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(1) 
sllz: 

'7 ~„ 
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tls7.tn Jöve cl ::lrne 
(;.yógyszCTé:szck 

J\ ó.lxuh2t?.úsúra vonatkozó, 
;)z 1núsodik bekezdésében blz-
tosított joggal zsidó engcdélyesi, !.1e111 élhet 

i1. ; enclelet hcltálya 
3. § 

A.:::nak n:.c-:B:6Eapítcl.s8.ban. ;:-·endcl~:t szc::.n·· 
ki a nemzslcló és ki 1941: XV t.:c. 

§-únak ::·2nc~clkezés2i 
zsidó ~~z személy is, aki 
nczvo az_ 9 § utolsó bekezdésében fog·lalt ~neghatá-· 
rozásnak inegfelel, feltéve, ne1n kötött) illetőleg mind-

a1r1íg r.:.?:n'l köt zsidóval vagy olyan nern-
akinek sgy nagyszülője az izraelita hit-

felekezet tag~2~ként 

fl. ,;212~ l~endele-t te:(jednek ki arra a 
ez ell0:1ség c:lőtJ~ 

t::.~1usíto:~ vitéz 1nagatartásáért arany vagy legalább két
izben I: osztályú ezüst 't/itézségi érenunel vagy mint főtisztet 
a . k2rdokkal ékesített IIL osztályú vaskoronarenddel vagy 
annál. m~gas0b(:, de ugyan9sa.k ?. };ardokkal .ékesített ~i
tüntetéssel vagy rrünt törzstisztet a kardokkal ékesftet.t III. 
oszt. vaskoronaren:Inél n1agasabb; de ugyancsak a kardokka.1 



ék'esített kitUntetéssel tüntettek ki, úg.ySzint2n arra esernl akl 
legalább 750/o-os hadirokkant, végül arra sera, aki az 1939:IV. 
tc. 2. §-a első bekezdésének 6. pontjában, a 7720/1939. lVI. E sz. 
rendelet 66„ §-ában, a 2 .220/1941. IVI. E. sz. rendelet 3 §-ában 
vagy a 8.550/1941. Ivl. E. sz rendelet 2 §-ában ir1eghatá~·ozott 
1-:~<>Á.J..r.1 ..... ',.., ........... ~1 ... 
"'"-J v cvi:::.t ctlct >::::~.l.i'.\., 

Búntető 'lenclelkezések. 

(1) Amennyibe:;" a 
delkezés alá nem esik, kihágást 
háború esetén hat hónapig terjedhető clzárcS.ssal 
aki a jelen iendelet 2. §-é.ban és 7 §-ának (3) 1vekezdésébeü 
foglalt i·endelkezésnek nem tesz eleget 

(2) i\. pénzbüntetésre az 1928 : :x~ 
kezései i1ányadók azzai az cltéréssel1 

leg1:-'lagasabb összege az 1939 : II. 
kezdésében meghatározott 
átváltoztatására pedig az említett 
rendelkezést kell alkalrn.azr"i 

(3) Az (1) bc::kezdésben 
eljárás a közigazgatási 
.J ·: ., l ~ 1 .' cen.:t1elen a in. Klr 
f[arrnadfokon a 

Hatál?Jbalépés 

endclc~ a 
1944 évi úprilis hó 

napj~1n lép 
12 -·én. 

miatt az 
rDÜködési 

tartozik. 

Sztójav Dönic 3 

rn kir.. 1ninisztcreinö~-: 

JTen.ti rendelet 
s~ertá r k.ertll ro.ost 
a követk8:GÓ. 

ctzt:lA 1n' · I'V 
der(-=;r l~rvin. 

·vvittrnan.n Ele111é:c
1 

„K.aritas" VI„ 
nlJeák ·:fertenc<• 

O.lasz.fasor 

tul 
tul : Sás3i IrnI{'." 

Szt·nt Istvár1-l:rt. héiv' öz·;/. 

1J u11asz l\ndor--u, J. n 

2/a: h.élv özv 

I_Jövölde-tér· 6 t Lll.: 
)JS egitő NI ária (( \fI 'Teréz- ~\:ti: 

Gyula) 
„Aran.y Szarvas'' \lII. 5 R&kóczi-·út 32.

1 
T1.1.l •• H2-

lász Béla (üt„: ÖZ\1 • Schön\\7iesner i~ladá~né)., 

ves 
" VH, Erzsébet-krt. 6. hélv._: ozv. F'eri.y""' 

Zoltárn1é1 

nDianLl" ~VII., Károl~y-krt. 5., tuL: Erérlyi 
J~Garayc:' \lII.~ Garay-tér ~9. 1 tvJ.~ HLí.vös 
;;GZória" VII,, ""llesselér1)1i-u.tca 60~, tul.: 

T „ 1' . 
.waSZ.cO, 

László. 
Heller 

Kls.u.z~l-tér 13, Bontha Jer1ő 
(a tElajdor1os kivételezése folyarriatban. van)Q 

))Keres.zt'' 'lIII„) Rákóczi-út 88. 1 tul.: dr~ Haas 

Hernád-tl. tt11.: Böh.m 

J ózse:f-lzrt. t-:_,11.: Czukor 

lilbert" \!III.; Baro.ss·-tér 5. tr~L: 

.F'ere·nc(" \TIII.
1 

Rákóczi-1it 23., tuL: 

Szc. .22„ héiv.: 

Szil;~\rd···tl. tu.L: 
~3ts lncr ()szk.ár. 

r; 
J) {./ 10., ti.ti : Kalmár 

I:T 3.ndoj ', 
., tui 

60 ·~ 
;·uJ. ;::tce.t!5z 

'/) A.ré1ia{: i~réna-·út tul„ Poiai:sik 
Józ~;c;·f 

.. -né·út 30, tuL: 

'Thököly-út 87. tul.: dr. Kasz· 

1 tul: 

gyógyszertárra 
fol:yó év jar1rtár hó 

együtt 

.A.zok:nalz a r2áljog-C1 jegy-
a belügyrnir1isztérii1n1 előrelátl-1ató

kirendelni, a l:cö·vetkező: 
J..V. 

rés::::ben. 

István-u. 2Ll.. 
-,l„, \\7ch:~rle S.-LL 21„ 

53„ 
i·\rnint igen. rn.él~trel1ató és g~yöke-:-

res változásol-::: fogn~k \,-égOen:.en11i a tu.lE1.jdonosi 
fro:nto[l rövid idő::-i belül. P.:... inunl(aerő-kérdés rn.eg~ 
oldása azonban fo!\.:ozottabb- go11d'ot fog je1e.nten.i, 



n:ár 
rnin'~C 

itvegJ krórnozott csem.pe es fenyes-
:ni:ndert. Szinte irreálisan, rn_,odern. J.\z emele-

rnozgas.oan 'lan 
szállít ·v5.llárnsebesen. a 

ern.elete11 ·van. 

de a 
Egyszerre 

VégtelenOe veszően l1osszú és széles fol·yosó~ :;.."a
rnin.derr; a padló} a világos falak, 

J.likk:el -1leTetel, az osztály ::.-.n.egjélölése kró
rnczctt betűsoraival stti ll fol:y·osó utc2.felőli front
já..11ak vége felé találok célomhoz .. A felirat: „Gyógy
szeripari Osztály". Ez az. Ide készültem. 

Az első aitón néviegv: Boglutz Viktor gyóavsze-
Iész_. osztá_IyJezetóhelyettes Bekopogtatok. vv 

S Z E ~;I L E 1944. 

berinetefcet -· fe1.e1ern 
rációtok Miként 

:öLni 

kárt nem okozott;, 

egyszer megn'ézlek ·il;t 
mert érdekel az adnániszt-

zelmulfbcm vette át az osztáLy vezetését. 
beviszlek hcnzá ·---· biztat 

kicsit nézz körül iU ebben a va-

Amilyen modern 2z émilet és a belső a: cnLceK

t1;1;·a,, ér:p "olY,é'.D ~~wde~r:~k ~z ~rot'.ák i~. Az, ei;z,yes osz~ 
ta.1yo}C osszefuggo szoqa1 k~ettos uvegfalal<Ka1 varrnal\ 
elválasztva, a hang nem jön át, de bármely 
végig leh.et az összes szobákon látni. Enr1ek a 

kereső Tendszernek nagy fegyelmező 
is van. Jlm·i meglep, az a tisztviselők aránylag 

kis száma. Az osztály nemcsak a körülbelül 2050 
gyógyszertár (fiók- és házipatikákkal együtt) anyag
ellátását intézi, de ellenőrzi a nagykereskedéseket, a 
gyógyszertermelő gyáripart és főként a cukorfogyasz
tás szen1pontjából n1indazok:at az üz.emel~et, a.r:rlel3rek 
iv2~ri cukorellátásba11 részesülnek Óriási adm·iniszt-
1:ativ CTí1.-yag. Ennek ellenére olyan símán, L;é:lV9,rtala
mü, minden tumultus nélkül megy itt minden, müit 
egy remekművü óra szerkezete. 

A gyógyszeripari osztálynak Siska László okl„ 
gyógyszerész, OTI gyógyszerésziőfelügyelő a vezetője, 


