szá1nú 
körrendclele, 1nelyel az ()rszágos Uyógyszerész 
Egyesület J{öz1c111ényei 19-!a. évi 8. szán1únak lO~L 
oldalún közöltünk. 194:1. dccen1ht·r :\l~íg- tehát az 
ehben a rE':'ndelethcn közölt t•rl(·k. \'eendii alapul a 
forgahní adóvúltsilg {·s f{•nyiizi"si forgnln1iadó alap
j(1ul szolgúló krreskedelnli l·rtt·k 1negúllapitás{inúl. 

Budapest. 19·1il. drcl'tnher :Hl. 
Gráf[ Gurtla · lJr. 11i/(;: \·'árndy f,ás::ló 

iigyv. igazgató. clnfik~ 

Ors:<Íyns (;!!Ó(Jrls:cri'•s: Egycsiilcl. 

12.027 /1943. 
l{ötözőzsineg beszerzése. 

A ni. kir. Ipari Anyaghivatal ;}5-t.898/19-!:a. 
szún1 alall t·rtesítelle az egyesületet a gyógyszerlá· 
rak részére biztosilott kötözözsineg szétoszásáról. 

Az órtesítés közli, hogy niindcn gyógys7,~rtár az úl
ia1a kijelöl\ idHszer ellátó cégtől kapja 1neg óYi 
kontingensét, tehát attól a cégt51, an1elyiktöl a zii

··· toll kötszereket is beszerzi. l(tilön igénylés (•s 1neg· 
rendelés netn sziik.i;;éges. inert az Anyaghivalnl a 
~k(ltszergyúraka1\ u!asította. hogy az elsii kötsZer 
;:hnegrendell~s alkahnú\"al 1ninden rclszólítás vagy 
'n1cgrendelés nélkiH sz{1\lítsa le a gyógyszertárak
nak a kategóriájuknak 1ncg-felelii 1nennyiségií zsi-

111elinyiségekcl. 
Budapest. 1 H-t-:·L dece1nber 28. 

Gyulu 
igazgntú. 

JJr. uité: Fárnd!J L.ászlri 
elnök. 



Rex Gyógyszervegyészeti Gyár 
és Gyógyáru Kereskedelmi Rt. 

BUDl!PEST, V., Rudoll-tér t. szám. 
Te!; 113-760, 113-764, 113-765, 113-766. 
Levélcím: Budapest 62„ Postafiók 232. 
Sürgönychn: M e di e a, Bud a p e s t: 

DEBRECEN, Fürdö-utca 3. szám. 
Levélcin1: Debrecen 2. - Pos la fiók 44. 
Sürgönycítn ; M e d i e a, D ebre e e n. 
Telefon : 23-06, 22-36. 

Galenikus készllmimvek. Steril iniecliök, 
Kemikáliált szavat o 11 csomagolásban, 
Droguák, Kozmetikumok. 
Gyógyszerkülönlegességek. 

Gyors és pontos expedilió. 
Sürgös rendelések soronkivül expediáltatnak. 

Törvényjavaslat a gyógys::r:erés::r:etről. 

/. FEJEZET. 

ALTALANOS BENDELKEZ!cSEJ\. 

1. § . . A gyógyszertárak közegészségügyi ren* . 
dcltetésü intézetek, ehhez képest az iparüzlctek 
sorúba ncn1 tartoznak. 

2. §. {1) I\.özve;!lenül a fogyasztók, valamint 
a kórházak és egyéb gyógyintézetek részére gyógy · 
szert kizárólag gyógyszertárak szolgáltathatnak ki. 

{2) Az (1) bekezdés rendelkezése ncn1 terjed 
ki olyan gyógyszereknek a közkórházak, az egész
ségvédehni közintézrnl~nyck. valan1ínt a kölclezii 
betegségi hiztosítús intézetei által fenntartott kór
házak és rendelőintézetek részére való kiszolgúl· 
tatúsára. arnclycknek adagolásához és fclhasznú
\úsához tnvúhhi gyógyszerészi n1unkára nincs 

szükség. 
(8) Az illetékes 1niniszlcrek a bclügy111inisz-

terrel egyetértve egyes iparüzletckcl feljogosilhaL 
nak gyógyszerként ha.Sznáhl'los bizonyos anyagok
nak és készítinénycknek ipari. gazdasági vagy 
húzlartúsi célokra való árusílásúra. 

(4) .\ jelen törvúny alkahnazása során gyógy-
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szernek 
nálatos 

kell tekinteni az en1berorvoslásban. hasz~ 
védöoltó és kórjelzi) (diagnosztikai) 1 . .;.t--

!IZÍlinénvekct is. , . . „ . 
(5)- Vala1nely anyag vagy l~~sz1t1:~1~ny gy~gy-

szer jellegl~t vitás esetben :1 helugyn11n1szler alla-

pítja 1neg. , . 1„ 
B: §. (1) A bclügy1niniszler r~ndelclcvel J(Ull· 

kinl kiadoÚ gyógyszerkön.yv ~uth~:~.z~:' tneg az<;
kal a gyógyszereket, sebes.zct1 ko.!o:oszerekcl- ('S 

•ryógyílús cé.ljánt szúnt. nu1: cszko~oke\, :unely~~
ket n

1
indcn közforgaln1u gyogyszcrtarnak tartania 

kell (hivatalos gyó~):s;-e.rek). és n~egszabj.a a.z 
ezeknek nlinöségc, e\oali!asa cs lartasa telontelc
hen a kövcteln1ényckct. A gyógyszcrklh1yv cseten
kint rendclctlel kiegészithetö és 1uódosítható. 

(2l A heliigyniiniszlcr i:~1~.dclett;1 a ?yógy
szerlúrakhan forgalun1ha ker~tl(1 cl}ye~J, gyo~y~;.e
rek. sebészeti kötözi\szcrck cs gyogy1tas eclJara 
szánt 

111
ús eszközök 1ninöségl' tekintclébcn is ál-

lapíthat n1cg szahúlyokul. , . . ... „ 
Ull A gyógyszerek. sc~>cszcli 1 1~.o~?kzo~7:erel{ -~~ 

„,·öu)·itús cél júra szúnl n1asl esz .;.ozo - nszo ga -
r:.1lú~Ítl a helügy1niniszter rcndele~tcl szahúlyo,:-za. 

(·l) A beiiigy1ninisztcr egyes. c1kk~knek gy~gy. 
~zerlúrlia11 y:dó árusítású\ n1egt1lthatJa \'agy aru
sil:'isuka,\ a nap n1eghatúrozo\t szakúra korlútoz-

halia. . · 

"'~";.''.~e ;; i. ~,7~ s 7~ ~ ~1:\'; s<~;' g,~;;~; :; ~;:'; 1'. \~: 1~i:~ 
0 

~;~a~ i 1:'. 
j~-ck~\ -· a gyógyszertúri lahuratóriun1 szok{1sos 
i,Prl"léhl'n -·- íparig:izo\Yúny (iparengedély) 11él
kiil is e\iíúllí\hal \•s \'Íszn11tl•l:1dúk útjún forga-

')„ ... 
-00 

l~n~ba hozhat; a gyógyszertárak szokásos árusí
tast körébe, ne1n eső cikkeket azonban, a1nenv
nyihen ehhez iparigazolvány (iparengedély) szüÍ.:
ségcs. csak külön iparigazolvány (iparengedéh-'1 
alapján úlllthat eHi ·és hozhat forgalo111ha. · 

-í .• ~. (1) Gyógyszereknek gyógyszerlúrak1111 
kíYii\i eHiúllilúsúL kereskcdehni forgaln1lll. to· 
vúbbú gyúri (·s nagykereskedüi árú:l a közerrl•.sz· 
sl·giigyi l·rdekek figyelc111heYételé\'e\ az illet'ékcs 
n1iniszter a he\iigy1ninisz\errcl egyetl•rtiicn sznhú

lyozhatja. 
(2) .-\. gyógyszerek elnevezését, vahunint a kii~ 

zü.n~l·g szátuúra ajúnlúsúl és hirdetését a belügy-
11n111sztcr rendelet1\e\ szah:ílvozza. l~z a rendclke
zt>s húr1ncly ariyag. készítn16ny \'agy eszköz tekin. 
tctéhen irúnyadó abban az esetben. ha az elncYt'
z{•s. ajúnl:ís Yagy hirdetés egt~szsl·gYédö vagy gyó
gyító hatúsra. illetiileg kórjetzés céljára való al
kaln1asságra ulalúsl ta11\aln1az. 

(iq :\ jelen ~ lll'IH érinti az 1H40:V1. le. -11. 
~-ú11ak. illeti\leg az 1942:X.II. le. 17. ~-únak n•n
delkezéscil. 

ti . . ~. (l} :\ .hl'liigyn1i11iszlcr rl'ndell'lte! t'dla-
pítja 111e.g 

a) a gyógyszereknek a gyógyszcrlúrak (dia! fL·l
~zú1níthw:ó :'trúl (gyógyszcrúrszahás). 

h) a gyógyszpr\ári ,ht~r!,'!Hlezés. felszerelés l»s 
iielyist•g. \'alanlinl a gyógyszertári rendes {•s ügyt'
letes szolgúlal tckintetl·ben irányadó szahúlvoka\. 

. (2.) :\ helügy111iniszter ké.zigyógyszertúr:"1k !c
k1nll~!t•hc11 az úllalt'rnos gyúgyszer(1rszahástöl l'l
lt'~r(íen rC'ndelkezhetik. 
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(3) A gyógyszeré'sz a gyógyszerárszabásból_ 
engedményt nen1 adhat, kivéve a közszállítás ese
tél és a belügy1niniszter últal rendelettel 1negúlla
pítolil egyéb kivételeket. 

, · 11. FEJEZET. 
KOZFORGALMU c;YóGYSZEl\TAllAK. 

A.) f{ö:.ös rcndclke:.ések. 

6. §. (1) A közforgaln1ú gyógyszertárak gyógy
szereket, sebészeti kö\özöszcreket és t,')•ógyászali 
célokra, szánt n1ás eszközöket közvellenü1 a fo
gyasztók, a kórházak l·s egyéb gyógyintézetek, va
lan1in1l a kézigyógyszerlúrak részére kiszolgáltatni 

kötelesek. 
(2) Belföldi forgalotura engedélyezett olyan 

gyóg):szert, :nuclynek készletben tartására a gyógy. 
szerészt jogszabály ncn1 kötelezi, a h'Yógyszerész 
az orvos rendelésére, orvosi rendelés nélkül kiszol
gáltatható ily gyógyszert pedig :1 fél ldvúnsúgára 
is. kölelcs heszcrezni Ps kiszolgál:latni. Ilyen eset- , 
ben a fél a gyógyszer úrán fe1iil köteles a külön 

• 
~-ban 111eglu1tározoll l'cllételcknck tncgfcle\ü "VÓ•lv

szcrész. tovúbbú törvl·nyhatósúgi jogú vúrosJ;,u~· a 
tör,·l>nyhnlósúgi hizo'.t~úg. 1negyci vúroshan";"" va
\aniint nagy- és kisl~fizsl•ghe11 a kl·pvisl·liilestülel 

terjeszthet c\ii. 
8. S. ( 1) (>ly közsl·ghen. a111elvhcn ninc!i küz. 

forga:n1ú gyúgyszcrlúr. ~zcn1(•\yjogú g\·úgvszerlúr 
fe'.úlitúsál akkor '.ehet engcdClyczni. h:; a· kiizsl·g
nck lcgaláhh ö:ezcr !akos:i van. Ennél kiscl;h 
kilzsl•ghcn szc1nélyjogú gyúgyszertúr fclúllílúsúl 
ahhan az esclhe11 lehel engcdl·lyczni. ha a cryógv
~zcrtúrn1, a ld_)z\ckcdl·si {•s egvéh helvi ,·isz~;nv<;k 
figyc!cn1hcv{•le\{•ve\ SZÚlllilajÖ\~ÍÍ SZlill~sz{•d(IS j~(iz. 
sl•gck lakossúgúya\ C'gyiitl. lega\úhh halezt•r lakos 
esik. dc ennek az eléifclll•tclnck fcn11ú\lús;1 ('Setl·n 
is csak akkor. ha az új gyógyszerlúr fclúlli'ús:1 
kövctkcztPhcn valan1e'.y 111úr n1cglevü küzl'nrgaltnú 
g-yógyszcrl:1r forgaln1:1 szen1pontjúbúl szúinhnjövii 
lakossúg nc1n esik a hatezer alú. Szt•1nl•Jyjogú 
gy~gyszcrtúr fe\úllitúsúl c·s:ik olyan kiizst"g!ll'll lc· 
hcl cngcdl~lyczni. anielyln•u küzsl•gi 1>rvos vagy 

körorvos lakik. 
(2) \'úrosln111. ,·a'.unünt olyan kf>zsl·glicn. 

küz!'orgaln1ú gyógyszcrtúr. új 

"''""'"'"'''' fc\úllítúsa csak akkor 
t;. beszerzéssel felmPriiH indokolt {~s ·igazolt készld

a<lásokat is viselni. A gyógyszerész a készkiadúsok 
eHirelúlhntó összeg1."nck clölegezésél is kívánhatja. cr1"''d(•lvez'lic!ii. cngydPlvczl·s t>setPn a for" 

B) S:cmél!!jnglÍ 9!/Ófl!i=''rtárak. minde•;yik gyúgyszc·rtúrra 

7. §. (1) Szcn1élyjogú gyógyszertár i'clillílú- •';Vf:?Iei:ulúhl hatezer lakos jut. "· 
sának sziikségességél kérelemre rngy hirnlalból (:!) A jelen ~. rcndelkczi·sci11ek ulkulmuzúsll 

17 

a belügyminiszter állapítja meg. szempontjából az inti•zcli (22. §.) (·s kalnnai gyiigy-
(2\ Az (1\ bekezdés alapján kérelmet a 11. 'szcrlúrakal közforgalmú g\iig,·szc•rtúrnuk kl'll :>Szútnílani. ' ' · ·- · 
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fJ. N. i;j szcinélyjogú gyógyszcrtúr_ . 
helyét (körzet~:!) n. fC:iúllílú~ :.n?c~l_l~ly~:-e,~L'.''.~,l. ~gy-:/ 
idcjülcrr n bclugy1nu11szler .1clo\1 I~1. L} i:>~O<'.'.>):zc:-

. 0 ·! „ l ·• 1· , 1111'1 "'·orryszcrl·1rtol-lúrnl Inúr 1ncg cvo zoz oq.„a 1 .'" t>. ·: • • 

Budapesten kétszáz, n1ús hely~n. h:tro1~1sznz nu~tcr;: 
tú,·olsúrron belül nc1n szahatl lclal~i:tant. . . . ' 

1,1" ' (!) .\ SZl'Htl•lvio"Ú gyogy:-zcr\an JOgo. 
\_. ;-;. ' • ' ö 1 l„ . 

sít,·únvt orszúgns púlyúznt alapjún a ic ugyn11._ 
nisztc;. cnged{:'iyl'Zi. · . . . . . _ ->'. 

(2) Cj szcn1l·lyjogú gyógyszertan .iogos1tvany:;--
cngcdl·lvczésl•1H:ok helye van: . . 

' n) ·újonnan fclúllítoll gyúgys~crtarra. (_8 .. §.); 
h) 

111
cgszünl szen1l·lyjogú gyogyszt•rtan Jogo. 

sí-lvúnv (19. §.) lu'lyéhe. 
(:i) Az eli'ihhi hekezdl·s h) pontja esct{~hcn a 

hclÜ<'YIHiniszter he\útúsútúl fiigg, hogy a korúhhi 
hclv~i)c cn,ged{·lyl:z-c új jogosílv.únyt. .. . . . 

• J 1 . • ~. ( 1) Szen1l·lyjogú gyogyszerlan :1ogos1t-

\
„·111,.1 c·s·i!- ··iz •t iryó!!vszcrész kaph:it, aki 
' . ' ' ' . ' "· "• ) ~ ) 

·a·) gyógyszcrtúr vczetésl~rc jogosult ('....·L ~·. 
t~s 

h) ok1evell•nek nu~gszerzésc utún le~alúhh. tíz 
t•ven ;ll foh·taloll 11 vOgvszcrtúri vagy cgyah gyogy
szeré~;r,i sz~tkhavúg{; g;·akorlalo\. A l~elügy1nin~sz: 
ter úllapitja tncg. hogy a gyógyszer~sz1 SZl~kliavago 
«yakorlat szcn1pontjúhól rne1y tevekcnysegcl kell· 
t'I- • 

szúnülúsha venni. . . . 
(2:1 ;\ szakhavúgó gyakor1al 1dcjche bele· .kc~l 

sz{unílani a 1n·n1 hivatúsos úllotnúnyhan. tcl,1es1-
!ctt 'ténvlcgcs katonai (cscndiirségi) szolgalat, va
latninl ·a 'küzl·rdekü n1nnk:1szolgúlal (19:·l9:1I. tc.: 

'2ao. §.) icll•jl·I is. 
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(:J) A szakhavúgó g~h1korlal idejl•lie h•gfcl~ 
jchh húro1n évet ht•le kell szútní!ani ahhól az idiL 
hül is, :unely :dat! a gyógyszert>::z a (2) bekczdl•s
ben nc1n ctnlílc\t okhól önhihújún kiYiil 1H.'n1 foly
tnthalolt gyakorlatot. 

(4) Egycnlií fcltl·tclek esc!l•hcn clfinyben kc!l 
részesíteni ,azt, akinek 1nagasnbh ludotnúnyos kt>p

. :·zettség·c van. 
(5) Nc1n kaphat sze111l·lyjogú gyógyszerlúri jo

·,·,,8„<1osílvúnvt az, 
.„ .. ,

0 a) ;:;ki cséíd vagy csiídönkiYiili kl·nyszcrcgyez-
>":">5·é1rj elt"úrús alatt ú\l: 

0 • 
· h) aki gyógyszcrlúri jogosítYúny! n1úr kapott 
„.és azl n1úsra útruhúzla: 

e) akinek 1nagúnak Yagy húzastúr.súuak 111úr 
közforgaln1ú gyógyszcrlúri jogosi1Yú11yn van. ki
véve. ha erriil az új l'ngcdl·I~· t~lnycrl·sl' esell>rl' 
·renntarlús nl·lkül lc1nond. 
, (H) :\ gyógyszcrtúri jogositvúny engcdl·!yczé-

,:;:„:t,::;·~énck részletes szabillyait a ill'liígyn1i11iszll'r r;·n
. <<delcllel ú\lapílja n1eg. 

12. §. (1) :\. szcn1élyjogú gyógyszcrtúri ,iogo
ílvúny engedélyese az engcdl·ly okirat k{•zbesítt1

-

;!i_il szúrníln\l egy l~v alatt a törvényhatúsúg clsc'.í 
sztviseliijétiil. Budapesten a kerületi l'liilj:'lrólól 

.,..,: gyógyszcrtúrnak a közforga\0111 rl•szl•rt' \·alú 
~~egnyitúsúhoz engedélyt kérni l·s ennek clnyerl·sc 
íifún a gyögyszerlúrat haladl•ktalanul 111egnyÍ·'.J1.i 
köteles. lla a gyógyszcrlúr elhclyczl~se. licrcndc-
7.~se és fclszcrel{:sc a hatös{1g n1cgúll:1pílúsa szc

iill a törvényes kih·ctl'lrnl·nycknl'k n1cgfclel. az 
'.h_gedólyl 1ncg kell adni. elll'nkezü esetben az cn · 



(2i szen1él~·jogÚ Hy{Jutszert·; ,,·r,·il " 
.. ··1 " '11 t"l " o. o. .tz olvan 

gedi·lyest megfelelü halúridi; kitüzi-sé1·el fd kell' ?"""~s,.' e '\cg az olyan. özvegy (17. \;), alZi a 
hívni a hiúnyok pótlúsúra s ha az engedélyes á 1ogositvanyna' nem engedélyese, az elöhhi bekez-
hiúnyokal a halósúg által 111cgszaholt halúriclü alatt;'. d~sl1icn n111cgs~ahott eliífelt(•!{'lck ni·lkiil is haszoi;. 

sem pótolja, az engedél)'l meg kell tagadni. . her >e '" ialJ". 
(2) Ila az engedélyes az eliíhhi hl'kezdéshe1l (:l) Kény"-er-haszonhfrheadúsnak a -12. ' 

megjelöli hatúridü alatt a kérelmei nem eselí,ben van helve. ' 
elü, úgyszintén. ha a hatósúg az engedélyt (·l) Szei~iélyfogú gyógyszerlúral csak "vógv. 
cHihhi hckezdés l•rtel1111.'•ben J·o:.!crlisen szcrtar Yczclest>rc .1ogosult olvan "YÓ'.'\' .. , .~·. ·

1
. ' (')• i.:.· 

1 1 1 
. .. n. t1. szc1csznc„ 

végül. ha az engedélyes a gyógyszertúral az ,-"· ,j , e iel, iaszonherhe adni, akinek nincs köz-
tJ«Jy elnwrésr utún haladéklalannl nem lorgal~llll gyogyszrrlúri jogosÍlYÚn\'ll. · 
incg, a g"yógy,szcrtúri jogosít,·úny incgszünik. 1·:l) t~Lc~\d(~:;t,se·,z,.,"nel1>1•",'1',blee::l1ldúes•·s·eél·cnl·é1l~J:,-,c.,~s.l:géhcz, -1 ·JH 

('l) Kivéleles mí·!lúnylúsl (•rdemli; eselben „ , , 1 . , , , · • ''e ,, '" . 
lwlügyminiszlcr az ( 11 bekezdésben emlílell kére- ugynu~usz er .1ovahagyasa szükséges. 
lem cliílerjeszli·sén• hosszahh halúridül is „ (b) A. haszonhérheadús részleles szahúlvail a 
úllapilhal cs a megszokoll halúridiil helug):m•~uszter rcndelellcl illlapit1·n lllC". • /' ' 11) s '1 ' . 

0 

hilhalja. , '':S· : .' ze_uw )'Jogú g)·ógyszerlúrnl út !eh•: 
/:1. ~. (1) A személyjogú gyógyszerlárnak ruhazni :lltol lellelelezl'lten. hogy a heiii"v•niii'sz-

l·IH.-'.e<le"h_· okiratban incg:halúrozoll körzeten ter a g\·ogyszertúri 1·<,"osítv.-1nvl 1i'1J,„'
1
z· 1"· .11" -" " , - -, . o · • _ • • "' me oze-

\·alú úlhcl,vczi·sl·l a.z engcdl·l.vcs kl•rchn(•rc a scvcl. a gyogyszcrtúr úh'í'Yfijl•nek c·n„edl•l\·ezi' · "' 1 .\ 1 1 ·· ' . r') ' •• 

H. ~· nH~gfelclü alkalinaz;isúval ·-- a , .. - · ic ugynllniszlcr a !!VÓ"vszt>rt.'••"'• ·
1 

" _ - s1tv·1nvn'li· · · 1 „ • • "· l:'I. · • 

0
rio 

ni'"ler enge,klwzi. «:' ' · '.' az a "''"" Jtn·urn engedéln•zí•sí•I nem 
(2l ;\.z ú\hc:lyezl·src adolt cngcd0\y halúl_vúl "% lagadhaljll llH'g. ha az úlvc\'ií "YÚ"v~zcrl: r .. 

1 

~r. f'ir.:., · " . lt (') 1: t:) ;- l"'. · • .t \ eze-
\·,-sz\i. ha annak kc\tl:\ii sz{nnítva l'gy l·v alatt ~( :.·,.,'.·:.· ... •·.:· v .. ic • .1°t1osu -· · i'i s 11e1n esik a 11. S (:>) 1 , - J·ezdese ·1) ·• - „ " >L-
g\·ógsszer\a ral tH'ln hclYczik úl. ':;~;'.<\". .;ct~deÚ· ,;. _ \,igy .\1) ponl_p1nak hatúlya :dú. Ez 

11 

. ·n. ~. (1) A szem~lyjogú gyógyszerlúrí jogcic:'~ ' . , ,e_.<'s nem a arra az cselre, ha az (ilrnhúzú 
silYány engedélyese a gyógyszertúral csak ahhaif'" JOgosili·an):anak megszerzési· óla öl é\' llll"' ne;n 
;,z esetben adhalja haszonbérbe, ha 1<;1l d'. kln<H' ha az úlrnhúzó a jogosilv(rnyt

0 

örök-
a\ ha!Yanadik i·lcléYél már helöllölle: les ulJto1 szerezle. · 
h'I h:i gyógyszertúrat tartós n1unknkl~ptclcn (Bj Szcnll·lyjogú gyógyszcrtúr útruhúzúsa csc-

,{,ge mi:ül szem'élycscn nem ludja vezelni; az 1\l08:L\'IL törvénycikk rendelkczí,seil me"-
. e) a gyógyszerlúral méllánylásl érdemli' alkalmazni kell. 

0 

egyúb okhól szcrnélyesen nen1 vezetheti. 
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i(; . . ~ . .-\. szctn61yjogú gyógyszertúri 
\·úny cngedl·Iyesc a hclügy1ninLszlcrhcz lelt 
he!i hcjclcntésscl húrntiknr le111ondhat a gyófiY'•zcr- i]~j 
túri jogosílvúnyról. a gyógyszcr!úr, .. 
azonban a hcjelcntéstiil szú1niloll hat hon.~1pon .h~lul 
JH.'111 szüntetheti n1cg, kiv(•vc ha a hclngyn11111sz~ 
ler clt(·reön rendelkezik. 

17 . . ~. (1) A szcn1t>lyjogú gyógyszl'rlúri 
silvúnv örükh;s '!úrgya. 'förvl>nyes öröklésre 
n ll'sz:\r111azó. az örökbefogadott gycnnck l•s a 
zastúrs jogosul! a !örvl·nycs öröldl·s rendje "·'""'"··• 

i'2_J .-\ szen1l·lyjogú gyógyszcrlúri 
iirökiisl·ül nl'vczni \'1."ginlt'zkedéshen is csuk 
hckl•zdc'·shcn n1egje\lil\ szentély'! lehet. I-Ia az 
hagvó 111úsl JH.'vezelt a gyógyszerlúri jogosítvány 
örüi-.ösúiil. ez ne1n zúrja ki, hogy a szen1l·lyjogú 
"\'Ú«yszerlúri jogosítvúny a tür,·ényes öröklés 
7-~·n<l .. je szerint az (t '1 hekezdl·::h~n 1nc~jelii'.l .. sz!:
inl•Jyre szúll jon. hacsak az orokh:q.(~·o a lorye
!1\'l'~ iiriik\úsi vl·gintl·zkl'{h"sben kifejezt•tlen ki nen1 
z:\rta. il\etilleg joghatúlyosan ki_ ne:n ta~ad!a. , . 

un :\z Özvegy(•! a SZl'JltéJyjogtt g~·Of{\''iZPriart 

1"0 a 0 sítvúnvon az úl\a\únos 1nagúnjogi szahúlyok 
• 0 • 

szerint illeti iiz,·egyi jog. 
18 . . ~. ( t) l·Ia az el('ihhi ~· {'_rtelnH"hl'll. a sze-: 

111l·lyjogú gyúg~·,<;zertúri jogositYany, es1.1p:i1~ Pg~' 
ürükösrl' szüli út és ez az iiriikös gyogyszp:·!ar ve>'. 
ze!{•sére jogosult i'.!·L ~). kl-reln1\•re u h~liigy1ni-.; 
uí.szlPr :1. jogositv(111ynak reú :'~!szúllús:it n1~g:il·la-:. 
pítja. Cgyanez :'tii. ha n jph•n ~ (:2) hekezdl·s1;~~~· 
dl pnntjúhan n1egjelül~ ic~ö a!~tt az ::z. e~y or.?.-· 
kös. akire :i szen1{•!y,1ogu g~·ogy-;zerlan .1ogos1t-., 

vfíny fi'!szállt, a 61J'.ógyszc:•_rtúr veze!ésérc való jogo
sul!súgot 1negszer.z1 vagy a jogosí!,·úny az örök· 
túrsak egycss(·ge köYelkezcléhen jut egy örökös-
nek (·s ez nz örökös gyógys.zerl:ír ,·ezt•l{•sére jo
gosul!. Az :Hsz:'d.tús 1negúllapítúsúra iritnyu!ó ké
rchnet a jogosítvúny úlszúllúsúlól. H gyógyszertár 

Yalö jogosult.súg 111egszerzl>s{~liíl. i!letií
az egyess{·g 111egkötésétöl sz<;1111ított húrorn hó

nap alatt kell eliilerjcsz!cni. 
(2) Ha az ( 1) bekezdés esete ncnr :'dl fenn. 

örökl{•s útjún 1negszcrzell szen1é!yjogú gyógy~ 
a 15. § rendelkezéseinek n1errfelelöen át 

kell ruhúzni. :\ 15. ~-han n1L·ghatúroz
0

ott enged<~
Iyczés irún>t a kéreln1el egy éY alal! kell eliiler-
jeszleni a helligyn1i11iszterhcz. Ez a hatúridc'í nz 
al:íhb 1ncghalúrozolt nappal kezdildik: 

a) ha kizúrúlag nagykorú iirökös van és a 
,- b) pont esete ncn1 :'tii fenn. a hagyaték útaclúsú

nak napjúval; 
h) ha az örökiis az iiriikh:igyú ÜZYl'gye VBf{r 

töhli öriikös között az iiriikhagyú özvegye is üri>-
az iiz,·t•gy újabb fl>rjlH·z111encle]{•nek. i!lctií

halúlúnak napjúval: 

ha az örökös vagy liibh üriikiis közül v:lla
kiskorú. azzal u nappal. a1nl'l\'e11 az ürö

n:1gykorúv{1 vúlik. löhh iirükös ~sel{·hen pe
, .dig azzal a n:ippa!. an1Pl.vtiil kt>zdve az iirökösiik 

közölt kiskorú nincs: 

d) ha az örökös vagy !iihh örökös közül va
,:_1.aruelyik a gyógyszer{•szi kl>pe.sílés n1egszerzése 
'·végett az öröks1"g incgnyílúsakor ta1111ln1:'!nvokal 

(}lylat vagy ily lantiln1únyok;1t nz ai-c) p;intok 



t•setl·hcn irúnyadó hatúridlí 
nul111únvok ;n('•rkezdésének 

• 0 

::da ll kezd 1neg. 
napjút kö-vctii 

0v elteitl~vel: 
cl ha az cliihhi ponlokhan n1cghatúrozolt 

napon a jogosÍl\'Únyt özvegyi jog terheli. az öz
vegyi jog 1ncgszünésénck napjáv::il. .. 

pq .-\z clölihi bekezdés a\k;:dn1nzasnban azt a 
l<>szúnnazól. illeliíleg örökhefogadotl gycrn1ekct, 
aki f(•rjhez1ncnctclével vúll nagykorúvú, ehböl nz 
okból nc1n lcliet nagykorúnak tekinteni, hacs'.lk 
(•gyl·h okból nagykorúvú nen1 vúlik. 

(-!) I·la annak az örökösnek. aki a szen1ély
jogú gyógyszert úri jogn!iilYúnyl az (l) hc~;:~zdés 
l·rlcln1t'.·ben 111cgszerzi, 1núr van gyógyszertnr1 jo. 
gosítvúnya. a gyógyszerlúri jogosítványok egyikét 
az ú\!izúllúst tncg{t\'lapíló beliigyn1!ini:sztcri halú· 
roza! kézbcsítl·sl>Hil szíunilolt egy l-v nlatl útru· 
húzni kiHeles. 

J!J. *· (1) A sze1nl~lyjogú gyógyszcrlúri jogo
sílvúnv incgsziinik, ha 

ai a g"yógyszertúrnak a közforgalo1n részére 
\'a\ú n1cgnyitúsúra az engedl•lyl'S a 1negszabotl 
hatúridc'ihen enged(•!yt ne1n kér vagy -az engedélyt 
a hatúsúg n1eglagadja, avagy nz engedélyes 
gyógyszerlúral az cngPdély elnyerése utún hala
dt~ktalanul ne1n nyitja n1eg. (12. ~); 

hl az l'llgl'dl·lyl's jogosítvúnyúró\ \en1ond (1H. _ 
~): 

e) az Pngedl~lyesnck a jogosítványr.1 
iirüköse; 

e\) tirük\l•s esel(·hen a jogosítvány útszúllúsú_ 
nak 1~1cgállapí!úsí1t. illt>tü!eg: a gyéigyszcrtár útru-

.. 
húzású! (18. ~) a 111egszahoÚ hatúridö alatt nenl 
kl·rik: 

e) a jogosílvúnyl vissza\·onjúk (30. §). 
(2) A gyógyszt•rlúri jogosítvúny n1egszti11: ~l·l 

a heliigyrninisztcr úl!apílja 1neg. ;\ halúnizalot a 
hh·ata!os lapban köz1:l· kell tenni. 

(:-J) .-\ n1eg:-:zünl·snek :t7. ( l ,l liekczdl•s hJ-e! 
pontjai :dú ta1~lozó eseteihen a 1negsziinc'i jogo;.;í1-
\'Ílny hatúlya a jogosil\'únyra a 111egs1:íinés l'!i_;tt 
jelzúlogjogot szerzett hilelcziik ja,·úra fenn1narad 
111ind:1ddig, 111íg ezeknek a hiteh.~zc'iknek kövcte\(·~1· 
ki ncn1 clégílle:lcll. lcgfeljchh azonban a 1nenszíí
nés! 1negúllapíló hatúrozat kcltl•tc'i\ szún1ílott°" kl•t 
l>v ~a~t:nnúra .. Ehhcn az escHJen a gyógyszertúr vc
zetesevel halosúg:i ,·ezetüt (28. ~i kell 1neghizni. 
aki a gyógyszcrtúr tiszta jövcde\111l•\ a jelzúlngos 
hilelcz(ik ldr.?'légitl•!iérc köteles fordítani. 

(4) Az clöhhi bekezdés cse:ll•hL'H a gyógyszcr
túr tis7.la jövedelnu:Ohü! való kielt'.·gíti·s szcn1ponl
jáhól a jelzálogos hill•lc1:ük kiivetelt~sci - a ha
túrozotl idiit:rrl:11nho1: JH'!ll kötiilt l·vjúradékok. 
tarlúsi s 111ús hizonyos idc'iszakokhan ,·isszatl•r(i!eg 
teljesílcndc'i fi7.l'll•sl'k ir:·u1ti kü\·t~tell·scke! kivéve 
- Ü 111egszíi11l•s\ iuegúl\apílú hatúrozal kiizzl·ll•te
lénck napjúval !cjúrlaknak tekintendiik. 

(5) Ha a 11u•gszií11l•s\ n1egúllapí.!ú hatúrozal 
kii1:z(·tl~telt'.·nek napjún y(•grehajlús okúl>úl a 
gyógyszcrtúr 1núr haszonhl·rht• van adva. (.J.2. SJ 
\'agy bírói lell·thchelyezl·s van e!rcnde!Yc (4iL §.!. 
a végrchajtúsi e!júrús folylatú.sút a jogo!iÍlYÚllv 
n1cgszünésc a (:3) hekezdéshcn n1eghat:'1roznt1 idd
turtarn :tla!t ne1n akadúlyozza. 

11 



(t)'1 .-\ (:·H-(á) heekzdéshcn foglalt rendelkc· 
zl·sek ,·égrcl1ajlúsúhoz sziikséges clji"Írúsi szabúlyo
kat - ideértve a ható!:;úgi ,·ezetéi elszán1olúsúnak, 
valatnint a hltcll'ziík kiell•gí-ll·sl' utún esetleg n1n~ 
tatknzó jövcdelcn11naradvúny hovafordítúsúnak 
szal1úlyail is - az igazsúgiigy111inbizlcr a heliigy-
111inisz\crr(•l l'gycll;rlvl' rcndelc!tcl úllapítja 111eg. 

C) Ucúfjoyú O!JÓ[J!fs:t'rlúrak. 

'21. S. (1) Olyan községben. ahol nincs köz
l'orgahnú. gyógyszcrtúr. val:.1111inl a közsl'gnek és 
vúrosnak azokban a n'.•szeiben. ahonnan a kilz
forgahnú gyógyszerlúr nehezen ki'>zelílhctfi 1ueg. 
a hl'liigy1niniszter a tör,·l·nyhatúsúg clsii tiszt
,·iseliíjének 1neghallgatásn ul{~n riókgyógyszertúr 
fclállílúsúl engedélyezheti. 

(2) A fiúkgyógyszerlúr fclúl\ítúsúra a közle
kedési vbzonyok figyele1nhcvételt'vp·l a legközc
!ehli esti kiizforgaln1ú gyúgyszcrtúr engedélyese 
(tulajdonosa) kaphat cngedi'lyl. Ugyanannak az 
Pngccll·lyesnt•k (tulajdonosnak) egynl~l ttihh fiók
gy6gyszerlúr !'elúl.\i\{1s:"1ra engedélyt adni ncn1-

lehct. 
(B'j :\ fit'ikgyógyszerlúr 

Jwlügyn1iniszl('r 1negha \Úroznl t 
korlú tozha !ja. 

lízen1henlartúsúl a 
icHíszakra (idényn•i 

1_4.l ~\ fiókgyógyszer'túr annak a gyógyszer
!úrnak a rl•szt•. aÍnelynt:k engedélyese. illetiileg 
tulajdonosa rl•sz{•rc a fiúkgyógyszertúr felúllitúsú\ 
cngedl·Jyezték. phhez kl•pesl a fiókgyógyszerlúr 
útruhúzús. illl'liileg iiriikll·s lúrgya ünúllóan nc1n 

ll'hl'L 

ficíkgyógvszerf·íri -Cn.-r 1 'I 
ha nz (1,1 bckezdéslieú 1' '"., 1 „~cccy n1egszünik. 
gahnú gvógvszcrt'ir n .. 

1
.
1

11
Ct1JL 

0 •l helyen közforM 
· (!' 

1
·· - -.• ; • J 1 1 .: 1ncg. 

1 · A liokgvÓ"Yszerl :u" · 
1nondús tekínt('!(:be~· ·. · te' 1

<.: engedelyröl Ya!ó !l'
adók. '1 1 ~ rendclkczi'sei irúny-

(7) :\ fic)J,:rry{J<rysze 1: 1 . 
dt'.·!yezi'st'Y<'I. ,~-zcÍZ.s.l·~·:i .ira" felúHí!úsiinak <'llge
rendezést•vel J·· '., ·

1
. · f~lszerelésével Ps hl'-

. . \dpcso ,tin.s kerdéseJ·c1 1 
n;in1szlcr rendclel!<"I ,„ 1 , 1 . · \ a )Plíígy-. z.1 J.1 > ozza. 

Ill. FEJEZET. 

z„\n·r r ·OHG.-\U!t· GYÖGYSZEHT..\H.-11\. 

..t) Í nlé:rli O!JÓft!Js:crtárak. 

22 . • ~. (1) Intézeti <ry(Jrry ·z, •1• 1 .. hcliigvrninisztni· l·t"•zl·. h
1
·. 1:1. s .eJ nr e:la!H!úsúra a 

~. ·'- \ .\or1·1z<1i·n·J· (1 
terni ktinikúkn·d·) , 1.„ 1

• 
1
" ~- .i \ udo1nú11ycgyl'-

. 11. , . . , \. .• t \.O e czo hell'"s1"'' 1"1 -· -. 
e uto Jll!Pzeteknl'i· 1 .... · :-.- "ni Hz ositasl 

\, ül\t.'ll\' ·1]·1111'' l'I ··1 
tcg~egélyt>zt"si :du1ioJ·11· I· . : , : . :ni l' esu l ht'· 

-. · -1 ·1 \ <l\. ,JZ l'"t'SZSl'"\·" j 1 . 1 . 
·>_,_- ~H inak adhat en•redl·l .1 · :-. „ •· h t'< e lll! dini-

• (') 1 • • „. ."' . ~ . 
: -, .\ l\l1zkorh·1zhTn (I ! . 
nik·In) l~s ·r ' · ' · li( oni:t11vegvelcn1i kii-
.,' · 'z egyetc1ni ú!la!< .. _. 1·. 1. · .. 

'dPJ\'C'Zelt in!ézeli „ .· .11
' 051 

\ 1111kan Cll"C-. ___ - - · o\ogvszcrl·ir ·· „ fi 
:::-:;·,cseh"! kiYi've _ cs·;J- :.· · '. -. surgos sziiksé" .-, 

1
„
1 

• · • \. ,1z ott apo!·is!J 1 f 1 n 
-,;::<:-- o cg JÚrÖhe!eg kezelésben r; .. , .'.: .. < e veti. ille-

·la1ninl az in1:·z1•l 1 · 1 lszesulo hetegPk, \"ll-
, '- • · ('11 \" e"('S : Jl • · ·szen1i'lvek 'IZ „„· ·. n_ •

1 
d onianyalia larlozó 

· · ' • · '"'ol'SZSl"'\'t'( ('IJni I· ·· · 1. . · 
·c.•ncredl·!vezell · 1 ;. · t1. \.oz1n l'Z111enynél 

o . - Ili tzet1 "vorryszerl. 1· . 
_n1énv k(•rcf(•hc !•irt . t;- "· · - ar pec ig az intéz~ 

. , ozo gondozottak szún1úru az 



L'n1lílclt. inh~zethcn köZYétlen felhaszn<Ílá.<i céljából 
szolgúltalhat ki gyógyszPrl. seh{·szeti kölöz{iszt;rt 
\'H"Y uyónyílús céljúra szánt rnús eszldizL ,\ htz
losÍ!ö ti;11S;eti gyógyszcr!úr gyógyszcrkiszo!gúl!alú
!-::Úra nl·zvc az 1H27:XXI. tc. a4. ~~únnk rPndclke~ 
zl·sci irúnYadók. 

(;l) intézeti gyógyszertúrban csak szahúl!·
szcrlí. orvo!'ii rendc\v{•nyen l'l'I1Clcll gyógyszer\. se
hl•szelí kötözéiszcrt vagy gyúgyílús el.J.jiira szúnt 
1nús eszközt szahad kiszolgúltatni. 

IJ) J\é:i (IIJÓf!!JS:crlrírak. 

2.'J • . ,~. (l) 1\.ézigyógyszcrlúr tar!úsúra csak or. 
vos vagy úllatorvos kaphat i:.n~cdl·lyL Az engc
déh· szc1né.lvhcz l·s helyhez koto\t. 

· (2) I\t~zigyógyszpr\úr larlúsúra a 
niszler orvos részt~re csnk akkor adhat 
ha ri ;nagúngyakorlatúnak (lH-1:2:1\''. le. 
lvP1i! bcjc!enlcll közst:glicn. i\lctiileg 

lil'liigynli
c11gedélyt. 
8. §) hc
ahhan a 

1Zi°•Z'it'·glwa. :1111cly a közegl·szsl~gti~yi kiir szé!.:
lil·lYL'. LL.zforgal1nú gyúgyszerlar nincs t~·s .l h)g
kii;l'!t:hJJi klizforga l 111ú gyógyszertúr fú 1·0 lsii~!;, 
Y:l!.!Y JJH'riki"•zt·lit{•sénck nelu;zség<' 111iatt a gyógy* 
szí:J~<•llf1tús .i!\:1dúJyokha iilldizik. 

- (il) . .\z e. rvn; a kl·zigyúgyszcrlúrhi'1l gyógy-
szt'l'l - . ,1,ilrgiis sziiksl·g t'Sell>l kiYé\·c - csak a 
sajút \'<lgy ugyanazon küzs{•ghcn (~d.iz:g1"sz.'it>gügyi 
körben) lakó 1llÚS orYos rcndclvl'nyere 1·s csak 
ulv:111 ~ze111C:h·l'k részl~rc sznlgúllalhal ki. aldk az 
0 1.'vos n1arr:·u;gvakorlalúnak hclyl'.i\l (1H42:IV. tc. 
8. ~) hcj~l'nt~lt községben. ilh•tiilcg küzt•gl·szsl:g
iigyi körhcn lartózkodnnk. 
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{.ti A kézigyógyszcrtúr lartásúnt· adolt ell
gcdélyt a hcliigy1niniszler húrn1ikor vissz:n·nn-
ha!Ja. , 

(5) Ha a heliigy1niniszll'r annak a községnek 
leriiletl·rc. anH:lyhl'n orvosi kl·zigyógyszl'rlúr Y:ln. 
közf11rgal1nú gyögyszcr!úr.i jogosíh·únyt t•11gcdl·· 
lvcz. a gyógyszcrlúr 1ncg11yilúslt11ak napjiln a kézi
gyógysz~;·t:';-r· larlúsúra 'a~!oi! engedély hatúl.Y:'it 
\"CSZ!i. 

(U.J A be!iigyn1inisz'lt.'r rcndelellcl úllapítja n1L'g. 
hogy :i kPzigyógyszrtúr l'ngcdl•Jycsl' n1ely ;:,,·t·1g~·· 
szerek. sehl·szPti kötüzéiszerck l•s gyógyílús cl·ljúra 
szúnt n1ús eszközük tarlásúra kiiteh•s, illctíih'g 
jogosult. · 
· (7) AllalorYosi célra l'ngedPlyL•zell k0zigyög.\'
szerlúrakra Ynn:rlkozóan az 1928:XlX. le. Hfi. §. 
:'1nafr. Yalan11lnt n jelen tilr\'énynek rendclkezl•seit 
kl'll alkaln1azni azzal az cltéré.sscl. hogy :t kl•zi
gyógyszl.'rl:'1r tnrl:'1súnak engedl·lyezt>sp, illP!{ileg az 
cngcdl;!y Yissza,·on:ísa lúrg,Yúh:in a ht•liigy111inisz
tcr a fiild111h·L·ll:siigyi niiniszlPtTrl Pgyel{•r\Ye h:i
lún:z l·s az ú!a!orYosi kl·zigyógyszcrtúrhc'il gytigy. 
szert csak ahhan a kiizsl•ghen. illctüleg úllalorvosi 
kiirheu szahad kiszolgúllatni. :in1Flyhcn az (•ngc
dl>lyt'S :'11\ator\·os lelelcpcdett. 
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11'. FEJEZET. 

A GYÖ(iYSZEHTAIL\K \'EZET1"SE 1::s 

FELÜliYELETE. 

2.L .~. ( 1') (ivógvszcrlúrat -- kézigyógyszL·rlúr 
ki\'l~!cl{~vcl -- g,:óg\:szcrl>szHck kell vezcl'nic. 

(2) qyógys;.cr!Íir vczctl·sl·rc csak az a gyógy
szcrl•sz jogosult. nki tnagyar úlla1npolgúr, a ft•nn
úlló jogszahú\yokhan 1ncgszaboll képcsílPsl 111eg_ 
szerezte s gyógyszcrlúr vczctést>rc testileg és szel
le1nilcg alkal111as. 

(:.J) ?\cn1 vezethet gyógyszcrtúrat az. akit a 
bírósúg hiíntclt n1iall vagy az úllarni rend (1938: 
XVI. tc. 1. ~.) ellen clkö\·ctctt vl·tség nliatt a je
len !lÖrvl·11v hatúlvhalt',pl>sc nlún jogcróst~n sza
liadsúgvcszlt>src íté.lt. 

(-l) A gyógyszerész lühh gyógyszertúral - sa
júl fiókgyógyszcrlúra kivl·lelú\·cl - lll'l11 vezethet. 

(;)) :\ szcn1Plyjogú gyúgyszcrlúri jogositvúny 
\'l!gedl:lvcsc. v:ilanlinl a közforgultnú gyúgyszerlúr 
ila~zonl~l·rlüje a gyúgyszcrtúrat szc111élycscn kiilclcs 
\'l'Zelni. t:gyancz :'dl a rcúljogú gyögyszertúr tnlaj
donosúrn is. ha vezetésre jogosult gyógyszerész. A 
ln~ll'gsl·g. i!h1 \Ü\cg túvollél esetére ldive'lcndii cljú
rú~l a lieliigy1ninisz!er rendelettel úllapílja 1neg. 

(n.1 Az. aki a l·L vagy a 20. ~ a·lapján a gyógy
szertúr !1aszo11!1l·rlicadúsúra jogosult. haszonhérbe
adús helyeit a gyógyszerlúr vezetésl•rc a (2) bekPz
dl~s rendl'lkezl·sl·nek llll'gl'elelü vezctiit alka\Jnazhat. 
Vezetii alkallnazÚ!;Úhoz a l·L ~ (1) bekezdésének 
hl l's c·1 pontja esclébc11 a !ielügyrninisztcr cngc-
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dt':l~'.e szükség~s. A vczcUi alkahuazúsút a hclügv
:111111szter.nek t's a lÖr\·ényhatósúg elsi) liszt\~iscÚi
.Ji•ne~ n~1nden esclhl:n be kell jelenteni. A hejc~ 
lenlcs rt•szlcles szabalyait u hL•Ifiavrniniszlcr n·n-
di~Icttel {1Jlapítja tneg. n. 

, (7) A:- :1z engedl"!ycs (lulajdonos). aki :-aiút 
gyog~·szertan1! nen1 SZC'n1l·lyesen yezcti. n1ús "YÓ~Y
szcrtar~~t st•rn ,·ezethet és 1nús gyógyszertúrb~;n ·:~1-
kalin:izast srn1 \·úUalhat. 

25. !$. (1) A gyógyszerlárh:Ín gYÓ"YSZcrl sebl·
~zcli kötözc'íszCrt l·s gYÓ"YÍlÚs cl·l1·•11:·1 °s.zci]rrr1,"0, 111 .- · 

'. t'°J_ ' ' - • tl' • .IS 
eszközi csak gyógyszcrl•sz, k0zigYÓgYszerlúrhól csal~ 
:1;: orvos, i!lcliíleg az úllalorv~s ;zulgúl!alhat . ki 
0.Jyan SC7;lllély. akinek gyógyszert~szi képesítést: 
1111;.cs, gyog~·!;z?r. k~szitéséhcn csak gyógyszerész 
fe!ugycletc l'S 1rany1túsa al:ilt :llatl Y('llP! részt. 

(:) A jelen törv{•nyhcn a gyógyszPrPszi te\·{>_ 
kcnyscgre 111cgszal1c1!t rendPlkezl>sck n1l•glarlúsúl·rt 
nz elkt~szílés!. illeUílPg a kiszolgúltal:íst y{>gztí 
gyógyszer{·sz ft>leHís. :\ gyógyszertúrban fog!alk,oz
lnlott olyan SZl'n1{>Jynek az (l) hekezdPs 'kür'•h, 
csc'i n1ííködi'sl·l•rt. akinek riyón~·szerPsz·1 1·,··j)i><.: 1·1',,,' ' . :;-,. :;-,. . . . . ~ .. '. (' 

az a gyog~·szcresz is J'eleliis. aki felelte a 
r„i;;„,... ellútúsúra köteles. 

:\ helügyn1inisz!er renclelelle\ szaliú]ynzza 
„,.,,„„,.,",.,,; alkaln1azoll gvógvszen•szci;: ht>-

nyi!viínlarlúsút. v~tl:11~1int a serréd
tartozó azoknak az alkaln1aznlÍ:ik
kiirt'.'I. akiknek gyógyszerl•szi ki'pc-

nincs. 
2a. 5. A gyógyszer0sz az egyéb jog-szabályok-
111egjclült cst>lekl'll felül a g-y<';gyszL•r,úr{1t al~IHtll 
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az cselhcn köteles a fl·l kí\'áusúgúra hitelezni, ha hatóság első liszlviselö"e 1 . 
az onosi rendelvény a sürgiissi•gre utaló jelzéssel ha J mlosúgi vczelöt biz meg, 

van cllútv::1. Az orvos il\.·en .1'elz(•sl csak élelvcszélv '!) " · 
• a ovogvszcrt'1r 111 "1-"' 1· 

0

•.·

0

tt'11 •1ll,,•1l111·,1zl1°, 1. - t t' ·· • ·· ' u ... oc csc n1crrsz·1l--1tl •" - • " ar os szunelclési·tül I-el! 1 1 • 
0 

·' " rng)· 

2i. N- íl) Az Orszitgos Közcgészségiigyi Intézel- b) .1 " · ·· . ' ar am; 

l 

„ , • , • ' •• ?yogyszc.rtar vczel<'í.'1c a küzo"1t•c'•rr ". ·,,. 
icn gyógyszerészeti feliigyc\iH úl!úsnk szerveztet. szc1ellat.1sat a nyo"vszcrl:. „ 

1 •1 ·' D t-)Oo:'t-
nek. A gyógysz1·részeti feliigyeliHc úllami tisztvisc- ve.1 figwlmczteÍ:Os ';;1j: . .'

11 -~~a"' ylalan 1·czetésé. 
Hik. A gyógyszcrl•szc!i feliigycHíi állások elnevczé- e) ·a rc:llJ.O"{l e.nerc su.yosan veszt."lyeztcti: 

't · ·1 · 1" 1· · 1·1 l l „ ··11· 1· '')·eli11eztele'·'"·· el"! _gyogyszertarat t11k1J'clt111u.•,·t t"
1
. 

se , sznma '" tzl' "" osz a yo' rnzo 1 megosz H· 0 • _, enere 11 VI. < . , _ . ."' . 
sút. valamint a gyógyszerészeti fl'!iigyclők szolgálati megszegcsével helyezi út; 

0 

llndelkezesemck 
viszonyait a hclüg:ynüniszlcr a pl•nzügynriniszterrel d) a n1cgsziint "YÓ". „ , 

1 ... 
l'gyct(•rtvc úllapílja nlcg. túlya a hitelezők 1-111._.1"1-.:1 1?~ ~zer an ,Jogosilvúny ha-

(

'') ' · · 1 
1 

• 9 .· < • cnnn1arnd (19 g 1
3

) 
1 

_ .~ gyugyszertara e sza cszemponlból 1·a-ló (-) A hatósági vezetü Hiteles · · 
0

• >ek.I cllentirzl~s{•t nz ()rszágos 1\.üzcgészségügyi Intézel fcnntarlúsa és lovftbh\'t.·I •! „. · a gyugyszcrlár 
''t' l . . t' l' !" !"! , „ ]' . ' e e ycrrett "Ziii·s·" . t' 
,ti Ja e a gyogyszercsze 1 e ugye o \. ulJan. ke( csekei nle"lcnni Flil „ 1_ i;i „ '" cocs 111 ez-

l

'I) \ · i' l !' l ll · · ·· · ·· 
0 

• ' iez „cpest ·1 h·1tt'i · · , , gyogyszer ara e e e az cgeszscgugy1 , zeto az cngcclélvesnel· „ ". ' . ' sag1 YC-

igazgalúsi fclügyel-ct-ct a törvúnyhatósúg clsii tiszt- cgvébként rcnde.II·ez · ~. ''.
10

) a gyogyszerlúrr:d - • \. .l'SIC JO"OSultn·1J· '! 
viscliijc a liszti fi\or,·os útjún. n köz\'eHen ellen- cn1ht-clt ii< ·1··· ·! · r> • " JH.~Vt' H.'11 ·1z , ti) ... 01 _1c tartozó ·10„ .. l 1. , .' · 

iirzl•sl pedig a tisztiorvos (tiszti f{íorvos) közrc1nií~ vcnycscn yfuczh ,1 . . . · „c~e e ... u1cnyckcl l'r-• l:"> • (' ' ,t rr\ O''VSZCr{'ll" · } . • 

ködl~sévcl kis- és nagyközégckhen n fiíszolgabríó, .·séglctél nlc"il'd·idó li;.: ~-: , 1 • 
1 

l'JH cs arusziik-
megyei ,·úrosokhan a polgúrmesler. törvimyhatósági kölelezellsé~el~ • elv·'t!I·sizl·?~·;-1l·sc dicz. vala111int olyan 
. . . 11 l. ·1• l 1· 1 . ti • • ,1sa1oz ·1zo11h·111 1 
,1ogu rnroso e""' a po garmester a .a meg Hzott csa < lulelmih·elettl'l fele 1 1.: 1. ' · · • , ·. '.'"'e yc:k 
liszl\'Íselü. lludapes•len a keriilcli cliiljúró !útja cl. ''" az engedélvesne!· \"l"\' z te"'.• a halosag1 vezeW 

I 

') \ . 1· l 1· l ti !'"!. i·· ! ::,;:.x;::. 1 · . " 'ti a rrvo"vszcrt„1rr ! ·1 , , gyogyszer ara e e e a o e.ugye etet a +H <enl rendelkezésre jo•; . 11 ~- 1 . n. :. · ' " egye,_ 
helligyminiS?.ler gyakorolja. ;.;;;; l:ísúl kérni kiileles' '(s~l ""-~elozctes hozzújúru-

1'1\ A gyógyszertúrak feliigycleli<nek és ellen.;~; esetéhen '"'"'" ·ihh:;11 '.,. lOZZ-'11
1
Jarulús incgtagadúsa 

1;rzi<si-11ek ré,w:letes sznhúlyail a heliigyminisztcr >,# i;' !ár tckintel~iie,'1 1'.cmlezl.I· e::· ic.n .. ha a gyógyszer-

! l ti l 

'11 ·1· .e·;,·; ·. • ...czL·src 1ooost1lt . ·1 
ren(e.c·c a nptJa 111cg. <"····.n111cs, a hozzúi':irul'isl, 1„ ••• • t">.· szc1ncy ').., ~ 1 . \ l " f l , . , . ... . . ' ' ,\ 01 \envh'lios.'1,, l " 1· 

-"· ·" 11 , coz orga niu gyogyszcrlar vezelé' meloJL'nek cn"eclelve -1 !" · ' .'' e so; !SZ:-
sévcl az engedélyes (tulajdnnos. haszoni•lvezü, ha- perorvoslatnak "ni :. 1 ,1P.

0 0 

.J:I. I-Ial<:rozala ellen 

) 

.. t' . ncs 1e \C. Az enacdt>l · " l 
szonbérHi ki.illségére. ha pedig ilyen sze1né\y nincs,:·' _::· argyaban a lörvénvl 1· . . : 1 .P . .\ IHCo<H a'ia • t' .„ ! l · l t l' 1·· · < „:G·'rr, · .~"· • ··Ja os.1g eso l1sz[,·iselii1\• , 
a gyogyszer ar JOVC< e lllL'llC \. cr \Cl'l» a orvcn.y..:.~·; > 1)00)SZ('lLS7.I ha1nar:1 111errhall•r•il'is't\"tl 1 1. · · '

1 
tr t:>' • •• ' ia aroz:. 
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(::3) :\ hatósúgi ,·ezclli javadaln1azúsút a hciyi 
\·iszonyok és a gyógyszerészi alkahnazo!tak -;zn~ 
kúsos javaclnin1azásúnak figyele1nhe\•étell·vcl n 
Gyógyszerészi J\:a1nara n1cghallgatása 11\án a tör
vé.nyhatóság elslí tisztvjse1éijc állnpítja n1eg. 

(-!) ::\ hatósúgi vezclií annak. akinek költsé. 
g:Prc kircndeltl·k. clszún101ni köteles. l°.{~\ a hatósúgi 
vezellí kircndcll·sl·rl' a 1n. ~-han fclsoroil (••clek va
la1nelyikéhen keriil sor. a ha!ósúgi vczelií a tör
yényhntóság e1sü tisztviselöjének köteles clszá-· 
1nolni: a lis?.la jövcdclc1u chhcn az -esetben 1nás 
igényjogosult hiú.nyúhan a Gyógyszerészek ()rszá- · 
gos .Túléli Intézclé.l (31. ~) illeti. Az (1) bekezdés--, 
::) pontja esetéhen a jelen bekezdés rendelkezései ·:2. 
he;-lyc!t n 1H. ~ {U) hekczdéséhcn foglalt felhatal-·:< 
1nnzús alapjún kihocsátotl külilt1 rendclkczésctcS 

irúnyndók. 
(5) Egycbt•ldic11 a halúsúgi Yt·zelií rendelését 

és 1niikiidl·sl·I. úgyszintén alkalinaztntúsi yiszonyát 
- utóhhil az igazsúgilgyn1í11isz\L•rrel Pgyetl·rtve 
a heliigynüniszlt•r rendclcl\l'l szabályozza. 

2!1 .. ~ .. .\ \i)ry(·11yhatús:'1g elsii tisz·IYiseliije a 28 
~ (1) hckt•zdl·sl·nek h)-d) pontja esetében a het 
iigynlinisztcr jóYúhagyúsúvnl a közforgaln1ú gyógy 
szertúr tnüld.idl·sPt arra az iríire. an1íg hatósúgi ve:· 
zcHi kirPIHlell>sl~n~ lehc\(íség ni11 cs. felfüggesztheti.· 

.10. §. _(1) :\ sze111l·lyjogú gyógyszcrlúri jogos{ff 
,-únyt. Yissza kell yonni, ha ,~: 

a) az engcdl·lyl's 1nar,ryar áHa111polgúrságát éf 
veszti; 

h) utólag 11H•gúllapíljúk, hogy az engedélyes 

275 

illelöle" ·t '•JJ 1::, J tckintetébe1~ a• h;,tós4~~t~n1111n~ct~szaLtotttt e.löfeltétclek 
•) J , • • < o eo CVeSz C ·e; 

e n Hrosafr az en" d .1 , . k 1 .lt ·1 , t:> • oe e yesl a U\'O"\'SZ"re··sz1· 
' 1 \H or a o JO"cr'" 't '1 ..... n .. • ·'--"· I) , . ·. ~ · os 1 e ·ellel végképen cllilt ja. 

e a birosag az cn"edélvcst } " . · ' 
á1lan1i rend (1H38:X\'I. otc i Q.) JUnlcU v::_gy az 

· tt . · · ~ ellen elkovctett 

.
ioirerüS1'1n11,a'.· a JC~cn tör~·ény hatálybalépése ulún 

szabadsngvesztcs bii1Tle!ésre 't ·1" 
e) ·1z "' " 1 ·1 I e 1, , , .... lt'lec e yes gyóuvszcrl rtr. l f ·1 

eMenérc a 13. S · rendell~', , , • 
1
a Ib'}'C 1nezlctés 

helyezi át; \.Czcsc1nc '- n1cgszegésével 

f) a rryórr\.·szcrt: . "k"" . . „ t'I- o..r ~u mu ·odesc fe.lfürrrreszt;,-. ,1• 
idotartanut a három évet tncrrhal·1dJ. f?olt, . escne ... 
a <J8 § b · t·· 0 • a, e C\ e, ho"v 
, .- . . : an 1neg.1e olt ok az enuedélyesnc1· f•J ·'1"· 
toan kovetkcze!l be: 

0 
'" e 10 in-

g) az engedélv.cs neki fclróh·1to· l·I ·1 , 
szert:r·t · · •' 0

'"10 uvo"v-
>. <1 .t nen1 szc1nclvcscn yc· t' · h.. 

0
• 

°":..:· sértil fig · ~I ,. , · .. ·· . zc 1 cs annak YCZl''0-
.„. ~ ) e n1ezlell~ eMcnere Incgfclclöcn ( 1-1 '>.j 

:;) nem gondoskodik. " - · 
:.'·.~. (2) Az intézeti <rvó"vszcrt.-1r f 1 ·11·1 · • ··cngedél\~t vissz·1 J·ello .. i::>.·.· 1, e a 1 asara adott 

· ; ' \ \Olllll, Hl 
a) a "'Y0 1„vszerl:tr' t , • f eltétcl~1· l'·:1 lt: .. :1 .1z engcde!yokira tban f O"

. \ o e Cl ocn va •ry e"vél J· • t . l · 
0 

·:ellenesen vezetik· t"J. t"J. >\en sza Jaly. 

. .';;'::·:: h) az cng~délycs inll-zinónv 
,olyan változús frliloM hc . szcrvezc!éhcn 

• 1 · ' hogy annak kövelkez!e"•. 
<.· ... Jen tntl>zeli ~\'Ó!...ryszcrl{11· f 1·11· „.. •·· e a 1túsúra nem voh1-,1 
sngcdé.J:y adl1ató; 

>;,: e) az intézeti "YÓ" •.. . r 't''l . „ •t • t>. b~ szc1 l.irat az cn"edélvezés. 
-„o sz;1nu ;iN egy t;" al~ttl fel nen1 úllítotlák. . . 

áZ· (~jl_) ;~~n~n~c(:~l)y lv1sl·:z_a'1·.~inása !~rgyáhan rnind 
· · · ' .- Je ... ez( es eseteben a beliigy-
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111 iníszter 11ntúrtlz; .,, balúrozatot a hivatalos lapban:_.:;: 

közzé keH lenni. .. u ·szerFtri jorrosHvány újhóLi 
( 4) 'risszavont.lg) on.>: , '1. ,en<redÓ.l:vcs a korábbi': 

. 1 · . csele )Cll az u t> ~ • • • • 
cngccle yezesc .11 t"l iirÖI·ösénck kivan.sugara 
l'IH!cdl•lvcsnck. 

1 
e 

0
. elg , .1 '.,: "Il)'a<rkészlclét át~·' •· · 1,- • 1 crent ezesc e •L <ti • · 

a gyógyszer d.l l :l Il 'l ayóuyszertúr ko~.· 
\"l'll;i.i köteles. :\1nc.nny.:l1e . .'.„1."o„seo 'IZ ú'J enucM 

1 'l . 1llcto err 010 \. < • • .... 

ráhbi cngc( ~-y~~~· , . lai~lint az adásvétel egyél) 
délycsst~l a \~\·{': .irr,l, „'.3 ' i ·nein tud. a vélclúrat;·{~·· 
1. lt '•telcirc 11CZYC llH.'t'>)CZil • • . J-i ':'; 
e e . .· .. '•lel e"véh feltetclc1l a szo '"'1sos. 

vahun111t az ud.is~c 1 .. 1"·. Gi·ó<ryszcré;;zi h~a111ara_\_:• 
• 1 1·· rvelc1nbcvete C\ e •1 ti. •• • 
ara'- tb. ..· 1 h•tll"·ll„is·i utún a lorvcny:-
szak véle1nényene '- . n11c·~· , :1U'.tp' í.t '1· 'l nu.•g. 
1 I' 'r el.sí\ lÍsztVISC O]C' ' •' . · f 
nr,osni:., l':l·I. 1 cl:cztll·s rendclkezése1t n1eg e. 1·1 \z eolJl ' ' · · · " (') 

.::> l • •• J·ell .1 lH. ~-han. a 21. ':'i· n · 
ll'liien alkahnazn.1 \.. '. •>'\ ~ (5) ht•kczcléséhcn 
bekezdésében. vala1111.nt ,1 -·. ~-
inegje!öll cst~tekhcn is. 

F. FEJEZET. 

A GYÓGYSZE!ÜéSZI )ÓLl~TI 
!NTJCZ~IENYHOL. .. 

~ 1 .\ ·clcn ~-ban ineghalúrozoll .r~1:· 
:J 

1 
· .'i ·• \ )_ : .1, YÓ"Vszcrészck Orszúgns J olelt 

•1dalok el\atasata ti. ';: .. · · 1-. •\ (·t ·\l'lcn feje.: ' 1 • ~ ·sel ku\on 111 czc • . · · 
Intl~zcte e ne:ezc.~ l·J. . Intézel) kell .'izcrvezni. 
. ·ll , l •1 tovahh1.1 \.>.Ill. 

1 
· 1· •ll· 

zc H:J • · • 1 k „ . '•lH'll "ondoskoc 111 \.e. · 
(2) „\z Inll'ZC .01 .e · .. ti. •• • ,,·ai valarni 

· . Cvórryszeresz1 h .• un.11.1 l.tr:iJ : . , 
1
• 

a 1 ,1 
1

• r'l. • 1 \\ • öreorse"t cs ro ~~ . ·>irJ •.rcs alka 1nazo a1 n :::i ·.• 
az lnlezet \C.o Ct> · 1. ll!\·h;:tról. ll'rvszin\Ó\1 ezek 
1··111ls.-1" esel ere va o e, .1, ·: . ; . !"!. 

\.• • • t>. 1 -.„ ·:irv„tiúak cllalnsarol: özve~ye1ne.;. e.:. • ' . 

• 
9•• .11 

h) az a) pontban eni.Htelfek közii! a gyógy. 
szcr!úri alkal1nazottak. tovúbbú rúszorultsúg .ese
tében olyan engedélyesek, \·ala1nint olyan haszon. 

,bérllik részére, akik gyógyszertúri alkahnazottat 
rendszeresen ne1n fog.lalkozlar[.nak, igúnyjogclsull 
rsalúdtagjaik ulún csa!údi pótlék és a szolgúlali 
idö\·el urúnyos korpóllék nyujtúsúról; 

e) a gyógyszerészi kt'.·pesílésií szc111élyek, va. 
;·1anü11it ezek özvegyei és úr,·úi részére indokolt 
;Cscthen segély folyósítúsúró!. 

... (:"J) Az Intézel· znííködése ·ne1n terjed ki :iz 
;.,0 tyan g~·ógyszerészCkre, akik az :í1Ja1nlól vag:y az 
'.:··:ui:Hn111al a nyugdíj sze1npo11tjáhól viszonoss{1g. 
';·:1ian álló intt~zellü\ (intéz111{·nyliíl) cl!ú!úsra ig<!ny. 
·:;dogosultak. 
;·:.. (4) Az Intézet szíikségletei.nek fedezéséről -
:i{ 32. §·h:in n1eghatározolt szolg{l'l!alúsok terhére 
~ ön1naga gondoskodik. 

/12. ,9. (1) .·\z Intézet ct'!jaira hozzújúrulúst, a 
3t § (2) bekezdésének a:i l·s 1.Jj pontjában n1eg
'élölt cé.lÜkra pedig czenJe!iil kiilün júrulékot is 
k'Cll fizetni. 

· (2) A hozzújúrulúst gyógyszertúrhan or,·osi 
•1ule.Jvényre készített 1ninden gyógyszer, vala
i.illt a ki.szerelt gyógyszerek után kell fizet.ni. .-\ 
'ózzájúrul:ís összege nen1 lehet löhb: 

a) a gyógyszertc'trhan kl•szílett gyógyszerek 
Úin annak az összegnek húsz szúzalék{n1ál, a1ne~ 
i' t a belügynliniszter a gyúgyszcrúrszabásban a 
ógyszerek kiszolgúltatc'!súnak díjaként Inegálla-

1 olt; 

b) kiszerelt belföldi gyógyszerek után az el· 
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adúsi úr cgv százalékánál. kiszerelt ki.ilföldi gvórrv~ 
szerek utú1; az elatlúsi úr két szúz;.rlékánál. · ti. 

{:J) A hozzájúrulásnak az Intézet rl!szérc 
fizetéséért a gyógyszertár vczetöje felel. 

(4) A j{n·ulékol az engcdl~tycs, illelülc.g a-
gyógyszcrlúrral egyébként rendc1kezl·sre jogosult-, 
köteles az Intézetnek fizetni; az alkalrnazolt utárÍ;: 
fizctcn<lü j:'trulék felét azonban az alkalmazott ja~' 
\'adaln1azúsábúl levonhatja. 

(5) A hozzájárulás és a járulék 1nértéké!, 
rovásának 111ódjút t'.·s a lerovús cl1nulasztásának· 
jogkövetkezményeit a he!iig'ynlinisztcr rendeletteí 

állapítja n1eg. 
S3. §. (1) Az Intézet feladatait a 

losítúsi, a családvédeln1i és korpótléki, valan1int ti' 
segélyezési úgazat útján lútja cl. Az!. hogy a 32·; 
~ alapján hefolyl hozzájárulásokat, i\lctülcg já~· 
rul(~kokal n1ilyen arányban kell az egyes úgaza~. 
tok között n1cgosztani. az Intézet önkormánvzata 
úllapílja 1neg. Az úgazatok bevételeit és kia<lf1sait;. 
va1an1int ragyonát c.lkülönítc\len kell kezelni. ·A· 
vagy.onkezelés részletes szabályait a be·lii.gyminisi.l· 
ler rendelettel áHapítja n1eg. . 

(2) Az Intézet ·nyugdíjbizlosítási úgazaláná 
inegalakítúsa után az az intézet. a111elvnél biztos 
túsra kötelezett szen1ély addig öregség, rokka1~;· 
súg, özvegység é5 árvaság esetér<} biztosítva Vól 
a hiztosításrn kötelezell szen1ély júruléktartalék 
az 1928:XL. tc. 148. §-a rendelkezésének alk · 
1nazásával az Intézet nyugdíjbiztosílúsi ágazat 
nak adja át. Ugyanez áll 111inden olyan esetben:· 
ha va.lan1ely más intézetnél hiztosítolt szen1ély, ·. 
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nyugdíjbiztosítúsi : (f•. : váli!· J·l·t . ". .lc,1zatanak biztosított 
'"· ' •1 nyu"d'jb' t • · · • -

kéhc .tnrtozó n1unl··lv;?·ll'.l .1z os1t.~1s1 a?azat kölelé-
• ·· \• ti· ,1 o ·1z ore«-crr 1 1 sag, ozveg\·sérr (•s :11.,. . ' · ::.~ e• ro \: >:ant-
• , , • 0 ·• ' nsaa esetére · ·r · 1 ·• 

b1ztos1tasl ellút · -„ t, ö : • szo o >:otelcz<"í 
.. 

1 
° \ ,1 .unely 1ntczet 1 · t • .• 

vall>:, annyi 
1
·,-11.,11 e.,l· t' t r ·t · )IZ os1tott1avú - ·' ~.u~ae.: ·Htt·I·, 

helye, :unennvi ·1 hizt( s·t H ' t ,1 asanak van 
'.'l1a a uyugdi.fhiz;osít{~si' 1

: ~- .•~t al~!~ 0 r. il'!ctné iueg. 
tölt idö ala!t a ?\l'in"'inall~1~j1 z,ll kote:lckeben eltöl
tézelének hiztosÍ!~)i't 0 '1,ir>· \•\~1_az~ltak Biztosító In.

.t:a júrulék tartalékok kÖJ~~·.~ .. c_ll: \ 
0111

•:· _Egyehrkben 
:·\_·Ja.tos kérdésclet ,

1 1 t" on?s .• ttutalasaval kapcso-
" '" ' 1C U")'Il11I11SZ{c 1 1 >J hályozza. ::i · ' .r rence eltel sza-

1" ~ . '-1. ,s. (l) .-\.z Intézel ·i J •J"u .. 
·?-.iiuvcletc alú t·ti·tciz·ii- , · 1 '1„ ic u"yn11n1szlcr fel-
" ..... ' '"· ·t )C ll" · ' · 

leli jo!?köréhe11 ·1z l11t.. lt e} llllll.Isztcr fellii!''e-
'::. · · .... · · cze iez · · · '"' 
:Jdildhel ki. :\ rniniszl'Pr· '1 ·· t . ~111n1sztcri hiztosl 
•.. t I ". ! nz os ll'i'Hl·1tl"' 't :,:.„:non nz ntézr•I terhl·n.' ·: .. . , ' • .._orc, Yala-

·
:.··.· .. ii11Yn1iniszlcr :i1t'tp·t· .1Luo JaYadalinaz:ísút a bei-

i::. ' ' J ra n1crr 
'': .. „ r2) Az Intl·zctet '. 1z ,··, 11 ?1·1- . ·.· • ' , .! 0 l'S ·11!··1ln'. tt -szcreszek envent ·· .. : . . · ' "' ' 1,1zo "YO"Y-

·:·. e" ' () SZ.111\U l'S ("'"' ['" . ' e„ ö. 
·hói alakHoH ·· I·. . . · ::i. t:ll 0 ,1ogu la•rjai~ 
." 011 „011nanvz·1t " z 1· \.. 

0
• 

éléu elnök úll. az elntii'öl~ ·· 1 1 .. P.e l. ."z Inlézel 
ki tis 111enti f~I '\ t'.„'".

1 
a J~,ugyndnisztcr nevezi 

,:.: J • " • • . • bZll \fii' !ohhi l't""' t ., [ • 
;,.a ;..izgvules es .1 y·'d·i·„ t . 't:r.l•t, \tl a1nu1t „ . '"i: -- • • '~z n1:inv l:t"i'iil . G • 
\fC.!17.I \atuara ta"i'ti J·ii· .. 1 :. 1 •0-.' .• 1 yogysze~ 
.J{a111ara \'Úiaszt·

1
.1°'Í:„ .'"

1
z't'.I 

0 
cvi idc'i!arla1nra a 

'·.·~ t ·'. "t:r\(' ll''" lC!l '\ y:1]·1szl·. r·· 
c_:.sz etes s1.·ti)''iiy·lit ~ 1 • • ' '· • asi e 1arús ' " • .·• · Ya anunt ·iz ön! . · -
zerrezel.ét és rníiködését , 1 >J'~ , .:orn1nnyzat 
élet!el úUapítja llIC" · '

1 
· >e ugy1n1nisztcr ren-

~ n• 
\u) Az Intézet alapsz·1b:dv·til, a) ·1· ·· · l ' ' " ' J.1n ú!lapítja Ille" 

'z ugyv1te sze-rvezetét, az J • · 
0 

nlezet tiszt-

. il' ;':1 
S)j 

·;~ 
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\ isel!'iinl'k és al\ütl111azotlainak szolgála tii viszo
n~ út, nu'.iködl~si Los fegyc-hni szahái"yail: 

h) a 31. s (2) bekezdésének a) és l>) pontjai
ban 1negjelölt szolgáltatásokra jogosullság feltéte
leit. azok n1l~rtékél és .tieljesítés{~nek 1nódját: 

e) a segélyezési úgazat juttatásait. 
(-1-i Az alapsznhúlyok a belügy1niniszter júvú- · 

liagyúsúval lépnek hntálybn. 
. 'i5. §. A. GyógyszcrésZck Országos .lóléli A.Jap

j;'1nak {19i35:111. törvénycikk) vagyona az Inté
zet 1negalakulúsúval 1nind a cselekvö, tnind 
szenvedií úl\apot szerin! az Intézetre száll át. 

\' /. FEJEZET. 

A liYÓGYSZEI\TAIUK HITELTÖ!\ZSKÖNYVE 
b .JELZALOG.JOGGAL TEIUIELÉSE. 
vl':<H1EIL\.rrAs A GYóGYSZE!\TAIU 

\"_.\GYONHA. 

.'JO. §. (1) :\ gyógyszertúrnk hilcltörzskönyvét 
az egyes kir. tür,·ényszékek lc-riilelén fennálló 
gyógyszertári jugosílvúnyokr6l a kir. lörvényszék:\i 
sz{·khelyén 1nüködi.i kir. júrúsbírósúg, a hudapcsli',· 
l•s peslvicléki kir. törvényszékek tcri.ilclén a buda
pesti kir. júrúshirósúg vezeli. 

(2J A türzsköny\· hercndezé$ének és vc.zclé-" 
sének részletes szabályait a lle!iigy1niniszterrcl · 
cgyetl·rtvc az igazsúgügynviniszter rcndcletlicl álla-·--~ 
pítja ineg. Ehhcn a rendclclhen kell n1cgáHapílani;:· 
hogy n1ely bejegyzéseknek van helye a fél kt~rel-·,; 
n1érc l·s 1nelyeknrk csupún a 
1negkeresésére. 
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(3) A "YÓ«\-sze 1: .. J· 1 . 1 .. 
jegyzések _és"Co.nzo. ~ze1:1:~1<~ .... , Hl~ tc:rzskönyvt>bc hc
ulán illetéke!· kcJ.! 

1
• „ . 1H\lpc~:oia_los hcacJvúnyok 

·u t 'J· l' . c1 oni. .'""}.z !lelek n1úr.téké1 .. 
1 e P ... a oli lncnlcsséir '. t 't , . '1 , • ,1z 
kozó egyéb szahúlvok~1t (::e1~\i·,;~z .1 :l_el{·krc vonat
i"azsár•iin"t'nlini .. 1.:. 1' ' ,1o:'t 111 11ll5Zlcrre1 és az 
~ o t>.> sz c1 re e"yctcrtvc , .. 

niszter rendclcl<lel :'dla pit·~; 1 rr a pcn.zngyini-
17 ~ e ' - .1 ne„. 

. ' · S· lyogyszerlári jouosHv·ínvt a , . 
larak hitcltörzsköny,·l·hc' ~ • ·, • gyugy.szer-. az cngcdelves (Itt!· · l 

vagy a l!YÓ"\'Szcrl.-trr I · ~ · dJC 
0

-
, • • ..... 0 - • • • a <."1vehl·t>nl r I 11 

zes.rc .1ogosull szcnTélv k „. 1 .• ?· - '" ~IH e ;;:e-
38 ~ (1) .·· ·. <.Je n:t.:1e lch.Pl hCJC"YCZlli 

· .~ · A koz!or"a.huu "\' · rr. „ , - :'· • ' 

síl\·únvon _ :i hHelt·· __ n_
1
_.. t>. 

0t1}~zcrlun ,1ogo
jclzido.gjogol . orzs „onyvbc hcJC"\'zésscl -

rezni. 
(gyogyszerlúri jeJ,zúlogjo.g)o. lchel szc-

(2) A gyógyszerlúri ··1 ·1 · 
1 

'lel .. JC za og1ognú! fo-."\'H :t 
u 'czo a sze111élvjo"Ú "\'Ó"\ sz"rl, .· . " 

l 
·J l" · ·· o n. n -~ a11 JO"nSÍl\'.-tt · 

Cl lC' 0 !!\'orryszerl't1Ct . •]·: l •. . ' n . <l ) „ ...... o. , 1e z.i ou1orr rsct •le 1 . 
lezot a kiel ~u't '•· · · , n .. n · t.) 11 a 11te-

< o1 ts .1oga akar ·1 iorrosit .; 1 Clvezctéhiil. akúr ina"'ih(l , ' : n ·, \:1·11!' _ inszon
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és egyéb jogokra, tovúhhú a gyóg~·szertúrhan el(j~ 

úl.lílolt gyógyszerkl>szíl1nényck Yt.\ljegyéhez és. 'Ile'~.·.><'-, 
véhez y:i,ló jogra. n gyógyszer!úr keretében l1al:Ui:r:::> 
ható pénzké.szlelrC', 1nindcn.nL•n1ií kiirltiz-tositási,'[ · 
kiity{·nyn.~. fiiggctlcniil attól, hogy a jelzá!ogadó, 
n Yagyonlúrgyaknt a je!·zálog ~lapítúsa cliln Yag).i: 
utfibh szerezte. <-x.-

(2) A gyógyszerlúrl jelzálogjog a gyógysze:.<~ 
részt ,ncn1 gátolja a gyógyszerlári iizc-n1' folytatá~.-
súhan. különösen az Plidegenílésrt> rl~ndell gyógy~ 
szerek, n1ús anyagok és cszküzök, Yaln1nin!· n feles. ;'-i{:{ 
legcss{· Yúll ,·agy ela vulús kö,·ctkczh"hen kicscré· _-„_;,. 

lésre szornlú felszerelt'.·si túrgyak Plidegen-íléséhen, 
azokat azonban ruás hitelez() jaYúra ingó n1ódjára_. 
elzúlogosíta.ni ncn1 szabad. A g~·óg)·szertúr enge_ 
dúl~·esc (tulajdonosn) köteles lo,·úhh:í n jelzálogjog 
a!apílúsakor n1egvoll fedczc!1 ft•nntartúsúról gon..: 
doskodni s úl!a·lúb:1n 1nindcnliíl !artüzkodll!i, a1ni 
a hitclczii kielégít(·si jogú! \'t:'szPly('Z\{•!nr.> vagy 
csorhílanú. 

(;q I-Ia a gyúgyszerlúr haszonhérhe Yan 
a hasznnhl~rlel lartnrna :rlatt a jelzálogjogot 
n1élyjogú gyógyszerlúri jogosítvtlny tckin;!el~he.n 
csak a hnszonhérre lehel ér\·ényesíteni. .A 
bl>rlii últal letett hiztosíték a jelzú,Jogos 
javúra is szól. 

-í 1. .~. ( 1) _.\ n:úljogú gyógyszertári jogosít~_.;_~. 
,·únyra és a gyógyszertúrhoz tartozó YBf.,'J'Ontár~·-::f 
gyakra csak együttesen. 111in.!1 jogi egységre leheí. 
végrehajtás! vezetni. Ehhez képest ily jogosítvány
árvcrés.i l>rtéke.sítés túq:,rya is csak a gyóg)·szcrtár:;· 
hoz lra.tozó Vflgyontfirgynkk:i:l (•gyii!=I lehel. 1\ hrf.:_ 
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ko11látozdÍt .végrehajtás esetében a 
"/ reáljogú gyógyszertári jogosílvltnyra nézyc a 

sze111élyjogú gyóf,')'szcrtúri jogosítYányok végrchaj-
-~-,tús alá vonása l1ekinl'clében irányadó rendelkezése_ 

kel kell 1negf'Clellien alkaln1azni 
(2) A.111ennyiben a jelen tiir,·ény kifejezetten 

:: másként ncn1 rendelkezik. szetnl~lyjogú gyógyszer
,_:·:- tárnil'l a Yégrehajtás alú vonás csalt az elérhető 
-- bnszonYéleleknek a hilei.lezö kiel(•gítésére fordítá

sára irányulhat és a sze1nélyjogú gyógyszer!I1rhoz 
tnrtozó egyes vagyontárgyak ingók 1nódjára vaJó 
végrehajtús alú Yonásának nincs helye. 

~ (3) A jelen törvény nen1 érinti a gyógyszer-
·->'-. !ár haszonbé1,löje e-Hen ,·czelcll Yégrehajlás -e-se

: lére irányadó jogszabályokat. 
-;-:_:-.: . -í.2. §. (1 ·1 A hilt,UürzskönyYhe bejegyzett 
'..:_:;, •1\'Ó"v.<:·zcrlúri 1·o!!osílYúnvra -elrendelt végrehajtást 

tlv t:l. • " • 

:::'a végrehajtási jelzálogjognak a hiteltörzskönyvbc 
bejegyzésú\·el, illetőleg a 1núr bejegyzett jelzálog

'(jogon a Yl·grchajlúsi jog feljegyzésével kell foga
'.-natos-ítani. A hi!lC'ltörzskönyvhc bejegyzett gyógy
\szertári jogosítványra j,.ngók 111ódjúra Yégrehaj!ást 

'.::Vezetni nen1 ,}ehet. 
"' (2) A hitcltörzskönyYel Yezetö hiv:ita.l, ha a 
:.:_gyógyszerlúr nincs haszonbérbe adYa. a végrehaj

tás fogan.alosíl{L'iával cgyidejiileg - cllérii kére
::Jen1· hiúnyáha:n - felhíYja a törvényhatóság elséí 
Hsztviscliíjt'.•t a gyóf:,1-yszerlúr haszonhérbeadúsa, a 

'.:G-vórryszcrész·i J\a1narát pedi.g a ha.'izonbl·rbea<lás 
:efök~-szítése ct'.•Jjúhól sziiksl-ges liennivalók eliikl>
,szílése céljából szükséges tennivalók elvégzésére. 
A feB1íváshan küziHn·i kell a jelzálogos tartozások 
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üs:-;.:-e.g.l·l é~s ~~;-.ok ka1natozását. A. törvér1yhalóság, 
c,ls~ l!sztv1scl0Je a haszon.bérbeadás kéx·désében a: 
~?·ogyszer~szi 1\.anu:ra javaslatának 1neghallga'lÚ. 
savul h:.üaroz. A. vegrehajtús útján való haszon. 
bérbeadás esetében követendő eljárást a illlLSZOlL

bér inértékének. meghatározásánál irá~yadó 
I?ontokat, különösen a végrehajtást szenvedő lét. 
Jcltételci biztosításának 111ódjál és az ily haszon. 
~érlö. j?.gvisz.01~yának. különJ.egcs vonatkozúsail az 
1gazsagugy11Hn1.sztc;r a belügv1nini.szterre1 egyet. 
értve re11dcletlel szabályozza.· 

(3) A jelzálogos hitelező a véurehajti"lSi jou 
b~jegyz~c. utú;1 a .kir. járúsbiróságt1Ól zárgondnok. 
k1_rc:~dc.l~sel kcrhcll arra az időre, anlÍg a haszon.
berlot birtokba nen1 vezetik .. A111eru1yibcn a zár
gondnok kirendelésével fehneri.ill köllsé"ek és .1 

. 1 1 1·- . 1 ° ' zargorH no\. e 1.1~u a drendelés.t kérö hitelezőt ter-
helik. 

, -~3. §._ .(1~ . .:\, l~i\.ellörzskönyrhc i.Jcjcgyzctt 
gyo~yszcrtan . .iogosr.tvanyra vezetett végrehajtás 
eseteben a vegrchaJtatú az őt ran"sorlJan ine"
clözö hitclezük hozzájárulásával ké~heU a véo/e'-
1 

. - 0 lHJlast szenvedő kövctcléseihiil való kielégítését. 
(2) A végrehajtásnak a követelésekre korlá

tozása esetében a kir. járúshírósúg letiltúsi re.n
delvl·nyben fclhírja azokat az ·inléz1nényeket, 
a1nelyeknek a gyógyszerész a kiszolgáltatott <ryór•y_ 
szerek ~:rá~ hitelez.ni ·kiiteles, hogy a végrchajt{;st 
sze.nvcdo alla·l 1nar be1nutatott vagy a jövöben 
lienn1latan<ló szú111lúk ellenértékét a bírósúonál 
bírói -letéthc-helyczés útján egyenlítsék ki. lL'l a 
IeUltús töhb vl•.grehajlató hite.lezö javára szól, a 

bfrósúg sorrendi tárgyu1.ús alapján hozo\il Yégzés
ben elüzc-tesen á:Uapílja n1eg, hogy a lc-tétbehelyc~ 
z{>s útjún hefolyó összc.geket nlily sorrt'ndben, ki
nek kell utalvúnyozni. 

-t-L *· (1) 1-la a .gyÓ6')·szcrtúri jngosíl'Yány a 
«vógyszerlúrak hitellörzsk<ln.yvéhe ni-ncs heje
~~·ezve, a g-yúgy~zcrtúrrn Yeze\'hetii y(>grchajtú<> 
1ekinletéhcn a jt•len törvény hatúl.yhall·pl·sekor 
fen.nálló jogszabúlyok irányadók. 

(2) A gyógyszertári jogosítványnak a hilel· 
törzskönyvbe liejegyzése (37. ~) elölt iisszeírás (>s 
hecsh~s ·vagy zúr alú vétel útjún szerzeM kiell·gítési 
jogot a hilel!ürzskönyvhe hejef,ryzett jelzúlogjog 
netn l·rinl'i. :\ g-yóf4yszcrtúrhoz tartozó vagyontár

vczelt>ll; vé~rehajlúst a törzskönyvhen fel 

Az (1) hekrzd6shen rn1lítelt jogszabályok 
folvlatolt vl·.grchajlúsi eljúrús :;nrún he. 

ös,szeire lejúrt kih·e\elési.ik erc,il~ig kil'll>gí
tés·i elsöhhs{·g illeli nH'g azokal' :i .iP-lzálogos hitt>· 
leziikc!. akiknl'k .it•lz{i.logjogr1 n (2) hl'kPztll·.sben 
c1nlílell fcljegyz{·.sl n1eµc-lözíi rangsnrhan v:rn a 
hitel tiirz.skiinyYhe he.ie.gyczve. 

-15. .~. ( 1 l :\ g~·ógyszt~rt:í.ri jelzú1ogjogra -
anH.':llillYihcn a iclen li}rv{·nvl1ií\ n1ús nPnl kö\'cl· 

. ,iel;.úlogjogról ;zóló 192i:XXX,7 • tör-
vl-nycikkl•L v:1lan1in!· az rzl kiegl'.szítí) (>s. n1l'ido
s[tó jogszuhúlyol,at k1•ll 111cgi'l'leliil'll alkaln1azni. 

,,Az igazs:Í.f.,ri.ig~·1ninisz\c•r a licliigyn1iniszlerrel t~g\'('\
L· l~rtve a sziikséghcz kl>pP-=l rendelettel nz cn1lí\ctlek

Híl el'.Prií sz:1hú!Yok:1t úllapílhal n1cg. 
(2) ;\ y{•grehajtási l·s a hi1,tosítúsi intl·zkl·<.lP-



st·k rl•sz·lel'es szabályait, ideértve a 42. §. {3) be-" 
kezelésén alapuló zárgondnoki kezelés különös< 
szahúlyait is, a hclügyn1h1i.sztcrrcl egyetértve, az·· 
igaz.súgiigy1niniszlcr rcndc1'cHel állapítja 1neg. 

{3) Felhatahnaztal.ik :.iz igazsúgügy1niniszter; 
hogy a beliigy1niniszterrl~I egyetérlYe a 44, ~ (l):éff''' 
J)ekezdésébc-n cnliítct t \'égrehajtús lekin,ltet.ébcn az,., 
eljárást - :uút~nnyihen szüksége-s - a fennálló „ 

~,zahályoktól eltérően szahúlyozhassa és a f.,ryógy.>· 
szertárak hitcltörzskönyvéhc bejegyzést az összes 
gyógysze11!úri jogosíl,·únyok l1ekintctéhen kölcl-czövé 
tehesse. 

1'1/. FEJEZET. 

BllNTETÖ HENDELI\EZl~SEJ\. 

. }(). §. (1) :\n1ennyihen a cscl.ek1116ny súlyo
sabb biinletií rendelkezés [tlú nern· C-$ik, kihágást 
kövei el és kl~t hónapig tcrjcdhetii elzárással hiitr-:.:t;::· 
lctendö, aki az or\'os. illet6leg az úllator\·os állaL.::;,i:~ 
rcndcll gyógyszer\ - hacsak erre jogszabály ki-':·>;;~ 
fejczctten .fel ncn1 jogosítja - a rendeléslöl· el~ · 
tt;rlílen úgy s.zolgúltatja ki. hogy abból Yahnnely, 
gyógyhatúsú a!lkol·órész egészen vagy· oly részhc·TI 
hiúnyzik. an1cly a gyógyszer hatásút érint-L 

(2) \'él·sPget követ cl és kft é\·ig terjedhető'· 
fogházzal büntctendö. aki nz or\"os Yagy az {illat:.. 
orvos úllal ,rendelt gyógyszert a rendelé..c;tül c1té~ 
riícn - jogtalan vagyoni haszon elér-ése céljúból 
- úgy !-lZo1gúllntja ki, hog>· nhhó\ vala1ncl;: gyóg'y
halúsú alkotórész egészen vagy részben hiányzik. 
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(3) .:\z elöhhi hckczd(>s psctéhcn az elíh"llel a 
"'"Ó"\'Szcré-szi foglalknzús gyakorlásától halúrozoll 
Ídö;~ vagy vé.gkt'.•pcn cl .kell 1.illani. ;\z 1908: 
XXX\Yf. tc. ;3(), ~-únak rl'ndelkczése l'!Tl' :iz eseln• 
is 1ncgfelelöcn i.rúnyadó. , 

-17. ~- An1ernnYiht\l1 a csl·lclunény sulyosabh 
hiinletií rendelkezés a,J[i lll'lll esik. Yl•tségct küvet 
cl L·s egy évig- tcrjedhc\ö fnghúzza.l hüntc-lendti, 

.aki az 1927:XXI. tc. 92. l·s 9i.l.§-úhan. ille!iilcg az 
1928:XL. tc. 101. §~úhan felsorolt hizlosíló inté

, zcl vagy betcgscgélyezéssrl foglalkozó 111ús inll•zt•\ 
vagv inlézn1ény terhére az i.n\1l>zet (lntéz1n{•n~·) ren
clcl;énycín rendelt gyógyszer vag~· ahelyett kiszol
gúllalható n1ás gyógyszer helyett 1nús úr,út szolgúl-
tat ki. · 

.}8. §. (1) A:nH~nnyibcn a cselck111ény súlyosabh 
biintcUí .rendelkezés alú nen1 t'sik. kihúgúst kö\·et 

{:s kél há"napig terjcdhetii pJzú-rússal hiinletendö . 
aki n1c.gfeleH) jogosí\y{u1y nl·lkiil hánncl~· anya. 

.. ::got vagy kPszíl1nl·nyl µyógysze·rként :ikúr ellen
,>szolgúltatúsért. akúr ingyenesen forgalo111ha hoz. 
· {2) Az (1) hekl'zd{•s rcndelkezl>se alú Psik az 

is. aki a gyártó által ldpróhúlás c{·ljúhól rendel* 
'!,'"··kezésére bocsátott orvos.i, Yagy úJ.latorvosi gyógy
:'szcrnüntúl 1násnak. elad vag~· t~rtt'.·kcsítés vé·gctt -·
búr iugycncsc.'n - útnd. 

49 . . ~. An1ennyihcn n cselekn1ény súlyosahh 
:·el t~s kl·t hónapig \erjedhctél elzárússal hii11'tctcndll 

„az a gvógvszcn'.·sz. nki a gyógyszcrt{1r 1nííküdPsét 
.,„biintclf) re~u_le11-.czt'.•s alú ne1n esik. kihúgúst kövei= 

a lH. ~-han foglalt rcndc1kl'zl>s n1cgszPgéséYel meg
.:: s-ziin-tetL 



288 

Vlll. FEJEZET. 

VEGYES TIENDELKEZl~SEK. 
50. ~ .. A helügyn1.iniszternek. az ellen a hatáJ

rozata ellen, tunellyel a szc1nélyjogú gyógyszerlái
fclúllílásút engedélyezte (8. §.), lovúbbú a1ncllyel 
a szetnélyjogú gyógyszc.r!úri jogosítvány n1cgszíi~ 
n~sét rne_g{~llap.itotta ( 19. §), vagy az engc<lélJ
v1sszavon-asat k1n1ondol:ta (30. §), panasznak va1i: 
helye a köziga.zgatás'i hírósúghoz azon a cíinen->2,_ 
h?~.Y. az c1~gedélyczésnek, a 1ncgsziinés n1egáHá~:-.-~ 
I~~f.a~anak, i:::lctfil_eg ~1 vissz.aYonús ki1nondásá:nak\"' 
torve!1yes e_Io~e}t:tele1 ncn~ :üh.~tlak ~enn„ A . .gyógy~_--:_-__ 
SZC'Plar felall1h~sat enge<lelyezo hatarozat ellen, a:;> 
panaszt a halarozalnak a hivn.talos lapban való 
közzétételét kövelö nplól sz{unílotl' tizenöt nap 
alat! kell beadni. 

51 . . ~. :\ jelen !Ör\·énv rendelkezései 
YL;dség inll·z1nényci últ"ai fenntartott 
gyógyszertúrak·ra nen1 \'011alkoznak. 

52. §. A 17. és 18. § renclclkezéscil a 
\·ény ha\;íJyha ·lépése eliitt 111egha.lt cn<Tedélyes 
özvegyére és kiskorú gyern1ckére is all;:°alnu;zni··: 
kell. A.z exnlített §-okban foglal!. haláridöke\' á" 
IÖrYény hatálybalépésének napjától kell .s.zámílaui. 

5.1 . . ~. 1\.özszolgúlnthnn úlló Ytlh')' liirvénv .'. 
alapján létcsiilt inJéze!eknél gyógyszerészi mur{
kakörben tniiküdi\ és gyógyszertár ,·ezelésére jo-·:.· 
gosító oklevéllel rendelkczií gyógyszerészek az a1-·:· 
kahnazúsi Yiszony szctnpontjúból a föiskolrni ké.: .. „ 
pesítésíi a1kaln1n.zotlakka1 esnek egy tekintet 

5·L .~. ;\ Gyógyszerészek Országos .Jóléti 
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\.tézelc önkonnúnyza!únak 1nega1akulúsáig an:nak 
··.jogkörében az lnll·zel elnöke jár el. 
, . 55 . . 9. A jelen tür\·l·.ny \'I. fejczcti'·nek rendcl
·:kczései a ki.iztarlozúsokra 'llCin yo11a\koznak. _.\z 
'.erre vonatkozó sz a hú \yoka_l a helügy111iniszlcrrcl 

és az igazsúgiigyn1i11íszterrel cgyetl·rlYe a p(·nz-
;::iigy1ninbzter 1~endel-cMcl úHapítja n1cg. 
: 56. *· Az 1. §rendelkezéséhez képest az 188-1: 
:':S.VII. törvénycikkbe iktalot.t ipartön·ény és az ezt 
kiegészíti} és ,111ódnsíló törYényes szabúlyok a 
·gyógyszerészelrc .nen1 ·nyernek a:1kaltnazúsl. Egyl'.h· 
ként a gyógyszerlúri iize1nel az 1923:\r. le. ao. §

'''aban 111egha·lározolt vúll:datnak. :1 gyógyszerészt 
~::.Pedig az 18i5:XXXVII. tc. a. §-a l•rtchnl·hen ke· 
'·rcskcdönek kell tckh1teni. azzal azonhan, hogy az 

Í8i5:XXXVII. törvénycikknek a kercs·kedehni cl·-
gckrc. a könyvekre és a cl•gyezclésrc vonatkozó 
cnclelkezl•sei a gyógyszerészre csak abban az 
s·etbcn ·nyernc-k alkaln1azúst. ha - függe+lenül 
'iZlcténL~k lerjeclel1nl·tiil - c(•gt"t önkl·n! bejegyez
.éti. 

57 . . ~. (_1) :\ jelen !örvl·ny hatúlyhal{·pl·st:nt•k 
u1pját a hcliigyn1iniszlcr rendelcHel úllapítja 111eg. 
· belügy1nin1iszler a jcl-cn törvény egyes rP1Hh~l
ezéscinek halúlyhall·pl·se teki·ntell·hen külön-külön 
tapot is n1egúllapílhat. 

'(2) A jelen tfir,·l·ny hatúlyhalépésével az ez
fél elle11kez6 jogsznhályok, így kiilünösen az 
1876:1\r. ·l'c. I. Hészl·nek. XVI. FcjezPlc. az 19:-35: 
III. törYl·nycikk. az 19·Hl:\-. tc. ·l·L és ·15. ~-ai ha

yukat vesztik. 
(:i) A jelen törvl·nyl a beliigy1niní.szter az l~r

kclt nünbzlerckkl'l egyetértően hajtja végre. 
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Törvényjavaslat 
a gyógyszerészi rendtartásról. 

! . • ~. A Gyógyszcrt'.-szi l\atuara (továbhiakbaú·:< 
katnara) a gyógyszerészek testületi érdekeinei;:, 
képviselete, feladatkörébe ltH·lozLk a gyógyszerészf. 
foglalkozús gyakorlásával járó jogok védehne és··.::;. 
az azza'\ júró kötelességek le1jcsítés(~nek cllcnfir-··>J 

zése. 
2. §. (1') Gyógyszen.'.·szi oklevélhez kütöH· te-, 

vékcnységet C!-lak az fejthet ki. aki a ka1nara tagja .. 
(2) :\n1cnnyiben e lekintethen jogszahály · 

nen1 rendelkcz·ik. a gyógyszerészi gyakorlatot a 
lleli.igy1niniszler jóvúhagyúsúval a katnara képvi
seleti közgyiilése szahúlyoz.za. 

.'/ .. ~. (1) :\ ka1nara' szervei: a közgyt'ilt~s. a 
k{~pviscle+i ki'>zgyiilés. a válaszltnúny. a tisztikar, 
az osztúlyok, a hizottsúgok és a fegyehu:i bíróság. 

(2) :\ közgyííll·s a k,atnttra összes tagjaiból 

ú ll. 
(il) A kamara az öuúlló, a magúnalkalmazott/ 

illctiíleg a közalkahnazolt gyógyszerészekhiil ala.:.. 
kuló osztályokra tagozódik. 

(4) A képYiselcli közgyülés a yálaszhnány·· 
lagjaihól, a Hszlikar tagjaiból, vala111int a köz~S; 
gyihés által - az osztályok kijelölése a1apján ~;_.:, 
választolt kéLszúz tagból áll. :\ választott tago_l\;_' 
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;:köziil szúzlíz t~·1gnt az önúllú, hel ven tagul a n1a~ 
· gánalkalntazol!. húsz tagol pedig a közalk:ahnazott 
gyógyszL•részck os7:!úlyúnak kijeliil0sc alapjún kl'll 
vúlasztani. 

(5) :\ vúl:iszl1núny a tiszlikar t;_igjaihól. vala~ 
közgyiíll•s által .....!...- az oszlúlyok k.ijelöll·se 
- \·ú\:i:.;zlo!I negyven taghól ú\l. :\ vá~ 
tagok kiiziil huszonkét tagol az iinúlló. 

izennégy tagot :i 1nagfrnalka\n1azn!1\ (•s nl~gy tagol 
11 közalkalinazotl gyúgyszerl·szek osztú·l\'únak ki-
.:jelölúse ahipjún kell vúlasztani. · 

(B) :\ li.szl.ikar tagjai: az elnök. a nl·.gy alcl~ 
lök, a füUtká·r. a titkúr, a pénz\·úros. az cl!cniír 
~s az ügyész. :\ tisztikar tagjait a kiizgyíílt'.•s vú
lnszlja. Az elnököt l·s két alelnököt az iinúlló. cgy
~gy ale.lnfiköt pedig a 1nagúnalkahnazoU. i\letiileg 
n közalka:lnrazoll gyúgyszerl>szck osztúlyúnak kí
Jelölése alapjún kcU Yi"dasz\ani. Az elnökiit l' tisz
téhcn a heliin•yn1inisztcr eriísíti 1neg. 

(7') A ka1nara y(dasztniúnyi t:q . .:.i:'u1ak: tisz'.·i
:karún:1k, a kl•pvlseletc közgyií\{·si kiküldiillnek a 
·lt.' fegychni bíróság \agjúnak (7. ~ (;~) Jick.·J llH'g-

bíza!ÚS:l a v:Hasztú:.;l kövelii n;ip\ú.ri é:\· clsií nap
'tól szú1nítn:•t öt évre szú!. 

(8) :\ ·kan1arn szerveinek fc.\adntkürl•! a kl·p
közgyíill·s úllal a\kolo!I iigYrend szahú
:\z ügyrendet a helilgy1ninfsztcr hagyja 

:\ vúlasztn1úny halúroza!a elll'.11 a kl·pvi
le!•i közgyíi\{~shcz, :i kl·pviselcli közgyülés halú
zata ellen a hcliigy1niniszlcrlH'Z a kfizhírr{•l{·!elt 

övcHí naptól. ha pedig a halúrozat kfizlésc kl~z-
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bcsílés útjún lörk~nik, a kézhcsités·l1 kövclii naptófr 
sz{unílot! tizenöt nap alntt fcllehhczt'.·snck 

helye. 
.í. .~. (1) A kan1arai szer\'l'k vú\aszúsúnál ü 

szavn,zús köte1czli és tHkos. . 
(2) :\ vúlasztús eHen húnnely kanrarai tag·&,'>' 

a ka1narni ügyész a ,·{tlnsztús hcfejezését követő< 
naptól ,<;zútníto!t i.izenöl nap alaH panasszal élhet 
a 1\:özigazgtúsi Bírósúghnz az clj:'trúsi szahúlvok::'.;:: 
~~~~emiall. - · 

(::3) A vúlasztúsi eljúrús részletes sz.abályníl 1r 

hclligy1ninisz\cr rcndclct\c\ úHapítja 1ncg. 
.5 .. ~· (1) ;\ ka1narúnak lngja lehet: 
a) gyógyszt'rtúri jngnsitvúny engcdélyc!-ic 

gyógyszerlúr vezet{·src jogosult tulajdonosa; 
h) gyógyszcrl:'1r \'ezclt'.·-sl·rc alkal1nazott vagy 

n vczell"ssL•l ha'\Úsúg úllal tncghízo\l gy6gyszcrt'.·sz; 
e) az a) {·s h) pnnlokhan 11cn1 c1nlílctt. gyóg-y~ 

szcrl·szi g~·aknrlalol folytató gyógyszeré.sz: 
(l} kllzszol-gúlathan. lörvl·ny alapján létc.siilt 

intéze+nl·l, n ka1narúnúl. vagy gyógyszcrl·szi köz
l>rdekii t'.•rdekl'lls{•gnt'.·l alkahnazntt gyóg~·szert'.•sz; 

e) jogszaJ,úlyban g-yúgyszeré.szi okle\'l•\hcz kö
tüU, az a)-dl po11\okha11 ·ne1n e1nlílctt tev{~kcny
sl·get f<llyta·l·ó gyi'igyszert>sz. 

(2) ;\ ka1narai tngfclvt'.•tcl, a 
Iésc {·s 1ncgsziinése kérd{~séhcn 
laszln1únya halúroz. ;\ határozat 
sí!l•.sl kövctü naptúl szú111Hotl tizenlit 1Htp n.lall 
t'.·rdckclt, a közhirrétételt köve-Hí tizenöt nap 
pedig a kan1arai ügyl·sz vagy a ka111arúnak 

293 

·:- niely tagja panasszal élhet a Közigazgatúsi Biró
< sághoz. 

{3) A. tagfelvé.lel, a tag.súg szünetelése és n1c"
szi~nl'.~c, az. összcfl•rheletlcn.ség, vahuuinl. a la.g;i.._ 

· ny11\·anla·rlasa tekintetében a ré.szlclc.s szahúlvo
Jull a _heiiigynlinisztcr rendcl·cttcl állapítja n1efi·. 

_(4J. A J~a1n'.~rai tagsági díj 1nérl.ékel (kulcsú\) 
:a „kc~v1s~le_l! kozgyülés úllapílja 111cg; a tagsúgi 
·.dtJ k1velesenck, beszedésének és kezelésének sza-
bályait a belügyn1Lniszter a pénziigv1niniszlerrel 

:"egyetérllíen rendeletben úllapítja 1nei. 
G. ,§. (1) A kani:i.ra felett a felürryclctcl a bel-

·iigyntiniszler gyakorolja. 
0 

(2) A fclligyclet gyakorlúsúnak t\\szleites sza
húlyail a helügy1niniszlcr re11dc'lclle! állapítja 

. 1neg. 
, 7. §. (1) Fegvehni vl·tségel követ ('1 a gyógy-
>. szerész, -

a) ha hiva!Ú!-i·heli kiitelessl•gét szúndl~kosan 
„„ vagy gondatlansúghól súlyosan nu·gszegi; 
J{." h) ha l~lelrnódjúval vagy 111:iga=l"artúsúval a 
·„ gyógy:;zer{•szi hivatúsl vagy a gyógyszerészi kar 

tekintélyét st'.~rti. 
1:2) A fegye!nii hirúskodús! elsc'ifokon a ka-

:nu1ra fegye!Jni bírósága gyakorolja. 
{~J :\ 'ka111:arra fegye\111i })írúsúgúnak halúro

:::.zala ellPll !'t•llebhezl·snck van helve a l\:özirrazua-
Í{1si ílir6súghoz. · 

0 

ti 

(4) A E:özigazgalúsi Bíróságnak fcgyclini 
iigyekbcn eljúró lanúcsa fele részben a I\:özigazga
.tási Birósúg 1tagjaibú\, fele· részhen a J{arnara tag. 
jail1úl úll. Elnökl' :i bírúsúg clniike. iJ!.etiileg lllÚ· 
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!'Odelniikc. Yagy az elnök úllal kijelöH tanácsriíi 
11i.ik. Bírói ![agjni a I\:iizignzgalúsi Bírósúg í!élf>)< 
hil'úi küziil a teljes ülés :'dla\ egy naplúri év hrf:~---: 
L1n1úr:i vúlasztot:t tíz Ing. gyógyszcrész!agjai: :t, 
heliigy1ni11iszter úl!al a kannlra tagjai sorúhól _á;:_

vúlaszt1n{111y n1egha1lgatúsa utún iit l·v tarlani:írf( 
kincvczcll tiz gyógyszerl•sz. A tanúcs az elnükhtíl~:: 
kl·t bíró- l·s kt'l gyúgyszerésztaghól úH. A tanáC~ 
tugjait csetenkinl a lanúcs elnöke hívja ineg. ',/' 

(5) A 1\.özig.:izgalúsi Bírósúg i::,ryógyszerészL 
\anúcsúnak gyógyszerl·sztagjaihól ebben a nl.inii~~;: 
ségiikbcn a fl>leliisség, fe::,rychni rljúrús, eltnózdHi.. 
hatatlansúg, hírói fiiggcllcnség és a tanács köriéil:-c 
hellil az cgyiiUalkaltnazúsl kizúró rokonsúgi -és
.sógorsúgi viszonyok tekintetl•bcn, vrilrnn1~int ahhan· __ <; 
'.\ t;k_in,tethen. hogy l•rdC'kellség okából tne!y ligyek-.-:~':; 
intezcschen ne-111 vehetnek részt, a 1\:özigazgatási > 
Hírósúg H«Híhíróira nl·zvc irúnvadó szahúlyokat -
kell alkalinazni. · · 

(li_l :\ tl·nylegcs honvt~d· gyót,ryszcrüg:yi 
viseliik ne-111 1!arloznak a kan1ara fegye0ln1i 
súga alú. 

(7) A fegyel1ni felelíisségr-cvonás szalúí.lyail 
egyebekben a l1eliig~·1niniszler rendelettel állapítja 
tneg: a heHigyn1iniszter egyes eljárúsi kérdések 
szahúlyozá.'i:'tl :1 k:unara iigyköréhe utalhatja. 

S . • ~. A közgyíllés a kan1arai tagok közüli egy 
fe\sühúzi tagol t·s egy póttagot• választ. 

0. §. (ll :\ ka1nar:i n1egalakítás1'tnak elökéM 
szílt'.se cl,ljúhól a lH•lügy.tniniszter nz Ors-zúgoS:: 
Gyúgyszcrl·sz l~gysiilet és az Okleveles Gyógys-z-c_~
n'.•.szPk ()rszúgos Egyl'sii\e\e javaslatúnnk 1neghallM 

gatása ut:'1n liz tagból úl·lÓ · bizolts{1got nevez ki. 
E bizottsúg tagjai sorából· szótöbbséggel titkos Sza~ 
vazús útjún választ elnö'köt és til·kúrt. 

(2) Az clükl·szílü hi.zottsúg feladatkört~! és el~ 
jí1rúsúl a beliigyn1iniszter rendelettel szabályozza. 

10. §. Az 19:19:IV. tc. 4-. §Múnak rende:l-k~zl~se"i•I 
a ka1nara incgalaku!úsa utún a Gyógyszerésvi }{aM 

{1nara tekintetében is 1negfclelüen alkahnazni kell. 
,-.:_ 11. §. A jelen törvt~ny hatálybalépésének napM 

júl a belügy1niniszter úllapítja 1nerr; vérrrehajtáM 
:sáról az érdekelt ininiszterekkel cg-y~tér:lő:n a bel~ 
iigytniniszter gondoskodik. 
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Kérdések és feleletek 
a gyógyszerészi gyakorlat köréből 

(HETEDIK Sül\OZATi 

Hol adják a Pasteur-oltást? 
;\ veszettség elleni vl•diiollúsl a 

n budapesti Pastcur-intl·zct, illetiíleg Erdély-: 
hl~ll a kolozsvúri cgyetcn1 Pasteur-kórhúza 
adta. Ezekbe nz intl•zctckhe kellett hcszúllilanf 
a betegei. ha veszctlsl•grc gyanus úHat 11H1rúsa 
rolvtún vPdlíoltús sziiksl·ge 1nerüH fi.iL A hel
iig~·111inis;dt•r 1~l-l1. dece1nber 20-ún kl'li rcn
dc\etl•vcl \c\jesc11 útalakílolla :.1 Yl'SZcllsl~g el
leni vl~dekezl·st l·s a vl·diioltús ndúsúl tlc
centralizúlla. A ln1dapesli Pasteur-in\l•zl'l n1ii
ködésc incgszii.nl s a védíioltúsl tH-1:.l:. január 
1-li.il kezdve n vúrosi l·s kiizsl•gi or\·osok. kör
orvosok. Budapesten a kcriill'li orvosok, to~ 
vúhbú vúrosokball a heliigy1ni11iszter engc<lé
\yével \l•lesitell ollóúllon1{L'IOk, vnla111int a .. · 
k.özkórhúzak ( H1ulapeslc11 a Hók11s 1;,írluí:!.f:?' 
t'.·s az egyele1ni klinikúl~ teljesítik. l~rdt'.•lyhe1Í · 
azonban tov:·ibhra is a kolozs\'Úri Pas!cur: 
kórhúz lútja el a védliol!úsoknt. .-\ veszettség'. 
elleni y{•dűoltúnnyagol az ()rszúgos l\.özegész..: 
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ségügyi Inté1el terineli. azt tehúl láviral, túv
heszéHi vagy küldönc útjún az IntCzettöl, il
lc!öleg újvidéki és ungvúri úllornásálól kell 
igényelni. A vcszeltség elleni y(•tHío\lúshnn 
szcgénybelcgck ingyenesen rt~szcsülnek. lla 
tchút a gyógyszcrlárhan Ye!oizcltség elleni yl·
diiollás irúnt t'.~rdek1ö<lnek, a YC!-iZctlségrc 
gyanus állat állni 1neg111art beteget a ható
súgi or\·oshoz. il\cHileg a legközelebbi oltó
ú\lon1úsra. közkúrhúzha, klinikára. Budapes
ten a Hókusha kell utasítani. 

Mit köteles a gyógyszerész a déli zárás alatt 
kiszolgáltatni? 

Az chl·dszünet cl'.ljáhól zúrvatarloll 
gyúgyszcrlúr ,,sürgiís szük;.;ég esetén a közön
ség rendelkezl~sére :'dini küte\es.'; (lli0/1939. 
B. ).1. ti. ~·Í· Kérdl•s, 1ni\ kell ,.siirgiis sziik
sl·g csc\l•nck.°' tekinteni l•s 111it kPll a dt~li 
zúrús :linlt is kiszolgúl\atni? 

Hégchhi fogalinaink szt•rinl a .. cill»', 
.,staliln" ... pcricuhun in 111ora" jelzl•sscl el
látott orYnsi vénvekel kl•llctt o\vanokn:.1k le
kintcni. a111elyek~t n1inden 1nús ~nunkúlat f{•L 
rctl•tcll•ye\ soronkíviil kPlletl kiszolgúllatni. 
?\l•húny újabbkclelií gyógyszerészi rcndc\ct
hen új foga\01nkl~nt szerepel a siirgüs sziik
sl·g csele. lgy pl•\clúul a 2fi0.510/19:3-l. sz. ren
delet i. ~-a ki1nonclja, hogy a ncn1 szahúly
szl'rííen kiú\lítolt rendelvényt élelVf'.~:ély 1 1u1-

la1ni11t IIHÍs siirgds est•l kivl~telével 11cn1 sza
bad kiszolgúllatni. lo\·úhhú ha az orvos a 



111axi1nítlis adag sz<'1ndl·kos 
gy(>vc! külön nc111 jelezte, suryos cselfJen·:::c_ 
uafl!I Cfclot•s:ély idején a gyúgyszen.„sz a Jeu:.:<,~-
nngyohh adng rigyelcn1hevl·h~leYel köteles (~~ -
készíteni a gyógyszer\. .-\z új közgyógyszel;.;·:-·:-_j 
cllútúsi rendelet is1n{•leltcn nlkalinazza a „siii:~~--

gc'is szii_~~sl·~ ese_~l·n·: kifcjc_zl•sl _l·s kiinondja;---:--· 
hogy surgos szuksl'g esclen h:irn1ely orYos -
jogosult a küzgyógyszcrcllú!its terhl·re gró•r\·
:Szerl renck•lni. lo\'úhh:'1 siirgiis szüksl>g ·éseí't~li 
~1z últalúnos szah:'dyokt61 eltérc'ilcg is lehet:: __ _ 
gyúgyszcrt rendelni. ·-;_'.-;_'"<:~'. 

Az e1nlílell rendeletek \'ilúgosan 1nutnt.>·c_<->--
júk, hogy i>úr pontosan 11incs n1egl1alúroz\·;{ __ 
:1 si~ruiis t'.'H~l: s1:iry.iís s:::iikséy kifejezések je~:--':-~~L 
len!l'se. annyi k(•tsegtele11, hogy e sza\·ak ér~·_-
leln1cz{•se ne111 korlútozhaló a .. cito-stati1n~ 
peri('t1!un1 in n1ora" jelzéssel t•llúlntt vé--
nyekre. se111 pedig a hizlos l·lel\'esz{•lyre. J~p
pen ezl•rl azt a rendelkezl·st. hogy a gyógy:.. 
sz1:rl•sz a dl~li zúrús alatt .,sürgtis ·szükség ese
lt'.•n a küzönsl>g rendelkezt;sl·re úllani köteles","'
nen1 l~rlehnezhetjük úgy, hogy :iz ehédszünet·," 
idejl•n esak a .. cilo-statin1" je\z{•sii \'énvekcl : 
vagyunk kiitelesek kiszo\gú!talni. han~111 a--------
„siirgéis szüksl•g'" kifrjt•zl·snek lúgallh l•rlel-:· 
1nezl~st kl'!l adnunk. 111ert sürgi>s sziikst~g 
esctl' fcnnúllhat akkor b, ha az orvo;.; a \'{'.
nyl'n (•zt 11en1 jelezle, Yagy a ft-1 1H·111 is ren
delkezik orvo;.;i \'l~nnve!. Ih·cnkor l'"Yl·h tátn
ponl hiúnyúhan a gy~·Jgysz;;:t igl·nyJÍ; fél köz
.lése az irún_vadó. 1 Ia a fúl kiizlt'.~se szerint a 
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"vó11yszc1Tc siir"iisen sziikség \'an. akkor a 
t>- o~ - " ··1 1 'l •ryóiryszcr{•sz ·a \'énvt, illelo eg a reccp ne -
kiil 0

Írrl_>nyc\t "VÓ''Y~zerl az ehl~dsziinet alatt 
b • t>. b. ~ 1. 1 ·11 1 . 

is köteles kl•Sedele111 nélkül uszo gn a 111. 

Csakis ez az t'.~rteln1ezes felel ineg a gyógy· 
szerészi hivatúsrúl \'allntt közl'elfogúsnak t'•s, 
a gyógyszerl>szi 1nilködl·sl. :za~)ú.lyozú ;jogsza
húl\'ok szclle1nénck. A deli zaras lehal nen1 
n1el1tesíli a gyógyszerészt a hi\'alúsúval j:'1ró 
kötelességek teljesítése alól. 

Miért kell feltüntetni a vényen a kiszolgál
tatás dátumát? 

\Iindenckcliitl azért, inert erre a gyógy
szcr(·szi n1iíködl·s és cljúrús szah/dyai kötele
zik a gyógyszerészt: .,:\ rcnt!elvénycn a 
"YÓ"vszcrésznck fel kell tüntctn1c ... az cl
k&s;Úés ( is1nétlfs) idcj{~t." (2fi0.51 O/ l ~l:i4. B. 
~l. 7. §. 25. pont.) 

A.' szahúlvtól eltekintve a sajút jól fclfo
gotl t>rdckéh~n cselekszik a gyógyszcrt''sZ, h:t 
a vl•ny elkt~szít{~sónck (is1nl•tlósénck). hclyc
schhci~ kiszolgúltatúsúnak idüpontjúL feljegyzi 
a vényre. :\. 0 vakori úrvúl!ozúsok n1cllclt en
nek k.iilünlis J~·lcntiíségc van a hl•leghiztosító
intézcti vl·nvck úrúnak felülvizsgúlata szctn
pontjúhól. · Gyakr~1n 1ncgl_örténik,. hogy .. n 
"vó•ryszerl•sz nctn az orvosi rcndelcs napjall 
~;,olgúllalja li.i a gyógyszert, hanea~- kl>siihbi 
idüponthan. Közl1cn azonl~a11 :i ~D-·ogy~zcr~k 
úra cn1clkedik. ~li\'c\ pedig a k1szolgaltatas 
dútun1n a \'ényn.' nines ft>ljcgyezvr. az inll<· 
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zcli rctaxátor csnk az orvosi \·énv ki„ill'tr : n· 1 · - · · 
1 

- • 1 as.\-_ 
,1 '- nap,1an crvcny _1en volt úrat fo•radl, 1., 

el \ · t • 1 · ti 1.1 Ja · : 1111 cr1ncsze cs 1s, incrl h·i .1 1 .. ,, 11 •1• 
1·1 , 1 . .. . ' ' '" ,1 t as 
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Munkaadóváltoza· s t · · · alkalmazottnak? ese en 3ar~e szabadság az 

.. , ~iz_et(•:.;c?. s_;-ahadsúg ugyanannút a 1nun
k.1.1donal eltollotl C")' évi foli·to11os .. 1 'I t • ·

11 
° szo g.l al 

t.1 a1'1 I e~~: n~_eg az alkalinazoltat. A szolgúlat 
íolJ l?noss.1g.d azonhan ne1n érinti a "YÓ" ·
szerh~r !nlajdonúhan (haszonélvezetében)· va°J. 
v;zet'.·:eb,e1'. hekö,·etkPzelt yfüozús, még a~
l.1.'1:1 .. '.~z ·.~·~cthen se111, h_a a tnunkavúllalót új 
szet zodl.ssel alk:ilinazzak :\ov'ihh (1 'J0/'ln'.l9 
B :\! lf " • ' . ' "' · · . · · · l: ::;· (.)) hek. Ennt'.·lfogva .az alkahna-
~(~t~it<:k. igeny{' van a fizetéses szabadságra 
.1~._kor ts, ha szolgúlatúnak elsü t'.~vl~hen tör
lcnl 111unkaaclóvúltozús. ha ]Jedi" 'l "lt .- . 
J·ésübl 1·· 1 • t o • ,,1 oz.1~ „ . . i or en ' a szabadság évcnkinti növe-
l~edese ugyanúgy illeti ineg: ininlha kczdcltül 
log\·a_ ugyanegy n1unkaadónúl tölHHlc ,·oln•1 
szolga la túl. •! 

Honvédelmi munkára kirendelt gyógyszerész 
beszámítandó-e az arányszámba? 

:\z Érlelnl'iségi l\.orrnányhiztossúg úllús
pontja szerinl a 2880/1941. ~l. 1~. sz{unú 
rendelet alapján gyógyszertárba kirendeli. 
honvédehni 1nunkúra köle1czell gyógyszerész 
az 1939:1''· le. 17. §-únak végrchajtúsa sze1n-
pon\jáhól ne1n szátnitható be az arány
szán1ha. Az all;.ahnazollak arúnysz{nna és a 
rájuk esö fizetés arányúnnk n1cgúllnpítúsánú\ 
tehát a honvédelmi 1nunkára kirendelt 
gyógyszerész figychnen kíviil hagyandó. A 
félévi, illetve újahh rendelkezés szerint éven
kinli változás bejelentésénél azonh:in a hon
vé<lehni u1unkára kötelezett gyógyszerészt is 
be kell jelenteni s a „1ncgjegyzl~s" roYnlban 
fel kell tüntetni a heliigy1ninisztcri kirendelí'i 

vt·gzés szán1ál. 

A szabványos vényririntáltnál hányszorosan 
kell venni a dextrines kivonatokat? 

A dcxtríncs kh·onatok \c1nérendt1 1ne11Y
nyiségének kérdl:se sokat foglalkoztatta ·a 
szakköröket. \'l>gérvényescn tiszlúzást nyer~ 
az, hogy n gyógyszerkönyv cliíiralaihnn sze
replő dextrines cxlraclun1okal C'f/!/s:cn'scn, 
iníg az oruosi vi'H!fCH rendelt gyóg-yszcrhen 
leYÖ dexlrines kivona.loka:t kéts:crcsén (egyes 
esetekben háron1szorosan) kell iuérni 
(260.510/193-l. Tl. lll. i. §, továbhú JV. ~la· 
gyar Gyógyszerkönyv . .i;:xtracta" fejezet.) 

' 
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. Ujahhan fcl111cr~ill az a kérdés is, vaj
.1011 a Forn1ulac ;\:ornHllcs vényn1intúihau" 
clüforduló clcxtrincs exlraclun1ok:1l a lciné· 
rcndii 1ncnnyis&g szc1nponljúból inelvik cso. 
porlha kell sorolni. a gyógyszcrkön.\·vi C"V

szcrcscn inércndií vagy az orvosi. vén\;~ 11 
rendelt kivonatok kétszeresen (húro1nszc;r0 . 

san) n1l·rcntic'i csoportjúli:1. A Gyógyszerészi 
Közli.iny 1?-lB. dc~. ! 1-i sz(unúhan (!l.23. old.) 
an1Pllcll ioglal a!lusl, hogy a szahvúnvos 
vl·nyn1intúk ~- or,·osi vl·nvck. 111clvek 1ni~ttl
össze al1han kiiHinbözncl~ n1ús ·,·énycktiil, 
hogy a 1ncgadoll cín1szó segítségé,·el nor1na· 
liter rcndclhcliik. Valainclv vénvniinta elkl'
szítl·sl·rc. illetve kiszolgúll~1lúsárZ1 csakis ak· 
kor kerül sor. ha az orvos ezt a vénven clrcn
del!c. iníg a gyóg-yszerkönyvi kés;.íln1énvek 
úl!andóan kl~szlcthcn lartandók. Kél.ségt~lc11 
tehát. hogy a szahvúnyos vl'llJ'IUinla, ha az 
nrvns a n1cgjelüll 1nódon felírta, orvosi 
,-{·ny. 1nelynek ünúl!ó \{~te nincsen, csakis 
az orvos rendell~sc folytún k(~l életre, (~ppúgy, 
1nint húrinclv n1ús orvosi vl·nvrc rendelt 
gyógyszer. :\. gyógyszerkilnyv g~~lenikus ké
szítn1l•nyei azonlian az orvosi rendeléstiil füg
getlenül is cx:islúlnak. anll'llll\"ihcn készletben 
tartandók akkor is. ha az ·orvosok esellcg 
>1ohasPn1 renclelnl-k. Nyih·únvaló ehhiil, hogy 
a sza}n·únyos vl·nynlintúk is úgy kczelendük; 
111int tnús orvosi vények l·s kiszolgúltatúsukra 
az úllalúnos gyógyszerklszolgáltatúsi szabá· 
lyok nz irúnyadúk. Ennek inegfelelöen a 
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szahvúnyos.vényxnintákban előforduló dexlri· 
nes kivonatok kétszeres (háro111szoros) incny
nyiségben vccndök, 1niulún nincs olyan sza
liúlY, a111cl\" a nor1nalitcr rendclhctö vény-
111i1;túkat i{1ús vényt•ldöl cltérií elhirúlás alú 
vonnú. l\.iilön is alátá1nasztja ezt az állús
ponlol a beliigyri.1iniszlériun1 gyógyszerügyi, 
osztályúnak az a gyakorlata. 111e\lyel a szah
\'Úll\'l;S vl•nv1nintúkban cliífor<luló dcx:trint'S 
kiv~natokal~a pótdíjak kiszú111ílúsa szen1ponl
júhól nlindíg kétszeres n1c11nylsl•gbcn ve\lc 
figyeletnhe. De ulútú1nasztja ezt n1aguknak a 
szóhanl"orgó hatóanyagoknak a vl·ny1ninlúk 
egyéb alkotórészeihcz n1l·rt ;irúnya. is. Ht!'. 

ezek.cl a hatóanyagokat (dexlrines kivonato
kat) kétszeresen vessziik szú1nílúsba. akkor 
" szokúsos gyógyúszali adagban szolgúltatjuk 
ki azok.a\, inig ha csak egyszeresen vcnniík. 
a szokol! adag fcl{•\·el ha\núnak. anli a vúrl 
gyógyhatús elérését l•s így n szahvúnyos 
vl·nyininta helyl•ss(•gét l·s \'el'Sl'llYkl·pessl·gét 
kélcssl~ lenné. Az l'gyönte\Ü gyukorlal Illl'g
valósílúsn cl·ljúhúl kí\'únatos lchúL hogy ~~ 
szabvú11vos vl·nvinintúkban elliforduló dextri
nes kh·c;natokai kl•tszl'rt'S nu~1111yis~ghen szo\-

gúltassuk ki. 

Kell-e az egyezményes vényminták után 
árengedményt nyujtani? 

'l'u<l\'aleviíen a 2H3A00/1~)-UL sziunú hcl-
iigynünisztrri rendelet azokat a 1nintaszeríí
lcg elkészítheti\ gyógyszereket, n111e\yck11t·k 
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alapúra 11c111. létclcnkiut, hanc111 egy összcg
hen van n1cgállnpít\'a, 1ncntesítctle az (JTI
nak júró 27.5°/o cnged111ény nyujtúsa alól. 

Az engcdn1ényn1enlcssl>g :1zonhan kizá
rólag csak az o·rr-ra. vala1nint ennek helyi 
szerveire és vúllalati pl·nztúraira vonalkozik, 
:uncunyíhell a fenti rendelet 1. § (2) bckcz
dl·sc kirnondja, hogy „a jelen rendelet ne1n 
érinti annak a 111cgúllapodúsnak érvényét 
n1ncly :iz cliíbhi hekezdl>!ihen 1negjelölt gyÓgy~ 
szerek árúhól a gyógyszerészt úrcngechné:iy 
nyujtúsúra kötelezi.'' I\:özl>rthetii n:yclvre lc
fordíh·a ez azt jelenti, hogy az enged111ény-
1ncntcssl·g ncn1 vonatkozik azokra a hetcg
hiztosíló inlézelekrc, an1clyekkcl 1ncgállapo
dás létesült úrcngechnény nyujtására (pl. 
'.\f:ihi. Posta, ~Iáv, Bpcsti I.JÉV stb.). 

Ne1n tisztúzott kérdés, hogy a gyéigyszc~r
könyvi kiszerelt co1npri1natúk (pl. Barba
tnid, 'fheohr. jodati). és egyéb készítn1(•ny~k 
{pl. supp. hae1norrhoid.) ha ncn1 is „dosin1" 
jelzéssel rendel!ék .;_ szinlén 1ncnlt!sek-c az 
()'fl-nak járó engcdrnény alól. Ezek a készít
rnényck ugyanis ,.tnintaszerüleg elkészíthelií 
gyógyszerek" és egycz.1nénycs áruk is van, 
n1éltányos tehát, hog-y tncntesiiljcnek az en
gedménynynjtús alól, annyival is inkúbb, 
n1crt alapáruk egyrészt ncn1 kövéttc a l". N. 
készíhnénvek úrc1nelkedésé!, n1úsrészl, n1crt 
az alapúr;ik 1negúllapítúsúban 111úr kezdett6l 
fogva ne1n ér\'l•nycsiilt a teljes n1unkadíj. A 
kérd{·s döntés \·{·gp!I a beliigy1niniszler eliitt 
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fekszik s ren1élhctölcg az igazsúgo!i gyúgy
szerészi úllúspont fog érvényesiilni. 

Milyen De-vitamin készítmény adható ki a 
közgyógyszerellátás terhére? , , 

A 31í.261/19-!3. Il. }iL szn1nu rcndclc\1 

az eddig- enget1élyezell J)~-vilan1in kl·szíl1né
nvcl.:ct kizúrta a közgyög-yszcrcllátús terhére 
r~ndclhctií gyógyszerek közül és hclyct!iik 
n Calcifcrol né\·cn forgalo1nbahozolt egysé
ges kiszcrclésií D~-vila1nin készillnénycket en
gedélyezte. 1:'.:szcrint a kilzgyógyszcrellútús 
terhére rc11dclhctök: Calcif'erol "il1j. (C:hinoin. 
Hichler, \\Tander) tXl cn13, Calcifcrol sol. 5 
c111a, Calciferol so1. 10 cn1a. 

1\'c111 rcndelhcliik a l';'or111. Nonnalcs 
rendelet. (3-!2.460/1941. sz.) II. szú111ú n1cl
lékletéhcn felsorolt al:"ihhi vita111ink('szíln1í~-

11vck: Con1pr. anlirachilica (Vita1nin J) Hich
t~r. \\7andcrYil-l):! drazsé \\'andcr. \"ilaplcx 
l) Chinoiú) 50 clrh. ()Jeu1n antirachitict1111 
(\7il:unin J) sol. Hichter. \"\7andervit D'.! olaj 
\\Tander. \rilaplex D. olaj l.hinoin) 10 gr. 
()Jcurn anlir:ichiticu111 l cn1:1-hr-n :io.ooo E 
(\'ita1ni11. A +·D. J{:ilslerin sol. Hich!er, \\ran
dervit A -!-D'.! olaj \\7andcr) 5 gr. 

Ellcnhen a szahvúnyo!i y(•nyn1inlúk kii
zölt szereplii 28 sz. vén~·n1inta: con1pr. anti
rachiliea No XXV. továbbra is rendelheti\. 
tnivel ('Z ne1n szerepel a rrndelé!ihÖl kiz<irl 
készíln1l~nyek frlsorolúsúhnn. 

io 



Örökbefogadott gyermek haszonélvezi-e a 
gyógyszertárat? 

:\ inngyar 1nngúnjogh<1ll Bincs kiiliinhs(>g 
az örökhefogadotl gyerinek \•s a vl„·szcrinli 
Icszárnutzó csalú<li ú!lúsa kiizi.itl. Ezl·rt a s1.c.; 
111élyjogú gyógyszcrlúri jogosí!Yúny 
l>lvczete a tulajdonos halúla csct0n l•ppúgy 
111cgilleli az örökbefogadott kiskorú gycr111c
kel, 1ninlha vérszcrinH gycr111ckc voh1u az 
elhúnytnak. Alálún1asztja ezt a képvi.o;1~Híhúz 
elült Jévii gyógyszcrl·szi jav:islal, 1nclv az 
öröklés túrgyúvú telt szenu'.·lyjogl1 gyóg}·szcr
túri jngnsílvúnyról kilnondja. hogy azt csak 
egycncsúgi Icszúnnazó. örökbefogadott gycr-. 
inck Ps húzastúrs örökölhcli. Az üriikhefoga
do!t gyennck haszoné.lvczelc tekin!ctéhcn nc
l:h1 kelctkezt kótelyl a törvl•nyhozú.s elil!! 
fekvii javaslat úllúsfoglalúsa 1ninclc1u1sclrc el· 
nsz. 1alja. 

Családtag kötelezve van-e betegségi 
biztosításra? 

Azok a LStdúdlagok, akik .1 111u11kandó-
11ak biztositúsra kötclczctl \";illaltitúban, 
g~·<n:yszc1 túrúhan vagy húzlarlúsúli•111 dnl
gozn::k. hizto:ii:úsra l!t'lli kiilr{e:1'lfcl.' s így 
iiket IH•jelenteni ne1n kell. Ez ·r~nnh:in ne111 
Yonalkozik nn ,1 a cs:dúdtagra, ~1.ki gyukor
uoki 1ninéiségbcn :..zcrzlídéssel vagy iparos
scgédkénl, gyógyszer{:szkénl. il!eliil::g 111111~

k{bl·:l·Jl\ lilltnkakönyvyeJ van alknltn:izv.1 
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rendes clijazúsérl, úgyszintén arra a le~l
vérre se1n. nkinek a ,-állalathun teljesítclt 

1nunkúja a rendes n1unkavúllaló n111nk;'1jú ;·al 
felér. Ezek tehút hclegségi biztn . ..;itúsr:1 kiilc
lezcltck és bejclentendtik. EllenhL'll ne1n kell 
bejelenteni a n1unkaadó húzastúrsúl, 111crl a 
húzastársak között J1iztositúsra kü!clczcl\ 
n1unkaviszony nen1 j6hcl létre. (U500/1 n:~f>. 
)L E. ·L §. !250i19:lH. :\L E. :l. §.) 

Ki teltlntheto családtagnak a betegségi 
biztosítás szempontjából? 

.Az 1927:XXI. tc. :J2. ~-a szerint a beleg
sl~gi hizlosílúsb;111 csalúdtagnak tekin lhelük: 
a hizlo~íloll húzustúrsa, törYlinyes húzassú
gon kh·ii\ lszülelell vagy korn1únyhatós(1gi 
nH•gcriisítl·~sel iiriikhcfogadolt gyer1neke. n11is
lohngycrn1eke. u11okúja. sziiliiJe, nagysziíliije 
és testvére. ha a hiz!osiloll snjúl húz!:1rlú:..ú
han ellur!ja iik1.·t. 

Mennyi a javadaln1azási határ a társadalom
biztosításba11? 

A belcgs1."gi bizlosílúsi kütelezeltsl·g szen1-
ponljúhól a javadal111azúsi hntúr havi GOO. 
il\c!lilcg l·vi 7200 pengií, az öregsl·gi, rok
kantsági, özvegységi és úrvasúgi hi·l!osítúsi 
kötclezetlség szernponljúhúl a javad:iln1az:1si 
határ havi 1000, illetölcg l·vi 12.000 pcngií 
(21\8.400/1\l-IB. B. :\!. sz.) 
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Mennyi a tartási hozzájárulás? 
:\ hevonull alkalrnazo!tak cllarlottai ré

szére júró larlási hozzájiiru!ús nH~rlékét 
nlóhh a 3680/194H. \L E. szú1nú rcrHlclcl 
ú!Iapítol!a ineg. Eszerint a larU1si hozzújúru
lús 194:3. július 1-tiil ·kczd,·c ·lisztvisclliknél 
havi 1()0 pcngii, inús :dk:dn1azo!lakní1l 110 
pengö. 

Athárítható-e a számlabélyegilleték? 
A közcllútúsiigyí 111inisztcr a Budapesli 

Kercskcdcln1i és Iparku1uarúhoz intézett 
43.322/1943. XIII. szún1ú lciralúban anuncl
lcll foglall úllúsl, hogy „a szúrnlúk kiúllí!á
sánál Icrólt sz{in1lnillell·kel, valan1inl a köz
szúllílúsoknúl a nyugtabélyeg illetéket a kc
rcskcdök veviíiknck kiillin fcJszárníthaljúk.;' 
Ennek nz elvnek alnpjún a gyt'.igyszcrtárnk is 
úthárítjúk fogyasztóikra a gyógyszcrsziE11íá
ko11 il'rótt illetékeket. 'I'cr1nészetcscn az út
húrítotl iisszegel a szú1nlú11 külön fel kell 
tiintctni. 

Mi a számlailleték alapja? 
;\ gyógyszcrszú111lúk kiúllítúsa alkaln1ú~ 

val 1nindíg fülntcrii! a kérdés, hogy 111ilycn 
iisszeg ulún kell a szú1nlailletékct leróni. ;\ 
gyógyszerszún1lún ugyanis rendszerint feltün
lt:ljiik és a cín1zett últal fizelentl(í összeghöl 
levonjuk a belcgbiztosílóintézeli tagok. ú!ta1 
fizch'lt hozzújúrulúst, valan1int az inlézeinck 

járó cngcd1nényt. I\:érdés, hogy a szárnla 
bruttó vagy net!ó összege után kell-e az ille
téket fizetni (bélyegben leróni)? 

A kérdés eldön!ése szcn1pontjúhól teki11-
tcthe jlh·ií jogszabúlyok: 1. az l H20:XXIV. 
tc. 10. § (2) bekezdése, n1cly szerint az illc
tl·k a szúinla fiíüsszcgc és netn a kövélelés 
egyenlege utún fizelenclc'i, ~. H a450/l 9-!iL 7\L 
E. sz. rendelet (). ~ \1,1 pontja, incly szúsze.: 
rint 111egis1n(•lli az elühhi rendelkezést é.-. \'é
giil :J. a pénziigyntiniszlcr 140.29U/1H-i1. Xl. 
a. szún1ú n1agyarúzó rendcle!c, Incly az ille· 
tCklÖr\'énv fenti rcndcikczé..sénck 1nagy;1rú
zalúíÍl ki;uondja, hogy 

· 1. „A s:án1láln111 kitiint'cll'fl 1'rlék i61 
iiss:::t.•gr alatt a:! a::: iiHs:C'f!Cl kell c?r!t•ni_. aJIJl'
lyrt a s:<Ínila kitillítcíja 11 cini:clfel s:cn1bcn 
ériiJ11uc.~it." 2. .,A s:<irnlávaf éroénycsílcft 
6ss:c[il>c a: t'sí'lll'y hel1ula111/<Í els:::án1oldsok. 
illetve fi:etésl'k a: i!ll'fl~k11lf111 lllt'f!ál!r1pilá1ui· 
nál figyelc111bc JH'lll /J('/ii"liik." :i. ,.:1 s:áuda 
fiíiis.<;:eyc alatt a:: c11ycd1111;11y l1't'1111<Ísf1 11fi'í11 
f1•nnn1aradó öss:cyl'l kell érl1•ni.'. 

l~ n1agyarúzat PrlelnH"hen csak a hcteg
hiztosító ~intézetek:nc>k n~·ujtoll cngednH';nyl 
lehet levonni az i!!elt:·k alapjúul szolg:'dó 
összcgböl, ntíg a lagok úilal fize·tell hozzú>; 
júrulús, rnni tulajdonkl·pen cliifegnek lckin
lendii, nen1 csükkenli a szún1laillclék alap
jául szolgúlú fiíiis.szegel. 

Pl. az O~I'I szúnlliin feltüntetjük a .szú1ni:\ 
bruttó összegét .s abból rei~<lszerint levonjuk 
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t:!iihb a tagok ú!tal fizclell ao fillérek össze~ 
gl·l. tnajd ll 2i.5°/o cngcd111(•nyl. Ez esetben 
a s:árnloillcték alapja (/ '27 .;'i 0/o ·c·11f!t'dn1én11yfl 
kistbbílt•ff br11tf<i iiss:cy. <1111i a :10 filléres 
hozzújúrull1sok y{•gösszPgl·I is 1nagúhan fog
l:djn. 

Ha azonhan a gyógyszerész bruttó szúin
lút nyujt iil'. Yagyis 11cn1 Yonja le a '27.5°/q 
cngcd111(~nyt s nnnak kiszún1ít!1súl útcngcdi a7, 
(f!'I szún1fejtiisl•génck, az t•setben a hruttó 
összeg utún kell leróni :iz il!etl·kct. 

Ez pgyhcn rú\'ilúgít arru is, hogy a jP~ 
!cnk·gi szú1nlúzúsi. rendszerünk -~helylelc11, 
1nerl a Jpg\öhh gyógysZl'l'lÚr ncn1 szúrnítja ki 
a sz:"11nlún, 111cnnyit lesz ki a '27 .5°/o Pngcd-
111(·11y és azt nen1 Yonja le a hrulló összcghiil. 
1ninck kiivelkL•ztl·bcn illetéket fizet olyan 
összeg utún ;_s. anli ulún tulajdonképen ncn1 
júr. i!lctl•k. :\livcl pedig újahhan a sz{unla
i\letl·kct úthúríljuk. vl·gcredn1l•nyhcn az ()1'l 

fizet olvan üsszl•gcl, a1ui helves szátnlúzúsi 
reudszl';. nH~l\('l\ n1egtakarilhait1 volna. 

Milyen fontosabb rendeletek jelentek meg az 
utóbbi években és hol találhatók azok? 

A Gyúgyszerészck J~,·könyvc 1939. évi 
kötetének 250: oldalún, inajd folytatólag az 
lH-10. l·vi kütel. ·12ti. old., az 1941. l'vi kötet 
-170. old .. az 1~142. l·,·i kölcl 168. l·s. az 19-!:i. 
évi kötet 2(il), nldalán közöltük az utóbbi 
l·vl'ldien 1negjc\ent fontosabb rcndc!elek jegy
zl·ké!. a n·ndf"lt>:l· eín1(•vel. szú1n{n•nl {•s annak 

rcltiintelésl~vel, hogy ezek 'a- rendc}clck hol 
találhatók n1cg. 

l\.icgészítl·siil alúhh közöljük, hoi:,ry 1ni
lven fontosabb rendeletek (!örvények) jelen
l~k tncg az 19-12. {•vhcn. 

Az 1 n.ia. l·v folyan1:'ln 1ncgjclcnl öss:l'S 
gyógyszcres.z1 vonal'kozúsú 1\örvl:nyeket és 
rendeleteket lúsd a inostani, 194·1. évi küle! 
jogszahúlygyiijtc1nényéhcn. (Ezek közül a 
fontosabb, 1naradandó jclentiísl•gíick a jövií 
(•vhcn ·kcriilnck bele az itt ldivelkczii gyüjtl'
xnénybc.) 

:\lngúnalkal1uaz0Miak r.izet(·sének szallú
lvozúsa 9070/1941. :\I. E. szún1 (Jásd: Gyógy
s.zerészl~k tvkönyve 194:3 .. 18. old.) 

Lakús és egyéb helyisi·gek búrle!i~nek 
szahá.lvozása 590/1942. :\I. E. szán1 (\úsd: 
(;y. 1::~·k. 19-l:l„ 2G. old.). 

Szcn1élyjogú gyógyszertári jogositYányok 
visszavon:'tsára (1H3Sl:l\'.) \'Olll).lkozó rendel.
kez[•sek (lúsd: Gy. l~\·k. 194:1., :14. old.). 

19:-JH:IV. tc. 1 i. §·a 1násodik hekczdésú
nek \'égrchajtúsa 4410/1942. ~L E. szún1 
(lásd: Gy. lcvk. :Jő. old.). 

Insulin rendelése &s k:bzolgáltatása l·Hl/ 
19-l2. P. C\l. szúm (lúsd: Gy. l'vk. 19.!3., .!9. 
old.). 

Saccharin rendelése l·s kiszolgálta1túsa 
:120.121/19.!2. B. ,!. szúm (lásd: Gy. l'vk. 
19-!a., G.!. old.). 

Gyógyszertúri scgédszcnu~lyzct Jegkisehh 



~~"-;~~~:,/:; : " "''" 1'1"' 0,. ";l§é' ~:!!~:: ~':~i:::::·t:..:.::;.:~,;;; 
1\:özgyógyszcrl?llútúsról 999/1942. n. 1-.I. 

szúm (lúsd: Gy. E\·k. 1943„ 78. old.). 
Gyógyszertárak légollaln1:,i 139.314/1942. 

H. Zll. cin. 35. sz. (lúsd: Gy. Evk. !9±:J .. 1()1. 
old.). 

Gyógyszertárak légoltal111a l·!0.6Q.3/1942. 
11. ;II. eln. 35. sz. (lásd: Gy. l~vl<. 1943„ 103. 
old.). 

Üzleti könvvek és könyvelési szahad. 
ívek illcli-ke 180.599/1941. P. M. sz. (lúsd: 
Gy. lcvk. 19.rn .• 139. old.). 

·_---.• ---.·-· .. ·._·•_;····-r._ 

l 
Kotct Oldal 

Alk:unazoll felvftele l ~lil8. 12H 
.Alkaln1azolt n1c1llessl•ge a hiinlctüjogi 

felelllsség alól. 1n.12. t:·~;'j· 
Aikaltnazolt felvételénél cliinyben része~ 

sHés l~l,!L ·127 
Alkohol kiszolgáltalúsa. 1H·l2. l:ll 
:\'!kohol kiszolgú!1!·alúsa l1elegpénztári 

vén\TC. 
:\111id~pyrin oldúsa syrupokban. 
A1ni<lopyri-n vizes oldatának bo1nlúsa. 
. -\utibacillin clöirala. 
A-rck.ré1n l;:iszolgúltatúsa iizlctzúróra 

utún 
Arckrérn nagybani forgalon1l1:ihozatala. 
Arck:ró1n törzskünyYczése . 
. -\I:latgyógyúszati Yények lttxúlúsn. 
Bejelentése alkal1nazofil·nnk, hérlönck, 

kezclönek 
Bctegpénzlúri vények a kiszolgiiltatás 

napjún t'•ry(•11y<·s úron sziunílandók. 
Betegség-i <"s öregségi ltizlosílási júru

J(~kok lábl:ízata 

rn-1:1. 25H 
IH·l l. ·15H 
l!l.Jll. ;19;1 
Hl.J:I . :2().( 

Hl-!!. -t-Ui 
l\l-11. -Wi 
rn± 1. ±45 
tn:is. 1 lK 

inas. Ul2 

IH-12. lfiú 

l \1-Ul. -1 IK 



Biztosítandó alkahnazoiH hcjclcnt.ése · 
vidéken. 

Buro\Y paszHlla kiszÓJgitltatúsa és úra. 
Carbolsav n1egvörösödésc. 
Castcllani oldat elüirala. 
(:erút kapszu!úban kiszolgúltalandó 

szerek. 
Cerúl kapszula n1ellözése. 
Ch.inin beszerzés.e. 
Chlorofor1n vizes rúzata ue111 salur:u!;io. 
Choleslerine.'i vascHn készítése. 
Chlorogeniu111 oldal készítése. 
Co111prhnata laxi'd{1sa a dosis11ál kisebb 

adagban. 
Csalúdlag hetegliizlo!iílúsi kölck•: 

zctlsl-ge. 
Csa!údt:ignak ki lekiníht>!ii a heleg

bizlosítúsl>an '! 
Dara.bonk(•nt r(•ndelt ·injekciós a1npul

lúk úrszahvúnvozása. 
J)extrines kivon~1lok C"vszercs 1nenv-. . "· . 

llJ.'.1.sPghf•n v{~lele gyógyszerkönvvi 
elo1raloknú!. · 

f)ex:\'rines kivonatok n1ennvis{>gp a 
szaln·únyos \'énytninlákh:.11t. ' 

Déli zúrús alatti sürgiis gyógyszer-
kiszolgúlla tús. 

D{•li zúrt1s é11leltnezése. 
I)ígilalis-lcvPl rnegújílúsa. 
Dióolaj kiszolgti!latúsa üzletzúróra 

UIÚll. 

J\ütet 

1940. 
19±2. 
1942. 
IH-Hl. 

19-11. 
Hl4!. 
1943. 
Hl42. 
1942. 
rn:m. 

19.J2. 

1\IH. 

19-k 

l!J40. 

rn:rn. 

!HH. 

1!1-l-!. 
1H41. 
rn:m. 

l 9~-HL 

Oldal 

41i 
15i 
142 
·lOll 

448 
449 
262 
153 
148 
262 

lfr~ 

:HJ!) 

:-Hli 

-!Oíl 

2()(i 

:101 

297 
4:16 
'..!;í(j 

2:12 

KiHct Oldal 

Dobozban való kiszolgúltntúsa hella· 
donnús n1agnl•z,iúnak. 1941. -1.í:! 

J)o1nntri-n isnH'•tlése. 19-12. 152 
Egyezmi·nyes \"Í·nyminlúk ún·ngedménye. 1\Jf-.1 ao;1 
EgylPli recept 111l~rcgkö11yvhc hcYezc- . -: 

tésc l•s Yisszalatilúsn. t9atL 115 
EllCnnlinla vl·lele gyúgyszcrvizsgúlatnúl 19:~8. l·LI 
I')lsösegl•lynyujlúsi kiiteless{•ge gyógy-

szerésznek. tn:-H;. l·!li 
Eisöll>lítl•st• iigyelelt•s gyúgyszerlúr

nak. 
Ervlhroltc~lranitrút kiszolgúllalúsa és 

Í1rszallvún \'ozúsa.' 
Ex!r. hl'llnd'.' + caeisal k<'vcr(··k kiszol-

gúllntása. 
l~gési sériill·snl·l Pisií seg(•\y. 
I~jjcli faxa. 
l~vcnlc n1cgújilandó drogok kicser(•\{•sc 
Fúzi.sadó-11u•nlcssl·g ko1nhinúlt pornál 
Felúr fclsz:'1n1ítúsa. 
Feln1ondús hatúsúgi kl'zeliinek. 
Fl~ln1ondúsi id(i, 
Fiola adúsa l•s szúnütúsa. 
Fiókgyógyszerlúr kúhí1!ü.szer r(:ndelés(' 
Fiziológiús knnyhasú oldat készítése. 
Folyacll·khigítús .. 
Fonlosnl1l1 rendeletek felsc1rolús:1 
Fonlosahh rendeletek Jel~orolúsa. 

Fontosabb rentlell'lek felsorolúsa. 
Fontosahh rendeletek fclsorolúsn. 
Fonlosalil> n•1Hlelelek felsorolúsa. 

1\14:1. :.?~H 

lH:JH. 24;1 

1H41. -150 
1941. .t()!i 

1H:l8. 11H 
1\140. 40;1 
l!l:rn. 2:J1 
l!l41. 47;1 
19.1:1. 2·! 7 
rn:18. 12{) 
l\):J8. 121 
l!l-!O. .114 
l!l-ll. 4G;) 
1\140. ·l22 
l!l:l8. 10\l 
rn:rn. 2;}1) 
1\)-lü, ...J. ;::!;} 

l!l41. ...J. 70 
1\J-12. 108 
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F1lnlosabb rendeletek feboro!úsa. 
Fonlosahl) rt'lHie!l'lek fe'.s1>nJlúsa. 
Fi'1vúrosi gyógyszertárak zúrva!ar!úsa. 
GúzsclH.:snllHlg \arlaln1a. 
(iyúri készit1nl•nvcknél a gyógyszcrés.z 

fcleli;ssl>ge. -

IGitd 

1943 .. 
1H4.t. 
1942. 

. 19:!\l. 

l\l4 l. 
1938. Gy(_).1:\-júruiék al:'i esii B1ariúnvénvck. 

Ci~~():íA-júrulék lerovúsa ut'ólagos - át-
1rasra kerülii 1nagúnvénynél. lnan. 

Gyó~y'.·~:.~a '.'.i s~'gl>deszközö1~ - jöhh 
. 1~11nosl'g~1 k1szolgúltatúsa. 194a. 

liy~1~Y.".í:Pr:11:.szahúsba :n1'ég fel ncni vett 
, t~J s?:t'I' ara. 19-12. 

~!y1;;:.;yszcrcs folyadúk konzervúlúsa. 19il9. 
liyogyszcrész ellúvozúsa a t,ryógysz-er~ 

1\úrhól. 
(;yógyszerl·sz ff•,lelösségc. 

19:J8. 
1988. 

tlyógyszcré~z nevének fcllüntcll~sc a 
c\~g-túblún. 1 H-l t, 

(iyógyszerészgyak(1rnok hiz\(1sítúsi kötc-
ll'zetlsége. 1 H40. 

(iyÖ(..()·s7:erk i.szolgúlla tús Incglagadúsa 
orvosi bélycgzö hiánya esetén. 

Ciy:'igyszerkülönlPgPssl·g fellinntúsn és 
arszúrní!úsa, 

Gyógyszcrkülönlegl·ssl·g 1ncgro1n Júsa 
esctt'.·n gyógyszerl·sz leendéije. 

Ciyógyszcrszúl lil<'lsi szerzc'ídl·s~k. 
C_iyúgyszcrs.zú1nla bl·lycgillelékP. 
Clyógyszerlúr nyi\Yalarlúsn. 

19;rn. 

19.12. 

19as. 
1940. 
1938. 
rnas. 

Oldul 

26tl 
:110 
138 
27H 

442 
l:J\J 

238 

248 

158 
2fi2 

1:11 
108 

432 

·Ili 

2G:·l 

!C\O 

rno 
·l2·! 
127 
145 

31 i 

!\iiid ll\dal 

Gyúgyszcrlúri jogosílvúny visszavonúsa 
az/:-;:'~87fi:XI\r. 'iC. alapján. 

Gyógys-zL~rtú1:lnu1 _lartand<? k_öny\:ck. 
Gyökreúljngu gyogyszer\·ar JOgl).cpe::;-

ségc. 
l·Iadbnvonnll alkalrnazol\ júrandósúga. 
\"Iasz.náll gyógyszeres üvegek vissza

vúsúrlúsa. 
llatósúgi kezclií jogviszonya. 
1-Iúborús gyót,ryszcrkorlú\ozúsok és 

hclyeHcsil·ésck. 
l·lúzi kiiliinlcgcssl·g fngahna. 
llitziszcr úrusítúsa. 
1-Iúziszt'r foga-lnH1. 
llúzLszcr vng-y húzi külön.lcgcssl·g or

vosi ,·l·nven nc1n rcndclhelií. 

19;19, 
1n:·n-1. 

rn:in. 
1 g.1:i. 

rn;!H. 
1 \1-1:1. 

rn•:1. 
19:19. 
19:19. 
1939. 

19;19, 

rn:m. 

I-Iúzlarlúsi · alkal!nazoH• (lúlnyrnnóan 
húz-'.·arlúsi n1unkúl vl·gzii) 1niniísítl>s(' 
az ()'f'l~hl'jclcntés szcn1pontjúhól. 

llelvettesíll•s ne1n approhú;·t 111unka
t?1rs (tt.l·:ll a napi rllúvozús \a.r\a_ 
1nára. 19:019. 

J-lclyi llalósúg kifogásolható intc'~;i;kcdésc 
escll•n a gyógyszerész leendöjc. 19:·18. 

llihaha\(1r gyógyszerel-.nél. 19:18. 
Hirdetés. 19•1. 
I-Iitclben. kiszolgáltatott n1agán,·ény úr-

szúmítása. 19-1:2. 

2i8 
111 

2i:) 
:.!-i :~ 

2ii-1 
2-li 

250 
27íi 
27() 
27() 

•)<)-__ , 

2;)2 

2:10 

12;1 
1.12 
.1:10 

1 l\:I 

I-Iivatalos szer kiadása gyógyszerkönyv
től ellérö ös;.;zetétc1hen vagy minö-
ségben, 

19.rn. .108 
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l-Ionvédcln1i n1unkára kircndeH i..1'-·órrv.· 
' ~- b-

szeresz 11en1 szíuníl he az aránv-
szúmha. -

lllatszcrúrusílúsi jogoSu\tsúga gyógy
szertárnak. 

Injekciók és szérun1ok fclbontú!ia ki
szolgúllalús előtt. 

.Jég lal'lúsa. 
Katonai szcilgú!atra hcvonull alkaln1a-

zott júrandósúga. 
I\.úbítószerck felsorulúsa. 
l\.úbitószer kölcsönadúsa. 
I\úbitószeres vény állandó is111étiése. 
Káliszappan kiszolgáltatása. 
Kereszld; "kii.lönlcgessé.gck elkülöní-

tése. 
Kl•l•kcrcsztcs szcrbtil oldat lritur~üio 

készletben tartása. 
Kétkeresz!es szert tartaln1azó gyógy

szer kiadása az engedélyezett idő 
után. 

Ké.zi gyógyszcrlúr gyógyszcrbesze.rzése. 
I\.i~egílii (ideiglenes) bejelentése az 

E1~t·ehniségi l\:or1uúnvhiztoshoz. 
l\.isegitéí (tiihb 1{~-·ógys;crlúrha'n 111ü. 

ködö) hC'jl~1ent(•.sc a :\IABI-hoz. 
J(L~egítök vúltozó illetn1énvcinek k-iszú-

ruítúsa. · 
I\.iskorú gycr1nck gyógyszertár haszt111-

élvrzcli jogánal\ elisn1-1.·rést:', 

Kötet 

19-1-l. 

!\Hl. 
1 !J.11. 

HJ-11. 
IU:l8. 
!\}.! 1. 
1 g.12. 
!Uil8. 

1942. 

HJ42. 

1940. 
rn:is. 

19.12. 

t9BH. 

19·!0. 

!U-I 1. 

Oldal 

:int 

Hl 
HO 

.128 
J:l5 
-155 
l·Hl 
!H 

40!! 
145 

135 

24() 

.120 

-!2H 

319 

Kiltct Oldal 

Kiszerélve tartandó hivatalos gyógy-
sz€f1!k. 

E".iSzolgáH:tlús dúlu1na a vényen. 
Kórhúzi szúlHtási joga gyúgyszePtárnak 
J\.ötszere'k felára. 
Közgyógyszerellútús 1 \crhL~rc kiadható 

D:!-vi 1 anl in k észí 1 n1ényc k. 

193!1. 
19H. 
i938. 
19.l:l.· 

1938. 
l\.özszállítási gyógyszerszáml-ák szcrzií

dési illetéke. 
J\:ré111ck forgaloinbahozalala ipadgazol-

vánv nélkiil. 1941. 
J\.iilföi<li széru1n forgalon1bahozatala 

b'yógyszertúr áll<rl. 
Laboratóritnn clöírl nagysága. 
Lejúrati idii cllcnörzése i;,'}·ógy.'i-zcr-. 

kötszer-. széru1nnúl, slh. 
Lejárniti idöhl'iz kfi,\ütit gyógyszcr(•k ki* 

cseré1ésc. 
Lejárt készílrnt~nyek becserélése. 
l.l:goltalini irodalon1. 
T.égoltaln1i kübzerrcndelet f.rvénycs-

sége. 
l.égolta:hni kölszerrende1et érvényessége 
l;iquor ferri alhu111inati kiszolgúlla·túsa 
:\fagánegylclelc 

1939. 
1939. 

19<18. 

19:l9. 
19'H. 
19:l9. 

rn.11. 
19-1:1. 
19H. 
19·11. 

).Iagánegyle!'ck !'(\<;zére gyógyszerkiilön-
legesség kiszolgúlta!úsa. 1941. 

).fagúnvényck egyszcrií ldsznlgáHalús.a. 1941. 
:\laxin1ális adag szabálytalan túllépése 

esetén a gyógyszen»sz teendiíjP. 
,:\léregszekrl·ny ajtaja. 

1H3S. 
Hl.12. 

2-!8 
2HO 
128 
2HO 

128 

HG 

27'1 
257 

129 

2-H\ 
H5 
285 

42H 
2-lfi 
·!57 
4H:l 

115 
13U 
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:\lt>nliíszckrény tarta!nta. 
:\fentöszckrén~· (ipari) tarhdn1a. 
?\Iinla és cllenni.inl,avélel. 
:'\Iorphin oldiísa rneleg:cn. 
.\[unkaköpeny-visl'h~s kölelt•zel !sl·ge. 
Napraforgóol-:1.i lisztítúsa. 
N cin h j,·ata los gyógyszerek összetételt•. 
\'t•n1 hiva.1':1·!·os kcrcszles szerek elkü-

lönítése. 
:\iíi lennl·kenysl·g n1cggúHú;;úra szol

gúló szer is1nétlésc. 
<>Iajos phosphoroldnl leYonúsa a vivi.l

szerhtil. 
Oldatok tön1énységét kifejezi) nrún~· 

(1'10, 1:20) érielmczésc, 
(>piun1 tinktúra brnéllése. 
ORRA Ingok gyügyszcrellúlúsa. 
()s!ya laksá!:í.sa 0s szfunlúzúsa. 
o·rr-he!cglnp érvénye. 
( fl'I-reccp! érv{·nyességénck idiilarlau1a. 
OTI-Yények Gy(>JA júruléka. 
l)rökhefogadot! gye-nnck gyógyszcr!{1r 

haszonélvezete. 
(),.;,·eg~·i haszonl·lveze! n1cgsziinl·sc. 
P. :i. h. sulfan1id rendelése a közgyógy

szerc!!úlús terhére. 
Pasteur ollúsl hol adjúk? 
Pepsin sósavas vizes oldalúnak helyes 

elkészítése. 
Porok készlelhcn lartúsa. 
Portolúdúk felsz:ín1i!:ísf1nak irúnyc~lvei. 

l\iifcl 

1\J38, 
1940, 
1!).lJ, 

194L 
1\14 L 
1H43, 
1942. 

1942. 

19:!9, 

1939, 

19:rn. 
19:J8, 
1H4i!, 
1942, 
19.JO. 
1\J.J(), 
19·1L 

1944, 
rn:m. 

19.12. 
l\).!4, 

193H. 
19.lO, 
1941. 

Oldal 

1a.1 
.Jl5 
·!:ln 
41\0 
·140 
254 
14;') 

143 

25:-J 

2HS 

252 
1 íl i 
·Ila 
·111 
·lil7 

:rnn 
277 

147 
29fi 

2H 
·!04 
4,54 

Pótdij:.i};.:-:- fcUünlctésc a :·énycn. 
Posla HBI re\axa lcYonnsa 

(nlkohoJ), , 
ll 11 I rct·ixa-levonasa Posta · · · '· 

Kötet 

1n.12. 

(különlcgcssl·gek) .. 
Procl1i11in nlk::t1na_zas1 
Pulvis contrac1dol1cus 

19·1:1, 
194:J, inódja. 

rendelésénél óva~ 

tossúg szüksége. . .. __ . ,: , _ 
Ilúzókevcrl'k fogal1na l'S <H sz,dn ,111) o 

zúsa. . l , 1 t'l . J·c 

1941L 

1940, 

I' 'l'oou' "VÚ"VSZcrlar icr e e iez, ... - . 
,e.t J o t» 

0 - .. 1 • '11'1szler1 
' '] 111'111 SZU ~St"•es 1111 .. zc1letcse l~Z . . o 1939. 

jóvúhagyas. . . . . , . .. . . 
H~úl- vagy gyiikrt>alJngu_.g~ og~szcrl111 

1 l l l .,, 19:l\l. telekkönYYÍ )C .;:e ic ezc~ . , .. 
Hcúl- ,·agy. gyökrcúljo~ú gyo~?:szerlat 

1-elditésc ha.nkhitel lcdezctcul. 
ücceplis1né'!lés. . 

, 1 1 t'•s a n1én•g-Heccplck vissza nr :1sa 
künvvbe hevczetese. , . . . 

Sacch;1rin lieírúsa a vasnrlas1 
könyv:Uc. 

Savszl~krény kibéJe1l·se. .. „ .. ·,., 

Sósayas pepsinold~1t _inegvu~os~dl'.~r:. 
Siirgiis orvosi seg1tst'g lictctipcnzl,111 

19;l\), 
If!a8. 

l\lil8, 

194;1, 
1 H·12. 
19.1(), 

1\14(), \a" szúinúra. . 0 
J '11 1 clo "YÓ'1\'-Sütl~t iivl•ghen kiszo ga a an ti. t"">. 1988. 

szerek. 
Szabadságigény n1u1J kaadóvú! loz<'1s 

esetén. 1944, 
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O!dnl 

15H 

2öi 

258 
2G5 

,\()1 

3H7 

240 

27-l 

27-f. 
13(i 

!l:J 

07 

;)()() 

21 
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Kötet 

Szab\·únyos Yé11yn1intí1hól fél dózis 
laxúlása. 1941. 

SzahYúnyos Yényrninláhól kél Yngy 
több dózis laxálúsa. 19,11. 

Szak1nun.kiik jegyzéke. 1n.11. 
S"zítn1lahélyegilleték úth:"trHúsa. 19-1·1. 
Szá1nlaillelék alapja. 194-1. 
Szíunla kiúllílús egy rcccplriíl. 19il8. 
Szegóny beteg (ldizségen útutazó) 

gyógyszcrénPk 111cgfizctésc. tn.12. 
Szen1é!lyjogú gy6gyszertár eladása cs-c-

lén forgalrni ad<l júr-e? 1D·l2. '!72. t'·s l-12 
Szerzüdési Hleil·ék. 19,11. 
Szcszhigítús. 1939. 200 
Szuhlin1út paszlil!a c•xpediúlúsa \'.S taxú-

lúsa. 1\138. l 21J 
·rartúsi hozzújúru!ás üsszcgt'. 19-1·1. 808 
'I'tirsada lon1hiztosílúsi jayada linazitsi 

hatúr. 10·1·l. :~Oi 
'l\•rpinhydrat closzlalúsa ne1n Ytllódi 

en1ulsin. 19·12. 
'l'0Yúhl1kt·pzl~sn• alkal111as szakn1uHk:'ik. 19118. 
Ultraseptyl t:abl. darahszíunra \'a,Jó ki-

szolgúltatúsa. 19·12. 
Ung. h~·drargyri pp. alb. elüirala. 19:!:L 
Ung. kalii jodal. e. jntlo laxúlúsa. 1939. 
Urndalnli Yény re!axúlúsa cllPn felszóM 
l~b. 1~8. 

Ügyeletes szolgú·!atol jclzií lúbla szö-
vege. 

·üres keresztes allatúszerck is1n{~!lése. 
1D41. 
1940. 

be 1 ii gy n1i11 isz ler~ 

kifizetésének 111cgtagadúsa b{>
esetén. 

gyógyszprel lú !úsa. 
co1npr. úra. 

gyúgyszcrész 1niiködéséért fcle-

Hissl"'· 
Zárrrondnok közigazgatási fclcHissl•g<:: 
ZúrÓra utún úr11sítúsi !il:i 10111 .alá eso 

szer kiadúsa orYosi rcndclYenyn~. 
zitróra ulúni úrusilús. 
Zincchlorid-oldat készíll·sl·hcz sósav al~ 

k::tln1azúsa. 
:·!n/0 cngcd1nt~ny közgyógyszcrcllútúsi 

szún1lúkhól. _ 
250/0 engedn1énnycl szlu11lúzan<ló \'l'.-

11\'Ck . 
. !()nj0 c11gcd111l>11y ;iO-:-izPres gyógy:;zcr

n1ennyiségrkhöl. 
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!{ütct Oldal 

I n.12. rnn 

1909. 2()5 
19-líl. ·ll8 
Hl-l3. 255 

1939. 2.~8 

19H. 471 

19-!l. -!3-l 
rn:is. 12·1 

19-10. ;_1n;) 

1u:1n. ~a:.í 

1n:1s. 117 

19:;8. 12:! 



Leu·koplast 
ragtapasz 
azonnal tapad 

izgatja a bőrt 

ragasztóképessége 
kifogástalan! 

MAGYAR GYÁRTMÁNY 

vegyés;;zeti gyár r.oi. 
BUDAPEST, XIV„ l<OMÓCSY-U. 41. SZ 
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Adatok a qualitatív és quantitatív mikró• 
ké1niai analízis problematikájához, ltiilönös 

tekintettel a toxikológiai és a gyógyszel'
vizsgálatok1·a. 

lrtúk: .Scli11lt•1' Efc111ér és /ló:sa Ptíl. 

;\. nl. kir. Orszúgos Küzcgészsl·g:iigyi Intézel 
Chc1niai ()sztúlyúnuk küz\c1nénye. 

;\ toxikológiai ké111iai ,·izsgúlntok jelentös része 
a 11likroké1u.iai analitika kiin'•he tartozik. :\ 111cg

. hatúrozandó alkotórész 1ncnnyisl·ge az l'setek zö1né
bcn igen kicsiny: egy-kél ing. sokszor annak csak 
törtrl•sze. ntely keYl•s {'gyéh anynghoz ke\·erten, 
tehát arúnylag nagy koncentrúcióha11. dt• sok 
anyaghoz keYerten is, tehúl igen kis koncL·nlrú
cióban kt'.·pczhcli vizsgúlatunk túrgyúl. ·rennt'.·sze
tcs, hogy e kél hrulúrcscl közé az iisszes {•lkl!pZc>l

hclll cselek hclet:irtoznak. 
:\z alkaln1as reakciók kivú\:1sztúsúnúl azok {•r-

:;.,l•kcnysl~gérc t'.·s jellc1nzü vollúra különös gondol 
kell fordítanunk. :\z érzékenységnek jclletnzésérc 
iu.ikrogra1n1nokhan (y) ;;zokús n1egadni az anyag
nak a n1l·g az illclü reakcióval ki1nutathaló leg
kisebb 1nennybégt'.~l s ezt a „kinullalhatósúg hatú
rúnuk" (E·rf'assungsgrC"nze) nevt•zik .. .\zt a koncen-
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1.:r~ci·~.~, „a_inel~}iPn. az anyiig 111(.g- kitnutalható .. ,ha)::; 
t.ul11ti1!.1!-inak (C1rcnzkonzentration) hí\·jul· E ]·'t •toroforin1nal végezzük. Acetont és etilétcrl arány-
adat a _quaJ.il.ttti\· reakciók ('.rzl·keilvst~gl:t k'ell{ik{.c

1 
·. íág ritkán hasznúlunk.* 

Ineglialarozza. · I Gondosan iigyeljü11k arra, hogy csuk olyan 

.. :\.. q~11111t.~l:i~ív \'izsgúlali eljúr:'lsok j('\!{'Illzl>se·. ':;Oldószerl alkahnazzunk. inc\ynek tisztasúgúról ~~lfi-
h<1_sonlokt•p torlenhct. E vér•J.iéil céliriinvosn·ll· 1„1 

<C·~elcsell incggyiiztidtünk. Leghl':yescbh sajúl in:i-
.szi_k a 111ikrn·anaLít.iku.:i cljÍirúsoknúl ;nikr;i,~ra;:1 ~ <'.«unk ú\lal tisztílo\l oldószerckel használnunk. A 
rnokhan (") - '11 •l. ·1 · ::. ;,·vonásra használt oldószer inc'01v[daszlása sok 

· • , i. J e 'e n11 l1gran1·n1oklian (1nit) n~cgadni a n1egha!úr()z:ís lúrovúl k&pezií ·ill·ot::; körühnénylt'.íl függ, így az elvúlaszlúsra keriilií 
i:t:~zeknck u_zt :1 Jlll:lln~·isPgl·L ~~ntelv nehl·zs{„, ~ IH~: '~ i,;>:.:inyagoknak a hasznúlandó oldószerben való oi<lú-
1~):~ n1."~.h.',1~:1rozhal~. Ez volna a .. t~H:ghalúrn~ha[cj._ ~i ~Yf:.konysúgútól. Igen kcclYezii ·a helyzet, ha a n1eg-
s.1" h.il.11.1 (Besl11nn1un"s"rcnzt··i 

111
·
1
„ . ·:.zz.•.2 ... •.J1atúrozandó alkotúrl'sz valan1ely oldószerben igen 

ia_ arozas ~011cPnlrúciója'' az c>ljúrús ki~·itell·r~~ le~: ·:;·:<:<.bőségesen oldódik, ugyanakkor azonban a töbhi l 1 · . 1 n ti •. , ,., d , llH~" .. , 

alk:~l!_nasalih konccnlr:íc~óviszonyoka! lün!clné f;I ·íuryag oldékonysúga elhanyagolható. I-Iangsúlyoz-
(Bcs.t11n111ungskonzentration), A lllt.''rhal„lroz·'is Hl! Zuk azonban, hogy az oldószernek ily alapon y;\ló 
lossagúl legcélszcrlihhen D/o-ban fej~zzüi\. ki:' I l- „.·. „„'' i11e"v:d·1sz\t1s·1 nen1 1ninden t'Sl'llicn vezet célr•1 II·1 

\ 
"l'll 1 11 . 1 ··:.::·;;~ 0 '1"1···' 1· 11 1· , .. l 1 . 1" 1' 

: <'.;'.; zor ~1 ian arany ag rilkúldian !'urdu! ·r· a n1cg 1a arozanl o a ~o ore~z o yan anyaga\. 111c -
hogy. a n1eghatúrozúsra keriilii alka!n:-·sz a Yizs~'~1 ' ;~~'~.t lő! kell kivonnunk. inelyck :izl igen eri.is i11úr\l•k
l.u1_1,~Io ... an.yagbt."l .k.iiz\·elleníil, ll'hút iniiirlr•ii ,„,,„,z·.·, .. ~ .• : . .',~ ·..:·:;>'bcn adszorbcúljúk 111c"eshcl ho"V a n1c

0

ha!:'1ro· 
1 1 1 •·.•.··.·.· .. ;.···1···.·· .. •·•.· •. '.·· •.. • •. · . l' 11 . ' , . 0 • 1 , 0- 0 t 'd .tsztas. t us1!:1s, L'Setlerr t;"i.:!(s 1„ 1

„
1
. 

1
. 1. zant o a ~oturész lcg,pihb o!t ószcre ncn1 vezet célra 

11 ·1 ·• . „..., ::> . 'n OllC!-:o.:::; 
b 1. ~1_e k_ul 1;H~l:tthaló ki (·s ha!úrnzha_t.ú !llP~. · ;..„;; s helyelle annak arúny!ag kPY('shhl~ jú oldószere 

1 ox1koluµ1ai eseltddit'll t'.•s gyi'J•_•vszcr\·j;,„,,: 1. „:.·:'.F.fv· .. l7.:,~ a. lcginegfeleiöhb. Ilyen esetben ugyanis a kioldás 
!okban az ulúbh ctnli'cll elr'•'z"I . · ':: .. ,I ···::i• 1 

•
1• , ....... 1.éi1,_•c0ncse11 attól fii~h.'· ho,.,,",Y az oldószer .1"obhan 

•• • • ·'- L'..'l ni u \"<' etc '· 1. "'t ·· " 
nos lo1:tossú.gga! bírnak. ?\ein !l'SZ tehúl 1~:-d·:,~'. 1 ~~ ' ', ~<adsz.orbcúlódjék, niinl a kioidnndú anyag. Ez inu-
~~'.-1. h'.1. :'.z i.lyt'!!, leggyak.orihh nilí'·"Jcteknck !~"r· :.!alja, hogy összclc!l gyógyszerek yjzsgálatúnúl, 
.ii.tbh .tz .d:ipch·c1\"e! llH'"tsnterl·i·ili··1111 . ·\ 

1 
. ._ .

11
\:' va 1

0'\.' toxikológiai l'Sclckhcn rnih,' körlillekinllien 
· ' ! ,.., "' ~ • · l \'•, '\ ! "I 1..:ic:va '::ll('. l•lyú!asztúsr{i!, loYúbbú a pl'rfor{~J-{t Te;!- kell eljúrn.i. Kl·ll's csc\l'klwn sohasc111 szabad cl-

nunl rilkahb 111(Í\'l''.ctckröl e hcl ·t .. -' 1·1· -~ . 
1
1„

111 
.-

1
. ___ - 1~ . • • : _-;z.itH t' ~o:-.an 

, '".. C'Sl ~, :-.zo: _.__z Jranyu !apasztalntainkrúl Inús 
.tlk.l101n111,1l k1va1111nk heszúu1olni .\z >J ·:· • .•• 

. célzó kivo!IÚS\ esel!c" kirúz:t"l 'IZ. c'.t:I "1- ':l.'..ts;llHsl 
' 'j· . '""' ,, - .• ' :, l' ~ ZOIIH· 1en 

org.1111 ~us oldoszerekkel: alkohollal, p~!rolé!crrel, 

* ;\z t°'lcr l's az aceton tiszlílúsa nehézkes s az 
: ezekkel türléníí kiYonús után elpúrologlatúskor n 

k:ivonl anyag gyakran kel!c1netlen szagúvíl vúlik. 
l~ppen ezért e kh·onúszcrl'kl'I csak a legszüksúge-

·;·sehb eseteklien hasznúljuk. 
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inulaszlanunk, hogy ugyanazt az a\kolúrl>szt k(~r-
l'St't!eg tühhf{>\p ci.júrússal is 1ncgha!úrozzuk, n1érf' 
csak az így nyer! s egyhcYúgú {~rtl·kck lckinthctüIE 
helyeseknek. ::· 

lia oldatokból nc111 clegyPdií oldúszcrckkl.!l kcÚ 
t.l 1ncghalúrozandó alkotórészt kirúznunk, gy:1kra1~ 
cszlcll _kcl!e1nct!cn jelenség az cn1ulzíó-kCpziidé<-_ 
n1cly .. nl'ha .. a n~-eghalúrozúst 1ucg is hiúsíthatja. Ez~·; 
elkerulcndo, Cclszcriíen úrry 1'úrhalunk el 1t<J"-V .1 -:~ 
kir:'t~[~Bdú olda\ot,kis térfc~iat~·a hepúro!jul~ (10~·1' 
kent} s ezt a YÍZzt'l lll'lll elc«ved(í o!dúszc>r 
t_l~h!)S7;_Ör chlnrofonn) nagy té1~J:"ogatúval - a 
h~z1s aO-GO .szorosúv:tl · ·-, júl zúró ÜYcgben, 
g~p.cn n~gyed-félórún út erüscn rúzzuk. :\. r:u:isoki 
t~.rl~>gala1úak ilyen ello!úsa esetén nz {'lllUlziúkép
zudes eln1arad, esetleg elerrendíí vízeh·on{i ~,1 , .. 1„ 
1 

'· 0 .1 • b 

P~.ldfntl vízn1c11tcs núlriun1sz11lfút} hozzúac!ú-;.:ira 
cllun1k. Ennek az cl,i:'trúsnak na"v clünve. lHJ"\. '<Z 
esetek zün1éhcn a 111:'1snclik kirú~·;'is eln;a·1.·:iclh~i-t ',\_ 
fúzisok !l·rfogatúnak ilyt>n nagyfokú cl!olúsa cse.té.n 
u?.yanis a vizes fúzishan a kivonandó aclkotórész
hol gyakorlatilag se1nnü se1n ·n1arad. E·nnek. Jcq·mi•-X: 
sz,clescn cliifcltétell~, hogy az oldószer! hclvesen 
valasszuk Ill('g. ().Icgoszlúsi húnyatlos~j · 

:\ Inosl cln1ondottak föként organikus alkotó
részek kin1ulatúsúra és 1ncghalúrozúsúra \'unatkoz
nak. 

:\z anorganikus alkotórészek 
núl a lcg!Gbbsziir az organikus elé"e-
t~sc vai:.;y eln!11;s;!!úsa clsii feladatunk. An1íg 1:: 

kisebb 111enny1sl'gu anyag (0.5-1 g) esetén 
okoz nché:zségcL nagyobb liin1cgií anyag 

329 

g) teljes cHuun\'aszlúsa igen hosszadahnns Ps fú
~·ads:"igos- 1nunka. Az alkahnazni _ld\'únt ~ljúr~1sl. ''. 
kíséríi anyag l·s a ineghatúrozando alkatres~, ken11a1 
tulajdonságai és vúrható ·1ncnny~~é~c szab.1úk_ 1.n~g. 
;\ leggyakrabban filkal1nazoll el.1urasok: a kahlug
gal valú ö1nleszlós. tuv:\bbú az ,a;1yag :1gyan~sal~ 
lúgos Na~CQ:1-\al való clszcnes1tl:se. I~.z u!ohh1 
esetben az c\szcn·esíletl anyagul \'IZzcl lobb izlicn 
kivonjuk s a vis.sz:11nnradt szenet, sziíröpapírral 
errviill isn1l·I clszenesítjük; vízzel való kivonús ulón 
l~;·a szcnesítü:nk. inig végü! is tel)_cs;n elh~nn
vaszljuk a szl•nrészecskékct. ~zl. az_ elJarast platt.~1a.: 
túlban arúnvlag alacsony ho1ncrseklclen (kczdodo 
\'Öriis izzúsf;n) hajtjuk végre. A chlori<lok és hro
nüdok. 111euha!úrozúsúra ezt az cljúrúsl gyakran 

0 • • • • • 
használjuk. - A jodidok kis tncnny1scgc1 igen pon. 
losan h'atúrozhatók 1neg jodo1netriús úton. I-Ia leg
feljebb 0.1 g anvagot kell elhnn1vasztanunk. úgy e 
rél,ra az elsiínel~ e1nlítell kltli\úgos iiudesztés igen 
alkahnas, Az anyagot túgasabh (;JO kc1n-cs) nikl_~.~·1-
légl'lyhen 2--:-1 g porrú iíri~ll l\.l>II-dnl kl·\·cr,1uk. 
szi.iksl·g esl'll·n kl~vés 11-propd:dkohollal n1cgne<lvc
sítjük L·s vízl'ürdiín heszúrítjuk .. Ez~ "7; e:~'.ízeh.·s 
elszappanosít:'i.st célszl·riil'll nH:g is 1~_1nc,tcl,!uk. A 
lúgos C.inlleszlésl lcht•liilcg alacsony ho111er.seklcl.cn 
(ezért hasznúljuk a 1\.01-l-ot. n~e.lynek. olva~as
ponlja visznnylqg :i.lacso_n~) 1_1aJ_lJnl: vegrc'. u~~y, 
hor•v szenes rl·szccskek nclkul atlntszo olv:1dek kt•
lctk'czzl·k. :\ nclún kelelkczii nitritek elbonlúsa v0-
(rctl a n1úr incrrszenPsedcll l\.OI-I-os ötnledékct ke-
b 1' •• \ \'"! 
vl·s glükózzal hintjük 111eg s újra 1ncgon1 e~z JU.~. 
Az eljúrús t'o\yntnún pnrúnyi lúgcseppecsl:el;: la-

• 
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\·nzhalnak el a lérr l -J "j' ' -
han az clha1nv·1s:1:.ts~r~10 ]·-~'.:cl~~ IncnnyiségP. azon-
'tbJy1 '. ' <' ' >.Cl U 0 'lllY'I r '11 f . 'n nieghalúrozandó alk·1 í .. , "' f,, ~ .c.ve az 
porban Jerrfcljphh 

1 
. '. lrl.s.z (pl. pa.1zsn1ir;ny" 

alkahnazo1"1 I·'C.llf ing ·!.0 d,1 igen kicsin\' t;s ~;12 , "' n·1•~v to · 1 • - ' -

vcvc nyugodtan firry~J~;1 , 111•1e~et 1,2 g) lckiutethc 
?\rcrn n1ulal<;Zlol1·· 1 · l~n .:n·ul hagyható. 

1 
- •1 111... cl ·1111 · 1· 1 · · · 1ogran szt11·1

·1„11- · • 1•1'" c1ra.sal <.:c·1i1 
.. '·· . '- IllC" 'l y'·. •J j' 1 ·· • 
on1ledéket. ho"Y'll ~- •1 

1 :z~ e vell crösen !úuos 

1 
n. • l sza J'tdl!Jul· b · 

n11:g ia!:'irozús:íl. z·1,··11·1·i I~' . '" ineg azl a jodlclol• " ' Clllll\' 1 • . ' 
g vallapan1n!n! 7 ,. "1 .. on10.:tol. :.\linlc"Y 0:; ·· 

1 
' 111 a 1neriíjü ·· .. 1 °" · ·V 

zun "•.vízzel n1cgnPdvcsít"'I-· . u~:cg!o CSl:rb(• hrlyc
os) nalronlúrrot \··1'." l:·"IJIU'\. s lun1en:•• (~0- ·20U.'o-
1„l I' . o ' 'b} \•l 1 ur•ot cs . . . . 
Ol.1 izben ( .. 1ncr('t•·· . .-1· 15· .111g,1tunk al rajta 

'd"J]'I I .. . l!Z.ljll„ ·1 \"'l!l't) 
' 0 1 1 e t sziiriít haszn,..r 1. , ' '. a . · A Yízzel 
a tnerccriz:í!l Y'lll•t, l':t JU „ .t loyabhiakhnn, Inert 

l 
·1- ., . ' • ,1 cJnnYoJnol··il .~ .. 1 

H \.US.lll. l"l'SZ}ll'll ' l . \< ICSZ lCIJ r1ceh·1 
kell jc••yeznÍi;1!·· l .H szorpcÍÓYa! Yisszatart i;,· ).J~c~ 
'l . n. . \, togy a ha]oac11t·1rt· 1 • ./ . - 0 

ll.l~ a leírt n1ódon Való. ,1··1~•···' .• 1 n1u <.tnyagCJk
('..SClben Yálik be ·\z ·1·1 • e o \c.sz1tese lh'Hl niinden 
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honthalók t'l .:izoi· , 1 '.1111e~11 hontha!ók cl. dP lH:n1 

1\ 1 1 
''I • . \. .l l.! O"t'Il YC"\"1°

0

11 [ 1 
• "l' ~ H1 lugok h'1l.-1s.-11··1 1':.: a. el'~ .<;L•n1. ll!"-. 1 1 • ' ' '.' ' dlllllVeI 'IJ' e 

.i a ~u halo"éllYC"Ylil l 1- 1 , l J o, Y<l"Y rr·"iz, l t'I 1 b b. e e\. ~cle!keznel· f ".'.1. b' . 
" Hl 1.k or:Hhidrúlból lÚ""'il „ ·• \., g}· pl•ld{tul 
klorallilén J.:e!ell·czil· fi .nt1' 'alo kezelésre di-

.1 ' · '· \en eselllen , 1 1 orgarn ~us köléshiíl 1 ·" •. .··. · .t ia ogént az 
,··11 · 1 u"os J,oze«bcn z' ·t 1 · 

• 0 1nc L"'Ílésst>l ". I· · . · :::i • .ii t.'c l'llYbcn 
t> •• SZd d\)Uk ll' f .1 _. ----- · · ,egcc szerühhcn 

* Ezel~ az all\"'l"ol· 
z{~.súval SL'lll bonil1;~1ól· 
nuatt. \. 

Yisszafo!yú 
nag:-;fol~ú 

híílű alkahnn
illl>konysüguk. 

ké111csiiYel hasznfllunk e célra, rnelybe cHízelescn 
0.fJ-1 gntn11n h.01-1-port telliink. A. kén1csövel· 
1nintcgy 10 cn1 n1agassúghan lúngon kihúzzuk. l~c
hü!Ps ulún inintcgy 10 keni n-propilalkoholl jut~ 
latunk a kihúznll cdénYhc. ?-.Iosl alkahnas n1úe1011 
lic1nérjük a yjz~gúlatldó. anyagot a reakciós ell'gyhc 
s leforraszljuk a kétncsövct, 1nelyet azutún púr 
úrúra forró vízt'iirdübe helyezünk. Az így lehasí
tott halogl·n\ az is1ncrl n1ódszcrekkcl könnyen n1cg
halúrnzhatjuk. IZísérlclcink szerint ily n1ódon az 
etilklorid és a kloroforn1 clszappanosílúsa a--l 
ór:1 alall hefejczi)dik. ;\ szénlctrnklorid elszappa
nosí\úsúra 8-10 óra szükséges. 

Adoll esetekben (péidúnl n csuka1nújolaj 
jócllartal1núnak, vagy kéntartahnú szerves vegyü~ 
lelek kéntartnhnúnak n1egh:llúrnzásúra) lgcn jó
nak. süt nélki'iliizhelellcnnck hizonyull az úllalunk 
e cl·lra szcrkcsztcll (a kalorin1cterho1nhúhoz ha
sonló'] JJ01nbúball '.,'!5.:.__;-10 ll~gköri nyon1úson oxi
gén~úzznl való elhan1vasz\ús. Ennek részletesebb 
leírúsúl jelen esetben elhagyjuk. 

;\ szerves anyagokat nen1csak égetéssel. lúgos 
ünllcszléssel, ,·agy clszencsí!ésscl túvo!ílhatjuk cl, 
hancn1 nedves úton. saYakkal és ox.id:'t\ó:;zerekkel 
yaló roncsolússnl is. :\ gondolat ncrn új . ..\ toxi
kológiai kl·zikünyvekhcn szún1os cltíírúst talúlunk 
a sósavas-kúliurnklurútos fellúrúsra lF'rcscnius
Baho), a sall~trnn1saYval való lchonlúsra. 1sn1erctes 
a kénsavas. a kénsavas-sall~\ro111savns, a kénsavas
perklórsavas, a kénsaras,hidrogenhiperox.idos ron
csolús. llasználnak kénsavas-kró1nsavns. lo\·ábbá 
kénsaras-knliun1pcr1nanganálos e1járúsokat is. Az 



i.r.od~Jm,i ad:1lokra történi.i hi\·alkozúsok·i! 
csup.tn 'l.IZ :dtalunk clilszeretellel all· 1' melliízw·'' 
savas-hidroirénhiperoxido.s ·11 . < • '"a. inazo!l kén~ 
sa vds-h icl ro~r{•n hí pe rr;x idos' 1. • • ~H 1 t;LI:on1.s.:~ v~.;;-kén
lel v • , ,. ,ri. • • Ionc.so!as1 el1arast 
, . ~ ''.z C:.'.'cl~n.ek alkahnazúsúhan szerzel! t· . '. 

l.1!,11111.., koz~esere szorítkozunk. .1p<1szta-
l-J,111"sulvozz· 11 1 egves f" ti· .- '"

1• '-· iogy vt'len1ényiink 
··· lil111)0lllOl~nak ll'l'r\"{Jhl 1.. „ 

anyagban való ineghat:'u·;l;.:; .: „.1 . on1egu t~rganikus 
roncsolús a. ie"cél rnvczcl .'.j ~,u ,\ ;1 nedves u lon való 
porcellún-· ,.a"~: (

1
'
11

,1,',
1
/

1
'
1
11

· ,,yc1_
1 esetekben a 

1 n. , e ·l ia11 valo ell , 
1osszadal111assú":11ól ellel" 1 . . i.unvaszlús 
· · 11 °' · '- 111 'l' 1nar csal· · ~~an iató, n1erl a fénN1vonH~l-· t (- ' . ..._ azl'rt sen1 

I·e20:i, Pb 0. Ili!!():! sU ) . , . ..._],; n11nl a Cu(), 
J't' l . J. dZ CCCllV S'l\"'ll, ~a Ja o dja·" részben ine<rküli f ·t; :.' , tyu sz.jli
lcsznek Illl'"bizll'1ló·Jl· M:\l: .· „.r. l'ke1~1k lehút Heni 
töhhé-kevéshril.>t' ,·1'1·1·' \, .1 ,ts fe111ox.1<lok ,·iszont · e „onva ~- Jer. , 1 · . . • 
c1harnvaszlús folva111:1n. l l' b) ,t 11g,1nyox.1d uz 
kísérleti be1:ende;C.s :tzl i: -~e~e1~ "<;!illan. :\Il'gfelcHi 
egy(~bkénl' illó al!~atr~s-zpl· is e ic .ové k·:;:i, hogy az 
a jód a hórsav " 1· 'r" . ' uunl a klor, a hró1n 
'Jl' '. ' •" osz orsav sth \"' . , · I o higany •tz or"'lnt'l· . ' · .tg) a rcszhen 
„ l' 

1 
· ' · o' ... us anyrt<rn·t!· 1 , 1 . . 

\,1 o e roncsolúsa út'ún „ ~ ~ '" JC( \cs uton 
hatók le•ri·enel· :'-!'1 IJ quanl.1t.1t1\·e 1neghatúro7.-

n "· i\ · IH t•nest>lre isnl ·· 1 gunkat s r:oncsolú l J l ·1· .·. . . ernun;:. kcH anva
tulajdons{lrr·iit. 'l' lo n 11. ~.1a111k kén1iai üsszcl(~leiéi l!S 

• • :'.!• • uc nun·k kell hon . , · · · .. 
borsavat is lart·din•tztl' 1 .. · ' .n) .1 .JCIHll uvegek 1 . ' ' , .1 ~. llll'l,·húl ' ·l 1 , .:.or rnar :irúnv\a« "Y , 11 „~ 1 ~ • t!ll) 1; 111e eg11l~s-
sz{unhakeriili.í. Ill~I~;,~·is{,~~I lg:,0~, ol~_at is oldhat ki 
ez :i veszl,ly llt'Ill ltl!. fen~ «»'·~1~ .• 111~ u oldal_ esetén 
hogy a hórsa\·ra ,-izs"úl· l.1· ~<11...tHljunk. lehat attól, 
edén)·hen n1elerrítsiil· ::i ·\ ,1:\< <; .'1.ny:1got lugosan jénai 

b L • JLll,n t>deny. de Inú.s üve<r. 
b 
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edény is inajd n1indig tarlalnu1z több-kevesebb ar· 
zént, n1elyhGl hosszú ideig tartó roncsoláskor a 
kénsav kinldhat kisebb n1ennyiségekc-t. Az arzt'.·nra 
viz.sg:'tlandó anyagokat ·!ehút toxikológiai esctekhcn 
csak olyan jénai edényben roncsoljuk, 1nelyek 
garantúllan arzl·n1nenlcsek. l\ven lon1hikokal „ar· 
scnfrei„ jelzéssel hoz forgal~n1ba a jénai Scholt 
ct.'.·g. l\lcgjcgyezziik, hogy gyógyszerek \"izsgú.latú
hoz, hol arúnylag nagyobb (0.5 n1g vagy ennél 
löhb) arzéntnennyiségek quanlilalív 1neghalúrozú~ 
súról yan sz.ó, a közönst'.·gcs jénai ÜYegckct is hasz
nálhatjuk, n1ert hiszen a kioldódó arzén n1ennvi
sége 1nrg a legked\'cziltlt•nc-bh csclhen is alig nt'.·hú;1y 

1nikrogr:unn1ol lesz ki. 
. .\ kénsavas közeg forralúsnkor illó Yegyiilcick 

roncsolúsút zúrt rendszerben végezzük. Igen :ilkal-
111:1s e célra a Sch11lt·k~-l'astagll-fl•lc (]esztil\ú\ó be
rendezés. ha :1 vizsgúlandó anyag n1ennyisl•gc ne111 
túl nagy (_nc1n töhl> 2~:~ g-núl). Igy a higanytar
ta\Jnú anyngok roneso\úsakor ::1 higany egy résZl' 
n szedül>t• dc•sztillúl (d„ Ezt a roncsolús y{>gt.'.·n a 
deszti!lúló \01nhikhan visszn1naradt higannyal egyc
siljlik. hogy nn11ak teljes 1nennyist.'.·gc kerüljön 
inegha\úrozúsra. :\ higany1neghatúrozúsokkal kap
-cso\11lhan azt is 1ncge1n\íljiik. hogy a higany savas 
-kflzcghcn egyes organikus anyagokkal 1nclegitt.'.~s-
-i.or rcakcióha ll·p. Ilyenkor organikus higanyvegyü-
letek kelctkl'zhetnek. nH·lyekhiil a higany csak ·IÜ
:kélelcs elroncsolússal szakítható le az organikus 

(kötésblil. I-Iiganyn1eghatúrozúsainkhan e körül-
1nényt soha S(?'lll szabad figyeln1en kiYiil hagynunk. 

:\ hórsavlarlahnú anyagok kénsavas roncsa-
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lúsál · is a higanylartalmúakéhoz •· végezzük. has1\nlú módon 

A hahi"ént·trt· l , el.. . 1' • ,1 n1u anva"ol· ron . 1
„ 

Jarassal n1úr kcnnplil·:llt;bf l~ 1 l cso asn nedves 
Kiilön . 

1 
.......... • ) e acnt. · 

• ., 1.:lll e.1-.ezunk 1nc•r ' r ... ·~'!~.igok roncsolúsáról. ;\ fn ·· l~l ... o~zlnrtartahnú 
l ... cnsa,·as ld.izc"hcn ,„1· 1 osz o1s.1\· ko1H'Plllr:1\l 
i'I j t> ,\ ü l\lZ'llllOS j' j ' 

'.·cg \.OVHS'lV'\\„ll • 1 ·' · orra úskor 

(\

" ·• • • aranv a" J·ön 1 • • az asla[!h G.) Ez , . 
1 

· :-" '" nycn .:.icscrl·liíd'\· 
. • 

1 

· ~ · ,1 \C cnscrr nlil· . 1. 1. 1 .... 
iozuso\. esetéhen t' 1· t". o. ...10 osz orn1c>"h·1t' t' e en os lu\„1 !' . o • .1· 
u an roncsol·\s ut': 1. , -. orrasa lehel n. 
I·cll " .. '. .111 a -.ensnv n·l'r. 1· l . n... uznunk. horrv 'tZ :

111
, 

1 
',..,y (' csleg{•t c·t 

höl'"l • 0 • ' • ' •1 a o\·ozotl \ '\ · ·· .JU" " roncsolús hcfc'e 1 ' '. • ll iat· kikiiszii-
frlcsleg~t yialiuatúlból ü).z~le ,"tan 1_ehúl a kénsav 
l oncso1ast iclií ·1l·1tt 'l f .t ~ cl. Az ,irnnylai:.,_r rr.,··11] 
· ·, „ ' • • en 1clz u„1· · · stglol ne1n kPll f(•.\111'1'1 \- . .e .osztorsav\·esztc-. 

, 

1 

, l \., n1er\. ez 1 .1 t •1 
t\. zensavv·ll ill , 

1
., · . e en t' ztell'n 

' . 11 1 • , .• t \.ens·1vv·il é 1 . l . 
JXt<' a . ·tovúhki a ,. l "l .' .' " 

11
' rogenhiper. 

h1drogcnhipcroxiddal ;:\ '. p111is1n'\:at-ké11s:n·rnl és 
leken kívül "\"1\·01·\·1t· ,t o ioncsolasnak az cn1\1'tct 

· "· ' ' • 1 S''Cllljl 11 'l ' lilatív k(•111iai analítik{;Jl'lll {~~1; \o inég egy a qnan-
nyc van. A töménv kén,' .JO .• "!sznositható cló
«g)· vcgyi,rti,\di re;.et J"i av ox!dalo sav. Forrón ·1z 
értékii vasat húro~i v;,~,. „'.~fY'.'rt_ékiivé, a ki't ve,;v: 
ont ni·gv vc«\'t•rt "1"' ."- ll ekuve, a két ve"yértJi:ü 
j-'•t . ··, ,n„ ·c\uve, az e"\' y><r·'•• ']"e, \. \.l \Cgy('rtcküvé oxid'\'· ...._, n. Cc~e1 le \..U h1ganvt 
'\ 1 ' '1 l•L ncn1 oxi l '\' " ' rnrom ve«vérié\- „ ,' „ : • · < ".t" az aranyai 
. . t'I, n. \u .uzcnl l'S J' ' 'egyer e ;.ti tnlliuntol , 1 : . · nn nnunl. az crrv ·1l't .. 11.110111ve"·'t'l"l n. 

, \..C vcgy(•rtékü 111an":'i1 l ·ti 1:1:i.:cr e ;.u o·{nnol, 
sorolt elemek \·is n " 

1
. 

5 
'· Ha m(1r most ·i fel 

\

. 1 \. . lCilil\'ISérreit t· l't' 1 ' ' . -
\.inno \.. roncsol:is'll"I 

1
. ~ n '

1 
•
1 

inazo or«ani'-
1' j ' - ' ' ,('OS'l\" t '11 o e sorolt keverékeket haszi;{i1·\ 1 elve_ a l'iintehh JU \, úgy vcgcredinl~ny· 

hen tömény kénsavas o!dath:lll egyes c\emdc ala
csonyabb vegyértékii formúi mellett mús elemek 
magasabb vc1c.:;értéldi alakjainak S'l.11\l'útjaihoz 
jutunk. A roncsolás folv:llUán az cJcmck mugasabh 
vcgyértékii formái aki1r az orga11i!atln. akill' az 
organikmn oxidúciója !'olyamún kc\etkczii kénes· 
sav hatúsúra alacsonyabb vegyértékih·é rcduki1ló<l
nak. A felsorolt elemek közi\l az :H:n1'' szin
urannvá redukálódik. A redukciót ez utól;hi csel
ben. ;·alamint· a tallium vegyii\etei esdi,i1 az orga· 
liikum c\roncsolúsának gyórsitús(1ra alkalmazotl 
hidrdgénhiperoxid 11agymértékl1en c\iiscgiti. Ugyan-
ez a ]lidrogénhipcrnxid nonhnn a három vegy· 
értékiivé redulcitlódotl arzénl és nntimonl 5 vegy· 
értékiivé oxidálja. !-la most ehhez azt is hozzú
vessziik, hogy koncent·rá\l kénsavas Jüizeghen a 
hidrazins1.lil\'{1t az öt ;-cgyértékii arzént és anti
mont három vcgyérti·kiiv(, rednkúlja, a red11kúló 
szer feleslegét pedig n tiimén)' ki·nsav (mintegy 
97°/o-nyi mennyiséghen c-;„vé. 3°/o-han fl.1"< . HS01-
tú) elosidálja. tiS?.ti1n áll e!i\ttiink. l1ogy az clmnn· 
dottak ismcretélwn elvúlasztúsi n1iiw\et nwtliizi'si" 
vel könnyen volt kidolgozható q1wntitativ analiti
lmi e\j{1rús az ,nzén (" antimon, tovúhbf1 a talli11m 
igen kicsiny (néhány tized milligr:nu) meunyisé· 
gciuck gyors u1eghatúrozúsúra n \eggynkoribh fé· 

n1ck jelenlétében is. A kidolgozott eljúrits oxi<li1riós eljúrús. Osidúló 
szcri\l kú\iumbr01nét1-oldatot hasznit\nnk. mclv 
savanyú közegben nem oxidiil.ia a króm (lll)-io1;t 
]cromi1tionnú, n mangún (11)-ion\ nianganúl· illetve 
hipcnm1ng,rnútiunnú. NehéZ'égct eleinte csupún az 
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igen híg (0.01 n) 1-·

1

1

1

·

1 1 

JZ.t~sal Jelezte ,-olna 'IZ !éz, ólom. aranv. 'tallium slb- mcghalúrozúsaink, l3BO 

1 -'d · · · \• un ll'On1atold' ll l · ' · l · · · ix1 ac10 végpontját. A 

1

_, _. _ ,- •'. a ve~_rchajloll .,orfm akkor alkalmaztunk, midőn az emlilell clc-p~ox1nu.~tilkrizoiditl · l cloxil-.i ixoJChn. u 1ahhan ,1 hlekcl. orbrranikus kötésben, vagy kischb·nagyobb 
izonyullak. Ez 

1

-

11

,

1

-

1 

.. 

1 

' " 1"5 m< 1 «1 toroknal· ncnnyiséuű szen·cs anyau me\\ell kellcll meghalá-

(5 
:rn-
jú
lk· 

b' · igen all··1ln · !'! - ' 1 
l - l 1 ü1 oroh· - . -• , , am < credménvét más l l ,'.. '1 ~ onalkozo vizsgála- {ozmmk. A roncsolás technikai kivilclél a meghatá-

Az clöbbi~k s

111 

. .-

111 

ie J

1

nll logJnk ismertetni. rozandó elemi ,\\wlrész, annak kötése. tcn-ithhá az 

• ' Clll ltetl '' j l az altalunk hasznúlt 

1

." , , n <, 10gy az arany azl kísérő egyéb an)'<tg miniiségc i·s mennyisége 

v·il . . -.cns.t\ as ron,. l' 1 - l ' ' sz11H1ranv forin · .. 

1 

' - cso as a kalm'i sza 1ják meg. E ldiriiltnényeklül ;iigg az is, milyen 

ne .· . . a.in ntn v·Uil· l" Jl " 
l nny 1sege na"volili , • ... ...i. · a az a1„ 111 ,. Inenni·iséaü an)·uu:ol roncsolunk el. \

7

izsh,•.rúlalaink 

J " , , o. ' 11"\' 'lZ . " , ' ' " \.11zz1las u!ún súly sz<'.- "· . ' · szurcs, kimosás és sorún maximálisan 200 g anyag keriill roncsolásra. 

1 

·. ·· · .. 11nl 1s 111erl t" ll · nei;nyiscge kiesill\-. úuv a s· „ '? u. - a az arall\' !gy maximálisan 200 g búzaliszt·, 200 g kolbitszáru, 
pap1ron adszorhe·Út 

1

.c: ' zures alkalmúval :1 darált sertéshús. 200 g kenyér i>S egyi•h siilemi>ny, 

sz1'1' .• , , dS aranv·tt 1 , , ' l 
· · ropap1rral P"\'t"itt !". · • \.!lnosas ul:111 'l i lelve 200 ,L.' korpa. A le,aldsebh n1cnn\·iséh,rr: 0:01-

, l ·ö ,('l\S'l\'\'' J • , ' ' " " -
ox.ic dal elroncsoi"i'ul· .\· , · '. " L's halrogénhipcr- 0.02 g anyag volt. 
h · · .... · z ,1r.inval ·1 l · 

en vtzzel való hi•'t' _ . - ', ' <ensavas köze" Az clroncsolásra keriilű anyag 1uennyiségét 

he11 ld' l ol <IS utan flar cs, l. . l:>. • 

o JU <, majd a 1-" _ „ „ - cpp malvvíz- ugy szahjnk meg. hogy lehetőleg kevés anyagot 
az oxidálószer r clcsle:~,!;:'."101\.arany ( lil) -klo~id~t kelljen' roncsolnunk, arra azonban l\gyeliin k. hos'Y 
1nel:riásan hal{iro~z111 . 0 - cl. e\larnltlúsa u!Crn jodo- a kérdéses alkntórészl a leheli'> lcgnagvohh pontos-

.: , J 1, . '- lllC" •. \z 'll" . , 
s.ma e ctdolgnzúsában " 1~ ,1• .__- ', .In) mcghalúrozú- halúrozznk meg. Tiirekcdjiink arra, hog)' 
l'.•lcslegének eltávolítás'. -~i"zsegel az oxidálö szer mcghatúrozúsainkl1an a 0.01 n mérií-
laS'kor U"1"111'ts . '

1 
.JC Cllh.'lte. JJosSZ'lS 1' lcu,•1\•,'1l1l1 1-'2 \:cnl i"o~\_-_.\lJll. '\1e-,

0

h·,1\Ú-
, "·' - az aranv il![) 

1
. . -- ·" orra- , - - , „ nd kcletkczl·se l·"·l · , _- ... lond arany (I)-l·l rozúsaink inúr i 0,

1
en llonlosak lesznek, ha n1cgt\:lelii 

, _ , , · - dlZ >Cn kiÚl''' , , „, ,, , e O· „ ,17.\ h1zony1lollúk. ho"Y ,

1 

_:_."sz1L \tzsgúlalaink keskcnv csüvii, tehúl könnven kohashaló, 1/~0 
(Hl) kloridoldalhúl .~· 1 . 1 '. k~talynzlarlahnű aram· kcm-eÚe bcoszloll hiircllúinichól 5-10 kcm mi•rÜ· 
uzhelii. meri az ant;n.' (;~ 1 \clcslc\W fom·alással ei- oldal fogy. Ha key(·s anyaw•l roncsolunk. feleslc-

nagyobb koncentr.-tci -· 
11

· klorid h. o. mlása cs·ll- ges nn1nkál h1karítunk n1eg. 
' 1 . ' 0 IUC ctt I·:ezd" ]'] „ ' 
'

1 

ug arall\·klorid-oldal t f : 011 c .. Ha teh·'tl Nagymennyiségü anyagot csak akkor roncso-
tunk egy o·lvan t

1

-

1

-

111

e"i•

1 

° .. orral:Juk, könn,·en l'r11'1 ha nvo111oknak kinnitalúsúról van szó. 

l
·!" - - vserr1rr 1 l . . - - . - · .._, or ncn1 távozil el ,

1 1

.• ~ "' 10 mar, illetve mr"" L Az elroncsolandó anyag fü!limeg1'\1cn szén-

\ 
1 

„ · '" ' nrrash·n1 t·trl tt 1. 1 "' 
' rnvctkezökhen azl ' r, ~- _o yadékhól. ,-agy növénYi por. :>lennyisi•ge nem llihh. 

a oncsolas1 eljárást ().30-0.50 g. A meghatározandó alkotórész, 22 

sz. 
y
it' 
:1-
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11en1 illó. illetve nincsen (ilyan alkatrész. n1cllyc1 
kapcsolatban a 111cghatúrozandú nlkat,rész a tön1~ny, 
kénsav forralúsakor elillanhat (pL I-IgCI:! .. >\s(,\a). 
;\ finonHlll elporítolt anyagot cigan:ttnhiivcly!iül · 
készített kis tokban 1nérjük le (n lus tokot ugy 
kl·sziljiik, hogy csupún csipesszel nyúlunk hozzú 
az egész 1nüvelel fnlyan1ún) {•s 100--20.0 kc1n-es 
jénai {arzén tncghatúrozús csctt.'.·.n. a.r:ze1~1ncnt.cs! 
l'-ieldahl-1on1hikhan 5 kcn1 :i11al1!1ka1 t1sz·lasagu 
tÖntt.'.~nv kénsa,·val clcgyil1jiik. tnajd óvatosan tncg
hajlít~tt vl·gií pipcl!úhól kb. 5 kc1n ao0/o-o~ 1·12.02-t 
csur"alunk hozzú apró részletekben . . :\ lorrascl-
1nar~dús 1negnkadúlyozúsa céljúlió·l· Ü\'l'~g.yünf,')'~lt 
tlohunk a Io1nbikha. A heve;.; rcake10 leza.1Iasa ula1~ 
j•ren kis lúnggal forraljuk a folyath'.·kot 5 forrás 
}~Zllcn idih1kl•nl lön1l•ny hidrog{·nhipcroxidoL cse-

l
)crrteliink hozzú 1nindadclig. iníg a siírü kénsaY-

• 1 . giízök n1egjclenl•se utún se1n barnu 1n:1r -~·ncg a 
kl·.nsaY . .-\ roncsolúst ugyanis akkor \ck1nt.!uk t;c
fcjezetlnck. 1nidtn1 a kl·nsavgiízök 111eg.1cle1H'SC 
utún huz:nnosabhan forrah«.1 scin barnul az 1neg. 
I·lalogl·n és arzl·n cgyiclcjíi jelcnl{•lc e~ct~n ügyel
nünk kell, hogy a reakciós elegy lcglel.1ehli csak 
úlinenclileg hn.rnuljo11 n1eg, nehogy arscn ~-esztc
ség úlljon cH'i, 1-Ia yjzsgúla\.i anyagunk az arzt•n.t o.r
ganikus kiitl,shen (kakodils:iv-. arzenobenzol·k~·sz.1t
';nl·nYck) tarl:llntazza. úgy a rca·kciós elegy_ ktsz111. 
tclct;cd{'sc utún 1nl·g f{:l úrún út kell a h1droper
oxidos roncsolúst folylai\nunk. (;\ forrúsban lc\'Ü 
tön

1
t'.·nY 1:.l>nsaYhoz f) percen.kt'.·11l kh. 1 kc1n :1ofl/o

os l-I:!Ö~-l csurgatunk.) 
Ila eriJscn- fehérje\arll1hnú anyagot 
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csolnu1~~~. l~gy eliiszür 50°/o-os s:ilétron1s:l\·val (fl 
·kc111) to.bb ~zhe_n (-1-5-ször) lcfözzük (kii. 1 kctn
rc) a v1zsg~datt,„ anyagot. A to,·ábbiukhan úg,· jú~ 

l
runk_ cl

1
, n11n_! 1t1~111t~h.h le~rluk. !gy roncsolunl~ :~k

.:or 1s,_
1 
ia ~zus„. e 1~11·Jc ezüst tarhdn1út. ólonit<lpasz. 

vag~: o 0111 ~cno:s o 01ntartaltnúl. lovúhh:'t Jiiuan\'
l_~c1_1ocs, "v~1g{. I_11~an~lapas_z l~iga11ytartal1nút Shajt
Jllk n1enh.1l.11ozn1. Lz utohbi c·sc\bcn (l·i"-lll ""i, _ 
1 · . ) . 1· 'I n l.., l.l 
aro~as _. nHIH 1g 1111 .:ron1érclbcn dolgozzunk, hnrry 

a l~1gu3"j'''fes:-tesl·gekct el~crüljiik. (A kis Yia;;,
?.:.:~1~-ra 1gn1crt ~ anyag I~lennyis~get tehúl inind
osszc ~-0-~0.0~ g) A luganyl cs halogént is tar-
tahnazo v1zsgala\:1 anvano\ z'trl 1·ciiils e·] , . n "' . Z I lCll 

(Schulek-l'astagh~f{'le deszlillúlö!i kell roncsol
nunk. 

I-Ia arzens.zulfidol, vugy antin1onszu!fídot kel! 
r~111csolnun~.;,, ugy .azokat elöször 10°/o-os núlrou
luSh.'~.n 01d.1uk, 1.1:a.1cI 1-2 kc1n ao0!u-os 1-1:!():!-al_ ele
g;nt.1uk. a rcakc_~n.~ elegyet. A heves reakció lezai· 
!asa ulan a lehulotl oldathoz Ö\'alosan :i J,;:c 1n kt·i·i
s:~vat csur~atunk. n:ajd szahúlyszeriíen folyl:iljuk a 
kcnsa vas-h1drogen h1peroxidos roncsolúsl. 

I-la 111·\·t:1si szenet kell elroncso\nunk (orvosi 
~zcnet hasz11::lhalu11k az ivóvízbe szúndl·kosan bele
,1u!ta!·o_t~ _ _arzL'll!artaln1ú harcigúz quantitalív;s ad
szorpc10,1ara); ugy a forrúshan tarloll tlinil•t1\' kl>n
savas rcak:1os elegybe cseppcnkl>nl tü1né11\: sa!(·t
rornsavat .JUtlalunk. A roncsolós\ jelen es~tbcn is 
:Hl0/o-os I-l:!():!-d:tl fejezzük Le. 

II. l'la nagyobb n1ennyisl·gíí organikus anyagot 
kell elroncsolnunk (pl. 10-50 g lisztel. cukro! 
vagy cukorszirupot sth.) úgy azt tógasahh, niínlt'gy 
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2 l-es Erlen1neycr-lon1bikban 50 kctn vízzel és 50 
kc111 50°/o-os salétromsavval elegyítjilk s· hosszabb 
idörc (6-8 órúra) félretesszük, esetleg forró viz
fiirdörc hclvczziik . .:\ salétro111sav a szénhidrátokat 
fötörncgébc{1 axálsavig bontja le. lti.z eleinte heves 
reakció lezajlása után a lotnbik tartaln1íü nlint
cgy 50 kctn-re lcfőzzük. E cl·lból a lotnbikol• fer
dén, 1neghajlított azbesztes dróthúlóra állítva, an
nak ta.rlahnát élénken forraljuk. A. loinbikba is1nét 
50 kcn1 törnénv salétro1nsaval öntiink s ezt is111ét 
leforraljuk. E1:t az eljárást 4-5-ször 111egis1uétel
jük. A 1nár nagyrészt clroncsolt reakciós elegyet 
1nost egy általunk szerkcszle\iI1 150 kcin-es roncsoló 
Jon1bikba• csurgatjuk, ine1ynek tubusúra kisebb 
tölcsért helyeztünk. 1\ tölcsér fölé az egyik közle-
1nényünkbcn leírt lecsapó készüléket állítjuk. Ez 
utóbbiba ·töltjük a föntebb c1nlitcll részben ron
csolt reakciós elegyet. ;\ roncsoló lon1bikha 25 
kcn1 tötnénv kénsavat és 50 kc1n 50rJ/o-os salét
ro1nsavnt öÓtünk s a nitrú\ú keveréket, 1nelynek 
forrúspontja alig haladja ineg a 100°-ot, élénken 

A roncsoló lon1bik olyan (szükség esetén ar
zt•J1n1cntcs) jénai „durán"-üvegböl készült hosszú
nyaTtú göinbi'cnckü 101nbik, 1nelynek alkti1n1as 
helyen, oldalt becsiszolt dugóval elzárható tubusa 
van. A kél nagysúghan (150 és 500 kcru-cs ürtar
lalonnnal) késziilö lo1nbikot az alábbi rajz szc1n
lélteti, n1elyen célszcrüségi okokból a tubusba he
lycze:lt tlilcst~rt és a csepcgtctö kész\ilékct is fcltün-

lcttük. 

~~~ ) 
~ 

:\. _r~l1~clsolúst. n1i11desclrc liidrogl~nhipcroxiddal fe. 
,1czzu \. ic. tnar csak azért is hoir, , , . 
ntékekct gyorsabban cloxidftijul· ri.\ .1 lcbonlas1 ter~ 

i\Iiutún •tz 'I · 1· ·1 '· • . , ' • 1 Jen a.1 a roncsolúsnál , J· ~ " . 
111L'nny1segc tekintélves ·t 1···1·· l I" , '\ .~ensa\ · ·' ' 0 os cg e uzeserol kell 



ügyCHink arra, hogy a roncs,o!c\„„léífi1J)ik 1ii1'.íiiliimt''J'f! 
Jegfeljehh hnrna legyen, dc .-.)elole szo_:·n_ 1,·i·swosl;:ék 
ne vúl jnnak ki. :\ csurgatas schésscget 
szahúlv.ozzuk. l·Ia #.1négis inegcsnc. hogy a 
ele"V "n1cgfekctcclik. :uni azl jclcnJi. hogy 
rcalZciós tt·rhcn a II?\O:i n1ennyis{•ge. úgy egy n1á
sik lccsn1)ó készült•khiil iJ0°/o-os salétro111saval 
csurgatunk a roncsoló !ornhikha. Az cHízc!cs el
roncsolúsra használt lo111hik kiöhlítésére 50°/o-os 
sall·trotnsa\·at. esetleg kevl:s vizel is has7,.núlunk. 
J-{a netán zs"íi·os rl>szt•k vúlnak ki az eléízeJes ron
csolús folyan1ún. úgy czl chlorofonnhan olch·a 
csurgatjuk a roncsoló lo1nhikhan f'nrrúshan levii 

nitrúló keverékhez. 

gondoskodnunk. Erre az e1nlíteH roncsoló !0111hik 
kivúlóan alkahnas. 1\ lo1nhik hosszú nyak.út rneg
felellí úlh·úny segítségével a jól szclllizii fiilkc alsó 
nYílúsúha fektetjük s lartahuút l·lénkcn forraljuk. 
ugvanakkor tuhusút nyitva hagyjuk. :\ kénsav 
sií;·íí nchl'.·z füst alnkjúban gyorsan cltúvolitha.lö. 
1\ fülke-szelliizií szívó hatúsúra a tubuson t'.'s <\ 
roncsoló cdénv hosszú nvakún kcreszliilúran1lú 
lcvegti n kúns-avgtízökcl 1{1agúval viszi. Hitkúhb 
esetben a kénsav elpúrolugtatúsút plntina-cdényben 
folytatjuk. Ilyenkor a plalina-túl fölött 1nérsl~kelt 
lcvegöúrannnal segítjük elti a kénsavgőzök Pllúvo
zó.sú l. 

-il~y szükség szerint~-sulélroinsavat 
I·i:?():i-,[, ,CS('Pt~gtclíink a reakciós térbe. 

lc1rl .roncsol6 eljúr:í.ssal 200 „ 
slh. is nrúnylag könnven ron~ 

I~yen .. n:1g~· 1nennyisl>g(i any;ig salL"!
ro111sa\·val valo eloZPlcs l'lronc:.;0J„1s··11 ' 1 . l' 1 • - · • -• ·l -L'S ~r en-
rneyer-lo1nh1khan kezd!ilk 111t'" .\·, .11 .. " .·. 1··· 
1
"., t'1'·'·•1\d,.,\lZUr-

f on tnar 1 orún belii! (']folY<ÍS<><I< 11 ·\·' 1 ·· • . · l • : Z l' OZC(l'." 
roncsolasra az Plsií :dkalornn1·d ')00 J·c 111 · 1 · 

n „ , .• :-- Oj • ' - ' \"!Z(' l'S 
11„}·~1~.„u~n~ I .'J() - o-os I·f:\(b-t hasznúltunk. ()tsziiri 
lefo11.das utan ;)()() kL'lll-l'S roncsolc"r l 1 .1.1 j „. - '01\lll,)'\('SUl' 

gat:lu >: a fo1:!chh lPírl inúdon H Ill<Ír eliizclP~l'll. cl~ 
roncsolt sall'iron1s:1Yas oldatot .\ 111. 11.,11 . 1 ... -
0 1

. . . · · • o .:evpn·1· 
a ,cni kensay t•s 100 keni tiinu"1l\· I-L\"():i . 1 ' 

Bef . . „l 1 . 1 
'

0 1. 
• • . ,.c:!l'Zl'S~I •• Hlll?súlynzzuk. hogy a n1os\ leírt 
1onc.so:.1.s1 cl.1ar:1.s. !llet\·c· annak llll'll<'lí' • !·.'11 
cs·i!· v·1zl·1t 1 I 1··1 ··1 · 

111 
,.i l l ' ". ' ·' · n·r Y 0 szu '-Sí'g sz:•rint el is lt"rhl'liínl· 

A ke1n.szerck 1nennYisP"c"t i.s y-'i] 1,,., 1. ll · 1. 1. 1. 1 '" 
• • n • ,. •l l,! jll '· .- l 'l-

Jahan a roncsolús nairy 11y·\]·or1·11,,1 · 1.'·· .··1 1 .! .' , • , " , . n. t'1. ' ' " l'S dll ll (' \111-
!es! 1ge1~ylo kl·n11ai niliv('!t'!. !lH'lYnek lllt'll t "t , 
feladat l'S az elt·rc'!Hh'i ct·I szahjn ·llll'" el '

1 

.. A ~-u:~ntita!Í\· vizsgúlalnkha·n a r~;1c.so!úst kti* 
vc;1'. clJ~ll:as n1eg.~·ú!nsz_t:is:'1ra Yon:itkozt'>an rl>szhl'n 
111.11 n1cg.1elenl kozlt'llH'll\·einkre n""zlit'll 'IZ , 1. 
likai kl>zikiin~·yekrl' uta!t.111k. . „. ' . .ina i-

·v· „1 . .„. ~-~~gi.1 a qu;~lilal.~:· Yizsg:ílalok {'red1nt~1l\·eit1Pk 
J,?zlr.schcn ne f'leged.runk ineg nnnak JHlSZfa .közl1"
sevel, hogy c~l ,·agy azt az alkntörPszt csetler1 
nyon1okhan kinrnl:illuk ·\z jj,.,.,1 ,.1·zs"'ll"I. · · "t:i • • • • - -- ,.,, .,. 1 .1rgyzi>-
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könyvnek a szak}rli.í ncn1 sok hasznúl látja. ~Hn-
díg közöljük, ,hogy a vizsgúlatol 1nennyi anyagból 
vl~geztiik s a lalúll alkotórész 1nennyiségc hizlosaú 

nülvcn érték alatt van. -<j· 

v Gynkorlali példán 11c1nulalva az nlóhh cln1on· 
dollaka\, 111cgc1nlíl,ii.i.k, hogy a klizeltnullhan lis1.t
hcn és húzi"lhan végzett ta\liun1-vizsgúhll<link crcd
n1ényél n követkczökl~pcn foga\1nazluk: 

.!\. vizsgúlalr:i hPki.Hdiitl liszt lallinn1ol nent 
ttu~\ahnazol\, iilcl\"e annak n1e11nyisége - 200 g 
lisztben - hiz\osan kevesebb n kg-onkénli 5 1nikro-

gran1núl. A qualitnlí\' vizsgúlnlok ily 1nódnn bizonyos 
quantilalív érlcln1czésl nyernek. Nyugodtan állít:.. 
halljuk, csnk nz ilyen vizsgúlaloknak van gyakor
lati értékük. l·:s inindez yonatkozik - iuondnnunk 
se1n kcH - n gyógyszer·, illelvc a gyógyszcrkiinyvi 
vizsgálatokra is, inclyeknck a jü,·űhcn 1nég foka· 
zotlnhh n1érlékhcn kell qnanlilaliv irúnyha el· 

kanyarodniok. 

GlllENIKUS 
készítményeinket 

a hivatalos követelmé

nyeknek minden tekin

tetben megfelelő minő

ségben saját laborató

riumunkban készítjük. 

1HILLMIYER. és SEITZ R.a 1. 
BUDRPEST, v„ ZRillYI-UTCn 3. SZÍl!ll. 



Mesterségesen előállítható vitaminok. 
A 1null szúzad elcjl·n az orvostudo1núny nctu 

lttdütl nul"varúzatot adni az cn1bcri élclfolya1nalok 
c"ves elvftitozúsai l\·liíl. Annyi azonban kitiint a 
n~~(•figvclésl'k sorún, hogy a túplúlkozús és az ciu~ 
hct~ iilcl\·t· ú\lati lest fc jlüdésc közöll, 111ég nc111 
is111~rl ténvczc'ik n1iatl. c;lyan fiiggöség áll fenn, 
1nclv sok c.scthcn a szervezet felépítésében a ter111é~ 
szct~s fcjliídl·stiíl cllérö jelenségeket, vugy kóro: el~ 
vúllozúsokal id(•z clíí. Ez vezetett annak 111egalla~ 
pílúsúhoz, hogy a túplúlék, a1nely l~ulorik~1s érték~ 
hcn clcgcndií a test fclépit(•s{•hez cs az clel~olya· 
nTalok fcnntartásúl1oz, 11c1n ta~tal1nazza nundcn 
esetben az összes túpanyagokat. 1\lctv~ S{lk ~set}l~ll 
hiúnvzlk vnlaini. a1ni lPhctiíYl' tcnlll' :1 laplalck 

\t'\íC~ rclhasznú\úsút. , 
· A szúznd kilencvcnL'S l•veihen Eijk1nan hollandi 

orvosnak küsziinlu:ljiik annak felis1nerl·sl~l, hogy 
valóban a !úplúll·k 1negYú!lozlatúsúv:d gyóg-yítha
•o"I· c"\"CS iil'l''"Sl"'l'k. an1c1vek vala1nely cgyol-
' 1.- r"> • "ti ti • • • 

dalú l{;p\ú\kozúsnúl fcl\l·pnck. Gyc~rs eg~·n1a~ut:;1~-
ban is1nerclcssé yúltak a scorbul cs be:·1hcr~ gy.o
rryítúsának 1nódszerei. A hclegsl•gekcl av1lan11noz1s
~·ak, ellenszereit pedig vilanlinoknak nevezl(~k. 

:\· htdon1únyos kulalús irúnya n1eg \':>ll acl\:.'1 

C
··s .

1 
vi\·\<r bio\óuusai a ke1nikusokkal karoltvc W· 

. • •o o '! 
vid idii n\all lt•\jes vilúgossúgnl derí\et!C'k az avt n-

1ninozis alapjclenségeirc és egvn1;í.sutún "nvilvúno-;
súgra hozlúk a kutalúsok gnz~lag eredn1t-;1yeit. Is-
1ncrclcssl• vúlt n vila1ninok sukfélcst;ge és ezekkel 
a tanulrnúnyokkal kapcsolnlhan az :1nyagcscre kt"· 
n1iúja is hnlúrlalnnul kiszl>Iesl'dc!I. 

A jelen század elsií l•\·tizcd{•hcn 1núr a Yi!a111i
nok nagy csoporljút is111erték, A-B-C hctiíkkel .ie· 
!ölték és 111cgúllapítottúk. hogy ezen vegyületek 
igen kis 111ennyisl-gci sok esetben néhúnv 1/1000 
ing-ja ( = y) is kfejthel olyan kérniai ha1!úsl, 
a1nely ti szer\'czct lcr1nl·szetes fejliidéséhcz felll·l
lcnii! szükséges. A kén1iai kutatások cred1nénye 
rövi<l idií alatt az volt. hogy a Yilanlinokal 111{1r 

tiszta úllapothan is clii tudtúk úl\ítani. Ezzel n1úr 
acl\'a volt a Ichc!iíségc annak is. hogy a vitan1inok 
kl>1niai képletét rnegúllapítsúk, kulassúk a 1nolc
kula szerkezeti fclépítésgt. lovúhhú szún1okban fc
jczhcssl·k ki annak halli--d:„épcs legkisebb n1cnn \·i
~é~cit. ;\. kula'túsok ezcn a tl-ren i~ újahh n1cgh;pii 
fc\.Js1neres('\d1cz Yczctlck. :\z clií:'dlilol! vi!:uninok 
nen1 bizonyultak egységes \·egyiik'll'knt•k, hanc111 u 
kulalúsi n1etóclika fcjtődésé\'el rnindíg töhh és !iibb 
\'egyiilctet is111crtek fel, 1nelyck egy1nús n1ellett 1;s 
egyiitl fejlik ki a vitanlin halúst. Ezen \·cgyiilclek 
ké1niai 111cgisn1erésc ina rnúr valóban oda \'ez0!ctl, 
hogy lll'lll is vitaniinokról. hailen1 olyan vcgvii!e· 
tckriíl heszéliink. n1elyck vala1ncly jól n1egha·1:1:·0-
zoll vitan1in·halúst fejtenek ki, inert kitün\, hogy 
.sokszor egyn1ústól 111essze {Illó \·egyiilcteknek vita-
111in ha!úsa ugyanaz. 7'.Ia 1núr a vilarninokat a sej· 
tek olyan terniésze!es alkatrészeinek tartjuk. nic· 
lyck a szervezet élctfolya1nalnit a \·egyület tulaj· 
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donságainak· 1negfcJelüc:1 kén~iai _értclc1~1bcn v:1gy 
1negindítják, vagy akadalyo.zz~~k: ugy, ~n~.n.\ ~1 ~~en1-
csőbcn vénzelt reakciók leiutasat a kulunhozo ve
gyületekkel, yagy fizikai hatásokkal befolyásolhat-

juk. . · ·i · · 
.A. vita1nin ki.!rdés ilyen alakulasa inas v1 agt-

lásba helyezte a vilu1ninokat _ l·s, Ie!1ctövé 1tclte a k~
nlikusok olvan irányú kutatasa1t 1s, hogy a tcr111P
szetes tápÚi!ékhan fellelhető viltunin hatúsú ve
irviileteket svntclikus úton elüúllítoll olyan vegyü
f~tekkel pú!Óljúk, n1elyck kénliai tulaj<lonsúgai a 
ter:rn.észetcs vitan1inokhoz hasonló vitanün hatást 
eredn1énvcznek. 

f<ry ~ 1925-hcn \Vindaus .Ergostcrinl.Jül ultra
iboly; sugarak segítségével olyan tcrn1ékekc_t úllí
tott elö, n1elyek a D vila1nin h~t{~sút n1l.!ta~tak .. 

1933-ban Fritz Payer syntclizalla a C v1tan11nt, 
1935-ben a B:!, 19a6-ban a B1 1H:·l7-ben az . .\ 

vitarnint, úllílottúk elő 111cslcrségc~c1.1 t:s n1a az E 
vilanlin clöúllílúsúnak a n1ódszcr~1 1s 1s1_111:rctcsek; 

Ezek az új syntctikus vitan11nok k1vanatossa 
teszik, hogy e;, alkalo1n1nal újból ~llckintsii.1~ a 
vitantinok újabb irodaltnát, hogy 111cg1sn1crk~<l.Junk 
az c'rvcs újabb vegyületekkel, n1elycl~ gyogys::c
részt'·szcn1ponlhól annúl in'.-.úbb .. sz.~tn11ll~ati;;:k „cr
dcklödé.src. 111erl gyógyszereink kozolt 1nn~~1t:t tobb 
és több synletikus tennl'k fog jclcntkezn1. 

" 1-Ians Vogel: Chcn1~e und 'l'cchnik dcr Vita-~„ 
min, 19!0. 
l)r. Vuk ~Iihúly: Vita1ninok és vita1ni11(tl-. 
sorsa konzerválás közben, 19-!2_. . . 
I-Ians liankc: Vítan1ine und Cl11rurg1e, 19•1.3. 
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A. vilan1inokkal kapcsolatban érdekes tudni 
:1zt, hogy a vitn111inok adagolúsa · ne1n 1nindcnkor 
sziintcli n1eg az avitaminosis tüneteit. .A vilainí· 
nok. halúskifejtéséhez legtöbbször hizonyo.s fé1n 
ionok jelenléte is szükséges. Igy pl .. az A vita111in, 
an1ely a szervezet oxydációs folyatnalail szabá
lyozza, ,·agy a e vitan1in hatáskifejtésl;hcz, vas 
ionok jelenléte szükséges . .-\. B1 vila1nin cukor· 
eléget() halúsút réz ionok, az l~ vitan1in elvetélést 
gátló halúsát n1angún ionok jclenlétéhen fejtheti 
Id. l\Iás esetben pl. a B2 vita111i11 n1agúhan cgyálta
Iún ncn1, dc h:1 a vitan1in fosforsavval estcrifikáló
dik és proteinhez kötüdik, úgy a vit:unin halás 
azonnal fellép. A vila111inok halús111ehanizn1usainak 
lanuhnánvozása állalúJ.i,,.::n azt az crcchnényt hozta, 
hogy a vitan1"inok növén·~·i szcrvczcthen is. fehérjé
hez kötü!l úllapothan vannak és ez a kötöttség 
-jútssza a legfontosabb szerepel a vilan1in halús 
szcn1pontjáhól. Ilyen köriiln1ényck közölt a vita
tninok 1ni11l enzin1Pk 111íiködnck t'.·s ha tneggondol
juk azt. hogy nz úllali szervezet is csak úgy hasz
nosíthatja a vitan1inokaL ha azok fosforsavhoz l>.s 
fehérjéhez vannak kiítvc. a1nikor sokszor tnint 
cnziinck v. horn1onok jelennek n1cg. tennészctcsv 
nck tartjuk azt n felfogást, hogy a vita1ninokat a7; 
cnzi1nckcl és horn1onokat a jih·(ihen ncn1 lehet 
cgy111ástól- l'ikiilönílvc tárgyalni. nnnúl kcvéshhé. 
n1ert ezen \'Cf,')'Ületck ké111iai sajútsúghan is olyan 
közel úllnak cgyn1úshoz. hogy ugyanaz a vcgyii· 
let egyszer nlint vitan1in, 1nús esethcn n1agasn1olc-
kulájú yegyiilclekh<'z kötve n1int cnzin1, Yagy hor
n1on jelen tkczik. 
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Ezc!L a tl>.nyck 1nost n1úr arra vezetlek, hog:y 
a syntelikusan cHiállított lcr1nékek ncn1 is ncvez
hcti1k vila1ninnak, inert csak a szervezet <llakítja 
út alkaltnas köriiln1énvek közölt vita1ninokkú. 
Ezért sokkal helveschh. ké1niai nl•\'Vcl jelölni a 
készíttnényckel, p.i. nscorhinsav, aneurin, nikotin
sav, lokoferol, stb. :\cin használhatjuk azonban 
ininden esetben a kl·1niai nevel, inert gyakran a 
vitanlin né,· csak gyüjtií nl~v és egy egl•sz vcgyiHel 
csoport érlendö az elneve;r.és alall. Ilyen pl. a D_ 
vagv a B vLtanlin. · 

·Ezek után tekintsük út a vila1nin vegyületek 
rendszen.'.~t. 111clynck sorún rú1uutatunk az egyes 
vegyületek n1estcrsl•ges elöúllítúsának lchetiisl!-

gcirc. 

I. Zsírban oldódó vitaminok: 

'l'clíteHcn alkoholok. n1-elyCkrc jcllc1nzii. 
egy. vagy töhb kctliís köt(•st tarta\Jnaznak. 

S le r i n szú r 111 az l· k ok. 

Vila111in lJ: 
A cholestcrinl úllandóan kísl·ril ergostcrinhiíl 

uHraibolva sugarak halúsúra D \'ila1nin keletkezik. 
A hesug~1rzús.l 1neghatúrozntl hullú1nhosszú (250-· 
:300 111 ,11) ultraibolya sugárral ,•L•gzik. azonban a 
sugúrzús idi.ítarta1na cnlinens szerepet jútszik i~z:::; 
átalakulúshan. A licsugúrzúsl quarc cdé11yl1en, lu-1~ 
gos oldatban és légüres tl·rhen vt"gzik: a kclctkezctl 

tcr1nékck a kövctkczlík; 

Ergostcrin · - Lu1nislerin - ·rachyslcrin - Vita· 
1nin D2, 1'oxislerin. Supraslerin 1, Suprastl'rin II. 

Az egyes .tcrnu'.·kek fizikai és ké1ui:d tulajdon~ 
súgokban különböznek cgy1núslól. úgy. hogy ;1 

\'ita1nin D2 tiszta állapotban is c\éíú\líthalú. 
A Lun1islerin :i vila1nin D2-vcl jól kristúlvo

sodó 1nolckulúris \'együlc\cl alkol {•s czl a Yitai~lirn 
kulatúsok elején egységes Yegyii!etcknck lartol!úk. 
~la J)t Yit:uninnnk nc\'c.>zik ezt a Ycgyiilt.•1 kon1pll'XU-

1nol. 
.:\ kövctkezií tennék a Lun1istcrin. Hll'lvben az 

egyik gyiirií felszakad (•s így csak húro~ll zú:.·i 
gyiirü 1nurad sl·i•tetleniil a 1nolckulúhan. :\ntirachí
tikus hatúsa nincs.,__.,~lc a \'{•rszl·run1 111l'sztiikrl•I je
lcntiisrn cn1eli. I~nnek dchydro szúnnazl~ka 'nz 
A. 'I'. 10 (antilelanus anyag) nl·vcu forgalon1ban 

lévö gyógyszer. 
A bcsugúrz:'ts legfonlosai>h lennl·kc a Vilantill 

l):!. Az ergostcrinhiíl 12 órai hcsugúrzi'issa\ lHJ
0
/o 

Vita1nin D:! keletkezik, 1nelyel az eiiyéb tern1t'·kl'k~ 
!öl !gcn kfiriihnényes tiszlílúsi e\.it'irússal ,·úlaszla~ 
nak el. A Vit. D:! l)igiloninnal nclll ad csapadC:·kot. 
savakkal sze1nhen nc111 ú\lanclú. ncn1 YÚ!lozik azon
ban forn1aldehydtlil. kl~ncssavtúl. kl·nhYdro"l>nlc'il 
és hydro~cnhypcroxydtól. ligyancsak el!~~núll:-ia lú
goknak. Erdckcs, hogy vacuu111ban 125'.) -on lion1lús 
nélkiil suhli1núl. 180°-on kl·t. optikailag aktív isq-
1nér Ycgyii\ellé alakul: pyrocalcifcrrn\ra l>s isopYro
calcifcrrolra esik szél. '.\IinLlkl't szúr1nazék h:~lús· 
talan. A túlsugúrzott ergostcrinbt'il la~\ctkezéí supr:1-
sterinek n1érgezií hatásúak. 

A D2 túla<lagolúsa is úrlaln1u!'i lehet. . .\ 1nérge· 



zés tünetei: az étvúgytalansúg. súlycsökkenés. 
diarchea, az egészséges szövetek cln1eszesedése, 
1nc1yhez a 1néz a csontokból vonódik el. Azonban 
a túladagolús cs-ak akkor okoz hypervita1ninosist. 
ha a 1lilan1in 1nennyiségc a terúpiús adagol 200-
szorosan n1eghaladja. 

~\ csuka1nájolajban, tojúsolajlian, vajban, friss 
go1nhúhan. anyarozsban, rizshéjl1an. valan1inl a 
zöld fözelékekhen talúlhaló l) \·ita1nin ne1n azonos 
azonban kénliai összcll·tclben a incsterségcscn elő
úll~.t~~~, 1)2 _vilanlinnal. n1ert ez az ergoslerin nl•gy 
gyurujel va\\ozallanul larlaln1azza t~s az alifatikus 
oldallúnchan van elh"n'.·s a kcllií köziiöl't. Ezt a tcr-
111észctcs \·itan1inl D:i-n1al jelöljük.' anü 1nesters1!ne
scn is clöú\lílható í'-dchydrocholcstcrinbül 111~"
fclclií bcsugúrzússal. _-\ J):1 \'ila1nin sajátsú"aib:~n 
alig különbözik a D:; \·i\a1ninlól, söt anlirachitikus 
halúsa is ugyanaz. · 

A vita1nin J).1 ;1hha11 kiilünbiizik ;\ J.):;-ti\l, hn"V 
az alifatikus nltlallúncban hydrúlt ketl(;s kötl·s vt~~-. 
:\[ t~s lerségcsen 2 2-de hyd roc rgos ! l' ri n l iü 1 besugúrzús
sa I úl\Ujúk cH.í. ;\ tern1l'szctlicn nc1n \alúlható. 

A vitan1in l):;-iit a i-dehvdrosilosteri11h\il 
ugyancsak l1csugúrzúss11! 11yt>rik. (!atúslH1n B0--40 
szer gyengl·hh. n1inl a J):;_ 

. A Vitatnin J)n a 7-dl'hydrostiginas\l'rin l>esugúr
zasakor kell.·~kezik. 111elynél azonhan eddig alig 
tudlak hatúst kitnulatni. · 

A kövelkezií túblúzatban a svnlelikus D \ i!;t-

1ninok képleteit és hatúser{ísségé ;1djuk: 

Bmttó képlet 1 

C"H.J.10 
C:2;ll·l·IŰ 
C28-l-f.rnO 
CwH-180 
C"llrnO 

besugó.rzott sterin 
v. sterin S'lármnzCk 

ergostcrin J):; 
7-tlehydrocholcster 1):1 

22-dihydroergosl. n.1 
7-dehydrositosL J);; 

7-dchydroslign1asl. l)n 
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-!0.000 
-10.000 
-!.()()() 

1.300 
alig 
kin1utat
ható 

Azonban nen1c:;ak a íelsoroll slerinckböl, h·\
ne1n azok eslercihöl is nverhctiink anlirachiticn'i 
ter1nékekcL :\z így kclctk.czetl ,-cgyiilclckcl nen1 
szoktúk tovúhb liszlítani, hanein ú. n. koncen\r.1-
tun1okat készítenek bclüliik l·s így hozz{1k forga
lon1ha. Ezen n1cslcrségl'S ,lcnnl~kck a gyógyszcr
készítn1ények céljaira sokkal cl·lszcrühbck, nH:rt a 
kl~u1iai l's rizikai hehatúsokkal szc1nbrn e!h~n
állóbbak, 1nint a tiszta \'ilan1inok. 

:\z crgostcrin tarlal1nú l·lrhniszcreknl·l szln
tén alkalinaznak licsugúrzús!. nliutún azok anli
rachilikus halúst fejtenek ki. Igy egyes túpliszlc
ket, búzalisztet, si.il kész sütc1nénvel~el is készíll:
nek hesugúrzott alapanyagból. 'l'~henek, bcsugúr
zott é\eszlií etetése ulún 111agas l) vilatnin tarlahnú 

tejet adnak. 

' 



Pol,„en szúr111nzékok. 

\ 1itarnin .-t~ 
1\.izárólag az úllali szervezetben la1álhaló, noha 

az úllrnli szervezel ezt ne1n képes felépíteni, hntH'n1 
a növényekhi\l veszi út a túplú1kozús alkaltnúval. :\ 
növényc.k azonban ncn1 tartahnaznak .,A" vitanünl. 
hanetn nnnak provitaniinjál, a carolint. vagy a 
lcngcribcn kryptoxnntint. A carolin a növénycvü 
állatok 1nújúhan oly n1ódon esik szl~I, hogy 1 11101. 
(1 carolinhól 2 11101. ,,.-\" vita1nin keletkezik, iníg az 
u. és ·1 carotinból csak egy-egy 11101. vittnnin hasad 
le. l·Iúscvii állatok 1nújúhan a carotin nc111 hasad 
szét vHatninra. I~zck inás úllalokhól veszik út a 
kész „A" vilanlinl. :\ 111acskúnúl ezt a jclcnsl·gel 
kiilönöscn tanuhnúnyoztúk. 

„A'' vit:.uninl lcgnagyohh · n1ennyisl·glicn a 
halak 1nújolajúhól nyernek, dc ez a incnnyi'il:g nt·n1 
cl(~giti ki a szükségletet, így a pr0Yita1nin az, an1i 
a lápszcrekhen és gyógyszerekben he!yetlesi11~ni 
tudja nz .\ Yila1ninl. 

Carolinl a csalán {·s n."pa lcveleihlil. Yagy :-.:"1r-

gar(·púhúl állítanak clií. a111ely alkalonunal t>gyüH 
nyerik ki az a és P, lo,·úbhú igen kis n1cn11yi·d·g!Jcn 
a l' carolin-co1nplex.un1ol, :.nnclynek henzolos, pcl
roléll'rcs„ vagy benzines olda,túhól jóddal dijodid 
alakjúhan vi"ilaszljúk le a r-~ carolinl. 

A lcrn1é.szelcs carolin tnellett egész sorúl úllí
luttúk clü a ntesterst·gcs proyHa1ninok11ak, 1nclyd\. 
tnindenikc yi\nrnin hatást fejt ki. ~legjcgyczni ki
vúnjuk,· hogy inindcn itl felsorolt vegyületben nz 
.,A;. vilan1i11 zúrl jonon gyürüs rl·szc vúllozallnnul 

n1cgvan; 

c.1olls6J::? . 
C-rnlI:rn 
c.1011;;1;.();! 
c.rnllsn.1;! 
c.rnl-158 
C-rnl·I;w() 
c.101-I;;sO:i 
c.rnJ·I;;o();! 
C.rnfü;02N 
c.rnlI;;c~() 

(',30J-I.rnü 
CaolI·1t01\ 
(',;!r.J-I:iaC>N 

CL carotin dijoclid 
u dihytlro-carotin. 
a st>1ni-carolinon 
il carolin clijoclicl 
j1 dihydro-carolin 
P carotinoxy<l 
0 OX'.\'(.'ill'Otin 
f3 sc1nicaroti11011 
B sernicarolinon 1nonoxin1 

· B clehyclro-semicarolinon 
B apo-2-carotinal 
B apo*2*caroti11a\-oxin1 
11 apo·-!-caroli1n1l*oxin1 
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l\Ieg kell crnlíleniink n1l•g azt. hogy 111a 111úr 
két „A' vila1nint küliinhöztctünk n1eg :\1 és :\::: 
vila111int. A tengeri h:dak 111újúban ;\1. az l·<lesvíz.i 
halak 111újúhan A::: fordul e\ií. 

;\ két n1olckul:1 kiizü\\ szerk(1zeli kiilönhs(•g 
Yall, ugyanis az :\;! jonun gyürii.iébcn 2 kettc'is kö
tés áll fenn, tníg az :\1 n10\ekul:'ihan csak 1 kettiís 

kiltést találunk. 
'fiszla állapotban az .... :\·· vilan1in kiizönst~ges 

hö1nérsl•klelen súrgús színíi olaj, inely Yízben old
hatatlan, de jól oldódik zsíros olajokban, inclhvl
alkoholLan, benzolban„ t~terben„ chlornforn1h:;11, 
pctrolétcrhen. A \cycgün 120°-on ric~húnY úra alatt 
clhon1lik, ugyancsak .vúll<lZÚsl szenve.d -ultraibolya 
sugarak hatúsára is. A n1nlekula cri\scu telítetlen 
volta az 'oka annak, hugy annyira l~rzékcny az 
oxydúló szerekkel (•s hatúsokkal sze1nhcn. Ezl~rl 
pl. a pcroxyd-képzö olajok, a ferrichlorid, az ozon 
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stb. clpusztítjúk a n1olckulút, 1níg az olíva olaj.' 
sesan1 olaj Cs :l. földi111ogyoró olaja, nliul~tn ezek 
nen1 pero:xsd képzéík. jó oldószereknek lnzonyul~ 
tak. GyengC saxak és lúgok, arnennyibc~1 az. oldat~ 
han levegő nincs, halúslalanok az A vrta1n1nokra. 

Chron1an csoport phenol 
szár 111 azé k a i: 

Vilanlin „E'' Tocophcrol elvctélést gátló anti~ 
slerilitús vitan1in . 

• A.. lcnellerje<ltehh vitantin, 1nclyct az állati 
szervezet ~en1 tud előúllilani, dc a zöl<l növények· 
hen a szárított fözclékben, a szénában, zsíros ola· 
jokhan, gabonafélék e1nhrio olajáb~1n igen nag~· 
'1nennyiségl1en talúlható, azonln~-.n crdcl~cf; tudn~ 
azt, hogy azokhól a növl·nyckbol, vagy noveny1 
részckhöl. n1elvek carotinoidokat nen1 lar;\aln1az
nak, hi{u~yzik ~tz E Yilan1in is. Az ú\lati szervezet
ben uarry<.in vúllozó n1ennyiségbcn található fel ez 
a '7itru~;in, inert incnnviségc a táplálék 1ninöségé
liíl fiigg .. A szervezet a~onhan a vilarninl hosszahh 
idPig- rak!úrozn:· képes. 

~.A húzacsífaolajból eHíállítolt „E" vi\anlinból 
két alkatrészt kiilönítcllck cl. :\z egyik phcnol~ 
hvdroxvd csoportot tarlahnaz. az a 1'ocoph(~rol, 
sih kl·s.ühh egy y ·rocopherolt is sikerült leYúlasz
tani. l~zck kli;ül az u a 1cghatúsosabh, iníg a [i és 
y kisehh Vrtékií. Ez n húr(Hn vegyület együtt ké- „ 
pczi az ,.E" vita1ninl. 

Az E Vitan1in narancssúrga olaj, mely 0°-on 
1ncg1ncrcYcdik, jó<lszú1na felliíniícn 1naga!-.. Zsír
ban és olajban kilíini.icn oldódik, vízben oldhulat-
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1an. I\:iválóan oldúclik éterben, pclrolélerhen, ben
zinben, benzolban, chlorofor1nhan, de jól oldható 
ahsolut alkohÍ1\Ji:1n, acetonban, pentanl;an. 

I~gyikc a 1cgl1üúllóhb vilan1inok.nnk, 200° -on 
niég a levegtin El'lll pusztul el, dc vacuu111han el
bírja a 250° -ol is. i\.olloidúlis closzlúshan Jillra
ibolyasugarzús hatúsúra levcgiin is tiinkrcn1cgy. 

Erős oxyclúló szerek, n1in! a pcnnanganal, 
czüslnitrúl. ferrichlorid 1ncgl{1111adjúk a Vi!a1nint, 
éppen úgy, nlint az avas olajok. Ezért a vila1nin 
oldásához csak pcroxydot ne1n képezi\ olnjok. 1nint 
oliva, sezán1 t.'.·s arat"his olaj hasznúlhatók. Ebben. 
a tekin!elhen gyorsan avasodik, dc hydrochinon 
hozzáadásával az avasodústól hosszú ideig n1eg
óvható. Cgyanis a hydrochinon gyorsabban és 
könnyebben oxydúlödik, 1nint nz olaj és így a lo
copherol 111in<la<ldig n1cg!arlhatja a ha!úsúl, nlÍg :1z 
oldatban lt.'.·vc'i hydroehinon 1nl·g oxygénl tud fl!l
venni. :\lkúliúkkal sze1nhen alacson\':tl1b J1ii1núrst!k· 
lC'tcn tneglehe!űsen úllandó. 1q:.;y:11;is (·llcnúllú' sa
vakkriI. sze111h:n i\ n1e1:t 20°/o súsa_" tiihh órún :'ll 
ne1u kl'pes SZl'lroncsoln1 a n1olckulal. 

A 1'ocopherul synlclikus elüúllitúsa n1úr l~l38· 
ban sikerült I\.arrer-nek. aki a 1no!Pk11lúhan ll>vi.i 
két külön inagol, a lrin1cthyl-hydrol'hi11011! l·s a 
phytolt kiilün-ldilön is cltíúllílolla, tnajd a kclliiböl 
fe!Ppítettc a 'focophcrol!. ~da n1:'1r töbh szahada!-
1nazott cljúrúst is111criink az u. t'·s :t n 1'ocophcrol 
1ncstcrséges clűúllítúsúra. 

A syntelikus kl~szíl1nl~nyek hatúsa. n1Pgl'gyezik 
a tennészcles ,.E" vila1nin halúsúval. Az ernlítclt 
1nestcrséges Ycgyiilelekc11 kívül (•gt':sz sorút :'dlítot-
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túk clú azoknak a vcgviiletek1u•k. an1eh:ek E vita-' 
rnin hatúsl !ejtcl1t>k ki: Ezek a vcgyiilc~tck sokszor 
pngyon n1csszc esnek cgy1nús!úl, dc a hatús 111inde11 
esetben kicll~gitő. Igy 1niulún a készíltnényck szún1a 
igen nagy. csak a csoportokat soroljuk fel. a1nclyhe 
azok „,be:-;orozhatók. 

Chro1nan sz{1rn1azékok 
Cun1ara11 
Cun1ari11 
Cu1uaron 
.-\.llylphcnol 
I-Iydrochinon l·s chinon 
Phen o 1 h yd roc h i non t•lcr 

a vegyülete 
:l 
1 
1 
:1 
9 

1!l 

A fclsoroll vegyületeknek, de a tucnphcrolok
nak is, az a saj{dsúga, hogy az cziislnilrúlot hidc
gCn lassan, 1nclegít,·c gyorsahhan rcdukúljúk. Búr: 
ez a reakció ne1ncsak az „E'' vilantinok tulajdon
súga, n1égis hasznúlhatjuk annak qualitalív kin111-
talúsúra. 

Az E vita1nin-hiúnv az úllaloknúl abhan úlL 
hogy a spernut scjtn1~1gja visszah~Jlii<lik és így 
1ncgtc:rn1ékcnyíl('src lll'Hl alka\1nas. :\. terhes nös
tények viszont e!vctl·lnek. hosszabb avita1ninozis-
11úl pedig \ennl·kctlcnnl· vúlnak. 

Nap h l o eh i n o n s z {\ r 111 a z é k n k. 
Vilan1in !\. antihii1norrhagikus vila111in. 
Sziunollc\·ií 1nc1111yis(<gct larlalrnaz a parndi-

csont. spcnúl. kel. lucerna. vt>dgcsztcnyc, kendcr-
1nag, súrg:tr0p:1. clisznó111:'1j. ki:vesebbel lart:1ln1:·z-
l1'.'tk a ~abouafl·ll>k tcnnl·st>i. Yilt1111in hiúnyúban a 
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vi!r ah-.1dó kl~pcssl:gc csökken . ..\_ htír alall :1 cson
tok 1ncllelti iz1nokh~1n különtiscn a szúrnyasoknúl, 
n 1nel1kashan, a nyakniil ,„!rö1nlés lép fel. 1nclv 
K vila1ni11 hntúsúr:1 gyögyul. Az e1nhcrgyógy(lsz:1l
!Jan kiilönöscn úji.;zlilöltl'knl•! jútszik nagy szerepel. 
inert a víta1nin hiúny protro1nhin csökkcnPst von 
n~.'~ga után. an1i !udvalcviiifg a v{•rah·adús tényc
zuJC. 

Hcndcs kürü\JnényPk közölt fclniíll c1nhcrnl~l 
avilatninozis ncn1 léphet f'el, inert a vékonybél 
baktériu1nai közi.il a hacleriu111 coli t! 1\: vita1;1inL 
~yntetizúlja Ps íg~· nagy n1cnnyiségíi vila1nin tcr
n1elíidik a szervezetben. 

Szerkezetét töhhck köz.öll :\. Klosc úllapílolla 
111eg. Eléíhh a Phthiocolt, n1clyet n1úr eltihh Lsn1er
.tek. hasonlítoll:t össze ;i tennésze\es vil:11ninnal. 
1najd n1ikor kiderült, hogy a h~1tús ugyanaz. de 
1/500 gyengébb, vizsgúlat túrf.{yávú \ették ·a hn1nn~ 
Jog sorozat töhbi lngj:'1l is. n1clyekrül kidcriill. hogy 
vala111cnnyi hiin1orrhagikus halúsú. EhhP a sr1ro
·zatha tartozik a T\:t ,-·it:unin is, a1ni ~-1ncthvl-B
phytyl-l-·l-naphtochinon. Synthesisc igen eg)·sze
riíen {'s sítnún 111egy. tnclhylnaphlo('hinon és 
Phytol kondcnsaciójával. 

:\. K1 vilan1in súrga olaj, lúg és ft~n~· (<rzl·kcnv. 
·nH:gvi!úgitv.1 .gyorsan szétesik. Lcvcgiín gynrs:{n 
,oxydú\{idik. 

1-falakhól isolúltak egy 1\::? vilanlinl is, 1nely 
;gyengt~hh halúsú. de ntindcnben egyezik a I\:1 vila
·1nin.nal. Szerkczel1'.·t L. F'. Fischer 2-8-dif'arncsil-1-
4-naphtocltinonnak tartja. ~Iestcrségcsen n1ég ncn1 
úllílo!lúk cHí. 
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A kö\'elkezö túbl<'1zat 111utatja a 111cstcrségei:cí1 
elöúllílott \'cg);iiletek hatáscrüssl·gét a 1\.1 vita1uin
hoz viszonyítva.· ~ 

A hatásos napi 'adag 

·vila1nirr I\.1 
2-111cth y 1-1--!-na pt och i non 
2 ncthyl-1-•1-naphlochinun 
2-3 diincthyl-1--! naphlochino11 
a nnphloch.inon 
2 oxynaphtochinon 
u tocnpherylchinon 
2-5 din1ethylhenzochino11 

1 
1 

200 
50 

10.000 
10.000 
10.000 

2 .OOO 

A ·lúblúzatban fclliinik a :!-1nethyl-l--l naphto
chinón, 1ncly hnlúscn'.íssl~gbcn azonos a vitn1nin 
l\.1-c\. Ezt a vcgyiilctc! szívesen hasznúl.iúk injcl:
ciók készHésére is, inert gyenge alkúliúkha11 oldó

dik. 
Az u 'J'ocnphcrylchinon pedig az „E.; ,-ila111in-

núl leírt ·rocophcrolhól oxydacióval úllíthalú cHí, 
anilkor (1 1'ocophcrylchinon keletkezik {:s ezen 
változással elveszti az I~ vila1nin hatúsú\ l~s kifeje
zetten I\_ \'ihnnin hat:ísl feji ki. 

II. Vízben oldódó vitawlnok: 
:\ e u k n r e s o p o r l k e tol ne l o n j a i. 
\·ilaniin C (Ascorbinsav 2-kelo-1-gulonsav). 
:\HndcnekclüM a züldnövények 

legtöbb ascorbinsaval. (io1nhúk, -vagy chlorophylll 
ncni tartaln1azó ni"ivl·nyek ascorbinsa,· n1cnlcsek. 
Igen sok ascorbinsaval lalúlunk gyiiinölcsükht~n. 
zöld flízelékekhcn, de nincs pl'.ldúul a sze111 ter1né· 
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sekbcn. Ebblil az is látható, hogy az ascorbinsuv 
az assiinilúció ·egyik fontos faktora. 1~rn1ésekben 
többnyire ott talüljuk, ahol a szénhydrútnkon kh·ül 
a tern1és org:ulikus savakat is larlahnaz. 

Az úllali szervek is lartal111aznak C Yitatnint. 
111cl!i!k.vcse kéreg, a sürgalcsl, a hypophysis elsü 

és húlsó lebenye, a ll·p aránylag igen sok ascorbin
saval lartahnaz. ~\llaláh:in az úllati szervezet nen1 
képes ascorhinsavat felépíteni, azonkívül behizo~ 
nyosodolt, hogy a kutya. és patkúny e \'ilan1int 
synlhclizúl, tovúJihú HZ északi lakók [. \ritanlin 
nélkül is egészséges életet élhetnek, a1ni ~unclle!L 
szól, hogy a „C" Vitanlint a szervezet pótolja. 

:\. ler111éSZCICS C \Tila111in alatl' ne111 tisz!Ún 
ascorhin-saval, hanc1n dehvdrúH. vagy kölötl for
n1útun1aJt is l·rtjük. 1Ztil(~nii,scn húrorn alakha.n 
talúljuk fel a lcrnH~szelbcn: 

1. 1-ascorbínsav, 
2. dehydro-1-ascorhinsn\', 
:·L ascorbigen (külült ascor!JinsaY). 
Az ascnrhi11saY L'rŐscn rcdukúl. Yizcs old:da 

johhra forgat. \'an halra forgató ascorbinsav is, 
a1nely azonban, ininl ·vita1ni11, halústalan. :\ kris
tályos scnrhinsav le,·cgőn nen1 változik. azonban 
vizes nldnta. ha az oldatban fl;n1 ionok vani1„1k. 
lcvegii jelenll·lébcn. gyorsan oxidúlódik. és eh·e~zli 
antiskorbul hatásút. ;\ növényi sejt anyagcseréje 
folya111án úllandóan oxidúlódik, aniikor dchvdro~ 
ascorlJinsavYÚ alakul. Ez a vcgyiilct is antisc~1r11u\ 
hatású és állandóan visszaalakul ascorbinsnvYÚ .. A 
ter1nész.ctes e \'itaJnin n növényi sejtben ho1nlús 
nélkiil hosszú ideig vúllozatlanul 111eginarad. 111er! 
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bizonyos védő anyagok (glulathion) kíséretében 
van a p1aZ1núban felhalmozva. Ezenkívül egy kö
tött ascorbinsavitl is tartall11az a növényi szervezet: 
ascorbigent, a1nely kb. 70°/o-a az összes nscorhi

gensavnak. 
A C Vitaxnin szerkezetének 1negis111erésl~vel 

kapcsolatban Rcich:stcin 19iJ-í-hen 111es lerségesen 
úllítolta elü a 1 ascorhinsavat és röviddel utána 
errész sorozatokat állítottak clö az ascorhinsav 
" 1 . hon101ogjaibó1, 1nelyek egy része az ascor J111sav 

biológiai hatúsúhoz hasonló hiú-reakciókat 
ki, nlÍg egy 1násik része a vcgyiiletek.nc1.: teljesen 
hatástalan volt. 

Felsorolunk néhúny C. \ritnn1.in hatús·I 
syntetikus tcrn1ékel: 
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ké1niai hehnlúsokknl szcn1hcn igen cl-

Elöúllitanak ezenkívül zsírban oldódó „C'' 
Vitatnint is oly 1nódon, lH>ffY ascorbinsavas nút

pahnitinsav-chloriddal 111elegítenek. Ezt az 
szintt;n né1nel szahadalo1n védi. 

N i t r o g frn 1t. art a 1 n1 ú h e te r o e v k-
1 i k n.s \·egy_iilclek. · 

Pyrhni<lin 1naggal hi:ró viln1ninok. 
1'ilan1in B. 

1 :xslo-ascorhinsav {\ríta1nin Cj 
u aCzoxvt-1-ascorhin~av 
1 rhan1;10 ascorbinsav 
d-araho 

halúsfok 
1 

J /él 
1 /ii 
1 /20 
J / 40 
J/50 
1/HO 
J/100 

Ezen csopol'tbn B1-B;-ig olyan vegyületek 
n1elyek többnyire egy1uús 111ellett for

elö a ter111észctben, de ké1nini tekinlethen 
n1essze esnek egy1nústúl. Egyes vegyületek a11 

en1beri szeryczel :.z{unúra nélkülözhetetlenek, rnig 
teljesen hiúnyozhatnak, <le ugyanrzekel 

egyes úllatok nen1 nélki.ilözhctik. 
B1 \ 7ilanlin a növényekben igen nagy n1ennyi

,,,,u!ie11 lalúlhaló a lilhbi B \.rila111in túrsasúgúhan. 
úllali szervezetben kis n1ennyisl·gt>k fonÍul11.1k 

"''"''··"" „B1" \Tila1ninl lartuhnnz: n búza, a rozs, az 
csíra, éleszti). ·rizsl\.orpa, tojússárgúja. :\ h.•j-1-glnco 

1-fuco 
l-gah1cto 
d-glucohcpto 

Ezenkívül egy né111ct szahadalo111 szerint nagy 
1ncnnviséahcn állítanak elö 2-kelo-1-gulonsaYaS
ineth\:lae;ter, a111ely teljesen e \titanlÍll halúst fejt 
ki és- ezen vegyülettel egyes ~lchniszerek. különö
sen konzervek e \Titanün turtaln1út c1nelik. Ez a.·: 
synlelikus terrnék kiilönösen azznl tünik ki. hogy·" 

alig találunk. a niii tejben cgyúllalán nincs. 
l'..:z a \'ila111in hiúny bcri-herit idéz clö, :1n1inek 

a lényege, hogy erös szénhydral túplúlkozús 
a B1 \'ita1nin hiúny a szénhydrat ahsorció{ 

'"'"''''"' Ennek következ!l~hen a szcrvez.:t Ic-
a szí\' 1niiködés csökken. 

·> tcr111észctes B vit:.unint, vagy .-\neurinl, töbh
:·;llyire élcsztlíbül úl1ítjúk elii. 1nclyben igen nag~~ 
.<mcnnylséghen -talúlhaló . .-\ tiszta Vita1nin kristú-
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lyos úllapothan n1int hydrochlorid tartható el h'!11~ '-<- :\_ szabad B1 \7ita111in vízhen jól oldódik . .s~'in-
johhan,_ 111elyngk képlete: Ct:! l-l1s N-1 osc1~. ~.\ l_cgcs oldatban fiízve elho1nlik. Lúgos Hld:1than a 
szahad Vitanlin húzis könnyen hon1ló vegyiilct ·.5- bon1lás gyorsabban 1ncgy véglic. kiilönüsen ukli:or. 
így egészen tiszta úllapothnn JH'In is sikeriil clfr; ha fiizés közben lcvcgiivcl l·rinlkezik. L·.~gúl::•n-
ú!!ítani. · ~óbb a.5 Ph-núl ezen savanyúsúg llH'l!ctt i20='-ra 

Óvatos oxydúcióval az Ancurinhói thiochroúí 1-5-~- inelcgíthctü. Eriís Ús\·únyi savak :nn111611iilkot 
keletkezik, 1ncly gyengén s:'trga színü és Yizcs J_1nsí!ana~\: 1; u n~olckulúhól. 111ellycl t·g~·iil! :; vita-
datu eriis, kék flol1rcsccnciúl 1nulat. :\ llliochromQ.. Jnin halas is eh·esz. 
111eglalúllúk az élesz!ilhen is, dc cbhen a vegyü!Cf ·>·· B2 Vila1nin . súrga fern1cnl laklof!a\·in 
hen a B1 Vilan1in halás elvész. ·~11ll:?ON.Jüo szabadon a tejhen és a vizclcthcn fqr-

Az Ancurin tov:'ihbú a szervczclhcn dihydf' „. {h!l ~lő, czcnkí.vül n~int foszforsavhoz kölüll pro-
B1 vila1ninnú redukálódik, ez pedig pyrophosphor~·:·:· e111 igen ellcr.1cdl, ugy az úllat-, 1nint a növ(~JJV 
savval és proteinnel carhoxylasc cnzynuué alakuL · .. , ··ilághan . .Tó vilan1in forrúsok· hús h·tl IPj f" · 
E~y1:s 1 1ia~~t~riu1nok._ 1nint

1
a l>aklériun1 1;:oli és uz~~!~.l~k. ~á/, ve??j s~Í;':l~llcsz~Ő. . ., ' ' ' iizc

ac1l1 act1c1, valan11nl a iasadú go1nhúk képesek Jj"' ;·:. iz len JO o e oc 1 ;:, sarga színii, oldata ziilde
B1 Vilau1int synlelizúlni. .t§.:7~;S~n fluoreszkiil. Az úllali szcrvczPt 11pn1 .svnteliziíl j:1. 

A carho.sx.ylasc cnzy111 lulajdonképcn két ré!iz~ .:'.:~."';,;_P1.lenhen haki!érin1nok úllíljúk elií, fncn · (·nlekl's. a 
bői úll: apofcrn1enlböl, an1cly eddig 1nég isn1eret~'.~i~.B.2 .\'ilarnin összefiiggl·se a niivényekt">karolinnicl l~s 
len protein és cofcrn1cnlhiíl a cocarboxylnscliól, .. \~:i.}{;.pavon .1:.~rlaln1{n·al. l\lindeniilt oll lalúljuk nagyobb 
anü a Víla1nin_ 'Bt phosphorsavas aestcrc. Ezt a ~~:in:iennyiscgben, ahol a 11cvezcl! vegyületek is {']{). 
cofcr111cnlet az é\cszlöhiil is .sikerült clöúllítani; rdulnak. A növényi lúplúll>ld;:al az úllali szervezel 
rnclynek a szl~nhydral anyagcserében kiilönös t~'i ·:.phosphor proteid kiitésli(il hasítja lt~ a Vila1nint 
nl·lkü!üzhl•lcllen szerepe van. Ill kapc.snlódik a : n .s.zahachlú viilt vcgyiilet a lil>l nyiilkahúrtyújú-
\.ita1nin Bt a szl·nhydrat anyagcscrébc, nern xninl n UJhól phosphorsrn·\·ai eslerifikíilódik. 
\'ilan1in, banc111 nlinl fcrn1cnt. ::;<. :\. t;rn~és?-~~es ·vita1nint lcfölözfi!t tcjhCil. vagy 

Sikerült ;;;ynlelikusan is elö:'d\Hani oly inódon-; ~lesztohol a111t.1ak elíi. Zöldcssúrga yjzcs nldat~1 
hogy külön l·pítclték fel az Ancurin py:·iTuidin neulrnlis ké1nhntús 111ellcll súrgúszö!d fluoresccn-
gyün'.íjét, 1najcl a thiazol gyürlíl é.s a kctlii cgyes.i~ t, tnulat. a111i lúgos, Y<l'ry saYanvú kéin 11•1t:is 
tése folytún jó kílcrn1ell·ssel úllílottúk cli.í a liszt llet_t .. ~ltiinik. Lúgos old~ihan, kÍilönöscn

1

• • }1 ~~ 
B1 Vita111in. 'l'i.ihh szahadalo111 \'an n1ár az :\l.l{!Uriií leg1t.iuk, gyorsan elho1nlik, közben elszínlelene-
elöúllítúsúra, n1indan1elletl igen sok~1\ kúszítenckf k. 8.7 Ph-n1ellett 100°-on l órai fözt~s :dalt ,{ita-
éleszlühöl és búza-embrióból is. in hatásiinak felét elveszti. 
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A B:::· Vita1nin hatúslani tanultuányozása kö'i 
Len ai deriilt ki, hogy a vegyület 3 hatáskörhé.1 
fejt ki aktív 111iíkö<lést, ú. nl. a növekedésnél~ 
p~llagra elleni védii hatásban és az aniiiniúnál. .·~. 
továhhi kutatások arra vezettek. hogy ezen hatás· 
tani szl~tvúlasztús ncn1 fedi a B:! \'ila1nin kén1iQ 
összetételét, 1nerl 1nin<lcn egyes hatúslani csoport 
több vegviilcl tartozik, 1nelyck sokszor együttes§ 

· idézik clii a leírt {•leltani hatást. Ezek után teh['" 
netn lehet többé a 1~2 \'ilan1:inról csnk B::: \'Ha1nfli 
ko1nplexu1nról beszélni, n1clynek összetcvöi résZ:: 
ben az en1heéhen. részben az úllalokhan nélkülöz~ 
hetet lenek. 

l\.övetkezöben felsoroljuk a B:! Vita1nin 

plex összelevöil: 
A) növekedést clüid('zií faktorok: 

1. laktoflavin, 
2. cozynuize. 
:l. faktor W 

B) hörelYáltozúst cliiid(~z(i faktorok: 
4. NikotinsaY (Pellagra \'édö), 
5. Eii Adcrnün, · 
(), Pant"c:ithensav. 

C) vl·rkl·pzö faktorok: 
7. T-Tne1nogen, 
8. Xanthopterin. 
9. 1/itainin 1'1. 

10. 'l'rópusi aniitnia faktora. 
11. Gala111h yérszegénység faktora~ 

Ezek közül az en1heri szervezetre le1;fcrnl1osab 

szerepet jútszanak: 

laktoflavin, 
nikÜlit.lS<l\", 
adcrn1iú, 
hae1uogen, 
xantoplcrin, 
Vitan1in ~I. 
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trópusi vérszegénység faktora. 
?\Iindezek előre bocsúlásával a B:i ko111plexel, 

nlint egy ·szoros kapcsolatban összefiiggö vegyület 
csoporlot kell tekintenünk. De ezek közül csak 
azokat kíYánjuk tárgyalni, nielyek az emberi élet 
folya1natoknál különösebb szerepet játszanak. 

Laktoflavin. A tern1észeles h1ktoflavint 'lejből 
és élesztőből úllílanak eHí. 

l{énüai képlete: C11J"}~nN-10u riboflavinnek is 
nevezik, inert. a ·n1olekulában egy iiibose I!lnc van. 

Syntelikusan is clöúllitják, de a synletikus 
lennókhcn egy Cl-I!l csoporttal kevesebb van a 
1nolckulúhan, 1nint a lern1észétes laktoflavinban. 
ennek ellcnén.' teljes hatást fejt ki. 

Ezenkívül egész sorút úllítottúk clö a laklo
flavin iso1nerjeinck és hotnolog tagjainak, melyek 
köziil azonban csak egy néhúny fejt ld \ 7itanlin 

-halásl. 
halús fok Y-ban, 10 y = I. E. 

fi-7-clirnethyl-9-d-riboflavin 10 y 
H-7-din1ethvl-9-1-arabotlavin 15 
H-aethyl-7-i11ell1y\-9-d-rihoflavin 10 
B-n1elhyl-9-d-riboflavin 10-20 „ 
H-7-trinielhylen-9-1-arahoflavin 20 
H-7-telran1elhylen-9-1-arabotlavin 20 „ 
\'ízben jól oldódik, lúgos oldatban, chloro-
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forntban oldódó lun1iflaYinné alakul, neulralis 
savanyú, olllatban színtelen lu111ichro111 keletkezik. 
).Iindkl~l vc<rvülclhcn ch·ész a lakloflavin hatús. Az 
élcsztübül j~~>lúllak egy súrga uxy<laciós fern1cntct, 
n1elvről kiliinl, hogy laclofln\·in phosphorsav és 
fch~rjc vegyülete, aincly cgyszcrsnünd rú,·czctlc 
kutatókat. hogy a laktoflavin ezen cnzyrn alakjá
ban fejti ki a vilanlin ha!úst. Ezért lchút ncn1 lak~ 
toflavinl. hancn1 a laktoflavin phosphorsavat kell 
tulajdonképen vitan1innak tekinteni, a1ni a bélben 

·keletkezik. ?i.lindcneselre. azonban valn1ncly fehérje 
111olckulúhoz kötödik. I~z a fchl·rjc kiíliinhözö lehet 
(•s ennek incgfclclöen az anyagcsere 
részfolva111alait aktivúlja a kclclkezctl enzy111. 1-Icly
szükc · 111iatt nc1n foglalkozhatunk a laktoflavin 
löhbi physiológiai hatúsúval, annyit azonban 1nl~g 
1ncg kell en1lílcniink. hogy az anyagcsere t'olya
tnataival kapcsolatban fontos szerepel játszik a 
ll·gzl·s ke111iz1nusúnál, a cukor anyagcseréjénl·l. A 
nen1 eslerifikúl! lakloflavin rl•szt vesz a lúlúsi 
szervek runkciójúban, a vérkl·pzl~sben, végül azok
núl az úllatoknú1, tnclyek C Vita1nint -syntelizúl-
11ak. A laktoflavin hiány a syntézisl 1ncgakasztja., 

1\'i kolinsa11 és ni koli nsovarnid. .-\n lipcl lagra 
\'ilan1in képlete: Cr;llaNO:!, i\lel\·c Cr;llnN~() vízben 
könnve11 oldódik. A vcgvülelek hti és !úg úllók. 
I~zck. csoportjúha tartozik a nikotinsav dicthyl
arnidja is (cor:unin). 

Y.lindkél vcgyiilcl 11 lcgtöhh élet folyan1atnáL 
n1úlhatat1anul szükséges. \líg a növényvilúgban 
111 incl a két vcgyiilcl. addig az állatvilúghan csal~:-:'._ 
a nikotínsav-a1nid lalúlhaló. A vegyület f1 pikolin- , 
hó! syntctikusan úllithaló clü. Ez egyike a leg-
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kiin11vcbl1cn eliíú!lithaló \r.Han1inoknak. n1iérl is 
tcnn&szcles Vil:11nin clíiúllitúsúrúl 11e1n is lehel szú. 

rralú\tak azúnhan olvan niivénvi tartalnd n'
szckcl is. 111elyek n ~ik(~tinsav. ,.agy an1idja hiú
nyúban is, vilanlin funkciót teljesíl('llCk. '.\Iegúlla
pí!ollúk. hogy l'Z egy alkaloida. llll'lyel H1(1r ré
gchhcn is1ncrnck: a trigoncllin C;I·I;i\(h.l·I:!O, 111cly 
igen kiizl'I rokon vcgyiilcll' a nikotinsavn:ik. A 
kutya szervezete a beadott nikolinsavat trigonel
linre vúltoztalja úl. 1nig a tnújhan l'zzel ellentétes 
reakció folvik le. 

'.\Iiulú1; a nikotinsaY és a nikolinsav-:in1id nen1 
rcdukúló vcgyiilclek. viszont a !rigonellin eriísen 
redukál, valószínii :i feltevés, hogy a trigoncllin a 
níkolinsaYnak akl'iYldt alakja l·s lulajdo.nképcn a 
nikolinsa\' vila111in halúsút a trigonel\in fejti ki. 

l~zzel he is kell fr>jezniink :izon Yita1ninok 
lcírúsút. 1nelyekel Illa szún1ol\ey(í lll('llllVisl·ghen 
syntetikusan is l'lií:íllítanak. Az egyP" vilan1inok
n{1l leírtak alapjún azonban kl·pet 11verhe! az ol

arról,. hogy a Yila111inok. 1nint tisztn Yegyiile
rikún fl~jlelH'k ki \·itaniin hatúsl. 111ert ll 

halúst csak olyan Yegyiilelt>khl'z kül\'c 
cliíidézni. arnelyckkcl egyiitl a kiilönhlizii 
funkciókhöz és a szeryczel egyl·h adottsú

alkalinazkodik. fgy a \'ila1nin tul:ijdonké
csak alkatrészl·t képezi a hatúst kifejt<'i faklo

:roknak. tneTyck legtöhhször enz!·11H·k. N"ag!·ou 
gyakran ugyanaz a Yilan1in kiiliinliözc'í vt:gyiilclck

_J1ez kötve kiilönhözü h:itús kif'l'jtl•st;rl' k{·pes. '.\Iincl
ezck nzonh:111 csak crc'isítik azt a fontossúgot. an1e

--lycl a Yila1ninok fclfPdezésckor a fiziológusok 
ezeknek a V{'gyillell'knek lul:ijdonílol!ak. -y. 

2-1 



Háborús laboratóriumi problémák. 

Irta: J)r. Za/ay Dc:::sii. 

..-\ húhorú ötödik esztendejében vagyunk. A 
ntinden téren n1utalkozó anyaghiúny sajnos a 
gyógyszer piacon is egyre jobban érczhct<'.i. I~z ter
mészetes is. xnívcl gyógyszervegyészeti gyúraink 
nagyrészbcn külföldrúl hcszerzelt nyersanyag kl·sz~ 

· le!L', kellő ulúnpóllús hiúnya nlialt egyre jobban 
csökken s így az orszúg gyógyszer.szükségletét csak 
részben tudia kiclégílcni. Ezért kívúnalos JcnnC' 
h06'Y gyúrai;1k :i 1110g könnyen t>l<'iúl!ítható készí!~ 
111ényck gyúrtúsúhoz szükséges hazai nyersanv:1-
gok fclkuta!úsúval igyekezzenek ezen ;tz eg}Te 
növckedii hiányon segíteni. 

:\Ii, gyógyszerészek nagyjúban lehcletlcniil :íl· 
lu11.k ebben a nagy gazdasúgi viharban. 1-Ia azon
ban tudásunkat és élniakarúsunkat teljes n1érték
hen lalha Ycljiik, úgy egyszcrü kis lahoralóriu-
1nunkban is scgítsl>gére lehetünk púr égetiicn siir
giís kérdés uu~goldúsúlJan. Hü\~id kis érlckezéscn1 
11c1n alkahnas arra, hogy irúnyt n1ulaSsak, u1i n1i11-
dcnl lehetne l'.s keltene kész.Heni. Egyelöre e.sak 
pár készí!1n(~ny előúllílúsát isrnertelc111, an1clyek 
IH-;lkiitözhelctlcnül fontosak, hogy rcccpturai n1un
k:ín.k:1\ fennakadús nélkül <.>IYégczhc.ssük. Igy 
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1ár hónapok óla csak .iL~lcnléktclcn n1cnnyiségbcn 
eszerczhclií Calc. uc('tylo salicylieuin. !.fagnes, 

á.'cclvlos'nlicYlieun1 l·s Stihiu1n sulfuralu1n nuranti
-~cu1l1 elöúÚítúsi 1núdjúl fogo1n is1nertctni. Kidnl
í1ozásuknúl arra ti\rckcd!Pnl. hogy azok cµ-yszc
-j."íiek és kii1111Yen kcrcsztiih·ih1.1 tfik lcgy('nck. I-Ia
'sonló n1ödo11 -do!goztan1 ki 111l>g ni'hún~· 111ús ké
szíllnénY cHíúllí!isúl is. :unelycket icl6nkint a 
'Gvógys;,rn>szi Közlilny gyakorlati k0nlúsPkkcl. fog
Jfilko~ó rnv:itúha11 fogok közi\lni. 

Cal ci tl1n accl y l osal i e y li e 11 ni k!; -~=í I ú se. 
.. E·lüúllílúsúnak \l•nypgc az. hogy az aeid. :tcl'l. 
-Z~alicyl. calciun1 carl!n;1attal reagúlva szl·nsav fcj-
-.liidé~ ki:izhen catciu1n aeelylosalieylúl!ú alakul. 
~sz{unílúsi l>s tapasztalati alapon pontosan annyi 
_'a'cisal-1 és calc, carho11it.'111not Yellcn1~ hogy annak 
>teljes nu:nnyis(·gl,hiil eacisal kl'pziidjii11. l'.gyanis 
:"nk;ír az egvik. ak:'tr a 111úsik oldhalntlnn kotnpo
-:Ílcns 111an~;I11a ft:l<•s!vglw11 az ndir a \.;l·szíln1(•11y 
':oldhalós:·1gúnak rovúsúra l'SJH'. 

· Ké'izílési eljúrúscJlll a l\Ü\'t•lkt'z!'1: :\11yng: 

Acid. nt..'elvlosalieYlicu111 
Cnle. c:1rh;1nic'. pjl. :\{l'rck 
.Spir\\. ('O!l('. 

:\qu: desli.\lat. 

7111.0 
~110.0 
L-io.o 
.[.-10.0 

'l'úgas, porcellan n1ozsúrha11 az <l{'i.~all elporil· 
Juk l·s hozzúkt>Yerjiik a c:d(·inni earl1011nto!. :\zu\(1n 
-.a szesszel 5 percig keYerµetjük t'·s Yl·giil ii perceu
kinl 20-:lO gr-os n'.·szlt>li:·klll'n folytonos keYen"s 

111ellc!l hozzúadjuk a Yizcl. l~iJzlicn :1 
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reakció ll<l!!Yf.úhan hl'fe1"ezlidil· s . 1 · ... . • '-'·. . - .\ · .i 1:cpzodti 
s:n· elszall. A 1nasszút nen1 l'll"l'di'iil· '> -
111' • 1 · t" • \ - napon 

egszarac 111. evéghö! 2-:1 órúnkint ~ .1 . 1 . 
hói útrr ·úr' J· ·\· ·„, UJ Hl l'S ".~ .JU \, : z lo~ nyeri nedYes 1• • 
nnvagnl per!!an1cn·l Jl'IJ)iros· 1„ 1 J·"il · .1pinta:t. „~ • • ..., ' · • \' ere"Cl\'C s· b · 
ho1nerseklctcn szúrachri h:i"y 'iuk 1 1„ 

0

1.. · zo a·-
s·d .·· ··1 . i"'l.. • ( on dili a C'l • 
·• togo~ nprohb darabokra zllZ\"I . j· ll" •C!. 
1"1 • t • · - • •1 \e o s · 1. tis u :u.1 -1_ sz. szíirszit:'!n granulúljuk ... -.. za 
retegre ·lutcnlvc újból sz.-1ríl1'11!· . \. . t-s \ekon " 1 · · · " · \, .- lllH!" eJéu /'· 
1.1z granu alu111ol éirell•lt nil·sz f'I 11 l'"l. b sz,~. 
kiszúríljuk. t:> • • e e 0 ;:elelese1 

A készíln1é11y hóft·hl·r l"'\'t•11I 1 . :.:· .•. ·.} 
· 11 · · t" •l' esen SZ"'ll " ze . ecelsa\·sz·i" 1„ 1 ·11.1 1. " 1 · .1.: lese.-.· ... · "o • • a 1° l'n'z 1e!ii (' . · ' 
könyvünk kíYúnahn.ainak ~IH'"relelii . ,.:?1ugysze1:~,i 
san, dc lel jesl'll oldódiJ· !·!·1 ·I" ··1· ,· . iz ien las 
'I ' \. 'C[Hll!jU\. ll"VOI\"]' 

sa i11ca0 vorsíll1·1t1' 11 1· · 1 · ' 0
• •

1
( a: Oö. . ' \. lllt\T 'IZ o!dúsz ·i nagy{~hh „rclii!cttcl .érintkezik. ' . . .l'r eza tal 

Ehhol a .szl~l)C!l "1"11 i' 11 1 . . . •11 „J . . '. b ' lll .l i..l':-iZlilllfn.y!J(íf J_.._ 

!.k' ;~ 1\'.1c:.n';.;:~:'.\',:·; 1::~1 I~~';., ;~" i'~'.;~~/, '.: 1 ,;~i::.\\' ,~'.g;;;hi,'.~~ 
1 s sz1t.d.1ss.d azt cgyt•!J'lC'!essl• k('\'l'riiik ·1nPlkiii 
~~~gy a gra11ulúlu111ol üsszl'lÖrnénk. l<> . 1,/, ·. ; ,3 

J..onnyen szl~tesii, hófchl·r lah!cllúkat 11~-~'rÜ~1~~ sze 

J/ t'ff ne si tl 111 <H'l'f 11 l os(lli cy I i cn 111 fai s:: íl ést~. 

·. 0."agyjúban ugyanazon e\Yek ala'p jún 
nHnl a calc. acclylosnlicvlal. · 

Anyag: .-\cid. acetyl;1salicYlicuni 
.:\Iagnes. oxydatun; Scherin" 

Spiril. conc. " 
:\qua de:-;liJI. 
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i\!inl !útjuk ill a víz mcnnyisúgél csökkenleni 
'cl.lelt. t:gyanis a n1<1gnes. acelylosalicylat köny
yehLcn oldódó \'l'gyiilct. Itt az acisal a 111:igncs. 
syddal 1nag11es. acctylosalicylatot ad. tnikiizhen 

·íz is képziidik. 
'l'úgas porccllún 1nozsúrhan acisall tnagn. 

1xyddal gondosan e\ke\·crjük. hozzúadjuk a szeszt, 
.,lnjd 20-~~0 gr-os rész\clcklwn 5 pcrt'enkint a 
··zcl. .-\ tcn·úhhi t•ljúrús azonos a cacisal kl·szítPs

él leírt 1nódszcrrc1. 
A.z így nyert n1agncs. acetylosa\icylicun1 hó

ehér, cgycnle\esen szctncsl'.~zclt L·s cce\saYszag rajta 
··ug érezheti). ''ízhcn jó1 oldódik. tiszln :ltlátS-z6 ol-

lalot ad. 
i\lindkl•t pracparatu1n kl·szítt.'~sl•nl·I fontos. hogy 

'az alkatrészek (calc. carhonic. leginkúbli) nyo1nok
ban. se tarta\.111:1zzon yasat. inert ilyen eselhen n 
;észítnu';ny rózsaszínü\·l· lesz. an1i l·ppcn IH'!H kí
;ánatos jp\ensl•g. l·{asonlú okhl>l kell Ó\'akodnunk 

1ninden nénli. \"asa! larl:d1n:1zú Pdl·ny. nYagy c•sz

köz használatú\ú\ is. 

Stibi11r11 s11l[11ral11n1 (///f(tllfiac11111 J.·és::ifl'sc. 

A jel~n:lcg kis 111cnHyiséghPn n1l·g heszcrczhetö 
:·stíhiu1n penlasulfid tiibhl·-kt•\'l·shhl· fekelés szín
'.:i~ÍÍlyalatú, anii arra \·:ill. hogy stihiun1 lrisulfidol 
'is tartahnaz. \Iiye\ ez a kifogúso\haló készit111ény 
is csak kis -incnnyisl•ghen sZPl'PZhctíí he, azért an

.: ·uak póllúsúról gondoskodni kell. l\l•szíléséhez 
··stihhnn su\t"uratu1n nigru1n~ra 1.·an sziiksl•g, an1ely 

legtöhh .gyógyszcrlúrhan 11ngyohh 1ncnnyisl~ghcn 
talúlhntú, úgyszintén könnyebben is beszcrczheHi. 



l~észítésc Hust szerin! nen11 gyakorlati· 
sítússal, 11 küvetkezlí: Porcellfu1 csészében 
natronlugot ~00 nr vízlien oldunl· c's -„ r· 0 \. • i... <7r 
111on1ra porított fekete antin1onsulfidot ~-0 

1 11 1 · · · es 11nso ~l·11v1ragporl ach·a hozzú rrv·11· 111·'1 I· 1-··. :. '. ·. "·' \. \.everíret~ 
~ozbcn lassan Jorralunk. A par órúig tartó ·0 

.·' ., 

!as alatt az eLpúrlllgó vizel id!in!·in!. 1,, 1 1.
10

1
r.:a ... • 

!„., 1 11' ,\. lOJU\ .f. 
ozt·sne~ a.((J!...' kl•ll larl·111'1·1 .,,,,,·" ., I· · 1 ·.·.~. 

•• " ' ' ' ' " < d'Z( ctl 
szurke· anvug súrgús sziniirl· !lP!ll lt•"z l" - . )C,U 

• • ' ' . • :-. •• 1 "\"'UHs 
nalronlug a kl·n! su[fid (·s thiosulf·it . 1 J; 1~-~ 1· · .. ··. 
old'1· · · ·1·· .. 11·· . ' '.i\.,1aJ1nr 

.• 1 s ,1 n,1 1iu1n:-.u, id a slih. lriosulfi l 1 f' 1·" ·.·· 
1·' ' ' ! ·1 ·1 · · e 0 e cs· 
"_l'n. -!('.-t:n.t• t'.icn nalr. thioanli111onútlú old·· - (·.~·:. 
Naz S ,- ~·s, + Sb; 5„ = " r;.,„ SI s) .l·\l. ·1.·. 
1. 'I - • < J ~ ·I • • . de 
'"anta l o!Llalo! 11orcell:111 csész<"lic• s·" .···1· : ' 
, :i . , : • • ' · • · · . ZUIJU '- CS· 2Q{}' 
:u1 -1c I:lp.uologl:t!Juk. lia barna és zavaros 1 ·':> 

i~g?:. key~s „uútron_lúgol kell hozzúadni. 1\ fol;·a(~~~:·{. 
l.tss.111 !thu\Ye sz1ntelen Yll"V kissf! s·ira·"ts t t · d ·.·"· 
kristidvokat ka1n1nk 1?,·1 '.,. ·•So!'; ... e ia~ er 

. r, , ·• • _ . · .. A, •• <. • e 111 ppe s fit 
(l\,t.i ~b .s.i · g I-L~ <J,1 uveglolcst·rhe <ryfii'IJ'ül· ·, 
'tnv·durr t J „ ·· • 1 t:1~ • '"• ,1z 
' ·l' . ol '1.1. ecsopogn1 iagyjuk s a kristálvos sór. 
a ova) Bakhoz riividl'S('ll felhasznúl '1uk Ún., · · 
'\ Scl1l'11i . 1 .. , . b\,1111s 
·. '. : · pe so. cye~o1_~ könnyen el111úlik és bc;mlás 
J,nl) l~111. b~1rnas. íelulc·te! kap. (Uo1nlúster1nék 
.Sh~ S:i es Sl1:! ():11, ' 

;\zut:in 1-! s. r. Sehlippe súl 100 s. r vízben 
o!dun.k. 11u1jd fi!tnílús u!ún f\00 5 1. 1.-1zzc'.l 1 : ,.1 . l \ . . . . . " " ll' 1 - "" 
J.~l i:.; Z"l~Y nyer[ olda!ol n s. !'. kénsa\· Ps 2.00 s~!'._::: 
\ IZ lcllutoll kcYcrékl·liez üntJ'iil· .\· 11· 11 '] J- • : ·,: J J ' • · \ · • z 0 ( <l JO : \.Cil- ·: 
iyc rogcn kl'pzúdésc kiizlH:ll kiv:'1l'1I· •1z ·'l "11]· , -;'.·'··· „ „ „ . . „ . '- • ..... e '- n.i- . 

i.tncsvorosz1nu stdi pciil·t"Hlfid \ 1•1 l ·.--'< l "l .·. ,
1 

„ . „ • .. . '" • • csapac e .:ot so \.' 
{„es . \Izze !obhszoros decaut:itiúYal 1lHJssuk. Ina "tf 
ldtrun1on t•z! a 1nosús! addig fnlylatjuk, rnfg 1 
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osóvíz sulf~ihnenlessé nen1 lesz. A készítinénvt 
élnedvescn kipréseljük és 111érsékclt rnelegen fel~s 
evegőtöl és fénytiil óva 1nrgszúríljuk. Sötét üveg
en tartjuk el. 

Li nirnr nf 11111 sa po nal o ca111 ph oral u 111 C(JIJ s: t' rii 
kés:ífési 1nódja. 

Az opodeldoc gyógyszerkönyvün.k szerinti kl>
.f1!1ési 1nódja igen körühnényes, azonkívül töhh 
aleselel, tüzesell'l idt>zclt 1núr clií. Kist'.•r'.elein1 
h1pjún· sikeriilt egy olyan cgyszcrií cljárúsl !i:i
olgozno1n. arncly gyors ldvihetösége {•s tar!:iln1i· 
g sen1 kifogúsor:halú Yolta 1niall. kHíín<'ien :il
a\lnazhaló. A lényeg az. hogy az alúhhi rPcepl 
zerinl 1nagunk k{·sziljiik el a szappant, :unelyet: 

, en1 sózunk ki, hancn1 köz\·etleniil szeszben o\dv•l 
z opodcldocot rövidesen clkészíthctjiik. A ké<;Zi·· 
's kél fázisból úll. 

I. Oldjunk fel 10 gr Natr. hydroxydatu1110\ -~O 
\{ír \'ÍZhl'n Ps adjunk hozzú no gr szeszt. 

;o, II. 'fúgas zon1úncos edényben olvasszunk 
"ssze 30 gr ~\deps suillus, 20 gr ül. ricini Ps Ul gr 
iear1n.-t. 'l'íizlií\ ·távol a forró zsíros anyaghoz 

juk. hozzá a 1nég 111clcg I. szeszes nátronlúg ol~ 
tot. Az anyag eriiscn felhahz·ik s a szappanoso-

'. s pár perc alatt Yéghezn1egy. Azutún tegyük 
'ég púr percig yízfürdüre vagy forró vízz1~l lelt 
ényre. ;\z így nyert szappan pontosan 1000 gr 
odeldocra elégséges, a1ncly az elöírús szerin:i 

inennyiségü sz.eszben 50-60° -on könnyen és 
ínajdncn1 nutradék nólkül feloldódik. Ezután hoz
Záadva a n1egfelelii 111cnnyiségű carnphorl, illó-



.._. ...., .,. r-< e 

ii.'/)"]~~~~ 

ltii.~~-(·· 

M:~gYri'f-~'~:g-~'űg :--fiök-gy;-ö--~y-~irirtü~~i~a.l~"':'jógY:i~k~:-~:; * 
Fi ókf!!Jf>tnls::.er11ír: 

i\JJ!JClfJ!JIÍ!J1JS:l'!'/tÍI'; 

Aha 
:\\s1\\'t'l'l't'ke 

:\tiúll'nlYa 
Avasf1·l~iífa!11 

.\es 
l~aln \11nfökajúr 

Baialonkl!ili 

J\J euue: 
Fcjúr 

Hen•g 

Csanúfl 
Szaln1úr 
Kon1úro111 

\'PszprP1n 

So1nogy 

Halalonsze1nes Snniogy 

Hihartortla Bihar 
Bpesl l ! L „)'.!. kor•1u,1" Pl•sl 

Ht•ves 
Csúny 
(sp\{·n)' 

Csíksz1•11t111úr\ 1111 
Dt•rpcskc „őrangyal'' 

Diúsgyiir „i\ll'gn't!lú" 

EgPr „lsll'ni gondY." 

Súrkt·n~szlítr 

\'o\úc 

:\lagynrcsanútl* 

riiksz{1<l 

Günyii 
L1•psl•11y 
l~alatouújl11•iy 

Balalonszúrszú 

Nagyrúln'~ 

Budapest ?\l:trgitsúgct 

llor\. 

Súr 
Tus11úd-fi\nlü 

Konyúr 
11únior (l,illal'iired) 

Felnl~nH·t 

Tl'l{·\\f'n* 

~* :\ rii'1kµyúg\·sz1·rtúrnk a gyúgyszt·rlúri 1'.Ílnj1•gyzúklH'll is f1·\ Yannnk snrolr.t 
Fl'l\des 

\' eszprP111 
Csík 
Bihnr 
Borsod 
!leves 
liajdú =-~ 

~ 



I-Iercegszánló 
!-leves „tv1egycchner" 
.Júnoshúza 
.Túszszcntlúszlú 
Kúl 
Kéthely 
Kóny 
Kőröshegy 

Lakócsa 
Lcngyeltúli 
1Icdgyesegyhúzn 
!1-Iczöszilas 
Nagyatúd „Szt. István'' 

Nagybcrczna 
Nádasdladány 
Olaszliszka 
Pa rúd 
Pesthidegkút 
Poroszló 

Anyagyógus=crtár: 

Hélsúg 
Hicse 
Hi111aszécs 

Bú cs 
I·Icvcs 
Vas 
Pest 
IIevcs 
Son1ogy 
Gyür 
So1nogy 
So1nogy 
So111ogy 
Arad 
Veszpré1n 
Sotnogy 
Ung 
Fej(>r 
Zc111plén 
!-IC\'l'S 

Pest 
Jieves 

Jlcyyc: 

Nógrúd 
Ze1npll-11 
Gü111iir 

Scp!:dszentgyürgy „r.h~d,·e'· Húron1szék 

Siöfok So1nogy 
Soponya (nzelől t Nagylúng) Fejér 
Súskúl Fejér 
Szohrúnc Ung 
Szo\':'tta ;\laros-Turda 
'1'iszabur:t l[e\'es 

Tiszanúna IIPYPs 
Vún1osgylirk I-Ic\'es 

Vúradszüllös Bihar 
Zalaszlgnjl „11. Korona"Zala 

*útn1etl{'lileg szlinctel. 

Dávod 
Pély 
Bügöte 
Szank 
Erdő lelek 
Ilalato111n1í ria-fiinlö 
tlyiirsövényhúza• 
Ilalalonfüldvi1r 
Drávafok 
Fony(Jd 
l\[edgyesliodzús 
Dég 
Lúbod 
I-Iajasd 
Sárszcnhnihúly 
Erdőbénye* 

Recsk 
Nagykovúcsi 
Sarud , 

Fió k!J!JÚfl!JS:t' rftÍr: 

Diúsjenö 
Z{•n1plénagúrd* 
Csíz* 
Elöpalak 
~ióf ok-fii 1»d iil l' lep 

·Kislúng 
Túrnok 
Szobrúnc-fünlii"' 
SzoYúla-fiirdií 
Kiskiirc 
Kihulíi 
:\dúc s 
Félix-fiinlií 
Zala hl~r 

Összesen: fi!l 
~ 
~ 

"' 
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Ut1nutatás a gyógyszertári helységnevek: 
ltiltercsésére. 

Agúrd,. lús<l Zen1 pll~nagúrd . 
..:-\lherl1-lrsa. \. kiilön-kiilün Alberti Ps Irsa. 
Aln1údi, \. Ha\alonuhu{uli. 
Alsósúg, 1. CsanúdapÚl':l. 
..:-~púli. l. ,Júszapúli. · 
:\h~·(iny, Alsúúhrúny, l. Felslíúhrúnv. 
Ba,1asz:nlistvún. úthelyezve Bajúr:\. 
13altavar, 1. Bérhalt:1Yúr. . 
Baran_yaszall<ilcs. 1. :\lcc.-.ekszalHilcs. 
Barczika. 1. Sa \úkazinc. 
Búcs111adaras. 1. :\ladaras. 
Búcsvaskúl. 1. Vaskút 
Búnfalva, 1. Gádoros.' 
n:ullu.•gyes. _ L l\agybúnhegyes. 
ll1l1nrudvarl, l. Súrrétudvari 
Boglúr, i. Bala\onJH1"\Úr . 
('.s~kgyirncshiikk. \. Gyil~leshiikk. 
Ls1kkarcfa\va, 1. Karcfaiva. 
Csíkszépviz, l. Szl~pvíz. 
Csillaghegy. \. Bl·kúsnH~"ver. 

(
' • • 1 t:l. _,sor. al 1clyl'Z\"l' Iszk:1szcnl"\'Ör"Yl't' 
l)orozs1nn. \. l\.isknndorozsi~~l. ::-. .. 

l)öryzo1nba. l. Zon1h<1. 
Erdőcsokonyn. l. CsnkonyaYisonla. 

1'.:rzséhelfn\vl.l, 1. Pcs\szenlerzséhel. 
Fnrkasd, l. \'úgfarkasd. 
felsilireg, l. Ircgsze.n1csc. 
l•'clsösúg, l. Siinasúg. 
Félegyháza, 1. l\.iskunfl•\cgyhúza. 
ll;1dhúz, ·L llajduhndhúz. 
llajdúnádudvar, l. Nútlud,·ar. 
llajduvú1nospércs. l. \'úinospl•rcs. 

llalas. \. l\:iskunhalas. 
.lákóhahun. l .. 1áSzjúkúhal1n<1 . 
. lúszkerckcgyhúZ<l. \. E.erckcgyh:'tz~i. 
1\.ukucs, úlhclyezvc ~jhar\yúnlia . 
l\.n\úz. L Budnknlúsz. 
1\.arúsz. L Nvirkarúsz. 
1\.elcn,·ölgy. i. Budafok. 
1\.encsc, l. Bnlatonkcncse. 
l\.isccl\, l. CcUd()n1ö\k. 
1\.01núrvúros. l. l\.isko1nún1n1. 
l\.övcskút, l. Salkövcskúl. 
Lachúzn. \. K,iskunlachúza. 
Lakitelek. L l\.ecskenil·\. 
:\!agya r>'l.umha l\w 1 y. 1. J\a koli Y wn 11l.:11111'1 Y. 

\larlintclep. \. \lisko\c. 
\1cgyaszó. úthc\yezve 'f;1kl:1har1.;.;\nyr:1. 

\1czi.Harp<L \. 'fnrpa. 
).1ikóú.lfa1u, úthelycz,·c \\ú\núsfünHírr. 
:\losonmagyaróvúr. \. kiilün-ldHün :\\oson é» 

).la~\"aróvúr. 
NagycsákŰ{1y. 1. Csú\;.ún~·dor'.1.sz\ú, 
'Nagyfl·ny. 1. ~zahtHll~a~;..:;agy!eny. 
Nagyláng, egyesítve Sopnnyaval. 
N;.1gypcrkúta: \. Per\.;.ú\:.\. 
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Nánás. l. liajdunánás. 
Nógrádkálló, 1. I\:á'lló. 
Nyírbakta, l. Baklalórúnthúza. 
é>doinhóYúr, l. Do1uhóvúr. 
Pannonhaln1a, !. Gyiírszcntn1árton. 
Pataj, 1. Dunapataj. 
Perecc.shúnyalelep, L Diósgyür. 
Pesterzsébet, l. Peslszenlcrzséhct. 
Rácpctrc, L Ujpetrc, 
H.ékús, L Zagyvarékás. 
Röszke, 1. Szeged. 
Sajóvárkony. I. Ózd. III.. (cgyesitVc Ózddal}. 
Sá~nson, l. I-Iajdusá1nson. 
Sárisúp-Annabúnva. úlhclvczve ·rokodra. 
Sárköz, egyesítve. Súrközú~jlakkal. 
Son1ogykétheh-, 1. I\:éthely. 
Son1og)·nagyb;1jo1n, 1. ;\';1gyhajon1 (So111ogy ni.) 
Sopronn1ihúlvi, !. :J.lihú!vi. 
Soroksárpéle~~i. l. Pcslsz~nlilnrc. 
Szckcs(), 1. l)unaszckesií. 
Szerncs. 1. llalatonszc111c.s. 
Sze11\grót. I. Zalnszt>nlgröL 
Szcnljános, 1. :\[osonszenljúnos. 
Szcntlörincz, l. I3aranvaszentliJrinc. 
Szentmárton. 1. Györs-zcn!1núrton. 
SziJ.asbalhús, 1. ~I~zőszilas. 
Szilúgyballa. 1. I\:raszna. 
Szohoszló. l. l"Iajduszoboszló. 
Szon1ajo1n. 1. Kaposfii. 
Szovúl, l. IIajduszovál. 
'l'allós. úthelyez\·e Felslíszelire. 
'J'alalóvúrus, l. 'fala. 

·:~rétény, l. Nitgytétény. 
:Tiszaalpár, L Alpár, , , 

'iszabiid, egyesítve Büdszcntn11l1allyal. 
fiszapolgár, 1. Polgár. , . 
'iszapüspöki, áthelyezve SzaJolra. 

forn1úskölcsd, 1. I\:ölesd. 
fóYáros, l. 'fala II. (egyesítve 'l'atúv~il). 
·dvari, 1. Sárrétudvari. 
·gra, l. lliharugra. 
j<líósgyör, \. Diósgyőr. 
jszeged, l. Szeged. 

'jszöny, l. Kon1úron1. . 
arsúny, 1. \rcszprén1varsany. 

··rúrkony, 1. Tiszavárkony. 
rásárhCiykulas, 1. I-Ió<ln1czövúsárhcly. 
reröcc, \. Nógrádveröce. 
örösvúr. l. Pilisvörösvár. 
amárdi.. 1. Balalonzan1:.'i.rdi. 



Magyarország 11yilvános .gyógyszertárai. 

Az .adatok sorrendje ez: 1. a helvsé~r- 2. a 
~~:ey:·e'.. ·~· .. a :akossúg s~ún1n az lH+l. évi nÓ1;sz{un
'.'ll'';' szc11nt. ·L a gyogyszertúr chne és ha reúl
.1:1gu, Yagy fiók. ennek fcltiintclése; 5. a rryó<rvszcr-
\·1r ·1donl''i · • 1 • 

0 0

-'. __ • . .1 i,~·oz:1sanl1 \. eYe; H. a tulajdonos, vagy 
h.1szonelvczo, es az csctle"CS h{~rlü va"V kezelil 
neve· - . : .. 11 . o , , , o-, -· '· z.1r0Je lCll az. esetleges cszre\'clclck; 8. a. 
gyugyszertúr lelefonszúiua. 

Ahol tühh t!YÓ"YSZcr\:11· v'1·1 •1 111c"\"C e',.., " 1 ; V• 0- ' < < ( • < b ,, <• 

akossag szúrna csak az clsiinl~l \'an feHii1;tetve _...; 
és ~zekh:'I~- a he\ységekhcn a gyógyszertárak cn
gcdelyezesuk sorrendjében \·ann~1k fc\vl~·tc. 

JUividilé.~t'l;: h = bl~rli'i: k =~ kczclt'i. i.iL .,._., 
iizc1ntúrs: r ~= reúljogú: gyr = gyökösreáljogú: 
(a szL'n1l·lyjog nincs fclliinlct\·ei. ·r.: = telefon:_ 
\. = lakossúg szún1t1. , 

:\{1u (Ft'.il'r). l. -11\IU. Őrangyal. 18\l:\ .~'cllcfler :\11-

/11/. (_Fiókkal Súrkerc:;ztúron.) 
:\lJoúj.~:1.íttlii L\haújL, \. .t()f)O. Fchl•r kigyó (r.) 

1812. J/1•1sc/.~ frl'n k. c'i:P. Jfeisels Jlikldsné. 

T.: 1-1. 
Jbnújs:rinf<i. :\lado11na, lU:.!:I. üzv . . '·i:aff11r Jliliáf!fH~ 

k. l\l'rckcs Etelka. ·r.: :11. · 
Jhaújs:inn (:\baúj-'l\irna), l. llHHt :\lcg-vúlló 

lHl·L ii:u. Uu.~:/011ui .\16rnt;1 k. 'i/ci11 .fcnli. 

áds:alók (Szoln(Jk). l. 7027, l\Iagynr korona, 
1885. I\crtés: ErniJ I.~toán. ·r.: 15. 

01111 (Pest). l. 15.292, H.cn1ény, {r.), 1824. Ern
bcr Elcrnér dr„ b. Szabó Gu11la. 1~.: 25. 

oll!J. Szent Tstvún király. 1910. Pcrénui- Ou11'n. 

T.: 34. 
on!J, l\lcgváltó. 19:J0, c.~cniic::J.:u Friu!f<'S, üt. 

Cscrnic:J.:unl; ,\fótlté BcrlH. '1'.: ~3(1. 
Sll {Pest). 1. 1279. ~[cgvúlló. 1887. Jus:f.:ó Gunln. 
la {Bács). L 1:·L5(Hl. Szenlhúron1súg, {r.). 18BB . 

Zu1fcJ,: Rc:sö. T.: :il. 
a, J\Iegvúl\ú. 1922. Kiipt•c:!f Sándor. 
úc.~ {I-lcvcs). l. :·\58·L ~Ieg,·úHó. {f.), 1935. viH

csri C:llfJ[HHI :\rt/(I/, k. Oros: .Tá11os {V{unos-

györk fiókja). 
ony (Fejér), L :-!9ll-!. ?\legvúlló. 1829. özv. 1'ajda 

Gurildné, k. dr. l\IHlolcsunl! Vnjda Ilona. 'I'.: 18. 
I;a ('Vcszprón1). l. :1:·~2;;.'.lón.-.'n1l>ny, 188:1. flefflcr 

Ferenc. T.: 19. 
lí\:l1uícsl;ii (Göinör). \. 111:L :\{cg,·últó. 1912. ,\fc-

rés: Gulizií. (Jlúrnn1aros). l. 1D82. gr. Szl·chenyí 
1stvún. 1860, (,sótiné Vékoll!J .f11lianna. 1'.: 17. 

(?-.1úrn1naros). L 8770. Szent Tstvún. 
1889. ö:11.' Steuer Jenőné. k. 'lalrínff!l Guörg!]. 

T.: ~3. (Prst). l. 8788. T{incsen1. 1911. ö:P. dr. Gcr-
hert OttórH'. k. Gcrl)t'rf Andor. 'l'.: 21. 
{Fej(~r). L 81-11. ()rang-yal, 192·-L Geruely .Tt•nií 

T.: 18. (Pes\). 1. 4771. ~!egní.\ló. 1918. /(err'."'· 
János, b. Paf/éri Lajos. T.: 256-019. 
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Alberti (Pest), l. ·L293, }.legvúltó, 1~)30, Paiozíúi 
!'tii. T.: 17. 

:llbcrti-lrsa (Pcsl), lásd: :1lberti és lrsH. 
Alcsúl (Fejér). l. 1GH9, József nádor, 1882. Gorka 

Arpád. 
AtuuiJ (Csongrád), 1. 4~);)9, Isteni gondviselés, 1925. 

.:lló:es Elc1nér. · 
:\/prír (Pest), \. :1100, Őrangyal. 1892, üzo. l'falc: 

J\álnHínné. b. Hech Béla. 
..\Isóál>rá1111 (Borsod), lúSd: Felsőábrán!f. 
:\L~r\cscrnátn11 (Húroinszék).- 1. 2272, Szent .Antal. 

1925. (;11liri J\<Í[DHÍll. 
:\lsódabas (iJcsl). l. 2590, He111ény, 1839, Fónafl!f 

Scíndor. 'f.: 47. 
.-\lsódornbortí (Zala), l. a20-1-, Isteni gondviselés, 

1889, :111/allí'f István. 
:\lsólendPa {Zala). 1. 842li, Szenthúro1nsúg. 1835. 

Tlinunclsbacb Guula. 
:\lsárni11álui (Zc1np1én), L 11:30. ()rangy<tl. 1897. 

c.~éri Elek. 
:\lsrí111·rcs::11ice (~lár:uuaros). l. 28·11, ~Iegváltó, 

19:11. Búlinl Béla. 
Alsúni•11H'di (Pest). l. 872(i. :\lagyar király, 1916. 

Pl1 ringcr .ló:::sef. , „ 
Ais1b::opor (Szilágy'!. \. 18-10. ()rangyaL 1893. Peto 

Ernii. 1'.: 18. Afsf~1)crccJ..:1· (Bcrci::(J. L '2a5H. He1nl~ny, 18fj5. Lá
possu l\árnl!J. (fiókkal \ro1ócon)._ T.:_ 32. , 

;\pHf/!! \Szabolcs). l. 238f>. Szent I.aszl.o, 192-L 
.')::cnliná1111i JeniL 

;\prrliida (1\ol('izs). \. 20fJf>. Isteni gond~:isclés.„191J. 
f\.6Pl'Sd!JHÍ' Epcrjess!I ).Jarfjit, ut. J(ot1escl!J 

Lás:: ló. 

Apntin (Bács), L 13.lfili. Szentlélek. (;r), 1822. 
Rátai Dc:ső. 

Apatin.- Szent Antal, 1904, llg László. 1'.: 1-:37. 
A.patin.- Szenth:íron1ság, 1982. Pacsu ]{árnl!f. 1'.: 78. 
:tpótfaf Po (Csanád), 1. 5957, Isteni gondYiscli~s. 

1·885. Lukác.> T..ás:::ló~ k. Lukács Lás::lóné szül. 
Tdpa!f Sára. (Fiókkal l\Iagyarcsnnúrlon. 1nrly 

jelenleg szüne\cl.) 
Apc (I~Ieves). 1. 2981, Isteni gonrl,·isell•s. 189fi. 

J{essler Gyula. 1'.: 19 . 
.4posfnf1 (Pest) .. J. 2677, Kossuth Lajos. 1901\. 

T-lctényi Dénes örök., h. Faragó !\!ária. T.: 2. 
Arnnyos1ncaa!les (Szntn1úr), \. 4452. Angyal, 190Sl. 

Gönc:::u Sándorné. sziil. \\Teinricll Zsófia. 

;\s:ód (Pest). 1. 5695, \[agyar király. (r.). 1s:·)5 . 
Burgcr Zoltán és neje_. szül. Bíró .l111lilll. 1·.: 17. 

Aszód, Isteni gondviselés, 1922, Péri Bélá_. 
0

f.: 23. 

:\11nsfclsiifaln (Szatn1ár). l. .J..790, \Iegv:ílló. (r.). 
1858. 'l'-ln[l!J lstoán örök„ k. Bernáth Ella llnnrt. 
(IdCnyfiókkal Bikszúdon.) 

Auasújváros (Sza.\Jn:ír). l. 2509. Csillag. 191!1. 

En1hcr Rence. 
.\cs (1{0111úro1n). \. li575, Szentlélek. 1872, Galorn-
. i1ns l\álnHÍil. (Fiókkal Gönyiin."I 
..íddnd (So1nngy), \. .tfJ7·L ()rangyal. 1882. i1lainlc.~!J 

lslfJán. 
:i!.'osfalPCI (\lnros-1'orda), l. 1084. Sanitas. 1922. 

Berger G11s:::táu. 
:\!111nsd {Bihar). \. 242(). I~íµyó. 1007. l)ohsa Só11-

dor. T.: 9. 
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Babócsa (So1nogy}" 1. 2ssa, i\Iegválló, 18i4, IJras-
kouiclz Gé.:a. · 

Blulacsonylon1aj (Zala), l. 2ilti, .Angyal, lHll. 
fl11szár f{árnlu. 

Baja (Bács), L 32.275, Üdvözítö, (r.J, 1788. Lovussy 
'őrök. és ö.:v. 1l'cbcr }Jénesné, b. il:v. 1\'cbcr 
Dénesné. 1'.: 1-3G. 

Baja, Szenthúro1nsúg, 18-13. dr. Thuru G1;:á1u; szül. 
11/ajor Er::.sébel, h. Pitú 1líilidly. '1'.: 1-86. 

Baja, Szenllélek, 1870, llfakray Lás:lú dr._. b. Hódy 
llliháfy és f(npp Dc:sií. k. !J6dy 11/iluílu. ·r.: 
1-23. 

Baja, l\crcszl, 1885. Geirinycr János dr. 'l'.: I">-50. 
Baja, Szent István, 1904, Görbe Gyula. '!'.: 5-18. 
Bajmok (llúcsj, 1. 11.569, (idvözítii. 1872. P/ei//<'r 

István. 
Bajrnok. Orangynl, 1926, vitéz .lcszens:ky Ernő. 

T.: :J3. 
Rajna (Esztergom), 1. 2006. Isteni gontlvi:::clés, 

188-L i;::v. f{orell•6 Gézáné .. k. Blau /.,(Í . .;zló. 
Hajsa (Dúcs:1. !. 5018. :\leg\"úlló. 19:17. f)a111ion 

Jó:::.sef. 
Bakonys:::.0111balhefy (Vcszpré111), 1. 178:\. :\fa<lonna. 

1916. S::t•iberling Ferenc. T.: 5. 
Rflklalóránthá:r1 (Szabolcs). 1. 20:10, :-.Iegrúltó. (r.). 

1838. Jóna örök„ k. Gaál Béla. 
Balassnguarn1at (Nógrúd), 1. 12.35·1, Sze.ntlélek (r.). 

180·!. fliil'hler Jcn6. 1'.: 51. 
Balr1ssauuarn1al, \fngyar korona. (r.). 1819. Reb~ 

niann Rókus. T.: 44. 
Balassar1uarn1at. Szent Antal, 1931. !{öhalr11y Elek. 

T.: 89. 

889 

Balatonalrnádi (Vcszprén1), 1. 2283, Balaton, 191·1. 
Rimay István. '!'.: -!. 

Balatonbogldr (So111ogy), l. 2966, Boldogsfigos Sziiz 
Aiúria, 1874. Súrlory Lajos. T.: •11. 

Balatonfőkajár (Veszprén1), l. 21,14, 'furul. 1902. 
Duha Tiuadar. (Fiókkal Lepsl"nyben). 'l'.: 8. 

Balatonföldvár (Somogy). 1. 327. Gonch·isel0s. (f.}. 
1909. ö:::.11. Tanács \.yuláru~. (I\öröshegy i{lény
fíókja.) T.: l-·08. 

!Jalalonfiirecl-fiirdö (Zala). {)roszlún (r.). 1797. 
ii:o. Orbán Ignácné örök. és f\opács Bélu. 
k. I\ovács Béla. 'l'.: 91. 

Balatonfiired-falu, l. ;11.19. ~\Icgvúltó, 192a. 'f'akrí!·s 
János. T.: 5G. 

Balatonkenese (''eszpré111). 1. :12G5 .. f:sillag. 1Hlfl. 
ö:u. S:. 7'ólh J{rífm<Ín11é sziil. 1\'énycu Filrn11. 
T.: 20. 

nalatonkilili (Sn1nogy), \. 2878. Gond\·isclés, lü2ti. 
Sujáns:::.ky Jenéí_. h. Bolits .lcnii. (Fiúkkal J3ala
tc1nújl1elyen.) 

Balatonlelle' (Son1ogy"i. 1. 2G12, Ezeréves !\Iagyar
orszúg, 1929, .!. f{ov<Íls Hl'la 11/ilníly, Ii. Jl. 
Csi~:<ir Arpcíd. ·r.: 51. 

IJalalonnuíria-fiirdii (Soruugy), 1. 8G7, Scgitű :\fú
ria (f.), 1928. Bolt'llHlfl f'/u; Lajos (I~é!IH'iy 
fiókja). T.: 12. 

FJalatons:árs:IÍ (So1nogy). !. 19f>-1, Angyal (f.), 
1930. f~ábr11 Odöniié, szül. kovás:·nai Csutak 
Edith1 k. f,'áliry Ödön (Balatonszerues i<ll~ny

fiókjn). 
Balatonszenies (So111ogy), 1. 121G, :\.ngyal, 1922. 
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l 1'ál>ru Üdö11né szül. /.:ovás:nai Csulok Editb. 
(I<lényfiókkal Ualalonszú rszón. j 

Hulalons:entyyürgu (So1nogy), 14·1fi, (jra ngyal. 
1897. Saáry .lcnö. 'l'.: 11. . . . 

Bnlntonújhcly (So1nogy), \. 10fifi. Go1H!\:1~cl~s. (_f) ., 
1933, S11jdns:ky .lenii. (Balatonk1litl flokJa.) 
T.: 1--:l-l. 

Balalon:o111árdi (.So1nogy), L 1991, :.\[agyar korona, 
192í. Fodor i1lárlonné. ·r.: '12. 

Balavásór (\Iaros-·rurda). \. 1081. U:ondviselés, 
1903. ii:::u. S:ilágyi Lajosnlí. 

J3alkány (Szabolcs). L 739H, Fehér kígyó, 18fi4. 
,._ 13alf.:ányi J\ál11uín. ·r.: 18. 
-.{:_;;~&!ln1a.:újváros (I-lajdú), 1. lli.B08, Szentháron1sfig, 
Ip1::-;:,{,:;:-·· 1855. c"i:u. Pálfy Gyllldné. ·r.: 9. 
--"----JJ~il1na::.újváros_. Őrangyal, 18H7. ,)'::.écsi Dc:sö. 'I'. 18. 

!3allavár (Vas), lásd: Bérballavár. _. 
Barabás (Dcrcg), 1 1503, lle!hicn, 1927. özri. lí.J•

uúcs Lajos11é. (Szünetel.) 
Uarncs (Fejér). \. ao.13. Hcrnény. 1928. Jled

gyessy Gyc"iryy. ·r.: l)unafiildvúr: 2--0ü. 
Baranyabón (Baranya). !. 251:-3, :\ngynl. lfl-Hl. 

Pesify \'itdluos. 
Bara11uas;,:c11fliírinc (Baranya), 1. 2905, Szent Ist

ván, 1877. dr. J1/11rú Lás=.:láné, sziil. Csonka 
\'ilrna. 'I'.: :!·L 

Barátka (Bihar'!. l. l 72 L Hetnény, 19il4. /{eres=.:tesí 
.ló=.:st'Í dr. 

Barcs (Sornogy). !. 822~). Igazsúg. 18tl5. /\ohut Pcíl. 
T.: -!6. 

Barcs, :\lc-gvú!tó. 1893. 11/ecs Balogh f'erenc dr. 

T.: -!7. 

3!11 

Barczika (Bor.!;od), lásd: Sajóka::i11c. 
Harót (I-Iúron1szék}, 1. 2903, l{orona, 1827. :Ván 

J{droly. 
Battonya (Csanú<l), 1. 13.294, ~Iagyar király (r.), 

1832. /{a11juu111 11/argit és l\.a11[111an (;yu!a. 
k. J{aufman Gyula. 'I'.: 42. 

Battonya, Őrangyal, 1901. Sarkady J1/dria. ·r.: -!H. 
Battonqa Szcrelet·, 1926. Szappanos Béla. 'I'.: 21. 
Bács (BŰcs), 1. 3992, 100 esztendős gyógyszertúr 

az Üdvözítőhöz, 1838. nenH'S GebatH'r li:rvin. 
'I'.: 21. 

Bácsalmás (Búcs), L !il.ill8, Szentlélek (r.), 18:J5. 
Praefort József örök., k. Praefort Ferenc. 
T.: 90. 

Bácsalmás, Szent Istvún, 191,!. l?únau De:::sö. ·r.: 89. 
Bácsbokod (Bács), l. 4202, .Szent Erzsébet, 1891. 

J{rassy Félix. T.: 18. 
Bácsfeketehegu (Búcs). !. 5108. Őrangyal. 1898. 

l1üusser Jakab. 
Bácsföfrfpúr (Búcs). !. tiG27. Isteni go1Hlv.i'selés. 

189B. Jfarkovics Antal. 
Bácskl~res:::túr (Búcs), L fJ500. :\Icgvúltó. 1H27. 

S:olonrírné Poliuka lloll(I. ·r.: :l. 
Bácskertcs (Búcs), 1. :11n2, Szent :\nnH. 1941. 

C.'HÍPossy Tibor. 'l'.: 7. 
Bácskoss11thfaloa (BúcsL 1. 8229. :\IegYú!!ó. 18H:J. 

l\Iodrcsin János. 
Bácsordas (Búcs). 1. -1:i7l. Sal\·ator lH17. \Veift•r 

Péft'r. 
,_-;Bácss=.:entipán (Bács), L 5955. \'édanya. 1913. 

Sclunidt .lakab. T.: (i.L 
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Bácsfóuáros (B' ) \ 4"48 'l '\!' 190" B 1 · acs , , - , " cgrn o, , -· . u q 
Já:scf. 

Hiínffuhunya<l (Kolozs), l. {>118, Szar,·as, 1819. --.-. 
Zob1•! f-ler111an11. ·r.: H5. f~t-

RúnffUÍllln!Jad. Pop, 1888. Pop Gyiirgy. '?{:···. 
IJrínhida (I\.01núro111). l. 11.75·!. 'I'urul, 1927. Zachár ?JJ!'.:; 

l{<Íroly, 'J'p\.: l:J. ~q:·· 
Báránd (Bihar:1, L a78;), ()rangval, 189i.L S:e11drt~1(· 

Sándor. T.: :-i. • · 
núta {Tolna), \. afiil. Szent :\lihúlv arknngvaL 

19il0. 1Villu ftárolu. · -· · 

Háliu;:ék ('l'ohu\), 1. 7151, Szenthárornsúg. 183Ü. 
;·i.:o. ,_Ponyrúc: Lajosné, h. J\11ulcr István. 
I .: ha. 

lhilnrkcs:i (Eszlergo111). \. :H\:Hi. ()rangyal, 189:3'. 
Abonyi Endn'. 

Hálos {~Iaros·'l'onla), \. lfl·l5, .-\rany oroszlán; 
1881. Broser llclui11t. k. Hroser !lef1nut11é. 

Hrítun (Pt'slL J. :\i"1;l·L Szent Lúszltl. 1924. S:ás:: 
~'dndor.· 

Húl!fll (Bereg), !. 18~Hl, Isteni gondviselés, 191a. 
Friccl111r111 H(~la. T.: 9. 

líe/((finc (Zala). l. li"J:t!, Isteni gondviseh~s, 1890. 
kürti\. S:epes.~u Elerni'r. 1'.: 7. 

H1•/i>d (Sopron). \. '2H10, :\h~gvúlló, 1892. 
H1;/a 111. kir. kurn1únytau{1csos. '!'.: 25. 

/3ercf'{ (N{1grúd1. \. '2'2i7. Angyal, 1897. J{irálrr 
Lajo.~. 

BL·rcck \l·lúro1uszék), L 28'21, \rédan}•a, 
lllyL>s L((jns. Tel.: 1-L 
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Hcrcgrákos (Bereg), l. a578, Angyal, 187f>. Ellrt>n
[cld Jenő. 

Bcregs:ás: (Bereg), l. 19.377, 1Iedve, (r.), 181:1. 
,lJúr Sándor örök. 'l'.: 99. 

Her<:us::ús:, Angyal, 1877, Száva Ferenc. 'J'.: Hli. 
JJereys:ás::, Glória, 1909, Arvny (juüryy. '!'.: l·-17. 
l1l'rt•gszás:

1 
Városi, 1918, Fckésluí:y Zoltán. '!'.: 

1-30. 
Berckbös:örrnény (Bihar), 1. 31H7, J(orona, 188ü. 

ii:v. [>ec:old f{árolyné, szül. \Valfay Gi:t'fl(/, 
k. [>cczold Tibor. 

Hcrerncnd (Baranya), l. 3023, :.\lagyar korona, 
1896. 1'ótb J{ál111áI1. 

Hcrcttyúszéplak {Bihar), l. '2Hl'2, űlcgválló, 188;'). 
özv. J{ékt'SS!f lslvdnné, b. dr. LLné Gaál [rén. 
T.: 5. 

Hert'llyúújfalr1 (Bihar), 1. 11.778, Gróf Széchenyi 
Ist\·án, 183G. Puky Jl!iklrís„ üt. Liptai All>crt, 
k. Liptai AlfJcrf. 'J'.: 5-1. 

Jicrcllyúújfalu
1 

;\lagyar korona„ 1SD7. vité:: :-::::1'1a·s
váry J{ároly. T.: 29. 

Berhida (VeszprCn1), !. :J8-l·L ()rangyal, 1882. Ila~ 
ranuai Zsign1n1ul. 

Bcr:cncc (Son1ogy). L ·1181. Sziiz :\[úrin. 18H8. 
J{1íc:iúll Dc:::s6. 

lJt's<"nyőtelek (l·lcvcs), 1. :JG:J9, Segítő .\lária, 1H2:J. 
Saáry Gábor. '!'.: tl. 

Ht•senys:.öa (Szolnokj, !. 571{), Isteni iondYisc\és, 
1903. Fehérpalaky Pál. 

Ht>s:terce (Beszlcrcc·Naszód), l. 16.282, Vúrosi 
gyógyszertár a Fekete sashoz (r.), 1516. illel:cr 
.4/bert. 
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Beszterce, :\linerYa, (r.), 177a. \Vokalck El:a· 
Ucs:lcrcc, Korona, (r.), 1883. Graef ·Guszlav. 
Beszterec, Fortuna, 1914. Rroser Gus:táv, il:l'. Junu 

G1jürq1j. 'f.: 97. . . 
Bcs:::.tc~cc.: °Fchér kereszt, 11J20. St'idnil::er11é Scllcinl 

Frida. 
Bcszterct', Apostol. 1922. Su/11 Zakariás dr., k. 

Bíró Balrí::s. 
l3ctl1lcn (Szolnok-Doboka), \. ;J-!35, Salvator, 18öa. 

t"i::P. :lfcsi Hrufolfné, k. Essig1na11n i1!árlon. 
Bt'il1lt..•11. Balúzs, 19:.35. Halá:s Fc~c11c. 1'.: 21. 
lJc::clán. (Ilács), l. ü'27G, Szcnthúro111súg, (r.), 183·1. 

Fiirstncr Ft·n·nc és . .lolón, k. Fiirslnt!r lstutin. 
Bc:dán, ).lár:ia. 1915, S:láuik Sándor. 
Hékásnic!J!JCr-Csi!lagllegy (Pest), 1. 13.078, Szcnl 

József. 18H-1. Tas Zoltán. ·r.: 3ü3-fa7-8. 
/-Jélaís111cuÚcr-Csillaghey!], Szent Antal, 193-1. Csá

s:ár Antal. 'l'.: lfi3-571. 
Héki:s (Békés), L 2.9.289. Fehl·r hattyú, (gyr.). 

1821. ne111cs Henedictu Jú:sef. 'i'.: 57. 
Bi:I.-Js .• Isteni gondviselés, 1870. Hagelff!f János. 

T.:89. . .. 
Bi:kés. Aranv csillag, lS~Hl. D:P. Spii:t~r .:.lltldosne, 

k. (iof(Ú1ergcr Lajos. 
Békés, Sas, 1908. ii:u. S:ékely Ferencné, k. f{iss. 

Ernií. 'l'.: ·15. 
/l(:/·t;<. Diadal. 19:!f>. l\ou<Ícs Istná11. ·r.: 74. ',,,, 81') l"tl 
Biokéscsaba (Békt.'.•s), l. 52.-105, Sas, (r.), 1 -·e o 

Hélhy Béla örök., k. Hi:t11u I\.árol!J. '!'.: 1-08. 
Békéscsaba, Szl'nt ls\\·ún. 18HR. ;\Jcduc(l!J Béla, 

1'.: 5-21. 

Békéscsaba, l\Ieg\':íltú. 1885. Siid!J Ernii. 'I'.: 2~-10. 
Hékéscsaba. Arany kcrcszl. löHfa. ö:v. Lütinc::!J 

Ltís:lúné, k. Paulin!Ji • .!ó::se{. ·r.: 1-·12. 
Békéscsaba, Luther :\Iúrlon, 1H02. Thöres:: Dezsi;, 
T.: 4-10. . 
Békéscsaba, II. Húkóczi Ferenc, 1907. Radó i1lik-

l6s, k. Radó Lús::lú. 'I'.: 2--91. 
l'?'Bék<'s1:.rnba i\Iagyar korona. 19l·L J\oss11fh Lás:ltí. 

T.: 3-90. 
Szent A.ntal, 192:J. Dolcsch .lózsc;. 

T.: 4-:ll. 
Békéscsafu1, Isteni gondviselés, 1936. Varga Antal. 

T.: 71. 
Heinény, 19:J7. S::cbcrényi .-lnclor. ·r.: 

5-11. 
(Békés), 1. -1·170, l\legvúltó, 1926. 

Vidovs:ky lstuá11. 'I'.: 8. 
!Júkésszcnlandnís (Békés}, 1. 6379, i\Iegvúltó, 1879. 

Vida Üdön. · 
(Vas). (azelötl Ballavár), l. l·l:OH. 

Isteni gondviselés, 1926. Schii[cr Aladár iirök., 
k. GyöHg!JÖS!J Gé:a. 

Uia (Pest), 1. 3828, 11-agynr korona, 1892. Gonda 
Arnún. '!'.: 19. 

Bicske (I''ejér), 1. 8818, Őrangyal. 1850. Göllner 
:\11rél. T.: 20. 

:\Icgvúlló, 19B·L l\ovács LászlO. '!'.: '10. 
(Bihar), 1. 3066, :\Ieg\'{llló, 1883. Gebhardt 

Zultán. 'f.: 8. 
Bihardiúszeg (Bihar), 1. 6789, I·Iajnal, 1837, vité: 

ru·mes g!Jllla[alui Gy1da[alvy Tibor. 
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~'..·.•,'.:.Boldva (.Borsoá) .. 1. 149G, 'l ' 'lto' 189" s , " Cl;, va , "· ,_'chrci~ 

Hiharkeres:tcs (Bihar), l. 4005, Szent István 1858. ~~:.. bcr Jlfhály. 
Bánhidi Jenő. 'I'.: 18. t[Jponchida (I\:olnzs), !. 2220, Isleni gondviselés, 

Hil1arnayybajoni (Bihar), J. 4720, Szentháronlság. -~'< 1891. r'i.:11. florváth l\<irolyné .. h. ,\'agy Jeni>. 
18-18. J.:arón.i;chcsi llríc:::: Guürgy dr. ·r.: 14. ~::{Jonyluíd rrolna), 1. 8a:J7, Arany sas (r.), 1820. 

BiharpiispüJ;i (Bihar), !. :J899, ncménv, tHl:i. '.)t;::. Pécsi 'f'akarékpé11:l<ír és Stcrba Emilné. 'I'.: 9:-1. 
Baul'r György. · -~~tJon!~!u.~d. Jézus szive. 1923. \Vajdits Györuu dr. 

Bihartordfl (Bihar), \. 1551. Arany szarvas. 1924. ···t~:- urok., b. Barc:a /111re. 'I'.: 83. 
/{iirlliy _Pál. (Fiókkal Nagyrúbén.) ,;:;pnrgóp~111ul (Bcsztcrcc-Naszód), l. ;-3497, őrangyal. 

Bihan1gr(/ ~I3ihnr), l. 21il7, Isteni gondviselés, ~[-- 181-1. 1V(lc/is111a1111 liugó. 
1894. Baru :\. Zoltlin. ----~?oróc (Bács), 1. ao4:L :\Iegváltó, 1929. ö:v. Jlés:ú-

niks:<.id (Szal1núr), 1. 2127, Szent Anna (f.), ?. - )~:,;,- ros .ló.zsefné. 
;\'nuy lstvá11 örök. (Avasfelsöfalu idényfiókja.) _Jg:orof(~ (Encs). 1. ·10-11, i\Icgváltó, 1981. 1-Fa 11drák 

Bilkt' (Bereg). \. ti278, Flóra, 18H:J. ó;;:u. J\ún·-~--::~>> .lozsef. 
lslvú11né, h. 11/csft:r I'lándor. fpnrsa _crviáratnaros),_ !. 1~.2~8. l\Iagyar kir{lly .. 

Rocsárlap11jlií (Nógrúd). !. 2359, ~leg\·úllú, 1932. -;;f*'.; 1894. (:\ hasznnelvczct1 ,1og c!dön!ctlC'nl. k. 
L<·nyycl Bélo. h. J/e:ci Jú:sef. #Fú:>.: S:ékcssy Fer1·nc. 'I'.: 22. 

Hodajk (Fejér), 1. 2:17-1. Sziíz :\Iúria, 1882. 1'apfer ~(!ors<~dnádas;I (Borsod). 1. 3271, Őrangyal, lHP7. 
Sándor. T.: 7. --1:;2;; o:.u. Grozer Lajo.-;ruö. k. (;ró:.l'l' Dt•:.sii dr. 

!1orlrogkcres:túr (Zen1plén), \. 2232. l\[egvúltó ~I:_~nrs:ék-fürd{í (Csík). 1. 22·l7, :\Ieg\·úlló. 1871. 
1913. Pápay Guula. ·r.: 16. ~!:;-- S:.athnuiru István. '!'.: 18. 

nodroys:.f'rdahl'f!f (Zcn1plénl. 1. a992, Szent Ist- -::!}ögfite (''as), \. fi78. l\Ieg\·áltó. (f.). Fischer .ló:sl'f 
vún. 1928. (;áll Ferenc. dr. (.lánoshúza fiókja) ll3elii 0 Y111inisztcri en-

13odPa.~:.ilas (:\.b~t_Új)~ 1. tO:Hi. Őrangyal, 192:J. Lu- :füi:~: gecléllycl 19-!-L júl. 15-ig ~ziint~~l.) . 
kacs lr11rc. I .: a. :~pöhönyc (So1nogy). 1. ;{570. ()rangyal. 189-l. 11en1es 

!1od:<isújlak (Zen1plén), 1. 1Bl8, :\IegvúHó, 1894-. _ :,:;:__ Ti1nríry-Balooh János. 'r.: 5. 
R1íkosfal11y Zollcín._ :_-:~~_iilc.~ke ~Tolna). 1. 40:-Ji], Szl'nlll"lek. 18BO. l)n11n11ils 

[frJ(!tÍCs (BorsodJ. l. 2-102, Szent :\ntal. 1H09. l'raplÍ/i- ;t-;.p:.-;_ lstvnn. 
:\f(ljos. '!'.: ;-L te:$[!f°h1yrélnlnp (Győr), !. :-101-L Segilö l\lúria. lHlf). 

Bokod \l\111núro1n), \. 1781, Ang}'al, 1888. Schntit~::- -:>(:;;__ özv. lukafafl1i .\'r1gy Btífáné, k. [\rífrri fstu<Ín. 
:.cr :llfon:.. 'l'.: 3. - fliös (I~on1úron1). 1. .'HiOO, :'llegválló. 1885. 7\'ín·u 

!Joldogasszonyfalva (Bács), l. 3793, Szent Petka;' Be/a. 
1939. dr. J(fnko.csrír f(rírolyné. 



Biísár kány (Sopron). l. 2i_J94 . .Szent hú ro1nsúg, 1 H2H. 
kaálí JVagq Lóránd. T.: 12. 

Búcsúszenflris":iá (Zala), 1. 7:11, Szent Lúszló, 19::15. 
fcls6puluai So111u9y La.Los. '!'.:. 3. 

l!m/afok (Pest), l. 24.174, Szcntlclck, (r.j, 181H. 
FehCr /slli<in. '!'.: 4H9-G4J. 

Budaf<~k, I\:igyó, 1903. Var.wí_nyi Béln. 1'.: 469-945. 
B1ulaf ok-J{clcnuölgy (Pest), 1. ·1700, Őrang~·al, 

1923. /\.ádas Tibor. '!'.: 25(i-219. 
Biufakalás: (Pest), l. i:l250. \riktória, 1932. Záho

nyi Gú::a /\_ároly dr. 'l'.: Bp. 1G2-086. Buda-· 
kalúsz 1 i'. 

Budakes:i (Pcsl), l. 8169, Angyal, 188:1. !{. l(ör-
n1endy Sándór. . 

B11dalirs (Pest). 1. 9830, Szent Islvan, 1871. Glasz 
.ló:sef. T.~ Bp. 208--959. Budaörs: a. 

BCDAPES'l'. l:ikos: 1.lli2.822. 

I. kerület. 

'I'úrnok-u. 22---2-1. \Fúrnsi (r.). 11\87. /~'llii lsfurín tÍ.'> 

neje. 'l'.: 1!i0--25(i. _ . 
I\risztina-l(·r \l. SL'gíUi :\Iúria (r.I. l81fi. I:uda1111P1fs 

örök., k. \Fcyrnann Féli.r. '!'.: ;)fl0-92fi. „ •• 

Allila-u. 20/c. Szl'nl Ilona, 19:Hi. Pac:ck .~cno~ ~1!. 
Zafir Sríndor .. k. 7.afir Sríndor. 1 :=. lo2-?8L. 

lleg~·alja-út 2;.L :\Iúria ":\[agdolna. 1H.-J;L balasfar 
Oros: Ferenc. '!'.: 2f>i--·ti20. 

II. kcriilcl. 
Fö-u. 27. F'ekctc n1ecl,·e (r.). lfi88. fi:n. Vert!ss 

Arpddné és 1'cslvérl'. k. dr. Akanlis: l?c:sőné. 
T.: 151-889. 

Fö-utca 5-L Hón1ai csúszár (r.), 179a. dr. J)áuid 
1'iklorné l>s /Jcsnyö F'ál, k. Besnyd Pril. 'J'.: 
:!51-783. 

:\largit-körút 27. Szent Istvún (r.), 1 i~Hi. f\_l'rpel 
Pú!,. J(crpcl Páhu\ szi.il. s:.crgényi Gcist l?cnét•, 

. és F!alkányi Lás::lá. ·r.: 151-H19. 
Zsig111ond kir.-útja 17. Gnínálaln1a (r.). 180(i. 

l ryal111asrcnd. k. Racst'k Lajos. 1'.: il5 l-t 4 i. 
és 351-149. 

Széna-tér 1. Szent .Júnos. 18B:L .lanilsáry /pán. 
T.: 151-608 . 

Szl;ll Kúhnán-lér 11. Gróf Széchenyi Isl\'Ún, 1901. 
Lukács Ferenc. T.: :l52-52i3. 

ZsÍf,'lnoncl kir.-í1lja lH. Púlffy. 1911. Csányi l111rt'. 

T.: ~51-580. 

i'\-Iargil-kfirút 54. Statisztika. 192:l. S:l;ll !inna. ii!. 
Schulek Béla dr. T.: :-!52-502. 

()Jnsz-fasor 4-:l. Város111ajor. 1929. Csilla[! Pál. 'f.: 
.155-972. 

Zúrda-u. 34. Szent Alajos. 19:32. Rogdtsy nuidá dr 
'f.: 154-252. 

Pasaréti-út 100. Pasarl·L lfl:-17. S:ell' A!njos. '!'.: 
16.1-625. 

lll. kcrii!ct. 
Polgúr-tl>r i. ?\-!agyar Korona (r.), 17G7. Zboray 

G!Jula örök„ k. Schmör llll[)~Í. (Fiókkal a 
f>.Iargitszigeten). 'f .: a62-422. 



Lnjos-u. 28. Arany oroszlán, 1875. S::::cntlőrinc::i 
IJ{'fn. '!'.: 15·1.--039. 

:\IargHsziget, Szent ).Iargit (f.), 1875. Zl1oray 
Gyula örök., k . .lá::::sa Lajos (a III. kerületi 
?\!agyar korona gytúr fiókja). 1'.: 12.5-001. 

Lajos-u. 117. Angyal, 1882. Bíró István. T.: 
163-035. 

J';'lórián-tér 9. Szent Flórián. 1895. Lukács Tibor. 
T.: 162~108. 

Vörösvári-út HO. Szent kereszt. 1909. Lang .ló::scf. 
T.: 3G2-ll01. 

Szentendrei-út 23. Szent Endre, 1911. ö::v. f(i!ler 
Ernőné, k. Gáspár :frpád. T.: 362-474. 

Szentendrei-út 123. Aquincun1, 1923. f(ollács 
Ődönné szül. llfészáros A!elánie dr. 1'.: 
162-497. 

Bécsi-út 89. Szent Lukács, 1929. vité:: /(ooáts 
Aladár. T.: 162-687. 

\'örüsvúri-út lfiO. I\~riszlus kirúlv, 19:·1·1. ö::::u. Dofins 
Qáborné. k. Ormöss11 1'iclo~. T.: 162--644. 

Ht1rnai-fiirdé( Dósa~utca. 10/h. Isteni gondviselés, 
19·12. nf'n1cs Patáky Sándnr. 

I\'. keriilct. 

Vúci-u. ;i,L \'úrosi gyógvszertúr a Szentháro1nsúg
hoz, (r.J. lfi8fi. 11aj;ia Jó::.se/ és Vajna Lászlci. 
T.: 18i-265. és 187--10-L 

Prohúszka Ollokár-u. 2. Oroszlán (r.), 17i2. 
Szentpétery Pálné, k. Szentpétery Plil. 'f.: 
183-268. 

I<'erenciek-tere 9. ICígyó (gyr.), 1787. 1lfolnár Alfréd 
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dr., O!unacht Róbertné Cs Társa. k. 11/olnár 
.-llfréd dr. T.: 188-Hi. 

Vúci-u. 1. Nngy Kri.s_lóf (r.). 1791. dr. .\'oq('/ /sf-
11ánné és Ries: Arnlin. ·r.: 181-041. · 

Horthy Is!v{u~-körúl l·l. Fehér kereszt, 188i:i. ú:u. 
.1Vén1eth Arzninnú. 1'.: il8-l-500. 

Kossuth Lajos-u. 20 . .\lúzeu1n. 1909. f~éd1 ·n·r h'r
vin. T.: 180-294·. 

\'úci-u. 57. _.\cscul::ip, 1911. Sásdi !111rc. 'l'.: 185-:-i1n. 
fi. Beh·úrosi. 1922. dr. 1Vagy Bélrínf;. 

szül. Berkó illríria. '!'.: 182-972. 
Púz111ány Pélcr-lér 5. P<izn1ún~· Péler. ·1928, /-lcq11es 

Gé::o. ~r.: 184-716. · · 

\'. keríile!. 

Gröf 'fi.sza IslYÚB-u. 7. Lipóh·árosi (r.l. 180:1. 
Pártos fo.d6. T.: 181-:182. 

Gröf "I'i.sza Is!Yún~u. 2~. :\Iagynr kirúly (r.L 180fl. 
f\"nr111os Aladár l•s /lf'jc. szíil. Tsuk Er-::sf>l>ct. k. 

1\·orn1os A!rulrir. 1'.: 180--·"70:1. 

Súndor-u. 21. Szliz :\Iúria Isten anyj:i. 
(r.l. 18-18. Z(}lfrín Tié/a iirük„ k. Zoltán (;yiirgy 
dr. T.: 12:1--n-1;;. 

Viln1os e~úszúr-ii! fiO. Klotild. 1878. F:111bt•r !1
1
;/rt 

T.: 12-l-121. 
\·úei-út 70. Szent Lajos. 188:>. 1-fc;dcrt><iry Iluyó dr. 

iiriik. "J'.: 290--·fi29. 
Dorolt~·a-11. t:l. Szerec!ien. 18tHi. h'nuinucl Antrtl. 

·r.: 1s2-122. 

2-L An.1ny kt•n•szl. 1888. noyyillrínyi Fe
_í."r.11' Zoltán. 'f'~: l2H--„-iJ87. 

1G 



Szent Islvún-körúl 28. Fehl'r sas. 18HO. l\cr11cl 
Vilnios örök„ k. J\erpcl Gyi>r[J!J. ·r.: 122-317. 

Visegrúcli-u. 19. :'\'ap. 1H05. ii::u. I-lor11rílh An/((fn.'. 
T.: 2H2-i:i29. 

Szent Ish·ún-kürút 7. Urúnia. 1H07. (;rnbcr Arpád. 
·r.: 117 - -:·111:J. 

\'úci-út a-L Ferdinánd, 1912. .Yyriry11(' k~·n:fd1/i 
,l/0!11ár Alit/fi. ·r.: 291-H2H. 

Búthory-u. lfJ. Búthory. 191'.l. 1:·csy z.~·ofl. '!'.: 
122-02H. 

Pozsonyi-út 2/a. Zita, 191.'{. ii.:11. Jlarl>ergcr Gyulá
né .. ·r.: 122~--800, 

Bú!vúnv-u. 9. Bazilika, 192iL :1111!1r11s .'·idndor. 'l'.: 
113-8-17. 

-\'úei-úl 5-1. (i\ohus. 192G. f'iilcp .·Ígoslon dr. 'l'.: 
2\!2-100. 

Falk ;\fiksa-u. lft. ()rszágh:íz. 1H29. J{ocsis lnirt.'. 
T.: l rn--8·18. 

Pannonia-u. 20. P:ll!as Alhé11c. 1H2H. f\endc l~r11in. 
·r.: 1 lH-895. 

Légrúdy Kúroh·-u. :17. l·lcrccg Butthvúnv, lUiJ-L 
il::P. dr. u;rradf(li .l<inosné, k. S::;Í[!(',- l\<Írolu. 
T.: 291-üüO. 

-- .-\kndt~1nia-u. 1. ;\k.adéntia, 1 ~);-17. i/j. s::enlúbrahá111i 
Jakabluí:u Zsiyrnond dr. ·r.: 111-0.)H. :lll
H80. és 118-U:l5. 

Pozsonvi-út 47. Jc'izsel' ftiht•r'Ceg. tna7. nén1el11rli-
11ai \Folf/ IJl':sií nL kir. korn1únytanúcsos. ·r.: 
298--100. 

Szent lsh·ún-körúl 20. Vígszính:'iz. l9i37. S:alní 
\'i11ce. ·r.: 12a--n59. 

VI. kl'rii!et. 

Kirúly-u. 12. SzpntJé!ek. {r.·1. 178fi. ,'•:::enl/(~fck 
[(l,Y~Ó!f!J·~=(\'!'~ár 

1
r1._ (ezeliitl 'J'iirö],:.paf.ikn). k, 

_1onc::1 · un1tu'. 1gazgn!ö .'·)cf1111ikl Rc:::slí. ·r.: 
22fi-4 7G. 

'.l'cn•z-körút i-L ()klogon (r.). 178H. ó::t1. dr .'·i::chcl
lúdy Lás:lánú, szül. Gaál Jú::.\·u. h .. 11/ciscls 
Andor. k. f.'nky l111rt'. 1'.: 425-141. 

.-\ndr?s~~'--ÚI ~- :\':ü~or (r.). 18:3.f. /\opácsi ,\'ándor. 
cs '/ arsa1. k. lt.opácsi Srindor. ·r.: 427-34..J 

Tcr{•z-körút 22. Segí!ii :'\lúria. 18H7. 1:c11 11 vl'.\' il/i/,·:w1. 
·r.: 122--t5-t. · 

h':irúly-u. 88. Isteni gond\'iselés. l87:L .líajos Pú! 
'í.: 220-817. . 

, __ .Andrússy:_út 8-l. :\fagyar kereszt. 1881. Hayt>r :ln/a/ 
dr., ut. Bayer Antal. 111. kir. korn1únrfö!anú-
csos. ·r.: 122-.:>ss. · 

'J\„réz-körút :--i7. Szcn! György. INSH. 1llay!J((ru-J\ossfl 
Lrís:ló. ·r.: 128-li-14. 

:\ndrússy-út 2G. Opera, 1888. Lá111 Srí11dor J\árof!J 
T.: 32G-13ii. 

Aréna-út 12-1. I·I:i!h·ú. l8Hl. T11kríls~ J~rnö. T.: 
291-8i7. . 

.:\ndrá~sy-út 55. Szenl Bertalan, UHHI. Ladányi 
Andor. ·r.: .f2-!-7:-ia. 

Szonc!y-u. ;í2. 'I'un!I 111adúr, 1 HOl. ö::P. /\árolli 
Arn1Ít!IH', b. Erd6s lsiurín. 'I'.: 122-982 · 

Deúk Ferenc-tér H .. De{1k Ferenc. 1905 .. S::iÍts Príl. 
'!'.: 42i-512. 

Lövöldc-lér ;)_ Fasor. 1HOH. 1-lajdu Jó::st'f. T.· 
·120----HHO. 
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.-\ndrássy-út 90. Gróf . .\.ndr:í.s.s)· Gyula. 1D08. H'ifl-
111a11n Elcrn&r. 'J'.: -!20-:-149. 

Nagy1nczíi-u. :is. Erzsébet kirúlyné. 1908. Schulek 
Béla dr„ h. Ba/Jllsik Ferenc. T.: 110-30.f.. 

Szondy-u. 2:J. \Türiisnu1rly. l90H. Ba1u'r (;yörgg. 
T.: l lG-819. 

Király-tt. il8. Carilas. 1910. Ispán .Tenfí. 'I'.: 
227-535. 

Viln1os császár-út 29. Vihnos csúsz{1r. 1911. Szé
kely Sándor. 1'.: 125--!i-!. 

\'ilinos csúszúr-úl G5. :'\yugati. 1019. S:olní Dáni('f
né. szül. l\isabonyi 0/(la, iii. 1u·n11's Gebauer 
1~·r11in. ·r.: 11:i~--H5H. 

Pochnaniczkv-u. H9. Pnd111aniczkv. 1H22. I-lad:sy 
l~'ndrt·. lit. G<'lci iiyula. 1'.: 1.lH-HöJ. 

\'örüstnarty-u. :-HL A_!:~1nykalúsz 1920. I\.oritsánszky 
Ottó é:; [{orit.wíns:ky Yikfor. k. l\orilsúns::l•!! 
l'iklnr. 'J'.: 121-:560. 

'I'eréz-körúl ;)6. Bud~pest. 1n:io. dr. !:'rrlcu-Gri'i: 
Tiflnr111~. h. Ttíl!i .lrí:sc/. 'l'.: 125--885. 

l..t.>hl'l-út -1/c. T\úrpúlalja. 1 Ha9. Zahorcíns:ku I~r11i11 
dr. '!'.: 292-950. 

VII. kerület. 
Húkúczi-út 10. Jlcgy{dló (r.). 1828. /i:o. Perc.<; 

Erniiné. h. Bakay 11/alild dr. 'I'.: 22:J-85U. 
I\irúly-u. ;,;1. Szeni 'I'crézia (r.). tSa7. ii::11. Fa/udi 

Jenőné. 6:u. Spicyel Gyulriné, Tinuír lstuánné. 
b . . 11/arkouits .leni) és Ti111rir ls!ván. k. 11/ik<J 
Sándor. T.; ·l'..!8--508. 

Húk(iczi-út 88. Kf'rcsz!. 1882. Iiaas 11/iklós dr. ·r.: 
42,l-120. 

Erzséhel-körút 2:-3. Viktória, 1885. \Fillnu11111 Oltú 
íil. Rcic:: .lcnii dr. ·r.: 421-HHH. 

·rhököly-úl 28. Szent I-Ierniina. 188H. :\'ll[J!J /nirl'. 
]'.: 227-817. 

lhunjaních-u. 1. Jltigyurorszúg védasszonva. 1888. 
f(ör111c11du Elernér. 'r.: -l24-:1H8. -

Erzséhel-körú! 5H. I-lunnia. 1890. f(ahí11 (;!f//Í(I. iil. 
lJallú Lajos dr. 'l'.: 228-604. 

-~~J\ároly kirúly·út 5. l)iana, 1895. J;;rényi Lás:ló 
T.: 227-08G. 

Dohúny-u. 88. Apolló, ltH)i. <irüntvald Gyula. ·r.: 
223-405. 

István-út li. Istvún kirú!y, 1899. /!acséri Pocskay 
Béla. 'l'.: ·125-:·!7.1. 

\Vcsselényi-u. ao. hr. \\rc.ssell·nyi. 1901. ii:::fl . .llodrr1 
Lás:lóné szül. l\elccsényi llo11a

1 
b. I?osl<Ís J:lc-

1nér .. 'I'.: 42a-70l. 
l)ob-u. 80. Fortuna. 1002. J\ocsuba /'.,'fcn1ér. ·r.: 

222-21a. 
Thököly-út 21. :\rpúd fejedclen1. 1907. S:abd J\rí

roly. 'l'.; 228--U21. 
Bethlen Ciúbor-u. 8. Fen•nc József. tnon. J-lorli 

l111dol/. T.: 424--9·!\l. 
\\Tcssclényi-u. liO. (1-Jóda, 1910. 1-ft.'llcr Lás::ló. 'l',: 

428-543. 
J)n111janich-u. ::19. l)an1janich. 191 l. J.1íés:lily Jlá

tyús. ·r.: 220-n;io. 
l\lauzál-ll'.r la. I\lauzúl. 1Hl2. Bontha .lenli. 'l'.: 

22i-258. 
Garay-tér 19. Garay. 1912. botfai /1iivüs Lás::ló. 

k. Burgetti f<'erenc. 'f.: 22S-6i9. 
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RolleI,lhiller-u. H/a. '.\Iincrva. 191-1. Spt'r{/t'IU Réln. 
1.: -128-184. 

Erz.sél!ct-körút (l. Corvin, 1922. i):o. J<'t·nuues Zol
tanné. k. f,it'l>111an Dt"::s6. ·r.: 222-ü t 1. 

J-Iernúd-u. 7. Szent '.\Iik16.s. 1922. Biihu1 Íf/'ll<Íc ·r. 
·l2:J-89ü. . ' " 

Baross-tl·r l·l. l\t•h•li. !\)'-"-'· fi / -~'. <"::11011 f{<íroly, üt. 
IJf'l>n'c::cnu Lás:/óné. szul. fjírinc:t• lsu
::sannn. 'J'.: -12()-il:J:L 

Húkóczi-úl :i2. Arany szar,·as t()')'1 /-/11/,1' - fl'/ · · · ·· ·-·'· s~ ea 
iii. ii::11. Schii11111is::11l'r A/tuhírni' 111 ,-,1,1 · 1 • .' 
1
.„ [ • • • H H'l -
OJt' ~a::so ,lfikl6s. ·r.: 2'.!.::lf.:.:--841. 

. Dob-u. 24. Kazinczy. 1921l."';;:)i/drísi flt•nrik. ·r.·. 
-l2il-:JOS. 

:\fur:'inyL l•s Ele1nér-u. sarok. Bent. tHaiJ. ri:r1. 
Jf CT[/a!J /\ álrnánn('. ii t. Hrtl/t'r Jf át yrís. T.: 
221-H41. 

:\fadúch In1rP·h"r 1. 1-Iargita. t9a9. Ft:1'ér Euiil. "f":, 
22i-ü89. 

Húkúczi-út f>H. '['oldi ).liklús. 19·!0. r'i:11. S:i!rÍff!!Í 
Jánosné. Ii. I.njbck J1•nr'i dr. ·r.: ·l2B--091. 

VIII. került•\. 

Baross-11 .. i-L Szent sziy (r.), 17Hl. Uétht•lyi .feni; 
~lr. és UéllH'f!Ji /{ríroly_. k. Rl'f/it'l11i /{<Íroil/. 
1·.: aan-uon. · , 

:\.lúzeu1n-kürút 18. :\.lagyar korona 1 · 1-1 . , , . r.), 1,)(L d:11. 
111/e: dr. J)[afolcsy I\<irnll111t'•. k. Takács /storín. 
·r.: 1a9-s2n. · 

~lúria Tcrézia-tl·r 10. Szent .Józ~cf. 1854. S:kalla 
Lás::Iú. "I'.: 1a2-561. 

Hákóczi-út 39. Csillag. 1873. J{crcs::lé11y Gyuláné, 
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Szül. Csilléry /-Iedniu_. iiL Orké11y l111uó. nl. kir. 
kornlún yfiítnnúcsos. ·r.: 1;~.i.--127. 

).lútyús-ll·r :~. Szent 1~cresz!l•ly. 1882. Filú János 
clr. 'l'.: 132--172. 

Hökk Szil:\rd-11. 28. Szent Lúszló. 188-l. Steiner 
Os:kár. T.: !:lO-H:J. 

Baross-u. 129. l\.ú\yúria. 1885. Prcisicli f{<Íroly. li!. 
/{onrád Ut':a dr. 'l'.: 1:~1-02-L 

Ho1nanelli-u. 12. Illl·s próf{•\a. 188i. llo{cr Antal. 

'I'.: 1a4-522. 
.József-körút <i-l. Apostol. 18Hi'I. C:ukor Lás:lrí. 

T.: l:lil-\184. 
~t'·p.színhúz-nlca 22. Szent ).!argit. 18~l:I. ifj. S:lin

csik 1.~111á11. üt. /(orán!Ji Jliklós dr. ·r.: 13a-s:·Hl. 
\'{~111ct-utca :J2. Szent Pl•\er. 18H-l. Fiifiifl Pli/cr. 

T.: ;J:JO-\l:J2. 
Prúlcr-u. -l;>. Szentcsalúd. 1\105. 1Féhl'r /)t':s6 dr. 

üt. I\as:lncr Sándor. 'I'.: t:-I0--280. 
Húkóczi·Út 2a. Il. Búkóczi Ferenc. t'JOi'. dr. /{nnrr 

Zoltánné. sziil. Elt.·k Liuia. '!'.: 1:ri-aOl. 
Húkóczi-úl ()l. Szl'!ll Hókus. Hl10. ii:P. /\oflf1tÍH1J 

\'il111osn(~. 'I'.: l-HJ-H:l-1. 
Tl'leki-tér a. 'I'e!('ki. 1H20. Lú:ár J,J:.~c;. ·r.: 

1:.li-:llü. 
Szenlkirúlyi-u. 22. SzanatóriunL 1 H22. ii:n. S:end

rl'i l3l'ldné. h. <:sillau l111rc. ·r.: 1aa-ono. 
).lúzetlill*ld_irúl 2. \íúroshúz:i. 1H22. Patak{a/P!f 

Sándor. T.: 13·1-957. 
,József-körút .1(), .Józsefyúrosi. 1H2'.L .1loldt Réla. 

iiL Bátori Ferenc dr. 'I'.: 339-a92. 
:\t'·pszinhúz-u. ai'. -cdyiizíléi. 1922. :Viiyl'le (;(;:a. 

T.: :J:l8-:lil. 
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Ba ross-u. 111. Baross. 192a. ne 111cs T íirnu1 Dániel. 
üt. Gábori Guöryy. 'f.: 1:11-027. 

,Józ5cf-körúl 10. Zrínvi, 192a. J\olrnúr lslt1án, b. 
I\crnény Guula és ~S:nlnold :\ndrás dr .. k. S:ol-
11oki :lndrús dr. rr.: 139-±38. 

h.:1 rpfcnslcin-u. 21. Nagyn1agyarország. l ~)28. :llt-
11u1nn Aladár, ÜL !\.átai Gyufa, h. /{átai Gyula. 
T.: I:l5-87!. 

Baross-tér 6. Gróf Apponyi Alber!. 1928. Búr 
Sóndor. '!'.: l·Hl-569. 

.József-körút 80. N:igyhn\dogasszuny, 1928. Cst'I'nllí' 

Lukács Lajos. ·r.: 14-:i-4-0:·I. 

IX. kcríilel. 

Cl\iii-út :iu. Angyal (r . .J. 18-17. Liicl11·n·r l'run<is. 
'l'.: 18H·-23-l. 

Cillli-út 59. Szent Fercnt:. 1872. (;0111bos Zoltán. 
'I'.: 1:·lO-lifiH. 

Ft'rcnc-körú! 22. Púduai szent Antal. 187H . .1frrc: 
Lás:hí dr. T.: 18G-5lHL 

Hádny-u. 18 . .Jö pásztor. 188fi. IJcúr Od<Jn. ·r.: 
18ö-00ü. 

C:J!iii-úl lOtl. Sus, 1888. J(ú11 .-lladár. 'r.: :·l-1-l-HSfi. 
Sorok.súri-út 10. Szent Anna. 18~)2. Pandula .lú:sef. 

T.: 131--930. 
~les-lcr-u. :ltL :\ladonna. 1899. l\.crnplt·rni: Péter 

Jlaryit. ·r.: lilU-810. 
Fl•rt·nc-körút '.!. Sanitas, 191 l. lin1<i1111t•l Géza örök .. 

k. E111ún11cl Gé:a. ·r.: 187--443. 
Üll(ii-út 87. Stefánia, 1911. i\'cn1é11ui .Vdndor. T.: 

133-832. 

IJn1vav-u. 5. Duna. 192U. l(assai Arll111r. k. Csif
·1<1(1 Gyc'iryy. ·r:: 188-il-!8. 

Oróf l·Ialler-u. 44. l·Iallcr. 1922. Graef Tibor. ·r.: 
1a2-ü7t. 

Cllüi-út 121. liizclla, 1922. lln1l>éc:u Os:krír <lr. 

T.: cl40-37!i. 
Fcrenc-tl·r t. Jó sziY. 1naa. !Je11lianu111; Eihach 

Jlon<1. '!'.: :i:·H)--1:-31. 
Gr. I·Ia\ler-u. lfi---18. ?\údasdy. 19-1-0. Fiiliip l:'ndn•. 

T.: 140-!\58 . 

X. kcriílel. 

Bc\síi .JúszberCuyi-út 7. ls\eni gon<lvisell~s, 1870. 
Fác:ányi J.~lván dr. 'l'.: 1-1-8-391. 

l\.úpolna-u. l. Arany sas. 1888. J/rtiin Gé:a dr., iit. 
S:ánlú /111rc. 'l'.: 149--1H2. 

Csalúd-u. -!4. ~lfrtvús kírúlv, 18Hö. Jlál!J L1ís:l1í. h . 
.lcnőff!I J/iliÚis. T.: i49-8!3. 

(iergc1y-u .. 1(). Szent I\ntalin. 1909. finc:t' 1.~11iú11. 
T.: cHS-ü7!i. 

()rczy-út -17. ()n.:zy, 1H11. Ifj. On1(·11yi Béla. T.: 

13·1-505. 
Üllüi-út 12·L ,Jézus SZÍ\T, 1~1:.:!l1. 'fl'Illl.'SVáru ls/VÚ/1 

dr. T.: a48-087. 
:\laglútli~úl ()f>. l-lygicia. 192(). dr. (;iiriiy .!c11iiné. 

szül. Buday Jlária. 'l'.: il·18-094. 
I-Jun,iúria-körút lH. Szl'Ill Erzsl·bl'l. tü30. Hi11111!J 

Iléla. T.: ua-su. 
Pnngrúcz-úl 17. Szeul Jlihúly. t9a:L To61h i\liJHílu. 

T.: HS-2li!i. 
Gvö1nröi-út 49. Hcn1C11v, L938. Z. Csás:cír Ferenc. 

. T.: 348-072. . 
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XI. kerii\t'!. 

'1 2 ... --- J·lorthy :\Iiklós-út tH. Szent licl!t"rL 1888. 11!<1yyary
J{ossa Gus:láv. 'l".: 268-08-l. 

·-·; ~ 1-lorthy ~Hklós-körtér 8. Szent Iinrc, lHlü. S:cg6 
lslván, iii. S:euö Lás:lrí. ·r.: -158-·· 702. 

·-r z; Szent Gellérl-lér 1. Szt•nl !.::ereszt. 1H17. Ternájg<Í 
.f6:scf. ·r.: 259-292. l~s 2fi8-800. ' 

cf-'71lorlhy ~liklós-Ú\ 128. Szl'!'Cll'L 192il. Fabrilill.~ 
flenrikné. szül. lnírrí .)'y11linis lfona. 'I'.: 
-156-052. 

Feh{·rvári-út 8'.L Lisieuxi szent 'J'cr{:z. 1n2s. J(iss 
Sándorné_, szül. Uuff Teré:ia. 1'.: 25(}-488. 

Budafoki-út 47--HL Szent Antal, 192H. Ton11'or 
.lenő dr., k. dr. Bl'kl' Ué:::rínr~ .. szül. 'f'on1bor 
Faléria. ·r.: 25Sl---7:-19. 

LPnke-tt"r -L Arany sas. _192H. l~rd(~f!Ji f)l::sii. 'I'el.: 
259-749. 

Szt~nl Inire herceg-út 86. frgaln1n~ .:;zerP!el. t9an. 
Abau-,Ve111cs r;uula dr .. h. Fcrt'111":u :Írpád. ·r.: 
25i-2;lG. 

Fehl·rvári-úl 21/h. Húrorn kirúlv..- 1H:·l7. Halás Ar-
/Hid. '!'.: 2íiH--19·L . 

Hnrth~· :\Iiklós-út öl. SzP11t l\!úra/ ltH39. T1·riclu 
Béla. '!'.: .HJ9-51 i. 

XII. kerület. 

Gön1bi.is Gyula-út 1/b. ~lagyarocszúg \·l·dasszonya. 
18Sa. I-léray Andor dr. l~s · d'éuni S:iilliísy lirök. 
T.: 153-8·13. 

Istenhegy. Eötvüs-u. ·L :'\lútyú.~ kirúly, 18H·L 
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dr. Scb111idl l>t·:siJ1u;. szül. H'it's11t•r .1/árfa. 'r.: 
ll>ü-207. 

Gö1nhös Gyul:i-út :l-L Alkotús. 1HCHi. Illés Ede dr. 
·r.: t5:·l-210. 

Uyt)ri-út 8. He1nl·ny. lHUl. S:. S:{ifs Ern6. ·r.: 
:lö:J-11·!. 

Hidegkúti-út 2. Szl·p Ilona. 1 H22. \\'eiiriis (;y11lr1. 
k. H'cc'iriis Sándor dr. ·r.: 1H·i-25:L 

Bi.iszönnl·11vi-úl aH/h. lslen sze111e. 1H28. \'árl>irri 
(~yöryÚni>. szül. ,)'pcrláyh Es:ler. k. Spt'rláyh 
.·Hadár dr. ·r.: lö-!-öG7. 

:\l•1nelvölgyi-úl 3H. Szent .-\gnes. l~l28. J1t~111l'IJJrcí11ai 
H'olff Lajos. ·r.: 15-l-.S7H . 

Csaba-u. 7. Csaha-vt>zl·r. 19a3. {j:11. Tún<':os .lcí
:scfné_. ül. !\r1r11cr :Íkos. k. J\arner :ikos. T.: 
:J52-7-!0. 

XIII. kt>rület. 

Hóbert l\úroly-kiirút 60. Fchl·r gal:1111h. IHOi. 
Stra11s: ..Írn1in. T.: 291 --Hal. 

Hóhl'rl 1'J1roly-körút 10·1. Szahadsúg. lH07. La111-
hcry /\ároly, b. Lukács !Jént•s. '!'.: 291-91H. 

\'úci-lü lf>f>. Danubius. 1910. Sóskúti András dr .. 
k . .lo11hí11 Pál. ·r.: 291-5B7. 

Vúci-úl 87. Phönix. lHl'.L .lanitsdru f,ris:f<Í. T.: 
291-328. 

Szent Lúsz\ó-ú\ 74Ía. Peliífi. 1H2:->. Pethes Béla dr. 
·r.: -291--i.t5. 

Vúci-út 49. Lehel, 192~l. J\oráni Zoltán. ·r.: 291-9HO 
Bl·ke-lér 11. Béke. 1~)135. Tálh llo11a. ·r.: ·Hll-~1 t:-L 



XI''· kerület. 

l\.ercpe!:ii-út 128. Szent Vendel, 1888. l\.a<la h'r:s(;
bcl. '1'.: 2H7-115. 

Bosnyúk-u. L Őrangyal. 1892. /1arsányi J\áro/y. 
·r.: 296--!22. 

'I'hökiily-úl 87. llung.úria. 18H8. J.:as::trincr Péter 
dr. 'f.: ·196-5G8. 

l\erepesi-úl 24. P_nnnónia. 1900. özv. ,)'::ilvássy Uy. 
Lás:lúné. 'I'.: 4HH-:1-!9. 

Arénu-út 29. Arén:i. 190ll. Pulatsik .!ú:se( 'I'.: 
424-589. 

Erzsébet királyné-út :JO. l-Iun1anitús. 1922. C:.:ukrir 
Gyula. iit: 1lfnurt•r f{or111íf dr. ·r:: 497-550. 

'fhüköly-ú! 178. 'I'hököly, 19:.Ui. 1llnjorossy Héla. 
T.: 49fi-9il. 

Erzsébet királyné-út 100/h. Szent Veronika. 19a2. 
uité: Torday F'erenc. rI'.: 297-625. 

Flírész-u, 17. Szent Antal. lH:1:-L !Jelcgh /{<Íroly. 
'!'.: '.Hlfi-2,!0. 

:\ürnherg-u. 8. Attila. 1904. Jírebs::. (;é:.:a. ·r.: 
291i-Ofil. 

Erzséhe! kirúlyné-úl 10/f. .Jören1ény.ség. 19Bri. 
Cscrf'H!JC!J Gé:.:a. T.: ·197-~559. 

H1u/af('fé11y (Pest). 1. :327:-L Szent szív. lH:JJ-. nt'ITH~s 
l\.ajdacsy Pú!. T.: 2H9-7H9. 

Bugyi (Pe.st). 1. ·1327. Szent lstvún kirúl',y. 1901. 
(\Iegiire.sedés folylún púlyá at alatt). k. nagy
hossányi Bossányi .lenű. 'I'. 5. 

1311j (Szabolcs). L :1489, \Iegv Hó. 1899. S:.:abó 
Dr:.:siJ. 

B11lkcs::.i (Búcs), 1. 2H92, ()ra11gyal, 190G. /-Jari
nu111n Christian. 

!J11styn!iá:a (I\-I{1ra1naros·1, 1. iJ:J.t.8. Őrangyal. 188:\ 
f)({f1cs Jliklcís. T.: :1;1. 

B11:ila (Abaúj-'l\lrn;i 1. l. 1002. '! 1 H·!'.L 0 r<'iudu 
.József. 

!Jiids:.:c11! 111iluíly (Szabolcs), (_egye.sít Yl' Tis:.:abiiddcl j 
1. 12.008, \I:igyar kirúly. 187:-1. //liri'in1p6 /111rl'. 
·r.: 111. 

!Jiids::t'11f111ihály, Csillag, 19'.!H. Iíádát Lús::lri. 
T.: 36. 

Hiikk (Sopron). 1. 2·1-!2. \Iegvúlló. 192H. :Vé111eth 
.! únos. 

!Jiikkii.wl (Baranya), !. 8-!7. Szt•n\ 'l'crl>zke, 19a5. 
J!erlha Aaoslnn. '!'.: 10. 

(.°('cl' (Fejér). !. ·lOtiO. \!egvútló. !8:·1fJ. I\úldor \'if-
111os. '!'.: 9. 

Ccyléd (Pt>s!i. 1. as.8:-17, Szenth··lek ír.). 1807. ii:u. 
.lrinossy <;é:ál!é. h. I-lor11áth .lú:.~·1·[. ·r.: n:L 

L"l'!Jléd. Ht>IIll~ll~» 18SH. lfllni l\.rir11f1t rlr. T.: 5ti. 
Ceyléd, .i\~egvúl!ó. 18~Hi. feldeyyi Ft•llru•r f,ós:/rí. 

T.: a. 
<:eyléd. Is!t•ni go1Hh·isl'!i·s. 1Hl0 . .lúf,·6 .hinos. ·r.: Hl. 
Cegléd. II. Húkóezi. 1Hl5 . .1/csft•r Lás:ló. 'f.: 29. 
C1·qhíclfH'rcc! (Pcsll. 1. :·Hl'.!-1. :\cpon1uki szent .fú. 

· nos. 1918. ö:u. 6orsodi I.alinovils Gé:<i1u,~. k. 
borsodi Latinovits O<lön. 

Cclldii111ölk (Vas). 1. 591H. Boldogsúgos Sziiz \ló~ 
ria, 1815. Bisic:.:ky Andrós dr. 'l',: 22. 



t..:elldiiniölk, Isteni gon<l,·i!-;Ldós. 1 U2H. 
Sándor. 'l'.: 79. 

<:ifntklui::a (Szolnok). !. ;){)fi2. Szl'nlhúro1nsúg. 
18~)7 . .i/olnrir I.fis:lrí. '!'.: i. 

Ciyrind (Ztinplt!n). 1. 5111. :'>.leg,·últú. 1H2·L Ké:di-
1\.ováts Sándor. 'I'.: 1-1. 

C'i11kot" (Pes·I), \. H7Sl. ~Iútyús kirúly. 189H. Edvi 
Illés Gyüryyné, szül. l\rrtjcsik Ilona. h. brtfu1-
csai ,\'(lfl!J /,ós:.ló. 'f.: Bp. 2H7-H80. Cinkota: fi. 

C.w1brt'1ulc·k (Zaln). !. a31-1. Szent Lúsz'.ú. l8HO. 
ii::u. Posyay A11<lor11l;, k. I\u::nuinyi Uyula. 

r:s111uídapdca (Csanúd). 1. -1027. \Iagyar koro11:1. 
188-L flonorni l\'ríroiy. ·r.: 10. 

Csoruídpulotu (Csunúdl. 1. HO-l 1. 1-latlyú. 1880. 
Schneidi•r J<i::scf. '!'.: 1-1. 

Csantavér (Bács). 1. 11.SlH. He111l·11Y. 188-1. Csorna, 
RiC'hárd. -

Csanfaoér \'údaskY. IH;J;). ö::n. :Vádasku ,';':ilár<lné. 
k. l\.űs:eyhy .fó:st•f. 

C'sn11 (Ung). 1. a-HlO. Isteni gond\"isch"~s, 1871. 
U1•r1uíl ,O..,'ríndor. '!'.: 8. 

Csrikrínydoros:::lú (Vas). taze!ütl ;\'ayucsrikúnyJ. 
1. 1H5·L Szenllt'!ek. 1H1:-I. li:11. Olcrt I:7n1ilné, k. 
Fodor 51'á11dor. 

Csdkbf'ri>ny (FcjérL !. l 70H. Szen! :\lúrton. Hl2H. 
Ga<il Dc:sií. 

C'.wi/dyor{H) (.Szilúg~·.J. 1. l.'172~ J)iuna. lH.'15 . .''1'eb6/.: 
Gy. !~111il. 

Csáktornya (Znl:d. !. (i7i8. Zrínyi, (r.). I 777. I\o~ 
uacsics f{rcsiniir dr., k. S:lriuik .Jcnii. 

C,'iáklornya . . Jézus SZÍ\"e, 1H28, !(osa/..: 'f'lleuclor.- k. 
f)udás !\. ál 111án. 
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(Fejér), 1. .i085. Isteni ,gond\"iselt~s (r.L 
1821 . .lirovec Lás:::f<Í. ·r.: 26. 

Csány (lle\"cS), !. :-HJ58. :.lagyar koro1:a, (L)~· ~8H-l. 
fforvúlh Odiin. k. Boros lstuatt. (l·1okkal 

l·Inrlon.) 
C'.wínyff'lck (Csongrúdj. 1. f>022. ).leg\"úlló. l88H. 

/Joniján Gc':::a. . .. 
CsávoliJ (Búcs). 1. :->252. ~legY(dto, lHOO. o:::v. /lai~ 
- f<Í~lf J'.:ndréné, h. !Jankó Bi>lo. ~ 
Cscnye1: (Szatrnúr), l. 4-8f>O. ()roszl<!n (r.),. _182n. 

[Jitíd-\'árr1llyoi 11/iksa Gy11f(l,'h. Aahlcr I-rt!f!Jl'S. 

·r.: 1 o. . . q" . 
Csenqüd (Pcsl). !. -109a. Padun1 szent :\ntal. 1. _h. 

:<.;fcll1u'r .!. Antal. 1'.: 7. 
Cst?pcl (Pest:). l. ·17.13f>. Őrangyal, 18~HL Rockc11· 

f)(ll/er J/árta. 'J'.: 847-759. _ .. 
Csepel, Angyal. 101·!. i):v. T-lcrr: Gál>nrni'„ k. l\rtl· 

dori ilfl'lanie. ·r.: 1-l7--9ll8. 
1 . T.: Csepel._ Sz~'l,1~ Antal. 1927. Bor:::souay sfvan. 

1·ll-„-1h1. 
C.·;c·1u·l. Szl'"nl 

:l-l 7-„--711. 

Erzséhe!. l nao. "/'hit•rry Tihnr. T.: 

Csepel, 1\.irúlycrdö. 1042. 1!fl[l!Jl'fl!J1'di .!l'llC!J lsfPtÍJI 

dr. ·r.: a.t7-97H. 
r:sepreu. (Sopron). 1. -1010. Szenthúro1nsúg. 18·12. 

Flndl'l'l'I' .lcnii. Ii. ForlHíth (FlodtT<'r) l~rnii 
T.: 29. 

Cscn1c11kn (llúc.s,t\ \. 8-li18. lsleni gond\'isclt"s. 
1851. Schu111achcr Zoltán. 

Csc•rncnkrt. Grculing. 192H. Grculi11u Ferenc. 
Cses:.trcy _(Zala), J. 120-1. Segítii Sziiz :\Iúria. lHl·L 

Donrís:::u :\ladtir. "!'.: -L 



L's<'lé11y (\'eszprén1). 1. l·iiHl. Hygieia. 1n1:1. 111i!lci 
Pálffy J;;r:séf)(•t. k. n1illci Pálff!I f.rís:lrí. 1 Fiúk
kal Súron.) '!'.: :-1. 

Cséffa (Bihar). 1. lHl 7. ~legy;'tltó. lHOil. {i::v. 
Bartha 7.olfánné. k. Grlis:: Albert. 

L'si'/Hl (Szolnok). !. :>2S·L ()rangyal. 1880. ;\'(l!l!J 
Ferenc. ·r.: 7. 

('.s~kgyi111t•sbiikk (Csík). lúsd: Gyin1cshákk. 
C:'it.kkarcfalvn (Csik). [ósd: /{(lrcfalPa. 
Cs1k.~·:('/lf111ártn11 (Csn.::1. 1. lilOS. Attila. 1871. 

~~~~ 11r~i~l f{<ilnuin. (Idényfi6kl~al Tusnúdfiirdi\11.) 

Csíks::1.·rcda _(Csík), 1. GH20, Fl'kel" 
11 

~ SllS. 18:17. 
„ J ony Arpád. ·r.: 1-59 

Csíks::t'reda. I-Iaz:í.nk Yt"dassz~l!l\'ll. 1907 L6/fl<'r 
Jfrirc·ell. ·r.: 70. · · 

c:s~ks:1;pvf:: (Csík,!. Iúsd: S::i!/Jui::.. 
c„~·~llauh_1:.r1u .. (Pcs_l). lúsd: Dt;krisTJH'!f!Jl'r. 
Cs1: .. (~xon~o1:J· !:. li:l!i _(LI. S<'ress f)e:::;{i (Bin1a* 
. szc·cs 'Hlc11y!iok3a. :i\n1e11('1i]eg sziinelel). 

( · :;o k;I/ l ~/;f'.J~SO Ilf (1 ( S.o n; ogy) . ( t\Z(' \{Íj! /:' rd (j C.WJ k(I J1 !Ja ) 
:
1
·, .l2.11. \ft'g,·a!lo. 1~HHL r"i:n. T1it!t .fú:st'fllé 
. : 18. . 

f.'sol1H1k (Eszlergon11 1 ;-{t;.lf>. Szent :\nlla. tH:J;í. 
f)olnt!J Pál." ·. . 

r:so11urúil (Csongrúdi. 1. ·_>1,·.1·,,·1,c•_ < l • ~, ,„ r.-.zag l'Ítuer. 18:!8. 
n(/rnr1 flt•nrik. ·r.: Hfi. 

Cso11f!rrÍd, \Iq:..,_'\·últ(J. 1882. (" ··1·1 f · / .:a11 ,· ,as: ó. ·r.: 78. 
Lso1111rtíd. Szl'nl Htíkus. U'HH\. - Gú111liry Jrínos. 

·r.: 7H. 
Csonyrúd. Szt•nl ls!Y;·in. l'.1'-"-'· f/,•-.·_,.1111 ·r.: -lü. fstnrí11. 
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Csongrád, Szentlélek, 1928. JVagu Elernér. ·r.: Gl. 
Csonoplya (Búcs), l. 484H, Segíl~i ~lúria, 18~0. 
· Hnag Jakab. 

Csorna (Sopron) ,1. 89G7, l~ösas· (r.), 1•820. !llarin
c:er .Jcnií HL kir. konuánylanácsos, b. Lcnd
fl(lf/ Endre. '!'.: 50. 

Cs,or1u1'. :\lcgvú\lú. 1910. Gt?rgcly lst11án. 'l'.: 5,1. 
Csoruás (Békés), 1. 7267. Isteni gon<lviselPs. 188:\. 

i!enc::fah1i S::ás: Lajos. 'f.: 2(). 
Csiiglc (\'eszprén1). \. 123(}, Isteni gondviselés, 1888. 

Brl'ffcr Dc:sű. 
Csökrnő (Bihar). \. .1:·~50. ()\ajág. 18H-L pécltújfrll11si 

Péchu Tarnás. ·r.: 8. 
Csörnör (Pest) .l. .t.tafi. "\legvúlló, 1909. /,iirinc:11 

Lajos. 1'.: Bp. 297-:388. Csömör 10. 
Cs11cs(I (l(olozs). \. 1Sil8. :\!agyar k~n·o1H1. l8!l:\. 

ö:P. lrnre Jd:s1'fl1é, h. Veress Adá111. '!'.: ·L 
Csurgó ( Son1ogyL 1. .!98(). l\Icgvúltó, 18-17. (;afa111· 

7ios f{áf111án. T.: ()6. 
Cs11rf!Ó. Szahadsúg:. 1918. !3olc111an 1:·Jin J!iháfu 

örlik .. k . .!1í:s(I Lajos J!ihály. 'l'.: iil. 
Csu rof! (Bács), L 10.81 !l. SegHií \lúria. 1887 . 

S:rcty/.:011 i\Jilán. 
Csuro(f. Egészség. lHg{), Díl11idoptÍc Péter. k. !Jósa 

Ferenc. 
Csú: (Nyitra). \. 2-I;l:l. Szt>11thúrnn1súg (r.). 180(i. 

.Te:opifs f(cílrnán. 

f)árdr1 (Baranya). \. ·lOOG, ~lagyarhon védasz
szonva. 1840. l\rétcr Endre. 'l'.: 4H. 

f)rí11od (húcs). 1. :~2:{8. 9 (f.). 1935. Hiclic:ky 
f{úrol!J. h. J!ár:ár (;ábor. (I·fcrcegszánló fi

ókja). T.: 10. 27 
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Debrecen (Hajdú), L 125.969, A.rany angyal (r.). 
1670. Bánó Andor. T.: 28-.5:>. 

Dcbri'ccn. Arany egyszarvú (r.). 1772. Grds: 1Vaau 
f<\!rt•nc. T.: 2'!-9{i, 

Dcf>n'ccn. Nap. (r.). 1802. kiipüsdi Tofvay /rnn·. 
·r.: 27-7iL 

f)ebrccen. :\Iagyar korona. (r.). 1807. l\áflns:tássu 
Cé:n. T.: lH-06. 

• f)el1rt?ccn. Kí,gyó. (r.), 1812. ilfihalouits Je116 örök .. 
k. i1fihnlouifs .lenl> dr. ·r.: 30-95. 

Def)recen, I\:ossulh Lajos (r.). 1813. Lux Arnold. 
T.: 29-56. 

f)ebrecen. ~Icgvúltó. 1843. iizu. illnjor Jliluilyné, 
k. il!ajor Lás:l6 Pál. 1'.: 14-·()9. 

/)cf1n•cen. Hc1n{·nysl'.g. ·1808. Giidény Ilona. 'I'.: 
14--21. 

Defirt'C<'n. Csillag. 1900. Hckt' Rnrnn. ·r.: 29-:tJ. 
De!Jn•cen. Isteni gondvisc\{•s. 190-L S:éke/11 Ador

ján. k . .luhny lrnrc. 'l',: a2-81. 
/)ebrcccn. II. Hákóczi eFrenc. 190i, ii:11. Aranui 

Arpridnl'. k. Aran!Ji Sríndor. 1'.: 2i~--43. 
Dcbrer·cn, Csokonai. 1909. Rafríry lsf11rín. 'r.: 10-15. 
DclJrcccn, Sztnnkay. 191:!. ('rdiíbényci ;Vén1eth 

l.rís:lá. '1'.: 25-58. . 
[)clJrec·t•n. Sas. 1913. ;\fnndel .Tá:st•f örök., h, Os

n1ald f,rís:lrí. T.: :-Hl-19. 
Dl'breccn. Boc;;.kay. 101:-L ö:P. !.as.wí1111i .ló::sl'fné. 

T.: 29-H. 
Dl'l>n·ccn. \h1raküzy. 191·1. florPrífh Zoltán. ·r.: 

30~-Jó. 

Dt·ln·1·1·1·11. \[{l!yú" kirúl~-. 1022. Pnp[J Gyu!..-: k. 
Pilissu Jrí:sc;. '!'.: :l:l-·- 01. 

Debrt.•ce11, Tisza, 1923 . .lónap Aladárné, szüL S:afiá 
Es:tcr .. '!'.: 2·1-52. 

/)tfirccen, Arany 1 .Túnns, 1923. {i::P. Ro::úky Györu11· 
né. 'f.: 11-iS. 

.!Jcf1recc11. Szenthúrntnság. 1\l27. Sallay /,rís:/rí. 'f'.: 
17--09. 

Íh'lirt·cc•n, ,\rpúd fejedelenl. 19:l1. 11fíkcs !:'di!. 
[)cl>rcct'Il. I·Iungúria. 19:32. S:. S:ab<Í .lcnii. T.: 

32-50. 
!Jccs ('I'olna). l. .1141, :\Iagyar korona. IfllH. H. 

Fodor Scíndor, b. Szendro1Jics l_,ás:ló. ·r.: li"J. 
[)crnt'cscr (Szabolcs). 1. 43GG, Gondviselés. 191'..!. 

Tcrerny illt'I1!J{1ért. T.: 22. 
·[)c11uí11ubá:a ().laros-'l'orda). \. G:J9. Orh·iizí!ii. 

19iHl. ;YcnH'S Sándor. 
/Jcrt~cskt• (Bihar}. \. 9800. Hc•n1{•ny. l8Híi. H<"11kii 

Súndor. ·r:: 28. 
()rangyal. 1914. :\lnuísi ·ta_ios. (Fiúkkal 

I\onYÚron.) 
f)crn!Jt' (Búcs). !. :118'..!. :\-Jpg,·:'t\tú. 19:-11. Iforurith 

Zoli ún. 
f)t•s:k ('foronlúlL 1. 282H. Púduai szent ;\11!aL 

19Xl. S:cuhu Ti11nr. 
[)euccser (\~eszprl·n1). 1. -~·l2i. Sze11lhúro111súg {r.L 

18:.34. nalnuh ,1/iluíly. 'l'.: 11. 
[Jéda (\[aros-'forda). 1. 29ii. Ill'IJH~!lysl"g. 18~):,J, 

farkaslaki !!ints :Ídáni. 
Dég (V1~szprén1:1. l. -l0-1fi. '! (f.), 1H2i3. r"i::v. /\ovrirs 

J6:se·fné, ül. f/oll6 La_ios. Ii. Porík f)c:sii. 
().lezöszilas fiókja.) T.: S. 

/)és (Szolnok-l)ohokal. l. 1fl.:15i-I. Fortuna. ir.1. 
1796. brfllai l\rérncr !.ajos. T.: 1--12. 



Dés, Szent Ferenc, 1884, Litschcl Emil, T.: 1-53. 
Dés. ?\Iinerva, 1921, Sclunoll .ll'nÖ. 1·.: 1-6:3. 
J)és, Dinna, 1936. Jíischinger Viktor clr. T.: 1-18. 
Dé11auánya (Szolnok), l. 15.200. Őrangyal, 18G7. 

ö.:v. Sn111n1er B!·rtalnnné. 'I'.: 9. 
/Jévaoánya, Isteni gondviselés, 1896. J{olf)(ty /ú1-

dolf. 
lJiósgyör (Borsod), l. 2G.5a5, 1\tegvúltó, (r.), (liH8-

han Szo1nolnokhulára engedélyezve), 18i2. 
/~'les Gé::a. (Fiókkal llán1or-Lillafüredcn). 1'.: 
l\liskolc Gl-68. , 

J)iósyyőr-l'asyyár„ Angyal, 189H. 1llc11ner Üdö11. 
T.: Miskolc G8-18. 

!Jiósyyőr-Ujdidsgyör. Szent Lúszló. l91a. Vá111ns 
J/iklús dr .T.: l\Iiskolc G3-53. 

lJiósyyür-Pcrecesbányalelcp, \. ;-}300, :\legv{1\tó. 
1909. ,lfenner Zoltán. 

f>iósjenü ('.'\ógrád), L 2:382. Gundviseli'.S, (f.). 193{). 
id. Rcrncsák J.l!iklús, k. l\iss Péter. (Hétsúg 
fiókja.) 

!Jitrú (Csik), l. 7521, l~oruna, 18/1. _<lr. ,\fa11yákné 
S:alhnuiry lvcínka„ h. Púkrt!J Arpád. '!'.: (i. 

/Jobo: (Uékés). 1. f).!69, Isteni gondviselés. 1900. 
lloldy .:Jlayda. 'f.: 8. 

!Jolho (Bereg), 1. -1722, lletnény. 189:1. l!ko11ils 
.lenii Jú:sc/. 

/)0111bt'!f!Jluí: (Csanúd), 1. 5312, Angyal, 1890. 
ö:11. ,illaicr Györuyné. k. f(ránilz In1rc. 

!Jnrnbó (~Iúran1aros), 1. 5998, 1fagyar korona, 
1888. ,)fauksins::ky Antal. 

f)ornbúvár (1'olna), 1. 8871, :\fagy:ir korona, 1870. 
Balta:úr Tibor. 'f.: 22. 

J)ornbúvár_. Őrangyal. 1921. Cso1nor l\ál11uí11. ·r.: {j t. 
/)onibrád (Szabolcs), L {Hi89, .\[agyar korona. 

1852. ;\laou .lcnlí. 'r.: '.!O. 
f)ornos:ló {I·Ievcs), 1. 2HfJ5. Szent Antal. 19:!:L 

.1/olnár .ft>niíné~ szül. Sch11ll: Frida. 
/)oroy (Esztc>rgo1n), 1. 819fi, Szent :\fargit, lfll 1. 

Pt>rl .fú::st>f. '!'.: 15. 
/Joros::/6 (RúesL 1. 281i0. \[pgyú[ló. 19-10. F1•lfl'r 

.fáno.~·. 

/)iihriikö: rrolna) 1. ·1:l7-1, ()rangyal. 1908. ii::n. 
I1rády I~rniiru;, h. (,sú::y Já::sef. 'I'.: (), 

/){inrnöd (Pest). l. :>912, ?\Ingyar korona. 18/-l. 
Soás Isl11dn. 

[)6ry:o111f)(I ('foi11;1,1. !úsd: 7.0111hr1. 

Drayoniér/alva (:\lúratnaro!-./. \. :·l:\7. \!:igynr ki
rúlY. 1881. /{rac::. (;11s::f<i11. 

[)rríuafr;k (So111ogy). l. 7:~9. ,l(~ZUS SZÍ\"l'. (f.L }\);\.!. 

Brantncr Antal. (Lakúcsa fiókja.) T.: 8. 
1Jrr;yelypalrí11J,- IJ-lonl1. l. 191-!. Szr'nl Erzsl·hl'!. 

1927. Schiinhery :ir1ni11. 
/)1111abogdá1111 (Pest'I. \. 20;)2. \!adonna. l!Hl/ 

1Vallt>nfcld illihó/!f. 
I>1111abiiké11y (13úcs:). \. :inL->. Szt~nt Antal. lH28 

l?eiler fslo<Ín . 
f)unucs(;{J (Búcs). 1. 2·177. Szent (lyiirgy. lH'.!fi. 

flauo János. 
nunaföldurír ('I'olna). !. 1 l -!8-L Islc:n anvia (r.). 

179fl. l/ins::.ky örök„ k. Piliss11 B(;!a.' ·T.: 'n7. 
f)unafölduár, Szenthún1111súg. 18;)7. S:ijúrtrí Tibor. 

1~.: 6(), 
IJunaharaszti (Pest). \. 10.008, Isteni gondviselés, 

1886. Hofinu1nn Gé:n, iit :1/ór Gyula. T.: 2 



IJ1u1okeszi (Pes-1). \. 8i378, Szent \lihálv. lHO·L 
Sőtér Sándorní', szül. 1\lagy lhna lri:;1; b. Sá
voly Lajos. 

JJ11napataj (Pest). \. 01::!8. ?\Jegy{tiló. 18f:i7. J\elcH 
csényi Ferenc. '!'.: 27. 

Dunapentele (Fejér), l. 3983, Szenthúru1nság, 18tl·L 
. ü::v. Albert Ue::s6né, k. Csös:: Zoltán. T.: 15. 

f)unas::ckcsö (Baranya), 1. .'">550, Szenth;irotusúg, 
1883, ö:::u. ilfolnrír A. lhínielné. h. Lrtjo.-; 1'ibor, 
T.: 12. 

lJunaszenlgyüryy ('l'olna), 1. ::!88·1, i\lagyar korona, 
1928. özv. Fi:::slovs-::k!J Lászlúné, k. Trcxler 
.lenő S::ilárd. 

D11nas::::erdahcly (l\.01uáron1), L 6587, \!agyar cí~ 
1uer, (r.). 1790, Gt'réí örök., k. S:::(/hó István. 
T.: 94. 

lJunas::crdahcly, Őrangyal, 1917, \\loppcnslci11 
J.llarccll. 1'.: 74. 

lhlli!IVCCSC (Pest). 1. -1331. \Icgvúlló. is:1.1. r'i:v. 
Hffkos Fe1~encné. k. P1ad;ás l\.rírol!J. 

l.!..'cst·g (NógrúdJ. \. 184-l. Szüz ~\Iúria. 18Hi'">. /)t"rén!Ji 
f ITlfC. 

Edelény (Borsod;. 1. :J282. Őrangyal. 187:3. ,\'chu~ 
lek Gyula dr. 'f.: 29. 

l~yeu (tionl). L 08-!. (Szünetel.) 
I~yer (I-Ieves). _ l. :32)302, :\!agyar kirúly (r.), 1.714. 

Pres::ler Arn1i11. 'f.: 1--lü. 
Euer. Grúnúlalma. (r.). 1728. lrgalTnasrend! k. 

Pis::.kcr De::sö Valér. 'l',: 26. 
If:ger, I\:igyó, {r.j, 18:39. Ilibay Gyür[l!J dr. örök„ 

h. Jlándi-S:ab<i Bl'h1. ·r.: 1--52. 

Eycr, Őrangyal. 1897. 1-'cinc:é/ :Írpád, k. Pánc:::él 
Gyürg(J. 1'.: 2-87. 

Euer, Szent Anna, 1907. ö:::v. Velcsey Istvánné. 
L.' Skullélll!J Gyllf(I, ·r.: H7. 

/~ycr, Isteni gondviselés, l~l2iL Bcnic:ky ,lJjJ.:fcís. 
(Fiókkal felné111eten.J ·r.: 1-·12. 

Ef]t'r. Szent Istvún. 1H88. G(ffa11ll>r1s .!dnos dr. '!'.: 
4-2H. 

Eyercselli (!-leves), \. 1.555. :\lagyar kirúly, 1011.. 
Giibl i\'ándor. 

/i:gercs (l\.olozs), l. 2038, Segítő ?\lúria, 18Hfl. \'c
csei 1\'ayy Dezső. 'l'.: 10. 

li:yuek (l-Iajdú), 1. 7-170. Isteni gondviselés, 18~)0. 
ö::.u. 'I'ót h [)ezsőnú, k. Ziluhi András. 

Egyhá::asrádúc (Vas),\. 1H34, 1lagynr korona. 1n:-1i. 
11/cnich lstvá11. 'l',: 10. 

J:.:lck (Arad). l. H2-!5. Segítő Sziíz \Iúria, l H5ü. !Ji
harudry .ló::.sef. "!'.: 21. 

If:ll·k_. Jézus szh·e, 1 ~)2H. llo111111cr U1ulolf. ·r.: 2U. 
If:lőpalak (I·lúro1nszék}, !. 729. \lcdYt\ (f.). 1n1:1. 

Csutak lstuún. (Sepsiszentgyörgy ~fl'dvc gyógy
szerlúrúnak idényfifikja.) 

E111őd (Borsod), 1. 884H, ~legváltó, 18~lH. 6:v. H'at
tay l\.ornélné, Li. Pauer Héla. "f.: i. 

Encs (Abaúj). l. 17üí, i\-lagyar kirúly, 1808. l'a
uns:.y Lás:ló. 'l'.: 27. 

I~ndrőd (Békés). 1. 12.8:-14. ).legvúltú, 187fi. :1lap11 
A.ndor. 

h'ndrlfrl, Púduai szent Antal, lHO:'l. Paf<fkfafpy 
Sándor. 

Enying (\'eszprém), L 5246, ).Jegvúlt6, 1852. ö::.v. 
Adler lmréné1 k. Hekele Lás-::16. 'I'.: 3i. 
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Ercsi (Fejér), l. 75-15, Szentháruinság, 186i. Lu
gosi Béla. 'I'.: 20. 

Ercsi, .l\Iadonna, 1936. Jla//ner J:erencné. 1'.: 7. 
Erdőbénye (Zen1plén), 1. 3220, Isteni gondviselés, 

(f.), 1930. s::adai As::lolos Gyiirgy. (Olaszliszka 
fiókja, átn1e11etileg szünetel.) 

/~'rdöcsokonya (.So1nogy), lúsd: Csokony(/uisonla. 
lSrdőd (SzahnúrJ, l. -1932, ;\legvúltó, 18-16. Bóta 

István. 
Erclüszáda (Sza!n1úr), !. 1770, '! 1936. (Szünetel.) 
Erdőszentgyörgy (;\Iaros-"forda), l. 349.5, .Angyal, 

1879, farc::ádi SándHr Zoltán. T.: 17. 
Erdőtelek (Heves), ], 5310, Mcg1·últó, (L), 1926, 

ö::v. Bánóczy .Sándorné_. k. 1Veisz lmrt'. (I\á! 
fiókja.) 

J::stt'rháza (Sopron), 1. U50, Púduai szent Antal. 
1909. 1\'indl János. 

J:s::tergon1 (Esztergo111j, 1. 22.170, Fckelc sas (r.), 
(hercegprín1úsi ud\·ari gyógyszertár), 1712. 
Scluvart::. 1'.:. Jla11ó. 'f,: S!i. 

I~s::.tcryo111, Szent IslYún (rJ. 179:_L ö::.11. Rochlil:: 
Arf11llr11é. k. l?ochlil:: f'.'/en1ér. ·r.: 91. 

f;,,'s::.tergo1n, 1Iegvúlló. l SB 1. /{ erschln1111111nayer 
l\.úroly. ·r.: -12. 

F:ti;d (Ud,·arhely,l. 1. in:1s. \!agyar korona. 188tl. 
Lds::!ó lsfuán. 

í~f!/l'k (Fejér). 1. -!OilH. Lstcni goncl\·iselés, 1894. 
ifj . .!anovic·h lstvá11. 

Ii!esd (Bihar). 1. 2iH2. I\pn1ény, 1848. l\'1JcSiss 
[)e::.sii. 

f'fesd, Szent Antal, 193i. Ii. Dobrcanu Ilona. 

f~"rd (J·:ejér), 1. l:J.078, Szenthúrcnnsúg, ... 1882, liz.
1

,_ 

Tóth f'erc11c·né. '!'.: 1-!. 
1:·r1~11dféd (Szalinúr), L 2200, Angyal. 180-1, özu. 

Ges::tcrédy f'erencné, k. Jakab Barna, 
1:·rmihúly/aloa (llihar), L 9129, Sas 1842, (1\1.HJ,j 

11/an /{ornél. (Az 18,!2-ben engedélyezetl gyógy
szertárat a ro1nún hatósúg tncgszün!ette.) ·r.: 
23, 

f:r111iluilyfalvaJ 1\igyó, 1H07. /Jánid István. T.: ·!·L 
1:·r111ihályf alva. f-I ygirin. 19il(i. ,)'olla!JrH; Brtlássy 

.Talán, 
J~'rsekújoár (N'yitraj, L 13.2;)9, Arany oroszlán. 

(r.), li98. Farkas Srí11r/1Jr öréik. ·r.: 20-ül, 
/~'rsckújvár_. Szent Rókus, 18i8. ö::11. Saád lstvri11-

né, k. Csontos István. 'l'.: 20~H5. 
f~'rsekújoár_. Segí!il :\fúria. 1018 . .lr1k11l>ovi<·h fh·::sií. 

'J',: 20-9.J, 
1;·rsclaíj11ár_. Sah·:J!or. lH2!i. /)iflL'rt R1;/(/. ·r.: 4fi-1H. 
f~'r.w•kpruikf'rl (\'6grúd,l. !. :1722. :\fpgy{d!ó. 189.1. 

dr. l~nyelru; (,'rrís: .-11111(1. Ii. Bnrsrínui /sfvrín. 

Fadd ('l'olna). !. -1807. Sze11thúron1súg. 18a5. fi::P. 
Borsod!! (;y6rgyné, h. f'e!s:cyhy (;yufrt. 'I'.: a. 

Pr1js::. (Pest). !. i~l02. l\Ingyar korona. l8H2. f\'nfos 
György. 'I'.: H. 

Farkasd (Nyitra). lúsd: Váyfarkosd. 
l"crn111ernek (Szolnok.), 1. 7718, ?\fegvúlló. 1879. 

J(abay Péter. 1'.: 4. 
f'ehérgyar111al (Szat1nár), L 5778,· Isteni gon<lvi

selés, 18.59. Horuáth Jfihály. T.: iO. 
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Fell(;tyyarnu1f., Kígyó, 1927. l\urnuíny Ué:a. ·r.: :li'. 
Fckt!lcardU (lJgocsaJ, l. 20li2. Isteni gond\"isclés, 

1875. Gájer János. 
Fele(/ (Gün1ör). ]. 1347, -Koron11, 188t::. Osgyány 

ih'::sií. 'J'.: 14. 
Felnénl!'f (1-Ieres) !. '! 194iL JJenic:ky J.l!iklós. 

(Eger ls!e1~i gondviselés gyógys7.l~rtúrúnak 
fiókja.) 

Fc/sőúb1:ány (~u!·~nd~, 1. 854-, .-\.ngya!. 1899. Csc11-
f!Cr1 Rc:::so. l .: n. 

Fc!.1·iif)(t(og (Gön1ör), 1. 724. lslvún kirú!y, 1881. 
Voláns:::ky l•'crcnc. 

f'f'/sűl>rínya (Sza hnúrJ. 1. -l:-10-!, 1legv:"d !ú. 1790, 
llaranth Dezső. 

/<'cfsőyalla (1\on1úro111). 1. 17.10-L :\legv{dló .IBIL 
1 'árady Béla. 

f'efsiiyöd (Pest). l. .17~l·L Segítii Szüz 2\Iúria. 1~)17. 
ö.:v. Baltha::.ár .!dnosné. 'J'.: 12. 

Fefsdirey ('I'olna), lásd: Ireys::.c1ncse. 
Felsiíkabol (Búcs). !. a2H7. A.ngyal. ltHJ:l. Gyurguc· 

vils Jl/iienkú. 
Fels6lcntlua (Vas), !. 107-!, Púduai szent Antal. 

1910. /{{cinrath /{rí/nuínnf. 
l"t•lsiist'!Je.wl (S6111ogy), L 2222. Szenl László, lHl·L 

Ac:é/ 11/argit. 'f.: 5. 
,, Fc/sős::ás::új/alu (Beszlercc*N aszód). 1. 74H. 

]{cssler Artúr (jrök. (Szünetel.) 
Fe/süs::l'ii ·(Pozsony). (Tallósbó! ú!hclyezve), l. 

iJ947. Szent Islvún. lHOH. 6:11. Ptacst'k Antal
né, k. Ors::<igh Pál. 

Fels6Pisú (:.\Iáran1aros), L lH.500, Isteni gondvi
selés. 185fi. B. f{ovás!>f1 Ist11án. T.: 28. 

4~7 

_,:· Ft'ls6Qisá, Sas. 1H2(L Hriill Zoltán . 
. f-'t•f,'iÜoj.~ú, l"ehér kereszt. 1022. ltűslcr f<'erenc. 

Ft•lsű::solca (Borsod~, 1. 2Ü:·l6, ?\Iugyarország véd
asszonra, 193ö. Barna Lás::ló Dc::.sü. 'l'.: 5. 

Ferlii.\·::enl;,1iklós (Sopron), l. 3H32. Isteni gondvi
selés. 18H5. /{011ydry Béla. 

Fél (Pozsony), L 15i19. Salyalor, 1~l3H. ffelc::lcr 
Teré::.. 

J.'éli:r-fiirdiJ (Bihar). !. ? '! (f.), ? Siidrs::.ky fsfvcin. 
(Váradszöllös -idényfiókja.) 

J•'én;;"slilke (Szabolcs), l. 2:.J9H, i\legváltó, 1928. 
ö::v. \'árns::er Gyuláné, k. Scluvinuner Andor. 

Fokfii (Pest), L 2851, Isteni gondviselés, 1901. 
l\'a[!!J István. 

Fonyód (Sornogy), 1. 2.):J3, Angyal. (f.), 1931. 
Gallé Gé::a, k. Gallé Cornélia. (Lengyeltóti 
fiókja.) T.: fiirdüielcp S. 

Fót (Pest). L (i.)95, Szen! György. 188'.l. Doorák 
Alfréd. T.: 19. 

Föfd('ák (Csanúd). .5ti28, Szent László. 1888. 
1,-ör{is Sándor, ·r.: 9. 

Fiilcle.r; (llajdu). 1. 5761, Isteni gondviselés, 1863. 
ciitvessinuindi I\.<illay Lajns Lris::ló. 'l'.: 8. (Fi
ókkal 'I'ctéllcncn. n1ely jl'lcnleg sziine!cl.) 

Fiilek (NógrftdL !. .í1Hl8. Fiúra l8'.l5, Csépe István 
T.: 17. 

Piil6ps::állás (Pcs!), 1. f\.187, Is!Pni gondviscl~s. 
1887. Galala Lrís::ló. 

Fii::csalJony {!·leves). 1. H12H, :\Iúty(1s kiú'ily. 1880. 
Gaál István. 'I'.: 22. 

J.'ii::.esgyarrnat (Békés), L 8817. He111P11y. 1871. 
Jf(lkai En1i!. ·r.: :l8. 



Gacscitu (Szaln1{1r). !. 1104, He111ény, 1872. Sándnr 
Zsiu111011d. 

(;a/<i11ta (Pozsony;, !. ·1479. Vörös rúk. (r.). 1812. 
Jlas.wínyi Géza 1llassá11ui 1llária. k. Sztr11luir 
.lenő. 'I'.: :J2. 

Gal!fa111<ÍC'sa (Pest), l. 17-.!H. :.\lagyarorszúg \'éd
asszonya. 1923. Gásp<il' JJrífnC sziil. Bo11fifouits 
Ulya. T.: 7. 

Gurnás (Sotnogy). (So1nogyvúr l~iókjn volt. de 1neg
sziinl.) 

Gara (Búcsj, l. ·1·171, .Szenthúron1súg. 1897. 6:v. 
1:.:1tucl Zo!túnné, k. ifj. Otuiis (;ú::a. 'I'.: lU. 

Garal1onc (Zala), l. 880. Szent Péter. tn:·~·L Petro
vics 1-'crt•nc. 

Garadna (AhaújJ. l. G-18. SzP11t Antal. lHOH. J.'arao6 
J(ornúl. ·r.: :L 

(;áborjrí11 (Bih:ir). !. 18-11, llt~Int!uy, lHCHl. 1llés::rí
ros lstvá11. 

r;á(·s (:\ú;.rrúd:1. l. lO:lH. Viirtis kt'n·,zL 11')8'.!. 1io11-
[f!fl'loki Rúth TioadrlI'. 

t;rí<for (BúcsJ, 1. '.2ii2fl. Szc·11t :\nla!. Ul27. Andei 
Lajos. 

firíd(lros (Békés.1, 1. ·1818. ()rangynl, 1882. 1\'auu 
.! ános. 

(;rírdony (Fejér). !. :28:-10 .. lú púsztol'. l!l:!íi. Uorn
húnyi Gyn!(/. ·r.: 21 --ti. 

(iápa (Szahu!cs:1. L :120H. :\Ió!yús kirúly. 180i. 
/Jorváth Lajos. 

(;efe11cc (I-Iáro111szék:1. 1. :-lH31. '! Bartha SáJJdor. 
(Szünetel.) 

Gelse (Zala), !. 1685, Szent Antal, 1918. Pfeifer 
Jó:sef. T.: 13. 

Gernyes,zeg (Maros-Torda), !. 1529, ? 1934. 
S:öl{ösi A. (Szünetel.) 

Geszt (Bihar), 1. · 1510, Isteni gondviselés, 1H12. 
eötucssi111ándi J{állay ln1rc. 

Gt•sztcly (Zen1plén). 1. 1912, Arany sznr\':is. 1880 
1lfagi 1lfi/1ály . 

Gon1ba (Pesl), 1. 2HH9. i\Iegvúltó. 1H2H. Jlárkus 
J(ornél. 'J'.: 7. 

Gonibos (Bács). L 287H. Sze·nt .-\ntali. 1n;17. 
J-Jccskó 1'runás. 

Gödöllő (Pest), 1. 11.888. :\Iagyar korona (r.), 
181:-1. Szcnty<ili IJriniel, k. l\ricr Sybi/[(I. 'l'.: :-17. 

Gödöllő, Púnuai szent Antal, 1H2:-!. bilkl'i Pclreczky 
Gé::(/. 'I'.: 18. 

Giinc (Abaúj), 1. :130;), ()roszlún, 1855. ö:::u. /{o:::
nuíry Zoltrí1u1(:, k. l\ozrnriry Zoffrín. T.: 20. 

Gifr111ii (Gyiír). L 2705. I1P1nt~11ysl·g. (f.l, 1n:11. 
Ga/a111l)OS l\úlrnrín. k. \"allay l~lc111(~f'. (;\e-; 
fiókja.) 

Giiryé11ys::c111irnrl' (:\Iaros-'I'orda\. 1. l·lH2. J\oro11:1. 
1885. /\niip/lcr Zsiyuunul .. ·r.: 1. 
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(Abaúj). 1. l·!OiJ . 
1887. Slrzinek illiloslau. k. 
T.: 10. 

Sze11thúron1súg. 
Roób Tf•rú:i11. 

Jríszs:cnlandrás (Szolnok), 1. 5201. Sziíz ~lúria. 
· 1920. Jlész(ítos !stuá1111i'. szül. 1Vao11 illargif, 

T.: 3. 
(Pest), l. 3181, ~lagyarorszúg véd-

asszonya. 192·!. ö:::.v. f{asziba f{álrnánné. h. 
:-:}: Bauyinka J::ndrc. (Fiókkal Szankon.) ·r.:· 5 . 
<<)ofJf)(Í[lyi (Nógrád), !. 15•!•1, Szent György, 19-ll. 

<,,:_ . Szabó J;;[entér dr. 
ft_lóka (Pozsony), 1. 2880, ~lcgváltó, 1920. Országi; 

Antal. T.: 3. 
Arany sas, (r.), li50. 



iizu. Jureczky Bertalanné t~s Uaáf Béla, 
Béla. 1'.: 27. 

Józsa (Hajdú), L ·Ul02, Henu~nység, 1900. liovác.~ 
Barnabás. 

A"oba (I-Iajdú). L 71.50. Gondviselés. 1872. J(lt'i11 
1::1nil. 

J{adarkzít (Sön1ogy1. 1. :J22·!. ()rangyal, 1875. Po. 
fJOPils Zoltán. 'I'.: n. 

J(alocsa (Pest). 1. 12.i358. ~[agyar korona {r.J, 1792. 
Lovasy Dezső l~s .''l'(uÍr!J Alfréd, k. 
Dezső. 'f.: 28. 

f{afocsa, Őrangyal. 181J!i. Liyeli h'r11ö. '!'.: 
f{aposfő (So1nogy). (azcliítl ,\':01najo1n). !. 

Szent \rendel, 1925. Répay Lnjn.t:<, 
/{aposvár (Son1ogy). 1. ~la.022. Arany oroszlún 

1777. Babochay J(ófnuín örök„ k. lillfllm1m ''!E; 
lrnrc. 'I'.: 2-28. 

/{ap(Jspár. Korona. (r.). 18:Ja. ::1liltc!nu111 .ft•n(í 
Tallián .frí:sef. k. ]{a{lolka .lú::.scf. '!'.: 2H. 

J(aposvár„ Arany kereszt. 189fi. Liber Uéla. 'f.: 
1"-9:!. 

l\apo,o.;vdr1 l~ígyó. 1907, özv. Bokor Ferencné„ k. 
lVógncr Er:sébcl. 1'.: 1-94. 

l{aposvár. Igazsúg, 1919. Pinfsck Oyulr1. 1'.: 3-55.>:. 
l\aposvár .. i\Icgvúltcí. 192!\. Gordos .lúnos. ·r.: fi--21_--· 
[{rtplIV<ÍI' (Sopron). l. 10.187. nemén~-. 1s::1s. Farka(Y 

Ferenc. ·r.: ilfi. 
/{ apiu1ár, Is leni gondviselés. l 9:JO. .f cs::::c ns:ky 

fér, b. [(cnessey Antal. 'I'.: ·13. 
f{arancsság (Nógrád}, l. 1270, He1nény, 

Sc:liolfz Gynla Pii! dr. 
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Karácsond (!-leves), l. :J284, Apostol, .1900. Gyt~/. 
uay Andor. 1'.: 2. 

f{arád (Son1ogy), l. 3821, Szentlélek, 1826. ö:p 
J\ö'rn1cndy J\ólrnánné, k. Scluvin1n1er Jlarccl! 

f{arcag (Szolnok), 1. 25.027, i\lagyar korunu. 182fi 
Popovic.;; Dénes. '!'.: 9G. 

J\arcay, Oroszlán. 1ss;-1, 1''orgci Gúbor. ·r.: ~l,I. 
/{arcag, ()rangyal, 1901. Biitös Sá11H1cl. ·r.: 91. 
/{arcag, Széchenyi, 1914. S:cpesváry Gál>or. T.: 97 
[{arcag, I\álvin, 1930. Alcxandt'r J{áfnuin. ·r.: 1-0i1 
J\arcfaloa (Csík), 1. L~1sa. é)rangyal, 189il. J-la11k( 

Zoltán. 
/{assa (Abaúj-'f'orna). 1. fHL9H1, A.rany oroszlán 

(r.), 1{)20. előtt, J.1/égay Arpád. ifj. ])éri .!cino.< 
és 1.l!aurrr Andor. 'I'.: :Jil-08. 

f(assa, fsten szcn1e. (r.). Hi'.:!fi. Ráth .lfrír. ·r.: :·l·l-51. 
/\"(lssa, l\lagyar korona, (r.j. (i\Iol11:'1r gyógyszer· 

tár), 1700. Glfick Sándor és l?ad<Í Béla. k 
!?adó JJéla. '!'.: 2ö-ü7. 

f{assa, Szen!hárornsúg, 18H·L J(all/1nn11n Zoltrí11 
T.: 26-36" 

J(assa, ~Icgváltó, 1889, Török Endre. k. }{o:elk!: 
Béla. ·r.: 2a-2a. 

J{assa, Páduai szent Antal. 1898. <;urai .lenő. '!'.: 
37-22. 

f(assa, Rákóczi. 191i3. J(cszler li:roin. T.: 21-02 
J{assa, i\Iadonna. 1922. f<'uf!t.'{ István. '!'.: ;J.f.-52 
/{assa 1 Glória, 1928. vité: ::1/dnuau Lajos. 'I'.: 23~7ö 
/{assa, Lisieuxi ki.s szent 1'eréz, 1\J28. 11/ajz.iJ, 

J)/iklós. 1'.: 28-62. 
J{assa, Szent rviárton, 19:.18. ö.:v. liajdú Ernőné, 



szii!. Tu111hnr Sára, h. J/tularuss!f András. T. 
;1-t-liH. 

l\r1tu1ndr (llúcs), 1. -!GUö. Szüz 1lúria, 18~Ja. <J:v 
Schuclt /\ároluné, h. J.'cíbián GC::a. 

l\ril (l·levcs), L -1749, l\Iegvidtó, 1008. ()::P. Brí
nóczy Sándorné. (Fiókkal E'rdötclckcn.) 1·.: lH 

1\<il<l (Vasi. !. lü29. Szent Lúszló. 1928. Fdrkon!J· 
Tivadar. 

J{dlfó (Nógr:.id), 1. 2439. [steni gondviselés, 1900 
,)[, Gaál Gé::a. T.: 8. 

h"rífrn<Ínc.wr (Son1ogY). l. 1508. ~lag\'ar korona. 
1.89(j. Hádai I~e::.<;Ö Béla .. iii. Rádai De:sö Bé~ 
láné, szíil. Tirnár llnna. 'l'.: ;}. 

l{áfó: (Fc.dérL 1. -!.185. ~Iagyar korona. l81i2 . ./1'

fll'.~ Zof/<Ín. T.: 1:3. 
A"<ipofna (lft•YesJ. !. '1774. Őrangyal. 188:·1. 1\laui. 

.Tó::st•f. 
l\ripolná.~·nuúk (Fejl·r). 1. 2Hil-L Viirös1narty. 1897 

Ba!oyi 1líihálu dr. iirök .. k. J,ás-::fri nertnlun 
·r.: 2~87. 

f\-ápnlnok111011ps/or. (Szal1núrl. !. 11·1·1. .Szp11!l(·!l'k 
l88fi. Thoroc:kay Srínrlnr. 

1,·1ís:o11alti: (Csi\,;'1. 1. H-!H. Fehl~r kL•rpsz!. 102-i 
ii:u. !{ou<Ícs lunácn(;. h. CsI1csi J(rírnly. 

/\ áty (Búcs). \. .1.1 :t1. ~r cgv:'1 lt ú. 1 gog. Vu f;opf r-.• 
D11sán. 

l\f'ccl (Pest).\. 11.lill. Szl•11thúro1nsúg. 1800 . .Tus:· 
ns:kár örük. 

f\l'Cí'/. Szl'nl Húku:-.. 1n:·10. Uríd<ic:u r;uulo, ]J 

Csapi Lajos. 'r.: :-HL 
f(<•rsken1ét (Pest), l. 87.318. Szenthitrn1nsúg lr.), 
J 1i40. llirf'i Trlth /sfprÍn. T.: 2-07. 

J\ccskt•111él. ~lútyús király (r.). 18'.!1. Fark(/s 
V b .. SJadléti Józ:>t!f. 'l',: 1-·!H. 
J>t''""kcn1él, _.Szent_'.élck, 1847, tJ:o. J\alonff 

1nonflne .• k. Aatona ,1Jarr1it. ·r.: i)----15. 
(5t'cske1nél_. Isteni gonch·isL'lés. 188i. S:ékelu 

dor. T.: 3-27. 
1lcgvú!tó, l~lO·L Csorbn l)ril. ·r.: 
1\.ígyó, 1907. Zinu1y Lrís:ló. ·r.: 
.Szent Erzsébet, 1911. Bács /Jéla. 

!\'.1·<·skc1nél, Húkóczi, 10l:J. A11dr,! Lás::lá. ·r.: 
/{ecskt!Inét, Szent István kirúlv. 1922. Pn11li Pr;tcr. 

T.: 3-23. . 
f\ccsken1ét, )Jagyarok nagyasszonva. 1H27. oifé:: 

S:abrí l~<is:ló. ·r.: a-75. . 
J.:<'cskt!11u~t. Szent Lúszlú. 1027. f<'iirdiis Lajos. T.: 

6-10 . 
/\'f'cske111ét (Lakutelek). Szent In1re. lH:·IO. sik({J'i 

/\ouács ,l/iltály. ·r.: 1n. 
f{clef>i(f (BúcsL 1. ·11:-l!J. )Jeg\·últö. 10:12. Uud11k11 

Ida. 
A"1'1necs1' (Szaholcs), !. -l·lti·I. Kígyó (r.J. 18-17 .. lli

kcc:. Zoftrín. ·r.: 10. 
l\e111e11c1~ (Honi.!. 1. 172:1. Szent család. IH:II. /Jof1-

!cr Lás::ló. 
f{l'ndl'tt!s (Szolnok). 1. (i.i:io. Hi·1nénY. 187H. 1:i:u. 

l'ert~c::y <;é::rín1~. h. S::t'f!cdi .-lt;dnr. 1'.: :25. 
/{1•11é:lö (SzaholcsL 1. 2208. Isteni gondYiscl{~"· 

1933. sán1ríri Pataky fsl11rín. 
Kt•rekeyyhá:r1 (PeslJ. !. 59üa. Istvún király. 189·!. 

Ruttkay Ilona, üt. Rutt!.:au Pál. ·r.: 12. 
"' /(erénu (Bács). l. 0601. Segítéí ?\fúrirl. 1897. nlpári 



J{cí!znán Gé;áné. szül. J\ .. iss l /"(>11, üt. 

J\ál nuín Gé::a. 
J\cs::llielu (Zala). l. 11.9Sa. I\.él oroszlún (r.). 1715. 

Cséby f!é:a. 'r.: 29. 
J\1'.~:fbcly, ()rangyal. 1897. l11a11ils Káro!JI dr. 
l\c·.~:thclu, Szl'nl :\nlal. 1928. S::niodiss ./(í:sef dr. 

T.: 79. 
!{c11cr1ncs (Csanúd), \. 52G2. ls\cni gondviselés, 

1886. ö:u. Hauer !\tirofuné. b. :\'l'nula 1\'án-

dor dr. 
!\t'kcs (Szolnok-Doboka). \. 97~). ()rangyal. 1878. 

Robavs:ky János. 
J\.éménd (Eszlcrgon1). \. 1893, Lourdesi Szüz I\lária. 

1914. St•rcss Ervin. 1'.: 10. 
J\élcfJ!Jliáza ·(Békés), \. ·1518, Isteni gondviselés, 

1888. l\orosy l\árofy. 1'.: 2. 
l\éilwl!J (Son1ogy). 1. :-1985'. Scgítü 11ária, 191il. 

Bolcnu111 1~1111 Lajos. (Fiókkal Balatontnária-

fürdlín.) 1'.: -L 
J\.1:·:cliv<i.~úrlielu \Háro111szé.k}, l. (){108. ).lagyar ko· 

rona, {r.). 1784. S.:ini Andor. ·r.: ;)0, 
[{1~:cli111ísárÍicl11. \[ályás király, l8·l-8. l~njnok .Ten6. 

·r.: :;;}. 
J\irdludaróc (Szat1nár), \. 27fl0. Szenlhúrotnság. 

188(), ·veress Anlnl. 
J\:i'Cityltú:ri (t..::gocsn), L f>201, ).lagynr korona. 1898. 

Csr1luák János. 
J{irál!Jhclrnt!c \Zeu1piénL l. 3i55, 0.lcgválló, 1832. 

Straus:: Dezső. 'I'.: :tL 
l\irál!fhclnicc, ?\-!agyar kuruna. 1914. C.c„-iJás Dc:s(L 

T.: 27. 

J{isheg!JCS 190:1. 
l{ellcr 5. 

J\iskér (Bács), \. :·3552. Jó pásztor, 1928. Vol/uicitcr 
Frigyes. 

f\iskon1áron1 (J{ornárváros_) (Zala), l. 40a5. :\ngval, 
1882. Pcnt:: János, h. !lloes: illiksa. 1'.: lfi." 

/\iskiir<' (Heves). \. 384:!, Remény (f.). 1m1:1. 
dán l{álnuín. (Tiszabura fiókja.) 

f{iskőrös (Pest), 1. 12.SHB, Isteni gonth·isc\és, 
Dolcsch fru11la. 'f.: 81. 

f{iskőrös! Petöfi Sándor. 1918. Fini .lcnö örök„ 
Orögdy .ló:sef. T.: li2. 

f{iskős:cg (Baranya). l. 2:145, Szent .János. 
Stojsits Dusán. 

l\isk11 ndoro:srna. (\.songrádl. l. 19.G7H. Szent 
Yán. 18Hl. ii:P. S::irn1ai f{ofnélné. 

/{isk11ndoro:srnn. S zen thúro1nság. 1907, ii:P. 
gách Jánosné. k. Grosz Borb<ffa. 

Ki s kú nd n ro :srn(I-/{ isi t' 111rlo111fn11 !Jll, :\-fa donna. 
ö::P. Roross f{árolyné. ·r.: 1-L 

!\iskú11[élcrt!Jhá:a (Pest). l. i38.958. <··""" . .-. 
(r.). 1818. Poko1nrí11dy Endre. ·r.: 9'..!. 

!i.iskúnfélcyyluíza. Scgítii ~!ária 187fl. (;('l/ér 
nos. T.: 1-45. 

l\islnínféleo!Jhá:a. Szent István. 1894. s:enfkirálui 
'fóth .ló::sef. 1'.: 25. 

f(iskúnft'lco!fhá:n. Páduai szent :\nlal, 1904., 1'hllr// 
:lndor. ·r.: 1-2·L 

J\iskúnft'lcfnJhá:n. :\-legvú\tó, 191·1. Tarján11i Já11r1s. 

T.: 90. 



A"iskrínj'élcgyluí:a, Jézus szíve, I9a·!. 1'áby Jú:::sef. 
T.: 80. 

l\islainlutlcrn (Pest), !. a3.iG3, Isteni gondviselés, 
(r.), 181·1. ö::.11. ,lfikes J•'crt'ncné. h. To111ory 
Elenu]r. 'I'.: 1-02. 

f\i.\-l<únbal<rn. ?\Ini:i•:;ar koro11:1. 1888. }(ác: .lrinos. 
T.: ·l. 

l\iskúnhalas. Szent I.stYún kirúly. lUO·L C:urda 
l?czsö,. h. Arvay l\ároly. ·r.: 85. 

l\iskúnhalas. II. Hákóczi F('renc, 191-L nenie.\" ,i„;:f~w 
kér .ló:.St'/. 1'.: fi4. 

l~i„'>kl~nhalas_. I\ígyö. 192a . .illakay /{ároly. 'l'.: na. 
Iuskunlacha:a (Pcs!). 1. 5400 . .Szcn!lélck, 1857. 

Télcssy /.o;l11án. ·r.: 7. 
I\iskú11111ajsn (Pest). 1. 18.350. :\legvitlló. 1852. 

Gy/Jrffu Lás:lá. ·r.: 22. 
f\"i.r;J,·ú11111ajsa1 Szenth:'tnnnsüg, 1911. f{ristóf Lajos. 

T.: :J2. 
h'islri11u (Fejér). L a2il5. Szent :\fargit (f.). 1925. 

./('f/f'S [J(•/a. k. Schnl•idl'r .llik!ásné, sziil. Bau111-
/ifJ/:cr l~len1~1íra. (Soponya. azeliiU Nagylú1ig 
fiókja.i 

/\"isnuirja (Bihar). 1. :15fi2. :\Iegviíltó. 18!i·L Del>t' 
Guula. 

l\ispl's/ (Pest). !. 00.1:19. Szent Lúszló. 1880. ii:o. 
flt'rclurís Ta11uís111;, k. La111{Joy f,ós:::ló. 'l'.: 
l·ln-891. 

f{ispesf. Fe1H~r kPreszt. 1902. Böhtn Gyula. 'I'.: 
:·~-±2-1:.Ji. 

l\ispest, 'rurul. 1Hl2. Dorb1;ly Sándor.'!'.: :1-Hi--,\H)-I. 
J{ispesl. :\Iagyar korona. 191;). dr. Tornori ,\11(11 . 

dorné . .szill. !.ip[Jay :\11na /\'lrira. T.: :1-!fi- - 827 

cJ.17 

[{ispest, Deák Ferenc, 1922. Bíró László. ·r.: 
1'!2-()92. 

/{isp!!Sf, Rc1uény, 192G. l.JarnlHís ]{rílnlCÍn ilrök. 
T.: '142-065. 

/{is[JCS(, N·agyn1agyarorszúg, 1927. G11!yás Be 11jrr-
111i11, b. Fontos JcniL ·r.: 1-17-079. 

/{ispesl, I\.ígyó. 1982. dr. Stein r.yöryun(;„ sziil. 
Ti.iriik J{n.lali11. 'r.: l-!2-·-08-l. 

Glória. 19-~2. özv. líonc~c::y lollá11111i. 
f(;,,/a·rc.rn (Pest), 1. iJil2. Pa!rona I-Iungarial·. 192H. 

Béla. 'f'.: 12. 
1. 892;). SzPnliélt·k. 1878. 
Jlajor ..Íynslon. 'I'.: 50. 

'J'cr('.zkt•. 19:·10. /{i.\'R Lajos dr.'!'.: 8. 
J(isft'l'l'll!Jf' (NógrúclL 1. 4i02. :\!agyar korona. 

1882. ifj. Srnetcna Aladár. 'l'.: i. 
/(isújs:::rí!!ás ~Szolnok). \. l-1.·l!iO. {iúlya. 1827. 

!lff'roai G1~:::a. h. Ajtay J/((ruit l\11r11élía. ·r.: :1t. 
/(isújs::állds. :\[:igyar korona. 188Ti. Jlt'!s nufnyh 

Sándor. ·r.: 22 . 
A·is,í.1.~:ríll<í$. (Jrangyal. 1907. flcyediis /:"ndrc. T.: Sl. 
/{isflárda (Szaholcs:1. l. 1-l.itl. .-\rany oroszl:'tn lr.L 

1818. S:::i!ríyyi J,r1jos. T.: aa. 
/{isflrírda, Csillag. 1S8a. Fri!'d Srínrlor. '!'.: :i.1. 
/(isvárdíf. Kígyó. 1~Hl8. Olfpányi ·zotlán. ·r.: 1„.„-0;1. 
/(isvárd(/. Szent L:íszló. 1n2a. ,)':::ilc: lsturin. T.: 4-L 
A"iszács (Búc.s). !. fi0H4. ·,i lf.128. Fuko11ify r;yiiryy. 
J(is:n111bor (Arad-Csan:hl-'I'orontúl). 1. .í178. Isteni 

gon(h·i.selés. 1880. llofl1<t1H'r A1u/11r. h. /{l~·ifsch 
lós:lá. 'I'.: a5. 

/{ocs (I\:0111áro111). !. :1070, Sas, 1H2H . . )'c/uil'idcr 
Antalné. szül. Pl's:falics J::r:sé!N'f. ·r.: 0. 
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l{ocsér (Pest), l. 4071, Szent István kir:ílv. 1895 
Botos Aladár. 1'.: 5. · . 

f{óka (Pest), 1. 4G60, \fcgvúlló, 1882. r;l/iirki)s Pál 
. örök., b. Baksau Lcis::.lií. k. Sásdi Isiuán. 'I'.: 12: 

11..ofo:s (l\olozs). l. :l485. Szent György. 1880. 
lJflé:. J{isuölgyi 11/irnn i1/iból11. 

!(olo::.sborsa (Kolozs). l. :l0i8. ·ne111é11y, 191~L 
Pacchiaffo Art}ír. 

,,l\olo::.s1Hi.r (Kolozs). !. 110.418. Szent GrörfJv. 
(gyr.) 1573. flint::. Gyiirgy dr. 1'.: 82~32 h. 

/(olo::;svrír_. Egyszarvú. (r.). 1()85. Orient Tcstv6rek 
r es T_nrsa, k. ii:~'· dr. Orient Gyuláné. 'f'.: 32~2:J. 

J\olo:soar_. l-Iunyad1 :\[ú!~·ús. (r.). 1812. Birá (;é""a 
dr. örök .. k. Bíró Fcrl'nc Gú:a. ·r.: 24-80 ~ 

f{o!o:s11ár, 1fngyar korona. 1887. Lá.<>::fó Jc;1fi. 
T.: 27---92. 

f{n{n:soár. Szcnthárnn1súg. 18-12. Giirfi,<t ! · /' 
'I'.: 20-78. ,as: o. 

f{n{n:::suár. Apostol. 187-1. Lukács F(·rcnc. '!'.: 
17-82. 

f{ofn::;oár. ()r:u1g:vnL 1885. HHH#-Jl~il di .. Ii. 
1lfáthé~S:r1'Hi ,1/aryit. '1'.: iH-75. 

l\íJlo:::s11(ir. Is!eni gondvisell•s. 1885. ö:P. lln!icska 
De::sőné. k. S:ef!cdi Ilona. 'I'.: 10-fi5. 

/{ofn:svár. ílenH>ny. 189-L /.'/nhr J6:sef. '!'.: 2G-9Sl. 
f(ofo::.~·urir. ?\fegvúUfl. 190H. dr. Ti.r;chll'rné Palác:!I 

Anna. T.: 17-05. 
l{nlo:svár. Púduai szent Antal, 191H, Cserés:ri11és 

<iyula dr. 'I'.: :11-10. · 
/\"nfn:soár,. liargita. 1919. ~":11tlrrffrr. k .. Yt;· 

1nclh András. ·r.: 21-55. 
/(olozsvár 1 Opera. 1919. L((c::ka .Tó:scf. 'I'.: 11--Q(). 
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!(ereszt, 1920, Dc111eler J(ornél örök., 
b. /{ovács Do1nokos11é. T.: 13--19. 

~Iiner\·a, 1920. Sebcsi Béla. T.: 21-54. 
f{olo::svár, E.crcsztclö szent .Júnos. 1926. Codar

T.: 15-l\8. 
1926, u:oni J\ov<ics Zoltán. 

ii:v. St!'fan 11/irccánú, 
15-69. 

Í/(olo=sv1fr, Diana, 1932. ,1/círlonfi Lás:ló dr. T.: 
21-51. 

I-Iygicia, 1H32, I\raus: Ottó. 'I'.: 2-l~O-L 
{Bihar), l. 10.5i0, Hen1ény, 1882. (1fcg

·hrcsedt~s folytán púlyúzat a1att.) 'f.: 20. 
J{o1nádi, 'furul, 1929, l'innay lsfI1á11. ·r.: 1-L 

l. ~i0.811, Szerecsen (r.). 1ii0. Soós 
Üdön. 'I'.: iO. 

T\011uiro111_. SalYator, (r.), li8H. ;\'c1Hvcl! Pál. 'f.: 
1-i'l. 

/{01náro111, Isteni gondviselé;-;, (r.:). 179i, /{ouách 
Tihan1ér. ·r.: 1-88. 

/\011uíro111, Fehér kereszt. 1885. I\irályi Jli!Jós. 'l'.: 
·l-80. 

193i. Zo111boru Gé::a, k. 

(Zala). lúsd: I\isko111óro111. 
. 1. a9HH, Szent Erzsébet. 1898. 

lsluán 1 k. 1l'inkler György. 'i'.: 9. 
/{0111lú (Baranya). l. 39fiG, Scgílü ltlária, 1900. ö:v. 

11iil>nl'r .ló:sefnt~. '!'.: 8. 
(Bt:kt~s). I. 748{), He1n(!ny, 1892.- ö:P. 

Bariss :Írpád11é1 h. I\islionthy Zoltán. 'f.: 11. 
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l~~ndoros,· :\Icgvúltó, 193·1. Réthy Fer1.!nc. ·r.: s. 
f\Oll!J (Gyiír), l. 2219, Húkóczi, 1909. f-feycl Fri

fl!Jl'S. (Fiókkal Gyiirsi.ivl~nyhúzún, illely jelen
leg szünelel.) 

l\onuár (Bihar), l. 3:·34:·~, l'-igvó, (f.). 1930 . .-1lnHísi 
Lajos, (Derecske, Őrangyal gyógyszcrlúránnk 
fiókja). . 

l(orond (Udvarhely), \. 52:30, Jézus szíve. 1937 
J\'ádasdu .f<ínos. ·r.: 4. · 

l\ólaj (Szabolcs), \. 4286. Kígyó, 1935. Jlat11 J(ál-
111án11é, sziil. 1\'L'111es Sarolta, b. I-lulsche~1rl'ifer 
Vifn1os. 

J(ouás::11a (I·Iúro1nszék), \. H276, Is·\eni gondvise
lés, 1862. S::abó Vince. ·r.: 27. 

l\ouás:na, Hen1én~·, 19i3G. Harta Sándor. 
f{üfcse (Sza!n1úr), 1. 125'.!. Szent Anna. tSU·L'· La-

dónui Lajos. ·r.: 5. 
l\ülesd (f'or111ú.<ikiilt~sd_) ('I'olna). \. ;-_\;)00, Isteni 
. .. ~one,h·isc\és, 18i8. /\oritsáns:ku /)énes. 'I'.: 1 L 

holpeny (Búcs). \. :·J55:L :\IcgYúltú. 19:·l8 . .'i:á11koi1 

.lúnos. (Sziinetcl.) 
l\iin1lií (!leves), l. :J-150, Isteni gondviselés (f.). 

t9a2. S:::akáts Zolt<ín, k. Loot: Richárcl ('fisza
núna fiókju.) 

I\iir1nend (\ias), l. ia05, Oroszlún, (r..l. 1soa. Son-
111·11e11d Guiiryy. 'f.: 12. 

J\ör111cnd, :\fcgYúlló. 1895. I\iifft·I J)e:.~{i dr. k. /\<i
. koss11 Zolfá11. 'f.: a. 

I\iirnue (:\.01núro1n). \. 2816, :\legYúllö, 192:-3. ii:IJ. 
S:::abv :\nlalné, k. I3ród11 Béla ·r.: -1. 

J\(iriishegu (Son1og~·). 1. ~U-55, Szcntl{'lek. 1892 1 

ö:P. 'l'anács Guutciné, k. (;áts Lajos. (Idény
fiókkal Balalonfö\dyúron.) 

/\iJrösladány (Békés), 1. 8191, l\.ígyó. li82, ö:::v. 
vilé::: oáspataki (Jaskó Béláné. h. Tolua!J Zcno-

bir1s dr. 1'.: 8. 
Kőrösrne:ö (:\lúra1nnros). L l:J.000, :\!agyar kirüly 

1860. So1noyyi l\árol!]. 'l'.: 7. 
[\öröstarcsa (Békt'.•s), 1. 5-1-i5. · Szentlélek, 1888. 

Tóti! Elernér. ·1'.: -l. 
J(6rűstarjdn (Bihar), l. 2:319. Isteni gond,isc\és. 

1907. Hiflt'f .·\ntal. 
/{űs:::cu (Vas) .. J. 10.320. ?.!agyar kirúly (r.), 1671. 

Lendvau Lajos és Fiai, k. csejlhei /{ooacsóc:::!J 

lslv<Í11. '!'.: 57. 
f(ős:::eg, Szerecsen, (r.·). 1690, l\iittel /)t':sö dr„ 

k. J/ol!r l1nre. 'l'.: 22. 
f\Öfl'fl!flÍll (Bihar). l. 2ifi2. ).lag~·ar korona. 1891. 

l\iss Ferenc . 
/{iíft'lel.: (Szolnok). ·1. :J27·L Szent lstYún. 188ll. 

Hal<íti János . 
[{iíP<Íf!Óiirs (Zala). l. 2fi22. l\(h·úgú. 1H'..HL llnllús 

örök .. h. S:alirí Jlibál!f. 'f.: 1. 
/{iivesk<Íl (Zula·). l. H18. '\!agyar korona. 18~)1. 

l\'auu E . .fcnií. T.: G. 
f(iiPesl.:úf (\'as). lúsd: Sall.:6vcsklÍf. 
J(öucslioct ().Iúnunaros). l. fi7fl3. Fortuna. HlOS'l. 

Frii11kt'l Jfá:::es . 
f{ras:na (Szil úgy), 1. -1il02, Borostyúnkoszorú. 18iH. 

Üfpcs Gu11la. 1'.: 7. 
/\rHs:na, Szent Antal, 1H:J5. JVils Sándor (Szilúgy

hallúról úthelvcz\'c 19·10-lJcn: Yhszahclvczte· 
tl~se hatósúgilt.1g elrendelve), ' 
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f{ ras::nabéltí' k (Szaln1úr). 1. 2ü 14, Szent 
1909, Vulkán Lás:ló. 

f\ras:nokvajda (Abaíij), J. 794, Angyal. 1897. S::i
l<igyi Zolt<in örök. 

f(ucora (Búcs), l. 4116. Szent kl~rcszl. 1929, Gut-
tVL'ir1 István. . 

l\u/a (Búcs). l. 11.571, Védany11 (r./. 18l'J \-'if.~·ek 
János. ·r.: 12: · -, 

l~1!hr: Szent Erzsébet, 1907. (lcroclyi .ló::scf. 
Aunaoota (Csanúd), l. 6650 Szent Ist\'' 1891, 

1, , , . ' ' <IIl, 
'!'jl'S , O::Sl'f. 

f\únbaja (Búcsl._ l. 2920, Szenl Hókus, IU25. vitiJ·-· 
1-/us::kay Las:::lóné szül. Pracfor/ l' 1-'f, e 'b , 1 ' .,/llllla, J. 
l ]. sa rac !J János. 'J'.: 14. 

l\ú11ht•r1!Jes (Szolnok), 1. 10.74-L :\Iagynr korona, 
1827. H'ébcr [)énes. 

ltúnht>[J!Jt>s, 1\ígyó, 1900. ~vr1yy 1''riuycs dr. örök., 
'1'.: :HL 

l\ú11heu!Jes, Ar:In\'knl:i~z, 1n•Jn r · v • . "-"· · o::sa .Htndor Jfi-
há/y, T,: H, 

f{ún111adr1ras (Szolnok). l. 822iJ, Fchl·r kígyó, 1850. 
f.'iifdes Béla. 'I'.: 22. 

l{únn1adaras, Isteni gondvisell>s, lH2ö. Papp f!:lck. 
'!'.: 25. 

1,· LÍ ns:_ent 1n:írt on (Szolnok). 1. 1 l. 951, Szcn·!húroni
•• . <;ag. 1192. Péner Jenií. ·r.: ·12. 

Auns::f'nlnuírlon, :\IcgyúJtó. 1882. l'inc:I' J/iJ,[ti<: 
·r.: 21. · ··.· 

/\·úns:.en~.1nil.-f(ís _(Peslj, J. 77·!2, ;\'{idnr (r.), 1802. 
• , d1csos:'.'nf;n<ffloni Jlajor lstvrín. ·r.: 31. 

A11ns::enl1111klos. :Jia"Y'lr ]·uron·1 19')9 B ·11 
Pál. 'I'.: 15. ti., ~ '.. - . erna l 
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>::Íú1rl(/kes::i (I\.01núron1), 1. 1298. Segítéí Szíiz :\fú
ria, 1914. Erdiissy Gé:a. 

[{utas (Sornogy), 1. 1()()5. Eg{>szség:. 1927. !1r1j11(1[n.• 
Gyuf(/, 1·.: 7. 

'Kiilliid (Búcs:). 1. 2il29, Szcnlhúro1nsúg, 1928. ii:f'. 
Baloy ,1/iksáné, k. T-lorv<Ífh (;yula. 

':::.-Lajos11ii::sc (Pest), 1. _12.6.H4, Szcnl István király. 
->':_---- 1889. Butlinger Arpád. 'I'.: 7. 
:lLajosn1i:se, Szent ~Iargit. 1928. Ll'Ilfl!Jel Lajos. 

;<;;::;-< 'T.: 22. 
_\ __ /:?::Y::Lakócsa (So1nogy). \. 1108. Szent A.nlal, 1934. 
"{~_ :_:_:::_:,_,>.' Bra11t11cr Antal_. k. Branfner Ottó. (Fiókkal 
<. \;\;' :-- I)rúvafokon.) 

--:_-_Lábod (Sun1ogy), l. 1882, Isteni gondvise!.ú.s (f.), 
1930. I:'döcséng .Íd<in1né. (Nagyatád Szent 
lslvún gyógyszcrlúr{inak fiókja.) 

;:'.-,:::L1.'ll!f!JCl Cfolna), 1. 843. Scgílií Szüz :\Iúria. 1910. 
- Gcns::ky r;é::(/. 

Lcnr1uellóii (So1nogy). l. 290\l. .-\ngyal. 18!) 7. l fj. 
Gallé Gé:a. (Fiókkal Fonyódon·). '!'.: 12. 

l~enfi (Zala), 1. 23G5, ~Iag~·arorszúg védasszonya. 
1924. Gonda ]{ároly. '!'.: 8. 

LepsJny (Veszpré1n), 1. 25-Hl, 'l'urul, (f.), 1U28 . 
Duha 1'ivcufar_. k. Poycicsris Illés. (Balalonfii
kajúr fiókja.) 'I'.: 1-L 

Letenuc (Zala). 1. 4:147. Szl'n!ll>IPk. 18i0. b:ouács 
L<!s;ló. 1'.: 19 . 

- ::Lébény (:\!oson). 1. :-1.107. :\Icgvúltó. 1889. Jtorok
nny Lás:lá. 

Ugrúd (Zala), L 262,J, '! !88!L (SziincteL) 
Léua (Bars), l. 12.770, Fekete sas, (r.), lfiH-!. /Jo-



lernan örök. é.s S:ilnss11 Aladár h ;;,·-·1 .. 
.·lladár. ·r.: 1-37. · ' · · ~l rt.~.~!! 

Léva;, :.\!agyar korona. (r.l. 182:J. f{lfcscra fnire 
l.: 1-09. . 

Lévn, SalYalor. 192H. S:::ckon Lás:::hí ~r · 
L~liafii~t'd. {Bor.s~Hl), lúsd: /Ján1or.. .. 

83
' 

Litke INógrúd). 1 9-!H i\lerrv'tltó 193(' 1' AÚulá~. . . . . h • , • l. ornyos 

Losonc . (Nó'•1·'1cl) 1 1- 001 I' 1 
. . ." h,' '. · ~- , 'c\.ele sas, (r.), 1760. 

I/:({1.~ . Gc;;:a e.s l)n1111anl László, k. Diarnanl 
· Las::.lo. 'I'.: 1-53. 

Losonc :'i.I•t"Y'U' I·ir'1!,· 18·1
'.J •• [)' ' • 'tlv' \. ' . ' +tv, o::IJ. encs illiksáné, 

k. Rciclunan Pál. 1'.: 1-7(). , 
Losonc, .:\Ieg,·últó, 1919, Foda Gus:t<i11 <fr. ·r.: 28. 
Losonc, ~Iadonna. 19i30, Chil Istuán. ·r.: 1-32. 
Lonasberen11 (Fc1'ér) 1 39-!8 Szc11t I ·t • ( ) . , , . - , .. . s van r 

_1830. J~us::nyák Lajos, k. f'ónar1y l~ndn'. ·, · 
Ln11as:pafo11a (Vcszprén1), 1. 2203, Orangval, 1885 

Boydándy .!t•nű. - · 

Liírin~·i (~ógrúd). l. ·!928, Szent .Anna, 189(). Jlol
.. -~os. Las:!áné, szliJ. Goltschling J{ornélia. T.: 8 

/.oPí,1 (Sop_ron). 1. 1{)02, Segítii i\Iúri:i. 1879. lakácsÍ 
f-Ion1rllh [)énes dr. 'l'.: 11. 

Jlrularris (B:ic.<;). \. 5G78. Szent Erzsébet. 
S::ás:: ilfiluíl11 

,\l(lqf1ír! (Pesti \ · ~·-~·>•1 :\[ 
. - . · . • · .i. --· - agyar korona. 19 l H. Stci-

1wr 1'1'rcnc. 'I'.: 15. 
J/r1oyarf1ánll1'f1!!1's (CsanúdJ. l. :J85iJ, 

1888. Borostyán Lajos. 
Jlagyarcsnnríd (Cs:n1:íd), J. 2;)89, Isteni 
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!és, (f.), 1933. Lukács Lcís:/ó. (Apátfalva fi-
. ókja, állnenelit-cg szünetel.) 
-~"jfaguardiós:cg (Pozsony), l. 3748, Szehlhúro111-
,„ súg, 1901. \\'inklcr Lás::lú. 
~!agyarycncs (Vas), l. 14-83, ::\Icgvúlló, 1895. kis

[JC!l::éni S:af)(Í Arpád. '!'.: 12. 
~f aguarkani:sa {Bú cs), l. 19.2() 7. S zen thúron1súg, 
· 188:J. ii:ri. B!·er Ernilné. k. Fiild('S 1\1. 

Őrangyal. Í897. l)oniokos .lrínos. 

fcl[!!Jflrkani::sa. Szent Pú\, 19i3·!. Stipanics .lfi:s('f 
~iayyarlápos (Szolnok-Doboka), 1. 2409. Szarv:is, 
· 1854-. 1Ycinrich Odiin. 

S zen thúro1nság. 193-L Szc11fir111a!J 

ltfll!J!farn1ecskc (Baranya), l. -lfll, Peliil'i Súndor. 
:. 190·1. ;1/iov<Íc:: /rnr('. '!'.: +. 
;:j[tlf!!Jaróv<Ír (::\Ioson), \. 17.097. Segilii ).lúria. (r.l. 
·. lli9tl. /iiill lmrr. T.: 8-1. 
'iÍfnyyar6vár. ::\lcgv:'tltú. 1922. Tonik(/ f\1írolu. 'J'.: 

58. 
'.~Íayunrs:iiyyén (Eszlcrgorn). \. 2021. SzPnl ,Júnns. 

190::3. /\.apri11<1!J .l<ínos. 
·ltfaj.~ (Baranya). \. 1854. Segíti\, Sziíz :\fúria. 192·!. 

ö::u. l\.is::cly /111réné. 
Jfakfaloa (:\l:iros-'l'orda). \. 1950, Diana. I9:Hi 

Illyés Ernőné, szüL Csás:::ár l rén. 
·i1laklár (I·Icves). l. 2·UHl. .Szenl Anna. 1929. Hos.~·-

_,_::: , nH1nn J\.ároly. ~ 
{i;· .. )fakú (Csanúd), \. a5.7l1, Isteni gondYisell·s. (r.). 

· 1776, lsl<Ík lrún és lslrlk i1/<1ryif, k. Istók [r(ífl. 

'f .: 2--f>il. 
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;lfakó Vúrosház, (r.), 18-!G . .S'::iillc'isi .fcnfi 
gyííl. képviselö, k. Bokor 11/iluilyné, sziil. ,)fari 
Margit. T.: a-a3 . 

.1.llakó, Őrangyal, 18i:J. Hajnal Jliklcís. ·r.: 2-·SO. 
Jlakó (Ujváros), Szent Lúszló. 1882. J\iss .!. Ernii 

örök., k. J(íss .!. li:rnő. 'I'.: 1-50. 
.1.llakö. :\Icgvúltó, 1.902. li:111f>cr .ló;sef. 
11/akó, Szent l.stvún. 1907. Jfathéser .h~nii. T.: 2~96. 
Jl!akó .. Ferenc Fcrdinúnd, 1914. Rác:: .lcnö. T.: 

~l-25. 

I\.ossuth, 192fL J•ilep Béla. 1'.: 1-85. 
"''"""" (So111ugy), L G035, Szenthúron1süg, {r.), 

1799. 1\'é1nelh Jó::scfné, szül. l?álli .1.llriria, k. 
Töpler Lajos. 'l'.: 4;). 

:.llarcali. Hcn1l>ny. 1922. ö:11. J/iinich l~udolfné, k. 
1Firknu111n :Írpád. ·r.: fHl. · 

Jlaryilla (Bihar), L fifill. Arany szurvas, (r.), 
1825. Gliick Ferenc örök., k. flt'!ft>diis Zoltán. 
T.: 19. 

Jlaryitta, Sixtusi \fadonn:i. 1.921 . . \::ubri Jú::sc/. 
'!'.: 2H. 

Jlaroshéuí::: (\faro;.;-'l'orda). L sa1.1, \ladonna. 19Iil. 
I1 ri11_1or IJása lsturínné, szül. f<'áy El11ira. 'I'.: ;52 

JlaroshéiJ::. Gyógyilú \Iória, 1H2i. !Juba l\.ristdf. 
Jlaro.\'P<Í.~rirhely (\Iaros-'I'orda), l. 4A.89;J, Arany

szarYas. (r.). li52. l\iiuári .f<i::s<'f, h. Bert·i.-
niéri .!ó::sef. 1'.: 1-80. 

Jl/arosuásárhcly_. \!agyar korona, ( r.,l, 1760, Gya
luy Pát. 'l'.: :!-91. 

Jlarosvásárhc!y, Szentlélt~k, {r.I. 1812. /Jríuid Já
nos.'!'.: ii. 

Arany kereszl, 1889, Osoáth Ete-
1nér. T.: 

il!arosvásárhcly, Sas. 1918, /{ovrícs Andor. ·r.: 
2-15. 

11/arosvásárilely, Őrangyal, lHl~l. Osuáth /{ároly. 
T.: Ii. 

11/ aro.~·11ásár hely, Szent György, 1921, 1\' ayu .! cnő, 
T.: 2-17. 

illaro.~vásárhclu, Fehér kereszt, 1921, l:.1nacl Jl/rir-
fon, h. Ajtay 11/ihály dr. T.: 1-30. . 

1)/arosuásárl1ely, ~{ecord, 1922, f!crn1ann .Tanos. 
T.: 39. 

11/arlnnos (Bács), 1. (}459, Őrangyal, 1894. Cser
vt•nil::: Ernő. 

,1Jarto11vásár (Fejér), 1. 3034, Szent Istvún, 18:JO. 
Grirn1n !?udnlf. 'f.: 0-17. 

11/ád (Zcn1pll·n), l. 3523, IZíg~·ó, (r.J_,, 1825 .. ~sill;10 
Pálné (•s Ue>issinger lslvan, h. 1 rubl !talinan. 

11/ádéfalva (Csík), 1. 2381, Szenthúro1nsúg, 1939. 
!Jorválh Tibor. 

Jláyocs (Baranya), 1. 3708. :\leg\·úlló. 1853. Ad
ler Iván. 'J'.: 20. 

) (!! . ·1 ) 1 986. Csi-1llálnásfiirdő (•lít.íl~1ás;, , · '~.ro_i~1sz: \. . . 
szúr, 1928. Cs1s::ar /',,J'IIO. I .: a. 

1l!ándol,• (Szabolcs), 1. 5179', :\Iegvúltó, 18()1. 
Giiröqh Páter lnire. ·r.: 36. 

11/círarnar;,..,s:iget (\lúrarnaros), 1. 2,5,888. Kígyó. 
r.) 1 ii8, .i:llandics Béla. 'I'.: 1-37. 

~ldra 11'1 ~lfnss:iqcl, Salvator, (r.), 1781. vité: sepsi
. s:::cntuyör(1yi l<ífő 1Vagy Béla örök ... 1'.: 1;-27. 
J-/árc1Inaross:i[!Cl, ?-.Iútyús király, 18i0. 0:::11. hraus:: 

Jfiklcísnc~. k. Jll'isels l111rc. ·r.: (il. 
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Jl/áran1arosszigef_. őrangyal, 1895. Bt;r<'ss .ló::scf. 
T.: 1-48. 

.llárcunaross::iycf. Szent Erz;.;l'hC'I. 190:L Jóna Són. 
dor. 'I'.: 48. 

1llúra111aross:iuct.. :\Iinerva. 1920. Bért'ss Antal. 
·r.: 2-50. 

Jíáriapács (Szabolcs). l. 2ii1. Szliz :\Iúria, ISHa. 
IJobribán Antal. 

• l!átés:alka (Szatn1úr), l. 1().02-1-. ()roszlún, (r.). 
1825. Alnicr Béla. ·r.: 12. 

Jl/álés::alka, Csil'lag, 1908. l\álnuín I:.:rnü. ·r.:, 1-L 
Jlátycísf6ld (Pes·t), l. 45iiJ. Cor\·in, 1922. S::t'ics11é 

S:iics Júlia. '1'.: 208-9-!9. 
.llt?esckalja (Baranya). L 2895, Szent kereszt, '19a7. 

1Vagy Elek. 
,l/ccscks::afJolcs (Baranya), !. 5015. Szent Borh{da. 

1885. ilfdrkus Gyula. 
Jfcdyyesbod:<is (Arad). 1. 2H21, Angyal (f.), 1028. 

iJ::o. -n'ie11cr Le<Ín(~. k . .!!•:só Arfhur (:\Iedgyes
cgyh:íza fiókja.) 

Jfcdyyf'scyyh<i:.a (Arad), l. H27:1, :\ngyal. 1901. 
6:11. n·icncr Leóné, h. LÍ!ll!J!JCI Lás:.ló. (Fiúk
kal :\[edgycsbodzúson.) '['.: 12. 

. 1! e rnye (Soniogy), J. 1505., Őrangyal. 1889. f)é
yay Zofffinné, sziil. Pupins=ku Jlárta. "I'.: H, 

.1/t•:.iibánd (:\Iaros-'I'orda), 1. i!OG9. ;\Ieg,·úllú, 1879. 
'tatár Zsir1rnond . 

.lfí':.6bcrény (hék(•s). 1. 1·1.il59. Isteni gondviselt>s, 
(r.), 1Si30. Thall1·r Gyula és neje, szül. jacofJi 
Lányi illclánia. Ii. 'f'iirci l~rniJ. '!'.: ao. 

J/c:.iíbl'rény. Orosz!ún. 180H. Dt•ri•f:ki Péter. 'l'.: 21. 
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1/e.,.őbcrénl/. :\lenválló, 1923. S:.ahó .-irpádné. szül. 
' - • . 

0 T 46 
/\o111l<íd11 Zsu:sanna. .: · . . , 

.llt':Öcsáf' (B'ursocl), l. G22f>. :\!agyar k1raly. l.82fl . 
Lá:.ár János. 'l'.: :l. 

l · 1 · ln•)·~ Oros: János. Jlc:.öcsát, Is leni gotH v1se l'S, •1-·· · 

T.: öü. 
Jl e:ilcsoko11ua ( Sn1nogy). 1. U34H, Csodaszar\"as. 

1H3-1. Pcrc:.e lstuán. 
Jlc:ökás:.on!J (Ileregl. 1. 2()59, He1nény. 1883 . 

Si/)OS Jó:scf. 
1 · (ll <l) 1 -!243, ~Ia"\'ar ;:orona, Jlt•:.6ki'rt•s:les orso , · · o. 

18li8. Siska Miklós. T.: 11. 
J!e:.öl.:01náro111 (\'eszprérn), 1. 1711, Őrangyal. 1H04. 

J.'rcis:.bt•rqcr J(<irol!J. ·r.: 11.• 
.\/c:.6kov<ÍcshrÍ:.n (Csanúd), 1. 57Ha, :\Iegvúlló. 1882. 

Gábor Jenii. 'l'.: 38. 
,1ft·=-öl.-ii11c.wl (Borsodi, 1. 20.8(iH. Őrangyal. 18Ua. 

J't'Sfi Já:.St'f. 'J',: 2fi. 
l„ 1 ·· ·i·· 18.'l 1,·,111ács /(ól111á11. ;\/(':6/,·jjp/'Sd, ( \'OZI 0. 1_<1 · 

·r.: 57. 
1 1

. r 
Jlc:likiivc.wl. Szent Lúszló .. 1Hl8;, J ,o:_vay . o:sc 

örök., h. Las:.fops:k!J Jano;"· ~ .: ,3~: „_ : ·"1 
Jle:.öriics (:\larü"'.')-'l\1rda) .. 1. 21_.t.J, Szu.z , :\~.111._. 

18-;- ··-,, /(oreci.' Fr1a11esne. k. !Ia1du llugo . 
'"·"-· ,. ···1111·11 

11 ,-" ·-·1 . (\resz1H·í~lll.). (azelüt.t 8:1 os ia ~as_'. : 
, (~OS-1 (IS · „ /" ',. fo-'it'/Ill' 

-1200. Őrangyal, 188.t. o:v._ ~ov."! s . :~· . . „ 
üt. f-loOrí Lajos_. k. Jlolfo !.r1Jo.~. {l tol-.J~,11 
Dégen). ·r.: lL 

Jlt•:iHl'fcgd (Bihar), L a-15-l. Szent lstvún, 188H. 
Ho:rin Gus:fdv. . . ( . 

Jfc::éítú~ (S~olnok), 1. .228.1~1. ?\!egvnll~, r.). 
181'8. Roks:in S:i111111s:. n:P. [.nyer l-ll111ann 
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Z~Jltá111H!, szül. flccger Jrnia, ·k. /-?.oks:in s~·1~ 
OlllSZ. 'I'.: 44. y! 

111<~.:dtúr, :.\lagya1· korona, 18i2. J:..'lck .fcnű. 'l'.: i 2. 
~l/e:~ll~r, Hc1nény, 1886. \'árday i\liklós. 'f.: .50 
,\fc:olur :.\Ia"v'1r I·ir'1Ii· 18°" l l . 1 . ' • t:i~ ~ ,_ • ' uv. ' (fJl \OVIC l ])énes, 

-~J., .lankouich Zoltán. ·r.: 1-30. , 
1\lc:olur, Isteni gondvi!iclés, 1U:J4. 1V11itra1 T'f 

T.: 1-00. . y l )Of. 

Mélykút (Búcs), l. 811-l, Szent Anna, 188H // ·-
uay Be/a. · os 

'1.lélykút, Isteni gondviselés 19');; 1:on1lu"' l" l l/' f'' • -v. ,.. Sl \.ClI'O l] 
i. en ocsanak,. (Győr), ,L 3462, ScgHö :\Iúria, 1942: 

ncn1es Pu1csck .fanos. T.: 13 
Mihályi (Sopron), !. 1463, Angyai, 189, F ' -

Valdc111ár. '!'.: 11. .h. \flrl-

J.\/iJ.:eP_ércs (Ilajdú); 1. 2HB5, Ben1í.'.·nység, 1H2Cl, ii:o. 
. f~?rnhoffcr .lo:scfné. 

,\f1kou1falu (llúron1szék), a gyógyszer!úr áthc
lycz\'e Jlálnásfiirdőrc. 

Jlililics (Búcs). 1. iHHHl, Salvalor. lHOfi. Preslini 
Rn1na110. 

.\lind.~::enl (Csongrád), L SJH:!H. Szent lstvún. 180-! 
halona István. . 

.llinds::ent, Őrangyal. 191-!. fluln1csck J\rilinán. 
,\fiske (Pest), L 2{}50. Szent Szi\yeszter. 19:3a. 

Gdbris 1111rc. 'f.: 6. 
,\fiskoI.:_. (B~rsoc~). 1. 77.290. Arany szar,·,1s (r.). 

l?1b._ It. l?ac: .!cnii örök., 0s Ufrá Sándor, k. 
lt. Rac:: Jenő. ·r.: IH-90. · 

,)fiskolc, Arany sas (r.J, 17HO. f\l'lfIH'r Üdiin. ·1·.·. 
27-03. . . 

Jfisknlc. Fchl'r kígyú {r.L 180:1. 6:11. dr. SonlO(J!Ji 

l3élá11é és dr. Stc11nbcr!JCr Sú1nucfné, k. Baloq 
J\cílnHín. ·r.: 24-00. · · 

,1/iskolc, ).lagyar korona. (r.), 1810. Reichard .Tcriü. 

'f.: 17-72. 
í1lisko(c .. Oroszlún (r.·). 1811. l\iráldi János dr. 

T.: 20-14. 
?1lisl.:olc

1 
Isteni gontl\'iscll•s. 189-!. l\lés:áros Zoltán 

dr. T.: 2~-83. 
Jlisl.:olc, Szcnl Erzsóbct. 190:3. l'élif!J lslván. ·r.: 

23-50. 
Jl/isl.:olc! Őrangyal, l_~Hl9. J)cutsclt Zollán, b. Zsol-

dos Guürauné, szül. IJ!idás Etel. 'f.: f>7-19. 
i\liskolc, ).lcg\'áltó, 1922, S:il!J Guula, b. Pulánkau 

Zoltán. 'f.: 25-86. 
Jliskolc, Szent István, 1922. a::v. nc111cs A!olndr 

l\ál1ná1111é, k. vilé: Lon1bay Béla. 'f.: 20-05 . 
,\/isl.:olc (1\larlintelep), Apostol, 1929. C:cyléd!} Ist

ván. ·r.: 15-80. 
Jliskolc, Szcnl Anna, 1931. vilé: l'•té1nt•tvár!J János. 

T.: 28-18. J/i.~kolc, Pú<luai szcnl A:nlal, 193·!. Bcllcík .ló::scf 

dr. 'I'.: 25-42. 
1\lis:túlfal11 (Szatxnúr). l. 2300, Angyal, 19a-L :Váni 

János. 'f.: 14. 
,\Johács (Baranya). L 18.392, Szcnlhúro111súg. (r.). 

1795. Scltniidt J{árof!J, b. S:ékcly Sándor. 

'f.: 25. 
1\fol!ócs, II. Lajos kirúl-y. 184-8. :\l1ber Ló.~::61 dr. 

T.: 69. 
Jlohács. AngyaL 1901. Scluoeissy11t Pál. 'l'.: 7·1. 
i1loliócs. Szent Ferenc: 1929i Siit6 Béla . . T.: 1-22. 
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Molw/ (Bács), L 12,190, )!egváltó, 18i8, Xikvlity 
Pál. 

Jfohora (Nógrúd), 1. 1276. :\Jegvúltó. 19'.!-!. !Jalá:.~ · 
!Jt•::sű. . 

Jfonor (Pest). l. 13.101. Szen!húron1súg, 1836. /\á
tai S. lsfl1á11. 'l'.: 55. 

.lfnnor, Húkóczi, 1907. ii,::v. dr. Schulu1a1111 Brídog
né .• h . .'i:11ls ,)'ándor. 'J'.: 28. 

i1lunostors::.eu (Bács), 1. -!H78, .Jézus szíve, 
l'ekló Tibor. 

Jfór (Fejér). l. 10.114, Scgili'i Szüz ).fúria (r.), 
17·!1. ü:u. Gürnbijs Lás:frjné, k. Gtirnbös Zol
tán. ·r .:aG. 

Jfór, Őrangyal_. 187G. Brctn•r Béla. ·r.: 38. 
Jlóráyy ('I'olna), l. 1896, '! 19-!-2. S::.ilcigyi Lajos . 
.lloson (.\Ioson), 1. 0393, :\!agyar korona, 18-17. 

Tt•ulsch Oltokár. 'I'.: 61. 
illnso11n1agynróvár (:\Ioson), Júsd: .1/o.-;on l\<; ;lfrt

[/!Jaróuár. 

Jfosons::entjcínos (:\Ioson). !. 4-ISa. Szen!húron1-
-'>Úg. l8ii. li:::11. Gy«Jrff!l .Jó:::sefné. k. Friss 
Tibor. ·r.: 2H . 

.lloso11s:::o/11nk ('.\!oson), l. 310H, Szenlll•!ek. 192:-L 
Losonc:::y Ferenc. 

Jío:syó (Sn1nogy), 1. 131U. Szen! :\largit, 1HO-L 
Pt'tii Odön. 'I'.: 4. 

111 u nkúcs (Bereg). L :J 1.:"}H 1. \I agyar koronu ( r.), 
1 i22; !-iándor Lajos. ·r.: 20--it?. 

J/1111kács, \1egvúltó, (r.). 1810. f'crt'nc:y .Já11os dr. 
f>.s Társa. ·r.: 22-00. 

1llu11k<ics, Zrínyi Ilo11a„ lHOi, /{1•h·ti 1~·c1c. T.; :l2-lS. 
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. 1. 191·!. Bars!J Béla ,tfunkdcs, Isteni gondv1se es, 

- 1'.: 21--18. ·11 ·. 19'J5 Tóth 1.~tuá11. ·r. 
il/unkács~ Szenl :'tii\. os, , -· . 

__ 22-5fi. .. ') Sárká1111 Guaryu. . 
<-- il/unkács, ·"'-:scu\~1p.1/l3;1~l3-,Finc:::iq .1Iiklús. ·r.: 20-38 

1 ]. · '" ).hner\·a. ' · · "' · · · . \ \' \ 19'-)'l J un .tn .• ~ · , • : , 1 223lL Szenl : n .1, · ·' 
i\furakt•res:::fur (Zala), . 
' B, t·1'!, Ci=t'fl<1, · 181'' 

t 
11 

- ' ·' -1348 ).la"Yar haza. · -· 
Jfuros:o111bnf (\'ns). L,, ; . n~ 

Il "/ ·s G11f1/a dr. l .: ·l-. D11r1'11/,·a. 
· 

0 
r. · _ l 19'·~0 z snuívcc: 

;l{uras:::o111bal, A.ngya · '' · · 
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;\'ayybánya. Bánya, 190.J. Bajnríc::y örök .. h. 
gay Dezső. T.: 2-23. 

. \'agyluiród (Bihar), L 4139, Ren1ény. 1894. 
Gylirrt!J István. 

.\"agybátony (I·Ievcs). l. 29i9. Isteni gondviselés. 
1929. Popouifs ls!tnin. ·r.: 10. 

.~·ayyber(':::11a (Ung). 1. -104:-!, Sziíz :\fária, 
Both István. (Fiókkal lfajasdon). 'f.: 4. 

;Vayyberki (So111ogy). 1. 10:3;.J, Őrangyal, 1923. 
Skopfil Sándor. 'I'.: 7. 

.\'ayybocsl.-ó (:\fúr:nnaros), I•. 7419, '1'crcn1lö, 1855, 
l{cssler Pál örök. (Sziinctcl.) 

:V<t(J!Jbocs!aí, 1\'yJ!Yúnos, 1923. Fác/avck Ft•rcnc. 
k. Erdős Béla. · 

.Vagyborosnuó (I·Iúro1nsz(~k), 1. 1910, Csillag, 1875. 
Sa111bach J{ároly. · 

,\'arn1cenk (.Sopron), 1. 1887. ?lfng_var karonu, 1872. 
1\'agygyőry Elt'rnér. 

:\"ayycsákány (Vas). lúsd: Csákánydoros:ló. 
;\'ay!!dobos (Szalrnúr), 1. 2·!·Hi, :\Iegy(tJtó, 1895. 

J/and:ák .Tó:sef. 

;Vouydobrony (lTng), L -1008, Saivator. 1931. f'iih•u 
Aladár. 

. V(/[!!Jdorou ("l'olna), L :30::19. Istvún kirúly, 1889. 
S::endrovíts 1'iln111s. 1'.: lfl. 

,\'ayu1'csed (Szatn1úr). 1. 75:35, ::\fagy:ir koro1u1, 
190,L dr. Tatár Andorné, szíiL 1'dth Zsófia. 

,\'au!Jfén!J (Búcs), lüsd: S::r1brulku-,\'ayyfé11y. 

:\'agyhai<ís:: (Szabolcs), 1. 7H03, ·ruru1'. 1922. i\'aay
IJrunassai Boochn Alajos .. h. J{andl·ll Györou. 
T.: 17. 

. . . . . . . ')227. t)r:111gyal. 188ti. . ·1 \--\h'IUJ-lOlll,l). J. -'!\ll!f!JI( a · ' ; , , 

f\l'lc1!u'r1 !~obi~(.' nll} \. 2.t:HJ. ()rangya!. 1887. 
:\"ll!f!fif(TIHll!d O:(~!ll,\!( . T. l{i . 

For1r11ier l\11rofu dr. ·:. \ i;1;-17. Szt1r\·:1" 
(Szolnok-lloho!~·111·1 , · ~ J· Fi•11crslein 

Syfpesft•r lo l/lt/I( • ~. 

l!() ri~f·a 1 ·1..,- :\.'ar... •. •.1·i\\";1 1 '' • y • \) • ;) lJI. ,, 
l'Bt•sz\l'r<.'l'-.,;!SZOl ' 

, ·r 1 ·) 
\°oilh /.1ís:lo. .: -·. ls\\"Úll. Hl:\7. 

!:\rad). l. .J:ian. Szl'11l 

Fer('11c ·r.: .t. , .. 1 · 1 17;10 
. 1 ·111 -,1·,7 [· l'kt'll' sas 1 •• 

(Z·1
1

·11 • · · , 1 · '\' · .~· " • .' „ ·I· 1 !Jc111l'ft•r L11s: o. . /Jc{(( oro ~.. i. 

. 1 18·111 1lcrkf11 Ht'f11s ./ií-1 1 ,, r l ' · · · · \"flqlfkr111i:sfl. gazs: ,.,. · · 
· · '-··1·1· dr. ·r.: 1--XL . 

1
<.!<.!•) /r /t11f,/· 

~·· \ll'"\"id'.ú (S:ih·alnrl. ou-. 1 · 

„ .··1·. 1·" IU11dl't <;{·:11. T.: 1---8!\. 
010 ~„ ,_ \ l ! tKH8 . . '-.':l'l;crl'«· 

V<tf/!fkfl11i:s11. Púdua'.. szt•nt ; n a. 
• . . ·1· (' \> . ·1·.· \'ilnins. ·'.. i- ., -· l"' /Jt'•ri Jri:si'}. 

()r:1ngy:1\. 1 H .i. 

;..Júria. f.uf;rícs \'if111us. ·r.: 

· · , tK:lH .1. 'I 1. '..!\i/8. Szt·!llli:1run1s:q„ . :Y11auf,arios { ll!... . 21i. 

Etel""~ lrnr;'. ·r.: l~\(•lll :,.:uHth i~,·\1·~1 
. 1 ·11 · 1·szaholcs). l Hl'..! 1 ·' 

1 1 
11 · 

.\'ru111 •a 
0 

• · ,„ 1. '-.ánd1Jr di o10~. l . 11r1n·"1 -~(r.'i. 1x1:1. (dH cuu 
.~-á~u(or. ·r : '..!·L 

;\'oyukállá, llt·1nt·ny. 
;\' rfff!f l;ríf 1u1 (Bars). 1 

• f st11á11 ürük., k. 

UJ'..!;). !J_~ínos Uc;lu ~lr.„ 
'..! t:-Hi. {)rangy:d. 1.J(),). 
Pntay l: . .'odre. 

Pafll!J 

30 
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,\'(lyykórolu (Szal111úri J 1-- , .. _ (r) 18{1 • . . .J.Kb,I Sz<'1 11 • · ····· y ·,' "t, ;\'onn" János ·r. i ·_..: -1 iarou1s{t·g·;-
, arl!{~•aroly. :\Iagyur kirith·.' is«;.> - ~ 1. , 

I .: l:l. · l --· ll nchtt·r 

;\'ífyykároly, Fekete s:is. (. 
f,ás::l<i é.s fi:11. Rcul 1.J. 18-11. 
Lás:ló ·r. •) •)- ' !3elánc~. h. 

\'r1uykúrol!;. .~\n~~ja. lSHG. 
'l'.: 79. n., . Princ::inger 

,\'ar111kár / 'I. . · · ' 0 !J, ·' 111erva I 9'l'> , 
,\ayykáto (Pes!) 1 '10'-c (,~Jlf/l'!J /Jc:.~ő ·r.: 
, D(/ksay Béh;. ·i·. -'.: iO, Szentlélek, 1874, 

Aarn1kúta, :\Ic"\'últó ··1,:3-ll. .. J· ti ' ~/ • o-v /'" .. 
. \. _Ilurnik lstvún. ~r .. -o~ . lurossy lstvcínné, 

;\aqy~,·onyi_ ('l'olna). 1. :in/.1 · _.., . 
Schu1euirr p,,.

1 
' Szcut lstvan 1n,,_~ \' . . , „_,, 

· ayukot)(icsi iPcsl) l ·> < 
1 ?2B. ,)'ch~1{/ ~ l~nd rt~8l~ 1.l 1,~olcl~1g:1:~szony • 
h1dt'n]·út 1·1·,·i · ) · · lí!J!Jlnro Jenci: 

• ·ti '- 1 \Ja. 
\(tt/l/f·'" .. ( . , . ,oros .Pest). 1 'Jt) 8'>~1 . 

li:u: /\/cin Gyuhin~, 1:.~ -;.:,1 \Ie~~·a~.tö. (r.), 180;} 
Lajos. ·r.: l-l l t /( r t!JOI'ff!/, h. f(61neí 

\' . 
. a[f!Jkiír«is. l\Í"\"Ü lNf' l • 

.lrí:s<'f. 'I'.:1:1.9.i. ' l·. Unrbcly /~'ndre, h. 

;Yayyldír6s, :\lagyar 1 '!'.: 7G. ~orona. 188n. /{crtÍis:: 

.Ya!]ykóriis. Anu.\·al. 1-28, " lUOi> . .lsá1111'nk!J .!rínos. 

.Yayy!.-iír/is_. Hrnnl·n\". 191!' 
. J)c::sii dr. 'I'.: i-2(; >. Ady lJéla és 

.\auyk6rüs .. Turul 1q·J~3 · 1_. ' '-· · autoly 
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·, lfl!fkürii {Szolnok). l. :·3()03, Szenl ).1urgil, 1H2-l. 

. Varyyassu Gyula. 
uuul<inu (Fejér). lúsd: Sopon!Jn. 
ag!Jléta (Bihar). l. ()592. Púduni szenl Antal. 192~1 

SinHlIIJJÍ .ló:scf. 
ayulá:s (Sopron), \. ta88. Szent lsh·ún. 1~):10 

/\ocsis János. 
a!]!flllcska (Bereg), L fi980. Angyal. 1931. Orbán 

G!JÜrfl!f· k. f/0[[11u111n Zol/ón . 
af!!fHHlf/f/(lr (Ko1núro111), l. 1781, Szent Istvún 

1872. l\l'rényi Lajos. 
'a[J!fIIHITOS ()Ioni), \. ·l-17(), Isleni go1Hh·isell"s (r.) 

1835. J!cdvcc:ky ,1/iklós, 
raff!]llHÍfftH'S (Csongrúd). l. -Hl89, Segítii :\lúri•t. 

- 1898. ri:P. Jlccs Baloyh Lajosne, h. Jldruli;, 
I\árolynC, sziil. Orflrí11 Jlrlrio. 'T.: H. 

r<l(J!Jl11'Íll!JOk ('ro:'n:tJ. \. 2077. ).legYúltó. 1908 
S:e[H'S!J Sándor. 'f.: 7. 

1a[f!f11H'fl!ft'T (l~o1núro111). l. -l:·l2-l. ).leg\·iilló. 1858 

S. :\Hff!Jtll Antal. T.: l·L 
Na!f!JOfo.~:i (:\úgrúcl). l. 21~Hl. GoiHlYisell•s. 1\1:\.l 

Jliinstcr Súnclrir. 
Nag!Jní1'é (_Bihar). l. a:»72 . .fóren1l~ny (!'.), l~Ja2 
, f\iirlh!J Pál. k. I\iirlhU Púlru~ szlil. nas:/oricl; 

J!ária. (Bihartorda fiók_i:1.) 
~'auusojrí ( Beszterce-;.;aszód 1. \. 1f>·l7. Őrangyal 

1ss:t /\oru Tihor. 
_;Vayusnllrí (Bar.-;). L 2-787. Hl'n1l,ny, 1881. /Jrnpp< 

· ErniL 'f.: 12. 1 
jJ.VO!J!fSOillklÍI (Sza\111Úr). l. al~lH. Súlyo1n. 187-L 
,-- Foltinck :\!lrCl. T.: lü. 
·1Vaauso111kúL _.\ngy~1L 1~)21. Cuslin Auustun. '!'.: 31„ 
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;\'oyysurcíny (Nyitra) .. L 02-,·-'· 
11 

()roszlún. 
. · rffis .ló:sef. 1'.: 2a. 

:\agys:;rtonta_ (Bihar). 1. 15.255. ~In"Ya ... 
\: 1830. Papay Jrínos. _ "· 

1 l~o1nna; 
. ayys:alonta. Hcn1l•ny 1H70 S· ·1 1 \'t 1 - . l •• Zt' ~l' \" Zoli.-~. IrJ[!H:a onla. Arany Júnos. tUOH j; : . , .'

111
:. _--> 

.\ayys:ulo11ta. :\[.-11•1••1 l'l'I' fi . . · fl<lt.~ Ariroll,· 
\
, • ' '· • · ,) r1r<llHJ /J ·r · -

' au11s:ék<'lr1 r·roln•l\ 1 l8il p ·, (/ 
1111

• ' L<is::fó: . ' . . . ' .. · ll'nH·ny · 192:-L 

,\'{l!f!Js:éruis {J_~i·kl·.~). 1. 7212. \Ia" „ .. • .: 
. .-ltl'..'11~.kouu:s Adrirn. ·r.: 12. n~dl ku.tly, 18Üi. 

;\ayys::u/los {l"g()csa). l. 1:-J ·-~•).! . . 
\t•s iu-t! 

1
. - ·' - · Isteni "on 1 ·· -- · nau. \alhona 'úínd .1• _ :::i ('!Se· 

\'ar11·-"'{f'" D •• ' or . . : a2 · J. -~- 0 os, 1' l'Jl'I' Lacika 191 ·-1 1:, ·: :J-L · ' '· • 1 Jer llarna. '[' 

;\'aff!Jlélénu (Pest). 1 <J78'l S· . 
. ly~uíc. 'I'.: Bp .. ÚHi~~i:·~0 · z~'. 1 ;,i~·l~k.: 18~3_. [•'á

1 
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l :-; t o i.l'.. \I·1or'" . 1 ' . /lill;l'i Pelrcc-J· 1 ··1,:1"· ,tr -.orona (g-yr •. L - •! l )(/r. '!'.: ;)(i. 

Anla\. l~l'lll, ö:v. I\ri.~rír 
Gu6rfl!l· ·r.: 25 .. 
1. '27iJ1. '\legyú\lú, l~J'l;L 

.-\ln<lár11é. 

/\rí!rnCÍ/\ 
Pds:Já. Szent 

k. Hnlá:s 
Pály (Pl'S\). 

J\.árof!f. Pefs{ic (Gfnnör), L '1-l:\O. lsleni gondYisl'll·s. 18~-l. 
~\'oná/..: Sándor. ·r.: '2·L 

Perbeli' (l\.on\úro1n\. L ;\~);\1. '\l:igy:1r koron·i . 

1\IO·L Hal.-11s: 0//1i. 
PcreceslHÍll!J'llclcJI (Borsutl). \úsd: IJirísJ/!JÍÍrni·l. 
1'crccsi·11!J (C11g1. !. ;it;ii\l. Salrntor. \8\l2. Jiú/csl'i 

/\l'nde JliJHil!JflÚ, szi'i\. I_,11f.:IÍ('s .-\uncs. T.: :HL 
Pered (Pozsony), l. -\OOSL ()n1ngyal. 1~)()~). ii:r•. 

'f'horIJlU J\árol!JliÚ. k. Brnon Endre. 
1'crkál11 (Fejér) !. ~\1.1:1. 'IegYúlló. \88fJ. Jl111/11!J 

Per/a/.: (Zala). l. -l·~l~l. Hl'1nl·ny. l~-1:1. Suornrirku!f Hálinl. 

.1 rí:.~ef. /'es//1idr!lhll (Pest). !. 82\Hl. 'lúri<1re111d<'. I\l\/. 
Scltolt: Endre. T.: 1H/-:...~l17. íFiúkk~il :\aµy-

ko,·úes i\1<1 n. ,\ Pt'.~/s:cnler:si'hcl (Pvs\1· L /li.~\J.l, Sz1·11l Erzsl•\w\. 
18\l·L Pií/{11/tii J\ol'rti'l dr. T.: :1.\/ -~J.11. 

['cs/S:l'llier:si·l>cl. Arall)' sas. JK\18. Csá."1ír Er11ii. 

·r.: :~-11-n-lr1. 
f'<'S/.'.':l'llf<'l':sé/>('/, >\:Jg\-;ll' koro\la. \\)l):!, \\"<'llC:cf 

fuj11s. ·r.: :_~-li--1\0H . 
Pcsts:cnter:s<'·hcl. Anµyal. 1~l1'2 . .\"nf!!/ I1n/'I'. ·r.: 

:i.tí-70G. /'csls:<'llfcc:.<i·l><'I. \"iktúria. \\)\:\. U1wli {s/p1i11 dc . 

T.: :H/-1\ll:I. 
Pcs/s:cntcr:sfifl<"I. Kígy(i. t~1'2:L ii:u. 

J1111"{•11é. h. Hul..:rnss!/ lo//rinné. 
~ . 

Bcrtulrrnfffl 
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P(•s/ s:t' 11/ cr:séhcl 
l 

. Súrkún\. 1, .... as:friné h r . . .125. iizv. s . . 
Pesfs::entcr:sJbei 1•''."filt .\lmi<írné. T.: l~~trk:m11 T . , .emel!\' 1 'l"9 . 1~09 

.: ,\-li-810 ·' · -· · /1ir<il11 G - ' 
Pcsls:rnlcr-, .

1 
· · !JUf[f!f, 

Fcrc -·;,Jel. .\poslol, l ga•) l , . 
p, ·t „ ne. 1.: l-l i-;;f18 -· !< /1c:au Pnuli" 

1 .'i ·"-cnfcr- · 'l . · '~ _,'il ict. Hakóc· · .. rl'ncné I· r I .z1. 19.1.-L r;-11 i· I 
Pest s-, 

1 

• ;· :,r ;eclu Ferenc '!'. - ·- :,r <cdy Fc-
• -l 11 cr:scbct 'l't 1 ". ·· 1·11-C)'I'> '!'. _ ' 1ru. l~J'~-I . • • •. 

/

> „ 1-11--88" · ' · (,alami>os ll'I 
f'S/">-

1 
-· • ea 

· · _c11 cr:sél>t'i "''". · > ..!11tfriska 0i/;;1; :t) b•tJ\doli:tSSZl>ll)', 1938. ui/é: 

l csl.s:1•11ter::séb •/ I · r. _I .. l·l J-686. . 
1
,. < • sleni "Otttl " 1. rbnr. n \!Se l'S 19-l'> 1• 

p' ·/ ·- . , , -· öfl."1/ 

"' u•11/1m>'<' il'estl t 1' ·- . I!<Ír Antal ·1·. 11. . 2.0a1. l)iana. ll)'J'J 11 1 
!', 1 . „ p 1-lfi l't'l) • --· 1 " -

1 
s s::cn/liirinc (Pest), ·

1 
.t'>~·l·l. · fJestszenliinrc -

asszonYa lSOI. ·Ffr,;~,)(~f~i·/'':\la 1g?·arorszúg véc~~ 
1·12-23.i ' · 011os dr. 'T.: 

Pcs!s:cntliirin~· fi· „ '!" ' _{l!.L 1ql l { /' ' . : ;1.12-:1.10. . . . „ '""' '"'"" Lrí.dtí. 

'!'. 1 , ·-.zeni :\nnn. ll)'H) 11 .. .12-2
1

g • -·' arc.:: La1·,,,", l t'sls:cnlliirinC' S· 

Pes/"" ti" . · ~ • „_c11 orrnc :\l· l fi' ' ' . ,\( ()l\lltl 1 ()')í) \" aranu El:a 'I' .. _
1 

.; , ·_:· · cfJcr l~·rnií. ··t 
l'n/ ,- . ti .„ · „ • L--2 r1 . U • 

' · -t 11 on11c. Isteni " . · \"rí1ulor '!' .. - bo!HIV!S{'h"s. lS),'\,']. p · · „ ,\.l;,--1111i Lassú 

cslufh'.·lu (PeslL \. 11 8',: , ... '.\Iúria, 1 íJOSl 
Tiborné. 'l~.; 1.)-us- '/"/ . HL Seo1to 

• - • - 1 HlllH\r d ! o ·~9g-G2i. r„ l. (;uril 

Peslújhelu. ;\ppolú 2g, -,_ t •:"_, • l \l 15. l\r1r:idr1 ,. 1 . 'v • ""rn ta. T.: 

"Pe/riÍ!' \Bács). \. i59i. Szcntltáromsúg. 1862. 

J\anua János. Pécel \Pcst'J. \. ;3-1:1. )!egvi1\tó. 18-12. ii:t'- Giilll 

Pálné, k. Bös:cJr1nénUÍ János. 
Pécs 1\\aranya). \. ;2)\\Jí. Szerecsen .. \r.\. 11\%. 

ii:t>. /JrHtsl'r Jrínosné és itl. tlr . .lrinrís Gé:ciné, 
h. stirt>-'/l"/oki /Jrs:/crc:<'!/ /s/urin. T.: 20-2:1 . 

Pécs, Arany sas \r.). \i91l. G!1imtíllt!/ Béla. T.: 

11-85. Pécs. Gránátat1na. (r.\. lill\\. lryolnt<1.m·ntl. k. 

Il'il!I ,,ffílud.s. ·r.: 29-81 . 
Pécs, )\agyar korona. 18t\2. ií:u. C.,;nc-"íl< Béláné, 

k. \'all.:ó (;ábor. 'f.: a2-7·L 
Pécs. S1.üz ;\lúria. t88i. /lc!féC:Í Nll!/!I Béláné szü\. 

r;iihcl .1/llr!fil· \J. IJabríc:i Lojos és neje. T.: 

25-79. pérs. l\em"11'" 1895 .. \/o!J<'f Krirnl!J. T.: 2:1-iO. 
Pécs, őrangyal. \901. f(crcs:iéll!I Bél«. T.: 2:1-9.\. 
f>écs. Szent Gyi\rgy. 1\108. J/ntiák \'i/lll'""''· szli\. 

Papp L. _,fnrait. "l'.: '.27~-il. 
Pécs. Szent \stviu1. 11122 . ..ll>rntllllÍll!/"!i Ürliin. T.: 

12-;')Ü . J'{?cs. Pcti'>fi. 1112:1. Fridriclt Sánrlor. T.: 1:1-l·L 
J'écs, Isteni gou1\\'iseli-s. \\)28 .. \Jcrlltrt LrtÍ'"'· T.: 

1:1-<13. Pécs. Szcn\ .József. 1\1:12. \\'dy/ [)c:.,ií. T.: 2:1-7-l-
Pécs. Szen\ )\ór. \9'\2. \'ontlr« .-\nlrrl rlr. T.: 

21-58. Pécs. Kis szcnt Tcri·z, 1\l;\;\. PrtpJ' ./cniin('. szi'tl. 

Trúbcr :\Irírta. 'f.: 18-:1-L 
Pécsvrírrl!I (Hnr:tnva), \. 2t\78. Szen\\túrotnsúg, 

18~f.2. i\'ékcírn :\urél. ·r.: 2\1. 
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Pé/1110J!o.~lor (Bantnva) 1 ·.. - -:\nta\. 1\ll') 'i<'(i i' ,:. ,3.Hl·t, Púduai 

f'é/111onos/o. \--· ' fi 
1

!1 il;tor. 
,r:·JtP'l · 1·; i:1nYkl'reszt 1q·y· 

1
.r. ~·e!/ O-levesl. l ·.,-

1
- · · ,,.>, 111cs Jfáti1ás_. 

(

' ' ' _ / 1 \lt>''Yl'CÍ 1 (f') . 
,:!IH/Clf f 11'„-[

11
· ,-Il · ·"· 

1 
H'r · ; 1~)27 

' > "' ' l'h' \fi . , 
CÍllH'l' ''YÚ''YSZ. ·\·: .· ·, „„ )('fi. (llC\"CS ~legve-

Pifrrri•pe 0·1· "·.· .c1 .>1a1i:r< i1ilk.ia). •· 

1

, 1 l nes). \. 1lL7:Hi. ()n1n"\"d ..,._ 1 r _ 

11 
„r1,_ o- • - 188+- Kré-

~;tcrri·Pl' s 1 P' · ·zeni 'a11\c\<»>ll l'l'\
8 Il . · dcrPIÍslÍrn \Heves\.\, 2H:i. ,;.' .~ ·„ _ "'"" S<irnlnr. 

,- . J1111f;0Pich Lst111í1111é. , .1"~ .11 l,ouJ11a, 1851. 

I rl1s (Pesti \ -·)t)l \l 

1 

.: · · · 
1

' • • • agyar kir{dv 18l)li /·Ii' fi' 
, 1•110. ·' ' · 11 11er 

Pili.d1nrosjc11ií IPL•sll \ t8l"\ S·, ~ . id. f,11f;i11ic/1 [);„;;; ' ,, -, zeni lcrzse\>l'L 1\12[1, 

Pi/iscso/HI (l\,>s\ l 1 •· ');l8 f .... . - l. , _ · · '-' " ,,zeni Lasz\ú l'lllO 
/Hifi lll<!/ 1 I· ni!-" Hic/11írrl111' T. · ' ' ' 2-(\fL · ·· Kluliltl\igel 

PT 
! rs1Hor1·~1 iEszll•rµon1·1. l. 18·11. 1:-;\l'lli" .· . 
,. - l\l\2. /i<Íl'IÍll!/ S:i/1írrl. T.: 8, "onthJSeks. 

l dr.~pornstHI/' {Pl•:;\l I :-;·\qq S· . 18·1 L /in'•t„.,- Í , .'. ',' :.-: .. zt·nl\wromsúg (r.). 
T.: ~--ifi .. - ,11.d« ornk .. h. hoP<ícs /,rí.dó. 

Pi/isPiiri!suúr. S":..._,,· 1,--, .._. „ 
'·· .izuz ~lúria. 1q1·1 

(;!111/11. ·r.: ~-í\l. · · · S11f1íf!/ 

Pi1H'l'/H'l!i (fn\11111. \ ·•q:-1· . , 

/

, , · "' ''" \,ond\'N'i·· 189' 
\'Jlfllll\'S!f ./llJIOS rlr. T, „. ' " ' .. ,_ 

· pocsoj \Bilrnr), \. i\430, Lehel vezér, rmc..-='=~----
_, Ernő. Polgár \S1.abo\cs), \, 15.llll, ;:.legvúlló, 181l9, dr. 

fozcl•ns Guuláné. 'I.: 38. 
Pul[Jár, ::.1at1onna, 1923, Hcringh Ernő. T.: i\O. 
polurírdi \Fejér), 1. -lllűO, \cehér galamb, 1875. 

)fcínd!l Js!tHÍll dr. 'f.: 7 . 
pomá: \Pesl), \, l\252, István király, 1881\. ö:v. 

Hcrl;ovich Sándorné, k. Trcgcle Sándor. T.: 

'2-71. porcsof!llO (Sza\n1ilT), \, i\03\\, 1\ranykalúsz, 1933. 

.TcnC!l PdL Pornóapáti \Vas), L ü3:l, Isteni gondviselés, 192\\. 

SiitheŰ ödön. Poroszló \Heves), 1. 51-11, \slcni gondviselés, lSíű. 
ÖZl'- Run!JO!/ J(árol!lné, k. wcnncr Sándor. 

tfiókk:.Ü S:1rndon.) 'f.: '2'2. 
Pus:tnfii!doár (Békés), L 339(\, őrangyal, 192\l. 

poulovits Guufo. Pus:tnrnérucs (Csongrád), L 2150, ~agybo\dogasz-
szony. 1920. I-Iortiáth Jó:st~f. 

Pus:ft1s:oholc.< \Fejér), L 2525. l\etnény. 1932. 

)fntolcs!] Gábor dr. 'T.: lil. 
Putnok (GötnörL \, -lf>5;„ Fekete sas. (r.\. 182-L 

Steinhm!SZ Jolán és Stcinhflll.<= IJéfo. \;. Stcin-

]tnns: Jof<in. 1'.: '29. Putnok, ,Jókai, 1925, dr. L.-né Sere.<S Sor&lfo. T.: ;,\l 
PiispöklndJÍn!f \Hajdú)- L lf,,195, :\\egvú\ló, 1sr,1. 

flirtók /,. Sándor dr., h. Németh TihJJr dr . 

T.: 44. Pi11ri•rl (\\úcsl \ '"\!') ,:-,-" 

1 

· · · • • · .... a,\·l1lor 1891.) p · ~r1uii11ni. \;.. 1;cnidr·i· 1 , · '· · · opo111/s 

l

l'/ .• • .1 Hifi. 
1 !Hl/'OS (Ls;1núd1 l •)'-"'\' 1 . , . . -""), "ll'!ll cl l. l' 

1881. il:J'- ifj. S:of>111lo' ,/1i:;e/11é (';:t \'~~e1es, 
1f1Js ,/o:sef, ' · · · -" "'' 

Pii'pökiad!Íll!f, l'\em(·nysé~- 190\\. ifi. Sko111nfli 

Jenő. '\'.: GZ. 
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Piispu.··1dclc (Csanád). ·I. 2921 őr"ll"''al 1· 9?- H~ 
\, ' ' „ OJ• ' „<). U..;.l>. 
, lcnt::.ky Gyuláné. 

Piispöknádasd (Baranya), 1. 2642, Szenthároinsúg, 
1884. S=arka Jó=sef. 

Rad1;ánc (Cng), 1. 5678. '! 19-12. S:cndy Lajos. 
Rayaly (Gü1nör), l. i()3, H.cn1énv, 1886. özv. Bottka 

ln1réné, k. /Jaucr Dúvid. · 
Rahó (t.Iáran1arus), L 12.249. Hen1én\·, 18i2. !ier-

c::euh Zoltán. ·r.: 29. · -
Rahó .. ;\Iegvúltó, l U39, Skoda l?udolf. 'l'.: 5. 
UajJ;a 1.:\íoson), l. 3064, Isten sze111e, 1827„ vitéz 

lfrin Arpád. CX'.: 24. 
Rakanza: (Szabolcs), 1. 5512, Isteni gondviselés, 

1875. Folkrnann 1''crcnc. '!'.: 15. 
Rácaluuís (Fejér), l. -1136. :-iiegYáltó, 18H8. J)lioid

né .S:iils Ilona, b. Cs6s: Zoltánné szül. Len
yycl ::itcfánia. 'l'.: 25. 

l?áckevc (Pest), 1. 6691, Szenlhúron1súg (r.), li87. 
;\'érneth Sándor örök., k. :.Vénu•f.h Sándor. 
·r.: 28. 

Uáckeve, )ilegvátló, 192:3. dr. }.funkúcsy Gyulúné 
s:iil. 1Vén1elh llnur. 'f.: 27. 

Rákóc:::.ifalv(/ (Szolíllok), l. 5394, :\IegvúHó, 1910. 
ö:::.v. l\.ovtils l\.álrn<inné, k. J{ováls István. 'I'.: 15 

Rrikoscsabu (Pest), l. l·l.739, Csaba vezér, 1908. 
1'aoas:ky l\.á:n1ér dr. 'I'.: 31. 

Uákoscsab(/, l"Inngúria, 1.935. Budahú:y Sándor. 
T.: 12. 

UákoslH'fl!l (Pest), 1. (}8Hi, 1Iegválló, 1929. Len
gyel l!:ndrc. 'I'.: Bp. 1:18-570. Rákoshegy 41. 

Rcikoskeres:.lúr (Pest), L 11.483. Őrangyal, 1892, 

1Virkt~r János. 'f.: Bp. 148-505. HákoskPrcsz-
túr 12. · 

Hcikosliyet (Pest), 1. 13187, Ne1nzeli zúszló, 1910. 
11/aderspach Endre <lr. ·r.: Bp. 1-!8-527, Ilú
kosliget 11. 

Urikospalola (Pest), \. -!9.035. 1IegvúHú, 18Ul. dr. 
/{crcs:tes Jliklós1u>. szül. l\.ropp Ilona. '!'.: 
4H4-754. 

Uákosprtlola .• József főherceg, 1H02. ü:.v. Fried 
Sándorné, k. Lánu Péter. 'f.: 495-:123. 

Uákospnlola, Zrínyi Ilona, 1911. Jliiller i'ilnzos 
rn. kir. korn1únylanácsos. '1'.: 2U4-187. 

Rákospalota, :-iladonna, 1913. ii:P. Jliklós Aladár-
1ié. ·r.: -t94-224. 

Rákospalota. Szent szív, 192;}. H(lfás Zsiy111ond 
örök„ k. J?echnit:er Richárd . . ·r.: -105-12-1. 

Uúkospalota, 11átyús király, 1933. Hadi1nel:.ky 
Antal. 'l'.: 295-47(). 

Rákospalota, Szent Erzsébel, 1H:3-1. l\órós Jst11á11. 
'['.: ·!95-572. 

Uákoss:::.enlrnihály (Pes·l), 1. 18.:110. Szent :\largit. 
189H. Lippc lrnrt'. T.: 208-G:J-!. 

U<.Íkoss:.entrnihály, Szent Iství~n, 1H22. I\<tbay 
János. 'f.: 208-i07. 

Rákoss:.t' ni nlihály, I\ígyó. 1 ~)32. Lukácsy Zultánné 
sziil. I?eiter Rrí:sa, k. L11kácsu Zoltán. 'l'.: 
208-692. 

Recsk (Heves), 1. 2803, Szent Antal (f.), 1\125. 
Túth Pál. (Parúd fiókja.) 'l'.: 10. 

f?t.'fJŰCe (Búcs), l. ·10iG, Scgít(i )ilúria. 1901~ tlar
muth In1re. 
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Regöly (Tolna). L 2701. Szent i\!argil, 1929. Brózik 
.·lnclrás. 

llellclJ (Szolnok-Doboka), L 2780. Hcmény, 188ü. 
Cle111ens Albert Béla. 

Répccs::c111ere {Sopron}, 1. 828, Púduai szent Antal, 
1873. /\otsis .lolán. 'I'.: 5. 

Rétság (Nógrúd), 1. 1838, :.\IcgvúHó, 18i7. id. Re111-
csók Jliklús. (Fiókkal Diósjenőn.) 1'.: 19. 

Rél1 (Bihar), 1. 3108, Súrkúny. 1919, Sárkány Jenő. 
lticst' (Zc1nplén), 1. 3441. Szent László, 1897, 

C'hrenóc:y-1Yagy Aladár. (Fiókkal Zc1nplén
agúrdon. n1ely jelenleg sziinctel.) ·r.: 13. 

I-?i1nas:écs (Görnör). 1. 1709. Őrangyal, 1877. Se
ress De::sii, (Idényfiókkal Csizen, n1cly jelen
leg sziine\cl.) '1'.: I~. 

l?irnos;~i!!ibat, (G_öni_ür~. ;-, {)~~7. Egyszar\"Ú, (r.), 
1111. S::anto Enul. 1.: 1i-L 

I-?i111as::o111bat, Oroszlún. (r.). 180.5. !Jc11tsch örök., 
k. !Jculsch /sf P<Ín. 'l'.: •Vl. 

Rirnas:::.ornbat, :\Iegvúllll. (Sah·ator). 19~!-L iVo:::.dro
uic:::.i Pál. 'f.: 62. 

l?ornluiny (NógTúd). 1. 2197. Őrangyal, 1893. flijr-\ 
:::.sönui .Jenő .l<inos. 'l'.: ti. 

Ro:::.ália (:\Iftra111aros). 1. .~l·!64, :\IedYe, 192;). /{efe
llH'II 11/úria örök .. k. Sornouyi Lás:::.ló. 

l?o:::.snyc) (Giln1ür). 1. H8:·l2, Szen!háron1súg, (r.), 
1799. Fodor Aladár. 'f.: 47. 

l?o:snyó, Ar:inyszarva.s (r.). 1799. Pasft•incr örök., 
b. Vajner Lajos. '1'.: G8. 

Rudabánya (Borsod). 1. 2.109, :\Iegy{tJtó, 1917. 
Lnl!ok Lús:::.lrí. '!'.: 9. 

/f11n1 (\'asi, 1. 129:-:i. Szenlhúro111.':iúg, 1892
1 

Bokor 
Jenii. T.: 11. 

Sajkásgy6rgyc (Biics), L ;)0~14-, Szent György, 190H. 
(Szünetel.) 

Snjkáss:::.cnliuán (Bács), L 294-7, Szenl :\fiklós. 
1934. Popou Drago/yub. 

Sajúka:::.a (Borsod), l. 2745, A.rany csillag, 1887. 
f{úntanufai Gyula. 

/frtjúka:::.inc (Borsod), (azelc'ílt /J(frc:::.ika), I. 201-L 
Szent szív, 1935. Jlarsú illct::.ger Ede. 'l'.: :-1. 

Sajós:::.entpétcr (Borsod), I. 7312, Szerecsen, (gyr.), 
1810. !Jossányi Anna, k. Bossányi .Jenő. 1'.: -10. 

."-iajós:::.ent péter, i:chér kereszt, 1924-. 6:::.u. 1-?.rina 
Pálné .. k . .Jl!o.~kouits 11/árlon. T.: :17. 

Sajó.~:::.iiycd (Borsod), 1. 1039. Szent László, 19:30. 
Lakner GlJllfáné. 'l'.: 10. 

Sajúvárkony {Bor~od), lúsd: 0:::.d Ill. 
Salgótarján (Nógrúd), 1. 20.31·1, Őrangyal, 187n, 

lFes:::.clovs:::.ky Er::.sébct. "l'.: 1-08. 
Sáluótarján, :\Iagyar korona, 1893 . . 'i:lícs l:1ifl,•rl, 

T.: 1-22. 

Salgótarján. Hernény, lHOa. I\lubcc: Pál. 'l'.: ;). 
Salküvcskút (\'as), (azeliítt f{iiut:skiít). l. 709, Isteni 

gondviselés„ 19:1-1. !Jart ha Béla. 
Sarkad (Bihar), 1. 12.():3-!, Védangyal, 18.58. 1\'ic

land Gyula. 

Sark(ld. II. Húkóczi Ferenc, 1908. P<irfos Andor. 
Sar111a.~ág (Szilágy), 1. 2585, dr. Serlilrner, 19::3-!. 

illets Gábor„ k. S::ail::. .Jenő. , 
Sarud (I-Ievcs), -1. 3382, Isteni gondviseh~s. (f.), 

1932. ö:::.v. I-?.unyay /{árolyné, k. Langer l\ároly. 
(Poroszló fiókja.) 

Sashalom (Pest), l. 14.225, Sas, 191iL l\ere.\"t' 
Margit. T.: 408-5(\.l. 

/' 
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Sashalo1n, Diadal, 1929. 11ité: l/orfolHlÚ!Ji .[ó=sef. 
T.: 208-503. 

Sándorfafpa (Csongrúd). J. f19fi5. ).fcgvúll<'i. 1890. 
11arkas Jó:scf. 

Sárboyárd (Fejér), l. 7068, 'l'inódi SelH:slyén. 18HT:i. 
Sárki):y 1\/iluífy. ·r.: 22. 

Sárbouárd. Szcnl :\fargil. 192H. J\.011áfs Gyula. k. 
6/DJl .. Balooh l\.ornél. ·r.: :J. 
~ d~rirkercszfúr (Fejér). !. .~87_0, ?zent I1nre (f.), 1931. 

• . ·?.·chczter .-\1_11al, k. ,)ofH1ny1 Gyula. (.Aha fiókja.) 
. 'larko: (Szal1nar). lúsd: Sárkü:::iíjlak. 

l 
' ' 1 s 

,)'árkö:újlak (Szat1núr), (egyc,'iílvc Sárközzel), 1. 
i\VH+. Isteni gondviselés, 1847, kisfaludi f(on1~ 
lóssu li.droly. 

5i'árosd (Fejér). 1. 287fi, Kereszt, 1897. l{ossáririi 
(;us:láu. '1'.: lH. · 

Sáros{~~ (l\01n_úron1). L 581. Szenthúro1nság. 1909. 
Lugner /\(lTJ1ill, k. Lcyrnann Jakab. 

Sárospatak (Ze1npl{·n). 1. lH.2·14, Angyal (r.), 16:3-1. 
l\.ústt ,)'án<lor. 'r.: 50. 

.'árosj 1dluk, II. Húkúczi Ferenc. 189.t. Goldblnff 
Fcrt•11c. 'I'.: 80. 

Sríro~i;palak, Isteni gondviselés, 19:1H. ö:o. dr. Ren
ner Jlártonné, h. flernády Zsiqrnond. 'I'.: 88. 

Sárrétuduari (Bihar). l. ·1802, Isle.ni gondviselés -
1901. flalás: ln1re. · ' 

Scírs:t~T!)tnii!.tály .~~ejt'.~r). ,:· l(ilB. ()rangyal, (f.). 
19-8. o:u. \\ 1111111t'r \ iluiosnt'. k. J\.elernen Zol
tán. (Núdasd!adúny fiókja.) 

S'áruár (Va!-i). L 11.682. :\[egvúllú, (r.), 1797. Eőru 
Vilrnos Ill. kir. korn1únvtanácsos és 'TlCje; 

T.: 21. . 
.Sárvár, Szent A.nl<tl, 1911. Rus:nyák La1os. 'I'.: 7-1. 

Sásd (Baranya), !. 2150. Szent György lova" 1884 
Daránui A!iluily. T.: 23. 

0

' • 

Sála ~~orsod), l. 1f:i!8, !\fegváltó, 1907, Tliurrln.-;:J.: 11 

l\,aroly. · 
Sáforaljaújbely {Ze1nplén), 1. 18.404, ?-.Iagyar ko~ 

rona (r.), 1796. f{ardos Zsign1ond örök. T.: 
20-40. 

Sátoraljaújhely, l.ldvözítő, 18()9. !llór Lajos. 'I'.: 
20-50. 

Sátoraljaújbely, Isteni gondviselés, 1888. J\.ádár 
Andor. T.: 20-18 . 

Sátoraljaújhely, Szent .Anü11, 1911. Éhlcrt :lndnr. 
T.: 21-03. 

Sellye (Baranya), L 2058, ..-\ranv sas, 1843. Bub-
regli Emil. T.: 38. · 

Sepsis::entgyöruu (I-Iáron1szék), l .14.i{7ll, ?-.1ag~:1r 
korona, (r.), 1761. Féder Alfréd, h. Za7..r1riris 
/.<>Iván. 1~.: 1-32. 

Sl'psiszcnlgyörgy, Szent István. 18íll, Ifa(/11nu11 
E. Antal. 

Scpsis::entgyörgy, :l\ledvc. 1914. Cs11/ul; István 
(Idényfiókkal Elöpatakon.) T.: 52. 

Se psis::cnf'györuy, ?\Icgvúltó, 1922. Stnnesc11 Li
"\ vius:, k. Ft~jér István. 'I'.: 1-:.30. 
Seregélyes (Fejér), l. 4755, Angyal, 1SH9. I\rinif:k11 

Pál. . 
Siklós (llar:rnya). 1: 5936, Szentlélek (r.), 1805. 

Grinun Rudolfné örök., h. S:int•lár Endre. 
T.: 3. 

E.ígyó, 1873. S::abó Ernő. 'I'.: 40. 
Siklós, i\Icgváltó, 1923. Gajda Pcíl. 'I'.: 7. 
Simasáf! (Sopron), l. 695, Szent Péter, 1923. ii:u. 

Alexander lstoá1111é, k. Jledrcc:ky 1\'ándor. · 



488 

Simnnlorn!Jn (Tolna), l. 4;.!:l, Szc111lélek (r.), 1818 
Pilfich Ferenc. "[.: 22. · 

Siú/ol'. (Veszprém), l. 45H, Szenllúlek, 18G9. 
l\.ofs!J Ft•rcnc. 'f.: 11. (ldénvfiókknl Siófok-

fürdőlelepen.) · Sic)fnk-fiirclűtelcp~ Szentlélek, (L). 1922, l{ols!J 
~ Fcrcn~~. (Siófok idényfiókja.) '!'.: -!S. 

Solt (Pest), l. 7881, Szcntháro1nsúg, 1867. Lévau 

.lá:scf. ·r.: 28. Sof/1n1dl~crt (Pest). 1. 8927, :\legválló, 1886. ii:!J. 
. Bo:Úk!J Béláné, k. Bozók!} /slt><Ífl dr. T.: 54. 

Sollvndkcrl, l\lagyar korona, 1935. S:ckér Sándor. 

T.: ;,s. 
Solunidr (Pes'l), l. :·1185, Szent l\Iargit, 1909. Tamás 

,\Iiluíl!f. 1~ .. : Bp. lll2-105. Solvn1ár 7. 
Sornlá.~:nlliis, (Vcszpréin), l. l•.!:03,- Isteni rfotid-

yisclés, 19-1'2. SintOII Sándor. T .: a. 
0 

Sorno9!]jdd (So111ogy), l. 1:Jfl2, llcn1ény, 1927. ö:o. 
Glós Ottóné, k. \Veiss Béla. 

So1110fJ!/S:il (So1nogy), 1. 2üi5, Szenl lslvún, 1860. 
ii:P, Be.~scnuci Dc:s6né. k. Bcs$CI1!JCi Lds:Ió. 

,'-;onlí)fj!fPÚr (Sntnogy), l. 22-16, Szcntháron1súg, 
18U·L f\rns:nui .Tó:sef. (Fiók.ja voll Gan1úson, 

de az Bll'_gsziint.") 'f.: 8. 
Sornorjn (Pozsony). 1. :\4-70, fekete sas (r.), 1i80.-

Kfns: fl11rlolf. ·r.: ;,:_\. 
SopnIJ!JO (Fe,il·r). (egyesílve ~._,gylúnHga l), l. 904. 

Szenl ~largil, 1~J08 . .lcycs Bl·Ia. (Fiúkkal J{.-is-

lúngon.) T.: ~-Sopron (Sopron). 1. -12.20f>, Oroszlún (r.), 1600. 
j\;if..:nlic~ ;\Iiliuoj. '\'.: '2.-fJO. 

Sopron, ,\ngyal lr.). \[;80. LJol>so ,\/ilt1ily. T.: 5-G7. 

Sopron,· ~lCgválló, (r.), 177fi. Szerda 1c 1/l • n 
neje. T.: 2-:-2}. · 

Sopron, '\.{agyar király (r.). 187fi. Binder Ottó. 

T.: 27. Sopron, 1\rany kereszt, 1893 . .Jéhn :ln!al örök. 'l'.: 

2-8-1. Sopron, Szent Erzsébet, 1912. ö:o. J,clovits . .ln· 
zsrfné. T.: 1-0:l. 

Sopron, Irga\massúg, 1909. Hell Jrnnko. T.: :l-30 . 
Sopron_. Húkóc1,i Fe~·nc, 19:-3-L Gr6lin1nnn \'ilrnos. 

T.: 7i. Soroksár (Pest), l. 18.888, Scgílö ;\lúria (gyr .) , 
181-1. f_.öcltercr G!fula, k. Láng O.~:kcír. 'f.: Bp. 

147-380, Soroksár 58. 
Soroksár, Púduai szcnl Antal. 190il. Fiirsl Elc

n1ér, h. Stodoni Dc::siJ dr. 1'.: Bp. 14-7-:·\80. 

Soroksúr 10. Sóskiít (Fc.\ér). 1. 2517, Szent Rozália, 1881, ö:P. 
dr. Síkos Kárnl!]llé sziil. I-Jnfn1i Valéria. (Fiók-

kal 'Tárnokon.) 'f.: 1-26. 
Söjtör (Z<üa), l. 2314. Sas, 192\l. S:olnmin Miklós. 

T.: !.\. Sövénuhá:n (Csongrúd). 1. f)f1f>1, Szüz ?-.Iúria, 1928. 

Lakatos :lntol. 'f.: a. 
Stridó11cir (Zala). l. 6660, ·? 1H13. J{oPács 'fa1ná$. 
Stír (\' cszpré1n). L 179,l, Ilygieia ( f.), 19:·~0. inillci 

Pál//!! Er:séi>cl (Csetény fiókja.) T.: 8. 
Siikösd (Pest), l. -!143, Angyal, 1886. Forkl!f Gé::a. 

T.: 5. Siilclmed (Szilúgy), 1. llűG, őrangyal, 192G. Vr· 
n1össg B. i\liklós. 

Siimcg (Zala), 1. 5583, Megváltó (r.), 17GO. Swrkásy 
László, k, Fáncs.ik Lajos. T.: 41. 
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S:abadlw (Búcs), L 100.í51, :.!agyar lcorona, (r.), 
1780. Csányi /1nréné és líartla11er .lenő dr., k. 
Hartlauer .lenő dr. T.: 2-78. 

S:nbadka, Védanya, (r.), 181a. Schossln•rger Emil
né, h. \\'éber Guula. ·r.: 5-92. 

S:abadka, Vúrosi gyógyszerlúr a Szent 'I'eréziúhoz, 
185-1, Ff.ichtcr .láno,\'. ·r.: ;J-80. 

S::abndka, E.ígyó, 1873. lvkovics János. 'f.: 7-11. 
S:abadka, Őrangyal, 1885. 1Vikolri)etJits Vladímir. 

T.: ·l-G9. 
S::abadka, Arany kereszt. 1805. (;11l1oein L<is:::ló. 

'l'.: 2-71. 
S:abndka, Szenl Rókus. 1901. Arads:ki lstuán. 
S:nf1adka, Szcnthúron1súg, 190a, dr. Bottlik Dc::s6-

11é, szül. f{ovúcsy J!ária. 'I'.: 7-09. 
S:abadka_. Isteni gondviscll·s. lHOG, f)ecsy Jenií. 
S::abadka, Szent Antal. 1907. \'érfc,i;i · Béla, k. 

Ertl Gé:a. T.: il-H. 
S::abadka. Sólvon1, 1920. Andrási ln1rc. 'l'.: 2-22. 
S::rtbífdka~ SzcÍ1t Józspf. 1920. /i::ót1ics Szilárd. 

T.: 2-·lS. 
S:abadka. l\fegvúltó. 1929. S'chadl Já:sef. '!'.: 5-95. 
S:abadka, ~Iunkús J(·zus. 19-Hl. /)a111janou11é Pa11-

kovics :lnna. 
S:obadka-.\'arn1fé11u. Szent György. 1940. Létrnánui 

lslvún. ·r.: S. 
S:afu1ds:állús (Pest). L 8i:):.!. Isteni gond\'isclí~. 

184i. 11/c:ei r;u11la. "l'.: a5. 
S:abads:<Íll<Ís. Hl'n1(•ny. 192:L JJ<"i111c'itör lsturiit dr. 

T.: 11. 
S:r1bads:t•ntkirálu (Baranya). 1. 8i0. Sz.iiz :\[ária, 

192:L l\ir<Íl!I Jó:st'f. 

S:::ajol (Szolnok), 1. 2957, l\Icgt<'~lló, 1929. Dobcí 
Jenő. 

S:akcs (Tolna). 1. 80fi1, \Törös kereszt. 1888. 
S:::abó .lrí:st'f. ·r.: fi. 

S:aknHír (Pest), 1. :-354i, :\[adonna, 192i. Jakab 
Géza. 

S:alacs (Bihar). 1. :Jf>8(i, Korona. 19:-15. I\011<Ícs 

István. 
S:afárd (Bihar), L 299-1. Hen1ény, 188-t, Siirgcr 

JónoB. 
S:alks:l'TJlinárlon (Pest), L :3981, Rcrn(·ny. tHlH. 

belvárdi Béudrdy Gyula. 
Sza111oskrassó (Sz:l'lmár), l. 1431, Re1nény, 18HH. 

S::ilágl]i .lenő. 
S:amosúj~1~ír (Szolnok·Doboka), L {)340, Szcnthú· 

rornsúg. (r.), 1788. 1\:its János örök„ k . . \'ils 
Glfula. 'I'.: 27. 

S:anu;sríjuár, Viklória, 1921. ii:u. Tanuís János~ 
né„ k. L.ihoy Bfen1ér. „ 

S:anis::fá (Szatrnúr). l. 4282, Orangyal, 188a. 
ö:u. S::abó AyoBlonné„ k. /{édcr Lás:ló. 

S:ank (Pest), l. .ffi(Hi, f..Ieg\'állú. (f.), 1926. ii:o. 
J(ns:iha J{álnuínné. (Jászszentlúsz!ó fiúk.ja.) 

Szany (Sopron), l. a:JS5, Szent Anna 1885. ii:.:11. 
,1Jakray Jó:sefné .. k. Bir<Ícsák Györ(l!f· v 

S:ar11as (Békés), l. 25.028. Szarvas (r.). liH-L 
Sze 1n::ö I n1rt dr. ·r.: 8. 

S:flrvas„ Rcn1t~ny, 187i3. i)::u. Breuer S::ilárdnl\ h. 
Rác: Endre. 

Szaruas
1 

Szent 1Iargit, 1899. Géczy örök„ h. Sii~ 
pényhá:y Lás:lú. T.: 1-11. 
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S:arvGa:"' i\teg\'álló, 1906. li:u. Géc:u Dc:::söné, k. 
rec:y De:sii. 'l'.: 55. 

S:arvas, ).fagyarok nagyasszonya, 1923. Farkas 
Antal örök., k. ö:.:1'. J?arkas Antalné. sziil. I\a-
tona 1)/argit. -

S:atn_~árhegy (Szall~1ár), l. 3000, őrangyal, 1899, 
ozv. flegyesi Arpádné, h. Antal Dl'zsii 

S:afnuírnén1eti {Szaln1ár),. 1. 51.987. l\[ag\~ar ko
rona, (r.), 174;). Guirnan Béla dr. T.:· ..J:-08. 

S::at nuir11én1eti,. 1Icgválló, ( r.), l 812. Berkooil.'> 
Arthúr dr. 'I'.: 4-00. 

S:::al1n~r11é111,eti, __ Szen lhárotnsii.g. ( r.), 181 a, Schh~ti 
Ge::.n. 1.: no. 

S:::alnuirnén1eti, Gránátahna (r.). 18::37, lrgalinas
rend, k. Bccsl'I' Sándor. '!'.: 2-38. 

S:atnu~rnén1eti, Szent J;.;tvún, 189a, .llolnár i1!i/uily. 
T .. 3-79. 

S:at1nárné11~eli, O:angyal, 189i. 11 orvúf h .J ó:sef i 
h. Pelrtch Gyorgy. T.: 1-95. 

S:atrruírnén1cli, Sas, 1912, Tabn1°di G11iirr111. ·r 4-49. . .. .: 

S:aln1árnén1_cl(. Erzst~bct királyné, 1915. ö:11 . /\.o
uássy Arpádné, k. Voisa István. 

S:aln1árnénH•ti_, :\ranykereszt, 1920. /3c1rbul örök .. 
h. /{iss Gcr6. 'I'.: -1-77. . 

S:at111ár11émeti, I\.aritúsz, 1927. csiki ./(lkal> Arpád. 
'f.: 3-27. 

Szatnuirné1neli, Szent Ferenc, 1932. 1Van Sándor 
k. /{ovács János. 1'.: 5-25. ' 

S:atnuírököritó (Szat1núr), !. 21i1, 1\rany sas, 
1917. Sólyo111 Barnabás. 

S:árföld (Sopron), !. 1281. (Pályázat alatt.) 
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S:árhcgy (Csík), 1. 4977, ·1~creszl, 193;>. lialnuirn1i 
Ernő. 

S:cís::lekencc (Beszterce-?\ aszódo), \. 2-170, Grund 
1866. Grund Lajos. 

S:ús:régcn ().Jaros-'l'orda). 1. 10.1G5, Sas (r.). 1780. 
C:oppclt Ernéí. 

S:rLli:réyen, Oroszlán, 1872. Soós !\.drolu. 
S:cls::régen, \ 7ercss, 1891, 1'ercss .-\rpád. üt. Brassay 

Béla. T.: 26. 
Száii:::réyen. Őrangyal, 1908, /iallH'l"[/ Ottú. 
S:::ás:régen

1 
Fehér kereszt, 1921. Jíéra Viktor. 

S:<is:p<Ír (Baranya). l. 1801. Szenthúro111súg, 1883. 
Solt füli/. T.: lli. 

S:cdcrl.:én!J (Baranya), 1. 920, ·) 19-12. flnngau 
Dc:s6. 

S:t·yed (Csongrúd). 1. 13G.3i5, ).Iegvúltó, (r.L 171:L 
Te111cst)(Ít!J Jó:scf. ·r.: 13-91. 

. S:t•ycd. Isteni gondviselés (r.), 1812. Harcsay J\.á
rol!J. '[.: 12-70. 

, S:eg(•d. Szenthúro1nsúg (r.). 183·L Lcin:::inuer 
Gyula örök .. k. dr. Tflknls Sándorné. szül. 
Lt•in:inucr J[úria dr. 'f'.: 1:1~-52. 

.i...·:cgcd_. Sl'gílií Boldogasszony (r.). 185-L L/ibl 
l111rc dr. 'l'.: 18-19. 

S:t•yed, Szent Húkus. lSG:L · Surj<ínyi Já:se;. 'f.: 

10-62. 
S:cgcd_. SzPnl György, 18fi9. l\iss Lás:::lrJné. sziil. 

Vdgcícs J\.ert~s:::les Ilona. 'I'.: 11-18. 
S:t'f/l'd, Szent Islvún, 1870. Salgó Péter, h. !-falás::: 

/\fára. '!'.: 12-90. 
: :):z.eged. 1\.ígyö. 187·l, Tnkáts /slP<ín. '!'.: U~-59. 
~/S:egcd. ]{{lh·úrin. 1888. Pcísn /Jald:s. '!'.: 12---20. 
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S:::t~yed_. Dugoll'ics, 1905. /.'rankó .-\ndor. 'T.: 17-9il. 
S:::cgcd, Erzsébet királyné, 1907. 1'ör6k Jl!árton. 

T.: 13-G4. 
/:)_::eged, 1iagy:\r korona. 1908. Zakár Sándor örök., 
' k. ll!áthé 11/iluíly. 1'.: 16-9;). 
_„{.j;zl'f]l~d, (Alsó/;:ii::.pont), Púduai szent :\nlaL l~)()g. 
V 11/és:::áros Irnréné. k. J1/és:áros /rnre. 
S:cged (ffjs:::egcdJ. ő~·angyal, 1910. Lcská 1'iln1os. 

T.: 1S--41i. 
Széged, He1nény, 1912. Borbély .!ó:::sc{. cr.: 22-68. 

··s:.cot·d, CsiMag, 1914. 6:t1. :\'ooy Györgyné„ k. 
/-/angai Levt•nfe dr. 'I'.: 21-25. 

S:::t'f/Cd (Felsőváros)_, Szent szív, 1923. iVuilassy 
.. :igoston„ b. dr. /{iss Lajos. T.: 25--!9. 

S:::t>gd, !.íagyarok védasszonyn, 1923. hus:::áry 
J\.cres:::tes Béla dr. 'l'.: 17-77. 

S:egcd, Szent László, 192i1. Apró .lenő. 'l'.: 19-9fL 
S::cocd ( Rös::/:,•e), Pú<luui szent AnlaL 1923. ii:o. 

Zakar Zoltánné. 
S:eaed (.So1norn1itt~lep), ·rurul. l92G. S_eln1ec:i /1éla. 

T.: i\.l-25. 
.':i::eued (Felsükö::ponl).. ~Iadonna. 1H26. Jlarosl6i 

1 slván. 
S::cf!t'd, Szent Ferenc, 1932. dr. /{ocsis Endréné. 

T.: 32-61. 
S::t'!ft'd, Szent kereszt, 1ua2. 11ulcsú Har1u1. ·r.:-

:12-78. 
S:t~yed, (Vúrosla11ya), ,Jézus szíve. lHB·L Szék<ics 

,_ István dr. '!'.: I\.irúlyhalon1 lU. 

S::eohulont (Békés), 1. 10.70ft. Sz.cnlhúron1siig, 
J8·!3. Polgár J(ároly. 'l'.: 2l. 
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1\Jgyó, °190-L /{átai Gi::ella. ·r.: 5-J. 
(ílúcs),_ 1. 44·17, Isteni gondvis~:lés, 1870. 
Béla. 

(Csongrád), 1. 7959, l\Iegváltó, 1879. /{rán
c:ly Fcrt'IlC örök., b. ]{ hirer Antal. 

'.„~:.'.J~'.'.; 0,'.rú<luai szen1l' Antal, 1923, ifj. Lllkinich 

('fol,na), 1. 14.084, Fekete sas __ (gyr.). 
1756. Ulrik .ló:sef örök„ b. Polón!J Tibor. 'l'.: 
22-8-l. 

S:eks::órd, I. Béla kirúly, 18Ha, S::cyhy Sándor. 
T.: 22-80. 

S:cks:árd, Szc1rt Bernát, 19a4. Zalai János. '!'.: 

26-38. 
:l::t•nc (Pozsony). L 5223, Szent Ilona. 18:35. lú1ri<ín 

Antal. 
S::endri> (Borsod), \. i\220, I:.leni go11<.h·isclés, 

18:JG . .ilíés:áros l111rc. 'l'.: lG. 
Szentendre (Pest) .. 1. 9044. Szenthúi·o111súg\ (r.). 

17fl7. C::ibulka Gyula. 'J'.: 1-22. 
S:cntendrt', \Tédanya. ,,-194B. S::i/berlcitncr Fcrt•nc. 
S=cntes (Csongrúd), 1. 33.li58, Hajnal. (r.l. 1815. 

Justh Alfréd és Társai, b. lile Jd:scf. 'I'.: 1"0·1. 

S:t?ntes
1 

:\fegvúlló,_ 18·12. lh<is:: ,\'<indor, T.: 75. 
S:enles, ~lagyar király, 18i0. 11avas .!6::sef. ·r.: 4i. 
S:enfcs, Angyal, 1888. S::cnlessu !stodn. 'I'.: 4fl. 
S:entes. Szcnl Anna. 1901. !(erekt•s lsfuón. T.: 

1-15. 
S::cntes, Szenthúro1nsúg. lHOiJ. Csclkri Jó:.'wf11t~. 

T.: 2-19. 
Szentcs

1 
Feh{~r kereszt 1 1H2:i, 11ité; rúrad!/ Lás-;fli 
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dr. tb. főszolgabíró, orszgyül. képv ., 111. kir. 
kor111ánvfőtanácsos, b. 1'orday Arpcíd. T.: 17. 

S::cntcs . .-\.ra;1y ka1úsz, 1930. Olúh Lds:ló. T.: 1-05. 
S:t'Ilft>lor11ya -(Békés), l. 4313, Jézus szív~, 1931. 

l'odor Fecnc. 
S::cntfiilöp (Ilúcs). l. -1591, SnI-va-lor. 1896. Vool 

J(cle111cn Lajos. 'I'.: 9. 
S::t'nfgál (Vcszpré1n). L 4578, Arany szarvas,,:. 1866. 

Ő:l1. J(ú/nay Zddorné, k. Töl[l!J<'Si Antal. 
S:cntgottluird (\'as). 1. 3547, Szent Istvún, 1826. 

Friedrich Üdön. '!'.: 17. 
S:t•11fist1Ján (Borsod). 1. 4081. :\Iagyaroszúg véd

asszonYa. í1926. f'ábry Andor. 
S:::entlürinc: (Éaranya), Iúsd: Baranyas:e11tlőri11c. 
S:t>nfrruírlonkáta (Pest), l. 409a. Is!cni gondvise

lés.-' 1915. Tt•rcc:ky Pál. 
5i::rnfta;nás (Búcsi, l. 14.947. Szentlélek. (r.). 1842. 

l(álnuín .lenő. k. f(áf1nrí11 Jenőné. szül. :Vouák 
Ro:ália. T.: 5. 

S:enflarnás. Aranv sas, 189(). Prodcíno11ifs fll(Ín. 
S:cnlla11uís, Szcnl György. 1940. Fi!ipovity Jli

fndi11ka. 
S:epctk (Zala). 1. 1058 . .Tl·zus szlv~, 19:_~1. 1Vovolll!f 

Andor. -

S:epsi (:\haúj-'I'orna). 1. 2:Ja5. Arany oroszlún (r.). 
1818. Slra11s: IJl':s6. 

S:erednue (líng). l. 2HHO. ()rangyal, 18fifi, i):11. 
1'elfsch Adolfné. h. lóf6 Tankó J1í:sl'[. 

.S:erencs (Zetnplén), 1. 7019, Isteni go1HlviseléT, 
17·!1. J/alavnus:ku Gus:lúP. T.: 82. J > 

S:t'ft'HCS. Szt•nt Antal, 190:{. /\o!us Harru1/)(ís. 1'.: 5. 
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S:écsény (N ógrúd), 1. :J932, S zen thúro111súg, ( r.), 
1 Hl. Bolgár Miklós. T.: 32. 

- S:ékeluhid (Bihar). L 5736, Szarvas. 1798. (r.), 
ii:v. dr. Penkerl 11/iluífyné, k. Penkert .Sálldor. 
T.: 29. 

S:ékt•lyhid, 'TCdangyal. 1907. S:abú Béla. 'l'.: 11. 
·S:ékelykeres:lúr (Udvarhely). l. ·1637, Szt!kely cí~ 

1uer (r.). 18il3 . .!acaer ,1'iklor t>s .lenő, k . .laeaer 
l'iklor. T.: 43. 

S:ékelykeres::lrír„ :\-Ieg\·últó, 1900, ü:u. fij. Lenyyel 
Sa111uné, k. Erns:t András. 

S:ékclyruluarbely (Udvarhely), L 11.915. Oroszlún, 
(r.), 1786, nagysoly111osi f{onc: Andrcís. 'I'.: Ul. 

S:ékely1uluarhelu, Gróf :\f.ikó I1urc. 1861. lieyler 
Henrik. T.: 63. 

S:ékelyudvr1rbt•ly„ Szent József. 1H3H. Ilecst•r 1\úl
rnán. 'l'.: 56. 

S:ékesfehérvár (Fejér), 1. ·18.26·L Fekete .sas (r.), 
17,13. ctfrclall'csni Lllkáts Béla. T.: 25. 

S:ékesfchén1úr. ~fagyar korona (r.). 178·!. ifj. <;e[. 
ff'rlh Dt':sij. '!'.: 38. 

,)':ék1'.'>frht~11)(Ír. Szenlháro1nsúg, (r.L 180(). Soy 
Rudolf örök„ k. l\al111ár Zoltán. 'l'.: a5. 

S:é1"~'-~f1'.':f·ru(_ír. ?zent I,:>tvún,, 1834. ÖZI'. vilé: 11/áry 
J UlIHf."llC. 1.: 1-Jl, 

S:ékcsfehér11ár. Örangy;:il. 18íiH. Jlayyary-[(ossa 
Sándor. T.: -lO. 

S:él>t'Sft•hérvúr, Isteni gondviselt>.s, 18H2. T(/kúcsi 
1\'ayy Loránd dr. 'I'.: :J-02 . 

S:ékesfchéruár, Szent Sebeslyén, .. ,JH22. D:v. Rier· 
{1clf1t'r Jtinos111:: J;, Vany1ír Lds:/6. ·r.: 85. 
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S:ékcsfchéroár1 Szent .József, 1922. csitári C:sitárr( 
Oliuér. T.: 1-60. 

S:épligct (Bács), l. 3040, Angyal, 18H7. ö:u. \'cfykoiJ 
Brcinkúné. 

S:épp(z: (Csík), 1. :~197. Szen'tbáro1nsúg, 1882. 
ö:v. dr. Dcbif:ky Jlihcílyné„ b. Popovics 
F'crenc. 

S:ig1.'ls:cnt111árfo11 (Pest), l. 1031, Szent .Júno~, 
1922. ö::u. Balá:s Sándorné. 'I'.: iL 

S:iat•ls:::cntrniklús (Pest), L -1808, Szent :\liklós, 
1899. l\ön1öcs11 I\dlnuín. 'l'.: 8. 

S::igctoár (So111ogy), 1. 6000. :\Iagyar korona, (r.), 
1808. ü:v. Safrunon .Tcnőné és Trírsai_, k. Sala-
1non Béla dr. 'f.: ()3. 

S:iyctvár, Zrínyi :\Iiklós, 1882 . .fol>sl J{á::111ér. 'I'.: 
1-10. 

S:ihnlo111 (Borsod). 1. 3128, Szent Irnre. 19:10. 
11aaúe11ycdi Eyry /{áf11uin. ·r.: H. 

.S':iks::ú (Abaúj-'f orna), 1. 5303, Sze1rthúro1nsüg,, 
(gyr.). 1822. Rirnay Béla, h. l\.iss /sfi1ón. ·r.: 
;}.l, 

S::iks::L :\JegYúltó, /1922. /{uruc: Titn1dur. 'f.: G2. 
,\':il (Sopron), l. 110-l:L Szent :Ofargil, 1907. Sch11-

rina Cyrill. 

S:ilasballuís (Vcszpré111). lúsd: Jle:iis.:ilos. 
51'::ilúyyballa (Szilúgy). (A gyógyszertárat a katonai 

közigazgall1s idején 19-!0-ben J~rasznára he
lyezték út. Yisszahelycztetésc hatósügilng el
rcndel\'c.) 

S:ilrÍ[!!JCSt'Í! (Szilúgy). 1. ;j.!i7. :\-Ic;.:\·{dló. 177a, 
S:iláyyi 1'riiuer ÍAtjvs. 'f.: :!O. 
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S::ilágynagyf alu (Szil úgy), l. 3200. Gondviselés, 
1909. !\ara .lenő. · 

S:ilcigysorn~!!Ó (S7ilúgy), l. 9069, Szenthúronisúg, 
(r.). l rn9. füss Ju:scf. T.: IG. 

S.:ilág!J/iOI11lyó, J\Icg\'úlló, 18{:}1, Abkaro11its János. 
T.: 8. 

S=ilbács (Bites), 1. 3701. Szent 'Iiklús, 193·!. 
l\7cch'lykov Zsivkú, k. Brájcr Antal. 

S:i/bcrck (Bites). 1. ·1931. Sziiz Jfitria. 1881. 
Schladt [(ároly. 

S:iluásrl(Írac? (Borsod), 1. 14B8, :\!agyar korona. , 
1872. Aron Sándor. 

S:inéruáralja (Szahnúr), l. 5ö2G, :\Icg\'últó, 1830. 
Tcoh:c Gerber Bélu. 

S:inéroáralja, Apostol, 19:-Jfi. f{raiyer István. 1'.: 12. 
S:irák (Nógrúd), 1. 13i8, Hl1 111ény,,'l829. ii:u. Ré

tay Jánosné .• b. L6rinc: S'dndor. 'r.: 2:J. 
S:ob (IJont), l. 2159, .\IegYúlló. 18H-L ii::u. J/o/nór 

.J/iklósné. k. Braun 1'ibor. T.: 1:·L 
S=ubrónc (ling). 1. 155a. Isteni gonlh·isldés. 18:H). 

ö:v. Csere .Tú,:sefné, h. lllykouics .ft•nö (Idény. 
fiókkal Szohrúnc-fiirdiin, n1cly .klcnleg szüne
tel.) 

S:uhrúnc-fiirdő (Ung). (f.), özu. Cseri' Jó,:scfné. 
(Szobrúnc iclényfiókja. átn1eneli teg ;.;ziinctel.) 

S:olnok (Szolnok), 1. 42.008. Istl•ni gund\·iselés, 
(()rcg patika), (r.), 1799, ifj. Gedeon Gyufa éS 
Gedeon Valéria. T.: 1-11. 

S:olnok, ?\feg\·últó,-- 1871. I...assányi .Tcnö
1 

iit. E.'rnszt 
Jfiklús. 'f'.: 5-32. 

S::olnok. Fehér kereszt. 1882. f{riinu'r S:ilcírd. 1'.: 
1-82. 
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Szolnok, Allb'}·al,/1903. Véglz László. T.: 
Szolnok, Alagyar korona, ~1906. S::L•lc Béla, b. iVagy 

Imre. T.: 2-15. 
Szolnok, l\:ígyó, „f910. l\oc::ka Pdl. 'l'.: 1-05. 
S::olnok, Szent Istvún király,, 1922. Soly111ossu 

János. 1'.: 1-2i. __ / 
S::olnok, Da111ja"nich. 1928. Elei.: I\enzény Zoltán. 

T.: 2-52. 
Szoluva (Bereg), l. 8422, Ren1é1~y, 1880, ö::v. Sík 

Gyuláné, k. Zi111mer1nann Ar111in. 
Szomajom (Somogy), lásd: /{aposfő. 
Szombathely (Vas), 1. J2.879, Szenllélek (r.). 1753. 

Dvorszky Béla dr. T.: 2-i2. 
S::ombathelu, Is len szen1e (r.), 1 i93. Sinzon Ernő 

dr. T.: 29. 
S::ombathely .. őrangyal, 1891, Fanta \'iluins. "I'.: 

3-69. 
S::::ombathcly_. Angyal, 1901. flodás:y luún. 'l'.: 

3-90. 
S::ornbnthely, J{ígyó, 1907. \\·'icncr .fenü dr. T.: 

2-74. 
S::o1111Jafhcly. ).lcgvúltó,.: 1923. S:igetváry Zoltán. 

T.: 6-2_9. 
S:ornbctlhcly, Púduai szenl Antal,/ 1931. Dornján 

B~a. . . 

S:ond (Búcs), 1. tl237, Szenlhúrornsúg, 1893. 6:v. 
SclH1chtár Albinné. 

S:ováta ().laros-"l'orda), l. ·!OUO. Salvalor. 1896. 
S:ilágyiné Jl(lf!!JC1jlai flus:ár Ilona. (Idényfió1i
kal Szováta-fürdőn.) "f.: 10. 

Sza11ála-f iirdő (Maros-Torda), (f.), 189(i. Szilágyi-

-
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né nagyajtai Iiuszár Ilona. (Szováta idény
fiókja.) 

Sződliget (Pest), 1. 5050, Szent Katalin,.1942. Wenk 
Béla. 

S:őny (E.on1áro1n), l. 4064. :\IcgYáll~,r· 1927. Pa
taky J\.ornél. T.: 7. 

Szőreg (Torontál), 1. 4H!l5, Őrangyal, 1880. füss 
,\/lila. 

Sztapár (Bács), !. 5JO·l, Szent Miklós, 1923. Do
banovacski !:idor. 

Tab {So1nogy), 1. ·!351, Igazság,,-1897, özv. Szenteli 
lstvá1111é1 k. Pec:c Lajosnt!'sziil. ~1/enc:cl Edith. 
T.: 10. 

Tahilótfalu (Pest), !. 2466, Szent András, 1897. 
Dc1neter István. 

Taksony (Pest), l. 6098, Segítii :\Iúria, 193:3. Sto
ckinger fstuán. T.: 15. 

Taktaharkány (Zen1plén), l. 3155, j\fagyar korona. -
189a. özv. Gt~dcon 11ndorné) b. J{efey János. 
T.: 9. 

Tallós (Pozsony), a [.,'}·ógyszcrtúr áthelyezye Ft•lsii~ 
szelire. 

Tan1úsi {'folna), l. 7210, Szent .József, 18:JH. f{ilidn 
Béla. T.: 31. 

Tapolca (Zala), l. 7532, Oroszlún, 1857. vilé: 
· Szala11 G11ula. T.: 87. 
Tapolca, Jézus .szíve, 192,2. vitéz S:igt•lhy Jó:srf. 

T.: '16. 
Tarackö: (1Iúra111aros),- 1. 3338, Gon<lviselés, 191'.?. 

Fiirstner Béla dr. 1'.: 7. 
Tarcal (Zemplén), !. 4006, Nádor, !SJO. Ornsld11 

l:idor. 
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Tardoskcdd (Nyitra), l. G195, :l\Iegváltó, 1908. 6;!1. 

Prékopa Gus:lávné, b. Bucsányi lsf11án. T.: 8. 
1'arján (IZ0111úro111), l. 2462, Szentll>lck_,/ 189-! .• 1/n

jnr Elek. 
1'arnan1éra (I-Ieves), l. 2:·3-1:2, Őrangyal,_ ,1892. Pt•r

!Jcr lgruic. '!'.: 7. 
Tarpa (Bereg), 1. -:1:116. Arany oroszl{111,/ 1867. 

ErdlJs Gcr6. 
Tasnád (Szilúgy). l. H472, 1\rany nroszlún {r.), 

1820. Bré1n Gyiir(JJJ.. 
Ta.HHÍd, Szetl'! :iiúria, 191i. S:ihíyyi 'J'racycr /{<1-
. roly. 'I'.: H2. 

Tasnáds::ántó (Szilúgy), 1. 2528, Őrangyal, 1935. 
l\nritsáns::ku J\álnuín. T.: 8. 

Tass (Pest), 1. 34a6. Isteni gondviselt•:;,-: 18Hil. 
Bf(•fcr Rc::sií. T.: 5. 

'fala (Ko1núro111), l. H-11·1, 'rúrosi, 177-L .1/ichl. 
Gé:a. b. Schlick Aurél. 'I'.: 18. 

Tata II. (azellilt ?'óváros), :\Iegvúltó,. (r.). 178B. 
Rnchlit:; Tibor és 1\irsai_, k .I?ochlit: Tilior. 
T.: 7il. 

Tnfa, Angyal, lSHl, f'ert•nc:u ;.)faryil. ·r.: 70. 
Títlárs:enlgy(ir!Jy (Pest), I. 36-!9, Szent György, 

19,12. Cscrnic::ky lstcnín. 
Tdllya (Ze111pli"~n). 1. Bö57. Palrona I-Iungariac:. (r.). 

1787. Tol11éth Rc:sfi. 1'.: n. 
'f'ápé (Csongrúd), L -Hi-18, Púduai szent .Antal. 192-1, 

Fehér !Je:s(;, ·· 
Tápidl>icske (Pes!), 1. i1998, 1Ieg\·últó, (r.)i. 1827. 

gróf Zsicrolini Lás:!á, h. Tiiriik f\úlnHín. 
Tápiógyöraye (Pest), 1. 59'..!9, Szent 1fag<lolna_, 

1898. Dósa Béla. T.: 18. 
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Tápipósü
1
'ty E(Pest): l. 2G46, ScgíUi !\Iária, 190-l. 

e 1r .~rnii, k. J->eJir Lás::ló. '[.: 18. 
Tápiós:ecső (Pest). l. ·1:-104, Szent !\Iiklös. 192!J. 

ö:v. Bilustsák .!dnosné. ·r.: 9. 
Tápiós:ele (Pcsl), l. 10.1()(), Szcn'llélck, 18-19. l.Jar

tó//y .lenő. T.: 20. 
Tápiós:cle! Isteni gonc!Yiselés, 1927, Geduly /!.'fel,-. 

T.: 24. 
Tápiószentrnárton (Pest), 1. GO{)i.J, l\fcgYúltó, 192:-1. 

Gról> F:f!~rnér. 

Tárnok (Fejér), 1. ;)722, 1 (f.), 1942. ü::v. dr, 
Sikos l\árolyné; szfil. !1a/111i Faléria, (Sóskú! 
fiókja.) 

1'ekc (~Iaro~-'I'orda),: l. 29:i5,_, ~.stcn szen1e, (r.), 
1843, 11 aynt~r lllrnos dr. ornk„ k. Chlopic::kii 
József. · 

Telcs {I3esztercc-N aszód), !. -! 78-L Feller, 1 H3:·L 
Sykó Andor. 

Tcn1eri11 (I3úcs), 1. 11.011, Szl'nthúron1sú•r. 180-1 
lFidrich Lás::ló, k. Tarján Jlik!ús, 'I'.;".! ~J. ' 

1'l'IIU'rin. Szent János, 1928. Oht János. 1'.: 37. 
Tenrtclic ('l'olna), l. 32-18, Őrangyal,_.·· ''1923. (i:fl. 

i.Vetkovs:ky .!ó::sefné_. k. A·'ctkovs:k11 Lús:ló. 
Tetétlen (I-Iajdú), 1. 2170, Isteni gonch:iselés,---> (f.). 

1925. /{úllay Lajos Lás::lú. (Földes fiókja, út
tnenetileg szünetel.) 

Tevel (1'olna), 1. 2515, Őrangyal,-1H02. ii:u. Féuh 
Istvánné_. k. J'?ehér I1nre. · 

Técső (l\Iáran1aros), 1. 10.715, ::\!agyar korona, 
1839. Balasa István. ·r.: 26. 

Téylás (I-Iajdú), l. 3182, Erzsébet,. 1H2fi. :lfolnár 
Lás:ló örök., h. Pósta Ferenc~·/ 
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T<'t (Győr), !. -!359, Angyal,. !S(;i, S:c/Jrl/{>dy Fe
renc, b. Pres:nycik Jolán. 'I'.: 2-L 

'J'inn!Jl' (Pest). 1. 1455. i\fcgvúltó, 188-1. R1•11u•tcu 
Fiilcpp Tiborné, b. Csapó I-ft•irn J<>:scfné. T.: il. 

Tis:abö (Szolnok), 1. 2222. Hc111{~ny.,.- Ifit;). J/n/nár 
Albert dr., k. A"arrídi Eniil. 

Tis::abura . (Szolnok). 1. 2821i, llc111L-ny, 192H. 
Baadán J(ál1nán. ·r.: fi. (Fiókkal Kiskön.>n.) 

Tis:abiid (Szabolcs), lúsd: Biids:rntn1ihály. 
1'is:acsege (IIajdú), l. G30H, Isteni gondviselé~· 

1876. Radó Irnrc. '!'.: 22. · , 
Tis::aclob {Szabolcs), l. '!52-!, Segítség~./ 189-L /{ o

vát s Lásiló. 
'I'is::aeszlár (Szabolcs), 1. :3758. :\Iegyál\~/1 1942. 

vité: l·'er1~nc:: István. 
Tis:::afölduár (Szolnok), l. 12.0HO. :\esculap./ 1872. 

f{árpáli Adolf. 'l'.: 36. · 
'f'is::.aföldoár. ~Ieg\·últó. 1912. Csuko Irén, b. S::.abó 

Alber/, T.: 5. 
Tis::.afiircd (I·leve;.;). 1. 10.090, Hen1énység._. 182-L 

Rác::. Sándor. ·r.: 50. 
Tis:afiircd, :\!agyar korona, '189il, ii:v. l~pstein 

Gé:ríné, h. Sperlágh Jó::..'H'f. 'f.: 92. 
Tis:aistudnfnloa · (Búcs). 1. 1995, Sas, 1909. Vogcls

bcrger Viktor. 

Tis:akiirl (Szolnok), 1. 5251, Szent l\alalin, 1898. 
Bcch Ernil. 

Tis:aliil.: (Szaholc;.;), \. f>H:1:J, Szarvas
7

, (r.), 1847, 
Elab Jcbi'{. T,: ill. 

Tis:alrzc (Zeinplén), 1. :lü-19, !\ereszt,/ 189~, Veres 
Pál. 
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Tis=anána (licves); 1. 4905, Tslcni gon(lv;iscl·~s. · 
1888. S::.akáts Zoltán. (Fiókkal J\ö1nliín.) T.: s'. 

1'is::.aőrs (llevcs), I. 2-153, Sient hnrc, 19::Il, f1á.bcl 
ln1rc. 

'f'is:arofl (Szolnok), 1. 5527, Csillag, 188:1. C.\'l'fl' 
Ambrus. 1'.: 14. 

Tis:asiily (Szolnok). l. :l2G5, Púduai szent Antal. 
1907. Jliiller Lás::.lú, k. Rogácsi An/11{, 'I'.: 8. 

Tis:as:t•ntiznrc (Szolnok), l. :-3775, Isteni gond\·ise
lé.s, 1898. Papp Lás::.ió. 1'.: 8. 

Tis:aújlak (Ugocsa), 1. ::l-138. :\I:1gyar korona. (r.), 
1790. bcrnic:ei Rnyk<) János. 'I'.: 12. 

Tis:apárl.:ony (Szolnok). l. 2131, Hc111énystg, ISH-L 
Bíró .János. 

Tilt'Í (B:ícs), l. 5792, Segítéi :'\I:íria. 18:lfi. S:éli11-
g1·r .fcnii. T.: 44. 

Tokaj (Zen1pll·n). l. 590:1, :'\Ieg,·últó„ (gyr.). 1700. 
eliítt, Rolhfuchs l~ás:hi. '!'.: 14. 

Tokaj. Arany korona/·' (r.). 1795. 11ág<i {;!!Illa. / 1• 

,)':aruasluí:i Fl'rcnc. ·r.: at. 
Tokod (Eszlergon1L 1. f\:J81. Bány:,1„ 191-L fial111 

luán. 

Tolcsva (ZPn1plé11). 1. 28-17, :'\IcgvúJtó/(r.:1, 1840. 
F'rits Zoltán, dr. 1'as::.kó lsluá1111é, szül. f.'rifs 
J!argil és J-'rils .!ó:scf, héh-.: <'i:u. dr. I-~rits 
Gé::.ciné .• k. Frits Zoltdn. 

Tol na ~'I'o1na). 1. tl:·l 1 i, Szenthúron1súg. (gyr.). 
1830, Enyel111a11r1 Zo/fcínni>, k. ,;.\'ct:a.\'t''!.- Re:sii. 
T.: 5L 

Tolna, Szüz :\lúrin,. lH35. vité::. !iorválh Sáiidor. 
T.: 21, 
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Ton1pa (Búcs), l. 5714, Szenl szÍY. 1927. Lárenc: 
Lás:lti 

'topolya (I3úcs), l. 14.110, :\legváltó, ·(r.l, !Si'l. 
Langhof Lás:ló. 

Topolna 1 Sarlós Boldogasszony, 1912. Dörfler Pál. 
Topolya, .Angyal, 1938. ?llánillJ S::cvér. 
1'oponár (So1nogy), l. 2385, 

0

i"Iáron1 király, 1938. 
Gáspár Géza. · · 

TormáskiJlcsd ('folna), Júsd: /{ölcsd. 
Torna (Abaúj-'l'orna), l. 170:1, Szentháron1ság 

1826. 11/atfyasovs::ky Gy11la. ·r.: 1-1. 
Tornalja (Gö1nör), l. 379-!, Núdor, 1847. Lissauer 

Emil. T.: 31. 
Tornóc (Nyitra), 1. 2860, Őrangyal. 1903. Cser

nyáns::ky J{<ilnuín. ·r.: 11. 
Tornyospálca (Szabolcs). l. 3249, ()rangyal,' 1924. 

f{alálJ Aladár. 
Tnr::.sa (Bács), 1. :J871. ~legvúlló, 187:J. Grös:cr 

Miklós. T.: 24. 
1'ós:eu (Pest)', 1. -Hli·L Scgítii Sziíz 7\Iúria,· 1918. 

Utasi .Tános. 
1\ítkonlfós (Békés), l. 10.987. Szentlélek. 18fi1. 

Zlóc:ki GyörfJ!I· 1'.: 30. 
Tótkon1hís, Szent IslYÚn, 189U. Ada111kn11ics /(á

rnly. T.: 50. 
'I'álnH'fl!ll'r (Nyitnt*Pozsony), L ·113-l, Széchenyi. 

1942. Prfyer De::sfí. 'l'.: 18. 
Tóváros (I~o1uáron1), lúsd.: 'f'ata fi. 
1'ököl (Pest). 1. ()728, Isteni gontlviselé<: 1907. 

Viola Lajos, b. Stranb Antal. 1'.: 10. "'' 
Tii1n<'irk1>ny (Csongrú<l). 1. il789, Szent ki.s 'reréz, 
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1930. dr. Tálli .TJ:.scfné, szül. Patyi /{fára. 
T.: 4. 

Törökbálinl (Pest), l. 5177, Boldogsúgos Szüz ?\!á
ria, 1893. Pás::tor /{úrolu örök„ k. ]{urt: 
Endre. 'l'cl.: Bp. 268-928, 'l'örökbálint 5. 

Töröks:cnfn1ikf<Ís (Szolnok). l. 30.1-17, ?\Iegválló. 
(r.), 1827. Récsey Zoltán örök. és 1líikes Elek. 

T.: 30. 
Törökszentmiklós, Fehér kereszt, 1888. Gunsl 

I1nre, üt. Gunst J{árolu. T.: 38. 
Töröl.-s:cntniiklós, Szentháro1uság, 1911. F ere ne: 

/1nréné, szül. l•'rniák Anna. 'l'.: 17. 
Töröks::entmiklós, I~ígyó, 1926, ü:.v. S:abó István~ 

né, k. Fcldrncsscf Pál. ·r.: 68. 
Töröks:.enlniiklós. ? 1942. ]{úti f{álrn,án. 
Törtel (Pest), l. 4,117, ::\lagynr korona, 190:-3. Lallt

ner Lajos. ·r.: 3. 
Tnra (Pest), l. 7047, Szent 'ferézia, 188fi. ö:v. Pro

kopovilsch Brunáné .. 'f.: 27. 
T11rja (Bács), 1. ·1:135, Sas, 19:·~:·1. H<ílll Gu11la. 
Túrkeve (Szolnok), 1. la.797. ::\lagyar korona. 

1848. cliílt. En1bcr örök„ k. Fekete lstuán. 
T.: 23. 

TúrJ.:evc, ?\Iegváltó, 1895. c'i:v. :\da111ctz Lcóné, k. 
Mríléff!I Endre. T.: -12. 

Túrterebcs (Ugocsa). l. 3967, Szcnthúron1ság, 192i3. 
özv. F'é11ullal1ni Arpúdné. 

7'Hsnád-fiirdií (Csík). 1. 726, ·? (f.), /{onród J(ál-
11HÍI1. (Csíkszenhnúrton itlényfiókja). 'f.: 12. 

Tiirje (Zala), l. 2430, Lourdesi Szüz 11úria, 1922. 
. ö:P. Gyepess!J Ferencné, sziil. Zérigll Er::sébet. 



508 

Udvard (Nyitra),_ I. 5411. Arany korona, 1893. 
Istenes Ferenc. 1'.: 10. 

[Jgnd (\'eszprén1), l. 2125, Isteni gondviselés. 1898. 
\l'ollner Re::sö örök. 

ü'jdornbúuár (Tolna), 1. fi900, Scgítéi i.\Iária, 1929. 
Zlins::ku Endre. 'J'.: Do111hövár 1-02. 

lljfehértó (Szabolcs). l. 15.145. ~Iagyar korona, 
(r.). 183H, Grós:: [)e::sii é.'i neje. ·r.: 30. 

Ujfehértó, 1\:ígyó, lfl19. 11/olnár Gyula. 1'.: 18. 
Vjhartyán (Pest), 1. 5:~17, Isteni gondvjselé.s. 1926. 

ln1rcl! .lenő. ·r.: I\:akukcs .J/a. 
Ujkécs!w \P;st), 1. 1().38:1, )feg,·úlió, 1872, ösapa11 

Las:/o, f,: 4L 
Ujkígyós (Békés), 1. fil!J,L Sziiz )Júria, 1888, Antal 

Ako.o;. 
[Jjpest (Pest), l. 76.072, .Szent Jstvii1;-, 1851, ö::o. 

dr. S::abó Béláné. h. 11/ii./Jlrad Jc116. 'l'.: 294~03a 
[Jjpcst (Angyal), 187G. S::ir1nay Györgyné, sziil. 

S:entgdli Irén dr., k. S:t'nfgúli Dániel. 'I'.; 
29·!-017, 

[ljpl'st. :\Iagyar korona. 1894. íi:-11. dr. l~ft·k Pálné„ 
üt. Boknr L<is::ló dr ..• k. I\.ÍS Lajos. 'I'.: 29·!~600. 

Lljpest, Szcnl kereszt. 1897. /Jiickcl Jf. l\rirnly. 'I'.: 
294-2G5. 

Ujpest, ~fcgvúH6. 1900. S::t'kt'rt's lsluán. ·r.: 
295-·!57. 

Ujpest, 1\:ossuth. 190(), Lcrnberkouics J:;rniíné. szül. 
lllés!J /(fcira, iit. Lernbcrkr1uics Ernn. k .. Lt•111-
bt'rkovics Ernő. T.: ·194-12·!. · 

[ljpcst, Oroszlún, 1912. Ba!lú Gus:tá11, ·r.: 294-H-!O. 
[]jpest, J(ígyó, 1913. vilé: !\irály Jfiluily. 'f.: 

-19·1-l l!l, 
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Ujpest, Szerecsen, 192H, Óváry t.'fe111ér. 'I'.: ·!94-iün 
Ujpest_. i\Iátyús kirüly, 1929. B11danovifs Tibor. T.': 

' 494-716, 
Ujpest, S.zent szív. 19:i:i. lo11ag Gerhu11scr .'úindor. 

T.: 494-668, 
Ujpetre (Baranya. 1. 122:3. Is!en anyja, 1n2a. 

S'chuth ·.Tános. 'f.: 1-1. 
Ujs::á.~·= (Pest), 1. 5482, .i\Iagyaror:-;zúg Yl·dasszon\'a, 

1883, ö::v. Bene l~rnöné. ·r.: 25. · 
[ljs::ívác (Bács), 1. 25·!8, SalYalor. 1H09. Jlnui•r 

l?íchárd. 'I'.: 2:1. 
Ujverbás: (Búr.s), l. 9:349, Szenlhúro111súg. 1,l)l_iI, 

Sc!tuch Gyula. 'I'.: 48 .. 
Ujvcrbás::, őrangyal, 1910, Lehr Jdnns. T.: no. 
ú'jvidl!k (Bács). l. ;)9.804, Szenthúro111súg-. (r.), 

1771. (;rossinger /\"áro/y és (;rossinyer .fá1ir1s 
okl. inérnök. ·r.: 2i- -40. 

Ujvidéi„ Szcntl(·lck, (r.), 1801, :\'enadouics íJloa. 
k. Dobanouacski Spasojc. 'J'.: 2~l-U5. 

Ujvídék, :.\IegY{dló. ltHlJ, 6::11. P(jpils Jli!rí1111('. k. 
..lrho/d Endre. 1'.: 2:-l--i9. · 

l 'juhlék, .Arany keresz!, 189-!, J/ichels Gyi1lr1. ·r: 
29-,51, 

Ujl,frl<~k_. S)_,~:. 18H5. Jlúsily 11/iklás. T.: 22--0 t. 
UjvidéJ,·„ 2\Iag:•tar korona. 1908. Ifin D11s<i11. 'f.: 

2·t-·15. 

[ljuidék, Egészség. 1H20. l?ah'fils JJ. J/irkó. 'I'.: 
21-00, 

[ljvídék, Szent György, 192·1. Alaryils S::1n·to::úr. 
T,: 25--8L 

Ujvidék„ Sól;·on1, 1HJ2. /Jiuild .ló:sef. T.: :-12----00, 
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(ljuiclék: II. Rákóczi Ferenc, 1935, Popovits D. 
lstuán, k. Veress Gábor. 1'.: 33-74. 

Ukk (Zala). 1. 737, Szent Tstvún, 1929. Szi/úg11i 
Béla. . . 

Li'ngvár (Ung), L 35.155. Arany ()roszlán, (r.), 
157(), !llarosi Adolf, k. Jlarosi 11/iklús. 'f.: 
3-42. 

li11r1vúr, :\Iegvúltó, (r.), 1788, Jakobuvits Eniánuel 
üt. ifj. 1\'áncissu Sándor. k. S:n1rccsánlJÍ Jó-se/.' 
T.: 1-68. . . -· -

Unguár„ :\!agyar korona. 1870, Lás:lú Béla 'f.: 
3-±5. . 

Unguár, Szent Antal. 1D03, Ton1csáru1i Oc/o"n T 
il-G·l. . . .: 

L111uuár_. Őrangyal, 1H22, t:lck /~'dnr('. ·r.: 2--4·1-. 
LTngvár, l\orzó, 1928, LendPai Aladár. 'I'.: 1-75. 
Unyoár, Uránia, 1933. !-falás::. Sándor. ·r.: 5-71. 
L'raiújfalu (\Tas), 1. 851. :\IegyáJtó, 1924. /(is 

Anln/. T.: 3. 

L7s:ód (Pest). l. 2006, :\fegvúltó. 1893. l-fáhn /Jc::.s(i 
·r.: 2. - · 

U:.:011 (Húro111szék), 1. 21H7. Hc1nC11y. 1887. Bara
bás Ferenc. ·r.: 10. 

C!lc'í (Pest). 1. 7270. Szent Ilona, 190-L S:ánf<Í 
f\ríroly. T.: lfl. 

\'ajs::ka U3úcs). !. au1n. ,J0zus, 1937. ú·vality 
Zlalojl'. 

rfljs:l1í (Baranval. 1. 173-L :\-Iagyar korÍiHa, 1882. 
S'l'!J Lajos.· ·r.: l 0. 
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Valkó (Pest), I. 2711, :\-Iegv{tltó, 1929. a:.:u. Baloyh 
Jenőné. 

l'asJ.:út (Bács), 1. 4.707, Szenthúro1nsúg, 1886. bor
sai Oláh Arpád. 

Vasvár „eva:), _1. ;1,517,_ Szcnlháro111ság, 18ö3. /(e
seru JlflJ.:!os. I .: 3n. 

Vác (Pest), l. 22.277, Grúnúlahna (r.), 176{). IruaI
rnasrt'nd, k. Farka_s .!ó:scf. ·r.: 1-81. 

Yác Szenllélek, (r.), 181-l. S:.:igvdrl János. 'l'.: 1-·l7. 
1-'ác, Szent Antal, 1909, Foryúcs Lás:ló. 'l'.-: 

1-27. 
Vác, l\:ükapu. 1918, csonti S:abú Lás:lú. 'l'.: 1-UO. 
Fúcharlyán (Pest), 1. 2085, Szent Istvún. 1908. 

SchanlJ lsluán. 'f,: 4. 
Váufarkasd (Nyitra), l. 5159. :\-lc;gvúltó, 187:1. 

ö:.:u. \Veis:hans: Sándorné. 
\'áy,q•flyt' (Nyitra), \. ·152H, :iicgYálló, 187:3. rJ:.:u. 

Déru Aladárné. 1'.: 11. 
Fdl (Fejl>r), 1. 2779. Angyal, 1872 . .lano11ich lsf11íÍ11. 
Fállaj (_Sza\Inúr), 1. a3a5. :\-fcgYúlló, 1H18. <'J:u. 

J;ilos I-'erencnt;, k. /{odrik f{úroly dr. '!'.: 2·L 
rá111usu11örk (l·IeYes), 1. 196H, i\Iegváltó, 191:l. 

völcsci C:uppon Antal. (Fiókkal Adúcson.) 

\'d111osn1ikola (I·Ionl). \. 197fi. :\-IagyaT korona. 
1870. Jlárkus ]Jc:sií. '!'.: 21. 

l'án1ospércs (llajdú.J. 1. 52-i;), Al'any kcreszl, 1888 . 
.!uhás: Istoán. 

l'árads:öllős (l3ihar). !. 177G, .ló pásztor, lH:~ü. 
Silórs:ky lsl11á11. (Idényfiókkal Félixfür<liín.) 

l'áralnuís (Kolozs). 1. 18HO. Apostol, 1927. P1-rhli 
Sándor. 
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Fári (Bere") 1 ''998 , 
F 

b ' • -·' , :\l'an\· sas 1840 Bence'/' ere ne. • ' • . -..ec l 

l'árnie:ö (Szilú"vi l '>lJ!'_ \,."'. i 
.. _ - , 0 .-, • · - l, vzent 1,,_ntal 193G. 
o~u. H cllrnann J{árolu1H\ szili. ln1:::a/ I\oncz 

, . Bt:;ta. k. Jeremiás Zoltán. 
\-aroslod /Veszpré1n) 1 1888 S- t ' 

!
. , . · · · •zen :\Illa! 191-1 

•• 1.en1e11u Lús:::lli. ·r.: 11 . · ·. 
\·ar11alota (Veszprén1) 1 880CJ S· 1 • 

(rrvr 
1 

Ít{')S_ 
1 

.. _
1
: · , • • zent 1aro1nság, 

• • • :::.. ·. • l - • a1 ,(Is .lanos. 'l'.: 1.5. 
\ (/S(/fOSl/(/Jllé1111 (Uere"I 1 1 . . o · . :- 759, He1nén,·, {r.). 

18:18. P. H11doy Fcrt•nc .. ··1 1 ' -
rii·lla. T.: -l:-1. uro ~ .. ~- i{ollár Gab-

\'<isárút (Pozson_\'). J. 18,'>'-'. e ·.:>Zen ll1úron1.súg, 190i. 
. ofrokocsi .~·)frnon J)i'zsű. 

1 <'né' (Pest) I 18 I '8 'l · · . ; · ···-t • •1 egvúlló, 1894. [HÍpai So-
: 1_110tflfl .Tanos, h. Antal .ló:sef. 1'.: 2-l 

'.ecsc;s„ Őrangyal. 1927. J::k<irt r;ríl1nr. ,,; . 88. 
\ ccses-:-C:~·áky!iytf. Boldogasszony. tn:Ú\. Jfán11a 

.lo:se/. · 
l:e[Jrlhf (Búcs). 1. a:.!:.HJ, Hun1pf. 19B2. Hurnp/ J>áf 
1 ere~~~~.!!. (B:irs)., l. a;?,~2, :\Icgvúlló, (r.). 1817. f(ásr; 
. otok .. h. ]\OSfl f<..nroly. 1'.: :·J2. 

\ ercseyyhá: (Pest), l. filiH:·l, :\[egvú.l!ó l 913. Cso-
11u1y I!:rnü. T.: 27. ' 

\'crpelél (!·l~ves), 1. -tlHS. Kígyó, 18G8. i>:u. l?hédcrJ 
F:ndrene. k. Ellniann }Jéla · 

\·1·s:1i~l;T!_1 .(_\"t'sz1:ré1n)., 1. 21.555, Í•ckete sas (r.) ; 
11-l 1. f<..nraflelyos hndrr~né {i'"V l! ,11 ·- v·, 1 ' ' ' l I ' ' - ' t (,""' .I\.l/I'O l/-
~1.e l'S ( r. Ats:ay r;(;:áné, h. ]{arabélr1os Endr"· 
!.: 1-0H. - · ·· 

\'1's:1J1fn_1. ::rany .oroszlún (r.), 1804. üzo. C:errnák 
f,1pol11e .. b. /<..('rbolt f)ánit•l. ·r.: s:i, 
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eszpré111. Piicluai szent Anla). 1907, r1:u. Fölcft•s 
Lajosné, h. /\eres:tcs Arpádné. T.: 75. 

t"~:ptérn, Őrangyal, 1910. flajnóc::y <;11öryu. ·r.: 
1-13. 

t'-<i:pré1noarsri11y (V c.szprént). l. 1:~07. Őrangyal. 
1887. ;)[árkus lll<irfnn. ·r.: 2. 

rt>ménd (Baranya).· \. 2478, Isteni goncl,·i:sclés . 
189fi. fiauf:i11ycr József. ·r.: 9. 

ép ('ra.s), !. 298i, :\Iegvúltó, 1927 . .Agdrdi János . 
érfesacsa (Fejér). l. 2721, Szent Erz'S~bet, 1906. 

özo. J\a:au /~11dré11é, k. /{a:au „ldél Ilonn. 
és:td (Bl"kés), l. 10.597, :Jlagyar korona. 18lHt 

ö:v. Petru .lá:scf11é, k. Papp /)c:sö. 'l'.: 37. 
;és:tö. Kossuth, 193-1. Vély .ló:.sef. ·r.: 7. 
'illány (Baranya), l. 20H8, Isten anyja, 18i:J. 

ii::u. Váyó /sf11(í1111é, k. Fóuó Gyula. 'l'.: i35. 
ljscyrcíd (Pest), 1. 16H 7, Hctnény. 188(-). f<'ar kas 

Lajos. ·r.: 2-78. 
isk (:Jlúra1narosl. 1. 7H55. \lcg,·ú!ló. 1942. S::ir

rnny .!6:st'f. 
i::soly (Ahaúj). !. 1282. Szent Antal. lfl27. r'i:P. 

Péft'rf!J Istr<ínnl'. 
'olóc (Bereg), 1. 2295, He111l~ny (f.). 1H35. Lápossy 
- /\árofy. (A.lsóvcrccke fiókja.) 
\irös111arl (Baranya). 1. 244(), \Iagyar korona. 

189:-L 1'olfuJt•ifcr flcnrik. 

a!J!Jl1a[HÍffal1)(1 (Nógrád), l. 428f>. Segilii f.[úria. 
1931. Berg11101111 Istucínné„ szül. Siposs ;:lfário. 
T.: 12.' . 

• ayyvnrékas (Pest). \. -1874. Szentll·lck. lSn·L 1Vagy 
/{álnuln. 

33 
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Zalaapáti (Zala), !. 2080 
, Brenner Ferenc 1' . , Segítő 
Zalal1ér (Zala), 1. .. vi(;sH» . . . . . · .. ·. 

szonya, (L). 1995 e..: J\fagya1orszaa véd 
lilcl és C:::r1C:::11 Ptft, ... 1/tc:::u Győzií, C;uéz11. ~f. 
(
z 1 . er ' r I· C- . a, 

a aszentcrról i\I"'". !·: ~- -HCZ!J Péter. a-<; . l· f', . o . "o) ar \.oron·1 ".. - -,-_ x_. 
, n,1 \. iokJa.) '!'.: 12 ' t:iyogyszertá-tft~ 
Zaiacgers=ey (Zala) 1 . 13 g-1768, iő:::v. dr 'i·a".-1 . aOÜ: Szentlélek (f'_)_, __ :;_;, 

L . , • . i\ s_ cr dö1 ~ 1 , • ' 
, a1os./'l'.: 32. uie, 'C Puskct~~ 
Zalacgers-c S 

'

• „'"' fi, zcniH1áro1nsárr ( ) 
· cno dr. T.: 27 o r. • 1814. 

Zalacgers-c P' l ·. '" __ "-• ·.- fi, ac ua1 szcnl 1\ 1 t· l · ____ ;:, 
. Lorand. 'l'.: 2-61 l ,1, 1906. Spcrlágl{' 

Zalaiüuii (Zala) 1 3 , ; . . · 
s:::enfi Erdó/'1: S :3,>/3, Szcnllclek, 1886, 1111"11<·1. 

z l . ,_ Jl • cuic or 
a as:::antú (Zala) l 94~-. . - . 

lósy Pál . . 'f.:' 6.· - ,JJ, Szent Ant~l, 1934. 

Zalaszcn._tgrót (Zaln), l. 2519. l\Ia(T, - :.. 
182.L Czuc-ii G .. _w C · · bynr .korona 
T'éler dr .. i~ c'!~O~~, Zll~.=u_ illatild és C~llCZl/· 
Z l 

· ... ra.-'J G110-o ·r - ,., · . a abéren.) · · - · .: a. (fiókkal 

Z<tf(ls::cnlqr{t S " J ' , zenl kereszt 19'31 
, -;~n!J1 i:icuíl Gézéné ·1;: ;_ „ ' özu. 
ZalallJlUÍr (Zahi) ( ·' ..... 39. 
Z

' .. i.. '"\O<fVSZ f' auon {Húrornszé.k) r:o. !:);· .er 1~r mc,gsziiint."1 
Illiklós. ' l. ·12·32, ;\!ikes, ,1,

1
""'' 

Záhony (Szabolcs)• l 1 ~ ') mán Anna. · ,~8-, Uen11~ny, -
Zákány _(Son1ogy), l. 2032 , , •. 
„ Erdclyi /stoánné_ s· „ 1 ' ~zent I erez1a, 
Zc1nplé11aqánl (Zcn1p. l; z)u . 1 cress il!ária. 

. „ - en , L 2oa&, sZent 
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(f.), 192(5, Cbrcnóc::!f-l'laff!I .-1.fac(dr. (Ricse 

fiók.Ja, átmenetileg szünetel.) 
enta (Bács), 1. 32.03~. Feke\e sas, (r.). 1820. 

f/cis:lcr G!JHl'ff!JOVáns:l.'!J :\!lrél üd)k„ 'T.: 1fl. 
cnta, Angyal, 1883, flern1nnn f_,ajos .. 
cnta, Isteni gondviselé.s, 189·1, GliicJ.:slhnl i\Iár. 
enta, H.cn1ény, 1912. Bánff!J Boldi:srír dr. ·r.: 9. 
enta, Szcnl Antnl, 1922, f[us:áuh L(ís:ló. 1'.: 90. 
enta, 1\.is szent 1'créz, 1938. Deák Orbán. 

Zilalt (Szilágy), 1. 8537, ?-.lérleg (gyr.), 179!. 
I{cle1nen Sándor és neje, h. Berkes Hó:a. 

Zilah, Oroszlán, 1870, IJCTllCS Brc11er J{álrnán. 1'.: 

67. 
Zilah, A.posto1, 1836, Csnn1n CornéL 

irc (\Tcszpré1n), L 306·1, Szent Bernút, 184.9. Raák 
Gyula„ k. Haúk Endre. 'f.: G2. 

on1ba (D6ru:o1nba), ('folna). l. 291·1, Isteni gond-
viselés, 18(l:·t Földes JcniL ·r.: ll. 

Zontbor (Bács). l. 31.755, \ 1árosi (r.). 1785. Anli/$ 

Guöra!l· 'f.: :·\-ül. 
Zornbor, Arany oroszlán, (r.), 17HO. \Vall«'!' .f(í:scf. 

T.: 5G. 
A.ngyal, 1882. 1'11ils SarnH. ·r.: Gli. 
Szcnl Erzsébet, 189·1, Lehr .Jakab. 
1\.ígyó, 1916, San1arja!J Béla. 'f.: 17. 

,Zon1bor, A.rany kereszt, 1919, f\.
1

auu L<is:lcí. 
Zsabl!Ja (Búcs), l. 8f>2ll, Arany kigyó, 1886. ö::v. 

Rót11 i\fi!Híl!Jllé) k. Flöyl A.ntnl. ·r.: 2H. 

-Zsabl!fa, f..-legváltÓ, 1928. (Szüncrel.) 
Zsál..:a (Bihar), l. 3·t73. őrangyal, 18fl0, Bnkrnss!f 

Zoltán: b. l\;!Jilray lstvdn. 
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A címjegyzékben előforduló gyógyszerészek 
betíírendes névsora. 

A.l.n1y~Nen1es Gyula dr„ Budapest Xl. 
A.bkarovits .János, Szilúgyso111lyó. 
Abonyi Endre. Bátorkeszi. 
.-\brudbányay Ödön, Pécs. 
Achúlz 1'ibor, Oroszvég. 
A.czél J\1argit, Felsiiscgcsd. 
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Ad:unkovics Kúrolv. T'ólko1nlós. 
Adan1kov-ics .\d{un: Nag·yszénús. 
özv. :\dler I1nréné, Enying. 
Adler Iván. :\[úgocs. 
Ady Béla, Nagykiirös. 
Agúrdi ,János, \ 1ép. 
Ajtay G. Gyula, Nagyvárad. 
Ajtay J\largit l{ornéiia, Kisújszállús. 
A.jlay J\Iihúly dr., t.larosvúsúrhely. 
A.jtony Arpád, Csíkszcre<la. 
dr. Akantisz Rezsőné. Budapest 11. 
Alapy A.ndor, I::ndröd. 
;\lurgits -szvelozúr. Ujvidék. 
özv. Albert Rezsiíné, Dunapentele. 
:\lbertini Dezső, Zalaszentgrót. 
özv. A1csi Rudolfné, Bethlen. 
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özv · Bai'og '.\J.iksúné, I\üllőd. 
~?alogh Ferenc, I-Jajdúhöször1nén v. 
ozv. Balogh Jenőné, \'alkó. -
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!:aloghi :.\Uh~ily dr. örök., h.úpolnúsn\ t~k. 
ozv. Balthazar .lúnosné, I<"elsiigüd. 
Balthazúr 1'ibor, Dotnbóvúr. 
Banclli Ferenc (ifj.), Gyönk. 
Barabús Ferenc, Uzon.· 
~arabús ]{áhnún örök., }{ispesl. 
ozv. dr .. Ba1:adlai .lúnosné, Budapest \'. 
Baranyai Zs1g1nond. Berhida. 
Barbul örök., Szal1núrn(•n1cti. 
Barcsay I\úroly, Szeged. 
Barcza I1nre, Bonyhád. 
özv. Bariss .:\rpúdiu!. J{ondoros. 
~:arla Dezsö. N agyrúrad. 
ozv. Ba~·1ut ..\11\alnl~. I·l{~dervúr. 
Barna Gedeon, I-Jédcr\'Úr. 
Barna llenrik, Csongrúd. 
Barna L~iszlú l)ezsfi, Felsi\zsolca. 
Barsy Bcla. '.\lunkúcs. 
Barla Súndor. l{ovúszna. 
Bartha Béla. Salkövcskút. 
Bartha Súndor, Gelence. 
özv. Bartha Zoltúnnl·. Cséffa. 
Barthos Lehel Géza, .Kenu·sliil·I· 
B 1 ·1·1· "· -ar 0 Y ,Jenií, ]'úpiószclc. 
Bartók Lúszló, Nézsa. 
Bary. A. ?:ollán, Bihnr11gr:1. 
Barzo l.njos. Ihrúny. 

13atúrv lstvún. 1)('brccen. 
Bauc~ György, Budapest ·vI. 
T\auer ;lúnos. ,lászúrokszál1ás. 
öz.v. Bauer 1\.úrolyné. 1\:evenncs. 
l~aucr ).Jútyús. Budapest ·vII. 
I~ayer Antal 1n. kir. kor1nányfiitanúcsos, Bp. ·y1. 
Ba;·cr Antal dr .. Budapest VI. 
Ba~·er Gvörirv. Riharpüspöki. 
Bú~s BL~la. ÍZccsken1ét. 
Bácsav Antaln(', Nagybajotn. 
Bútinl Rl,ln. Alsónercsz.nicc. 
Sz. l~úlint .lcn6 örök„ ()rkény. 
Bún Arpúd (vHl·z), Rajka. 
Búnffv Bnldizsúr dr„ Zenta. 
13únhidi ,1('11(1, Biharkeresztes. 
Rúnó Andor. l)ehrecen. 
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Bútori. Fcrene. dr .. Budapl.'sl \rlll. 
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Beke A\hcrl. ITcvcs t;s Pl·ly. 
Beke Barna. Debrecen. 
dr. Rcke Gl~zúné, szül. cfon1hor \

1

all·ria. np. Xl. 

Beke Gyuln. T\:is1narja. 
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Beleznay I\:ároly, Budapest \TII. 
Beliczay Pavlik Ferenc, Pcstsze.nlcrzséhef. 
Bellák .József dr., 1\Iiskolc. 
Benczédi Fer2nc, ''úri. 
özv. Bene Ernőné, Ujszász. 
Benedicty .József (ne1nes), Békés. 
Beniczky .j\fiklós; Eger és Felné1nct. 
Benk(í Súndor, Derecske. 
Benlzik Gizella, :.\Iurakercsztúr. 
Berekméri .József, 1Iarosvásárhely. 
özv. Büretvás 'fa1násné, J{ispest. 
Beretzki Péter, 1\Iezőberény. 
Berger Guszlá\, 1\kosfalva. 
Bergn1ann Istvánné, sz. Siposs 11áría, Zagyvapii,J. 

falva. 
Berkes Rózsa, Zilah. 
Berkovits Arlhur dr., Szatmárnén1eli. 
Bernát Sándor, Csap. 
Bernáth Ella Ilona, Avasfelsöfalu. 
Bernúth Púl. I\:únszcnhniklós. 
Bernhardi Ernő, Nagybaracska. 

. Bernolák .Tános dr., Pcstszcntliirinc. 
fizv. Ilcrtalanffv Irnréné, Pcslszenlerzséhcl. 
Bcsnyö Púl. Bi1dapest II. 
tlzv. Bessenyei Dezs{)né, Son1ogyszi1. 
Bessenyei Lúszló, So111bgyszil. 
Beszterczey István (sárospa laki), Pl~cs. 
Betegh I\ároly, Budapest XIV. 
Bczzegh Islvftn, Csongrád. 
Bér Súndor, Budapest Vlll. 
Béress AntaL :\Iáran1arosszigel. 

Béress János, lluszt. . 
, f 11 · narossz1<ret. · · Béress .lozse , i ara1 . . 5., U·szcnttnárton. 

Bévárdy Gyula {belvnrd1), z,\ \. 

B. 11 r Gyula Pacsa. D. ·od 
lC 

1 e • , : lv llerce"szántó és a\ · 
Bieliczky h.ar~ . j„ nosné o Székesfchérvúr. 
özv Bierhaue1 • ,\ ' 

. · .: . J · zsef. Elek. „ .. 
Bihar\ ,\fj ? 1: sné 'l'úp1oszecso. 
özv. Biluslsak '. ano '. . 

G 'z•i N'l'rykan1zs,1. 13inder e ' ' ' 0 

Binder Olló, Sopron. 
B' , Bal:tzs Beszterce. , 

1ro ' ' Géz'l l\.olozsvar. 
Bíró F~renc ... «51. l\.olozsvár. 
Bíró Gcza d1. or \.„ Il 
B' . István Budapest I . 

i.r~ l' n'os' 'l'iszavárkony. B1ro . ,1 , •• 
Bíró 1„ászló, 1\.tspest. 
B' ó Sándor, 1'.liskalc. 

ir. 'k C ·örrry Szanv. 
Bírocst~ · 1!. 0 

'. dr ~ Püspökludány · 
ll . t 'l· I Sando1 ., .. 

11 ir o '- „. d . lr Celldii1no '-· 
Bisiczky An rns. c " ' 
Blau László, Ba.JIHL 
lll . . Rezső 1\1ss. 

CICI • l"éi·cs 
Bobovszky Ján_os, .\. '" , . 
Badoky Ida, l\.eleh1a. 
Bódy Dezsö, I-Ion~rogd. 

13ódy 11~hú~)> ~a~:~~lsöszenlgyörgy · 
Bódv 1'11klos, . ;l;.z .... 

·. · Ant·1l I1sznslÜJ. .) · N',ao"'.·halúsz. Bogacst I· ~ ' (Na<ry-Da1nassa1 , 
Bogcha ~ ~1J~~s .. 1.

1 
Nagykanizsa. 

d 13o<r<l·u1 oro \.„ o 
r. ri • J " Lov:15zpatona. 

Bogdúndy , en?, . 'zscliz. 
Bohnniczky Snndo1, 
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öz,·. Bokor Ferencné, E:aposvár. 
Rokor Jenii, Huiu. 
Bokor Lúszló dr„ Ujpest. 
Bokor .\fihálvnl'. sziil. .\fari .\Iargil, l\Iakó. 
Bokrossy Zolián,· Zsúka. 
Bokrossy Zoltúnné, Peslszenlcrzsl·hct. 
Boldizs{;r In1re, Nvírhúlor. 
Bole1nan 1.'.:hn Laj~Js. Kéthely l's Balatonn1úria~ 

fürdő. 

Ilole1nan I~hn .\Iihidy örök .. Csurgó. 
Bolcinan. örök„ Léva. 
Bolgár .\Hklós, Szécsény. 
Bolits .Tcnií, Balatonkiliti. 
Bono1ni I\:úroly, Csanúdapáca. 
Bonlha Jenö, Budapest \'II. 
Borbély Endre, Nagykörös. 
Borbély .József, Szeged. 
Borbély Súndor, l\.ispe.st. 
Boros Aladár, Gyöngyös. 
Boros Istvún, Csánv. 
Boros. Lúszló. Nag)~'izékely. 
özv. Iloross Kúrolyné, l\:iskúndorozsn1a~I\islen1p~ 

lon1tanya. 
Borostyún I„<•.ios. .\lagyarhún hegyes. 
Borsúnyi Isl\·ún, i::rsekvadkcrl. 
öz,· .. Borsocly Györgyné. Fadd. 
Borzsovay Ist,·ún. Csepel. 
Bossányi Anna, Sajószcnlpéter. 
Bossánvi 6uszl{n;, Súrosd. 
Bossún}'i Jenő. Sajószentpéter. 
Bossúnyi .Jenü (nagyhossúnyi). Bugyi. 
Bóta Istvún 1 l~rd6d. 

Both Jstvún, Nagyberezna és }lajasd. 
Botos A.ladár, l{ocsér. 
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özv. lloltka Im·réné, Ragúly. , . . 
dr. Bottlik Dezsöné, sziil. 1\ovácsy l\Iana·. Szabadka. 
ÖZ\'. Bozókv Bé1áné, Soltvadkert. 
özv. Rnzók~· Györgyné. Debrecen. 
Bozókv Isl~'áll dr., Sollva<lkcrt. 
Büczy ·Gábor, Nagyvázsony. 
Böhn1 Gyula, }{ispest. 
Böhn1 Ignác, Budapest ·vrI. 
Bölcs Gvula dr„ :\Iuraszo111hat. 
Börsl A~1na, Ószivác. 
Börzsönvi Jcnü .János, Ron1hány. 
Böször1~ényi .T únos. Pécel. 
Rötös Súnn1e1, l{arcag. 
Branlner Antal. Lakócsa és Drúvafok. 
Tiranlner Olló, l„akócsa. 
Brassay Bl·la. Szúszrégen. 
Braun Endre. Pered. 
Braun Tihor, Szoh. 
Rrújer Antal.. Szilhúcs. 
Brenner Ferenc, Zalaapúli. 
Bretter Dezsö, Csögle. 
Breuer Béla, J\.Jór. 
Breuer l\úln1ún (ne1ncsi. Zilah. 
özv. Breuer Szilúrdné. Szarvas. 
Brén1 György. ·rasnád. 
Bró<lv Béla, J{örnye. 
özv. ·Bródv I~rnöné, l)öhrököz. 
Broser Gt;sztúv. Beszterce. 
Broscr llcln1ul, Ilútos. 
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Broscr IJelinulné, Bátos. 
Brósz Alforz, Gyergyószcnl111iklós. 
Brózik Andrús. Hegi.ily. 
Briil! Zollún, Fclsövisó. 
Bubregh En1il, Sellye. 
Bucsúnyi lslvún, 'fardoskcdd. 
Budahúzy .Sándor. Húkoscsaha. 
Budano,·its 'I'ihor, Ujpesl. 
Buday Bálint, Perkúla. 
P. Buday Ferenc örök., \'iisárosnarnénv. 
Bndiinacz Inirc, I\apos,·úr. · 
Bulej .lózsef, Búcstóvárns. 
Bulcsú Barna, Szeged. 
Bunycvúcz Súndor, Cclldön1ülk. 
Burger Zoltún. Aszód. 
Burger Zoltúnné, sziil. Bírú .Judilh, Aszód. 
Burgetli Ferenc, Budapest. \'I( 
Burián Anl:rl, Szene. 
Buttingcr Arpúd. LnjQSllltizse. 
Biichlcr .Jcnií. Ba!assagyannn!. 

Chlopiczky .lóz.:H·f. ·reke. 
Chrcnóczy-1\agy Aladúr. Hicst' l>s Ze1np!énngúrd. 
Clc1ncns :\\h{'r.t· Béla. Relteg. 
Cod:ircca Gyula. Kolozs\·úr. 
Cos1na Cornl:L Zilah. 
Costh1 :\gosloll. Nagyso111kúl. 
Csajkús InH't'. Pacst''r. 
Csanda Endre. :'\agyvúrnd. 
Csapi Lajos, 1.;:ece!. 

Csapó 1-Icün .Józsefné, rl'innyc. 
Csapó Zol!ún (ecscdi), Nagyvárad. 
Csa!úr :\ndor, Nyúrúd. 
Csallós Dezsü, I\irúlvhehncc. 
Csúhrúdy .János (ifj.), I{únbaja. 
Csúnvi Itnre. Budapest II. 
Csún;·j InÚ·éné, Szabadka. 
Császár Antal, Békás1negyer-Csillaghef,'}'. 
Császár Ernő, Pestszcnlerzsébet. 
Z. Cs{1szár Ferenc, Budapest X. 
Csávossy 1'ihor, Bácskertes. 
Csefalvay Rezs{), Jászberény. 
Csejtei I\:ároly Lajos, I-Iajdúnánús. 
Cselkó Józsefné, Szentes. 
Cscnliczky Frif,')'CS, 1\bony. 
Cse1niczkv IslYÚn. 1'alúrszcnlgyörgy. 
Csenliczk~·n{· i\fúthé Berta, Abony. 
Csengeri ·nezsií. Felsiíúhrúny. 
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ÖZ\'. Csere .Józsefné. Szohrúnc és Szobnínc-fiirdti. 
Cscrcnvev Gl·za. Budapest XI\-'. 
Cscres;.n\·és Gvula dr„ 1\:olozsvúr. 
Cserjún in1re, ·Gyöngyös. 
Csernus Lukúcs Lajos, Ruclnpe.sl VIIL 
Csernyúnszkv I\:úln1án, Tornöc. 
Cserv~nilz I~rnö. :\Iartonos. 
C.sele An1brus. 'I'iszaroff. 
Cséby Gl>za. I\:eszthelv. 
Csép~ Istvún. Fülek. · 
Csóri Elek, Alsón1ihú1yi. 
Csillag György. Budapest IX. 
C.sillag In1re. Budapest ·vrrr. 
Csillag Pál, Budapest II. 
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Csillag Pálné, ?\Iád. 
özv. Csincsák Béláné, Pécs. 
!\L Csiszár :\rpád, Balatonlelle. 
Csiszár Ernő, ).fálnásfürdő. 
Csitáry Olivér (csitári), Székesfehérvár. 
Cs01nav Ernő, \Tcrcscgyház. 
Csomo~ l{úhnán, Do1nbóvár. 
Csonka Béla, l{islarcsa. 
Csont Gvula Lénárd, Nagyvárad. 
Csontos .István, t~rsckújvár. 
Csorba Pál', J{ecsken1ét. 
Csornai Richárd, Csanlavér. 
Csótiné \rékony .Júlianua, A.knasugatag. 
Csiísz Zoltún, Dunapentele. 
Csősz Zoltánné. sziil. Lengyel Stefánia. Hácaln1:'1s. 
Csucsi J{árolv. · J{ászonaltíz: 
Csuka Irén. ,.Tiszaföldvár. 
Csulvák .János, J{irúlyházn 
Csut~1k István, Sepsiszentgyörgy és E!iipalak. 
Csúz:r József. Döbrököz. 
CzájÚk I„ász'lö, Csongrád. 
C:zeilédy István, ?\Iiskolc (~1arlinlelep·1. 
iizv. Czer111úk I„ipól"!H~. \T eszpr{•n1. 
Czihulka Gyula. Szentendre. 
Czingell László, llevcs és Pély. 
Czira· .lenti. Györvúr. 
Czollncr Lúszló, Iszkaszl'Illgyörgy. 
Czoppelt. Ernü, Szászrégen., . ~ . 
Czuczv Gvőzö, Zalaszentgrot es Zalaher. 
Czucz~' f\:fatild, Zalaszentgrót ~s Zalabér. 
Czucz~· Péter dr.. Zalaszentgrót és Zalaht'r. 
CzukŰr Gyula. Budapest XI\r, 
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Czukor József, Gyalu. 
Czukor László, Budapest, \-'III. 
Czuppon .Antal (völcsei). Vú111osgyiirk l·:-. :\d<ics. 
Czurda Rezsii, I\:iskún.halas. 

Dahóczí Lajos, Pécs. 
Dabóczi 'Lajosné, Pécs. 
Dalibor Lúszló, Gyúr. 
D:.uniun .József, Bajsa. 
Da1ujan0Yn{~ Pavkovics .·\nna. Szabadka. 
l)ancs l\Iik.lós, Busty::ihúza. 
Dankó B'éla. CsúyoJy. 
J)aránvi J\Iih:i.lv. Súsd. 
J)aróc~v Anta( Okúnv. 
l)arYasw Istvún, l"iagy1~1ádfah·:1. 
J)avidovác Péter, Csurog. 
Dános Béla dr„ Nagykálló. 
DúYicl István. Ern1ihúlvfalva. 
Dávid .Júnos; J\Iarosvú~árhel\·. 
dr. Dú\·id \Tiktornl-. Budapes.I II. 
f)ávidné Szüts Ilona. Húcaltnús. 
De{1k Orbán, Zenta. 
öz,·. dr. Dchitzky ~Iihúlyrié, Szépviz. 
Oehrcczenv Lászlóné. sziil. LCírinc-zf' Zsuzsanna. 

Bud:q;esl VII. 
Dccsv Jenii. Szabadka. 
Dí'érw E:áln1ún, Gycrgyószcntnlik!ús. 
DPér ()döu. Budapest IX. 
öz\·. De1neter Gyulúné, Nágocs. 
l)en1e!er Istvún. 'fahitótfalu. 
Den1eler I\:ornél örök., I\:olozsvúr. 
Dcn1eter Lúszló. Nagykanizsa. 
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l)c1nianyné Eibach Ilona, Budapest IX. 
Derényi linre, Ecseg. 
Deulschle Ferenc, Palúnka. 
Deutsch lslYÚII, l{i1naszo1nbat. 
Deutsch örök„ Bin1aszon1hat. 
Deutsch Zollún, J[iskolc. 
l)ezső Jliklós, :\agyajta. 
Dégay Zoltúnné, szül. Pupinszky \Iárta, \lcrnyc. 
ÖZY. Dénes :\liksúné. Losonc. 
özv. Déri A.la<lúrnt\ Vúgsellye. 
Déri .Júnos (ifj.), l\.assa. 
Déri .József, Nagykanizsa. 
Día111anl Lúszló, Losonc. 
Dittert Béla, l~rsekújvúr. 
l)ivild .József, Ujvidék. 
I)ohanovacski Izidor, Sztupllr. 
Dohanovacski Spasojc, Ujvidék. 
Dohay Púl, Cso1nok. 
Doblcr Lúszló, E:.erucnce. 
Dohó .lcnii, Szajol. 
özv. l)obos Gúhornl·. Budapest III. 
l)obozv Endre, N\·irúhrúnv. 
tI. DolJreanu Ilon;t, }~lesd.„ 
Dobribún :\ntal, J[úriapócs. 
Dobsa ?\Iihúlv. Sopron. 
Dohsa Súndo.r, Aln1osd. 
Dolesch Gvula. I\.iskiirös. 
Dolesch JÓzsef. Bl~késcsaba. 
l)ornján Béla, Szo1nbathely. 
Do1nján Géza, Csúnytelck. 
l)o111okos .lúnos, 1Iagyarkanizsa. 
Donúszy Aladúr. Csesztreg. 

Dósa Béla, 'fúpiógyörgvc. 
Dósa }"crcnc, Csurog. · 
Dósa Islvúnné (pri1nor)sz. Fúy J~lvira ;\[afoshéviz. 
Dön1ötör lslvún dr„ Sz:ih:idszúllús. ' 
l)ürfler PúL 'l'opolya. 
J)raskovich Gl·za, Babócsa. 
l)roppa Ernő, Nagysalló. 
Druga György, Naszód. 
Dudús Kúhnán, Csák.lornva. 
Duha E:.ristóf, :\IaroshéYíz~ 
Duha 'I'iYa<lar, Balalonfökajúr t.'s Lepsl·ny. 
Dusa Ernö, Nyúrcgyhúza. 
Dvorák 1\lfréd, Fót. 
Dvorszkv Béla dr .. Szo111Lalhelv. 
Dvorszk}· .József. ;ll. kir. konn.~tanúcsos. liajn1úskl~r 

Edöcsénv Adún1, Nagyatád. 
Edöest~n~· Adú1nné, J\agyatúd l•s Lúhod. 
Edvi-Illés Györgyné. szül. I\rajcsik Ilona. Cinkota. 
Eger .József, llegyfalu. 
Egry I\úhnún (nagyegycdij. Szihalont. 
l~hrcnfeld .lenti, Bercgrúkos. 
Einczig l\liklús. l\[unkúcs. 
I.'.:kúrl Gúbor, Vecsl•s. 
Elek I~ndre, Ungvúr. 
Elek .Jené.i, l\lezi\túr. 
Elek l\e1nény Zollún. Szolnok. 
özv. dr. I~-lck Púlnt„ t:jpest. 
Elekes Iinre, Nagykapos. 
Elllnanu Béla, Vcrpcll·t.· 
E1núnuel Antal, Budapest V. 
Ernúnuel Géza, Budapest IX. 
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Emánuel Géza örök., Buclapcsl fX. 
E1nber Bence, Avasújváros. 
Ember Béla, Budapest V. 
E1nber Ele111ér dr., Abony. 
E111ber .József, i\Iakó. 
E1nber örök., Turkcve. 
l~ngelhardt Lúszló, Ipolyság. 
Engehuann Zoltánné, 1'olnu. 
dr. I~ngclné Grósz Anna, l~rsekvadkerl. 
Eör)· István, Nén1elboly. 
Eőry \'ihnos n1. kir. korinúnv!anácsos, Súrvúr. 
Eör~· ''ihnosné. Sárvúr. . 
özv: Epstein G~záné, rrisza fiired. 
dr. Erdey-Grúz Tiborné, Budapest \'I. 
Erdélyi Dezső, Budapest XI. 
Erdél)·i. Istvánné, szül. \'eress i\Iári1_1, Zúkúny. 
Erdélyi Sándor (n1indsz1.;nli). Za lalöv<'í. 
Erdli; Béla, Nagybocskó. 
Erdős Gerő, Tarpa. 
Erdős István, Budapest VI. 
Erdőssy Géza, l\:urlnkes~i. 
Ereth .Júnos, I-Ia\·as1nezo. 
Erényi István, Örkénv. 
Erén;·i László, Budai)est \rll. 
Erkedv Ferenc, Pestszen!crzséhet. 
özv. :Erkedy Ferencné, Pestszenterzs{~he!. 
Ernszt A.ndrás, Székelykeresztúr. 
E·rnszt .l\liklós, Szolnok. 
Ertl Géza, Szabadka. 
Ertsey Gyula, lfajdúhadhá.z. 
Ertsev Tibor, Pestszenlerzséhet. 
Essiginnnn l\fárton, Bethlen. 

~zv. Ettvel Zol!ánné, Ga·ra. 
Ecsy Zsolt, Budapest \r. 
Éhlert Andor, Súloraljuújhely. 
~les Géza, l)iósgyiir és Ifúinor (Lillafíircclj. 
Ellü Istvún, Budapest I. 
J~llő Istvánné. Budapest I. 

Faber Albert örök .. Nagyhúnh<'gyes. 
Fabritius licnrikné. s.z. hr. Svn!inis Ilona Bp. XL 
özv. Faludi .Jenőné, Budape.si \'IJ. 
Fanta Vilmos, Szon1bathclv. 
Fantoly István, Nagyköriis·. 
Faragó l{ornél. Garadna. 
Faragó. ~fúria, Apostag. 
Farkas Anlal örök., Szar\·as. 
özv. Farkas Anlalnl'. sziil. l\atona .\fargit. Sz:tr\·<ts. 
Farkas Ferenc, I\apuYúr. 
Farka.s Ignác, ·KecskenH~t. 
Farkas ,János, \TárpalDta. 
Farkas .József, Sándorfalvn. 
Farkas József. \ 7ác. 
Farkas I .... ajos, \'iscgrúd. 
Farkas Sándor örök., I:~rsekúj\·:ír. 
clr. Fazekas Gyulúné, Po!gúr. 
Fúbiún Géza, I\:atyinúr. 
Fábry .Andor, Szcntistvún. 
Fúhr)· Ödön, Balalonszúrszó. 
Fábry Ödönné, szül. kovásznai Csutak Edith, Bala~ 

tonsze111es és Balalonszúrszó. 
Fáczúnyi István dr., Budapest X. 
Fáncsik Lajos, Siirneg. 
Fúy Ignúc, Nagytétény. 
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Fiillcr János, llajduszoboszló.,. 
F'c<lcr Vilinos, Nagyvárad. 
fehér Dczsö, 1'úpé. 
Fchl•r György, Nagykiíri.is. 
Fehér 1111re, 'fevel. 
Fehér Islvún, l~udafok. .. 
Fehérpalaky Pál, Besenys;-og. 
Fejes Ferenc, Nagyka111arus. 
Fe~jcs .József, l\1111úgo.~a.„. 
Fej~r narna, l\agyszo\los. 
Fejér 1~111i1, Budapest V_II. ! 

Fe]ér Ferenc, Nyírcgyhaz<~: i 

Fejér István. s.~~:iszc;1~~y.orgy. 
Fekete Endre orok., Zs1bo. 
Fekete Istvún, 'l'úrk~v.e. . Budapest V. 
Fekete Zoltún \nagy1vany1) '. 
Fekéshúzv Znllún, Bcrcgszasz: , , 
F'cld1ness~r Pú!. 'l'ürflks.zcnt~n1k~os. 
Fellner László (fcldegg1). Ceghd. 
Felszcghv Gyula, Fadd. . 
Fenvves .:\liksa, Budapest \' l. l \'II 
( .. ,,, .. l"envves Zollúnné, Budapcs 'l.: .. ··,1·s·,·1i11iklús. , . . l""' „l \nna ot<- .... , 
Fcrcncz I111réné, ;.;z. · rni~I'" • . ·. 
Fcrencz Jstvúu (vitéz), '1'1sza_eszln1. 
Fcrcnczv Arpúd. Budapest XI. . -

· 1·, 1·,za .. 1-lévízszcnlnndras. Ferenczy 
'l .,·11105 dr., i\Iunkács. , Ferenczy 1 ] 
'l ·,·1nos dr. 'l'úrsa, ?-. un i.acs. Ferenczy 

FercnczY ).{argit, 'l'nta. 
Fercncz)· Pú\ Viktor, _Naszvad. 
Fellcr ,lúnus, Doroszlo. . 

1 . l' ' ]· N•1rrvilont n. Feuersle1n )ons ... a. · ':-i. • 

Feyér József (szatn1ári), Nádudvar. 
Féder .:\lfréd, Sepsiszentgyörgy. 
I;-éhn Olga, Gyula. 
özv. Fé!lyhalni! Arpúdné, Túrtcrebes. 
Ficzek A.lajos, .Júsz:írokszállás. 
FHep Béla, ).lakó. 
l<'ilipovity i\liladinka, Szcnttan1ús. 
Filó .Júnos dr., Budapest \rlII. 
Fi ni .T enő örök., J{iskőrös. 
Fiscl1er .József dr., .Jánosháza és Bögöte. 
özv. Fitos Ferencné, \'állaj. 
Floderer Jcnü. Csepreg. 
Flohr .József, l\.olozsvár. 
F'lögl ~utal, Zsublya. 
Fodor Aladár, Hozsnvó. 
Fodor Elek, Nagybát~ya. 
Fodor Ferenc, Szentetornya. 
Fodor 11úrtonné. Balalon~a1nárdi. 
Fodor Sándor. Csákúnvdoroszló. 
l~. Fodor Sándo1:, Öcc~. 
Fohsz Richárdné (púrdáuyi), Piliscsaba. 
Foky Irnre, Budapest \'L 
Folk111ann 1:-crenc, Hakan1uz. 
Follinus i\larccll, liosszúpúlyi. 
Foltinek Aurél. Nagyso111kút. 
F'ónagy Endre, Lovasberény. 
Fónagy Sándor, A.lsódabas. 

Jenil, l\.ispesl. 
Forhúth (Flodcrer) Ernii, Csepr,~g. 
özv. l<'orgúch Jánosn{'.. Kiskúnclorozs1na. 
1:-orgács László, \Túc. 

Gúhor, I\.arcag. 
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Forkly Géza, Sükösd. 
Fournicr 1\.ároly dr., Nagyigrn(lnd. 
Földes Béla. Kunn1adaras. 
Földes .lenÚ, Zo1nba (Döryzon1ha). 
özv. Földes Lajosné, Veszpré1n. 
Földes N. ~1agyarkanizsa. 
Fördős I.„ajos, l\.ccskcn1él. 
Frankó .Andor, Szeged. 
Friinkel 1,lózes, l\.övesligel. 
Frciszberger l\.ároly, :\lczőko111áro1n. 
Fridrich Sándor, Pécs. 
Fried Sándor, l\.isv[1rda. 
özv. Fried Sándorné,, Húkospalo\:1. 
Fricdn1ann Béla, Bátyu. 
Friednutnn Sándor öl.-ök., Nyírliog:dúny. 
Friedrich ()dön, Szentgotthárd. 
Frindl Béla dr .. Ilosva. 
Friss 'l'ibor, l\l.osonszcntjános. 
özv. dr. frils Gézúné. 1'nlcsva. 
Frils .József. 'l'olcsva. 
Frits Zoltán, 'I'olcsva. 
Frilsch ()sikúr, Naszód. 
Fugcl István, I\.assa. 
Fülcy :\lad:'ir. Nagydobrony. 
Fülep Agoslon dr„ Budapest \r. 
Fi.iH.lp Endre, Budapest IX. 
Fii.löp Lajos, Oroszvúr. 
Fiiltip P(·ter. Budapest VIII. 
Fiirsl E!c1nér, Soroksár. 
Flirslner Béla dr„ Taracküz. 
Fiirslncr Ferenc. Bezdún. 
Fiirstner Istvún, Bezdán. 
Fii.rstnrr .lnlún, Bczd:í.n. 

Gaál Bél·1 Il·il·t 1 • • G , •' ' \.a orunlh·íz·i 
;aal Béla, .Tolsva. • "· 

(laill Dez .„ e · · .so, sakberén . 
2\1. G!1úl Géza. I\:úlló. ~' 
dr. L1 -né G·1·U I . l 
Gaúl istv·h1 ·l~1"1· 1:c1!1, l eretlyúszéplak. e . • , zcsa JOll\' 
inal .Tános. Na<~y}y· ., · · 

G· ·1 1''1 b. ·lTI\,L 
'"1:1 1 Jornl>. Pestú1'h J. 

Ga1d·1 P'1! s·1 1. . e~. 
' < , •• 1 \. 05. 

Gala1nbos BL<l· p G· 1 J • • ,1, cstszcnlcrzs(•bc! 

G
,\ an1 .lOS .T:inos dr .. Eucr . 

xala111hos 1· ·1 · · ti · G· 1 :~ man, Acs l>s GönYii 
i'.1 amLo~ l\.alnuín, Csuruó - . 

G.1lala Laszló F"l" .. ti.· 
Gall(> C •

1
.' u opszallas. 

-., ; {~rnc NI. Fonyód. 
G.tl!e Gez·1 (T ) l · 
G

·1!!' l., . ! .J. • .cngycllóli 0s F'11lt)·o'1!. 
1' Illa ~(·!·1 11. 1 „· . G·1. 1 • •, - 0( n1ezo\·:ísúrhel\' 
~L I a. , ozsef. lialini. , .. 
(~:inn .Tenií. h:assa. 
C1aran1 Ernc'i. lhte\"éll\' 

Yitéz Gaskó Bl>l';n·t· (":: . 
'" ''"1 '""" J 6zsef né, sz. I~aczi ·ab ,lt: !'1"~ ll<~ k I). _E:ii ~·iis Ja dú ny. 

T ·• \.• \.<l ,t u1 J·1sz ·1 'J 1 , eno. ::\Icziikov'1<·sh; , .. , .. Ja .-:o la llHl 
G „. < •• dZ.!. 

1 ~ orgy. Bud:ipcst \'IJ I 
In1re. i\fiske. · 

.T:í.nos. Feketeanló. 
Islv:in. Losonc 
Ferenc. Bodrogszerdaht>I\' 

"f::;~:~~'.-:rFcrenc. :\'atrv,·'u"Hl · · 
:ii .-\i:pád._ BuJ~1p~s; iIJ. 

Geza. I'oponár. 
Púlnt>, sziil. Bonlilovilf " <Hgn. (ialga111ú<.":i;t. 
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fiúls Lajos, I\.öröshegy. 
Gürlncr :\liksa, lluszl. 
Gebauer Ervin (nc1ncs); Búcs. 
Gebhardl Zoltán. Bihar. 
iizv. Gedeon Andorné, .1'aklaharkúny. 
Gedeon Gyula (ifj), Szolnok. 
Gedeon \'aléria, Szolnok. 
Geduly 1:'.:lek, 1'úpiószclc. 
Gefferlh Dczsii (ifj.), Székesfchérvúr. 
Gciringcr Júnos dr., llaja. 
Gelei Gvula, Budapest \rI. 
Gcllér .Tánns. J\:iskúnfélc.gyháza. 
Genszky Géza, Lengyel. ' 
Gerbert Andor, Alag: 
özv. dr. Gerberl Ottóné. Alag. 
Gergely ·Istvún. Csorna. 
Clcrgcly Jcnli, Alap. 
Gergclyffy György, Nyíregyhúza. 
(icrgelyí I1nrc, Pincéd. 
<icrgclyi József. I\.ula. 
Gerhauscr Sándor (lovng). Ujpcsl. 
Gcrö örök .. l)unaszerdahelv. 
ÖZ\'. Gcsztcrédy Ferencné,· l~rcndn~d. 
liéczy Dezsö, Szarvas. 
iizv. Géczy Dezsö111\ Szarvas. 
(i0ezv firök .. Szarvas. 
Gidói'nlvy György, l·Ióchneziívúsúrhely (Vúsúrhcly-

kulas). 
Glasz .József, Budaürs. 
lilasz Józsefn{'. Zsú1nbék. 
öz\'. Glós ()ttón0. Sornogyjúd. 
Gliick Ferenc örök., ~fargilla. 

Glück Súndor, }{assu. 
Gliicksthal ?\Iór, Zenta. 
Goldbcrger Lajos, Békés. 
Goldblatt Ferenc, Sárospatak. 
Gon1bos. Zoltán, 13udapcst IX. 
Gonda .-\r1nin, Bia. 
Gonda I\ároly, l,cnli. 
Gonda l\Iihály, Nyíregyháza. 
Gordos .lános, I\:apos\'{~r. 
Gorka ...-\rpúd. A.lcsuL 
ö.7:."· Gosztonyi l\Iórné, .-\baujszina. 
Gohl Núndor, Egercsehi. 
Gödény Ilona, Debrecen. 
Gödény Sándor dr. örök„ :\""agykúlló. 
G.öllner Aurél, Bicske. 
özv. Gölll Púlné. Pécel. 
özv. Gön1bös L:íszlón{~, :\Iór. 
Gö1nbös Zoltún, :\fór. 
Gön1öry ,Júnos. Csongrád. 
Gönczi Sún1uel. Budapest VI. 
Gönczy Súndorné. sziil. \"Vei111·1'cf1 z 'f" so 1a, Aranyos. 

n1eggyes. 
Görhe Gyula. Baja. 
Görgey Dezső, Nagykúroly. 
~~~- „Görö_g ,T_cnöné, szül. Buday 
Gorog Laszlo, I\olozs\·úr. 
Görögh Péter In1rc, .\Iándok. 
Graef GuszlÚ\', Beszterce. 
Graef 'fihor, Budapest IX. 
Greuling F'crcnc, Cservenka. 
Grin1111 Hudolf, :'lfarlonvúsár. 

.Jlária, Bpcst X. 
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Griinrn Rudolfné örök„ Siklós. 
Gróh Eien1ér, 'fápiószcn~n1úrlon". 
Gróhrnann \'iln1os, Sopron. 
Grossinger János {okl. n1érnök). Ujvidék. 
Grossingcr l{úroly. lijYi<lék. 
Grósz Albe.rl. Cséffa. 
Grosz Borbála, I\.iskúndorozs1na. 
Grósz l)ezsö, Ujfchértó. 
Grósz Dezsőné, U jfehértó. 
Grósz Nagy f'erenc, Debrecen. 
Grózer Dezs6 dr., Borsodnádasd. 
özv. Grózcr Lajosné, Borsodnúdasd. 
Gröszer ~\Iik.lós, Torzsa. 
Gruber ;\:rpád, Budapest V. 
Grund Lajos, Szúszlckence. 
Griin"·Hlcl Gyula, Budapest \TII. 
Gulyás Bcnja111in, J\:ispcsl. 
liunst I1nrc. 'förökszenhnikJós. 
Gunsl l\:úroly, 'I'üriikszentrnik!ós. 
Gutf'rennd Arpúd. llódtnezíívúsárhcly. 
Guhnan Béla <lr„ Szalinárné1ncti. 
Gutln1a11n Súndor. Gyöngyös. 
Gul\vein Islvún, I\.ucora. 
Ciut•vcin László, Szabadka. 
Gvaluv Pú\, !\Iarosvásárhelv. 
ö;.v. ·Gycpessy Ferencné.· szül. Zérigh Erzsébet, 

'fiirjc. · 
Gyelvay Andor. l\.arúcsunú. 
Gvilnúlhy Béla, Pécs. 
<l)·orgye~·its 1Iilenkú, ·Felsökahol. 
Gyöngyösy Géza, Bl•rhallavúr. 
ÖZ\'. Györffy Józsefné, 1'.Iosonszentjános, 
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Gy~r:fy __ Lás~ló, I\:iskúnmajsa. 
9Y?.r1 __ h.al~an, Alsócsérnáton. 
uyorkos Pal örök., E:óka 
Györky Béla, I-Iévízgyörk. · 
Gyula:a. Ivy Tibor (vitéz nen1es 

d gyulafalvi), Rili·,ii·-1oszeg. 

Haag Jakab, Csonoplva. 
I-Iaas Géza, LGsonc. · 
Haas József, Nagysurány. 
Haas l\fiklós dr., ·Búdap~sl \'IL 
fiadnngy E. Antal, Sepsiszenl"vÖrrrv 
liadzsy Endre, Budapest \'I. 0

• ::.. · 

liaffner Ferencné Ercsi 
~zv. Haissinge-r J{,árolynÓ, Nvire"vh·'1z·1 
~zv. I-IaJ.ász Pálné, Gyömrií. · ri .. ' ·~ • 

ozv_. _I·In.1du. Ernilné. sztiI. Ton1hor Süra. l. 
I-Ta.1du fiugo, Alezöriics. \ass;i 
I-Tatdu József, Budapest \'I. 
I-I~lJnal Gyula, J{ufas. 
Hajnal Miklós. Makó. 
IIa.i~1ócz~' György, \'eszpréni. 
Hah!sz Béla. Budapest VII. 
I-Ialasz Imre-, Sárrétudvari 
I·Iali:isz Klára. Sze"e-d. · 
ITa1ász Pi:il dr„ J\'~lozsvár. 
IIalász Sándor Un"'·'ir I , b • . 

. :Ialbe-rg <?Hó, Szászrégen. 
ozv. lTallosy Endréné, Csávolv. 
I·Ialn1 Iván, Tokod. · 
I·Ialrn:í.gyi Ernii. Szárheg\·, 
Hummer Rudolf, Elek. · · 

35 
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özv. llanipek Lászlóné, Ily1rosbcré1ly. 
l"Iangai Levente dr., S~eged. 
J·fangay Dezsö, Nagyba~1ya. 
1-langay Dezsö, Szederkcny · 
I·lankó. Zoltán, I\:arcfalva. 
llaranlh Dezsö, Felsőbánya .. 
llarnik István, Nagykúta. 
llarcz Lajos, Pcstszenllörinc. 
I·Iarn1uth 11nre, Regöce. 
llarr .János, Nemesdéd. . _, 
I·Iarsánvi ](ároly, Budapesl XIV. 
I·Iartlaller Jenő dr., Szabadka. 
I·Iarhnann Christián, Bulkeszi. _ 
I·Iat\·:· I\:álnlánné, szül. Nen1cs Sarolta, I\:ólaj. 
I·IaÜcr Dávid, Hagály. 
I.Jaug János, Dunacséh. 
özv. I-Iauser ,Jánosné, Pécs. 
I·Iautzinger József, 'ré111(·1ul. 
l·Iavas .József, Szentes. 
l·Iavár Súndor. Péte1-r(•ve. 
I·Iáhn Dezsii. Uszod. 
J.Iiickel :\L 1\.úroly, lljpcsl. 
1-liiusser .T akai>, Búcsfckctchegy. 
I-lecser h.úlmán, Székclyudvarllcly. 
llccskó ·ran1ús. Go1nbos. 
Heczler Enül, OrgoYány. 
I·Icfflcr Ferenc, Ajka. 
I-Iegediis Endre. 1\.isújszállús. 
llcgccliis In1re (káli), Nagyvúrad. 
I-Ierredíis Zoltán, ftlargilta. 
J-IcSel Frigyes, Kóny és ~yö.rsövónyh:íza. 
llcgybíró .Jenö1 Nat,rykovacsJ. 

!·legyes Géza, Budapcsl IV. 
fizy, llegyesi Arpádné. Szatn1árhegy. 
J-Jcisz1er Gyurgyovánszky Aurél örök„ Zenta. 
1-Iekelc László, Enying. 
I-Iclczlcr 1'créz, Fél. 
IIell Aranka, Sopron. 
I-Icllcr László. Budapest VII. 
iizv. !-lenez I\.úrolyné, Veszpré1n. 
iizv. I·Icrcz Gúborné, Csepel. 
llcrczegh I1nrc, Júszfényszaru. 
I·Ierczegh Zoltún, Hahó. 
I-Ieringh l~rnö, Polgúr. 
özv. I-Icrkovich Sándorné, Pon1áz. 
1-Jcrtnnnn J únos, :\farosvúsúrhély. 
I-lern1ann Lajos, Zenta. 
I-Jernúdy Zsign1011d. Sárospatak. 
I-Ietényi Dénes örök .. Apostag. 
l-Iev<lricl1 l\:úrolv, ()roszka. 
Ilt~~lervárv llugÓ dr. iirök„ Budapest V. 
I férav A1;<lor dr„ Budapesl XII. 
!liba;· György dr. örök„ Eger. 
liinunclsha('h Gvu1a, .Alsólendva. 
Ilinffncr .Jenő, ·Pilis. 
I·Iinls „\dún1 (farkaslaki). Déda. 
I-Iints Viln1a (farkasla1d), Nyúrúdszcre<la. 
J·Iintz György dr., I\:olozsvúr. 
llodúszy Iván, Szo111halhcly. 
I·Iofhaucr Andor, I\.iszon1bor. 
liofcr Antal, Budapest \TIJI. 
lloffn1ann Géza, Dunaharaszli. 
I-Ioffn1ann Zoltá11, Nagyluc'ska. 
lloldy ~fagda, Doboz. 
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özv. llolicska Dezsőné. I~olozsvár. 
!-!olló Lajos, ~Iezőszilas és· Dég. ; 
IIollós Lászlóné, szü1. Gotlscfiling l\:ornélia. Lőrinci 
Hollós örök., l{övágóörs. 
Hollósy Pál, Zalaszántó. 
özv. I·Ionéczy Zoltánné, l{ispest. 
Horti Rudolf, Budapest VII. 
Hortobágyi ,József (vitéz), Sashalom. 
özv. liorváth A.ntalné, Budapest V. 
Horváth Dénes dr. (takácsi), Lövő. 
Horváth Gyulu, Küllöd. 
florváth József, Cegléd. 
florváth József, Pusztamérges. 

<Horváth József, Szatmárnémeti. 
I-Iorválh !{álmán, 1Iída1más. · 
özv. florváth Rárolvné, Bonchida. 
Horváth Lajos, Gáv~. 
Horváth 1Iihály, Fehérgyarmat. 
Horváth Ödön, Csány és !-Tori. 
Fforváth Sándor (vitéz). Tolna. 
llorváth Tibor, l\Iádéfal\'U. 
I-Iorváth Zoltán, Debrecen. 
liorváth Zoltán, Dernye. 
I-Iörömpö Imre, Eüdszentn1ihály. 
I!rabéczy Oszkár dr., Budapest IX. 
Hubacsek Kálmán, 11indszcnt. 
I-Iuher Ferenc, Nyergesújfalu. 
Hudák ''ilrnosné, szül. Papp L. ?\Iargit, Pécs. 
I-Iuszágh László. Zenta. 
Huszák_ Lajos, Pápakovácsi: 
I-Iuszár I{ároly, Badacsonyto111aj. 
Huszkay Lászlóné (vitéz). szül. Praeforl En1n1a, 

Kúuhaja. 

~:Iutsch.~nreiter Vimos, l{ótaj. 
ozv. llubner Józsefné, !(omló. 
llüvös László (botfai), Budapest VII. 

Ihász Nándor, Szentes. 
!lg László, .Apalin. 
I tin Dusán, U jvJdék. 
Ilkovits Jcn·ö József, Dolha. 
lile József, Szentes. 
Illés Ede dr., Budapest XII. 
Illyés Ernőné, szül. Császúr Irén, ;\fakfalva. 
Illyés Lajos, Bereck. 
Illykovics Jenő, Szobránc. 
Ilosvay Béla, ;\félykút. 
özv. Imre Józsefné, Csucsa. 
Imreh Gézáné {vitéz}, szül. llahni Sára, liart;i. 
l111rch Jenő, Ujha11l·yáu. 
Irgalmasrend, Budapest II. 
Irgalmasren<l, Eger. 
Irgalmasrend, Nagyvárad. 
Irgahnasrend, Pápa. 
Irgaln1asrend, Pécs. 
Irgaln1asrend, Szat111árnén1cti. 
Irgaln1asrend, \.iác. 
Ispán Jenő, Budapest VI. 
Istenes Ferenc. Udvard. 
Istók Irén, 1\Iakó. 
Istók 1\far_git, 1\Iakó. 
Ivanits l{ároly c.lr., I\:cszthclv. 
Iván „Arpád dr. örök., I\.isbé;. 
Iván j\Iargit, l{isbér. 
Ivity j\-fútyí1s, Pécs. 
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Ivkovics János, Szabadka. 
Izmael ?\Iárton, i\Iarosvúsárhely. 

Jaeger .Tcnéí, Székelykereszlúr._ 
Jaeger \ 7iklor, Székelykereszlur. . 
.Jakab .Arpád, (csiki) SzalmárnérnetJ. 
Jakab Barna, Ercndréd. 
Jakab Géza (rúkosdi), I~Iercegszölliís. 
. Jakab Géza, Szak1núr. . . r 
Jakabházy Zsign1ond dr. (ifj. szentúrahá1111). Bp.\· 
Jakobovits Emánuel, Ungvár. 
.1 nkubovich Dezső. T::rsckújvár. 
Jancsó !{álmán, Nyíregyháza. 
. lanilsárv Iván, Budapest II. 
.Tanits{u·~' László, Budapest XTII. 
Jankó Gyula (nemes), Györ (Ujváros). 
Jankovich Dénes, J\Iezötúr. 
Jankovich Istvánné, Pélervásij·a. 
Jankovich Zollán, ~leziítúr. 
J anovich István, 'r ál. 
Janovich István (ifj.), Etyek. 
Janthó 'fivadar (ne111esbükki). llerccgfalva. 
Jákó János. Ceµ1éd. 
özv. Jánossy Gézáné, Cegléd. 
.Tánváry Endre . .lászherény. 
.Tiiger Í(. József, Nyí:lug.~s .. 
Jeges Béla Soponya es J ... 1slang. 
Jeges Zo~'<1n, E:álóz. . 
.Tenev István dr. (nagyenyedi), Csepel. 
.lene)· Pál, Porcsaln1a. · 
Jeremiás Zollán, \1ár111ező. 
Jenőffy Miklós, Budapest IX. 

Jeszenszky Ernő (vitéz), Baj1nok. 
.Jeszenszky \T:liér, I\:apuvúr. 
.Tezovils 1\:áhnún, Csúz . 
.Jczsó Arlhur, ~Iedgyeshodzús. 
.J(~hn 1\nlal örök .. Sopron. 
,Jirovt•c Lúszló, Csúkvúr. 
.lohst Kúz1nér, Szigc\vúr. 
.fo!únkai Judit, liajós. 
.lóna örök., Bak!alórúnlhúza . 
.Jóna Súndor, :\lúra111arossziget. 
.lónap :\ladúrnl•. sziil. Szabó Eszter. f)ehrecen. 
dr. Jónús .Gézán('. (id.). Pl>cs . 
.Joviún· Pál, Budapest XIII. 
.Józan .József dr .. Iharosbt•rény . 
.Ji'izsa Lajos. Budapest III. 
.J6zsa Lajos }.lihúly. C:surgó. 
.Józsa S:'1ndor. :L\lihúly. I\:únhegyes. 
.Tuhav hnre. J)chrccen . 
.Juhú~z Islvún. Húd1nczilvúsúrhe!y. 
.Juhúsz ls\vún, \iún1ospércs. 
.Jung György. Bcszlcrce. 
iiz,·. .J urcczkY Bertalanné . .J olsva. 
.Justh Alfrl>d: Szentes. 
.Justh :\lfréd 1'úrsai. Szentes. 
.Juszkú Gyula. Acsn . 
Juszt ()szkúr. iirök., I\t'cel. 

Kaliay .Júnos. Húkosszenln1ihúly . 
Kabay Péter. Feg_vycrnek . 
Kacziún Sarolta. Pestújhely. 
Kada T~rzsl·heL BudapPst XTy. 
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1\ahler Frigyes, Csenger. 
I\ajdacsy Pál (nernes)„ Budatétény. 
l\aláb .Aladár, Tornyo!;!pálca. 
E:aiún Gvula, Budapest ·vrI. 
l\;1hnár Ístvún, Budapest \'III. 
I\:ahuúr Zoltán,. Székesfehérvár. 
ICandell György, Nagyhalúsz. 
Kanva János, Petrőc. 

1 
E:ap;)Jka József, I\aposvúr. 
h:aprinay Júnos, .l\Iagyarszögyén. 
!(ara Jenö, Szilúgynagyfalu. 
J\arabélvos Endre, V'eszprén1. 
Karabél~·os Endréné, \'cszpré111. 
Karádi ~En1il, Tiszabő. 
Kardos Zsi"n1ond örök., Sátoraljaújhely. 
I\arlovilz 1\dolf ni. kir. korn1ányföfanúcsos, Púpa. 
Karlovilz László, Pápa. 
I\arncr .-\.kos, Budapest XII. 
I\arvassv Júnos dr., Pinceb.;Iy. 
E:assai ;\.rthur, Budapest IX,: 
özv. I\asziba 1\úhnánné, ,Jászszentlászló és Szank. 
özv. cir. J(asztcr Üdönné, Zalaegerszeg. 
l(aszlncr Sándor, Budapest VIII. 
Kasztrincr Péter dr., Budapest XI\r. 
Kathonn Sándor, Nagyszöllős. 
Katona István, ?\Iindszent. 
I\.atona ;\largit, I\.ccskemét. 
özv. I\:a tona Zsign1ondné, I\.ecskemét. 
dr. E:atonáné Illés Zsófia, Nyíregyháza. 
1\:aufn1an Gyula, Battonya. 
I\:aufn1an i\IÜrgi!, Battonya-. 
Kaufmann Zoltán, Kassa. 

l{azay Adél Ilona, \ 1érfcsncsa. 
özv. l\:azay Endréné, Vértesacsa. 
ICádas Tibor, Budafok-J(clcnvölgy. 
E:ádár Andor, Sútoraljaújhcly. 
Kádár László, Büdszentnlih{Jy. 
I\:ákossy Zol lán, I\:örn1cnd. ~ 
l(áldor \'ilmos, Cece. 
J{áldori 1\Ielanie, Csepel. 
J{állay Imre (cötvcs siluándi), Geszt. 
I\.állay J{áln1án (eöl\·es sin1ándi), Jászkisér. 
J(állay Lajos Lúszló (eötres sitnándi), Földes és 

Teléllen. 
l(áhnf1n 1\nna, Záhony. 
1\áhnán Ernő, l\Iútészalka. 
J{áln1ún Géza (alpári), I\:crény. 
I\:áhnán Gézáné {alpúri), sziil. I\:iss Irén, Kerény. 
l{áhnán Jenő, Szen!la1uás. 
1\:áln1án Jenöné, szül. Novák Ilozália, Szentlunl<'.i.s. 
Kállnún J(úroly, Páty. 
I\:áln1án Súndor, Jászberény. 
özv. I\:áJnav IstYúnné, Nviradonv. 
ÖZ\'. h~álIH1}1 Zádorné, sicntgúl. ~ 
J(áposzlússy Géza, Debrecen. 
özv. I\:ároly .Ar1ninné, Budapest 1/J. 
1\:árpúti .Adolf, ~fiszaföldvár. 
I\:úrpáli Sándor, Isaszeg. 
I\:útai Gizella, Szcghaloni. 
Káiai Gyula, Budapest VI!I. 
Kátai István, Bőnyrétulap. 
!\:átai S. István, űfonor. 
Kefey János, Taktaharkány. 
l{egler Jakab, ŐrszáUás. 
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I\.clecsénvi Ferenc, Dunapatnj. 
l\.clc1nen. Bóhcrt, Nugyid~. 
I\.clenH~n Sándor, Zilah. 
I\.elcn-l'en ~fúria örök., Rozúlia. 
Kele1ucn Súnclornt\ Zilah. · -
Kcle1ncn Zollún. Súrszcnltnihúly. 
Keleti Ede, ).lunkúcs. 
Keller Héla, I\.ishcgycs. 
Kellner Géza, lfo1nrog<l. 
Kellner ()dön, l\liskolc. 
E.cn1liny Gvula. Budapest. \'Ill. 
l\.c1nény l1~nrc,. Hcgycsha1011L 
I\.cn1t'.·nv .Tcníí, lluszl. 
l\cqH~n~· ,lcnüné, I-Iuszt. 
Kcnu'.~nv László, Yároslüd. 
l\:c1npl~rné Pl·tcr ).[argit. Budapest IX. 
l\.cnde l~rvin, Budapest V. 
Kenessey Anlal, l\.apnvár. 
l\.cnéz Ferenc. Ócsa. 
Kt•nycres Gynrgy. Györ. 
Kerhull l)ánicl. Vcszprl•111. 
Kerekes Elclka.t Aliaújszúntó. 
Kerekes Islvúü~· Szentes. 
J{crcsc !ilargil, Sashnlo111. 
E.crcsztcs Arpúdné. \Tcszprl·nl. 
Keresztes Bl·la dr. (huszúry), Szeged. 
dr. l\.creszles i.\liklósné, szül. I\.ropp Ilona, Húkos-

palota. 
Keresztesi .József <lr., Burútka. 
Kercszll;iv .lúnos, Albertfalva. 
l\.l'reszté1~v Béla, Pécs. 
Kcrcszll•n)· Gyuláné, sz. Csillér)' {Te<l\;i.:g. 'Bp. VIII. 
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!~erényi Lajos, Nagyn1agyar. 
1\erpel György, Budapest \~. 
Kerpel Pál, Budapest 11. 
I~crpel Pálné, szü.l szcrgény-i Geist Henl·e, Bp. II. 
I~erpel Vihnos örök., Budapest \T. 
l~ers?hbaumrnaycr I\úroly, Eszlergo1n. 
l~crtesz Elcn1ér, Nagykőrös. 
l~ertész Ernő István, .Abádszalók. 
h.ertész József, Orosháza. 
l\eserü József, Győr. 
1\escrü l\liklós, Vasvúr. 
l~essler .Artúr örök., Felsőszúszújfalu. 
l~essler Gyula, Apc. 
I~essler Pál örök., Nagybocskó. 
h.eszler Ervin, l\::issa. 
ö_z_v .. I\ékessy Istvánné, Berettyószéplak. 
I~t;k~ ~rvin, Jászberény. 
I~:k~ E~·vin 'l'ársui, .Júszberény. 
I~:k.1 l\11klós dr„ llód1nezővásúrhely. 
l\cler .János, Gyula. 
I~é~di-E:ovúts Sándor, Cigánd. 
h.lurcr Antal, .Szegvár. 
l{iliún Béla, 'famási. 
ö~~Y: I\..iller Ernőné, J3udapesl III. 
h.1rald1 ,János dr., i\Iiskolc. 
I\irály B. Lajos, Bercel. 
I~~r~ly György, PeslszentcrzséheL 
l~~raly ·József, Szabad.szcntk.irálv. 
l~~r'.tly Mihály (vitéz), Ujpesl. -
l\1raly1 :c\Iiklós, E::on1úro111. 
1\is Lajos, Ujpest. 
l{is i\I. i\Iária dr„ !-leves. 
l{ishonlhy Zol!ú1~, Kondoros. 
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l\.iss Antal, Uraiujfalu. 
l\Jss Attila, Szőreg. 
I\:iss Ernő, Békés. • 
I(iss Ferenc, l{ötegy~n ... 
l{iss Gerő, Szatmárnemell. . . 

. J{iss György r:tvú~, Nagybaro<l. 
l{iss IslYán, Sz1kszo. • 
K.iss István, Törökkoppi~n~·· 
.. J Ernő Makó (UJvaros). 

lms · .: .... _ „1•1. • (Ujvárosi. J{iss J. Erno orok„ n a ... o. 
I\:iss József, Szilúgyso~lyo. 
].. L ·05 dr I\:istelek. 
\ISS . UJ . „ . S erred (Felsőváros)· 

dr. l\.iss L_aJ?sn~:.l zy? rr. cs l\:eresztes Ilona, Szeged. I\.iss Lászlone, szu . ,toa 
! .. Péter Diósjenő. . d ·t XI 
\.ISS ' , . ··1 H. ff 1'créz1a, Bu apes ' . J{iss Sándornc, szu · u . . 

1 1\.isvölrryi l\liron l\lihály ~vllez), l{o ozs. 
özv. Ifiszely I111réné,. j\faJs. 
J\.lasz Rudolf, So1norja. 
I\.lein En1il, I\.aba. . 
1-1 . l'ei·eiic Ne111esb1kk. 
\. Clll • • l " ·· . .. l'l . 1 G)·11l:1né Nagy \:Oros. OZV. i Cll ' '. .... 
l\]ein Jenö, ,Júszladany. „ „ 

I\.leinruth l{áln1ánné, Felsulen<l\ ,i. 

}{leit:ch Lá~z.ló~: l~islz~~nb~~·ldogasszonyf alva. 
dr. l\Jokocs.n h.a;9 Y „' 
I\luhecz Pál, St~lgo!arJ~~l· Elei- Livia Bpest ''III. 
d . 1· 0 T Zollanne, ~:u · \. . ' 

r. \.ll 
1 

. d G''rrrényszeninnre. E'..nöpflcr Zs1gmon ' o o 
<lr. l{ocsis Endréné, Szeg;d. 
l{ocsis In1re, B:r<lap:st \ · 
l{ocsis János, Nagylozs. 

I{ocsiss Dezső, Eiesd. 
Kocsuba Elemér, Budapest \'IL 
I\óczián Dezséi, Berzence. 
J(oczka Pál, Szolnok. 
Kodrik I{ároly dr„ \'álla,i. 
J{ohut Pál, Barcs . 
f(olbay Rudolf. Dévavünya. 
ICoIIár Gahriella, \'ásárosnan1énv. 
J{oJos Barnabás, Szerencs. ~ 
I{olos György, Fajsz. 
ICoiozsváry .József, Oiáhszenlgyörgy. 
Komlósi Károly, Mélykút. 
J(om1óssy Károly (kisf aludj). Siirközújlak. 
I\oncz András (nagysolyn1osi). SzékeiyndvnrhPly. 
J(onkoly Dezső, I·IódrneziJvásárheh·. 
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I\onr{tci Géza dr„ Budapest \'fTr: 
l{on.rád }{áin1án, Csíkszenhnii.rlon l>s T11snúd-fiird\í, 
I\onyáry Béla, Fertőszentmiklós. 
Kopácsi Sándor, Budnpesl \'T. 
I\opácsi S~índor T:irsai, Budapest \.~f. 
I\opp Dezső, Baja. 
Ozv. J(oppiiny \riimosné, Budapest VIII. 
J(oráni Zoltán, Budapest XIII. 
Korányi ?\fiklós dr„ Budapest '\'III. 
ÖZ\'. I\orhuly ?\fiklósn(>. Gyergyószentmiklós. 
I\orcsok Béla .. Jászdózsa. 
özv. I\oreck Frigyesné, -I\.feziiriics. 

Korelkó Gézáné, Bnjna. 

Dénes, I\ölesd (Torrnáskölesd). 
I\álrnán, Tasnádszántó. 
Olló, Budapest VI. 
''iklor, Budapest ·vr. 
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Korn1ánv Géza, Fehérgyarn1al. 
Korn1os ~Aladár, Budapest ''· .., , 

„ Korn1os Aladárnt\ szül. 1'suk E:zscbet, Dp. \'. 
Öz\·. J(ornhnffcr ,Józsefné, l\.tikcpcrcs. 
l~oroknav Lúszló, Lébény. 
Kórós Js~tvún, Rákospalota. 
i.::orosv J\.úroly, E:étcgyhúza. 
J\.ory 1'ibor, Nagysajó. 
l\.ósa I\_ároly. \T crchl~ly. 
I\.ósa ürfik„ \'crchl·ly. 
Kósa Súndor. Sárospalnk. 
J\:osak ·rhco<lor, Csúklorny~i. 
I\.ossulh Lúszló, I3ékéscsaba. 
1\.olsis .lo\:'in. HépccszcnH~rc. ... ,. 
Kotsv Ferenc, Siófok és Siófok-lurdolelep. 
Kovt;csics 1\.n·si111ir dr .. Csáktornya. 
Kovacsóczy Istvún (csejlhei), h~iiszcg. 
1\:ovách ·r·ilia1nl·r, h'..01náro111. 
Kovács Andor, :\la rnsvúsúrhcly. 
Knvúcs Barnahús, Józsa. ... ~:-
1\.ov:ícs Béla, 13alatonfiirc<l-tu;·do., 
l\.ovúcs Dotnokosnl~. l\.olozsvar. „ · 

özv. Kovács Ignúcné, 1\.ászonalttz. 
}\.o\·ács István, Bl·kés. 
J\.ovúcs István, Sza1aC$. 
l\.ovács .lúnos. Sza\n1ú.rné111etA. 
i.izv. 1\.ovúcs ,Józsefné, 11ez6szna~ és lJég. 
Kovúc.s I\.áliuún, 
özv. I\.ovács Lnjosnl~, 
l\.ovúcs László, Bicske. 

H:ovúcs Lúszló, ~'::,i~'.];~:;;,\iK~;.t "'·' 
1\.ovács Lúszló, 
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1\:ovács l\Iil:úly. (sikari)_, _I\:ccskc111ét (Lak •lelek) 
I\:ovács Üd 11n '[ ' l · o e, sz. 1, cszaros 1,Ielanie d. B 1 I\:ovúcs ·rainús, S!ridóvúr. 1 

• p. IT 
E:ovúcs Zol!:ín (uzoni), J\:olozsvúr. 
özv. l\:o\·úss~· .Arpúdné, Szahnárnéincli 
B. I\:ová!isy Ist,·án, Fcisövisó. · 
Kov_frls Aladúr (vitéz), Budapest I!l. 
.J: h.ovú!s Béla· l\Iihály. Balalonlelle. 
h.ováts Dénes, Nyúrádszcreda. 
I\.ov{tls Gyula, Sárbogúrd. 
l\.ovúls Jslv:ín, Rúkóczifalva. 
ü__zv. I\:ovúts I\:álinánné, R:íkóczifah·a. 
h.ovúts 1\.úrolv, I-Ioclász. 
1\ovúls Lúsz!Ó, 'J'iszadob 
L. l\:o,~:íls 'J'ihor. I-Iajclus~í1nson. 
Kozclka Béla, Kns!-la. 
Kozn1a Júnos, Gyergyószenln1iklös-. 
h'.oz1núry Zol!:íi1. Ciöne. 
üz,-, Kozn1úry Zollúnnt~. Giinc. 
I\.<'.íhahny Elek. Balnssag,·arrnaL 
Kölcsei I\:cndc .\fih{tlyn't:. sziil. Lukúes .-\gn('s. 

I)erecsénv. 
i~~1niicsy 1\.úln1ún, Szigct.szc11ln1iklós. 
hopcczy Súndor. Ada. 
!~iirn1:1.'.dy Elcn1ér, Budapest "\'IL 
oz,·. honnendy E::úI1nánné, J\arúd. 
1\.. E:ör1nendy Súndor. Budakeszi. 
öz,-. I\.iirössy Istvúnné, Nni:t\'kúla. 
I{ih:iiss~· 'I'ihor. Gyiinesbiikl~.~ 
Köszcghy József, Csantavl>r. 
I\:övúri ,József. l'\IarosvúsárhelY. 
I\.övesd:v Ltíszló. :\pahida. · 
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I\:övesdyné Eperjessy ::\fargit, Apahida. 
I\:racz Gusztáv, Dragoinérfalva. 
E:raigcr Islván, Szinérváralja. 
l{rassy Félix, B,ácsbokod. 
l{rasznai József, Son1ogyvár. 
·I\raus Ferenc, ITóclság. 
özv. J{rausz ::\Iiklósné, .?\lárarna:rossziget. 
}{rausz Oltó, J{olozsvár. 
l\:ránczly Ferenc örök., Szegvár. 
I\ránitz Imre, Dombegyház. 
J{riimcr Szilárd, Szolnok. 
J{rebsz Géza, Budapest Xl\'. 
!{reuz Valdemár, l\Iihályi. 
J{rébesz László örökfr"Pilisvörösvúr. 
l(rén1er Lajos (ballai), Dés. 
Kréler Endre, Dárda. 
I\.réter Jakab, Péterréve. 
J{rier Svbilla, Gödöllő. 
E:rinitzk-v Pál, Seregélyes. 
özv. l{rfsár 1\la<lárné, Púsztó. 
J(ristó Nagy István, llód111ezövúsárhely. 
Kristóf ·Lajos, l{iskunn1ajsa. 
J(ucsera Imre, Léva. 
l{ucsera László, Ipolyság. 
J(udar Jenö dr. örök., Nógráveröce. 
I\.ueres l{ároly, Nagyszalonla, 
Kugler István, Bátaszék. ~ 
Kun Aladár, Budapest IX. 
özv. J{ún Istvánné, Bilke. 
I\:úntan1ási Gyula, Sajókaza. 
l\urtz Endre, Törökbálint. 
l{urucz Tivadar, Szikszó. 

l{utassy I\áln1án; 1Iajduhöszörn1ény. 
I{uti I{áln1án, Törökszentmiklós. 
J{uzmánvi Gyula, Csabrendek. 
I\iirthv P:íJ, ·Bihartorda és Nagyrábé. 
I\:ürth\· Pálné, sziiI. Raszlorich ~Jária. ?\'agyrúhé. 
I\iittel~ Dezsií dr .. I\örmend. 
l{iillel DezsiJ dr., l{öszeg. 

Laczka ,József, l{olozsvár. 
Ladányi Andor, Budapest VI. 
Ladányi Lajos, l{ölcse. 
Lajbel~ Jenö dr„ Budapest \TII. 
l .... ajos Tibor, Dunaszekcső. 
Lakatos An!aL Sövénvháza. 
Lakner Gyulá1~é, Sajószöged. 
La1nberg Károly, Budapest XIII. 
Lambov László, l{ispcst. 
Lang iózsef, Budapest ITT. 
Langer l{ároly. Sarud. 
Langhof László, Topolya. 
Lassánvi ,Jenő, Szolnok. 
Öz\·. LÜssúnyi Józsefné, Debrecen. 
Lassú Nándor. Pestszentl6rinc. 
Laszlovszkv .János. ~fczökövesd. 
özv. LatinÖvits G{>z:íné (horsodi). Crgh;dht'rci:!. 
Latinovits Ödön (borsodi), Ceglédbercel. 
Laulner Lajos. Törtel. 
Lii1n Sándor· l\úroly, Budapest ·vr. 
L:íng Oszkár, Soroksúr. 
Lártg Pé!e.r. Rákospnlota. 
Lií.possy I\ároly. Aisóvcrcckc és \ 7o1óc. 
Liircncz László Tompa. 

31) 
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Lárencz László (ifj), Júnoshal1na. 
dr. Lúszay Géziiné. 'rcszpré111. 
László Bertalan, I\ápolnúsnyék. 
Lúszló Béla, lingvár. 
László Islván, Etéd. 
László .T. l\últnún, Zs:í1nhok. 

. Lúszló Jenií. I\.°olozsvár. 
Lúzúr Dezső, Né111ctlad. 
Lázár János. :L\lezöcsát. 
Lázúr József, Budapest VIII. 
Lázár :L\Iiklós, Gyergyó~ienllniklós .. 
özv. Lázár \'iklornl·, G!>'erh'J'Ószenhniklós. 
Leg111ánn Jakab, Súrosfa. 
Lehr Jakah, Zornbor. 
Lehr Júnos, Ujvcrbúsz. 
Lcinzinger Gyula örök .. Szeged. 
özv. Lelovíls Józsefné, Sopron. 
Le1nberko\·ics Ernö. Ujpest. 
Lcn1herkovics Erniiné. sziil. Illl·sy l\:lúra, Ujpc<i!. 
Lendvai .-\ladúr. l!ngvúr. 
Lendvuy Endre. Csorna. 
Lendva;· Lajos, J\öszeg. 
Lendvay Lajos Fiai,· l\:iíszeg. 
Lengyel Antal, Nyírn1ada. 
Lengyel Bl~la, Bocsúrl:ipujlii. 
Lengyel EndrC'. Húkoshcgy. 
Lengyel f„ajos. Lajnsn1izse. 
Lengyel Lúszló, :\Icdgycscgyhúza. 
özv. ifj. Lengyel Sa1nuné. SK:ékl1lykercszlúr. 
Lcövcv Zoltán, Nvírtass. 
Lcskó. 'riltnos. Sz~gcd (IJ jszcgcd). 
LeszkoYúc ~Iill·!a, Óverbás7,, 

e ÖZ\'. Lcszko\'ÚC :\Ulétáné, Óvcrbiisz. 
l„éderer Ervin, Budapest l\'. 
I élnuinyi Istvún. Szabadka-Nagyfény. 
Lévai déza, I·Iajasd. 
Lévay .Józ:::f.'J', Solt. . 
Lévolt Is'":'in úr., Pcstszcnterzscbct. 
Lihcr B0L1, Kaposvár. 
Liebinnn J)c1~éi, Budapest 'TII. 
Ligeti Ernő. J\alocsa. . . 
Li·ppe I1nrc, Húkosszcn_l~1~1haly. 
Liptai A\Lcrl, Bcretty~uJfalu. 
Lissauc-r En1il, 'f'ornalJa. 
Liischel I~nlil, Dés. 
Lollok Lúszló, Hudahányn. 
Lo1nhay Béla (vitéz), :\liskolc. 
Loolz i{ ichúrcl, l\:ö111lií. 
Losonczy Ferenc, :\losonszolnok. 
Lovasy J)eZsü, Kaloc5a. 
Lovas~\' örök .. Baja. 
Löbl l1;11·e dr„ Szeged. 
Löchcrer liyula, Soroksár. 
Lüchcrcr 'I'a111ús, Budapest IX. 
Löffler :\Iarcell. Csíkszereda. 
Lörincz Sándor. Szirák. 
Lödnczy Lajos, Csö1nör. · 
ÖZ\'. Liirinczy Lúszlóné. Békl~sc5aha. 
Lil'"" Elen1ér. Szainosújyár. 
Lugt)si Béla, l<:rcsi. 
Lukúcs Dl'nes. Budapest, XIII. 
Lukács Ferenc. Budapest II. 
Lukúcs Ferenc .. l{qlozsvár. 
Li1kíl.cs In1re. BodYuszilas. 



Lukács László, .Apátfalva és :\Iagyarcsanád. . 
Lukács Lászlóné, szül. Tápay Sára, Apátfalva. 
Lukács Tibor, Budapest III. 
Lukács \ 1iln1os, Nagykanizsa. 
Lukácsy ZoHún, Rákosszcnln1ihál:-i·. 
Lukács~· Zoltúnné, szül. neiler Hózsa. Húkosszent-

iuih6Jy. 
Lukáts Béla (ettrckarcsai), Székesfehérvár. 
Lukinich Dezső (id.), Pilisborosjcn6. 
Lukinich Dezső (ifj.), Szegvár. 
I„ux A.rnold, Debrcce ••. 
Liigncr l{amill, Sái-osfa. 

:t\[adarassy András, l{assa. 
i\[aderspach Endre dr., Hiikosligel. 
özv. ).[agará.Scvich ·Bozsidárné, Palánka. 
özv. ~fagay J{álmánné, Budapest \iJf. 
:\tagi 1Iihály, Ge!'izlely. 
i\Iagos3 Sándor, Nagykálló. 
;\fagya'f)·-I{ossa Gus·z!á,·;· Budapest XL 
~Iagyary-l{ossa László, Budapest \ 7I. 
:\[agyary-l{ossa Sándor, Székesfehérvár. 
öz,·. l\-[aier G:-i·örgyné, Dombegyház. 
:\Iajor Agoslon (dicsiiszen!Jnárloni). J{islelek. 
Major Elek, Tarján. 
i\Iajor István (dicsöszcnln1árloni), J{únszcnt-

miklós. 
i\[ajor László Pál, l)cbrccen. 
özv. J\[ajor l\fihályné. Debrecen. 
1\.Ia,iorossy Béla, Budapest XI\1• 

Majos Pál, Budapest VI. 
Majzik Miklós, Kassa. 

i\Iakai E1nil, Füzesgyarn1at. 
1lakay Anlal, llódsúg. 
i\Iakay I\úroly, I\.iskúnhalas. 
özv. J\Iakray Józsefné, Szany. 
:\Iakray László dr., Baja. 
:\lan I\.ornél, Ér111ihályfalva. 
11andel József örök„ Debrecen. 
?v!andics Béla, i\Iáramarosszigcl. 
;\Iandzúk József, Nagydobos. 
:\lann Géza dr., Budapest X. 
dr. 11anyúkné Szalhn1áry lYúnka, J)itró. 
özv. i\Iarberger Gyuláné, Budapest V. 
i\larinczer ,lenö, ni. kir. kor1núnylanúcsos, Csorna. / 

i\Iarkovics Antal, BúcsföldYúr. 
i\Iarkovics Pál, Győr. 
Markovits ,Jenö, Budapest Vlt. 
J\Iarosi Adolf, UngYúr. 
?\Iarosi :.\Iiklós, üng\'úr. 
J\Iarostöi Isl\'Ún, Szeged. (Felslikiizpont:1. 
?lfarsó 2\[etzger Ede. Sajúkazin(', 
1Iartino,·ich .:\rpúd. i\'agy\·úra1!. 
:\Iarlinovich . .ii.rpádné. !\agy\·ún1d. 
?-.Iarton Szilárd. Núdasd. 
i\Iassánvi Géza. Galánl:i. 
:\Iassún\·i J\fária, Gnlúnla. 
i\Iatavo~·szky Guszlá\·. Szerencs. 
i\Iathéser ,lenö, 1\Iakó. 
Thiatolcsy Gúbor dr., Puszlaszaholcs. 
1\Iatolcsy István, Adúnd. 
özv. dr . .\Iatolcsy Kúrolyné (vitéz), Budapest \ 7III. 
dr. 1-Iatolcsyné ·\'ajda Ilona, ~;\dony. 
?\fallyasovszky Gyula. Tornn. 
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~Iauer Hichárd, Ujszivác. 
i\Iauksinszkv A.nlal, Dotnhó. 
l\laurer A.ncior, l\:assa.' 
Maurer Kornél dr., Budapest XIV. 
l\.layer J<~úroly, Pécs. 
1·Iácz .\kos, Gvon1a. 
l\.Iácz ...-\kos ö;·ök., Gyo1na. 
özv. l\.lúdav 1\ladár1l~, Gvo1na. 
i\[ály Lúszfó, Budapest x: 
l\~(u1d! .Jcntí dr., Ztclncgerszcp. 
l\fándi-Szahó Béla, Eger. '""-
1\.Iándy István dr., Polgúrdi. 
1'.Iánd\· I\:árolvné, szül. Orhán ;\láda, Nagyn1ágocs. 
l\.Iánit)• Sze\;é~·, 'l'opolya. 
l\Iúnya .József V-ecsés-Csákyligcl. 
i\Iányay Lajos (vitéz), I\:assa. 
\!árkus Dezsö. ''ún1os111ikola. 
;\Iárkus Gvula. ~Iecsekszaholcs. 
).!árkus I\Ornél, Go111ba. 
l\.fárkus 1Iúrton, \reszpré1nvarsúny. 
l\lárton .János, Núdud\·nr. 
:\Iárlonfi Lúszló <lr., I\:olozsvúr. 
?\Iásity l\.liklós, Ujvidék. 
l\Iátéffy Endre, "fúrkeve. 
\Iáthé ~l\Iihály. Szeged. 
.:\Iáthé-Szahó ;\[argil, I\:olozsvúr. 
:\Iátvus Bálint, \'cszpréni. 
~\lec~ Balogh Ferenc dr., Barcs. 
özv. i\lccs Balogh LaJosné. Nagyinúgócs. 
l\ledgyessy György, Baracs. 
i\Iedreczky Nándor, Ikervúr. 
!\fedrcczky Núndor, Sín1asúg. 

.i\Iedveczky l\Iiklós, Nagynu1ros. 
?i.Iedvegy Béla, Békéscsaba. 
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\ledzibroclszky Ignúc, .Túszalsószen tgyörgy. 
\lcdzidbrodszky lgnúcné, szül. Szauer I\:onst:intia, 

.Jászalsószentgyörgy. 
:\lcisels Andor. Budapest \'I. 
.i\feisels I1nrc, J\Iúrainarossziget. 
\Ieisels Irén, Abaújszúntó. 
öz\' . .i\feisels .i\!iklósné, Abaújszúnt6. 
:\Iclzer .>\lberl, Beszterce. · 
.i\Ienich Ist\'Úll, Egyházusr:ídócz. 
l\Ienner Ödön, DióSf,')'i>r-·vasgyár. 
?-.Icnner Zoltán, J)iósgyör-Pereceshúnyate!ep. 
\Iercz J.,úszló dr., Budapest IX. 
:\Ierész Gyi5zö, .Ajnácskii. 
\Icrkel ()!ló, Ószivúc. 
:\lerkly Belus József dr .. Nagykanizsa. 
>.Icrk_iy Belus Lajos. Nciucsvid. 
?-.lerth~i .-\goston. Blikk.üsd. 
>.Jertha Lajos, Pécs. 
:.\Iervai Géza; Kisújszúllús. 
l\Ieslcr Lúszló, Cegléd. 
1.Iesler Núndor, Bilkc. 
:\lcster Sún<lor, Irsa. 
~Icts Balogh Súndor. 1\isújsz{illús . 
j\lcts Gúhor, Sar1nas:íg. 
?-.Iezei (iyuln, Szahadszúllú:-;. 
:.\lczei .JÓzscf, Bocsúr!apujtö. 
>.Iez(í I~rniiné, szül. 1\:rdn EsztL'r, \'.agyvúrad. 
:\11."gay .·\rpúd, I\assa. 
l\Iéra \riklor, Szúszrégcn. . 
:\Iészúros linrc, Szeged (Alsúközpon t). 
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.\ICszúros I111re, Szendrő . 

.\lészúros l1uréné, Szeged (Alsóközpont). 

.\lészúros István, Gáborján. 
:\lészúros Istvánné, szül. Nagy .l\Iargit, Jászszenl~ 

antlrás. 
özv. 2\lészúros Józsefné, Boróc. 
.Jlészáros Zoltán dr., 1'.liskolc. 
Mészöly }!útyás, Budapest VII. 
2\lézes J..lihúlyné (ifj.), Ostffyasszonyfa. 
.\liclicls Gvula, Ujvidék.·,' 
:\lichl Géz~, 'fala. 
i\Iiclu1a 2\fihúly, Pápa. 
.\lih~Llovits Jenö dr., Debrecen. 
.?\Iihalovits Jenő örök., Debrecen. 
ldihályi Lajos, Nagyvárad. 
Alikecz Zoltán, I\:eu1ccse. 
?llikcs Edit, Debrecen. 
?\Iikes Elek, 'förök!;zcntmiklós. 
özv. 2\Iikes Ferenc.né, I\:iskúnhalas. 
:\Iikle lslvún, IJernádzsadány. 
özv. 2\liklós Aladárné, Rákospalota. 
:\fikó Súndor, Budapest VII. 
.\liksa Gyula (Diód~\' úrallyai), Csenger. 
l\Iilosev Zsivojin, Ófutak. 
::\liovúcz l1nre, l\lagyarn1ccske. 
?\Iischinger Viktor dr„ Dé.<:. 
?\Iispál H.udolf. liódmezövásárhely. 
i\Iilleln1an .Jenő, I\aposvár. 
::\Ióczár Gúbor, Dávod. 
üz\·. Dc 2\Iodcr Dénesné, .Jászladány. 
özv. 2\Iodra Lászlóné, sz. l{elecsényi Ilona. Bp. \rrr. 
i\Iodrcsin Júnos, Biicskossuthfa1va. 
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;.\Ioesz .i\Iiksa, l{iskon1áron1 (I\:omárváros) . 
.i\lohilla Rezső örök„ Győr. 
l\lohr Imre, Iiőszeg . 
Moidl Béla, Budapest VIII. 
özv . .l\loJnár A. Dánielné, J)unaszekcső. 
;.\folnár .Albert dr„ Tiszabő. 
i\Iolnár A.lfréd dr„ Budapest IV . 
.i\lolnár 1\lfrécl dr. Túrsa, Budapest IV. 
l\Iolnár i\nlal, Pestszentin1re. 
Molnár Gyula, Ujfehértó, 
l\Iolnár Jenőné, szül. Schultz l"rida, Do1nosz!ó 
özv. ?\.Iolnár J{áln1ánné (nemes), l\Iiskolc. . 
l\folnár L{1szló, Cibakháza . 
.íl-folnár Lúszló örök., 1'églás . 
::\folnár .i\lihály, Orosháza. 
l\Iolnár 1\Iihály, Szalluúrnézueli. 
1\:. 1\folnár 2\fiklós, Ók(!cske. 

:\Iolnár ::\Uklós (kön1liidi), Gy<ir (:'\údor\·(1ros}. 
ÖZY • ..\Iolnúr .i\Iifolósné, Szob. 
..\Iór Gyula, Dunaharaszti. 
.:\Iór Lajos, Sátoraljaújhely. 
.l\Iór Sándor örök„ Bcregszúsz. 
öz,-, vitéz l\Ióry 'fan1ásné, Székesfehér,·úr . 
.i\Ioryay ,József örök„ .i\IezököYesd. · 
l\Ioskovits !\Iárton, Sajószentpéter. 
.i\fosl Hudolf, lioruok!erenve. 
.i\Joys .Túnos. Nvírkarftsz. ~ 
::\fózes Elen1ér, ·Algyő. 
<lr . .i\fnnkúcsy Gyulúné, sz. Nérncth llon:i, HúckeYl' 
dr. ~Iuró LúszlónP. sziil. C:sonka Vilnu1 Bnr:1nya~ 

szen llörinc. ' 
:\liihlrad .Jenií, UjpPsl. 
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:\Iüller Lúszló, TiszasUly. 
özv. :.\Iiifler ;\fórné. I-Iódincziívúsúrhcly. 
:\liillcr \'i!n1os 111. kir. konnúnytanúesos. Húkos~ 

palota. 
özv. :\Iíinich Hudolfnf.. :\Iarcali. 
özv. :.\Iiinsler hnrénl'. .1ászapúti. 
:\Iiins!cr Súndor. Nagyoroszi. 

dr. Nagel Istvánnl', IÍudapcsl !\"-. 
özv.· Nagy Bélúnl> (lukaf:~lvi). Bíinyrélalap. 
l\1agy Béla (,·ill>z scpsisZenlgyiirgyi !ófö) iiriik .. 

f.Iú ratnarosszigel. 
dr. Nagy Bl·lú1u", szül. Berkó :\Iúria. Budapest I\'. 
Hcgl·czi !\'agy Bl"lúnl', sziit. (ic'ihel :\fargit, Pécs. 
Vecsci Nagv Dczstí, Egcrl's. 
·Nagy E . .ft~níí, 1~övcskú!. 
Nagy Elek. :\lt·csckalju. 
Nagy Ele1nér. Csongr:íd. 
Nagy J~rnö, Pocsaj. 
Nagy Ferenc, Cs{•pa. 
Nagy Frigyes dr. örök .. l~únhegyes. 
özv. :\'agy (iyörgyn{~. Szeged. 
N:1gy ln1re. Budapest VII. 
Nagy In1re. Peslszenlcrzsl•bet. 
Nagy Iinrc, Szolnok. 
Nag)· IslYÚll. !;'ok.tii. 
Nagy Istvún. Púrkúny. 
i\agy IslYún. örök .. AYasfeisiifalu c!s Bikszúd. 
Nagy .Júnos. Gúcloros. 
:\;.igy Jenií. Bonchida. 
Nagy Jc-nil, l)on1brúd. 
Nagy Jenií, ).JarosYúsúrhely. 
Nagy József. J{úpolnn. 

N'<ig,· I\<i.lt11·· z 
N• · .tn. ..-a")"\"lr6/··1s 

''l"J' ]\/1 ] b < • ''. ' 
· r' 0 'ro Y, I\rvirrics·í 1 
N:inv I ·· ·· 1 · • • ·' ( · ' o. „.1sz o, Zo1nhor 
!\agy L:iszló (lJ' l „,". . 
J\·„.-1· 'r '11ocs,u) C1nkol·1 
"" t n·1„,· I . . 1 l " 

'I'nk·íc·' 'I\7; .„ur~1n_(. liísúrk:íny, 
I\rarT,1· '1~.-,·I u(gl~ Lc!Jr<ind, Széke.sf~h{•f1"'11· 

0 < 0 .... ,.,11 p. . ' . 
N~1u~· Zoli' 0

1· ' ' . ancpJcseh. o. _, .111. ker\"lr 
Nagv1r\·i)„ .. l'I . ' · 
,:, • o,-_ , .1 :. en1er, I\'a"rcenJ· 
~'· 1 Il Sandor S·, 1 .- . t;· . '· '?\'.' f . • Zd Ill.!! Jll'illC!J 
'.~'e a.s Iinre, 7\'virbútor · 
l\nd;isdv f" · - · 
„ · • • • .inos, horond 
PZV. J\':ída.skv s ·1.- • 1 •. 
.L\'ün 1\ürol\· • B, z.':11 c ne. Csania,·ér . 
.i'h"tn<is.sy s.~,;do;~10(1'1t:.) u . 
'\1. • 1 · /. ' 11 "\"li' 
"~.1111 , anos, .\Iisz!úif·!l ~ , , 
N·1<>el e. ' II . 

• ·ti e ieza. Budapest \'IfI 
?\edelykov Zsi1·J·,·, S· ·11 . . N \. . ' ZI l'ICS 
~;e1n:s Súndor. Dt'n1P~1vl~·í;.:1 
;,cnicnvi l\" d · ' „ · 
, ·· • .in oi·. Budapest J \ 

:\enadovics ()/rr'I lf" .
1
.
1 

. ' 
N 1 O'• j\"J(t·~ 
' eru< a N:índor dr . 1· .. 
ö· . N ·· \C\ crnies. 
Z\. i elkovszkv .Józscfnt• 1' . 

I\retko\·szl·v I „ ·:. 1 · ·:. , cngPlie. 
:-..r \.. „.1.sz o, l enrrcJic 
i,e!zasek Hezs,·í ']' 1 ° · 
N• .. • () fl'! 
1 ·eu\Yell P·il 1- . '· 

~ , \OHH!l'Olll. 

r, Aurél, Pt!cs\":Írad 
Ncn1eth Andr"1s 1· 1 : 
„ • ·' \O ozs\"ar 
ozv, l'·lénte!h .\ · · . · 
N, • znunnc, Bud·1pest f\'. 
1 cn1eth .Túnos, Biikk. ' . 

.János, l':ógrüdverőcc 
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l\én1cth .József, Gúta. 
Németh .Józsefné, szül. Ráth li.Iária, l\farcali. 
Né1neth László (etdöbényci), Debrecen. 
Németh Lóránd. Nagyvárad. 
Né1neth Sándor, Ráckeve. 
Nén1elh Sándor örök„ Ráckeve. 
Nén1elh 'I'ihor dr„ Püspökladány. 
Nén1etváry János (vitéz), li.Iiskolc. 
Nikolájcvits Vladimir Szabadka. 
Nikolics li.filivoj, Sopi;~n. 
Nikolilv Pú!, Mohol. 
Nintll ~János, Esterháza. 
Nits Gyula, Szamosújvár. 
Nits János örök„ Szan1osújvár. 
Nits Sándor. I\.raszna, (Szilágyballa). 
Nizsalovszky István, Györszcntrnúrton. 
Nonn .János. Nagykároly. 
Novák Sándor, Pe1söc. 
Novotny .Andor, Szepetl~. 
Nozdroviczi Pál, Hin1aszo1nbat. 
dr. Nyakas Lúszlóné, szül. Duhrauszky En1ilia, 

llajdúnánás. 
Nyáryné kötnlödi ?-.1olnár A.nna, Bpcst V. 
Nyilassy Agoston. Szeged (Felsiiváros). 
Nyitray István, Zsáka. 
Nyitray Tibor, ?-.Iezötúr 
Nyomúrkay József, Perlak. 

Ohmacht Róbertné, Budapest IV. 
Olúh Arpád (horsai), Vaskút.. · 
Oláh József, Nagykőrös. 
Ol:íh László, Szenle5. 

6zv. 0/.-.i·t E 578 " 'n1il . e . 
:Jllvtinyi Zoft·· ne: .. ·'~akünydoroszJ. 
oz,·. OrJ .r un,_ I\1svarda. o. 
o 1 • J.tn Ignacné ör„1-

r >an Gvörrr. N ° \„ Ralntonr·. 
öz,·. dr Ü .ti). 1 agylucska. lltcc/-fiird(L 
0 . . r1en1 Gvul·íné J" 

ricnt TestvéreJ· . 1· 'l . \olozs\':ir 
Orient Tes!v, „1~· • \..o ozsvúr: · 
0 c1 t \ f·1rs'1 1- l r1nos Ilona, 1-fó l ' ·„' •• \o qzs\'ú1-. 
Ornslein Izid . ~ Inezovas;irhcJv. 
Orosz F . o1. rarcnI. . 
0 _e1 enc (hnl::isfni) n 

rosz .Tanos ·' 1 • . uc111pcs1 I 
Orosz r·· ' . . „e acs. . 
0 ... , .1nos. <lfczöcsüf 

1szagh .'\.nl::ll r·1- . 
Orsz·io'}1 p „ · ' 0 \a, 
Osnv:í~i J ?l, Fclséiszeli 

• b. ' ozsef 0," • 
Osgyány DezsÚ . fe·1regyh:íza 
Osvúfh Elen1i>r' eJed. 
Os,·<ifh I\<iroh· .. i\~:i~ros,:ü~:irht>ly. 
Os"'nld I ·ís· J" n' <l!OS\'as:irl1<>J,. 
0, .. í1·1· l'I~·. z_ o. eIJreeen. . . 

( . ~ en1cr e· c'l,·:ir,· Z 11.- .. './Pest. 
Ühl .. "" .1n. Onod. 
() 

1
., ,J:ioos. Ten1erin. 

r\tn,- l-fu"· . 
()r,; . . ~o Ill. kir. knnu• ·f" 
„ \ cny1 Bt~la •(if' ) B .in~ olaniíc.'ios íl1>. \'TI 1 
üsap:I\· r ·í. 1 · ./:.. udapesl x .. 
~hves ·a";;, sz 

1
°.: U1kécskP. · 

()! ·· · a. \raszn·1 
Tos Gézn (if') . „ 

.J. • Gnrn . 

. özv. Paál G6z;íné • . 
Pacsu I\:iroJy A . (r~.igynlnsonyi). 
Paczek Jenő~' ri ~ttin. . 
PaccJ · ff ' u apest I 

"" o Arlnr fT 1 · ' "o ozshorsa. 

ZaJaszen!rrrc}f 
b • 
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Pafféri Lajos, AJbertfalva. 
PaloYi\s Alajos,\ Győr. 
Pandula Gt;za, Gycrgyós;il:unús. 
Pandula József. Budapest IX. 
Pap Endre, I-1ajduhö:;zörn1ény. 
ÖZY. Pap Júnosné. Olúhszcnlgyörgy. 
Papp De7_<;Ö, Vésztö. 

·Papp Elek, Kúnn1adnras. 
Papp Gyula, DehrC\::éll. 
Papp Jeniíné. sziil. 'J'róher :\Iúrta. Pécs. 
Papp Lúszló, 'J'iszaszcn.ti1nrc. 
dr. Pappné Csighy Aranka, 1\yírndony. 
Papy Lajos (papi), I·Iódn1eziivúsúrhcly. 
Pasteiner örök., Rozsnvó. 
Patakfalvy Súndor, Btidapest ''ll [. 
Patakfa}yy Súndor. Endriid. 
Pataky I~lvún (súrvúri). I\enézlií. 
Pataky I\ornl-1. Szi'íny. 
Pataky Súndor (nc111cs). Budapest III. 
Palay Endre, Nagykúlna. 
Patay Istvún ürök .. Nagykúlna. 
Palonyi Pú!, Alberti. 
Pauli Péter, Kccskc1nél. 
Paulinyi .József, Békéscsaba. 
Paulovils Gyula, Puszlfüld\·ár. 
Payer Béla, Enu'id. 
Páhy J)czsi'i, ()zora. 
Púlfalvi I\orné.\ dr .. Peslszenlcrzséhcl. 
Pálffy Erzsébet (1ni!lci). Csetény és Súr. 
Púlffy László (n1illei). Csetény. 
özY. Pálfy Gyul:ínt·. Baln1azújvúros. 
Púlka .Tcnü: (>gya\:1, 
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Pesti József. ?\Iezökövesd. 
Pclhes ·Béla dr„ Budapes,I XIII. 
Pető Ernö, Alsöszopor. 
Pető Ödön. !\!ozsgó. 
Petreczky Géza (hilkei). Gödöllii. 
Petrcczky Tibor (hilkci). Pásztó. 
Petrich György. Szntn1árnérneti. 
Petrovay Zoltán (<lolhni), Pálháza. 
Petrovics Ferenc, Garrihonc. 
özv. Petry Józsefné, Vésztő. 
Pctrv Zoltán, Öcsöd. 
Petr}· Zoltánné, szül. Nagy Lidia, Öcsi.hL 
Péchy Tan1ás, (péchújfalusi), Csökn1ii. 
Pét:si Takarékpénztúr. Bonyhúd. 
Péner Jenő. }{únszen!múrton. 
Péri Béla, .~szód. 
özv. Péterfv Istvűnné. \'izsolv. 
özv. Pfalcz„ l{fllrnánnl>, .-\lpár: 
Pfeifer .József. Gelse. 
Pfeiffer Istvá11. Bajmok. 
Phillipp Islvún. llódn1cztivúsúrheJv. 
Piacsek .Tános (nen1es). :\lén f iicsa n·a k. 
Piatsek Gyula, I\apos\·ár. 
öz,·. Piatsek Gyuláné, Pápa. 
Pichler József. GYöngyös1nellék. 
Pichler ?-.fihály. Ópalúnka. 
Pilissy Béla. l)unnföldYúr. 
Pilissy ,lózsef. l)ebrecen. 
Pillich Ferenc. Si1nonlornya. 
Piszkcr Dczs<'i Valér. Eger. 
Pitó Afihúly, Baja. 
Pocskay Bé1a (pacséri), Budapest \7fl, 

Pogúcsús Illés, Lepsény· 
Pókav .A.rpád, Ditró. 
Poko~nándy Endre, J\.iskún_félegyháza. 
Polatsik .József, Budapest XIV. 
Polánkay Zollán, ?-.liskolc. 
Polnár iZúroly, Szeghalon1. 
PolÓny .Júnus örök., Gyöni:,')·ös. 
Polónv 'l'ibor, Szekszárd. 
Polón)' Zoltún, Gyöngyös.. . 
özv. Pongrúcz Lajosné. Bataszek. 
Poók Dezső. Dég. 
Pop György. Búnt'fyhu~y~1<l; 
özv. Popits ).lilánné, U.1v1dek._ . 
Popov Dragolyub, Sajkússzenhvan. 
Popovics Dénes, I\arc?g .. 
Popovics Ferenc. Szepv1z. 
Popovics \ 7ojin, Óbecse. 
Popovits ])ranivoj, Pi~.c~d .. 
Popovils D. István, U.1v1<lek. 
Popovils Islvú1L D?Icskc; 
Popovils Ist\·án, ~agyba~ony. 
PopoYits Zo\tún. h.adnrkut. 
Pósa Dalúzs, Szeged. 
özv. Posgay :\ndorn('.. Csahrendek. 
Pósta Fcrl'i1C. 'J'églús. 
özv. Polsa Súndorné. Gyiineshiikk. 
Pracforl Ferenc, Búcsaltnús. 
Pracl'ort .Túzsef l)rök .. Búcsahnás. 
Prúger Bl·la örök„ Nagykanizsa. 
Prúger Frigyes, Gyula. 
Preisich I\úrolv. Budapcsl \ 7 II_I, 
Preslini l\onu1T10: i\liliHc;~. 
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Prc~zlcr .-\.r111in, Eger. 
Prcsznyák Jolán,·.Tél. 
Prcve1: l)ezsö, 'fótn1egyer. 
özv~ Prékopa Gusztávné, 'fardoskedd. 
Princzingcr Antal, Nagykúro1y. 
Prodanovils :;\Jilúnné, Palánk.a. 
Prodúnovits Iván, Szenltan1ús. 
özv. Prokopovitsch Brt:.hóné, 'fura. 
Pruzsinszkv örök., I·Iarkács. 
özv. Placs~k Antalné, Fclsöszeli. 
Pukv :\liklós, Bcrcttvóújfalu. 
Pusl~ás IZúroly, Duultvecse. 
Pu:·kús Lajos, Zalaegerszeg. 
Putsay E:áln1án, Óbecse. 1 

Quintus :\látyús, Őrszállás. 

Haaber Arpúd dr., Nagyvárad. 
dr. Haaher „\rpádn(', szül. Schulnu111 l\largit, 

Nagyvúrad. 
Haúk Endre, Zirc. 
Haák Gyula, Zirc. 
Hah .Tózscf, 'I'isza1ök. 
H.acsck Lajos. Budapest II. 
Hadanovíts örök., Budapest I. 
Hadirncczkv Zoltán. Gyerbryótölgyes. 
P.adin1elzk~· :\nlal, Rúkospalota. 
Hadó Béla·, 1{assa. 
Hadó Iinrc. 'l'iszacscgc. 
Hadó Lúszló, Békéscsaba. 
Hadó ).Jiklós. Békéscsaba. 
Haclos ~lúrtou, .lászladány, 

Hngettly .János, Békés. 
Rajzinger I1nre dr .. Ózd. 
Hakusz CH!ó, Pcrhete. 
H:ileli-!s .\I. !\Urkó, Uj,·idék. 
Hahel Iinre. Tiszaörs. 
Húhi .Jcnü örök., Gvőr. 
öz_v. 1~úbJ .Jcnönt;, ~zül. 1\oncz 1~rzséhcl. Civőr 
Hacz I.:.ndrc, Szarvas. · · · 
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H<_.tcz Gy_örgy dr. (kar:ínsclies1·1. ll"I 
ll 1 iarnagyha.1·0111 • acz HlPs. .J:íszap:Hi. 
H~icz Júnos. Kiskúnhalas. 
H:1cz .Jenéí, Budnpcst \rir. 
H:1cz ,Jcni_i, :\Iakó. 
l~. Húcz .Jenií, i\Iískolc. 
h: Húcz Jcnií örök .. i\-Iiskolc. 
Hacz !lezsö dr„ Nngyvitrad. 
di:. Ha;·_z Hczsííné, ?\'agyv:írad. 
Hacz Sandnr. "fiszafiircd. 
1::~1da~ Hezsfi Bl>la. J\:í!nuinc;.;a. 
h:_id;_u Hcz.sií BC::lúnl'. szül. ·1··1111·.·11· 1·1 
ll tHla, l\it/1núnc'i:t. adoczy Gyul:1. Kecel. 
Húdy Lajos. P:írkúnv. 
H;:1ko;.;, Siinon. ?\'yírh~gdúny. 
B:_ik<~slal\·y Zo1tún. BoUzúsújlak. 
Hat:u Dczsií, :\palin. · 
Hitzsó :\Iiklós, Budapest VIL 
Heh1nann Hú.kus. Balnssag)·arina!. 

Hichúrd. Hiikospa!ola. 
Hcichard .Jenü. :\fisko1c, 

Púl, Losonc. 
c1c:h11'1m1r Bélu, Xyiregyhúza. 

Hrirnt>r :'lf:ír!onné1 Sfrrv:;paluk. 
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Heissinger István, )..lád. 
Reisz István, N'agyvára<l. 
Reiter István, Dunabökény. . , . „ 
Hen1csák :\1iklós (id.}, Rétsúg és Dios.1cno. 
Hen1etcv Fi.Hepp Tiborné, ·1'innyc. 
özv. H~ök Bélúné, Nagykároly· . . 

· H.{·csev Zoltán örök., ~-.:örökszentnuklos. 
Héder- László, Szaniszló. 
B.é111an Béla, nL kir. korn1únytanácsos, Beled. 
Hépuy Lajos, l\.ap?sfö ... 
özv. Rélay .TClnosnc. Sz1rak. 
lléthelyi .lenő dr., Budapest \rlll. 
Réthelvi IZároly, Budapest 'rJII. 
Réthy -Béla örök., BékéscsaLa. 
Réthy Ferenc, I\.ondoros. 
Héth\· I\.úrolv, Békéscsaba. 
Réth)· Lajos~ dr .. llajdúdorog. 
Hévész .Júnos, Nagyvárad. 
özv. H hédev l~ndréné, \r erpelét. 
Hich\cr .lárlos, Szabadka. 
lliesz Arrnin, Budapest l\r. 
RinHl\' Béla, Budapest X. 
llinui~· Béla, Szikszó. 
Hin1a~· István, Balatonaln1ádi. 
Hittel: Antal. I\:őri)starján. 
özv. Hochlitz :\rthurné, I~szlergon1. 
Hochlitz I'.:letnúr, l'.:sztcrgon1. 
Hochlilz 'fihor, 'fata II. 
Hochlitz 'rihor 'fúrsai, 'fala 11. 
Hockcnhauer :\fúrta. Csepel. 
Rorr{llsv Guido dr .. Budapest II. 
nokszi~I Szilviusz, >Iczötúr. 

Romhányi Gyula, Gürdony. 
özv. Ilóna Pálné, Sajószentpéter. 
Rónai .Túnos Dezső, Nagyhajotn. 
Rónay Dezső. Bácsalmás. 
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Roób ·'Terézia: J úszóváralja. 
Rossn1ann l\:úroly, :-.Iu.klár. 
Hostás Elc1nér, Budapest \ill. 
dr. Rosztóczy Ernőné (vitéz), sziil. Nagy Ilona. 

llód1nczövásárhely. 
Hólh Gyula, Turja. 
özv. Róth 11ihálvné, Zsabh·a. 
Róth 1lór, I\.assá. · 
Roth Tivadar (pongyeloki), Gács. 
Holhfuchs Lász:ló, Tokaj. 
H.oxin Gusztáv, 11czöteleg<l. 
Hoykó ,János (hcrniczci), 'l'iszaújlak. 
Hö111er Lajos, Nagykőrös. 
Hüsler Ferenc, Felsövisó. 
Hucska .lenő, Olasztelck. 
Humpf Pál. \Tepröd. 
özv. HunYaY E.úrolvné, Poroszló és Sarud. 
Husznvúk~ i..ajos, Lovasberény. 
Huszn,·ák Lajos, Sárvár. 
Ruttk:.~y Ilona, E.crekegyhúza. 
H.uttkav Pál. l\.crekegvhúza. 
Rüll I;nre, :\Iagyaró~ftr. · 

özv. Saád Istvánné, Érsckújvúr. 
Saághy Viktor, Péln1onostor. 
Saárv :\lfréd, I\:alocsa. 
Saár;' Gábor, Besenyötelek. 
Snár~· Jenő, Balatonszentgyörgy. 
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Safáry Gyula, Pilisvörösvár. 
Sal ,János, Gvör. 
Salttn1011 Bél<~ dr., Szigetvár. 
özv. Sala111on Jcnönl·, Szigetvúr. 
'özv. Sahnnnn .leniiné 'fársai. Szigetvúr. 
Salgó Péter, Szeged. 
Sallav Lúszló, Debrecen. 
Salla~·né Balússv .lolá11, 1;:nnihúlyfaJva. 
Sa1n:;rjay Bélri, 'zo1nboí~:: 
Sanlliach l\.úroly, Nagyhorosnyú. 
Sarkadi hnrc, ()roshúza. 
Sa'rkadv :\[úria, Batlonva. 
Say Rtldolf örök .. Szl~i\.esl'ehérv:u·. 
özv. Sághy Gyuláné .. lú!-izjúkóhaln1a. 
Sún1uel Bl·la. Oroszvúr. 
Sándor Lajos, ;\lunkúcs. 
Sándor Zoltún (farczúdi), Erdiiszenlgyörgy. 
Sándor Zsigtnor~d. Gacsúj. 
Súrkúny György, :\Iunkúcs. 
Súrkúnv .lenii. Hé\·, 
özv. S:";rkúny Lúszlón{•, Peslszentcrzséhcl. 
Sárközy :\lihúly, Súrhogárd. 
Súrtory Lajos, Balatonhoglúr. 
Súsdi I111re, Bud,rpes[ l\'. 
Súsdi I~lvún. Kóka. 
Sávoly Lajos, Dunakeszi. 
Schadl József, Szabadka. 
Schauh Istvún. \'úcharlyún. 
Schiifcr . .\ladár örök .. Bl~rbaltavár. 
Schcfler Antal, Aba és Súrkcresztúr. 
Schladt !Zúroly, Szilbcrck. 
Seb.lel! Géza. Szatn1úrnérneli. 

Schlick Aurél, 'fala. 
dr. Schmidl Dezsőné, szül. \Viesner 1Iárta, Buda-

pest XII. 
Sch1nidl Jakab, Búcsszcntivún. 
Schnlidl !Zárolv, 1lohúcs. 
Schn1ik1l HezsÖ. Budapest \'I. 
Sch1nilzer .Alfonz, Bokod. 
Sclunoll Jenő, Dés. 
Sclunör l·lugó, Budapest III. 
Schneider Ai1talné, szül. Pesztulics. Erzsébet, IZocs 
Schneider ,J ózscf, Csanádpalota. 
Schneider i\Iiklósné, szül. Bau1nholzcr Eleonóra, 

IZisláng. 
Scholtz Endre, Pesthidegkút és Nagykovácsi. 
Scholtz Gyula Pál dr., I\.arancsság. 
Scholtz \liklós, Nyíregyháza. 
Schossbcrgcr I~n1ilné, Szabadka. 
Schönberg 1\r1nin, Drégelypalánk. 
özv. Schön\viszncr A.ladiirné, Budapest VII. 
Schreiher ~Tihály. Boldva. 
Schuch Gyula, Ujvcrbász. 
ö1v. Schuch Károlyné. IZalymúr. 
özv. Schuchtár Albinné, Szond. 
Schuk .1 fizscf, J-Iajduböszönnény. 
Schulek Béla dr., Budapest II. 
Schulek Béla dr .. Budapest VI. 
Schulek G\·n\:1 dr., Edelénv. 
özv. dr. Srhulnu1nn Bódof;né, ~lonor. 
Schtunacher Zollún, Cser,·enka. 
Schurina Cyrill. Szil. 
Schuth .János, Ujpclre. 
Srh\\·artz E. ~lanó. Eszlergonl. 
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Sch\veiger Pál, Nagykónyi. 
Sch\veissgut Pál, :\.lohács. 
Sch,vLnuncr Andor. Fénvcslitke. 
Sch,vin1111er ).larcell, E.a~·ád. 
Scbesi Béla, l\:olozsvár. 
Sebestyén Arlur, Nagyvúra<l. 
Sebük Gy. Enlil, Csúkigorbó. 

· Scidnilzcrné Scheint Pric~~', Beszterce. 
Sehncczi Ih'.·la, Szeged (Son1ogyilclcp). 
Seper l)ezsö, llatva..1J.. 
Seress J)ezsü. H.in1aszécs és Csíz. 
Seress Ervin; l\.é1n~nd. 
dr. L.-né Seress Sarolta, Putnok. 
Sey Lajos, \ 1 ajszló. 
'Sig111ond Aranka, ókér. 
özv. Sík Gyulúné, Szolvva. 
Siklósi I·Icnrik, Budape~t \'II. 
özv. dr. Síkos I\:úrolyné, szül. I-lalnli Val{~ria, Só~-

kút é.s 'l'árnok. 
Silárszky István. YáradszüUös és Félix-fürdü. 
Sirnon Dezső (otrokocsi), \rúsúrút. 
Siiuon I~rnö <lr., Szo1nba\helv. 
Si1uon Sándor, So1nlószöllös .. 
Sirnunca Gusztáv, I·Iadad. 
Sitnonyi ,József. Nagylé\a. 
Sipos .1 ózscf. !\[eziikúszony. 
Siska !\lik.lós, ~lczökcrcszles. 
Skoda Hudolf. Hahó. 
Skupál Sún<lor, Nagyberki. 
Skou111úl .lenő (ifj.), Piispökladúnv. 
Skultéli ,lózsef, E.ccske1nét. · 
SknH«lhy Gyula. Eger. 

Sn1eringai I„ajos, lpolynyék. 
S111elana Aladár {ifj.), l\.islercnye. 
Sóbánvi Gvula, Sárkeresztúr. 
Soll Edit,· Szász,·ár. 
SoHész István. Gyula. 
Soltész ()lló, I-lajdunánús. 
Soly1nossy Júnos. Szolnok. 
Sól;,0111 Úarnabás~ Szal1nárökiiriló. 
So1nlea ).{ihály. l\:olozsvúr. 
özv. Sonuncr Bertalanné, Dévaványa. 
özv. dr. So1nogyi Hé\úné, ?\liskolc. 
Scnnogyi .lúnos (pápai), \iecsl·s. 
So1nogyi 1\:ároly, Kiírös111ezü. 
So1nogyi Lajos (felsöpulyai), l~úcsúszcnllúszló. 
So1nogyi László; Hozália. 
Sonncvcnd György, l\:ör111end. 
Soós Istvún. l)ö1nsöd. 
Soós I\:ároly. Szászrl·gen. 
Soós ()dön, 1'~01núron1. 
Sóskúti :\ndrús .dr„ Budapest XIII. 
Súli Ferenc. Óbecse. 
Sütér Sándorné, szlil. i'\agy ll1na Irl·n. Dunakeszi 
Süvl~n,·!d1zy László, Szar\':tS. 
Sp.~\.·~·c1y Béla, Budapest VII. 
sp·L~rlúgh Aladúr dr„ Budapest XII. 
Spcrlúgh József, 'I'iszafiired. 
Sperlúgh Lórúnd, Zalaegerszeg. 
Sperlúgh Zollún. llatvan. 
özv. Spiegel Gyulúnl'. Bndapesl VIL 
ÖZY. Spitzer ~Iiklósné. Békl~s. 
Stadler .Aurél, Palícs~fi.irdö. 
dr. Stamhcrger Síunuelné>, ~liskolc. 
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Stanescu Líviusz, Sepsiszentgyörgy. 
özv. S!cfan :.\lirceáné. l\:olozs,·ár. 
dr. Stein Györgyné, szül. 'förök I\.atalin, I\:.ispest. 
Stein Jenő, A.baújszina. 
Steiner Ferenc, 1\laglód. 
Steiner Oszkúr, Budapest \rlIL 
Stcinhausz Béla, Putnok. 
Stcinhausz Jolán: Putnok. 
özv. Stcntzky Gyulúné, 'llüspöklele. 
Stcrba l~nülné, Bonyhád. 
Stettner ,J. A.n ta1, Csengőd. 
özv. Steuer .Jenc}né, 1\knaszlatina. 
Stépán Istvún, llcjöcsaba. 
Stinncr In1rc, Győr. 
Stipanics József: i\Iagyarkanizsa. 
Stockinger Istvl.'u1, Taksony. 
Stodolni Dezső dr„ Soroksár. 
Stojsils Dusán, I\.iskőszcg. 
Straub .A.nlal. 'l'ököl. 
Strausz Anuin, Budapest XIII. 
Strausz Dezsö, E.irálvhehnec. 
Strausz Dezső, Szepsi~ 
Strzinek i\Hloslav, Jászóváralja. 
Sujánszky .Jcnö, I3alatonkilili és I3alatonújhely. 
Surjányi József, Szeged. 
Sutu Zakariás dr., I3csztercl'. 
Südv Ernö. Békéscsaba. 
SükÖsd József dr. (scpsiszentkirályi), Jánoshida. 
Sürger János, Szalúrd. 
Sütheö Ödön, Pornóapáti. 
Sütö Béla, l\lobács. 
Sykó Andor, Telcs. 
özv. Syh·cster Zolt{u111é. Nagyilonda. 

Szabados József (id.), Pitvaros. 
özv. ifj. Szabados Józsefné, Pitvaros. 
~zab~ Aczél István, Nagyvárad. 
Szaho Albert, Tiszaföldvár. 
iizv. Szabó Antalné, l\.örnve. 
özv. Szabó .A.gostonné. Sza;liszló. 
Szabó .A.rpúd, Gviirc .. 
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~zab~ ;~rpád (l;isgeszéni), i\Iagyargcncs. 
Szabo . .::\rpádné, szül. I\:01nlódv Zsuzsanna, '.\Iezií 1 

berény. ~ 
Szabó Béla, Székelyhid. 
özv. dr. Szabó BélánC, Ujpest. 
Szabó l)ániclné, szül. 1\.isabonyi Olga, Bp. VI. 
Szabó Dczsö, Buj. 
Szabó Elcn1ér dr., Jobbágyi. 
Szabó Ernő, Siklós. 
Szabó Gt'.·za (b<~"..'.zonádi), Gyön1iire. 
Szabó Gyuh:~„:<t~bony. 
Szabó Isl v{lú, Dunaszerdahel v. 
özv. Szabó Istvánné, 'föröks~enlrniklós. 
Sz. Szabó .Jenő, Debrecen. 
Szabó .József. :\largilla. 
Szabó .József, Szakcs. 
Szabó h:áhnún, I\.oluzsvár. 
Szabó l\.úroly, Budapest \rII. 
Szabó Lajos, Igal. 
Szabó Lúszló {csonti), Vác. 
Szabó Lúszló (vitéz), 1\.ecsken1él. 
Szabó ~Iihúly, Kővágóörs. 
Szabó Vince, Budapest \'. 
Szabó Vince, 1\.ovászna. 
Szaitz Jenő, Sannaság. 
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Szakáts Zoltán, 'fiszanána és }{ömlő. 
Szalrirnin J\liklós, Söjtör. 
~zalay Gyula (vitéz), Tapolca. 
ozv. Szalay ?\Iihályné, .-\baujszúlllÓ. 
Szappanos Béla, Battonya. 
S~ark•: .József. Püspöknúdasd. 
Szarkasy Lúszló, Sürncg. 
~zarvasházi F'erenc, 'fokai. 
~zalhn1~try Elcn1ér AndOÍ·, Ilód1nezővásárhelv. 
z~thnu1ry Istvún, Borszék-fürdtí. ~ 

Sz~gel I\ároly, Budapest 'r· 
Szantó E1nil, Himaszotnb·lt 
Sz~tnl~ hure, Bu<lapi=st x.· 
Szi.1nto Károly, Ü1lö. 
~zt:sz Lajos {ilcnczfa.lvi), Csorvás. 
~zasz ~Iihúly, 1la<laras. 
Sz~1sz Sándor, Bátya_ 
Szt.isz 'l'~han1ér dr., PestújhC!v. 
~z~1v~1 Ferenc, Beregszász. -
S,zt.1v1cs Szilúrd. Szabadka. 
Szavko\· .Júnos, l\.ölpér.v. 
~zchcllédy Ferenc, ·rét. 
ozv. dr. Szchclll·dy Lás;,} ·né. . 1 

B d 
szti . Gaál Józsa dr ... 

u apcst \rL 
~zeberényi An<lor. Békéscsaha. 
Szegedi An<lor, · l\.endcres. 
Szegedi Ilona, Kolozsvár. 
Szeghy Sándor, Szckszúrd. 
Szeghy 'I'ibor, Deszk. 
Szegő lslYÚn, Budapest XI. 
Szegő László, Budapest XI. 
Szcihcl József, I-Ialrni. 

Szeiberling Ferenc, Bakonyszon1bathely. 
Szekan László, Léva. 
Szekeres István, Ujpest. 
Szekeres Sándor, Izsák. 
Szekeres \rihnos, Nagykanizsa. 
Szekér ,lózser (ne111es), I{iskúnha\as. 
Szekér Súndor, Sollva<lkert. 
Szckulesz József, Púpaleszér. 
Szele Alajos, Budapest II. 
Szele Béla, Szolnok. 
Szelényi Növérek, Gyula. 
Sze1nző In1re dr .. Szarvas. 
özv. Szendrei Béláné, Budapest VIII. 
Szendrev Súndor. Báránd. 
Szendro-vics Lás~ló, Decs. 
Szcndrovits Vil1nos, Nagydorog. 
Szendy Lajos, H.advánc. 
üzv. Szenteh Istvúnné. 'l'nh. 
Szentcssv lst\·ún. Szentes. 
SzenlgáÚ Dániel~ GödöllG. 
Szentgáli Dúnicl, Ujpcst. 
özv. Szentgyörgyi Jánosné. ~Júszbl'rl·ny. 
Szentirxnuy Gézn, :\lagyarlúpos. 
Szenliványi .lenő, Apagy. 
Szenllélck gyógyszerlúr rt., lluuapcsl \'!. 
Szentllirinczi Béla, Budapest III. 
Szentpétery Pál, Budapest IV. 
Szentpéter); Pálné, Budapest IV. 
Szepesvúry Gúbor, Karcag. 
Szepesvúry I~úroly (vitéz). BereUyóújfaln, 
Szepesy Elek. Gyürszcntivún. 
Szepes~· Súntlor. Nagyinúnyok, 
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Szepessy Elern.&r, Belalinc. 
Szerb József, Jászberény, 
Szerdahelyi ,Júnos, SoPron. 
Szerdahelyi .Jánosné, Sopron. 
Szerdahelyi Lúszló, Nagykúroly. 
Szécsi Dczstí. Baln1azújvúros. 
Székúcs Istvún dr., Szeged (Vúroslanya). 
Szék.ely Adoi·jún, Debrcc.cn. 
ÖZ\'. Székch· Ferencné, Békés. 
Szl~kelv .Tc1;ii, Gvörnri.L 
Székel;· Súndor, Budapest VI. 
Székely Súndor, Kecskcn1l·I. 
Székely Súndor, L\fohács. 
Székely Zoltán, Nagyszalonla. 
Székessv Ferenc. Borsa. 
Széling~r Jcnö, "fitel. 
Széll Ilona, Budapest II. 
Szé1nann }„gos·!on, llatvan. 
Szigethy József (vitéz). 'l'apolca. 
Szigplvárv Zoltún. Szo1uba!helv. 
Szigvúrt .Júnos, Vúc. , · 
Szijúrló 'I'ihor. l)unafüid\-'-:-r. 
Szilassy Aladúr, Léva. 
Szilúgyi Béla. Púcin. 
Szilúgyi Il~la. Ukk. 
Szii<ígyi Ernő, Novn. 
özv. Szilúgyi Júnosné. Bud:.tpl'sl VII. 
Szilúgyi Jenü. Szan1oskra.ssó. 
Szilúgyi Lajos, 1\isvúrda. 
Szilágyi L-ajos. ~1órúgy. 
özv. Szilúgyi Lajosné, Balavásúr. 
Szi!úgyi 'J'racger 1\{lroly, Tasnád. 

Szilágyi 'I'ríiger Lajos, Szilágycseh. 
Szilár,')·i Zol tún örök„ Krasznokvajda. 
Szilágyiné nagyajtai l"Iuszúr Ilona, Szovát·t és 

Szovála~fürdö. ' 
SzilberleHner Ferenc, Szen !cndre, 
Szilcz István. 1\:isvárda. 
özv. Szilvássy Gy. Lászlóné, Bud.npest XIV. 
Szilv Gvuln, :\Iiskolc. 
Szi1;etá~ Endre, Siklós. 
Szini Andor, 1\ézdivásúrhelv. 
Szir1nay Györgyné, szül. Sz~ntgúli Irén dr .. Ujpest. 
Szir111ay .József, \iisk. 
özv. Szinnay I\ornélné, I\.iskúndorozs1na. 
Szkalla László, Budapest \iIII. 
Szlúvik Jenii, Csúklornvn. 
Szlúvik Súndor. Bezclúfl. 
Sz1nik Gyula, Óhecse. 
Sz1nodiss József dr .. I\:cszthch·. 
Szn1rccsúnyi .József, Ungvúr. · 
Szolnoki Andrús dr .. Budapest VIJ I. 
Szolonúrné Polivka Ilona, Búcskcresztúr. 
Szopkó Dezsií dr .. Nyírcgyhúza. 
Szöllösi .-\ .. Gcrnvcszcg. 
Szü!Jiisi Jcnii nrs.z{1gg~:íilt!si kt~pviselö, :\lakó. 
Szölliísy örök. (dévai), Budapest XII. 
Szörlse~· Gi~záné, s.ziil. G:íl :\Iargit, Palo1:1ilv:1. 
Szpni·ny :\lildós, I-Iócln1czéívúsúrhclv. 
Szretykov :\lilún. Csurog. · 
Sztincsik Ish·ún (ifj.). Budapest VIII. 
Sztruhúr .Jcnií. Gnlún!a. 
Sziics Dezsií, .Túszladúnv. 
Sziics Hóhcrl. Salgólarjftn. 
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Szücsné Szücs .Tulia, :?i.Jútyúsföld. 
Sz. Szüts Ernő, Budapest XII. 
Szííls Púl, Budapest '.rr. 
Szüts Súndor. :\Ionor. 

'l'abajdi György. Sza:hnúrnén1eti. 
'l'akúcs IstYún, Budapest \FJII. 
'I'akúcs Jú11os, Balatonfiirc<l~falu. 
'fakáts Ernö. Budapest \Tr. 
Takáts F'ere~1cné (fclsö-kőröskényi), sz iii._ C'io11 k·1 

Ida. I-Iarkány-fiirdő. 
'l':ikú!s Is!Yiin, S~cged. 
Talliún J ózscf, E:aposvár. 
özv. 'fan1ús ·.Jánosné, SzaiuosújYúr. 
'l'an1ús l\Iihúly, Solyn1iir. 
'l'arnús Sin101;. lfo1uorótlszenl111iirlon. ... . 
iiZ\". 1':inúc.s Gyuláné. I\:öröshegy é-s BalalonloldYar. 
·rn11kó József· (Iófi.í)-, Szcrcdnyc. 
'I'apfcr Siindor, Bodajk. 
'l'arjún Géza. Ncn1esn1ilitics. 
Tarjún ;\liklós. 'fc1ncri~1. 
'['Ú r:júnyi ,J ~ínos. E:iskúnt."•lcgyhúza. 
'!'as Znllún. Bl>kásrnegyéi,, -Csillagncgy. 
dr. 'I'atúr :\ndornt;. szül. 1'6th Z:-ófía. Nagyecsed. 
'l'alúr Zsig1nond. \Iezfíhúnd. 
'I'avaszv Lúszló, Encs. 
őz'" 'l'i1hor Gvu!úné, Irsa. 
'l'úbv Jözscf, .Kiskúnfélegyhúza. 
özv.' 'fúnczos .Józsefné, Budapest XII. 
'fcghze Cit'rlH·r Béla. Szinérvúralja. 
'I'c-lkessv G:'dlor dr .. ()rosháza. 
üzv. 'I'eltsch Adolfné, Szerednye, 

Tcn1esváry István dr„ Budapest X 
·rcrnesváry .József, Szeged. 
'l'ereczkv Púl. Szcnt1núrtonkúta. 
'I'cre1ny · 1Ienyhért. l)e1necscr. 
Tcrnújgó .József. Budapest XL 
'l'eulsch CHlokúr, :\Ioson. 
·rcvely Bl·!n. Budapest XL 
"I'écsy Dezső dr .. Nagykiírös. 
'l'élcssv Istv:ín, I\:iskúnlachúza. 
Téry Aurél. l·Iögyész. 
'l'ha!Ier Ferenc. 'fen1csócsa. 
'fhaller Gvu!a, :\JczöherénY. 
'fha-llcr Gvtilúnó. szül. j;1cohi Lúnyi :\It>liíni:t 

:\Iczöb~rl>ny. 
'J'hierry 'I'ibor. Csepel. 
öz». 'I'hor111n I\úrolvné. Pered. 
Thoroczkay Súndor.~ K<ipolnokn1(lJJ<1s!rJr. 
'I'hörcsz Dczsö. B&késcs:dJ:i. 
Thur{111szkv I\úrolv. Sála. 
·r11ury Antlor, h-:isi~únfélegyhúz:i. 
dr. 'f'hury (;ézún&. szül. :\I:ljor Erz.~l·bc:l. B:ija. 
Tichy Bi·la. l!orgos. 
Tiinúr IslY:ín. Duclapcst ·vrr. 
·i·irnúr lstv:'1n11('. Buchipcst ·vrI. 
Tin1úry*B:1:ogh Jiino.s (nen1cs), Bühiinye. 
dr. 'f'ischh·rné Palóczy :\nna, KolozsY<Ír. 
Toh·;iy Iinre ll;ilpilsdiL DL•hree,·11. 
'fo!Yay ZL'!lrihiu-; dr. (köpü.sdi.I. !\éirii.~Iud:í11Y. 
'l'olYé!h nezs(\. Tú!h·a, . 
'I'o1nhor ,ft•uii dr„ Úudape.s! XL 
'J'nincsúnyi {)d(iri. CngYúr. 
·ro111k:1 T\:írol.Y. :\f:1,r.;yaróvür. 

:is 



dr. ·ron1ori i\"ándorné, szül. J„ippay A.nna J{lára, 
l{ispest. 

'fon1orv Elcrnér, I\.iskúnhnlas. 
'fon1p:;i Peren e, Ilócllnezö,·ásúrhcly. 
'I'orday Arpád, Szen-lcs. . . 
'fordav Ferenc (\'itéz), Budapest XI\'. 
'l'orko'S Dénes, Őriszentpéter. 
'!'orma Dániel (nemes) •. :. Budapest VI 11. 
·rornyos Aladár, Litke. 
'J'ornyos Lajos, .Jászberény. 
'fornyos Lajos örök., Jászberény. 
'J'oólh 11ihály, BudapeS! X. 
'Tóth Béla, Szeghegy. 
özv. 1'ólh Dezsőné, Egyek. 
'I'ólh Elen1ér, E:öröstarcsa. 
özv. Tóth Ferencné, J~rd. 
'l'ólh Ilonn, Budapest XIII. 
'I'ólh Is!\'Úll (lörei), l{<:!cske1nél. 
'fóth Isl\'án, ?\funkúcs. 
'l'óth .József, Br<lapcst \'I. 
Tóth József (sf·~ntkirá!yi), I\Jskúnfélcgyhúza. 
dr. 'I'óth .lózscf'._té. sziil. Palvi l{lára, 'l'ön1örk{·11y. 
özv. 'l'óth Józs.efn.é, Csokon)•avisontn. 
1'óth l{álinán, Bcrcn1end. 
öz,·. Sz. 'I'óth E:ftln1ánné. sziil. Nényey \'ilnul. 

Balatonkenese. 
Tóth Pál, Pnrád és Hecsk. 
1'ólhegyi 1'cnczl József dr., :\agy\'Úrad. 
''fölgycsi Antal. Szentgál. 
'J'öplcr Lajos, l\Iarcali. 
Tiirev Béla, Bös. 
Törö.k Arpád, llegycshaloni. 

·rörök Endre, l{assa. 
'förök Gyuln (netncs), Nyíregyháza. 
Török J(áhnán, Tápióbicske. 
'l'örök László, Győr. 
·rörök J\.fárlon, Szeged. 
"J'raply Alajos, Bogács. 
·rrcgele Sándor, Pon1áz. 
'I'rcxler J eniJ Szilárd, Dunaszcn tgyii rgy. 
'I'rubl J(áln1án, j\Jád. 
Tsrhepcn Zollán, Nágocs. 
dr. Tukats Sándorné. szül. Leinzinger :\Iúri:i dr .. 

Szeged. 
'I'iirei Ernő, 1Iczöbcrény. 

Ujhelyi Endre Ernő, Pápa. 
Ulrik J .ózsef örök., Szekszárd. 
özv. Unger' lilln1ann Zoltánné. szül. IIeeger Irn1<1. 

:ii.Iezőtúr. 
Urav Lúszló, .Júnk. 
Uta~i Jflnos, 1'ószeg. 
U\'alily Zlatoje, \'ajszka. 
Uzonyi Gábor, 1\:01núron1. 
Ürnliissv B. 11iklós, Siilehned. 
Onnöss)· Vidor, Budapest III. 
Ürögdy József, Buzita. 
Orögdy .József, Kiskőrös. 

Vadász Elek, N:vírbútor. 
\'adnay Zol!{tn, I·Iird. 
\Tagas;,k:v l{áz1nér dr., Rákoscsaba. 
iizv. \Tajda Gyuláné, Adony. 
\Tajna József, Budapest I\r. 
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Vajna László. Budapest l\~. 
\'ajncr Lajos, Hozsnyó. 
Valkó Gúbor. Pl~cs. 
Va\u József, lrcgszc1ncsc. 
Vanvúr Lúszló. Székcsfeh(:ryúr. 
Varga Antal. Úékl~scsaba. 
Vnrga Lúszló, Paks. 
<J. Vargh,1 ln1rc. i'Injduhadhúz. 
\'argha József (ne1ncs·j,. 1\agyyúr;1d. 
Vargha Pú!, l-lajdúböszörn1ény. 
Vurgyassy Gyttia, Nagykörü. 
Varsányi Béla, Budafok. 
Vasdénycy Elcrnér, :\agya!úd. 
özv. \'ass .Albertné, Oklúnd. 
Vass Púl dr .. Oklúnd. 
özv. VasvÚr\·· Béláné, ,Júszúrukszúllú!'.i. 
dr. \iaszkó ·Istvánné, szül. Frits ).largil. ·r{)lcs\·;1. 

\'aszócsik Endre, Ükörn1ezií. 
VaHay Ele1nér. Gönyü. 
Vúclttvek Fcr :11c, :\agybucskó. 
\·úgó Gyula./·.fokaj. 
Vúgó Gyu~a( \~illúny. 
ÖZ\'. Vúgó lstvúnné, Vil!úny. 
Vállay Sipos Berta. :\"yínnihúlydi. 
Ván1os ).liklós dr .. Diósgylír-Ujdiósg~·iir. 
özv. Vú1nszer Gyulúnl>. FéuyPslilke. 
Várady Béla, Felsügalln. 
\'úrady Lúszló dr. i,vill·z.J. tii. füszulgahírr.í, or.:;zúg

gyül. képvis(:\ii. 111. kir. korn1ányfiil<ú1úcsus. 
Szentes. 

Vúrbíró li\'Ürgvné. szül. Spl'r\úgh Esz\L'i'. Bp. \.[ l. 
\'úrday ::\li-ldó~: :\I~zötúr. 

Várkonvi 'l'ivadar, !\:áld. 
özv. \'eÍcsey Istvánné, Eger. 
özv. \'elykov Bránkóné, Szépligct. 
\'eres Pál, Ti·szaluc. 
Veress Anla;I, Kirllly<laróc. 
\rcrcss :\dún1, Csucsa. 
\ 1ercss Arpád, Szúszrégen. 
özv. \'eress ..:~rpádné, Budapest II. 
özv. Veress A.rpádné Testvére, Budapest II. 
\'cress Gúbor, Uj\'idék. 
özv. Veréczv Gézáné, I\cnderes. 
Vébcr Ernő, Pestszentlőrinc. 
özv. \régh Istvánné, Tevel. 
\'égh László, Szolnok. 
\'ély .Túzsef, \ 1észtö. 
\ 1 értesi I3Cla. Szabadka. 
\'ida Ödön, ~3ékésszentandrús. 
\'idovszkv Istvún. Békéssún1son. 
Vincze I;tván, Budapest X. 
\iincze ).Iik1ós. I\únszentinúrton. 
özv. \'innav Bélúné. I-Iagvn1údfalvt1. 
\"innav Isl;,án, J\01nádi. · 
Viola -Lajos. Tököl. 
Virúgh Aladúrné. Pcslszenterzséhel. 
\Tilsek .lúnos, I\u1a. 
i.izv. \'izslovszky Lúszlóné, Dunaszentgyörgy. 
\"oda Gusztáv dr .. Losonc. 
Vogelshcrgcr \riklor, 'l'iszaistvúnfalvn. 
Vogl I\clc111cn Lajos, Szcntfülöp. 
\·oith Lúszló. Nagyilva. 
Voith ~lihílly. Gycrgyóalfalu. 
\roisu Ist\'án. Szatrnúr11l-n1eli, 
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Volúnszky Ferenc, }'elsöha1og. 
\r olhveHer Frigyes, I\.iskér. 
Volhveiler I-Ienrik, Vörösmurt. 
\Tondra .\ntal dr .. Pécs. 
\'örös A_ndor, Páka. 
\Törös Sándor. Földeák. 
\ruics ?\Iátyús. Púln1onostor. 
Vuits San;u, Zo1nhor. 
\'ukasinovits Dusán, Ósc;vé. 
\'uko,·ics Dusán, I\.áty. 
\rukovily György, l\.iszács. 
\\Jlkán Lúszló, Krasznabéltek. 

.\\'achsinann I·fugó. Borgóprund. 
\\'achter .Júnos, Nagykúroly. 
\\'agncr \'iln1os dr. örök„ 'feke. 
\Vajdits György dr. örök„ Bonyhád. 
\\7aligurszky Antal, I\Tyírbogá!. 
\Vallenfcld Jiih:'tl·. Dunahogtlúny. 
\\'allncr Hezsi_i i: :ök .. Ugod. 
\\

7allon Lajos, -rlajduszohoszló. 
'\Valter József: Zon1hor. 
\\'andrák József. Borota. 
\\'appenslein J1arccll. l)unaszerdahc1y. 
özv. \Vattav Kornélné. Etnlíd. 
\\rúgner E1:zséhet. I\:aposvúr. 
özv. \\Teher Dénesnl-, Baja. 
\\T eigl Dezső, Pécs. 
\\Tei\er Péter. Búcsordas. 
\Veinrich Ödön. :\fagyarlúpos. 
\Veiss Béla, Somogyjád, · 

\\T eisz ·11nre. Erdötelek. 
\\Teiszbcrrrc;. FefeúC, I-Iajdu<lorog. 
özv ~ \\T ei;zhausz Sándorné. \ 7 ágfarkasd. 
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ÖZ\'. \\rcllmann Kúrolyné. sziil. buzai E:oncz Bert.1, 
\rúrn1ező. 

\\Tenczel Lajos, Peslszenlerzst"·het. 
\\Tenger Lúszló, P:Hfa. 
\\Tenk Béla, Sződliget. 
\\!enner Sándor, Poroszló. 
\'Veörös Gvula, Budapest XII. 
\\Teörös SÍtndor dr., Budapest XII. 
S\Teszelovszk:v Erzsébet, Salgótarján. 
\'levnulnn Félix, Budapest I. 
\\Téber A.ndrás, Parajd. 
\\Téber Dezsti dr., Budapest \'III. 
\\Téber Dénes, J{únhegyes. 
\\T(>ber Gvula, Szn:hadka. 
\\Téhlv Is.tván, ).Iiskolc. 
\\Tidd~r Súndor dr„ Nagybánya. 
\\Tidrich László. Ten1erin. 
özv. \\Tieland 1)t":nesnl-. Gyula. 
\\Tieland Gvula. Sarkad. 
\\Tiener Jc;1G dr„ Szo1nbathely. 
ÜZ\'. \\Tic:>ner Leóné. :\fedgyrsegyháza t\'i :\-fndgy(".;. 

hodziis. 
\Villn1:1nn Ott{J dr., Budapest \rII. 
\\TiIJv J{árolv, Báta. 
üz'" · \\Tbnm~r \'i11nosnt>. N:i<lasdladúny t~s Súr-

Slent111ihúly. 
\\Tinkler György. I\:u1nját. 
\\Tinkler Tstvún. I\omjút. 
\\TinJd(•r Ferenc, Gyula, 
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\Vinkler Lúszló, :.\[agyar<liószeg. 
\\Tirker .Júnos, Hákoskercsztúr. 
\\íirknHtnn Arpúd. 1Iarcali. 
\\íiHn1ann Elcint·r. Budapesl ·vI. 
~,\'okalck Elza, Beszterec. 
\\ToJff Dczsii (né1nclprúnai). n1. kir. korrnúnytanú· 

esos, Budapest \'. 
\V"olff Ernö, Óradna. 
\\~o\ff Lajos (nérnctp:r:.önai), Budapest XII. 

Zachúr Kúrolv. Búnhida. 
Zafir Sándor,· Budapest 1. 
Zahoránszkv ErYin dr„ l3udapesl VI. 
özv. Zakar· Zoltánné. Szeged (Röszke). 
Zakariús Istvún. Sepsiszcn·lgyörgy. 
Zakár Súndor örök„ Szeged. 
Zala Ernil, I·I.ajduszohoszló. 
Zalai .lúnos, Szekszúrd. 
Zalai I\úrn\\· clr„ Cegléd. 
Zalav La jo;, Oroshúza. 
Z:1Iúl1ffy ·Gyürgy. Aknaszlatina. 
Zúhonvi Géza I\úroly dr .. Bndakalúsz. 
Zá1nhÓ Lúszló .. Túnoshaln1a. 
Zhon.1v Gvula örök .. Budapest Ill. t!s J.IargitszigeL 
Zicglc~· 1-I.e11rik. Szl·kelyudvarhc1y. 
Zilahi Andrús. Egyek. 
Zi1nav Lúszlú. I\:ecsken1él. 
Zi1nn;cnnnnn Annin. Szolyva. 
7\inszkv Endre. Ujdo1nbóvúr. 
Zlinszk~- örök„ Dunafüldvúr. 
Zloczk( Gyiirgy. 'l'útk'on1lús. 
Zolit>\ llt•rnn1n11. Búnfl'yhunyad. 

Zollún Béla örök., Budapest \r. 
Zoltún György dr„ Budapest V. 
Zo1nborv Géza, I\:on1úro111. 
Z~n1bor)· György örök., Jászkarajenil. 
Zsú111hoky .Júnos, Nagykörös. 
Zsierotini Lúszló gróf, 'l'úpióbicskc. 
Zsig111ondovics Gézu, Nagyvárad. 
Zsn1ávccz l)arinka, ?\Iuraszon1hal. 
Zsoldos Györgyné, sziil. J)udú5 Etel, J.Jiskolc. 
z,vick Rezsö, Ada. 
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Tartalomjegyzék 

Elöszó 
A gyógyszerészetrc vonatkozó· jogszabú

iyol;: gyüjteinénye. i\.z 19-13. esztenclil 
folyarnán rnegjelcnt nliniszteri ren
delkezések 

Egyéb hatósági értesítések .. 
Egyesiilet:i értesi!ések 
'l'örvényjavasla! a gyógyszen!szelről 
l\érclések és feleletek a gyógyszerészi 

gyakorlat köréböl. (lletedik sorozat} 
f:::ellirendes lúrgy1nulató az 1938-44:. 

kötetben 1neg,ielent kérdés-felclelekröl 
Ada·!ok a qualitatív és quantitalív 111ik

roké1niai :ina!izis prohle111atikújáhnz, 
különüs lekintellel n toxikológiai és a 
gyógyszervizsgúlatokra. Sch11/e!.: Elt•~ 
n1ér és Ró::so Pril 

:\Iesterségcst•n eliiúllilható vitan11inok 
(-y) 

1-Iúhorús laborntóriurni prohlé1núk, JJr. 
Zalay Dc::sii 

:\lagya rorsz{ig fíókgyó;..."y szert ii. ra,i nak 
jegyzéke 

Ultnu!atás a gyógyszl'rl(iri helysl·gneYek 
kikeresésére 

3-H 

7-170 
líl-200 
201-252 
2;).~J-295 

296-312 

:11:!-il2-l 

:325-34·[) 

3-!H-3tiíl 

:-J77-::17H 

380-:l8:l 

:\Jagyarorszúg nyilv<Ínos gyóg)·szertá1'a.i 
:\fagyu.rorszúg húzi gyógyszertárai .. 
.-\ cínijegyzéklicn ('ji'iforduló gyógy.:;ze~ 

részek hetiirendes névsora 
'I'a rtalotnjegyzé k 
Eic'.ínyös heszerzési forrús1>k 

• 
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A KIADÓHIVATAL 

ST TI 
E X P E D A L 

Olvasóinkat kérjük, hogy bevásárlá· 
saiknál a:z Évkönyvre hivatkozni szí· 
veskedjenek: szolgálatot tesznek ez-

zel nekünk és önmaguknak is! 

IEl@ny@s lbesJ:erJ:ésü f@rrás@k: 
• 
ALLATGYÓGYSZEHEK: 

Kocluncisfer Fl'igyt•s nhíclai, Budnpes! \"., Hulil
ulca 8. TP!efon: 127-:·17-!, 1'.!f.-~.:{/:1. 127-:1/H. 

Ph~·laxi:t szértunterint•lfi rt. Hudapvst, X .. Sz.tt1!;'1s
utea :·!. Telefon: J.Jfi-fl.Sfi. 

HEX g~·úg~:.szet·\·egyészeti g~·ür éS g~·óg~·:.irukcrcs
kedehni rl., Buclapl'sl. V., Hudolf-tér L Slirgüny
ciln: ~Iedica, Budupesl. Telefon: llil-7GO, 
IUl-7G·L 

Thallnu1yt•r és Seitz rt.. gyógysz~~rúru11:1gykcH'S
kcdés, BudapPsl, \'., Zrinyi-utca il. TdPfon: 
182-H38. 

Tiiriik Labor ::;y6gy:ír1u1agykel'cskedés és vt•gyé
szeli gyür i·t., Budapest, VI., I\irúly-ull'a \~. 
Telefon: 22f>-.-Ui0.';' 



AJ!PULL\fü 
Aiagy:i1· l\'olfra1nhin1pa·G;\ :ír. Iü·en1enczky .f:ínos l'f. 

gyúgyszeriivegosztlllya, Bndapcs!. X!If., V:íci-tít 
101. Tcic>fon: 2!lO-Hi9. 

..\SVANYWZE!i: 
l~deRkul;i.· L. ;is\ 1ín,\ vízkt•1•t•sk~·dt•hni l't., I3udapest, 

r., Erzs(~hC'!-ft."1· 8. TP!cfon: 181-128. 181-i20. 

.i\fb•a gy<igy· és kcseríívízforl'1ís rt. Budapest. V., 
Tiikür-u. ~). Telefo1J: l2iJ-I8-L 

HEX gyügyszc1·\·egyészcfi g)·1i1• t.„ g;rfig,Y:írukcres
kedebni rt., iludape~I, \'., Rudolf-tér t. Sürgöny
ciin: :\Iedica. Budnp('SI. Telefon: l Iil-ifi0

1 t 1i$-ifi-1. 

Thnlhnayel' és Seilz 1·f., gycígyszcrürunag~·keres
kedt:s. H11dapPsl. \".. Zrinyi-ulcri :i. Telefon: 1s2-nas. 

TiirUk Labo1· g,yü~tr:h•unagykcrt•skl'dés . és veg~·é
szeli gy1ir rt., Iludnpt•sf. \'T., Kiníly-ulc:i 12. 
Te!Pfon: 22;i-Hio.=•· 

llETEGAPOLA,~I ClK!(El(: 
Giürin IGHsz(•rg~·:íJ' Hl. Budape;.;1, VT.. :\lozs:ir-utca 

l·L Telefn11: 12!1-022. 

~,Terla'' G.r1:ig:'<·szerészl•k Szih«•lkczele 1(. F.1\üzpouti 
iroda {·;.; n•1u/1•[(·sfe!Yt'!f(•!; Hudape.s!, VI., Ilege
dlis S:indor-u. 17. TPh'fon: 2'.Ul-81 I. 220-11)11. 
Czern: Budap1·st. \'lf.. J\iníly-u!('a tii. Telefon: 
{21-H2G. 

1 
lll~LYEGZűlí: 

Geduldiger Hu'gli bél;\·egziígy:ír, ,·ésniik Budappst. 
VI., Vihnos cs:iszúr-út 17. '"l'elcfnn: 122-SHti. 

U:iJ•di Henrili:i Bienenslok Li1uH és Fia Bud:qwst, 
IV., Iüíroly-körút 28. Tt>lefon: 181-026. 

CEHAT CAPSULA!ü 
Tichler ,J:ínos -10 éi· 6t:1 fenn:ílh'i 

paph•:iru és po1·-eapsulagy:írn. 
ú-utca 37. Telefon: 123-079 . 

CIMTABL..\K: 

"" (i" \'SZl~ t· ész l' ti 
B;id~J;esl. . \·r„ 

Fekete .T. és 'l':h·sa féntbelü-fé1nfcliral gJ:íri rakhír 
Budnpesl. VI., Teréz-körúl 2. TPlefon: 22:)-075. 

IJOllOZOI(: 
Fodor 1l:íhn:ín cI.sii 111:ig~·ar g)·ügyszcrészcti doboz· 

gy1.ír, kii és kiiny,·n:'<·o1nd:li 1nüi1:tézct. _!Judapi•s!, 
I„ :'lft~száros-u!ca ti.S, 'l\1 lcfon: ilaű-9.:11. 

IJHOGOil: 
Szcrénti .J1ízscf g~·i:ig~·:iruuag~·J;,c1·cskedés iludapest. 

I\·„ :\hize111n-kiirút 2:1-25. Telefon: 182-0.):). 

I>UGÓI(: 

:\Icghizhulúan 1.Sf/t, úta 1\lugyar P~11·afadug.:1szgy:i1· 
Bpest, :\'cfclcjts-u. l;j, szúllit. Tclefou: -J21:l~10li. 

FIOLA!(: 
,)!agyar \rolfr.:1111l;i1npa-G~·ür, Ii:rc1ncn1·~1i.y .J:íuos rt. 

gyúgyszeriivcgosz!úlya~ Budapest. XIII.. \'úci-út 
101. Telefon: 2nO-!l7!J. 
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FOGAPO!,()SZEREI\: 
0Yenall fogp1~p~ slizJvíz. Gy:írtja: Ilncder rt. Ujpesl, 

Erzséhcl-ulca 2-1. 'l'elcfon: 29·l-'-t')50. 
Niven fogkrén1. G,\'·:írt,ia: Uciersdo1•f 1·t., Budapest, 

XIV., l\ornúcsy-11. -11. Telefon: 297-3iJO, 

Gl~PIL\.PSUJ,AI\: 
Tichlcr .Jünos 40 év f)ta fcnruílh"i 

papí1•liru és porcitpsulag~·:.h·a, 
6-utca ili. Telefon: 123-079. 

GUMLIUUI\: 

gy<'igyszcrészeti 
Budapcsl. VI., 

GJüria IHitszergylÍl' IU. Budapesl, \"L. ~fozsúr-utca 
l.J.. Telefon: 12B-022. 

\'aJna f$ T:.il•sa gyúgy:.í1•u uugykcreskcdés, Buda
pest, \'.. ;\fér!cg-nlcn ·!. Ti•lefon: l SS--311. 

GYEUMEl\TAPSZEUEI\: 
Tiirlik Laho1• g;vlJgy:irunagyke1•cskedés és l'eg."·é

szcli g,\'·:ír rl.i BtulapPsl, \'L, Kirúly-ulca 12. 
Telefon: 225-lGO.''' 

Kron1pecher hípszer- és gvt'igvszeripari kft. Bud·1-
pest, \'.~ :-.·údor-ulca is:··~rciefon: 120-357. • 

Dr. 'V:uuu•r gy(1gys:.ú•r- l'$ hípszergy:il• rt. Buda-· 
pes!, X„ Keresztúri-út :10-:-:JN. Telefon: 1:1::.J-~HG. 

GYÖGYAHUNAGY1\:EHESl{E0Ű1{: 

l{ocJuueish•r Frigyes utiidai, Budapest, V., Hnld
utca 8. Telefon: 127-·--ilí·I, 127-:J75, 127--:J7G. 

Dl'. Ligeti Géza gyógyá1'l111ag~·kercskcdés Budaesl, 
IX .. Ton1pa-u. 12. 

,,)Jedicina" gyóg~·sze1•á1•11 nng;ykcrcskcdés kft. Bu
dapest;· VL, Hajú.s-utca 32. Telefon: *llil-G32. 

HEX g,yiigyszc1•vcgyészcti gyár és g;\'·üg;\'·:írukcrcs
kcdchni rt., Iludapcsl, v:, Rudolf-tér 1. .Sürgönv
cín1: ~Icdica. Budapesl. Telefon: llil-7ŰO, 
118-ifi·t. 

Szeré1ni Jiizscf gyügy:í1•111u1~:~:Ykel'cskedés Budapest, 
[V., :\Iúz<.•u1n-lu'irúl 23-25. Telefon: 18:.!-055. 

~.Tcl'la'' Gyúgyszerészek Szfrrelkezete l{. F. Központi 
. ii-oda é'.i; ~r·~·ndc!Csfelvétel: Budapest 1 \'I.. Hege

düs Súndor-u. 17. Telefon: 220-81 l. :l20-·1ű8. 
Üze1u: Budapest. \'[!.. Kirúly-utca G7. Tc\pfon: 
·121-92(). 

ThallnHIYCl' és Sc~tz l't.i gyügy!>zerúrunagykeres
kcdés.~ Budapesl, \".. Zrinyi-utca :·!. Telefon: 
182-H:JK. 

·. TU1·Uk Labor g~·ügy:íruuugykert•skcdés és veg~:é
szcti g~·:ir l'l„ Budapest. \'!.. I\irúly-ulca 12. 
Telefon: :.!2."i-·1HO.'r. 

Yal'gn Slindor gyüg~·:irunag;rkt•rcslu~désc Budapest, 
II., lla!lhyúny-utca a. Telefon: :lf)7-~l2."i és l."i2-
tH2. Sürgö11yciin: \'a!'gaphanna. 

Vituche1ni11 kft. Budapest, \' .. Hothern1ere-ulca l:l. 
Telefon: 1 l·l-5SG. 

\\"aek Kcrcsziél~· Budapest. IX .. Hügyt·s l~udn·-u. ·!. 



GYóGYCUliOIULifü 
H~X g)·t~t:,'ysze1:vegyészeli gyül' és {,'yügy:í1•itke1·es
~:d~lnu l'f,,. Budapest, V., Hudolf-lér 1. Siirgöny
c1i;i. _ ,1Ied1ca, iludapesL Telefon: 110-760, 11.l-l{J-!. 

Hé~h;r Béh_1 Yegy~s~cli Inhoruhíriuuu1 és gyógycu
,, J\.ol'kagyiu·n: B~k;scsahn. Telefon: 108, és 66ö. 
I hnlln_1ayer cs Se1fz i·t„ gyúgyszer{ir1uHlfn"kcrcs-

kedes. Budapest, V.. Zrínvi-ulcu 3. Telefon: 
l82~D38. . 

Töriik Laboi· gytíg,v:i1•unag.'·kereskedés és vegyé
szeti gy1ír rf.. Budapest, VL. I\irúly-utca 12. 
Telefon: 225-Hiu.'1' 

GW>GYNÜVilNYEK: 
Puutodrog Budapc;.;t IX .. Ferenc-körút i:J;), 

HEX gyqgyszel'l'l'g.'·észeti gy:ír és gyügy:h•uke1•es
kedclrni rt., Budapest. V., Hudolf-tér 1. Siir"'Önv
cin1: i\fcdica. Budapt'sl. Telefon: i 1~7(i·O. 
11:{-ffj.J. . 

()zy. H6sa Erníh1C gyúgynöYén;r és (>:IJH•ika nug~·
kl'l'eskedíi íludapPst. IX .. Lónyai-lL 7. Telefon: 
:l8i~-l2!. 

Szerérni .J1jzscf gyógy:íruuag~·kereskcdés Budapesl, 
IV., lllüzeu1n-künít 2.'l-'.!5. Tt•lcfon: 182-05;). 

Thullrnnyer és Seitz rl., gyúgyszenírunngykeres
kedés. Budapes!, \'„ Zriuyi-ulca :i. Telefon: 
182-H::JS. 

TUrUk Labor gy1Ji5y1Íl·tu1ag~·ke1·eskt•d{<s és yegvé
szeli gy~h· rt., íludapP:>L \'!., 1\irúh·-utca ~ '12. 
Telefon: 22;i-16f).. ,,. · 

VaJnu és 'I':irsu gytigyiíru nagykersekedés, lluda
pcsl, V., ?llérleg-ulca· ·L Tt'lefon: 188-:JIL 

GYÖGYSZEHl~SZET! PAPIHARUK: 
Tiehler .Jiíuos -10 é\· óta fenn.:ílhi 

pupn•u1•11 és porca11s1dng~·1iru, 
ó-utca iJi. Telefon: I2H-Oi\J. 

gyligys7.el'észeti 
Budapest, VI., 

GYÓGYSZE!tl,SZETI ÜVEGEK: 
Tö1•iik Labor gyúgy1h·tu1ug~·ke1•cskcdés és vcg\·é

szeti gyür i·t., ilt1dupesl. \'1„ Kirúly-utca '12. 
Telefon: 225-·IOO.';' 

GY<iGYSZEUKÜLÜNLEGE.sSI~GEli: 
Ueiersdol'f rt. Budapest, XI\'., I\01núcsy-11lca .jJ. 

Telefon: 2H7-330. 

l\nbicsck S:indo1• gyúgyúrunagykere.skedö. lluda
pest, \'I., Nagy1nezií-u!ca 52. Telefon: :·H 7-1G:3. 

~,~Icdicheu1in" gyügyszerkészítu1é1Q·ck g~·ára rt. Bu
dapest, X., Hölgy-ulca 1·1. Telefon: l·lll-0.S:.!. 

HEX gy6gyszerYcgyészefi gyür és g~·(ig~·ürul.~eres· 
kcdeltni rt., Budapest. \' .. Hudolf-tér 1. Slirgüny
círn: .\Iedica. BudapPs!. TPlefon: 1 l:-1-7üO, 
Il:·l-7ü·I. 

SpergeJy Béla és Sflergely Hél:iné gyög~·b'ze1•észcli 
l.:1bot•ntü1•i11rn11 Budapest. XI\'., S!t>fúuia-út 2f1. 
Telefon: 2\l&--07:-.l, 2\lH-002 ... Eri"' injekci(0Jk. 

Thalhnnver és Seitz 1·l.. gyúgyszerúru11agykeres
kedés,· Budapest, \'.. Zrinyi-utca :'!, Telefon: 
182-D:IS. 

GYÖGYSZEll ÉS VEGYSZEUGYAHA!i: 
Alkaloida Yegyészcli gy:ir rt. Budapesl. IV .. \"úci

utca 31. Telefon: 181)-0-18, 181-GS·!. 
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Bcicrsdorf rt. Budapcsl. XI\· .. Kon1ócsy-utca ·11. 
Telefon: '..!\17--aao. 

Chi.noin gyóg.vszer és vpg~·észcti tc1•n1ékck gy:íra i'l. 

Ujpcst, Tó-utéa 1-3. Telefon: '..Hl·l-88·1. 
Hu1nau G~·ógyszcriizcn1 J(ft, Budapest, VI., Szondy· 

utca 100 . 

.:\Iugyar Phar1nu Gyúgyiíru Bt. Bu<l:1pesl V., Arany 
.Júnos-u. lO. Telefon: l l8-li50. 

H~Icdiche1nia" gyügyszcrkészít111ényck gyiirt rt. Bu
dapest, X., I-Iülgy-ulca l·!. Telefon: 1-Hl-082. 

Hichtcr <icdeon \·egyt~szt•li g~-:ir rt. Budapest, X„ 
Cst~rkcsz-ulca (ii.l. Tdefon: 1-18-iíli\I. 

Dr. \V~;ndcr g;\"Öl-{yszcr- t'$ t:í11szc1·g~·ü1· rt. Uuda
pcsl, X., I\:en:s;:túri-út :10-:38. Telefon: 1:-J:.l-:l·IG. 

GYúGYSZEUVEGYl~SZETl LABOHATÚHIUMOJ(: 

Certa gy6gyszc1·észeti laboralüriu111 rt. Certa steril 
injekciúk (-.:yúrlúsa. 

Héthy Béla Ycg~·t"sL.eti 1ahoralúriu1na és gyügycu
korkagy:íru. Bl·kt'.·scsalm. Telefon: 108. és liüG. 

Spergcly Béla és Spcrgcly Béhiué gyúgj·szerészcti 
lahoratbrituna Budapl·st, XI\"„ Stefúuia-út '..!5. 
Telefon: '..!\Jl)-0/;J) :!\lö--00'..!. „Eri"' injekciUk. 

Str:1ub S:indo1· Dl.-\Cl-IE.:UIA gj·tlgyszcrészeti és, YC· 

gyészcti lahoral(ll'iutn Bpest, YI., Tcréz-krt. 27. 

Trununer Antal G~·úgy.szt·ryegyészcti Lahorahiriuu1 
Budapest, XL. BPn·sényi-u. Hl. "l\:lefu11: 2li\l-OS5. 

GYÓGYSZEHTAUI BEHEi\íl)EZí~SEK: 
Buch''"aldt•r Zsig1nond eég, g;\·tí~~·.szt'l'hir ta•rendl'zé

st•k, Budapest, I\"., \"eres Púlnú-utcn i-H. Teld"on: 
18ü-fi27. 

OIH·1·IH11dt•r G~·ulu l!~·6gy.szerhí1•hl'l'<'n1h•zési cél-(, Bu
dapest, VII.. Nngyalúdi Sz::i.lió-ntca :ii. TPlcfon: 
-12l-H;'">2. 

IL\BLSHAill SÚ (vuhídi): 

l~dt'.skutv L. oísvlinj·vízkl'rt•skt·dt•ltui i·t •• Budapest, 
V .. E;·zst~het-lér 8. Tt•lcfou: 1:-11-·!28. 181-720. 

ILLATSZEJlEli: 
St·h\\':tt•zlost~ J. F. Fiai 111ng~·arol'szúgi Fi6klt·lcpt~ 

illalszcrg~·:ír Budapest. IX.. Berzenczey-utca :1n. 
Tek·fon: lil7-88\l. 

liOZ31ETfüAI C.!l(KEK: 
Lt>lon kozn1elikai l'ikkek. L<'lon lahol'alúriu111. Er

zs\·het-kürú! :i(i. 'l\·h-fon: :!'..!K-l\0-1. · 
HEX gyú::crs:r.t·1'Y<•gyliszt'ii gy:il' fs gyl1gj·:irnkcrc.'i

kt•dt~l;ui· i·t., Budapt•sl, \·„ Hudoll'-!t'·r !. Siirgiiny
cín1: ).feclk:1. Bndapvsl. Tdcl"ou: { t:l-7GO. 
tlil-70-1. 

Stlnv:u·zlosc I. F. Fi:ii tnag~ aro1·szag1 Fibktdcpe 
illntszcrg~·úr l\udapt·sl. IX.. BcrzvnczL·y-u\ca :·1\l. 
Telefon: i:·li--88\l. 

'I'halhna;rt•r t"s Scilz rt.. gy,·1gysz1~rún1n:igykcr;;s. 
kedés. Budup<·sl. \'.. Zríuyi-ulca :-;. Tdt'!'ou: 
182-·-\l;\g, 

Tiiriik Lal:o1• "'1í 11,·i1•u11•1"\lü•rt•sld·d1:s l•s \t•gyé-
szl·li HYÜI' 1·~'. Í~t~clap~,tj· \'f Kilúh-u!('a' \2. 

"' 2~;")--···HiO.''' 
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KOZI\IE1'11\AI GYAUAI\: 
Uciersdol.'í' l'f., Budnpcsf, XIV.

1 
Kon1úcsy·ulca -! 1. 

Teil'fou: 297-:l:-10. XiYca crérn sth. cikkek. 
1-huuau Gytlgysz~l·iizt•1n Krt. Budapcsl, VI.. Szondy. 

ulca 100. 

S:n:oJy illnfszt•1• és fJipe1•t•szappang,\·:írai rt. Iluda
pcsl, VI.. Lö\'ü!clc-lér ·1. Telefon: ·!20-il81, -!20-
il82. 

Sclnn1rzlosc í. F. Fi:ii 1nagyarorsz1igi Fhlktt•lcpc 
illatszcrg,\·•ít· BudnJH:s!, IX„ Bcrzenczcy-ulca :Hl. 
Teicfou: 137-889. 

The Ilacdci'S P:U'fu1nc1•y Co .• Lhnitcd~ U jpesL Er
zséhcf-ulcn 2-·1. Telefon: 29-1-850. 

KÖLNIVIZGYAHA!i: 
SnYoJy Hlatszcr éS. Pipc1•cszappa11g,\·;ít•ai rt. Bucia

pcst, VI., Lövüldc-lt~r ·L Telefon: -120-:!81. -120-
::182. 

Selnvnrzlose 1. F. Fiai ni:1g,\·:u·1u•szügi Ficíktclt•111~ 
illntszergy:it• DudaJH!s!, IX.. Berzenczey-utca :Hl. 
Te!cfo11: lil7-889. 

Tbc H:u•ders Parfurucry Co„ Litnilt!d. Ujpcsl, Er
zsébet-utca 2--!. Telefon; 2(1-1-850. 

lWTSZEHEK: 
Forluuu ldHsz<'l'· és gurnil;:f•reskcdchui Y;illalat, 

l-I:unn1c1·I Islnin. Bucl:qwst, IV., Br. 1\:las Ivor
utca H. Telefon: Ul:l-:_l0."1, 

Glüria Kiilszerg~·ür Ht. Dudapest, "\-'L, :'\lozsúr-utca 
1·1. Telefon: 12\"l-022. 

•• i\I-cdiciua" gyüg~·szc-r:í1•ungg~·kc-r1•sli:cdés kft. I~uda
pesl, VI., llajús-nlca :12. Tel~~ron: l Ul-0:12. 

HEX gyügysze1•ycg~·észcti gy:ír és g~·6g~·:jrukci·Cs
kcdchni t•l.! Hudapcsl, Y., Hudoll'-lél' L Siirgiiny
cint: 1\Iedica, iltH.lupesL Telefon: J J:-l-iliO, 
Jlil--ili·I. 

.,'1'<•1•la„ Gyügyszt•rt•szt•k Szih·elkczete l\. F. Küzponli 
iroda és rendclt.!sfclvétd: Buclnp~s!, \'f„ ficgc
díis Súndor-u. 17. Telefon: 220-811. :.!20--!G8. 
Pze1n: Budapest. VII.. J\ir{1]y-11!ca fii. Telpfon: 
-!21-H2G. 

Thalhnaycr t's Scilz rl.! gyúgy.szerúrunngykere.s
kedés, Budnpes!. \'„ Zrínyi-utca :1. Telefon: 
l82-D38. 

TiirUk Lnhor g,yfígylirunag,vl;:(•reskcclCs Cs Yt·g~·i>
szcti ~y:ír rl., Budapcsl. \·r.. Kirúly-ulca 1:2. 
Telefo11: 22:1--lliO.''' 

TURUL kiilszer:.!~·iír, Bttd:i1u·~I. II .. Eríi<l~u11·:1 1 !. 
T(•\pfon: l;)()-0.!\). 

OHYOSI illÜSZEHEI\: 
Gl6ria I\(itszerg~·:ír nt. Bud:ipPst. ,.l„ \\foz.s:ír-ult'.a 

1·1. Tell·fou: 12~1-022. 

ÖVSZEHE!i: 
GlcJria 1\iitszerg~·:h· B!. Budap(·.s!. VI .. \!(iz,:'1r-utcu 

l·L ·1\•lefon: 1'.Hl-0:2'..!. 
-----------------------

POBK~U)SZUI,..\I\: 

TICI-lLEB PO!U\APSZlTL:\.I\ A LEG.JOBIL\I\ ! 



!lÖZGYIÍGYSZERELLÍITnS illetve 

az IÍLLIUl/l!llNCSTiÍR terhére rendelhető 
C H 1 N 0 1 N gyógyszerkülönlegességek: 

Al<toprotin inj 3Xl, 6><1, l><.5 keni 
Deseptyl inj. 6)<2, 6,;..~5 keni 
Digiclarin inj. 3>~1 kc1n,'sol. 15 keni 
Epherit tabi. 20><0.05 g 
Hogíval inj. 3>< l kent, 100 E 
lnsulin-Chinoin inj. 100 E, 5 kcn1, 20J E, 5 kc1n 
lstopirin tabi. 10>·:0.5, 20)<0.5, 10><1.0 g 
Lanaclarin inj. 3)<2, 6X2 kc111, sol. 15 keni 
Medobis. inj. 25 keni 
Neomognol tabi. 10>~ l.O g 
Novurit inj. 5><1, 10><1, 5-;.;:2, 10><.2 kc111 
Ovosan tabi. 40, 100 drb. 
Tronspulmin inj. l ><2. 5)<2 keni 
T roporin comb. tabi. ~O <lrb. 
Ultroseptyl tabi. 24>'.0.5 g 
Vitcplex-8 inj. 3>~0.01 g, tahi. 20>,.0.001 g 
Vitoplex-C tahi. 10.'<0.05 g 
Vitaplex-D tabi. 25, 50 drb., olaj 10 kc1n 
Zink-Protinsulin 1 ><200 E 

UJ, ERÉLYES HATASU SYNTHETIKUS 
GÖRCSOLDÓ: 

TROPIST 
dragée1 injectlo, solutio, kup, babykup. 

0.05 g Tropiston 0.7 mg Atropin, ea 0.05 g 
Papaverin hatasat egyesíti magilban, miilltal 
egyidejüleg úgy a neurogen, mint a myogen 

0;c.;{eaesu görcsöket egyaránt képes szüntetni. 

1 

légi- és tengeri betegségnél kitünö ._I y..: 
hat.3sú. 

Dr.WANDER 
eys tápszergyar r. t. Budapest. 

= 
13580 Attila-nyomda ri:sn'i:nytil.rsaság I311dnpcst 

kcrillct, Szász KárolY·U!cu 3-5. - Telefon: 0t50-(l80. 
lguzga!o: !\lJLCSAR ANUOH. 

11 


