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ILLATSI!RGY.ÁR \l'j\
UJPEST, ERZSÉBET -UTCA 2-4. SZ.
Telefon: 2-948-50 sorozal.

:\ g~·úr kl•szít 1n{·nyt>i:

Ovenall fog· és szájápolók,
Caola szappan, shampoo, puder, köln :
illatszerek és kölnivizek, puderek, arc:· '
kézápolók, haj· és fejmosószerek, körö
ápolók és pipereszappanok.

""' ....

l:.'iúkgyúrak: Arad. Prága.
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GYÓGYSZERÉSZEK
Tophosan
Acitophosan
1
Tophosany

ÉVKÖNYVE

Phcnylchinolincar l ionsav és ennek

=

kon1hinúciűi.

Pepton

Pepsin

AZ 1937-IK ÉVRE

Pankreatin

Yegytiszla úllapolhan.

=

Hyperol ,

,

l "t· s Imtrn"c11pcroxydasulyszaza l ~t'. . .- ··1„ d t>u„o~ készíti
l t·1rl·iln1azu sz1 .tr
u~no ' . '.. 1 „:os
tabkttúk alakjában.
llll'lly. JHH l'S
t"
'

:1;1

=

Peroxygenol

.

:10 súlvszúzalt~kot larta l inazo· ..vc"vllszta
o. ,; ..
· •kt•sz1lnu•n),
, .
. . .,- 00 ö"·OS 11Yegdu 0 us
l l~o~
Ü\"t•gekhcn.

Hyd

ro:~:~: 1~a '.~.~'p':i,~1'.,~,.,

Az Évkönyv szöveg! rés11H

(tör"t~nyek, rendeletek

stb.)

valamint clmjegyzékét 1936. december hó l-én zártuk le.

TlZENHATODll< ÉVFOLYAM.

Összeállította:

KORITSÁNSZKY OTTÓ
és

LÖCHERER TAMÁS
Iithium

illt>l\'C calciu1nsúj:1.

RICHTER. ~EDEON
- vegyészeti gyar rt.
B u d a p e s t, X.

A Gyógyszerészi Közlöny, a lvlagyarorsz<igi Gyógyszerész
Egyesii!et hivatalos lapja kiadóhivatalának kiadása.

3

Előszó.
A régi köntösben: dc új szcrkcsztök össz~~
jclenik 1ncg az a kötet. arncly a Jla-

gyarorszag1 Gyógyszerész Egyesület hivatalos lap~
júnak. a (iyógyszcrészi I\özlönynck kiadvúnya.
:\ Gvógvszcrészi l\özliinvnek ·14 t~vcn út ,·olt.
1H~1nrég ~11;\i11yt l>nldc1g e1nl~kczelü fiiszerkcsztöj.;:.
I\.arlo11s:ky Gt·u:o évlizedekkc•I czcliitt indílotlu
útnak ll „Gy<Í{l!fS:l'tlÍ.'i:Ck 1::vkÖI1!JU<;I".
:\.z 1H2G. PSZil'lltlc'ilic11 nl·hai f{qrfo11s:ky Gey:r1

t!s f{oritsáns:ky Oltú iisszeúllítúsúhan olyan alinan:ichszeríí 1::vkiiny,· indult llH:t;. 1nclynek l'i'lja volt
az eliízii l·vekln:11 n1cgjclcnt .iogszahúlyok összegyiijt(isé11 kívül a gyakorló gyögyszt•rész n~szl·re
uélkiilüzhclellen kt:·zikiinyv rendt'lkezésrl' hocsújtúsa. ;\z JH:l-L é\Te Jdndoll kölP!bc f<•\yt•tllik :1
gyúgyszerl·szt·lrl' \"tni:llkoz6 n!nptÜrYényekel l·s rendl'letekl'I (•s illlli~I kPz<h·e J'•:,·kiinyviink l'gy111Úsu!Úll
!.;(l\·etk1..•zii kiilelei 1·gy1núst kit>gész[h·t·. n1arad:1ndó értl·kií. 1Jl•lkii!özhcletlcn kl:·zikünY\"S<1niz:i\t1l nlkolnak.
E sorozat kiHcteinek 1;1úr puszta cín1c. ~1
.. G yúg !f s: e rú s: 1· k 1:·u kii 11!J11c" I' l 11( • vt·zl·s. f t• Jsiibh ha ·
tósúgaink fl'll· is igazolni hivalo\L hogy olyan n{~l ·
kiiHizhctclil'll sznkkiinyvriil \":lll szú. anH'.I)· :t kiiz{·rclckli tud11h·alól.:11ak !(irhúzn.
Az 19;r;. (·,·n· szúlú kütvllt·! a (;yúgyszerl•szt•k
!'·:, kiinyv<'.-1 a sok l•vvl'l 1·zl'l1'it1 HH'gindílú lioldo;..:
t•111l{•kezetii ~!t·s\t>rlink en•d1·\i l'lgondolúsúuak fi
~vvh·111l wvl•lel{·\Tl {•s 1·\•l k ilíiz{·st•i1i('k
,·(1 l tc1z:1lla11
i·~·n n!arlúsúva\ Jdvúnjuk. -- 111in l a kület i"fsSZ('ÚI! ílc.li.
·gyúgysz(·r('.'iZn~ndi\nk énk·keil ~zcdg:'t!ni. Arra le")

rekszÜnk, hogy a gyógyszertár jó és helyes vezetéséhez illet\'C iizemn1enctéhez
elengedhetetlenül
szükséges tudnivalókat úgy csoportosítsuk, hogy
azt a gyakorló gyógyszerész könnyen felhasználhassa és annak úthaigazílúsait hnsznúra fordíthassa.
E törekvésünknek n1cgfclclöcn a 1nindcnnapi
életben elöforduló szövc,·ényes kt:rdésekrc ldváuunk tájékoztatást nyujtani.
Ez évben a gyógyszcrcllálús ellcni)rzésének
n1indcnkit közelről érintö kérdésére kívúnunk -az új gyógyszerészi törvény kiiszöbl>n ~ a legszakavnlotlahh helvn'.il. dr. Schulek El1'111ér egyel.
rnagántanúr. a 111: kir. Orszúgos Közegészségügyi
Intézet osz!úlyvezetöjénPk tollúból eredö .,J.1/nyynrors:;áy f!UÓ!f!fs:=crcllátá.wínak c!lcnffr:;ése'' cí1nü ki·
ti.inti tanuhnúnvhan felvilúgosílúsokat nyujtnni. .\
szcrzii :1 gyúgy~zcrl·sz helyes tújl~k.ozúdúsa t~rdckl~·
hen útteldnthcti'.ien iisszcfuglaljn a vo11alkozú rendeleteket. \Iíntegy kiegészítése ez a b1nuh11úny az
illusztris szerziínek kiadványunk 1H:\1. ki.iletéhen:
_._.1Yéhdny s:á a !J!J<Íft!Js:;ef11i:;syálatokníl" cín1en
rnegjclent nu111kújúnak, aincly az ellcntírzésse!
kapcsolatos cgyé!i prohll>n1úkkal
rc~glalkoz11tt.
:\Iindkl•l lannlniúny azt e{•lozza. hogy n hPlcgek
gyúgyszcrtúrainkh:in jú l•s llH~ghízhalcí g)·c'igysz;:n~ket kapl1assa11ak.
\'an-l' 111:1 ülc'iszt•riílili
kl•rdt>s_
arnclylwn
1ni11dPn gyögyszcrl·sz11Pk :t legaprúhh rl>szletPkig
l:"ljl·kozva kell lt•nnie.
1ninl :1 k1•reskt·d('\(•n1- l·.;
ki'•zlekcdl'.siigyi llliniszler idtnl ll beliigyn1iui.'>zlerrel t•gyetl·rlt~slwn ki:idlllt s ;i gyúgyszert.•k l•s gyúgy·
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szerfélék kercskedehni forgahnát szabúlyozó rendelet'! Súivos gazdusúgi kapcsolatai is \"illl!Htk e
kérdésnek.' Épen ezért hcható is1nerlctést ölel fel
erre nl>Z\'l' a .,Gyógys::l'rés:ck /~'11kiinyvé';-nck ez
t·,·i ki.Heh· Lfic/1t·rcr Tru1uis11ak. a \fagyarorszügi
(fy<'igyszerl·sz Egyesület ah·lnökének lollúból. :\
gyúgyszen'·szi kar n1ind1•11 egyes tagjának :ihhoz.
IH1gy jogait a jt1g11sulatlan gyógyszerúrnsitúsokkal
sze1nhen sikt>rrel n1t·gvl·dhcsse. nl>lkiilüzhe!elle11iil
sziikséges kellö júrlassúggal
hírnia :iz ez t·vhen
llH.'gjelenl és púlyúnkrn olyan nugy
hirt'l. eliíhh hivatkozott· rendt•lelht•!J.

fonlossúgg:d

:\ 111inde11napi t•l<>lhcu a gyc·1gysz('rt'·sz is gyak
rali kerül szp1nhP a vagyonútrnhúzúsok snrún kivctl>srP keriilii kiilünbözö
illctt'>kc•k
kt~rdl•sl~vcl.
T·:gyik Jpgsziive,·{·nyt•sc•bh k0rdl·s l'Z 01úr l's:ik azér!
·is, n1erl az i!!cll•k1•krt• von:ilknzú rt'IHll'lli:l•zéseJ;;
annyirn szl>l vannak szi'irva kíiliinhiizi'i n·ndeh·ll'klH·11. IHigy a kc1r111ftnyhatúsúg is sziikst·gess0gt•t
\útja egy l'gyst•ges íl\C'!l•kiig~·i k{idt•x kic!1ilg1,zús:'1-

11nk.
l "gya11i!yen sziikségl' ,·an nzunh:ui gyúgysz{'rl·szr1•1Hliinknek is n1T:t. hogy az iil t'·rin!c'i l·s :i
n1indennapi t'•l1•tlwn 1•lt1fonlt!lú illl'll·kiigyi prohll~1núkra !;'1jt"kozl:tlúsl sz(•rt•zht•sst•n hossz;1hli u!:'111.iúrús n(•lkill. Ez csak úgy ,·alúsilhalt"l
tnt~g. ha
:! k{·nh."•s1•krl' \'CJ!!Hlk~>Z{) illd1li\'<1lúk ÜSSZ('·
f1,gl:iltun. l:tikusc1k szú111úr:i is \·i_l:íg1is SZÜ\'egezt>sht•n ú!llialnak n•tJth•!kt•zl·sn•.
E kiadvú11\'Hllk niul\ {·,·i kiilt'lt'•hpn „.l/il kell
f11rf11i " [f!/Ú!l!f.~:('f'l's:ni•f; 11: 11drí:ris s:ahúlyainíl:".
l'in1e11 :"!l!í!fJl!a i'isszl' dr. ,\"oyy f)t·:sd !1álint ni. kir.

t'Zt•kn·

kiizig:izgatúsi liírú kiizn·1t1iík(idl·sl·\·l·l /,ih·hcrt'f' Tnnuís, az adúiúsra \·onalkozú ludniYalúkal. Ez t~Y
hen 11edig :iz i!l1·tt'·kiigyl1t•n sziil~sl•ges is111erell•krt'
\'onatkozö tújt"kozlalús! a f(•JJ!i szerziik11ek „Jlil
],('fi Jud11i a- !J!J6uy.~·:l'rt"s:1wk
11:
ifll'll'kt•kriil:1••
('Íniü n1unkújúhól nyt•rik 1. Oh·asóink.

A gyúgyszen.'•szi liir\'l·ny k_üszüh1~n jónak lútluk fnnlos. a hazai gyúgyszerl:trakkal kapcsolatos
statisztikai adatok lovúhhi liií\·íh-;sl·t. :\lull évi köletiinkben (/: ii::Pt'!J!Jt'Í.- 1\s <Íru<Ík hos::onéluc:::;ctébcn
/fp/í s:c111élycs joyú fJ!ftÍff!fs:cr/IÍr((k rílr11há:ási s/(1fis:lil•újríl

kiiziilliik. Ez

(•yJH'll

a gyógyszertárak

ada lai,·al (:ulo1nú11yozúsok. ú tru húzúsok i.
r1 re?11~ i's sze111élyjogú gyógyszl'rlúrak l'gy111úsho1,
,-iszon.•:.ítolt :-;zún1a a n1cgszúllott leriilelck nagyobli

1110 zoa 1nti

\·úrosíliban. stb.-Yel

egl~szítjiik

ki az eddig kl>züll

slnlisztikni adatokat. Ugyan<'sak e szen1pont \'l'Z1·ll'lt henniinkel abban. hogy a gyúgyszerlúrak cíniic"vzúkl·n('k pontossúgúra különös nagy súly! fek'1t.I'liink t'·s :i kt'·zi-, Yal:uninl a húzi gyügyszerlúrakal új rendszer szerint feldolgoztuk. a rújuk Yo11atkozó :idatok pontos elleniirzl•s{•vl'l.
Fcllií\·juk a figyíd1net arra. hogy a <'Ílnjeyy:c~k kl•! rt~szhi.il :'dl: az {'gyik tnrlalinazza :t gyúgyszerl{1rak jt~gyzl>ki'l t:s :1 rújuk Yonalkozó adatokat. vúrosok, ill<·tvc községenként esoporlosílva. :1

1 uú~ik !ll~dig a gyógyszcrlúrtulajdonosok lie!iisoro.~
jt•gvzt'·kl•.t. Ezeknek a jvgyzl·kt'klH•k n·udkh·iii

'1iJ;

t!s fúradsúgos

IH'-

111unkújút t•z (•Yhen
kiilünli"
g<.111ddal {•s odaadússal Yégrzliik úgy. hogy hisz~ziik,.. hog\' pzek a jcgyzl·kek n1ost az. e1nberilcg
lt~helsl·gt~s - hat úron heliil ti.ikélelesn<•k 1nondhatúk.

7
! la 1nl'g1s la\úlhatúk hihúk hcnniik, annak oka
1·sak az lel1et. hogy egyes gyógysz{'r!úrtulajdono:~
kartúrsaiuk isllll~\('\t f1~lhh·ús ('}lt~nérc se1n hocsúj·
\(1llúk reude\k(·zt•sünkn'. az :1dalnkal. Sokan Y:llln:ik. különösen :i gaztl;isúgi Yilúghúl. akikl.'l J~v
kiinyviink gn?;dag tart:d1núhól ('St1pú11 :i cin1jegyzók t„r{h·kcl. Ept'll :izt„rl úgy liat;"irozlunk. hogy
l'Zekr(i\ kíllc'in
lvYonatokat is l'Sinúllalunk s azt
2.-"·- JH'Hgc'ít•rt külün úrusíljuk.

:\agy gondot fonlito!lunk a S:(lkf<iryyn1uf(l/;J
egyheúllilásúra is. ainely 1H•1ncsak ebhen a küi<:then foglallakrúl. hane1n az :ilaptiirYényekcl. tarl:ihnazó 19:·J-L {•Yi kütetliil 1ncgjclenll'k tartahnúra
n{·zve ad pontos l:"!jt~knzlatúst.
Ht•111{:ljiik. hog:• hasznos n1unkúl \'t„gezlünk 1;
kiilet ('gY!wúllítúsú\"al. 1nph·e! szereteti(•! 0s bizn\onunal i1yujln11k út. Kl·rjifk 1. (ll\'asóinknL hogy
azt u hizah11aL allH~llyt•l {•ylizf'd('kt•n kt>reszlül karunk lliiszkt•s{~gl•!. :iz :1rra nagyon
1nl>lló 11(;/iai
l\arlo11s:ky (;t'y:.:ál. n1inl a _„r;yóyus:e"rés::t•k J~·p„
í.'li11y1w" l'lindítójúl n"sz('sítctl<'. reúnk is kilcrjcsz-

!Pni sziYcSk{'djl'IH~k akkor. a1nikor igt.'~rl'lel teszünk
arra. hogy 111iud(•n IÜrl'kY{•siinkk('l az ii nyoinain
tc1,·úl1l1hala<l,·:i. kí,·únjuk a 1nagyar gyúgyszerészcll'I szolgúlni {·s kiizt„nlt•ldi t·l·ljail elíisegíleni.
'l'iirl'kY(·siink \'olt t•zzel a 1nunkúnkkal is cliisegi\('!li a gyúgyszt•rl•sz!úrsndalo111 rCgóta sóyúrgoll
!-.Zc·lih l•s johb újt•sztelldl'jl>llt'k n·únk Yirradúsúl.
Bud:ipeslen. !Hati. {~Yi dece111ber hó l-én.
Lr"iclu•rt'r Tan1ás
l\oritsáns;;J;y Ottú
a ,.G11ógyszerészek Evkönyvé"-nek sz.erkes:ttöi.

-JANUÁR
11 p

1
2
3
·1
5
6

Ujév
Makár

~1_5:

Jézus sz. 11.
Titusz
5 1( Teleszf.
6 Sz Vizkereszt
7 Cs Lucián
s p Szörény
g Sz julián
·1 H

- 10

v

11 H
12 1(
13 Sz
14 Cs

15 p
16 Sz

17

v

18 H
19 K

2tl Sz
21 Cs

22 p
25 Sz

- 24

-

Piroska
B. Margit
f:áh. és Seb.
Agncs
Vince
P. Raimund

31

v

Hatv.

VflS.

Á~ola

~\ Dorottya_ _

Farsang\'.
M. sz. janos
A. Cirill
!-lamY. szerda
L. Mária
7 sz. alap.
R. J\at.
~-~·---·---

lnvocnb.
Kol. Kolozs
lulianna
Donát Pk.
Shnn"
Konrád
Aladár

141
v
15 H

Antal

30

27
28
29

Ignác
Gysz. B. A.
Balázs
K. Andrfü;

"

Ernő

Veronika
Hilör pk.
R. Pá!
J\1nrccll

H
K
Sz
Cs
p

7 V
8 1-1
K
10 Sz
11 Cs
12 p
13 Sz

Sz. Család
Higin P-

V 1 Hetv. vas_
H P.:il mcgt.
K Polikárr
Sz Aranysz. sz.
ls N. l\.:iroly
p
Sz. Ferenc
Sz fl\artina

25
26

jegyzet

FEBRUÁR

w.

17\

!{

Sz
18 Cs
191 P
201 Sz

21 V

1

J.

~'
2-\
25
26
27

Sz
Cs
p
Sz

28

v

1(

1

Raminlsc.
Péter szi.
D. Péter
Mátyás
Géza
K. Mnrgit
Gáhor'

22 H

----Oculi

1

Vizelet- és egyéb vizsgiilntokn:íl :1 )1. G~·· E. \'eg~·
vizsglíló Allonuisa in é r s ék e 1 t d i j a z lÍ s 1nellelt
Végzi a ,·izsgiilutokat. Cín1: Budapest, VIU., Aggteleki·

utca

s.

szám.

Tol.: 13·22·07 ·

8

----

1

--- -- --MÁRCIUS

---- -'- -ÁPRILIS

1

1 Alhi"
2 H
K Simplk.
3 Sz J\unigundn
Cs Kazrnér
5 P ' Özséb

'

-

-

r;

s,

7 v
8 H
g J(
10 5,
11 Cs
12 p
13 5'

v

" s,
15 11
Ifi K

21
22
2"l
2·1
25
26
27

128

Laetare
lst. Jünos

ITanciska

<IO vértanu
Szilárd
1. Gergely

Vln\g vas.

K

Vikcorián

Sz

GfJhor
N.-csílHirWk
N.-péntek
N.-szomlnt

G. lú1ta!in

V / HusvCt vas.
29
Husvét hétfij
30 H
K Kerény
31 Sz Ouidü

'

5,

Dénes

Konnid
Ezckiel

13 1(

,,
v

jubilate
Emma

Hl H

25

Anicét

P. l\onrúd
Sz. Cs
Béla pi;.
Gyiirgy

'-

v

„. --

Cantate
!{ilir, M.
K. PCter
Ker. Pú!
Péter \'t.
s_ !\afa!i11

26 H
27 1(
28 Sz
29 Cs
:io p

.1 K

Monika

1

Llilogassuk n szélduizi vendt•gszoblikal (\'I,, ll('gediis

Stíudor·utcn 17.). Tiszlu, kényelnH•s, 1uérsl!kclt iírak.
Összes színiilízukbn 25-a0°/u·os kedvezmény.

_
·„.

51 sz 1 V. Pius
6 cs Áldozócsüt.
7 p ' B. Gizella
S Sz Mih;ily
Exaudi
Antonin

13 Cs
14 P
15 Sz

H. Ferenc
Pongrfic
8. l<óbert
Bonifác
S. Júnos

16 v
17 H

Pünkösdvns.
Pünl1ösdh.

\8
10
20
21
22
_

Ti~·adar

21 5,
:.t2 Cs
2J p
2t Sz

Rogate
Sz. t fel!.

12 sz

Anaszt.
L. B. Józsci

10 J(

FiíHlp Jakab

11 K

llennen.

- 17 --

'

1 Sz

2 v
3 H

g v
10 H

l't\lserlc.

15 Cs
Ifi p

18

-

23
2~

K

Vcnanc

Sz

Ctl!csztin

Cs
p

Bernard
B. Andrús

v

2'"> !{
26 Sz
'l:I Cs
28 p
29 Sz

30

v

"'I

H

il

K

2 Sz
3,Cs
.J P
5 Sz

6 v
7 H
8 K

Pamfil
Erazmus
h!otild
j.!zus sz. Sz.
Bonifác

Norbert
Róbert
Medárd

9 Sz Prirnusz, F.
10 Cs Margit
11 p

12 Sz

B:irnabás
F. János

13 V

P. Antal

l~

N. Vazul
Jol;in
Sz R. Ferenc
Cs Rainer
Efr~m
P
Sz _.0·áríás

H

15 K

IG
l7

18
19

20 V

Szilvér

21 H

C). Alajos
Akos
E<lil!rnd

_

Julia sz.

22 K
23 Sz

Szt. HAroms
Ker. scgit.

2·1 Cs
25 P
26 Sz

K. sz. J. s1..
Vilmos lw.
János, Pá!

Urnapja
Agoston
Pii.-zzi Magd.

i:I ~

László kir.

Sz
_::;clc"-----H

Jegyzet

jUNIUS

MÁJUS

Gyo. B. Assz.

Sz. József

Csak ,\\.

1

g p

- 10

-

Ctilcsztin
H. József

14 5,

5,

5,

5 H
6 1(
7 Sz
8 Cs

Fekete vas.
Nemzeti ünn.

v

Cs

P. Fcrern.:

Rikánl
- ,,,3 Sz ----v Fehér vas.

Gyuln

F. Sziiz

p

2 p

Hu~ó

11 v
12 H

Sándor

H

Cs

Szabin

GerCb
Patrik

17

IS Cs
19 p

- 20

Perpetua

1

---

Jegyzet

VII. Gergely
~. Fülöp

29

l{

30 Sz

lreneus

Péter és PA!

Pill eml.

A. Janl1a
!L-o. B. A.
1

Vidéki ktH'hirsuinli: Hgschnébc! Uudapcstrt• ut:1z1isu
ulkulnui\·nl jt•gyczlessc clíi u szélduízi Ycndégszob:it.
Nnpi :i1·nl;;: 1-2--a szcn1é1y1•e 2.50, -1.-; 6.'- l'
yiJúgftússal, J;:iszolgálássnl egyiitt. összes sz1nhnzakhu
25-300/a~os

ke,lvezmény.

!G

11
JUL!US

AUGUSZTUS

Cs §ézus sz .. v.
2 p
arl. B. A.
3 Sz J\t. sz. Pápa
l

-

4

v

5 H
fi K

Ulrik
z. Antal
lzaitls pr.

7 5, Cirill és 1\L
8 Cs Erzsébet k.-né

9 p
JO 5,

-11

v

12 H

13 K
14 5,
J5

-

16 p
17 Sz
18

v

19 H
20 ]{

2J 8;.

22

Bonavent pk.

Cs

23 p

- 24 - Sz
25

v

27

1(

26 fi

Vegyiik
lh~gediis

ii1•uld -

Cs

8

g
JO
ll
12
13
14

5,

J5

v

'"

l!l

V. j<inos

Lőrinc

1(

Cs

12 v
13 H

zséb

N. Bold.-A.
Joakim
áciut
l!on:1 cs.
Lajos

Cs

Szt. István

Sz

Franciska

22 v
23 fi
Z.I ](

Timót

B. FüWp

Bertalan

25 5, L:ijos kir.

Jakab

26

Cs

Zefirin
~· József
goston

27 p

Anna assz.

-

"' -v5, 11{ &ános
29

JO H

31

L.

K

óza

-

14 K
15 Sz
16 Cs
17 p
18 Sz

v

janull:r vt.
E11sztak
20 H
21 K MátC ap.
22 Sz Móric vt.
23 Cs Tekla
fog. k. Múri<t
2:.1 p
2:) Sz Gellért
26 V
27 H

f

Rajmuml
1

igéuybt• a szélduízi Ycndégszolu ikat (YI.,
Stindor-utcu 17.) Csahídias. Uszli1. nu~rsék('lt
üsszcs színlu'iznkbn 2ü-300/i1 ·os kcdYez1nény.

Mária n.
No!lmrga
Sz. ker. felnt.
F. sz. K.
Kornél
Sz. Fer. seb.
K. JOzse~

-""-l-"'= =--1

19

35 K

29 Sz
311 Cs

Clprlá.n és
K. és Dam.
Vencel
Mihíl\y
]!'romos

jegyzet

J P l !Jemig: ps.

.

rrot.

f{lára
~oly, K.

p

Egy~<l

Jstvan ~1r. . ___3: ~
1\1anszvct
v. Róza _-- · ·
3 V \
' 5,
4 H
5 !(
5 v J. Lőrinc
li Sz
lda
6 H
7 Cs
J{assai
vi.
7 1(
8 P
8 Sz Kis B.-A.
_-2 Sz
9 Cs !{ Péter
10 p T. Miklós
J:kint
101 V
Jl Sz
2 Cs
3 p

5, Zsuzsa11na

20 p

- 21

1 Sz

L. t\lionz
István
Domonkos
l;f. B.-A.
Ur szinev.

C!rjék

H

OKTÓBER

SZEPTEMBER

Kajetan

v

H
17 K
18 5,

Apoliimir pk.
Kinga

28 Sz
29 Cs
30 p ftdit vt.
31 5,
oyalaí !gnúc
1

-

J{amlll hv.
Pál sz. \'.

Pantal
!nce p.
J\\árta sz.

s,

7 Sz

-

Elek hv.

rnxcdes
Mária i\\agd.

](

Jegyzet

V. Péter

fi p

Kárm. B. A.

ieromos

3

4
5

veronikn

Cs Henrik

v

2 H

Amália
I. Pius pápa
G. János
Analdét

1

J.

11 H
12 J<
J3. Sz

Orangyal
L. Teréz
Ass. Ferenc
Plucid vt.
Brunó
Rózsafüzér
Magy. N.-A.

Q.é~-

B. Ferenc

P!acidla
Miksa
Ede kir.

15

"\ Cs
l<al!iszl
P · Terez
16 Sz Gál ap.

17 1 V
19 K
20· Sz
21 Cs
22 P
2.1 Sz

181

H

A. Margit
Lukács
A!kant. Péter
Vendel
Orsolya
Kordul:i
Ignác

24
25
26
27
28
29

V
H
K
Sz
Cs
P

Rá.fael
Mór p. pk.
Dömötör
Szabina
Sim. és Jml.
Nitrcisz

30~S~'cicR~·~A~l~fo~n~'~~J
31 V l{rJszt. ldr.

Jüu·hir.s:iink fi~yehnéht~! T:1nuhn1iny: 1il
yégzö l1•1iny c.snhidln.s otthoni tal:il
Leó.uyoliho nban.

Hudnpt~slt•n

:i

székhú1.i

12
._„ __ _

-

-

""

NOVEMBER

-

l H J\lin dszt .
2 J( Halottak-napju
3 s, Hub ert
4 Cs B. Klin.!.r
5 p
Imre hg.

s-,

Lénárd

v

Eng elbe rt

fi

7
8 H
9 J(
lO S<

Cs

- 13

5'

K. Szar1.

v

Jozafé.t

12 p

l4

15 H
]fi

"Cs

l1 S<
l8

21 v
22 H
23 !(
24

s,

25 Cs

26 p
27 S<

v

29 H

301

l(

~.

sz. J;inus

E. Ai<iria

Pig nat.

Sza!urni11.
1 '\mlcrls

--~·--.·

jeg yze t

Elegy

B1biana

Xav. Feri:uc

Borbálu

s,

ll

s, Dam<iz

""

v

H
141 tiz
J(
15
Hl Cs

l1 p
~j Sz

--

-

ICo rm án yre nd ele t.
A Gy ógy · és

Ipa ri Nö vén
véd elm i és Nö vén yfo rga yfo rga lmi Irod a (Nö vén ylmi Iro da) me gsz ünt eté se.

Otti llia

Luca sz.
Niká z pk.

V;ilér

--·- A ni. kir. niin iszl eriu
1n (i;HlO--lH:Hl. B. E.
szún1l! rl'lldl•letc,

Etel ka
Lázár
Grá cián

191 v Pel ágia
20 H T11nót
21 L
Tamás
22 s, ZenU
23 Cs \IH>tóri<\
24 p
Adám E\'a
25 s, Nagylcar.
2fi

v

27 H
28 l(

1. ~.
;\ -18 10- - Hl:!O. ~I. E.
szún1ú l"l'JJC.ll'ie!lel
~ t•s !pa ri :\(iy t>n yfo rga
lL'•\(·sílell (iy(Jrry
t>.
!1n í Iro da
(<i \o\·úhhi:1khu1
J
\- j ')I..'
1 rü,·idl•II: Iro da)
{l l

„

Sz. I. J \'t.
Jáno s ap.

Apró szen tek

29 s, Tam ás
30 Cs D<'ivid
31 p Szil ves· l!cr

lütrhí1·suiuk figyt•lu1ébt•!
végzii gyc1·n1ek« t•sultíd
ins

IHá f;.o Jlho nbu n.

.. „_ .

5
Sza bba s
fi H
Mik lós
7 ]( Amb rus
8
Szept. fog.
9 Cs F. /'éte r
iO p
;\lelldad.

-

Albe rt
Odün pk.
Cs. Gerg ely
Pét.-Pcil b.

Sz. Al. b.
Cecilia
Kelemen
K. János
Katalin

s,
v

- •l

r:;.

hl p
Erzsébet
211 5, V. Félix

s,

l

2 Cs

3 p

OoUfriecl
Tiva d;ir
Av. And.
Már ton
1\larton p.

ll

28

DECEMBER

1
Tuuulu1úu~·~1il

otth ont

But ltip estc n
tuhil a széld11izi

-

. a1nc Y a - 1. -o.
1H~5. F. :\f. szú111ú n~n
dclet t>rteln1l•lien u ill.
!ur .
filldnlÍYt'll·siigyi nii11i.sz
t{•riu111 fp1111hatús:·1g:1
::!a lt
:\övi•11vvl>de!n1i •."s :\i"n
·{·11yfprgaln1i Iro da nc':
~·n
~uíikiiciik, a jele n n„·:H
h'IL·l hat: '!!y ba lt.\fH.'S{'
11:1 pjll! I
111t•gsziinik.
('..!°) Az Iro dún :ik
t•zeklit•n ll n~udelch~
kben
nie gh: itúr ozo lt feladatl;,ii
rél ;1 ni. kír". f'.ild.nlÍ~:.el
é~
ii"Yi nliniszll>riu11111<ilí.
a;r.o!~
11~~i ves zik úl. :1111elyeket a SZl' r\·t• 1 cs 1nltz111ea 111. kir. fiHdn1í\·1.·ll·s·
ii;iy j 1niniszlt>r c\'l>
gliiil kijc liil. vag y sze r\·t·
z.

"'
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2. §.
Ez a rendelet a kihirdetését köYető hannadil~ ·
napon lép hntályba.

Budapest, 19i3G. t~vi október hó 27-én.

Dr. Darányi f{áfr;1Cin s. k.
lll. kir. n1iniszterelnök.

Belügyminiszteri rendeletek.
Az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről
nyujtott betegségi biztosítási segélyek igénylésé·
vel f<apcsolatos ,,munkaadói igazolvány" megtérí·
tési díjának mérséklése.
-

:\ ni. kir. hcliigy111i11isztcr 2H·LO.tO-IHa5.
'iZÚn1ú l'Plldelet(•.

A Uli00--1Ha2. :\f. E. szún1li rcndt.dt·lnck a ht··
tcgségi és a balcseli kütclezli ldzlosí!úsról szóli'i.
1H27:XXI. L-c. :ll. S-út kiegészitü 5. §-úhan k:t·
j11Jlt fclhataltnazás alapján. a következöket n„•n·
dclein:
1. -~·
Az Orszúgos Túrsadalo1nllir.losító Intézet részériíl he:nynjtotl h(:!egségi hiztosítúsi segélyek

igt>nyll•sl'vel

kapcsolatos .,n1nnkaadói igazolvány··
nH··rsl·kl{>s{' l:írgyúhan kiadott.
21i1.fJíiO--tH:l5. B. :\!. sz{u11ú rendelet fkihirdetve
:1 lhul:qH~sli I\iizlönynPk az 10:15. p,-j szeple111ber
11<'1 7-t'·n tiH•;„;jell'lll 20:!„ sz:'1111úlla11) 11a!úroz1núnyai
:tt-. Hlai'1. l·v1 dt'Cl'Illlwr hú ;;i. napjút kii;·t~ti\lt•g i~.
1nf•g:li~rih.'.·si dijú11ak

k·,·úhhi rendelkezésig hatályban 111araduak.

l7

Ez a rc1Hh~lcl
lfp életlJc.
Budapest, I n:~5.

2. §.
Vala1nely egységes összctételli gyf1gyszernek e
szetn pont hó l gy -'"-."~·_<>zcrk ü liin~cgrss{•gek csopo rtjá 1l;I
,·aló sorolúsút az-- Orszúgos T\:üzcgészségi 'I'anúcs
dece111bcr hú at-én.
(lováhbiaklnl<n: 'J'anúcs:) n1eghallgatúsa utún. a 1n.
A niinbztcr helyei!: '" kir. Orszíigos Közegészségügyi Intl'zet (tovúhhiak!Jr. J.>rt•s:ly ElcnH'« .;j han: Intézet) végzi. An1cnnyihcn az Intézel úllús·
pontja a 'l'anúcs vl~le1nl•nyl;,.el nc111 egyezik. :.1
áll::untitkúr.
2 ininiisités tckinlP!t'hen a ht•liigy1niniszter elönt.

:e

Az egységes öss:zetételü gyógyszerek és gyógyM
szerkülönlegességek ellenőrzése tárgyában kiadott
200/1933. B. M. számú körrendelet, illetőleg ai:
ahhoz csatolt szabályrendelet egyes rendeffcezéM
seinek kiegészítése.
-~ A

Ill.

kir. heliigy111i11iszter 2~HJ.800~--1Hi!H. szúnill
l'('lldclclc.

(lr a! an lt' n n !/ i l 6nJt' n !f hal ósáy e{s(; ti.-;: f vis(' I iJ jé 111 •k.

. 1:1
l<Íi

ki'i
(~11 l
,,_
1_~,ILii
eui i
;.p-t!l

fen!I

„

:i:;i

„,.,·,„,,_

_.\:r, egységes iisszctl"lclii 1.!YÓ"Yszt•rcl- <'s
"!'' l
'
u.
o.
\. . h
b
ellcnörzéséröl kiadott · 20Ö/
1J.!.~. B. ;\J._ sz. ko1Tc11dclelbcn, illetöleg az ahhoz
C'satolt szabalyrcnclclelhl'n
forr!alt
rcndcll·ez(~S •J·
.• t.
'l' l '
t"
\ ' • " ( \
'H'f.,('SZ! csc ~epen, a
kö,·clkcziiket rcndt~len 1 :
'
s~~i:_1\.U on cgcssege~~

1. ~·
Az (•gységes iisszet{·telií gyúgy.szcrck köziil
'.~zo!~nt .a k~~szílnH'nyekct, a1ncly~k J;chn!óbb ellen,,, ZO YlZSgaJalot igl•nyc!nek. ff!flÍ!f!/S'.:'1'rf\(i/(i11f1•f11'SSÍfJl'kllek kell 1ni116síif'llÍ.

a. s.
A hatúsértékct, illetiilcg annak kifejezéstnócljúl (cgysl;gét) a ncn1zetközi 1ncg:Hlapodások lehetii
figyelc1nhcvételé,·el, úgyszinll·n a kCszit1n(·ny haszru'ilhatósúgúnak lejárati idej(•t ---- a 'l'anúcs nicghallgatúsa után
az Intézet ú!lapilj:1 n1cg és
közli az eUíúllíiö,·al. :\z lnh"zel últnl n1cgúllapított
halíiridiin tl!I a kl>szí!111{·11y forgalo1nban nen1
tartható ('.s azt köteles az <•lc"1úllító. illeliíleg a feleli.is forgalo1nhahnzú, n lt>júr:ili idiitöl szíunítntl
kl:t húnapon helii! díjtalanul h<•cscrélni.

PEREM IN„CH 1NOIN
kcnő~s.

rhEumás fáidplmak kezelésére
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4. §,
j) annak · feltüntetését.
hogy a kés:it111é11y
I~ rendelet hatálya alá tartozó készítniénv<.~k· 'i% csakis !f!/ÚflfJSzertdrak útján, esetleg csak orYosi
hafásértékének 1negúllapítús:ínúl. az elfiállítö kÖt'c- '.~: rendeletre adhntó ki;
les az Intézet elöírúsához alkahnazkodni. Az Inté- ,;;.
k) szi.iksér ··~·tén a különleges eltartási 1núdz1~t n haflísér!ék ntPgúllapílásúho:r. husznált niód- :~ jút (pl. „száraz é'.S hiivös helyen tartandó").

szerek leírását, vala111int a sziikségcs standardokat

.%1

önköltségi áron tartozik az C'!iiúllítl'i rendelkezé~H!rc

bocsátani.

%iz

:!
Y;-

fi. §.
E rendelet halúlyhaléj)ési idcjéliil kezdt'ídölcg,
ai 1. sz{unú nicllékletben foglalt készíhnényeket
"VÓ'!Yszerkiilönlegességckk{'. 111inösíte1n és azokra

5. §.
l\Iinden egységes összctételií gyógyszer. gyógy- ij! ~- r~fldeletben foglalt cllérl'seken kívül. a 200-·
szerkiilönlcgesség (nrzcnuhcnzol készítrnény, ko1n- f5 1H3il. 13. i\I. szú111ú kiirrcndelcL illet<'ileg az ahhoz
n1erz-injectió, hon1oeopathiús szer} kiilsii (;S belsii ~- csatolt szahályrendeletnek a gyógyszcrkiilönlegessétartóján (tokján. doliozán. cso111agjún) a kövcl.- ti gekrc nézve 111egúllapiloll rcndelkczl•sei az irúnykez(-í adatokat kell tnagyar 11yP!ve11 feltiinlelni:
:# adók.
i. ~.
a) a készít1nény nevét. 111ennyíségl·t {·s alak- >
jiil (pl. injectió. puh·is. liquor. cap,'i. :unyl. stb.):/"
(1) Az egységes összc\{•lelü gyógyszerek és
b) a készíltnénynek egy adagra vonatkozta- ::] •rvó•rvszerkiihjnlcgess(•gek úllandú elh·niírzés(~ céltott pontos összctétclél. illetiileg h:it:'1sértl·két;
':§_ j{1bÓf,
az Inll-zet Jiúrn1t>ly gyógyszl'rtiirból c's
e) a készí!ii lll'Yét {•s cí1nl>t:
d) a fclclüs forgalo111hahozú nc,·t~l

-\f: gyógyárnkert•skPdl·shiil 1nintúkal vehet.
tclephc* '/%
(2) Az Intézel .iogosílva \':tll arra. hogy az 0)
lyét:
·:~.;~.; hekezdésben 111t•ghatúrozo\! liún11cly
k(•szíl1né11y
e) a1ncnnvihen a készit1nP11\· tern1{~szetc indo- .. készítését a hl'lvszíncn ellenc'irizhesst• l·s a felhaszkolttú teszi, a;. Inh"zcl últa! 111t•ihalúrozoll lcjúrati ::a nált alap:111yagt;kh1H. v:ilatninl a lu~szítn1ényhiil a
időt;
s vizsgálat céljúra 111inlúkat Y<'gycn.
l) a készí1111é11y gyúrlúsi sz(unú!:
···t
(:-1) A gyógyszt•rtúrak l's a gyc"1gyúrukereske!/) a használati ulasitúst. i!!ctc'ileg az alkaln1a~ ~ dések az fntéz('f ig:1zgatój:1. \·agy hPlyellcsc által
zús tnódját (injcctit'd;:núl. suhcultui. inlra,·enús. in- % aláírt (•s az fnlézcl pecs{'.lj{·Yt:I í'JIÚ\otl t•lisn1ervény.
!nunusculáris jelzési):
~ (lásd a ~ . .szútnú 1ncllékletet) ellenében. az abban
h) a készítn1énr lörzskü11yvi szú1uút;
t_ kívúnt készí11nényekct díjtalanul kii!elPsek az íni) :i kl~szftméu!; árút:
'
~ tézel rc1ulclki:r.ésl!re bucsútaui.
l;S
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:s:

(·!)-A készítntény gyúrlója, illetőleg felelös f~r-_~j gessl>gek cí1nfelira!nir:1 vona\kozú Hl. ~-a h:it:'ily(1t
galo1nbnhozójn. az In!Pzeli l'lismt•r\·ény ellent;ben-::-:; Yt'szli.
kölclcs nz oll ÍC'ltiíntelt•lt kl'szitnH'nyl az illctékeS-s;
Budapt>sl. 1H:lli. l·yj f<'hruúr hfi li-ún.
gyógyszcrtúrnak. ill<"lülcg gyógyúrnkerl•skcdünek :":'!
ellenérték nélkiil kiszolgáltatni.
;\ 1niniszter lH·lyt>lt:
J)r. Pres::::ly Ele11H'r

8. ~.

J

A111ennyihen eselek111{·nvt• súlvosnhh hüntelii
rendelkezés alú nen1 <'~·dk. ·kihúri{;sl kiivpt cl 1~ 5 --pl·nzbiin!clésscl hiintelt•1Hlii :iz.
>

,iJ;.i:

J. s:árnlÍ 111t•ll1'kl1•/ a 2.'J0.800~---Jü:Ui. H. J/. s:.
rend t•f el l1t':.
1. a hatúsérték 1negúllapítúsúnúl az
1'1üírúsúhoz nen1 alkaltn:izkodik (!. -1. ~-):
:
1. J-lypophisis h{llsólelwny kiYonnl:
2. n kl~szíltnl•n_v l:irlújún nz eliiírt :idalokal ;:·
2. I lypophisis bútsúlt>henyhc'il kPsziilt izo!úl!
-fPI 11t•111 tünteti (1. 5. ~.:1.
< ., '·.
j~ ln1lóanyagokal tartalrnazú kt."'.szil1nt•nyck:
a. \t'l'lllé'Szt'it'S és synthctikus adrenalin! lai'·
A pl•11zliíinteh~s lekinl('\(•ht•n az t .J_8.X. t.-c.@
n·rHlelkezései az inínyadúk.
,5 taln1azó k{~szíl111t.'·nyck és 111cllékvcsc kivonatok:
4. pajzsn1irig~: por- l~S !ablcttúk;
E ldhúgúsnk 1niall az ('!j:·1rús a küzig:izgatúsi
;). insulin kt.'~szilnH~nvek:
halúsúgnak. n1i11t n•ndiiri híinletéihirósúgnak h:t.!%
H. sexuúl-honnon t iar\altnazú készihnények:
l:'isköréhe tartozik. l-f:1nn;u!foko11 a IH·lii~,·rninisz--:§
7. gonado\rophor111onl lartaln1azú kl•szítn1t.'··
lcr birúskodik.
'·
--t
nvek;
H. ~.
_:tj_
· 8. digit.1lis lcvélpor:
n. a h11szuúlalr:l kl·sz csotnagolúshan forga.
~~:z H n•11deJel 1 f);\(). {.yj llUÍrci11s Ji1i f. JUJ{lj<Í11--::4
h'f! elclbt' azzal a n1ódosítússal. hogy :i rendelet:/& lotnha kcrülii digitalis li:.t'·szítn1é'nyek (Adig:n1, Dikil1ocsútúsa eHitt forgalo111ba11 [é\·('i k(•szí!1nények.---%_ gnlen, Digiclarin. stb.):
10. haszn{dnlra kt'•sz cson1ngolúshan forgalo1naz eddig n1egúllapitolt cin1kl•vtd. /!J.'Ui. 1~pi fÍt'Cl'lll~ 4
lN•r hú .'Jf-iy /orya!o111lio11 fortlu1frí!;.
§;.; ha keriilii slrophantus kl•szí!n1t.'·11yek (pl. Strophantin Boehringer. Strophongil Chinoin, sl!J.);
.-\ rendel<•! élclht•ll•pésl·\·l'I a H0.000----IHO;l. B. ~
11. 1)- (antirachilises) \'ilan1int \hesugúrzoll
:11. szún1ú kiirrendel<·lt.'•hl.'7. csa!olt szahúlvrcndc!l!t- ~
ergostcrinl) \artalu1azú kl'.szíl111Pnyek;
IH'k (H. '!'. nH1:1. 1'·vr. 10.HHO.) a gyúgyszi»rkiiliinle~ ~i

Inlézt~I i
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"gt
'.i:d-:!

1111" klL

úlla1nlitkúr.
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12. A- (antiXl'l'nplithahniús). niivekcdési vilaEzl HZ elisn1crYé11yt a fenti rendelet érleln1é11Ji11l tartalnHizó készí!n1l;l1Yck;
.? ben a gyúrtó, illelYc ;l forgaloinbahozó köteles a
1:~. a hasznúlatra kés;, cson1agoláslian forga~ ·:~ jclzell tninliségií és 1n1·11nyiségií gyógyszerre <lijlornba keriilö és gyógyszeres ct;lokra szolgál(i { 1ncnlcscn hcYúllaní.
csukan1ájolajnk és e1nulsiók:
l4. C.-vit:-nninl lnrt:il1naz1) készíliuén:vek.
Gyógyszerkészítmények· árvá.ltozásának közlése.

2. s;án1ú 1ncllf>klef n 280.800-19.16. B. 111. s:: .
. rt•ndclcfhf'Z.

!\L Kir. ()rszúgos Közegészségügyi fnlézet

Budapest, X., Gyáli-út 4.

:\ ni. kir. llelügy1niniszter 2:J8.631l-1935.
XII L h. szá1nú leirala. (A. '.\lagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület
Elnökségének.)

fS
~.:

A n1. kir. ()rszúgus I~özegészségügyi Intézet

r: igazgatójának jclcntésúbiíl értesiillt'nl arról, hogy
~ az Egyesület hövílelt úrszahúskészítií Lizotlsága a
~ 200/933. B. i\I. szún1ú körrendelet hatálya alá tar~
-< tozó, de gyakran törzsld'inyvt•zt>s végeit 1nég be

szám.
E.'lisnu•rtiény.

'" se1n jelentett készilinények cngedólyen1 nl·lkül tör- - - - azaz - - darab
tfnö árváltozásai! a gyógyszerészi szaklapokban.
-- - - -·- - - elnevezésií - ill. az Egyesíilet „IIivalalos I\özlen1ényei"-ben úl··- -- - - állal gyártott és - - - - Jandóan közli. Felhívoin az Elnükséget, utasítsa az
--:: - - -- - által forgalo1nbahozott készítn1ény- -'~ Egyesület bővített úrszahúskicgészítií hizottsúgát.
rol, rnelyet - - -- - - - - - - - - - ·* hogy a jCh·öhen „:\ gyfigyszerkülünlegességek ki·- - -- - - -- - liil a - - - - -- -- - ··:~ egészítése és árYúltnzúsa'' cí111 alatt közzétenni kiB. ?\I. szúntú kiirrendelet értchnl•hpn Plleniirzii
vúnt jegyz6ket Pliizcl<'sen hozzú1n ntulassa be l·s
Yizsgúlat céljún1 útvetteni.
~csak jóváhagyúson1 után tegyt~ közzl·.

*
4

Budapest, lf>3 . -

-

-------

A készílinényt

kiadta:
i;1:!

l:~1.:„.=.····:::.:

....

átvette:

igazgató.

Y'
~
~

Budapest. l n:1n. i·Yi ft'hruúr hó 1 i~én.

A. ininiszter helyett:
Dr. Johan
úllan1titkár.

25
,;: sr.án1ú útiralúhnn foglaltak szl'rint, oly helysl•geJ,{•s illatszer kcn~skcdl·s ninc:; .
..\ ni. kir. helügy111iníszter 2:-52.287-l~liHi .. :J a koz1netikai (hörápoló) szerek a vegyt•skl•rcskcXIII. h. szún1ú leirata. : diík által ycgyeskcreskedöi iparjogositYúnynk alap(A ?\lagyarországi Gyógyszcrl·sz Egyesület
;::) jún árusíthatók, rníg oly vúroshan. vagy kiizségElnökségének.)
ben, ahol drogueria, vagy illatszcrkercskccll·s van.
A ;11: i:ir. C>_rszúgos J\.ilzl'gészst·~gügyi Inh!zetJ ott vegycskcrcskcdtik vcgycskcrcskcdtii iparigazolIgaz~atos_ngah?z 1nli'zclt l·s onnan dlinlós vl•getfj ványuk alapján e cikkekkel ne1n kereskedhetnek.
hoz::11n_ feltcr1cszlett headvúnyúra l!rtcsítein a 'l'ek>~ AinCnnyiben azonban egy vcgyeskedii koziuetikai
~l~ok:cge~, .hogy r~ volt ni. kir. népjóléli és inun-'7% (b~irúpaló) és piperccikkekkl'l való kereskedésrr
!~au~y1 n11n.1szter ur az ()rszágos I\üzegészségünyjn jogosító ipnrigazolvúnyl kér, és az iparíizés feltt'.·ranncs
\'l'ien1ényénck
n1cghallgatúsa után t:1. a~ teleit saját személyében igazolja, az iparigaznl\'ány
,.S~~nl _H_ól~t.is. láhs~·· elne\'czésií készítn 1ényl _.az~ kiadása tölc n1eg ne111 tagadható.
1926. C\'l JUlills ho 2a-ú:..- Kell s a Székesfövúro.sfÁ
ntidnpest. 19:-Hl. {•\'i 1núrcius hú 2í-l·n.
~)ol~úr~ncst.er.~l~t·z intl•zett leiralú\'al ~ bürápolú ~
A 1niniszter rcnclcleléhöl:
s~e1nek n11nos1telle, :11nely az e1nlített leirat sze-.h
lJr. /{0{081HÍr!J s. k.
r1nt_ ntil~den k~ilön engedély nl~lklil forgalon1h:ihoz----~
n1iniszterl tanácsos.
hato 1n1ndadchg. an1íg a forgalo1nbahozú annak!./
hirdetésél1en \'agy hasznúlali utasítúsúhan S('llllllÍ-_:;~;
féle gyógyhatúst vngy a valósúgnak 1neg nen1 fe--:-:p
A IV. Magyar Gyógyszerkönyv „Alapelvek" címU
leli_í {~s :i közüns{~g fúlrt•vezet{~s{•re alkaln1as 111ús;~\
fejexete 15. pontjának értelmezése.
sajúlságot vagy hatást 11c1n lula jdoníl, azt, csal~::$
1ninl lúbak lisztúnlarlúsúra. a· 111errke1nén\'cdetlS~
A nl. kir. helügy1ninisz!er 2:l2.9{)1 -·19a!i.
hiírr{•szek. tyukszernek slh. elt{l\·01ítúsÍ"1ra :i1J,.':d1nasS~
XIII. h. szúinú leirata. héirúpolúszert ajúnlja, és kerül 11linde11 ízléstelen·<#:
(A J-lngyarorszúgi G)•ógyszerész Eg~«·sült•t
vúsúri hangú s a gyógyszerl•szi t>likúv:il ilsszt• tH~n~
Elnökségének.)
t>gyPzlethctii hangú hirdell>sl.
z--Ft~llcrjesztésérc
{~rtcsíte1n a l. Elnökséget, ini
A nevezett szer úrusítúsúra nézvp :i ldlvt•lk(•- ~
szerint
a
I\'.
l\lagyar
GyógyszerkünyY „AlapelvC'k"
zíikröl lújékoztnlo1n a L ElnökségPI:
-~
. A n1. kir. kere.skt•delen1iigyi n1i11iszter úrnak i cín1íi fejt•zel{~nek 15. pontjút akként l·rtehnezc1n.
hrvalali t>liidö1uhüz intézt•ll 1aa.980 HitL h'.. \-1. %,j hogy a gyógyszerl·sz --·- ha a fl•ltiíl vl~nyen akár
A Szent Rókus lábsó és minösitése.

:j brn. ahol <lrogucria

i;
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A nliniszter rendeletéből:
J)r. J(olosvúry s. k.
111iniszteri tanácsos.
Dr. /{n[osoáry s. k. f·
1niniszteri tanácsos. ·~;

'fE Az ·„Eulysinol inj." elnevezésű gyógyszerkészítmé·
gnyeknek a „közgyógyszerellátás" terhére való
s
rendelése.

A gyógyszerészeknek az ampullás készítmények
vonatkozó ellenőrzési kötelezettsége.
r_e j;

-

A

n1.

l~ir. J1clügyntiniszter 2.1ij.1H8-193fi.

XIIf. Ii. szúniú leirat:i. -·(A :\Ing)«1rorsz,ág~- G~·ó?yszerész Egyesület
hlnoksegenek.)
A
:\lagyar \"errvt>szcli
G)·'11·cis··,,J·
(.).l szagos
„ •
E• gye. ..
•
1'- ·· <
•
~
s~.leten~k l09fi--JS)35. sziin1ú fcl!crjcsztésére k.ii!dolt lc1ruto~nal ludoniús végPlt n1eukiildön1:
_„Felter.1csztés{·n· érlesitein az E~•Yesületel 1 ._
szerint
I\' J • 1· ·
,
l"I.
·
·
•
ni
. .
a
. ~la( a~u. ;1Iagyar
Gyógyszerkön ·v
„A~~1p~1l.l:1e ;<;lcnlcs l lt1Hl1.s n1edican1iniln1s repÍc~ae_ ~ 1ejezetcn.ek 9. po_ntjában foglalt rcndelkeztist
·~k~cnl kell erteln1ezn1, hogy az kizúrólarr .1 JV
~.:t}~~g?·s.z:rl..;.öny\:. renc~~dkt~zés.ei l·rleln1l~bcn :~ g;,órrv~
sze1 lar.ll\b.tn kotelezoleg keszll'lhen t·u·taiid · , t>.
. 't .
'
<
'
0 dllll lUll'1.1s I":sz1
tnenyekre vonatkozik. n1íg azon an1pullas keszítn1ényekre nézve, :unelyek a IV. i\fa-

-

A

kir. bclügy1niniszler 23a.:160-193H.
XIII. h. szún1ú körrendelcte. (Vala1nennyi törvényhatóság elséi li!iztviselöjének.}
:
.A „közgyógyszerellátús" lúrgyúban kiadott
i -l00-1H:J2. N. :.\L ?.I. cin. szún1ú rendelet 4. §-ának
nl.

i

2. pontjában foglalt rendclkt•zl·sekre utalással. tudo111ús és 1negfelelii cljúrús vt>gctt (~rtcsíh.•m 1\lispán (Polf.{árn1esler) Ural, 1niszerinl inegengede1n.
,., hogy n <,Ir. 1Vander gyógyszer- l~S tápszergyúr r .. L
•.,!· budapesti
{X., l\.ereszluri-úl ao-:38. sz.) ct·g úlinl
. ; készilett
„,I::ulysinol lnj." elneYezé'sií gyógyszerkt'.·l szíttnl~ny io><t cc1n-es tunpullút lartahnazó csoé 111agolúsban 5 P-íis. ·!X2 cc1n-{'S an1pullát tartal~
~ 1nazó csomagolúshan 3 P 50 f'-es és 10 X 2 c1n-es an1pulfü lát tartalmazó cson1agolásban 7 P 70 f-cs ezidöszerinti
"i gyógyszertári eladási úron, ezen körrendcletern ki~
~ hirdetésének napjától kezdüdöen a „közgyógyszer·

t

t.<

28

29

cllútás'" terhére, a fc1111úlló tiirYé11yc.s re11dPlk·<~zé:2. pontjúban .foglalt rendelkcz~sekre_ uta!ással. l_nst•k betartása inclletl. r{'ndclhctii lcgyt>n.
:~doin{1s és 1negfelel6 eljárás vcgett. crtes1len1 :~hs~
Budapest, 19i!H. é\'i úprilis hú 8-án.
:pán (Polgúrn1eslcr) urat. nli.szcnnt. _az ()rszagos
.
.
. „
, •
•
_
-l~iizcgészségi 'fanúcs \'élcn1énye i~lap~an nu•gcngc.\ 1n1n1szlc1 helj_t~_ll:;(lcin. hogy a ;\Iagyar Pharina Gyoi::q·aru ~{!. hud:1f)r,: ·:oh~11 ..f:eh1;]lesti ('r· kerület. Akadémia-utca ··:- sz_an1J,
ceg
,\IJ.1n1t1tk.11. hutai gyártott „On111adin n1agyar gyarhnany eln:-

~vczésií gyógyszcrk(~szítménj' 1 X2 ccn:-e~ a111pt~II:;1
Helyesbités.*
Jtnrtaln1azó cson1agolúshnn 1 P 20 f1ll<'l~C~ CZHio~
i\fegjelent a Budapesti Közlöny :'iprilis 'J9-iki:szcrinti gyógyszerlúri cladúsi úron ez~~1 ~01Te~1~.('sz{unúhan. _
,lJctc·1n kihirdet<>sének napjútól kczdlídoen a „ i.OZ ·
.
. :1,ryÓ"YSZCl'ellátás" terh{'.rc a fennálló törvényes ren. ~z „Eulysinc~l.. inj;„ c1neve~é~l~; gyog?·szerke::'J»ll~~zések betartása inellett rendelhetii Jegyen.
sz1hnenynck n „h.ozgyogyszerellnlas terhere valo: <e
r:ndelése. tú_r~y~1ha~1. kia~lolt ~s a B~1dapesti Kö:--,
Egyben értesílen 1 .,\Jispún (Polgí~rn1~sl.l'r) un:~L
lo1.1y 193~~· e_,., :q~1:1:1~ .ho l~J-.ell i11eg.1e~ent 8·L s::a-; hogy a \'Olt n{·pjóléti és 1nunkaiigy1 ~1n1szter u.r
n1aban kozzetett 2.l,J„Jh0/19,Jh. B. '.\I. XIII. sz. kor-; :19.2fi5/l'J2H. szúntú rend1•lel{·I, 1nelyhcn az I. ( 1 ;
rendelet
1
akként igazílandó ki, hogy az „Eulysinolj Farbcnindustrie :\kliengcsellschaft Le\·erknse1~ ;.11
inj. ' 10)<2 cc111-es :unpullút tartahnazó csnn1a- 1 Hh. et>g últal. :Yúrlolt külföldi „()1nnadin inj:· elgolúsnak helyes úr:i i P ;)() fillt!r.
. neYl'Zt~Síi g\'úri.-~<.;zcrkl"szíl111l>nynek nz ()rsz:'igos Be) legúpolúsi' ·A17;p terhére Yaló rt'IHlel{•s{•t
A hazai gyártású „Omnadin" elnevezésű gyógy. - lyezle, hatúlyon kh·iil hc!yczen1.
szerkészitménynelc a „Közgyógyszerellátás" terhére
Budapest, l~Jilli. éYi 1nújus hú 8-úu.
való rendelése.

kir. bcliigyn1iniszter 2:·J:i.i:-ll-~-19:-in.
körrendelet(~. (''aln1ncnnyi türvényhatósúg. cls6 tiszlYiseliíjl"nck. l 1
A „közgyógyszerellátús" túrgyúban kiadott Í
.!(J0/1932. N. :\f. i\-I. cln. szú1nú rendelet 4. §-únnk i
-

A

nL

XIII. sz{1n1ú

di H'i>.
eH::n:·:

'!'

Leírúsi hiha folytún szükségessé vúlt közll·s.

enged«·

:\ niiniszll'l' hclyt\ll:

f)r . .foha11 Bélo s. k.
úl!an1litkúr.

f
1

r!J~!;-~. .Zí't~sztrnan=~m~:~":~~·; „;;:..,;:.~=~=~"iii:iiilll•ÍlliÍI••••••••••••••••••••••„
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A gaxdanikotinnak gyógyszertárak útján méregjegy
ellenében való árusftása.
-

A

111.

kir. heliigy1ni11iszler 2ilö.-!02-1911H.

XIII. szú111ú úlirala. :\'agytnéltósúgú I)énziigy1niniszter Urnak.)

Folyó évi április hó 7-én kelt nagybecsii útiratára, valaulint a u1. kir. földtnívelésiigyi n1iniszlcr úrnak ugyanezen tárgyban folyó hö l-én kelt
2:LO-!a-9aO. IX. 2. szún1ú átiratúrn tisz!elcttel érlesílc1n l\:igyn1éltósúgodal. hogy - a gazdanikotin fogyasztúsúhoz fiiziidi) fontos gyü1niilcslcr1nesztési érdekekre tckinletlel - az ()rs.i:úgos J\.özcgészségi 'J'nnúl·s · jnvasla!úval cgycll·rtvc hozzújúrulok ahhoz, hogy a gazdanikotin a 2:-)2.0öö-H:Jfi.
B. '.\[. szún1ú úliralon1han fogl:ill l'c!!l'.!clck. illctű
leg az 59.200~-tH:-15. F. \J. sz;'1n1ú rcHdí'lt>lhcn szahúlyozolt cljúrús lw!arlúsa 1ncl!elt
na~rt'l{Ít'gy
ellenében - n gyögy.szerlúrakhan is :'1rusíllassék.
Egyben ti.sztelt·ltL'I arra kl•rp11J :\agy111{•llósúgodal, hogy \·elen1 egyell>rlii!l'g kiadandc'1 rende!kpz{>sét illetüleg intézkedt'sl~t -- c•sPtleg<'s (•szl'(!\'l~
lcleirn 1ncgtélele y{•gptl --- llí.•k('lll is 11H·gkiildeni
111éltózlassék.
Budapest, 1HBH. é,·j 111újus hú '.Hl-úti.

:\ n1i11i.szter helyei!:
IJr . .lolian s. k.

:Uhunlitkúr.

A hivatalos gyógys:zerek t8rxskönyva:ése.
-~

A ni. kir. beliigy111iniszter 235.800-1936.
XIlf. szútnú rendelete. -

:\ !\". Jlagyar Gyógyszerkönyvben hivalnlos
fcl\'ctt egységes összetételü gyógyszereknek t•s egyéh gyógyszerkészítményeknCk kiszerelt úllapothan, illeltíleg gyógyszerkiilönleges!iégként való forgalo111hahozalala iigyéhcn a következilket rendelen1.
1. §.
Jlindazokat az egységes üsszetételii gyógyszereket és egyéh gyógyszerkészihnénycket. a1nelyek
az {•rvl>nyben lcvií IV. ;\Jagyar Gyógyszerkönyvben
ld\•atalos gyógyszerként va1111ak 11yilvúntartva. n1int kiszerelt gyógyszerkészíln1{~11yl. illetölcg 1nint
gyógyszcrkiilönlegcsségcl scin hivatalos, scn1 1negkülönhiizl<..•l{~st célzó esz111{·nyi n{~,·cn forgalo1nhn·
hozni nen1 !'iZahad. :\z ily kt~szítn1ényck törzsköny\ ezest'l'l' az egységes üsszclé!Plíi gyógyszerek t~s
gyógy.szerkülönlegességek elleniin~ésc !:"1rgyúhan a
20011 H:Ja. B. :\I. szátnú körrcndelettel kiadott szahúlvrcndclelnck a türzskönvvczPsi c!járúsra \·nnalko;ó n•n<ll'ikPzései ne111 al!~a\Jnazhatók.
gyógyszerk(~nl

2. §.

Az l,

S.

n~ndelkt>zései

nen1 vonatkoznak és
ilyképcn kiszcrcll úllapoth:in is tilrzskönyvczhetűk,
illetőleg forgalo1nba hozhatók a hivatalos gyógyszerek:
a) összes ú. 11. injekciós kl~sZÍlluényei; tovúbbú
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,, ) :1z aether chloratus fioliikhan, az al~ther és
chlorof'onn pro narcosi:
e) az összes szl•run1 l·s Lakteriu111
k1~szíl1né
nvek. a1ncnnvihen 111ús ér\·l-nvhcn lcvíi re1Hlellu~
zf.s halálva :~Iá nen1 tartozna!.:;
d) a· collc1nplastrun1os _készitn1{·nyck:
e) a szuhlitnat t~s hignnycyanicl hcngerkék.
Az a) és e) pont alatt felsorolt k1.">.szít1nényeknél a forgalon1hahozó köteles 1ninden egyes an1pullút cég.ielzéssel ellátni, egyúttal fcltiinletni azt.
hogy 1nilyen gyógyszert tnrlalnu1z.

a.

§.

:\ nl. kir. ()rszúgos Közegészségügyi Intézet
oly hh·nlalos gyógyszert is törzskiinyyezhe! és hozzájárulhat forgalo1nhahozntalúhoz. a111elynck kiszerelt úllapolhan ,-:iló forgalonihahozatalút az ()rszúgos I\.üzegöszségligyi Tanúcs kiizPrdekhiil <'l·lszeriinek YélenH!nyczi.
·L ~.
()\y kiszerelt L·gysl~gt•s üsszL•ll•te!íi
hiYalalos
gyógyszerrt•, an1ely (' n•ndPlet t·IL•lliL'i(~plt~lést> eliitt

törzskön\'Yeztelell. e• rendt•l<'I n~iH!Plkez("sl.'i ne111
YoJJatko;nak. !-la azonhan ily gyúgyszL'r folytaiólagos türzskönyYezl-se ez l'Yht•n Yagy t•zutún szünetelt, újahh lürzsküny\'ezést' csak c·zen rendelet
alapjún foganatosítható.
HtirnH•I\' hiYaia!os gyógyszer adagolt a\:1kh:111
(t:1hlc·lla. d1:agt'•t'. g:t'laliu tok stb.! <'sak a ~oo/1n:HL
B. \1. szú111li ki.1rn·11dP!elll'l ki:idotl sznhúlyn·ndc-

lethen elöírt törzskönyyezési eljúrás után hozható
forgalo111ha. Az ily készítn1ények azonban 100.
vagy ennél több darabos csot'Uagolúshan csak viszonteladók rt'szére adhatók el. a IV. '.\[agyar
Gyógyszerkönyvben n1eghatározott hivatnlos néYcn.
5. §.
An1ennyihen cselektnénye súlyosabb hiinletii
rendelkezés alá nen1 esik, kihúgúst követ cl és
púnzbünletéssel büntetendi) az, aki: az injekciós
alakban feldolgozott gyógyszer a1npullújára a 2.
§-han elöírt jelzéseket nen1 alkaln1azza.
A. kihágások tníatt az eljúrás a közigazgatási
hatósúgnak, 111int rendiiri hüntetö birósúgnak hat:lskörébc tartozik. llarn1aclfokon a beliigy1niniszter bíráskodik.
!i. §.
Ez a rendelet 19:16. éYi július hó 1. napjún
lép hatályba.
A rcii<lelet é!etbeh;ptetésével a 90.000/1 no:-L R.
jf. szán1ú körrendclethez csatolt szahálvrendeletnek
(H. 'f. 1903. l•vf. 1089. old.) a hivatal~s gyógyszereknek gyógyszcrkiilönlegességként való forgalon1~
hahozatalúra YOnatkozó 6. §-a hatályát veszti.
Budapest, 1936. l•vi június hó 1 j.t~n.

A. 1niniszter helyett:
Dr. Johan Béla s. Ii..
állan1titkár.
3
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A „gazdanikotin"·nak gyógyszertárak útján méreg·
jegy ellenében árusítása.
„\ nl. kir. Jicliigy1niniszter 21{rJ:75H·~1HaH.
XIII. szú1nú leirata. (.\lagyarorszúgi Gyógyszerész EgyPsiilel
l'.:lnöksl•gérH.•1-:.)
Ertesíleni a !. Elnö'i. ...,egcl, hogy a gazdanikotin fogyasztúsúhuz fiiziidö fontos gyü1nölcstenncsztl·si érdekekre tekintct!cl - a lll. kir. pénzügyi és
föld1nívelésügyi rninisztc•r urak kíYúnsúgúra l1ozzújúrultan1 a „gazd:inikotin"-nak ,.nu'rcgjegy" ellC'néhen yaJ{J árusílúsúhoz. A .. gazdanikn!in''-nak
gyógyszertúrak útján ,„1ló úrusílúsúnak sz:ibúlyozilsa túrgyúhan a 111. kir. pl~nziig~·n1iniszlcr úr :1
velern egyetértölcg ki:ulancló rcfldclethcn fog inh',zkedni.
Dudapesl. 1~1:HL évi n1újus hú 28-:'111.
;\ n1i11iszlcr rendtdvtl•hii!:
/)r. J\.olosvríru s. k.
n1i11iszleri tanúcsos.

Gy©gyteakél!ilt
mell- és tüdőbántalmaknál a Puhlmann und Co ..
Berlin. teakülönlegességet ajúnljuk.
).!inden vt·\·ií
a Puhlmann-tea is1nertcliibiíl egy ingyen pé\d[1uyl
kaphat.
\"cz{•rképvisl'il'l és fiirak\úr:

íi'

g
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~

(ivfi[!\·úrunagvkcreskedf>s t>s Ycgyl>szl'li (iy(u· Hl.. 13uda~
p~'sl:- \·L, IÚ.rúly-ulca l:t. -- Tl'id't>uok: :·l-'.!·13-20.

A hatósági orvosi r.zolgálatr61.
kir. hcliigy1niniszlcr HOO---IH30. I.
szúrnú rcudclc!e. -(I\ivonat.)
A halósúgí orvosi szolgúlalról t:s :t küzc"l·szségiigyi ti>rvl·nyck cgyl·b rcndelkPzl'scinck n1ó~losf
túsúról szóló lH:Jfi:lX. t.-c. (az alúbhiakiian: ·r.i
l. S-únak (i)) bckczdCsc és a. 8-ún:ik (·!) hekcz~
~~l·s~ alapjf111 a pé11ziigy-, a földn1ívclésügyi, iparug_y1, vallas- Cs küzoklatúsügyi. igazsúgíigyi vala~
n11nt honvédcln1i tninisz!crrcl cgyc\l•r!ii!c"0 a kfivl'l.
kez<'ikct rcndclen1:
1. A. hatúsúgi oryosi szolgúlatról úllalúlian.
:\) fii. kir. liszti fiiorY{JSDk l·s Ill. kir. tiszti
orvosok.
-

A

111.

1. ~A Hl. kir. tiszli fiíorvosnk l·s 111. kir. tíszti orvosok felel! a h·gfe!siíhh fclii 0 veh•ll'I {·s l'ilPnr'irz{•sl
H ht•liigyn1inisztl'I' gyakorolja~·

s.

2.
( l) A ni. kir. tiszti Hiorvos a türvé11Yhalósúg:'111ak és a türvl·nyhatósúg elsii tisztviseUij{•1H·k alú
van rcnth:lvc.
(~l :\ Ill. kir. liszti ffíorvos 1nint a türvénv!iatósúg e\s{i lisztviscliíjénck szakküzcgc, a törv"t·uvhatósúg ti_il1l1i kiizponli cléiadóira irúnyadó jog:jz~1l1úlyok rl'ndclkezl·sl'inc·k 1negft•leléicn n1iiküdik.
(;-JJ :\ n1. kir. tiszti ftínr;,·os hívalalos iratain u
kis n1agyar cí1nerrcl cllúlolt s köriratúban „ni. kir.
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tiszti fiiorvos" 1negjelöl{~sl és a székhelyét fcltiinletö 35 n1nl. útrnéröjü körhélycgzi\t köteles hasz~
nálni.
3, §,
(1) 1\ 111. .kir. liszli orvos ininl_ n fi'ísz!'.lga~
bírónak. illelC:ílcg a n1cgyci vúros polgarn1estcrc.nck
szakköz~gc, a fiiszolgabírónak,
illctülcg a varos
polr1árn1cstcrénck
alú van rendelve.
_
0
(2) .A ni. kir. tiszli föorvos n1cllc .b~oszlo~t
111. kir. liszti orvosra a 2. §. rcndclk~zés; 1r_anyatl~:
(3) ;\ n1. kir. tiszti orvos ,.1~1. ktr. t1szlt (~r~·os
111cgjclölésü s cgyehekbcn a 2. ~ . (3) ~;cl~czdl'scnck
111egfclclő körhélycgziil köteles iaszna 111.
B) ;,{. kir. tiszli föorvosok Cs HL kir. liszti
orvosok.
22. §.
A ni. kir. tiszti f(iorvos: n). h), e), d). c),
f), g), h), i),
j) felügyel a szakfcliiµyclclc r~lú tarl:1zó l'gl>s7:st'.·gügvi szcn1élyzct (orvosok, gyogy~zcrcsz~k:. vedilni.Jl~. gondozónük, gyern1ckn1enhcly1 tclcpt~dugye
liik, ó~·ónők, fugúszok l·s fogtnÍÍY(~sck, hnbak, ha·
loltkl~n1ek) nH'.íködésére;
'l t>.
"vórryszcrtúrakat,
közeg0sz]...') lll""\'J'zs":tlJ"i
....~
"t::>' • ' '
ti.
•
sl·gügyi szc1nponlból felügyel a gyógyszerek .. gy?,gyszcrkiHönlegességek, n1érgck, l~ötszcre~~. ,tertolle- ,
nitő anyagok és ollóanyagok lorgalnH;ni e: ellenőrzi a közgyógyszcrcllútúst; a katon:~1 g;·ogysze:·túrak vizsgúlata azonban ncrn tartozik ícladatko~
réhc.

1

s.

22.
(1) A ni. kir. liszti or\·os IC'llnivalúi ilh•lt;k<'Sségc területén n1egegycznek a 111. kir. tiszti l'üorvosnak a 22. ~- a. (10)" pontjúban n1cgjclöll ntt111kakiirévcl azzal az eltérl>sscl, hogy a nl. kir. liszti
orvos a gyógyszerlúrakal csupún a gytigyszerek elkészítl>sének és kiszolgúltalúsúnak szakszt•riísl·g\'
szcn1pontjúh6l ellenörzi, a k(.izgyógyszerellútúsnak
a 22. §. k) pontjúhan tnegjcHilt clh:niirzése azonban
a 1n. kir. liszli or\·osnnk nc1n feladata, jelenll>s{·t
JH!dig a lll. kir. liszti főorvoshoz teszi.
A városi és küzs0gi orvosok (kiiror\'osok) teendőit szahúlyozó 2·1. és 25. ~-ok a gyögyszerlúrakkal kapcsolatban Hlasílúsokat {•s felada\(1kat
11cn1 tarlaln1az11ak.
C) Sz{•k('sfih·úrosi hatúsúgi szolg:'datot cllú!1'i
orvosok.
26. ~(l) ;\ szl~kesUivúrns liszti fríorvosúnak ll'llllÍvalúi 1neg<'gyl'znek a Ill. kir. liszti ftiorvosnak ;t
jelen ren~lclet 22. §-úhan tneghatúrozott feladatkörével azzal az eltéréssel, hogy a k) pontban felsorolt n1unkakörbéil ('S:tk :i küzgyógyszcrcllút:'ts
ellenőrzése feladata.
(2) 1\ .székcsft_íYúrosi tiszti orvos· tennivalói :1
~2. §. i) é.s k) pontjúhan, valarnint a 2:3. §. (l)
lickczdl>sének a) l•s e) ponljúhan foglaltak kivélt:lévcl 1negegyeznek a n1. kir. liszti orvosnak a
2a. §. (1) bekezdésében cliíírl f'eladútkörével azzal
nz eltéréssel, hogy a székesfüvúrosi liszti orvos
l~ötclcs a halottkl~inlést i.s teljesíteni, a gyógyszer·
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túrakal vizsgúlni, vnl:unint n gyógyszerek. gyógyszerkiilönlcgcssl>gck. 1n{~rgck, kötszPrek, ferliíllenitüanyagok, oltóanyagok forgal1nút elhH.·iírizni.
III. \'egyes rcndelkez(•sck.
2i.
A 'I'. hatúlyhalépCse elült kihoesútott jogszahúlyokhan e1nlitctt júrúsi or\'OS l·s 1negyei, vúrosi
ügyvczetü orvos helyeit Ill. kir. tiszli orvos, tiir\'l~nyhatósúgi (vúr1nt•gyci {•s vúrosi) fünrvos helyett
n1. kir. tiszti fiiorvosl kell l~rlcni.
28. ~A jelen rendelet 19:-ll'i. (~vi július hó l-én lúp
Budapest, 19iHL évi július hó 1-l·n.

s.

hatúly]Hl.
Pité; ]{0:111a 1)/iklós s. k.
Ill. kir. heliigy1niniszter.

A Pentabi injectio, Bixol injectio és Bismosalvan
injectio elnevezésű és a Közgyógyszerellátás ter~
hére engedélyezett gyógyszerkészítmények árá·
nak leszállitása.

A 1n. kir. heliigynliniszter 2::18.S:ll-1935.
sz{unú rendelete. (Valatncnnyi törvényhatóság clsií tiszt,·iseHíjlinck.J
·ru<lon1ú.s és rncgfclclü eljárús végett értesítcn1
Alispán (Pnlgúr111cstcr) Urat, hogy a közgyúgy.szcrcllútú.s terhére az 53.002/1930. N. :\l. ~I. sziüuú
reudclellcl cngcdélyezctl s a Chinoin gyógyszer- l·s

\·l·gyt·szcli lcrn1l·kck gyúra n. ·r. ujpcsti cl:g últal
gy_úrlc!tt I~cnlahi solutio eln ~,·ezésü gyógyszcrkész1tI11cny o ccn1-es cso111ago asban is rendelhetü 2
P 10 f-es úron a közgyógyszcrcllútás tcrhl~rc.
Ugyanezen ké.szít111t~ny 50 cc111-cs üvegének úrút -a cég bejelentése alapján - az l·ddig en"edl·lvezcll
G P úrról 4 P 20 f-re 1nérsékC'le111. Az 53.002it930.
?'\. :\1. :\l. szún1ú rendelet azon n.-'szét, atncllvel a
Pt•ntahi inj. ,.Chinoin" elnevczé.sü készíl1;1énvt
10X1 ccn1-es c:-;0111agolúshan 3 P 10 f-cs úron e;1•
gedélyezte a közgyógyszerellúlús terhére, - halúJyon kívül hclyeze1n s a nevezett készít111énv ezen
cso1nugolúsát lürlön1 a ldizgyógyszcrellútús lcrhén•
cngcd{:lyezctt gyógyszerek sorúból.
A 7H.229/1929. N. r.t. ~L szún1 ::ilatt cngcdl>lyczc!l s.. a d~-. Egger Leó és Egger I. gyógyszcrYegyt•.szcl1 gyar, hudapesli cl~g últal gvárlo!t Bizol
clncvczésli gyógyszcrkPszihnénvnek ·a küz•'YÓ"Ysrcrellút:'is t<>rhlire engcdt'.dvezelt. úrút - a t_{,·" J;ejelcntl·sc alapjún - 40 c~n1-es iivcgnl~l az p~]digi
-l p 70-ri)J a p 80 f-re. 100 CCill·CS ih·cgnl~J pl'diu
10 P 80 f-rtil 8 P úrra n1érsékcle1n. A 7fL229/t92S~
:'-i - :\I. i\I. .sz{unú rendelet azon rl·szél, - n1ellvel
a Bizol inj. „EggC'r" elneyezésü kl·szít1nénv 10;< 1
cc1n-cs csrnnagolú.sút :J P 10 f-cs úron en.re.r.h"·lvC'zh'
a közg:.-ógyszercllútús terhére, -- hatúl~on idYül
helycze1n s a lll'\'l'zclt készíltnény ezen· cso111agoliisúl törlön1 a küzgyl)gyszercllál:'1s terhérP eng('dl~lyezelt gyögyszerl'k .sorúliúl.
·
\'l>giil a Hichter (ipdeon vegy«szeli gyúr H. T.
ln1dapcsli cég úllal gyúrlott s a közgyógyszcrcll<'I ·
tú.s terhére a 215.977/1ua2. N. :\I. l\L sz{uuú ren-

1
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delet!cl en"cdl~lvezctl Bis1nosalvan inj. elne\;czl>síi
gyógyszcrk~Szítil1ény {irát - a el·g. hcjele1~tése
alapján - 30 ccn1-cs üvegben nz eddig cn~cdl'lye~
zctt "3 P 70 f-rc'íl 3 P 40 f-re. i'iO ce1n-es uv~~hcn
~ 1 z cdrliui {) P úrról ·1 P 20 f-re t>s 100 g1n-ns uveghcn az "eddigi 10 P 80 f úrról 8 P-re n1frsl·kelc1n.
Budapest, 1936. évi július hó a-án.
.-\ 1niniszlcr helyett:
Dr . .lollan Béln s. k.

han 5 P 50 f-cs és 10X2 ccn1-cs nmpullát tartaln1azó CS(JIHagoJúshan 9 p :1() fiil{~res ezidiíszerinli
gyógyszertúri eladúsi {1ron ezen ki\rrendclete1n kihirdeh•sének napjútól kezdüdiien a közgyógyszerl~l
lútús IL•rhl•r1\ a ft•1111úlló liirvl•nyes rend<•le!t•k l1t~
tarlúsa 1nellctt, rendclhctií legyen.
Bud:ipesl, 19:Hi. (~vi július hó ::3-ún .

A. 1niniszter helyett:
Dr . .lolian Béla s. k.

úllan1titkár.
A Novurit injectio elnevezésű gy~gys'lerkészítm~ny~
nek a Köz.gyógyszerellátás terhere való rendelese.

:\ 111. kir. heliigy1niníszter 2aö.075-1H:-HL
XIII. szú1nú rendelete. (Vala1nennyi ti)rvl·nyh:itós:'ig elsü tiszlviseliijl·nek.)
:\ .. ki.izgvógvszerellú!ús"' túrgyúban kiadott
.100/1n:~2. ~.' ~L ~r. eln. szú1uú rl'ndelel ·L ~-únak
2. pontjúban foglalt rendelkezésekre ult~lússal l.ndoinús l•s n1egfclelii eljárús v(~gell i'rtcs1te1n .„~ils
pún (Polgúnncster) Ural, n1iszcrinl az ()r:-;zagos
l\„.iizt•gl>szs{•gi 'I'anúcs v(•Jen1énye <~lapjún _nu.·g~~ngl'
den1, hogy a Chinoin gyógyszer es vegyps:-et1 le~·1nl•kek gyúra r. t., ujpesti
CI.-ú-u. 1. ~z.:.1111) _ccg
!!Ital gyúrtott „Novuril injeclio'" elnevczesu gyogy~
szerkl'.szít1nénv fi)< 1 ccnt-\'S :unpullút t;1rlal111azo
cso111agolúshai1 3 pengö 80 filléres, 10)<...1 <'l'll.t-(;s
anipullút tartalrnazó cso1nagolúsban ü P -10 ftl!e·
res, 5 X 2 cc111-cs a1npullát tartaln1azó cson1agolas-

úll:untitkúr.
A Medobis injectio elnevezésű gyógyszerkészít·
ménynek a Közgyógyszerellátás terhére való ren·
delése.

kir. helügynliniszter 235.fi:-18-19:JH.
szúrnú rendelete. (Valantennyi törvényhatósúg elsii tisztviseliijének.)
.-\ „közgyógyszerellútús" túrgyúhan kiadolt
-!00/1H32. N. l\I. ::\L cin. szánni rendelet -!. {:?-únnk
2. pontjában foglalt rendelkezésekre ulalússal, tudornús és 111egfeleHi eljúrás végett értesíle111 Alispún
(Polgúrn1ester) Urat, 111iszerint az ()rszúgos l~öz
cgészségi 'l'anács véle1nénye alapján 111egcngedern,
hogy a Chinoin gyógyszer és vegyészeti tcrtnékek
gvúra rt. ujpcsti ('J'ó-u. 1. sz.) cég által gyártott
„~Iedobis injectio·· clnc\·ezésü gyógyszerkészíl!nény
lOX0.5 cent-cs a1npullát tarlaln1azó dobozban :-3
P 10 filléres, a „?i.ledobis solutio" elnevezésü gyógyszerkészíln1ény pedig 25 ccn1-t tartalmazó üvegben
-

:\ nL
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fi P~s ezidiiszcrinti gy6gyszcrtúri pladúsi úron
t•zc11 kiirren(lclcten1 kil1irde!Psú11ek n:1pjúlúl kezdíídiíen a kiizgyúgyszercllútús lcrht-rc :1 fl'1111úl\ú
n•1Hlclt>lek hclartúsa 1nellelt rcndclhetíi legyen.
Budapest, lHiHi. l·,·i július hó ;-~-ún.

A 1niniszlcr helyett:
Dr . .folian 1-Jéla s. k.
úlla111tilkúr.

A használt gyógyszeres üvegek forgalmának

eltiltása.
kir. hcliigy1niniszlcr 2a;l.H4 7-1 ~Jan.
XIIL szú1nú lciratn. (:\ ).[agyarorszúgi Gyógyszcrl·sz Egycslilctnck.)
A fenti túrgyú t.'•s 178i.\-19:i5. szú1nú fell(•rjl'sztl~src tudo1nús ,-{ogelt közlönL
Budapest, l~l:HL l·,·i július hó l·l-t~n.
A. nlinisztcr rendclctt.'.·hii\: dr. Fal>rifius s. k.
n1inisztcri nsztúlytanúcsos.
A

111.

(tlcvcs vúnncgyc Alispúnjúnuk.)
A Purúdi Ovcggyúr t'.·s .AsvúnyvízftHTÚs l\.uhin·
ka Gyula ct'.·g (Parúd) a fuvoll üvegeket gyúrlll
gyúrak húron1 kt'.~pvisclt'ijével cgyiitl inull évi oktúher hó a-ún a fenti túrgyhan közös fcllerjeszll·ssel fordult hozz{un.
Fclhívon1 A.lispún Urat, hogy a többi érdekelt
t'.·rtesitése vt'.·gett közölje az cn1\itctt céggel, hogy

ki.'rcl1nüket az ()rszúgos Közegl·szsl>gi ·ranúcs l•s
a 111. kir. ()rszágos Közegt'.·szst'.·giigyi Intl·zcl vl~\c111L•nyc alapjún ne1n laláltan1 tcljesítheliínek. A headvúnyllan c111lített közegészst'.·giigyi agg<Hlal1nak
ugyanis túlzollak. A fennúlló rendelkez{·sck szerin!
:1 hasznúll gyógyszt·rcs iivegt•k a gyúgyszertúrak
úllal visszavehetiík ugyan. dc csak gondos lisztogatils ulún hozhatók ujhól forgalo1nha. - Annak az_
úllítúsnak pedig. hogy ez a gondos tisztogatás a
gyógyszci·tár:1khan nen1 törll·nik 1neg a kellií lclkiis1ncretességgcl. igazolható alapja nincs. Se111nlift'.·lc 1nús használ! unyag jo\Jhan l·s könnyebben
netn tisztítható {•s fcrttitlcnithclii. 1nint az üveg.
'.\túr pedig fel scn1 !t'.•lelezhctü. hogy a gyógyszertúrak, an1clyek a tisztasúgnak kfizegt'.·szsl·gi szen1·
pontból ya\ú jelentiist•gl·t {•s fonlossúgát telje:>
111t'.·rtl·khcn is1ncrik. a lisztogatús inunkújút. akúr
új. akár rl•gi edt'.•nyri\I yan szó. - feliih•lesl'n {•;-;
tükl·letlC'llÍÍl vl·grzn{•k.
!\cin felel tneg a tl·nynck az az állítús st·tll.
hogy :1 gyúgyszertúrak n hasznúlt iivegt'.•rt 11gy:i11azt az úral szi11nitj{1k fel. 1ninl 11z újl·rt. inert l'IT~'
az cs1~trc vonatkozólag az iívegPk úrszahúsúra p\iiírt rendt•lkl•z{•s .. .leg:yzt•I·· rova\únak c·l pi111t,lúli:1n
foglaltak intl·zkcdnek.
Annak. hogy a gyúgyszpn•s iivPgl'k forgn\111<1
a hL•advún~· szerint oly nugy n1úrtl•ldJell 1•sf>kke111.
IH'lll a hasznúl! gyügyszerPs üvcg<.>k úji>úli forg;1\01nhahozatala az oka. vagy \pgalúhh is IH'lll <•lsii~orha11 {•s 11e111 kizúrólag. ha11cn1 il'ga!úhh is olyHll
n1t'.~rtékben az a körüln1l'ny. hogy a gyógyszertú~
rak furgahna úllalában eriisen csökkent és hogy
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gyúgyszcrtúri forgalo1n nagyr{~szl'.l ina n1úr 1H•n1
n inagisztrúlisan rendelt gyógyszerek, hanc1n
a gyári készíllnények kiszolgúltalúsa kl·pl'zi. :\z
iiYcggyúrak últalúhan inkúbh csnk a s:iját g:iztlasúgi érdekeik ''édchnét tarljúk sze1n p}()lt és n1egfclcdkcznck a gyógyszcrl fogy:i!-izlú küzünsl·g. :1
Közgyógyszcrcllútús. a kiizkórhúzak Ps a bctt•gs{•gi
biztosító intl·zelck, lchát úgyszólYún a lcljl's fogyasztó érdekeltségek {~rdek{~röl. :\ gyógyszerúrszabúslHHl egyébként is a hasznúll t•dl·nyzet l'orgalo1nhahozalala kellöképcn rcndczYc van, újabb rcn<lelkczésre tehát szükség nincs. ·
.Arni nz úgynevezett iivcg1nosó iizl'nH.'kl'l illeti.
ezeknél kélségtclcniil kívúnalos volna. ha azok tniikiidésc iparcngcd{>Jyhez Yolna kiHYe olvall 1H•n 1 11~
dezéssel. 1ncly a kifogústalan tisztngatú~ C\ •\jainak
n1t•sszcn1t•n(ílcg n1egfelel.
J-Ia az ÜYeggyúrak kúrosntlúsa. n1clv azokat
:'dlitól:ig :iz ÜYCgtuosó lelepek r0szl>riil. l·ri. oly
nH;rYÜ lenne, n1int azt lieadYúHyukl>an ú\Jítjúk.
akkor l·ppen gonclolkodóha kelleIH' esnünk. Yajjon
azt a nagy értékel, 111cly a ki°>ziins0g gnndallansúgúhúl szl-tszór!an hever. !illó n.•1Hlelk1'z{>ssel nH·gsen1111isíllleljiik-e. l~iiliinhen az ii\·c·ggyúrak11:1k í..szali:idsúgukh:i11 :'t!l az elhl'Yt•r() -- 11enH's:1k g\·(Jgyszcrcs iiYt'gekt'! hcolv:isztús cl·ljúhó! iissz1:gyÜ.i·

:i

0

1t'll i.
Budapest. lH:\{i. l·vi július hó l-l-l·1i.

:\ 111inisz!t·r n•JH!t·lvtl·hiil:
dr. Faf1rifi11s s. k.
111i11iszlcri oszlúlyta11úcsos.

A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet vidéki
állomásai működési körzetének újabb szabályozása.

kir. bel\igy1ninisztcr 208.900-lfl:JG.
szú1nú körrcndt lctc. (\'ulun1cnn:i-·i lör,·i·nyhatósúg t•lsii tiszlYi.seliijénck,
Iludapcst szt'.·kt sf\ivúros kiYC:lclt'.'Ycl.)
-

:\

Ill.

x,·.

1

1

:\ 111. kir. ()rszúgos
I~özcgl~szst'.·gügyi Intc'zct
lahoratóriutni osztúlyaihan és Yidl~ki úllo111úsaiban
1nutatkozó igen nagyarúnyú tnunkaszapnrula 1. kii·
liinösképcn a fcldolgozúsra
hckii\dött Yizsgúlati
anyagok szú1núnak rohan1os cn1elkcdésc Gyulún {>.-;
Szon1hathclyen új fiókúl101nús fclúllítását telte
sziiksl•gessé. Ezzel kapcsolathan a -!0.700-tDilO.
:.i. :\1. :\I. sz:'unú kilrrcnclelct (:".IagYarorsz. Rend.
'l'úra 19::10. éYL lO:lfJ. old.) 10. ~-úh~1n foglalt rendelkczl·sck 1nó<losítúsúval a vi,Il-ki úllo1núsok n1iiki.'idési körzctl~t a kiiYL'lkezüképen úllapíto1n rncg:
1. :\ ni. kir. ()rszúgos l\iizcgészsl~gügyi ln!t'. zct
bajai úllo1núsn: Cín1e: Baja, yúrosi közkórház.
I~örzct: Baja thjf. vüros. Búcs-Bodrog yúrn1cgyc, 'l'olna Yúrn1cgyc. Pcsl-Pilis-Solt-1\iskun
y:'Jrn1cgyc kalocsai júrúsúnak és Kalocsa 1negyci
Yúros területe.
2 . .-\ 111. kir. ()rszúgos l\üzl'gl-szsl•gügyi lntl•zel
debreceni úllonl.úsa: C.í1nc: l)ehrccen, nl. kir. 'risza
lsl\'Ún 'fudo1núnyegyete1n küzegészsl·gtani intézete.
I~örzct: Debrecen thjf. vúros, I·Iajdu Yúnuegyc,
Bihar vúr1negyL' u cséffa-nagyszalontai júrús kiYétl·lévcl, Szabolcs és Cng, valan1inl Szal1núr, Ugocsa és Bereg k. e. e. Yárn1egyék területe.
1

1Jjji-.---1J!:J
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j!l

:3. A

111.

kir. ()rszágos Közegészségügyi lnll~

zct gyulai úllon1úsa: Chne: Gyuln. ;\I. kir. Alla111i
Közkörhúz.
E:ilrzcl: Bék{•s vúrnH'"Ye az oroshúzi júrús kiv~!:I~·v;I.. :r.úsz-Nagykun-S~-olnok vúrnH•gyt"hiil ;\lpz_(~fu1 l'.S f url~_eYc tncgyei vúrosok. valauliut Dl>va\ anya nagykuzst"g. végül Bihar vúrnl<'"Yl' cs(•ff· .
nagyszalontai júrúsúnak leriilele.
t>.
"
. 4. _.~ 1.11 .• kir. ~)rszúgns I\.Cizegl·szsi·giigyi Ii1t{·zc!
l_i?dn1ezov:~sar~1ely1 úllo111úsa: Cí111t>:
Hódn 1pziivúsarhcly, varos1 Erzsébet közkúrhúz.
.
I\._iirzcl.: IIödn1eziivúsúrhei:">· thjL v:'iros Cson"rad \·annc_gye 'J'isza baloldali n'•sze. Békl>s \'Úl'lll~1tvc oro~hazi júrúsa t•s .Júsz-i\agykun-Szolnnk vúr111egye tiszai ::ilsójúrúsúnnk h~rülete.
. . . 5. ::\ )n. ki~-. ()rs,7;úgos I\iizcgt~sz.sl•gíigyi 111!('.Zl't
n11_skolc1 .dlo111as:i: C1111e: ).lisknlc. vúrn1eovci FrZSt'hct ki:izkórhúz.
:i.
'
I\örzct: :\[isknlc thjf. v:íros. Borsod. {iiiinör
i

--Q.t 4 ; #t@

M EDOBIS„CHINOIN
Adagja csak '/o cm", a szöveteket kiméli, fájdalmatlan

{•s Kishont k. e. e. vúnnegyék, tovúhhú Zen1plén
l·s Ahaúj-'l'orna vúr111egyl•k t('rülclc.
G. :\ 111. kir. Orszúgos l\üzcgt~szségiigyi Intéz(•t
pécsi úllornúsa: Cí111c: Pl>cs, a Ill. kir. Erzsélict
'l'udo1núnyegyeten1 kiizcgl>szsl·glnni intézcle.
l\.örzct: Pt'.'<.:s thjf. vúrus, Baranya {•s So1nogy
v:'inncgyék tcriilclc.
j 1\ 111. kir. {)rszúgos 1\özcgl·szségtani Intézel
szcgccii úllo1núsa. Cini~: Szege<i, Ill. L,kir. Ferenc
.lúzsef 'fudo1núnycgyetcn1 közcgl·szsl•gt:uli intézete.
l\.örzcl: Szeged thjf. vúros, Csanú<l, Arad és
'l'oronlál k. t•. e. vúnnegyék. Csongrád vúr1negye
'l'isza joliholdali rt'·sze, Pcst~Pilis-Soll-1\iskun várllll'gyc l·s Kiskunfélegyhúza tnegyei vúros területe .
8. A Ill. kir. ()rszúgos I\:iizl·gt'·szségiigyi Intézel
sz{·kesfchérvúri úllo1núsa. CínH:: Szl•kt>sfehérvúr,
\·únnegyci Szent György közkórhúz.
I\:örzct: Szl~kesfchér\·úr thjf. vúros, Fejér ,·árllH.~gyc, Veszprén1 YÚrinegyc, Zala vúnncgye lH1l•1tnnfiiredi l·s tapolcai júrúsúnak lcrülelc.
H. :\ nt. kir. {)rszúgos Kfizegészségügyi lnll'.zel
szun1Lalhelvi úllon1úsa. Cí1nc: Szo1n!Jathcly. Vu:;
,·úrn1egyc {.s Szo1nhathely 1negyci vúros ki_izkúrhúza.
l\.firzcl: \'as vúrn1egvl'. Zala YÚrn1l'g\'c a halatnnfüretli (>s laptlll'tli j~·~rÚS kj\·étcléY('\ L,i"·s .Sopl"Pll
yúrn1cgye cst•1iregi júrúsúnak területe.
:\ nl. kir. {)rszúgos I\.i_izegl·szsl,giigyi IntézctlJl'
{Budapest, IX., c.;yú\i-út ·L szú1n) kell beküldeni
a ,-izsgúlati anyagot az orszúg 1nindazon tcri.ilelé-
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~?I, ~m.elyek, a ~~nti _beosztás szerint valamelyik
'tdélu allomns korzetebe beosztva nincsenek.
~zcnkí_:·til Inindcnkor közvetlcniil a n1. kir.
C)rs7agos h.özegészségügyi Intézethez kell bckiilde~11 a ,:·izsgúlati anyagot az elöl idézett 40.70019.:~0. N. l\I. l\I. SZÚIUÚ körrendelet 7. s.:1n·1J· ?
3 4 ' 9
'-' < ' \. -··
., , · es · pontjában etnlitctt fertőző betcgsé(Tek
c!íeleben.
o
, \régiil a 111. kir. Országos Közegészségügyi Inl~zetbc; de ezzel egyidcjiilcg a körzet szerint illelt'k~s alloinúsba is kell vizsgálati an.)'agot bekülc~e~11 a ~O. 700-1930. N. ;\f. J\I. sziitnú rendelet 7.
S-anak 1. és 5. pontjaibnn cn1Jí!ett fertőzö heteu0
ségck esetéhen.
A jelen rendelet kihirdclése napjún lép élelbe.
Bpcst, 193(}, szeptcrnber 1-L~n.
A 1nini.szlcr hclvctt:
!Jr. Johan liéla ;. k.

~ n;ag~ar gyár!mányú zsíros olajoknak gyógyá·
„zat1

celra

-

Ill.

A

valo használata közkórházakban
állami gyógyintézetekben.

és

kir. heliigy1nini.szlcr 251.500/193H. X\'1.
sz{unú körrcndclelc. (\'ala1ncnnyi. közkórhúz és úllan1i gyógyintézet
1gazgatójúnak székhelyén.)
A. közkórhúzak és gyógyintézetek külföldi eredetü gyógy- és egyéb szereik beszerzése tárgyában

·a 225.50011933. XVI. B. M. szám alatt kelt rendelet értelmében tett felterjesztései azt nn1tatják, hogy
nagy n1cnnyiségbL•n
11 kéreln1ezett szerek között
szerepelnek a gyógyítással összefliggéshen úlló c(·lokra a régi gyakorlat alapjún hasznúlalos olyan
ldilföldi szúr1nazúsú zsíros olajok, an1clvckcl a
111agyar gyárlinúnyúak teljességgel helyeltesíteni
tudnak, azokat kifogástalan rnódon és olcsóhh áron
pótolják.
Ezek a ricinus, a sesan1 és oliva olaj (oL ricini, 01. sesa1ni, ol.~-oliv::u:i).
Hicinus olajat a l\Iagyar Olajsajtoló Üze1n hazai tern1ésií ricinus n1agból készít, az (~tkezési cl~
lokra is hasznúlt ét_?_l_ <i}_'.~---~;,(ol. cyharii), illetve napraforgó olajat (oL- -·;~::.-.- 'Jhi) pedig a I-Iutlcr {•s
Lever r. l. hazai tern1ésíi napraforgó 111agból gyúr!.
J\linthogy a hazai gyúrtúsú ricinus olaj a külföldi szúr1nazúsú ricinus olajnak, az étolaj (ol. cyharii) és a napraforgó olaj (o. hclianthi) pedig a
külföldi gyúrtúsú ol. sesatni nak és a 1nl~g drúgúbh
o. olivárun1nak póllásúra 1ninden tekintetben alkaln1as, figyelenuncl a gyógyúszati célokra felhasznúll
kiilföldi zsíros olajok évcnkl·nt jelentös n1ennyis(•gére s a nc1nzetgazdasúgi szcn1pontokra. fclhívon1
Igazgató Urat, hogy a vezetése alatt úlló küzkórhúz, illetve gyógyintézet gyógyúszali céljaira a szóbanlevő külföldi zsíros olajok helyett - az injekciós
célokat szolgáló készít111ények és a IV. :\!agyar
Gyógyszerkönyvben hivatalos azon galenusi készítmények kivételével, an1elyeknek elöállításúra
nézve az érvényben lévő :\!agyar Gyógyszerköny\·
4
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n1úskt~pen rendelkezik -

„(1nint nz e1npl. Cant1_1aridal., 01. Catnphorat., Sapo Kalin„ Sapo inechc ..
Spir. Saponns IZalini, Ungu. A{lipis lanae és Ungu.
Cnnlharidat.r' - a 1uost e1nlitcll 1nagyar zsíros
olajoka l rendelje és hasznú! lnssa.
Budapest, 19:Hl. l~vi október hó 2H-ún.
A tninisztcr helyett:

/Jr. Johan Béla s. k.
úllan1litkúr.

Földmívelésügyi miniszteri rendeletek.
A „Chinoin" rt. egy k,éz_zítményének ármegállapí·
tása és több készítmé,~;:-~e forgalombahozatalának
beszUntetése.

tninisztcr 105.H!i:I~·
111-·L szú1nú rendelete. (Yal:nnl'llllYi \'Úr111cgyt• Alispúnjúnak és lhj. vúrn:-;

··- :\ ni. kir.

fiildn1íveh~siigyi

tna.).

Polgúr111csterl~nck.)

Utalússal az 19::35. l•vi október hú :10-ún kelt
2H.7·l 1~19:J1. szú1nú rendclcte1nre. tudon1ÚsYl•I<.•\
l>s az l·rclckellekkcl lecndii közlt>s y{>gett l>rlesíh.•ni.
hogy a Chinoin Gyc'igyszer <'s \'egyl>szeti 'l\•rn1l·k{'k
(iyúra Bt. (Ujpesl). últal cliiúllíloll l\oplin gyúgyszerkiilönlcgess(>g úrút 1 kg-os cso1nagolúshan 2.no
P-hen úllapítnllnn1 1neg.
A fenti célbcll is l·rlcsíte1n, hogy 1u:vczell IL
·r. a vrirös (J/islcr forgalo1nhahozatalúL lovúhhú
az Arsofonin ad us. vct.-nck 10>< 1 ccn1-es, a r;r1sli11nak 20 tokot lartalnH1ZÚ. a Vcr1nitúnnak (ft>kete) 20 tokot i:irlnl1nuzó. a l\oplinnak :!, 5 l•s 10
kg-os {>s a Strucl111H/011i11 ad us. vt~l.-nek 10>< 1
cc111-es csonu1golúsban való forgalo1nbal1ozutnlút
beszüntette.
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Bcsziinh.•llc lovúhbú a :!X 1 ccn1-t t:irlalinazó
Akfoproli1111ak. a ;~>< 1 cc1n-t tartahnazó Pif11i.wí11nak,· a Sccnin-11ak: a ;\'1•01nau110!11ak {•s a IJiqiclori11 sol11/io1u1k ldi/611 állaton1osi csotnagolúsban
való forgalo111hal1ozatalút.

Budapest, lH:JG. évi n1úrcius hó i-én.
:\ 11ti11isztcr rendelctl·biil:

J)r. Lenek Jcnö
1ni11iszteri tanúcsos.

A bor előállításának, kezelésének és forgalmának
szabályozásáról és a borhamisítás tila1mazásáról
szóló 1935:V. törvénycikk végrehajtása.
kir. füld111üvcll·sügyi 11iinisztcr i0.000--1936. l. A. 2. szú111ú ren<lelelc. (l\.ivonat.)
:\ hor cliiúllítúsúnak, kezelésének t•s forgal1núnak szahúlvnzúsúról t•s a horha1nisílús ti\a\1nt1zúsl1ról szóló· 1na5:V. tiirvénvcikk lil. ~-úhan k:ipoll fclhatahnazús alapjún, -a beliigy-, pl·nzügy-, kcrcskcdcletn-. l•s kfizlckcdésiigyi, vnlan1int
iparügyi 1niniszterekkcl cgyctérlve, a kövctkez{ikel rendclcnl.

·-·-

:\

Ill.

Ill. /cjc:c/.
· A típusborra stb. és !J!J<Í!f'Jborra
különös rendelkezések.

vonatkozó

·11. ~.
tiyógyliorok.
:\ hh·:iialos :\Iagyar GyúgyszcrkönvvlH.'11 ft>l
nc1n vcll gyógyJJorok (gyógyszprcs hon;k) készíh~sl·n· l·s forg;ilon1hahozalalúra ki.izvetleniil a bcliigy111iniszlcrliíl kell cngc(l{•lvt kt'rni, aki az l'll"<'d{>ly· n1cgadúsa túrgyúhan a l;öldn1ívclésiigvi n1ini~;,lerrcl egyct«rtvc ha!úroz.
Gyógyszerl'kcl tarlaln1azlÍ lH>rok úrusitúsúnak
gyógyúrunagykereskcdt'sekl1en (drogl·ri:"tkli:ui) valú
cngcdl~lyczt>se ·ncn1 !C'kinthclii
olyan kiv«telnek.
:nncly nzon elv fcladúsúl jelentené, :unelv szerin!
gyóg~·szt•rckel .tnrlnl1nazú k{>szíln1Pnyck cs~k g~·figy
szerlaraklian. 11 \t:\ ve gyógyú runagvkcrPske(l{>sl'klil'll
úrusíthatók.
F. /cjc:l'I.
Bün!t·lti t•s z{1rú re1Hh·lkezr.'sek.

i·L §.
Zúró rcndclkezl·sek.
A jl·h·n n·1Hlclct {•Jelhelt·pll'll>st•vcl az 1B:l·l:1 X. l•s
az tH:Hl:X. lc. Vt;grehajtúsa lúrgyúlian kindotl 2000lH:líl. F. :\1. szú1nú rcndclt•t. lovúhh:"1 a liorpúr\Hl.
111inl szeszes ital cliiúl\ítúsúnak. kt•zelésl•uek. l'liH·V('Zl~sl-nck és forgalo1nli;1hozntalú11ak szal1úlvoz:'1s;1
túrgyúball kiadott :J2.2·1·l:--1H'.Hi. F. ::\I. sz{1111 ú .s
Y(\~ül az 192-1 :IX. 1.-c. nlapjún engedélv<'zetl borja':.ílú.si_ ~l>l_ol~ra fclhasznúlandú horpú1:lat 111cgfl'·
lel11 1111n11sl'gc11ck elleníirzl·sc túrgyúban kiadol!
:JB.~tHl-1 U:lli. F. ~L szúrnú. a forg;tlo111ba hozol!
bor szesztarlúhná11ak kötclczü n1cgjelölése túrgyú-
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han kiadotl 50.000-1935. és 95.500-l~lilf>. F. 11.
szátnú {·s úHaláhan ntindazok a rendeletek hat:í.lvukal. vesztik, t11nclvek a jelen rendelet rcndclkc;.{·scit(íl eltérö rcnd~lkczésekel lartahnaznak.
A jelen rendelet t~lcthcléptctl'sévcl n H2.000-l 92·L, illctiilcg a 2000-1929. F. l\I. sz{unú rendeletek alapjún nyert összes 1ncghizatúsok hatúlyukat vesztik.

Budapest, 19iJ4. évi szcpte1nhcr hó l·l-én.
/Jr. Darányi l\ál1nán s. k.
n1. kir. fölcltnívell~sügyi niiniszler.

Kereskedelem· és közlekedésügyi miniszteri rendeletek.
A gyógyszerek és gyógyszerfélék kereskedelmi

forgalmáról.
A 111. kir. kercskcdelen1- és közlckedésiigyi 1niniszter 21.000-19:1H. sz:'unú rendelete. A.z 188·1. évi XVII. !.-cikkbe iktatott ipartüry{~ny 1nódosílúsúról szól(> 1922:XII.
törvénycikk
{alúhhiakhan: törvény) 15., 20., 35., 48., 57., 58.,
84. {•s 89. ~-::tiban kapoll felhatalinazús alapjún a
111. kir. beliigyn1inisztcrrcl cgyctértölcg a kövctkeziíkct re11delc1n:

Iparjogi

Ajánlja a

BAEDIER
OVENALL fog· és
szájápoló szereket

niinősítés.

1. §.
(1) A IÖrYény 14. §-a első hekcz<lésl~nck :L
ponlja nkkénl 1nódosul. hogy iparengedély al:ipjún gyakorolható képesítéshez kötött ip:irok:
:-L a drogéria-üzlet t'.•s a gyógyúrunagykcreskt•dl·s.
(2) A törvényben, úgyszintén a 78.000/1920.
K. 11. szún1 alatt kiadott végrehajtúsi rendeletben
{H. T. 611.) és 1nús jogszabályban a törvény 14.
§-a első bekezdésének 3. pontja alatt ernlítell
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ipnrrn tH~z,·e megállapított ren<lelkezéscket a
gyógyúrunagykereskeclésre is nlknln1nzni kell.
Kizárólag gyógynövényhl'vúltússal, gyógynüv<~ny
nngykcrcskedéssel, vagy gyógynö,·ényki\'itcli kereskedéssel foglalkozó iparok nPnl tartoznak :i jclt•u
rendelet hatúlya alú.
(3) A drogéria-üzlet l·s a gyógyárunagykcreskedés a törvény 15. §-a értchnúhcn vett rokoniparok.

A: engedély kiadásának ft•ltétclei.
2. §.
(1) A. drogéria-üzletre, vala1ninl a gyógyúrunagykcrcskc<ll~src iparengedl~lyt csak akkor lehel
kiadni, ha az iparengcdl~ly kiadúsa elölt az illctti
kiizség (vúros) teriilctén (Budapesten az illcli.i kcriilethcn) ilyen üzlet nincs, vagy egy-egy ilyen iizk•trc ötezernél töhb lakos esik.
{2) Az {l) bekezdés rendclkez(•se szc1npontjúhól:
(/) ha drogériaiizlctre kérnek iparengedélyt, a
111úr fcnnúlló drogériaiizlelcket kell szún1ítúslla
venni;
b) ha gyógyúrunagykercskcd{·src kérnek iparengedl~lyl, a tnúr fennálló gyógyúrunagykercskcdéseket kell szú1nílúsha venni;
e) az (/) és b) pont alatt ctnlítclt inindcn
olvan üzletet szú111ítúsba kell venni, a111elvt•l külön
ip~trengedély alapjún tartanak fenn.
{3)
Gyógyárunagykcreskedés
folytatására
iparengedélyt csak az kaphat, aki készpénzben

vag~· óv:id{•kk{~pcs

értékpapirhan ötezer pcngü hizlett le. A hiztosítt.'.•kra nézve a <:'.~.000192:.1. }{. ?.I. sz{unú rendelet 92-9G. §-ait kell alkaln1azni.
tosíll~kot

S:a kkú p: ct 1ség iya: ol ása.
3. §.
( 1! J?rogéria-iizlct, vala1nint gyógyúrunagyke·reskcdcs tolytatúsúhoz a következő kl~pcsílt;s sziiks{·ges:
a) a törvény 18. §-úhan 1ncghatúrozolt kt~pcsítés, vagy
b) gyógyszerészi {gyógyszerész1ncslcri, 0 vógvszcrt-szludori) oklcvl~l és ::iz oklevél 1ncgs;~rzl>~c
utún hat hónapon át Yégzclt szaklHt\·ágó gyakorlat; vagy
e) valan1cly n1agyar tudo1núnyegyetc1n<.'n szcrZ('lt vag~· últala l'lis1nerl, fiitúrg:vkt;nt vegytani tartahnazó hölcsl>szdoktori oklev{!l l·s az oklcvl>I
1ncgszerzl>se utún egy é\'en út végzett szakbavcígó
gy«tkorlat, vagy·
<l) valan1ely 1nagyar luclo1núnyegyett.•1ncll szt•r\'l'Zclt középiskolai lanúrvizsgúlóhizotlsúg úllnl kiúllílolt t;s fiitúrgyként vegytant larlahnazú középiskolai tanúri okle\'l•l {•s az oklevl>l 111cgszerzl>sl'
ulún egy l·vcn át végZl'lt szakhavúgó gyakorlat;
vagy
e) vala1nely n1agyar l11do1núnyegyeten1t.~n szerz1·tl vagy últala clis1ncrt orvosdoktori oklevél {~s
az oklc,·él 1neg.szcrzése után egy l·ven át vt~gzett
szakhavúgó gyakorl:it; vagy
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segt hizonyítvúnnyal rendelkeznek két C-v, n1:'1soknúl k.t•t {•s fél év.
(5) Gyógyúrunagykeresk(~déshcn a jelen rendelet hatúlyhalépése eliítt ellöllölt segédi alkal1naztatúsról kiúllított szolgúlati (111ííki)cll'si) hiznnvítvúnv a törvénv t'.>rtehn{:hen ldúllHott n1unkakiinvvv~I egy teki;1tet alú esik, ha a hizonyitv:'1nvl
az ,;u~alinazlatús helye szerint illetékes i1;arlestÍilet, ilyennek hiúnyúhan az illel(•kes iparhatósúg :1
jelen rendelet hatúlybalépési.'.•tül sz{nnítolt egy l•ven
heli.il lútta1nozla.
(6) DrogCria-üzlet, valan1int gyógyúrunagykl~
reskedés körében szak- és n1estervizsgúlatot csak
a budapesti kereskedelnii és iparka1nara últal al:1kitotl iparos- (·s 1ncstervizsgúló bízott.súg eilítl lehel
letenni.

f)

a Jiagyar Kirúlyi ,József 7\údor Jlüszaki _és
tiazdasúgtudon1únyi Egyeten1en szer7:ctt:. ;·agy a~
tala clis1ncrt vegyésztnérnöki. kohó1ncrnok1 okle\'l'l
(•;; az oklevél 1negszerzl•se ulún egy éven út végzett szakbavúgó gvakorlal: vagy
y) a ~lagyar · 1\:irúlyi József T\údor Jiüszaki
t··s Gazda.súgtudo1nányi Egycten1en
v:igy annak
Jll('gfelelü 111ús tnagyar füiskolún _sze.rzctl úllato~
vosi, vagy állatorvoscloktori oklcvl'l l'S az oklc.\'l'~
111egszerz~se utún egy éven út \·l·gzett szakli:1vago
"vakorlat · va"Y
h.
h) a' hu(h;pesti 111. kir. úll:11ni felsiíipariskoh1
vcgyt-szeli szakosztúlyúnak .vl·ghi::on~il\·ún:-.:a l·s. :1
bizonvitvánv elnverésc ulan kel cvcn at veg-.
zeÍt Szakha~·úgó gyakorlat.
..
(2) Az (1) bekezdi.'.•s b)-h) ponlJHI alatt ~·1~~·
Jitelt szakhavúgó gyakorlatot csak akkor lehel l 1nveh•1nhc venni. ha annak drogéria-iizlethen. v:igy
~~·ór1vú runagv kc resk cdl~shPn vt'·gzl·si.'.~t 1111111 ka könyvi:-t.
l:'t-·
vel igazoljúk.
.
. .
(a) l)rogl·ria-üzh•I, vala1n111t gyogyaru11agykl'rl'skcdés köri.'.·hcn tanonck{•nt. vagy spg{>dkl·nt csak
olvan egyl·nt lehet :1lkal111azni. aki va~an~cly. kiiz{;piskola. vagy polgúri iskola hal osztal~·at s1.ker·
rei elvl·gczle.~ Ez a rcn<ll'lkezl>.s ll('lll vonatkozik a
dnigéria-iizlcthen, valan1int n gyógyún1nag~·kere~
kcdl>slicn foglalkoztatott azokra a lanon;n.kra t'S
segl>dekrc. akik tanidejük:t. illctc'i\(•g seged1 _szaklni\·úgó g~·akorlatukal a .1elen rendelet l1alalyli:1l{~pl>sc elölt kezdették 1ncg.
(·!) 1\ drogéria iparban és a gy<'~gyún~na~ykc
reskcdéshcn a t:.ini<lű larla1na azoknal, akik eret!-

iparengedély kiad<ísn iránt elűlf•rjt'.<;.:felt
kérclniek clinté:ésénéf kiilleft'Tldii t•ljrírris.

A.:

l

í
.1%·

4. §,
( 1) Az elsiifokú iparhatósúg az iparengedély
kiadúsa irúnl headoll folyan1ndvúnyl n1ellékleteivel együtt a hclügy1niniszterhez terjeszti fel, :1ki
az iratnknl úllúspontjúnak közlt-sc n1ellell hatúrozathuzatal végett a kereskedele1u- {•s kiizlekPdósügyi n1inisz!crhez últeszi.
(2) Az elsiifokú iparhatósúg fellerje.sztéséh(•il
jelentést tesz arról. hogy az illeti.i községnek (vúrosnak) húny lakosa van és hogy területén húny
olyan üzlet van, atnelyre folya1nodó iparengedélyt
kér.
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0 ::h•I kii r llll'f/lial árn:olt rf> s::é Tlf' k l'l kii! ii níf 1•/ f
gyakorlása.

5. §.
(1) Iparcngedélyl a clrogéria-iizlcl. v:!l:1111inl :1
gyúgyúrunngykcrc.skedl~s

üzlclkürének

n1eghntúro-

zoll részére is ki lehet úllítani.
(2) lla \alaki az (1) bekezdésben cn1Jítctl
szííkcbb üzlctkörrcl akar foglalkozni, az iparcngcdl!lyt 1ncghalúrozolt anyagoknak, illcHilcg azok
n1eghatúrozott csoportjának (nc1nénck) úrusílúsúra, rnint a drogéria-üzlet, illctiíleg a gyógyiirunagykcrcskcdés
üzletkörébe csii tevékcnvsénre
(például inércgkercskcdl·src, vagy 1negn~vc1~ett
gyógyszerPkkcl, gyógyszl'rft~lékkcl, 1n(~rgckkcl, illcltilcg ezek 1ncghalúrozolt csoportjúval, ncn11'.•vcl.
l~crcskcdésrc. 1nint a drogéria. illctölcg a gyógyarunagykeresk{'dL's iizlelkörének részére) kell kiúllílani.
(a) ;\ jelen rendl.:'lelnck a drogl·ria-üzlctre. valruninl a gyógyúrunagykcrt·skedl·sre JH~7.\'C n1Pgúllapílott rendelkezéseit azokra az üzletekre is
alkahuazni kell, an1elyekbcn az iizlelki.irnl'k es:ik
111cghatúrozolt részét gyakorolják.

l\öz1wtílés.

{), §.
Gyógyszer és gyógyszerféle anyag adús·
vl,lclénck közvctitésével csnk kercskedii fogl:ilkoz·
l~alik és pedig csak abban az esetben, ha az illelií
anyag úrusítúsúrn is jogosul!.
(1)

"$

(2) Az, aki n
eHílt gyógyszernek,
lirusítúsára, hanc111
sílvúnyt, közvetítiii
hatúlyhalépésc utún
:1

közvetítéshez

jelen rendelet hntúlyhalépésc
gyógyszerféle anyagnak nen1
csak közvetítésére nyert jogoleYékcnységt~t a jelen rendelet
is folytathatja . .-\z ilyen egyón

sziiksl·gcs 1nintúkal

ké~zcnlélbe11

tarthatja ugyan, dc úrnt raklúron 11Pl11 tarlhat é."
vt:vtínck cl ne1n adh:i t.
Gyáyy<Í rll ll(l!J!J kt' re skcd és

f o[ yt ft/ <Ísríra korrili fu111

s::cr::cll jog.

7. ~{1) Gyógyárnnagykcreskedés üzlctkör(•he h1rlozó tevékenységnek a jelen rendelet hatú!Yhalépése elűll szabúlyszcriícn nyert jogosítvúny - alap·
jún lovúhhfolylalÚsÚra nézve a törvény ;l(). (~S i.J l.
~-ai irúnyadók. E rendelkezések !-!Zen1J)(Hitjúhól:
a) az illetékes 1niniszlcr állal gyógyúrunagykcreskedés körébe tartozó tevékenységre adolt
búrnlilycn engedély a !Ör,·ény értchnt'.'hcn kiadott
iparigazolvúnnyal azonos tekin!ct alá esik;
b) drogt~ria-üzlet folytatúsúra jogosító iparengedélyt csak akkor lehet figyelcn1bc venni, ha annak alapjún lcgalúhb 10 éven út rendszeresen
gyógyúrunagykcrcskedés körébe tartozó tcvékcnvséget is folytattak.
(2) Gyógyúrun:igykereskcdés folytatására szerzett jog az iizlctkörnek csak Hrra a részére (~rvé
nycsíthető, a1nelybcn az illető egyén a tevékeny-

ségét eddig kifejtette (5. §.).
(3) Az, aki az clőzéí hckezdl'sek alapján gyógy-

·r5·;?
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úrunagykcreskeclés folyt:itúsúra szerzclt jogút t~r\'ényl'SÍlcni kívúnja. kiilclcs a jelen rendelet h:1·
l{dyhalép0sL·tiil sz{unítoll ()() napon helül az illcl(•.
kl's elsiírokú iparhatósúgnú!
a) 11evl·l (cl"gét). iizlcthclyiségl~t hejclcntcni:
1'_) korúhban .nyert

jogosÍf\·{1nyún:1k

1
. .,
f.~

L

adnlait

hl•jclcnteni és a jogositvúnyl hcnn1latni;
e) az ( 1) és (2) hckczdl·sck rt•ndelkczl•sci :llú
esií tcvl•kcnysl>gt'.·nck eddigi kiin•t IH·.ielcnleni l·s
igazolni.
(·Vi Az ip:irhalósúg vl>ghalúrozntúlian, :unclyct
a gyógyúrunagykcrcskcdés folytalúsúra vonatkozi'i
szt>rzctt jog elisn1erl·sc iigyéhcn hoz. a (2l hckczdl?s esetéhen azt az üzletkört is tnegjclöli. :nnclyrc
a szerzett jog kiterjed. llatúrozathozatal cliill az
illetékes kcreskedeltni és iparku1narúl 1neg kell
hallgatni.
(5) (Jlyan gyógyúrunagykcreskcdii, aki lizlc!ét
a ti.irvl~ny :10. ~-a szerint szerzcll jogon folytatja.
dc :i rncgkivúnt szakkópzeltsl·gct sajúl sze1nt'·lyl•ht•11
ignzolni ncn1 tudja. üzletvezctüt (tiirvl·ny Hl. ~.I

kötell's alkalinazni. Ez a rcndf~lkt'zl·s IH'lll vonatkozik arra. :ild a nyert jogosíh·úny alapjún legalúhb 10 l·v óta olyan tevt'.~kenysl>get folytat, an1clv
a rendelet t'.·rteln11:·hc11 a gyógyúrunagykcrcskedé.s
iizlctkön~hc tartozik.
(6) Az cliiztí bekezdés értelint'.dien iizlclvczcHí
:1lkahnazús:'1ra külclczctt gyóg_yúrunagykcrcskc<lii
tlrogéria-fizlctrc IH'IH tt!rhet át.
(i) Szakvizsgúlat sikeres letétele az (5) be·
k'ezdl·s rendelkezése szc1npontjúból sajút szcn1élvébcn ig:izolt szakkl·pzcllsl·gct jeleni.
··
}\és -:it ii,

f o ryal ri TII ba !to-: á

1

I opáf>luír lt sfl rí,

8. §.
{1) ~\ jt;h·n rcndl'lel l'l'lldelk<·Zl;sei szt•111po11 !júhól
(/) készítii: a kt;szgyúrln1úuy (fogyasztúsra alk:ihnas úrn) eliiúllilója:
1') forgalo1nh:ihozú: ht'lfiildiin iizll•llt>l (!l'lcpflí'l) liirfi ipari. k('rl'Skl'dt•ln1i Yú!lnl:it. llllH'llllYilH~ll
Yal:i1nely anyagot a készít(í helyC'll iizleli {orga·
lo1nb:i Locsúl (hclfiildi kcrcskcclclini forgalon1han
h•g<•liiször clstikt;z -· {'!tid);
e) lovúhhúrusító: kt•n•skcdclini \'Ú!ial:it :tz iizh·lkiin"be tartozó úru tckintctt'.•hcn,
{~) fpari vúllnlal, k6rhc'iz. gy6gyinlt'zel. ft'lsiioklalúsi intl·zcl. !udo111únyos (kisl·rlcti, vegy\'izsgúló slh.) intézel rPszérc l'ladúsl is tovúhhárusílú
rl>szl~rc Pladúsnak kell IL•ldntPni, ha olyan anyagrúl
,·an szó. :uuclycl a vevt'í sajút üzc111éJJe11, illctiilcg
1T1Hlellctl·sszcrü céljúra haszuúl fel.

IHI 0 G 1 V A L- C H i ll'\! 0 ! NI
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(:1) l\.éz1níiipari vállalatot olyan anyag tekintell~hcn,
an1elyet gyógyárunagykereskedőn kívül
1nús kereskedő is árusíthat. a gyógyárunagykeres-

kccHl üzletköre szc1upontjából

fogyasztónak kell

tekinteni.

(4) lia az úru a (2) ·bekezdésben ctnlítelt
iizc1nhcz tartozó egyénnek az iizenli n1unkától fiiggcllcn, szc1uélyes használatára szolgál, az áru eladúsa ncn1 továbbúrusíló, hane111 fogyasztó részére
eladás.

Gyóg!]s:cr és gyóyys:crfélc nn!J<lfl árusítása.
9. §.
( 1) Gyógyításra szolgáló anyagot a jelen
rendelethez tartozó 1. {•s II. szún1ú jegyzékbe sorozottak ki\'élelével - csak gyógyárunagykereskedö
úrusíthat.
(2) A jelen rendelethez tartozó l. sz{unú jegyzékbe sorozott anyagot csak drogista l>s gyógyúru·
nagykcreskedü árusíthat.
{a) A jelen rendelethez tartozó II. szinnú jegyzl·khe sorozott anyag úrusítúsa iparig:izolYúny
alapján gyakorolható szabad ipar. Ilyen anyagot
clrogislún és gyógyárlinagykereskedön kí\·ül n1ús
kereskedii {vegyszer-, illatszer-, húztartúsi cikk-,
vegycskcreskcdii, stb.) is úrusílhat, ha üzletkörébe
(liirvén!' 4-H. §.) tartozik.
(.J.) Fényképészeti cikkekkel kereskedö fénykl·pft•lvétcl ki<lolgozúsúhoz szükséges vegyszert a
kt•szítü, \'agy a forgalon1bahozó által a fogyasztók
kiszolgálása céljából szerelt cso1nugolásban akkor

,
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is úrusíthat, ha a szer a (2} bekezdésben ciulilctl
anyagot tartaln1nz.
(f.i) :\ jelen rcndelt~tnck a gyógyszerekre Yo11atl-.ozó rcndclkczl!seit az (1) bckezdl-shcn cn1líl('lt an.y:i~okrn. a gyógyszerfél('.krc \'onalkozó renclclkczt•sc>1t a (2) t's (a) hckezdésckhcn c1nlí!cll
anyagokra kell alkalinazni.
f)royéria és f!!JÓf!IJÚru11ayykcrcskt•dés

ii:::let köre?.

Amerikai vaselin, fehér
Amerikai vaselin, sárga
Borvaselin, fehér
Borvaselin, sárga
Fagylcenőcs
Fényvédőkenőcs

Huszárzsir, fehér
Lanolin-creme
Hivea-Baby-creme
Zinklcenőcs

Zinlcvaselin

10. §.
( 1) A drngl~ria iizletköre:
a) a jelen rendelethez tartozó I. szú1nu .1cgyzl~khc sorozott gyógyszcrf{•lc anyagnak fogyasztók
r{·szl·rc úrusitú.sa;
b) kiilszernek, n1ércgnL•k fogyaszlúk r(~sz{•re
úrusítúsa;
e) az r1) t!s b) pontok alatt en11ítctt anyagnak
fogyasztók n"szt'Te úrusítúsa;
d) a jPlcn rendelethez tartozó l I. szútnú jl'gy·
zt·khe sorozotl gyó~{);szerfl~lc anyagnak, :i H. {:;. rcndelkczt·sei alú t~síi húrn1ilyen Ycgyszernek. húzlar!;'1si. fl·nykép{•szeti cikknek fogyasztök l>s loYúbhúrusítók rl>szére árusílúsa. y{•giil uz üzleti szokúsok szerint a drogéria-iizlethen úrusítani szokol!
l'{{Yt"·h cikkekkel (lörv{·ny -lH. ~.) való kereskl'lh;s;
e) sajút üzlclhen kiizveileniil fogyasztók n"sz{•n1 úrusith:1ló koznu~tikai szernek kl·szítt•sc.
(2i Az (l) hekezdt;s a) l>s 1') ponlj;li alatt
c1nlítl~ll h!vi~kcnys{•g a drogéria tulajdoukt~peui iiz
letkörút, c)-c) pontjai alalt en1lílett lcvékcnysl·µ
5
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a drogl·l'ia júrull-kos iizletkiin;t jelenti. :\z (lj hckt•zth'•s a) pontja :dalt cn1lítt•lt tcYt;k('nys<;g a drogl·ria kizúrólagos iizlctkürl•t jelenti, atnit 111ús iparos, kcrcskcdfi nc1n \·égezhct. Az (1)
hckczdés
l> )-- -e) ponljai nlntt c1nlítcll

lcv<'•kenysl•gcl :1z e

rl•szhcn irúnyacló szahúlyok szerint (külön halós:'igi engedély alapjún, Yagy a11l•lkiil) 1nús iparos,
illctiílcg kercskcdii is folylnthnlja.

(:J) :\ gyógyúrunagykcrcskcdií üzlctkürc:
<1) gyógyszernek lnYábbúrusílók r(szl~rc úrusi-

lúsa (\. az 1.:-300-19:12. N. l\I. :\I. szútnú rendelet
gyúgyszcrrcndcl0si ulasítúsúl);
h) a .iclcn rcnd('lcthcz tartozó 1. szinnú ,iegyzl·kl)t' sorolt gyógyszcrfélc anyagoknak. Yala1ni11I
a H. ~· rendl'lkczést•i alú nen1 esii húnnilyPn yegyszL•rnek !oY{dibúrusítók rl~szérc úrusilúsa:
e) a jl'len rendPlcthcz tartozó II. szún1ú jL'gYzl·klit• S(1rozott gyógyszerféle anyagnak. \·ala111'ii1t
a U. ~. n·1Hic.•lkl'ZésPÍ alú ne1u esií húnni!Yen Y1•gy.
szern('k toYúhhúrusítók részére úrusítús:;.
'.
(·li (iyógyúrunagykl'reskcdii a fogyaszlók11:tk
llt'In adhat cl.
{;'}') :\ (:-1) lwkczdl•s a) és fi) ponljn alatt l'llllitP\i teYt"kenysl•g a gyúgyúrunagykereskPdl•s tul:1jdonkt"pc11i iizlclkiirét, a e) pont alatt <'Inlitel! tcy[•kt•11ysl•g a gyúgyúrunagykcrcskedl•s júrull•k11s
iizlclkiirl·t jph•nti. :\. (:3) bekezdés a) pontja :dall
Pn1líl<'lt le,·l·kenysPg n gyógyúrunagykPrcskl'd0s
J.;izúrúlagos iizlctkör~t jeh·nti. aniil tnús kcrrsked(i
llL'lll
Yégezhct. :\. (3) bekezdés lJ) és e) pontjai

alatt e1nlíl<'tl teYl'kenysl>get nz (' részht•n irúnYadú
szahúlyok sze.rii~.t (kü!iin hati'isúgi engedt~!y illap·
jún, ,-ngy anelkul) n1as ken·skL•dc'í is folylalh:itja.
11. §.
(1) J)rogistn Cs n1ús kcrcskcdü or,·osi rendcl\'ényre seunnifélc szert el 11cn1 készíthet és ki 1H'lll

szolgúllathat. Kötszer. sebészeti gu1n1niúru liele"úpolúsi cikk, fcrtötlenítő szer kiszolgúlúsa ;1ein t~
kiüthető o_r\'osi ren~lcl\'ényrc kiszolgúlúsnak. ha az
or\'OS az arttl csupan n1agyar 111egnc\'czéssel jelöli
111cg.
(2) I~crcskcdlí az iizlethclyiséuhcn "YÓ"VÍ\Ús
cl~ljúra scn11nifélc úrut senkinek :cin aj:f;1ll~;l l•s
gyúgyitúsi ct'.~I e1nlítésé\'cl ki 11en1 adhai.
f\(~s-:ítli

által ár11.-;ílás.

12. §.
(1) Ipari üzctn :i készítt!src szóló jogosÍl\'Úny:i
nlnpjún
a) csak sajút készítn1l~nvét t'.·s cs11pú11 toYúhhúrusitóknak adhatja el;
~
b) fogyasztók részére csak olyan anyagot adhat el, a111clyet 1naga készít és an1elvct a dro"istún és gyógyúrunagykercskc<lön fcliÜ 111ús ke;.eskcdü is kiiliin jogosítvány nélkül úrusílhat.
(2) Jelen rendeletnek azok a tovúbhi rendelkezései, arnelyck a gyógyszer és gyógvszcr·f0h~
anyagok tartúsúnak. forgaln1únak (úrusÍtúsúnak)
ruódozatait szahúlyozzúk, a készítürc is alkalrnazúst nyernek.
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iparos (kereskedü) által szerelt sérl tl
golúsú anyaggal kiegészítheti. ' . e en cson1nb) ha az a) pontban e1nlílett 'Hl ·an :
..
egyébként nen1 tartozik üzlell·örébe• . y !'I .trus1lasa
· l 1 1
'"
, .tz 1 yen anv·igo l 1~1agana;:. ;:.el a n1entőkészlet t· t'l ·'l. „,
lveznu.•
· -I>.epen
·
a ) ">.t he·
· · · és inas
kbzolgúltal11ia .ir
tilos.

Gu<>auniiPénu.

13. §.
Gyógynövénynek közvetlenül a fogyaszl/ik részére úrusílúsúra, 1nint kereskc<lchni tevéla•nységre nézve a 9. S. rendelkezései irúnyadúk.
('.!) liyúgyni.h·ény árusítúsúra jogosult kcrcs(1)

k1!dii

1lli11üség.

a) gyógynövény felclolgozúsúl (vúgúsút, porí-

1:).

túsút) elvégezheti;
b) gyógynövényhcz 1nás gyógynövényt vagy
egyúh anyagot 1u•1n keverhet.

,lil)Uo

::zz

(1) 0.lenlökészlet (1nenlöszckrény, dohor,. --~
cso1nag) összeállítúsa annak az iparosnak (kc· fú
rcskcdünck) az üzletkörébe larlozik, aki a n1cnliíkészletben elhelyezett anyagok készítésére, illcHí- :;r
lc-g úrusítására jogosult.
(2) ?>.lentőkészletet drogista, Ol'\'osi 1niíszcrész- :~
iparos, továbbá kizáróan egészségügyi cikk vagy ·-0
kizáróan turista-,
cserkész-felszerelés úru- --t:
sítúsával foglalkozó kereskedő árusíthat. A n1cn- ~
l(íkészlelen az összeállító a nevét (cégét), üzlet<-- -<fr(nck (telepének) helyét szernheötlii n1ódon fcltiin- t.2
lelni köteles.
"'
(3) A (2) bekezdésben cmliletl iparos (keres-

-~

,1

illetőleg

kcdő):a)

„ ~,1 ) ~-1:~. ~l _1Iagyar Gyóg)'szerkönyv valan1el ·
n1e"Úilaj>ÍlJ"t
'IZ . 11 1„
0 l
·
, 'o n11noscget
°
·· •·
1 eo any'l"Ol
bY? 0 yszer
vao"l'
inús o")'o"•i·i·
;„ l. Il·
••,
·]·1ar, 1tórhúz,
•
o n 1eze
· 'llCs· ' 1. '" a zncga 11 ·11útolt
1111'n··oscg
· · b en \"l'1\' ·. 1
Szere
•
tucga ap1lollnál jobb niinőséghen szaha~I :1~-<l '.
.
. , (9)
.... J·l·i• • • ne 1y gyogvszer,
va" , " . ·"e ..,1 111.
,.
fele anyag úrusítúsa közer1Jszséuür1 ,j)" ~)Oo)SZC~
aggúlyosnak inutatkozik , o J :1-· .~. o~ . ~ze1nponthol
neJ· bel!'o"l<l..
.
.. .' ~t JC llo) 1n1n1szler a szer'"
on arust!asat
a) eltilthatja; vagy
lJ) szükséghez képest korlútozhatja.

.

AI cntDkés:lct.

14. §.

§.

1

-~
n1entőkészletének-,;-~;

a
fogyasztóközönség
biúnyzó tartahnút az ( 1) hekezdfs szerint jogosult .±Dii,

,„,].,,

Hendeljen
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siiq.("iinyriividilésL•ld1.el, sokat takarít és inínden úrut

azonnal kézhez kap.
Pár„ szavas sürgönnyel
egesz raktárt megrendelhet.
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(3) A. (2) bekezdés b) pontja az árusítás olynn
nézve a jelen

nlódozatára vonatkozik, a1nelyre
rendelet nen1 rendelkezik.

{4) A (2) bekezdés a) pontja alapján 111cgúllapított tilalon1 ulú eső szert, \·ula1nint olyan
gyógyszert (gyógyszcralakot), a1nelynek készletben tartását a ~Iagyar Gyógyszerkönyv ne1n engedi 1ncg, belföldön árusítani tilos.
l1/egjclölés.

16. §.
(1) Gyógyszert, gyógyszerféle anyagot csak
olyan cson1agolúsban szabad úrusílani, a1nclycn
jól olvasható és összetévcszlésl kizúró 1nódon van
jelölve:
a) az anyag 1negncvezésc tisztasúgi fokúnak
szokásos kercskcdeln1i feltüntetése tnellett;
b) az úrusító iparos (kercskcdö) neve (cl'.·gei
l~s telephelye (üzlethelyisége):
e) olyan úrunúl, a1nelyrc nézve külön szabúly
rendeli. a készít(), illctöleg a forgalo1nhahozó neve
(cl·gc) és telephelye (üzlethclyisl·ge).
Arra nézve, hogy egyes gyógyszereket, gyógyszerféle anyagokat, azok n1eghatúrozolt csoportjait
(nc1neit) az {1) bekezdésben e1nlítctten felül 1niJye11 további n1egjelöléssel kell ellútni, az {!rvényhen lévő külön szabúlvok irúnvadók.
(3j Az (!) bekezdés b) p~ntja .alatt említett
úrusitó n1egjelölésc a közbeeső árusító n1egjelölé·
st•nek eltávolítúsa (lefedése) 1ncllett is történhetik.
(4) l-Ia az úrut nen1 cso111agoltan szolgáltat-

Ják ki, hancin a vcvü tartúlyúha 1nérik út, az (1)
hckczdés a) l>s b) ponl,iai alatl en1litclt 111cgjelöléssel a vcvii tartályút kell ellúl11i.
fi. Az (1) hckczdl>s rt) {•s e) pontjúban, valnnlinl a (2) hekezd0sben r1nlített n1egjcliilésrkrc a
kt.'szítií. illeliilcg a i'orga!n1nhahozö kiitelrs. Ha a
kiilföicli.ín kl·szilctt áru csornngolúsa
nincsen ;iz
cliíirt 1negjclöléssel cllútYa. 111egjelölt>sre a forga·
lotnhahozó kiHeles.
{H) Arut a késziHi, :i !'orgalo1nhahozó és ·1
tovúbhúrusíló 1ncgjelöh'sl•\'e\ csak n1aga az {1ru
k(>szítiije. illeti'ileg forgalo1nh:d1ozója. illetii\eg tnYúhhúrusítója lúlhatja el. A cl·g riíYidítrtt ct>gsz(i.
veg alakjúhan is tnegjclölhc>lii. A ct.'g egyes sza,·ainak kezdiíhetili akkor se1n !ekinthetük a cl·g kit•ll·gitii tnegjclöll>srnek. ha ez az alak vt>djegyk6n!
lajstro1nozlatott. 'l'elt•p (üzlet 1 helyl•t a kiizst'·g
(v:'lros)

1ueg11e\·ezl·st>Yl'i kell llH'g.ieli'l\ni.

(71 :\.run vagy n cso1uagolúsún tilos olyan
nu:gjeli'llt"·sl alkahnazni. :1111ely hatósúgn:lk bPjrlcnlett. illctöll•g hatósúg úllal nyílvúnlarlol! adat tar·
t:.\l111Ú\'al ellenkezik.

(8) Cso111agolús helsejl·lwn l'sak olyan nH~gjc

liill>st szaliad alkal1nazni.
a) a111ely a cson1agnlúso11 alknhnazoll 111egjL'liilésscl nen1 (•llcnkPzik;
b) a1uely 111agún az árun, vagy a csom:igolúsún is hasznúlhaló.
(9) ::\ jelen 5. rendelkezt'.~sci nen1 Yonatkozn:iL
olyan anyagra. arne!y gyógyílúson kiviil közli:: _
_ges l·.tk<~zési célra is szolgál.
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G!JÓfl!JÍlÓ Ju1tásra utnffÍs, !f!J<Í!J!Jjr1vallat, ·-flas:11álat'

utasítás.

s.

17.
( 1) Gyógyító hatúsra utaló n1egjcl.ö~éssel csak
gyógyszcrkiilönlegcssl>gct, vagy gyó?y1la~_ra l~'.1sz·
nált egységes összet(•telií szer gyanant torzskony· ·
vezett anyagot szabad ellátni.
(2)
Gyógyjavallatol
csak
t~irz~könyv~z;tt
gyógyszcrkülönlegcsségekh~z, hasznt~lal1 ulas1lasl
pedig csak az (1) bekczdesben t•n1lltett anyaghoz
szaha<l n1elll~kclni.
pq Egészsl~gnek, !esti úlhq~olnnl~, ldlzön~l~g:s
úpolásúYal kapcsolathan cll·rhcto. ha~:isra ~1t_ah1s es
az ilv hatús clt~résút cl~lzú hasznalalt ulns1tns nen1
esik 'az (1) és (2) hekezdl·sck rendelkczl•sei alú.
CS011Hl!JOfrÍs.

18. ~( 1) An1cnnyi11en kiilün jogszahúly v:.lian~el:Y
"'·o°<'\°"ZCr
V'\''Y
"Yúr•yszerfélc
anvag
cso111agolasai:>
Cl ' "'
•
' ::').
l'.>.
!:'.!.
•
1
n·ak ' 1nódjúl 1neghalúrozza. az illl~lü anya_gol _csa .'a incghatúrozoll csotnagolúshan szabad in:us1lan1.
(2) Ila valatnelv gyúgyszcr, vagy gyogyszcrf{•\e anvag eredeti c~on1agolúshan úrusílúsra ulaJú>
jclzéssc.l van cllúl\·a, va?Y ha :.~z crcclcti .csonu1go\úsban úrusílúsl külön .iogszahaly rendl~h: .
,
a) az ilven anvag csnk a készítií crcdcll cson1ag0Íúsúba1{ aclhaló cl;
b) a forgalon1li:lllOZÚ vagy a tovúllhúrusít1i:
a cso1uagolúst ne111 nyithatja rcl és - az árunak

a 1ü. §-han n1cghatúrozotl 1negjelöll·sétiíl cllckin t vc
- .senuniképpcn ncn1 vúltoztathatja 1neg.
(:J) Aki a (2) bekezdés rendelkezése alú nen1
e.síi anyagot a korúhhi cson1agolás eltúvolílúsúval
új csotnngolússal lúl el, köteles az új csotnagolú.st
a 1G. §-ban foglalt rendclkez{~.seknck n1egfeleliíen
n1egjclölni.
(4) Olyan úrut. an1clynck n1iniiségc (összetétele, alakja stb.) vagy n1ennyisége az úrun, illeHilcg csonuigolúsún, cscnnagolúsa belsejében alkal1nazolt 1negjelöléseknek nen1 felel n1cg, forgalo1nbuhozni, illetiílcg :"trusítani tilos.
(5) .-\ jelen rendeletnek az úru csotnagolúsúra
yonatkozó rendclkezl·seil a raktúrozús, kezelés
yagy a fogyasztók ré.szl·re ki.szolgúllalús ct~ljúhf1I
.szerelt húr111inil cso111:1golúsra (burkolúsra), a csornngol{1s 1negjelüll·.sl·re vonatkozó rendelkezésekPt
JH·dig a <'So111a~olús kiil.si) rl·szl·rc kt>ll alkal111az11i.

/lirdctés.
1H.

S.

(1) Gyógyszert, gyógyszerl'l•le anyagot esak az
hirdethet, aki annak kt'.szít{•sl·rc, vagy úrusílúsára
jogosult.
(2) C>lyan anyagot, :unely a 15. ~. (•rtelin(•hl'll
nc1n úrusílhaló, h.irdctni Sl'lll szabad.
(:q ()Jyan n;{;tgjeliilést vagy adatot. a111ely ;1
Ifi. és 17. ~-ok l'ri~:hnl·ben az úrun 11c1n hasznú!~
ható, az úrura Y1l11:l:'tkozó hirdell·sht•n .scn1 szabad
hasznúlni.
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(4) tlirdetésben az úrura vonatkozó hntósúgi
engedélyre vagy bárn1ilyen 1nús hnl<'isúgi enged1"lyre vagy rendeletre hivatkozni tilos.
V::let! ral.·tár t•!ht'l!J •:f>s

20. §.
( 1) l)rogéria, gyógyúrunagykercskedés üzlethelyisége, raktára földfclelli. vilúgos (kelli.ícn vi·
lúgítható) és az úruk kl·szlcthen tartúsúhoz sziikst."ges n1érll·kben szúraz, szellüztcthetö legyen. vl·giil
kiizegészség. líizbiztonság szc1npontjúból cgyébkl·nl
se essék kifogús alú. Alnennyiben drogériúnak.
gyógyúrunagykereskedésnek a jelen rendelet hatúlyhalépésekor tnár hasznúlathan levlí ilzlethelvisl·ge. rak.túra a jelen hekezdC.s rendelkezésén.ek
nenl felel 1neg. a helyiség li·nyegcsehh útalakitúsút
Yugy úthelyczCsCt csak akkor kell elrendelni, hn
annak lovúbhi hasznúlata a küzegt;szs{•g vagy tiizhiztunsúg sze1npontjúhú! ki_izveilen l•s súlvus \'l'*
sz{~lyt jelentene.
.
('..:!) A jelen rendelet hatúlybalépl·se utún drogéria üzlethelyisCgét. raktúrúl Heni szabad olyan
l·pületben ll·tesítcni, an1elylien gyógyúrunagykercskedés iizlelhelyisCgc, raklúra van l>s gyógyúrnnagykereskedés iizlelhelyisl•gél. raklúrút nen1 szahacl
olyan épületben létesíténi. arnelyhcn drog(•ria iiz*
lethelyiségc, raktúra van.
(;J) l·Ia drogériúnak a jelen rendelet halúlyhali:pése elölt létesített üzlethelyisCge, raktára, rnúsfelől gyógyúrunagykercskedésnek a jelen rendelet
hatálybalépése előtt létesített üzlethelyisége, rak-

lúra közötl közvetlen ablak. ajtónyílás, vagy közös
folyosó, elöszoha van. azt hi"zagincnles. szilárdan
rögzített kö-, deszka-. vagy n1ús fallal cl kell zárni.
(4) A. (3) hckezc1és rcndelkczést>t drogéria,
j llc tiíleg gyógyú run agykc rcsk cdl•s ii zlel helyiségének,
ótktúrúnak, tnás szak111abeli vállalat iizlcthelvist>gétöl, raktúrától elkülönílésl·re is alkahnazni -kell.
A (2) és (a) bekezdések rcndclkczl~scit drogéria.
illctöleg gyógyúrunagyken.•skcdé·s iizlcthclyiségl'.nek.
raktúrúnak gyógyszertár húr111ilycn hclyiséglöl elkiilönítl·sére is alkahuazni kell.
(5) A. jelen rendelet hatúlyhalépt>sc utún u.1
drogéria-üzlet csak utcúra nyíló helyist'ghcn ll•lt>síthclii.
(H) lij drogória-iizlel 1núr fennúlló drogéri:iiizlcthez szúzötven BH~lerni·l közclehh csak akkor
nyitható, ha n fenn:illó üzlet tulajdonosa ir:ishnn
beleegyezik. A túvnlsúgot küzforgaltnú út lcgrövidt1hh vonalún kell szú1nítani.
C::lc•tlu·lyiséy, raktár. ii:li·li cs:kii::iik
IHl'(ljelöh~st'.

21. ~·
(1) .-\ drog{>ria iízlcthelyisl·gl·t annak küls(·i
részl~n „Drogéria„ tncgjclölésscl kell ellátni. „l)rogéria„ n1cgjelö!t•.st, úgyszintén drogok (drogériacikkek) eladúsúra utaló 1ncgjclölt·.st csak drogista
hasznúlhat.
(2) Drogista, gyógyúrunagykc•reskedii vagy
!HÚS kereskeclii az iizlcle folylalúsúval kapcsolatban
(üzlete.• cégén, nyo1ntatvúnyain, hirdetéseiben, stb.j
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„gyógyszerész" tnegjelölést akkor st•n1 hasz11úlhal,
ha ez a cin1 öt cgyt~hként Inegilleti. I\.creske~lchni
iizlet folyt::itúsú\"al kapcsolalhan gyógyszer árusitúsúra ulaló 111cgjC'löll·st cs:ik gyógyúrunagykereskcdií
használhat.
(3) Gyógyúrunagyke>rt>skcdl·snck az iizlelfPlek
fogadúsúra, kiszolgúlúsúra szolgáló helyist"gei hc>júralúnúl szc1nbe!ii11ii 1nódon J\•l ke11 liinlctni, hogy
otl csak toYáhbúrusítók r(·szPrc adnak cl.
J\és::lcl /arlásn.

22. §.
(1) Drogista {•s 1nás kercskedö oly;in gyógyszert és gyógyszerfélc anyagot, a1nel:yel ne1n árusíthat, készlethcn scn1 tarthat.
(2) Drogista últal ncn1 úrusíthatók, de koz111ctikai szerek készítl>sc céljából clkiiliinítell, ::árt
R::ckrénybcn tarthatók: his1nulu1n salicylicu1n, his11111huu suhni!ricunl. hisn1ulu111 suhgallicu111, chininun1 sulfuricur11, chininurn hisulfuricun1, ichtyol.
1\ drogista czckr<'il az anyagokról külön nyilvúnlarlúsl köteles vezetni. :11nclvhe folvószá1n és kelet
szerint a heszerzelt l·s felht;sznúlt .tncnnyisi~gct be
kell vezetni.
(::J) -Gyögy!'izert és gyógyszcrféle anyu9ot kiilön-kiilön lartúlyba olykép kell clhelyczn1, hogy
:izok összekcvereclésnck kitéve ne legyenek. A tnrlúlvokat tartnhnuknak fcltünií <'s összctévcsztést
ki;úró inegjclölésévcl kell ellútni.
(4) Gyógyszert, gyógyszerféle anyagot nc1n
szabad

a) olvan hclyisl·ghen vagy olyan \artúlyhan
t~lhely,czni: atnclyhcn az _ill~!i> a~1yagot szcnn~·ezii·
h~s varry 111ús káros halas (·~·_!,~~,ti;
,
< · b/'·olyan helyiségben t<lrtúni, a1nely Pgyutl:ll
lakó (háló) helyül szolgál.
. ,
(5) Gyógyszer lnrlúsa tckinlel{·J11~n az crv{:nylwn J1;vii jogszabúlyok, val:1111inl a :\fagyar .Gyogy·
·zcrkönvv cliiírúsai is irúnyadók. Ne1n hn·atalos
~;cr tclZintcl{•hcn az újahh kelctii l~iilfi~.ldi ~yóg.~:·
szerldinyvek eliíírúsait vagy a n1egtclclo 111:1s elu·
írúsl kell követni.

/\ i ,„ :oly<ill af ás

111 úd j(/.

2:-l. ~.
( 1) Kcreskcdcl1ni forgalo111han gyógy_szerl.
«vÓ"vszcrfl~lc anyagot
.
n. t>~f) csak kl·szítö iizcn1, illctiilcg úrusítúsra Jogo·
suli ·kcreskcdü telephclyl'riíl (lizlcthPlyis{·gél1iil.
raklúrúhól) szabad kiszolgúllatni:
. .
. ,
b) húzalókcrcskcdl-s kerell~hen, lov:ihlia vasa·
ro11, piacon úrusílani tilos.
. ..
(j) ;\ jelen rendelethez tartozó I. sza111u .iegy·
z{•kbc sorozott any<1gok kiiziil azt, :unclynt:k llt'Vl'
nicllcll súly111cnnyi~i·g
van
felliintetvc. _ezen
alul cstí 111cnnyisl'gbe11, illctiíleg c1111i~l. k1st·l~h
rl>.szekn1
oszl\·a.
akúr
1nag:"than.
akar
n1:1s
anvaggal összetetten kiszolgúllatni li~os. :\111~itiír~
féi;Ykt;ppz{'s céljúra. val:i1nint n1Pgl1at:1roz11ll 1p:1_n
cl•h:a (ipari eliiírús alapjúu) üsszeúllilntl k1•ve_n~k
akkor is kiszolgúltatható, ha az val:1111t'ly sulyn1ennyiségnél kevesebbet lartuhnaz.

1!j1

I!
11

1'

11

í
1

l
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f-,,'r6s hatású anyay tartásf/ és kiadása.

24.

~.

~1_!.. A :jcl_e1~ sz:ikasz rcndt'lkczése szcn1pontjú-

hól e1os h.1tasu an~·ag:
·
11 ) a jelen rendelethez t:irlozi"i ll ,,.·,,,,,· .
Z(•k 13 flOJl t,
,
.. " 1 ·!<-'"\'.
Ja a 1a• sorozott anv·ie1·
ri.
b) Coniu111 \J<1 l·t
(J :.'.:''
,
h11n1 (felu.'r z·isz ;.1' cu ,1 un1 n1rok), \ eralrtnn :\1nadra"ulva) ..
II
ri
•
'

i)! i ).„:\l1S·~lf~a

Bcll_adonna (n1aszlagos
.1 u1.1 , tta111onnnn (re l" .
l
- yoscy:n11us Niger (helénd >J·)
OSZ!l'Olll,.
nale (kil·irics) s ' 1 e
e\ . .o!ch1un1 :\ulutn.
· \
· · cca e .ornulu1n (·1nv·1r< l \
Jlllt~!ll Nnpellus (siskavirüri)
l)ini~·1(i; i~s . : co(gyusz(ivirúg) inindcn faj:.~ ·I·fcll .j '. ~ :'\' urpurc;1
uyor) nlindcn faja;
. .
l HllUS • igcr (hu-

e

.(

c) cantharides (kiirisho":Ír)

1•1
- hatúsú anyagot
" o!Yan
·
:- r'..~·os.
hPI .·.' •I ,
ahol c.Iehn1, t•lvezeti cikket l:u·1·1n-·d· \"'l; :'d~-Lg ll.11.
nak ki. scn1 kt•sz!cllit•n !· ·f· . , . , \ •. g,:i. s7:olg:d*
nc111 sz:ihad.
.ll .1n1. S<'lll k1szolgnl!a!11i
1·i1
- 1uitúsú anyaaot olv:in t·1rl'tl ·J. l l
.' . r:.ros
liozhan
cd{•n .1 , 11 I 1 fi t>
•
• .\ 1.111
.t o_\ H. . ~e
tartani l·s kiszof•ro'•lt·itiii'
·
·
' . ""' '
·
l10 11 \' 'IZ 'lll\'' J .,. l'
. , :'; ~ .' '. . .ig U~llll t•s. Plporlás. inús <ll1Ytl""al ke~r(·I,l <1t s ,_agy elparolgús (elillanüs) ellen.
lc,.,~ tll . ..-\ Jelen l'l'lldeletht.•z tarlozö Il ...·
, .
Z('l" B
,.
.
.
' SZdlllU [l'"Y1', \ . ,1;0~1 J:i ;da. sorozott anyagot tilos ivúedl·1~~-

vSdvc

H.J1 {fH daul poharhan, sörösiivprrhpn) 1-„. „ 1. ·
y·p•y
·
I
·
r' · · ozoe< l'll\''.-~: 111:1s o -'::111 !:1rlúlyban (dohozhan. edé>n~·
k1szolgaltat111. HllH•ly l>le!lel it·dl·tl iiss· t, . .
lehC'liiYt! l<'szi.
·
· ' '
· · ze t'' esz-

IH'!l
' .
h_e1~)
IPset

(·!) ()lyau l'szküzt. a111e!lvel eriis l1·tt'1st'1
"ol
kt•zpln
]
·
' ' - Hlly:t1 111ús auva•r
::-.;
··
l'i:. Iut·rnci.
J·e·- ·l~··,.,
sere hasznúlni tilos.
- ~ \ zc t.st lt. iuérl~-

(5) Az (1) hekczdés b) pontja :llalt e1nlítctt
gyógynövényekn'il. a e) pont alatt e1nlí!etl kélrishogúrrfil, vahuninl a 1nt;rgc·krül raklúrkiinyvPI kell
v<'zetni. :unelyhe folyliszú111 l>s kt>let .szt·rinl a heszerzell és kindolt 111~1111yisl•gct (utóbbit a ve\·ii
11ev(•nek (•s 1:.11... ú~únak fel!iinlcl<'•!i('Yl'l)

hc kl•ll

\'(L

zctni.

(li) Eriis hatú:;ú anyag tartúsúra jngosul.t kc·
rcskedii köteles gondoskodni arról, hogy a szóbanJcvii anyag raktúron tartúsúnak l·s kiszolgúllatúsúnak n1ódja senkinek az cgészsl·gl·t. életét ne Yesz(•lvcztcsse. Köteles ezcnfcliil iizen1l·hcn 111indazok:it
fivintézkcdl·sekcl foganatosílani. a1nclyck lcki11tcltel az üzc111 1ninüségl·re. az alka\Jnazottak cgl·sz·
sl·gl•nck, l·letl•nck lehctfl l>iztosítúsa (•rdekl·hen sziiksl•gcsek.
(7) ..\.z (1) hekezdt"·slwn felsorolt szerek lar\(1·
l\·út n1indenk1ir .. n1l·n·g·· ft•lírússal \'agy hal!1lf<·j
j~·lzl•sscl kl'll ellútni.

,;z

·'f 11 //0 ::1Hll JO.'/ l F

•§

·~(.

( l) l)rogl·ri:i-iiz!c•tl1en t•s gyúgyúruBagykcresl;edl·Shcn az alkal111:1zollnk lltisznúlalúra csapról
fn\YÚ vízzel ellútott 111osdúkl·sziill•kcl kell tartani.
Szt~ppanról, kürö1nkcférii! l•s liszla töriilkiiziíriil
:iz iizen1 tnlajclonosa köteles gondoskodni.
(2) Az alkaln1azo!lak a n1unkújukal csak kiiliin liszla 1nunkaruhúhan végezhetik. A közönsl·g
kiszolgúlúsát végzii alkalrnazoltak 1nu11karuhúja - ·
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esetleg színes nu.'gkiilönbözlclíi jclzéstiil cltekinlvP
-- fehér legyen.
(:J) Nyilt gö1níikúrns JJH•gheleged{•shcn szcnvcdií, nc1ni, hiirhajos. vala111inl gcnycd<'i scllekhen
vagy undorító helcgst·ghen szenvcdc'í cgyt-11111~1
gyógyszer, gyógyszerfVle a11yag kezelés{•t ,.l~gezll·lni
lilos.

Gyríuys: erl árak.
2H. §,
( 1) Gyógyszerlár tulajdonosa, fclelíís vezelíijc,
alkalniazottja, cgyidcjiileg drogériaiizletet, gyógyúrunagykcreskedést \'agy gyógyszer és gyógyszci·féle anyag adúsvétcll·nck köz\·elíll'sérc irünyuló
lcv<"kcnységct

11en1

folytathat {•s ilyen üzletnek al-

k:ilrnazottja sent lehet. Ez a lilalo1n nen1 terjed ki
gyógyszertúr olyan tulnjdonosúrn, aki gyógyszcrt:.írút 193H. é\·i januúr hó 1-l;ll l•s azóta n1egszakitús nélkül iize1nben tartotta és ugyanez alatt az
idü alatt {•rvényhen lcvií külön jogosítvúny ~dap
jún drog{~ria-iizletct, gyógyúrun:igykereskedl~st, illeUíleg gyógyszer és gyógyszerféle anyag udí1svéteh~
nek közvetítl;sére irúnyuló levékenyst~get is önúllö-

an folytatott.

(2) A jelen rendelethez tartozó I. vagy lf.
szíunú jegyzékbe sorozott olyan anyago!, arnelyet
v:il:11nely községnek (\'Úrosnak) a tcríi!etén arra
jogosult kereskedii úrusít, az il!elü közs!>gnek (\·úrosnak) a területén Ie,·«"i gyógyszertúr tovúhbúrnsílók részére rendszeresen 1H•n1 adhat el és nz el~1dúst 111~111 közvetítheti.

Jparjngosíturínyok és c rcndt•!efnrk a: ii:letl11·I11i.'H'ybc11 farlrts<r.

2i. §.
( 1) l)rogista {•s gyógyúrunagykere~kedü költ•, _. , J ílvúnvút (·s a i. §-han en1hletl esetben
~es _11~·;_1~<l>tg<J,~" ig<~zolúsúra szolgúló végha.tú:ozat
.1 . szetzc_. 1 t>r ,.r l iizlelhelv1st"'C
• • 'I
t· i·t·1111 l'S ·1z
' ·
hiteles 1da< 1n,1n."
, ·
~ .)CH
. .1... .· •J- -- 1-·.
··rzi··
,--1zsn/1l·1tol
vl·uzli
halosag1
kozegne
"' d
e11.eno . J
· ti' •
"
vúnatára felinutatni.
. ,
. ·J- .. _.. ,_
{•s "YO"Yarunagyke1es \C<. 1o 1... o 1l'
(-'') D re >"'1sl·1
t> • •
.
b.
ti.
•
1
1 . l .an11n
lPs .1 -iclen retH le•I e•l lel ,1·cs szöve11ene
n
•\ va
,
'l
..1z
„
•
.
l .
ellél·Jetnck C"Y peldanya n11n·ilihoz tar ozo Hl
·\
ti.
"
J th lvi
;lenki- részére hozzúférhetii helyen az uz e e . s{·gben tartani.
•

J~llen6r::és.

28. ~rendelkezése alú esii any::igc~l ~1ru~
I ' 1 · "1·:1· : 1z· 'ip·irli·llósún
clleniirzl·sén• lelul
1
1i:Cl'CS~C(O
·'tó
'
'
• tl
"ll :i\
s_ „. "' ~ __ s·é„ii"vi hatósí1g cllcn(írzésc :\\alt 15 a · .1...~~zi:~~~:-·. ~~ii ~~-i hatósúg szükséghez képest, de_ leg··
kozct')eszsen _g_
, .• • •lleniirzií vizsgálatot vegcz.
,1Fihh l~venkcnt e{{\ sze1 e
·
.. „
•
. „: .
' \ ' J·"z•gcszsc"U"\I
,
• ·• ,· li·ito's'i"
ellenorzo v1zsh.1
•
•n ·iz
•
, .,1.1;ot ":~ -~iszli~;r,?os~- esetleg közsPgi (kör)-orvos ut.1an
( 1' ·\ q

~

is végezheti.
, .. .
. .:
... „, ,.
hatos.ig •1\OZCeie('') • \ 1-,··izcrrészsc"U"\'l
\
• "' • •
b t'I.
•
1 11
a) az ellcnörzö vizsgúlatok soran _esz
e sza1 :i1vt·;l·1nsú"okról jegyzükönyvel vesz 1:1: J. • l~)· a \~égzell ellcnörzil vizsgúlatokrul cs azok
•rc<ltuénvéröl nvilvántartúst vezet.
e
(:1) ~.-\. közegészségügyi hatóságnak a 2. Lekcz~
6
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dl~s n.>1Hlclkczés(~vcl kapcsolatos lcendiíil a heliigY-

n1iniszter ú!lapílja 111cg.
·
(4) Ha a hatús:·q.~ nz iizlethelyisl·g Yagy :1 rak\ úr elhclyczl'se (20. 5- i tekinlel(•hcn szaliúlvtalansúgot úllapíl ineg. annak inegs::i:iinlPtl•sl>re :1~ iiz\f•t
tulajclonosúl h:ilúridií kiliízl·sc n1e!lctt vl~ghatúro
zaltal kötelezi. A véghalúrozat hozatala :tz iparhatós:'1g halúskörl·hc tnrlozik.
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[) aki a 14. §. (2) hekczd(•sl•bcn. vala1ni11t :1
1li. ~-han az úru tnegjelölésl>rc n{>zyc rncgúllapítolt
rendclkezl>sekct 111egszegi:
(!) aki a 17. ~-nak a gyógyító hatásra ut;dús.
gyú~yjavallat. használati utasitús alkalinazása lt•kín tetéhcn 1ncgúllapítol t rcndl'lkczéscit n1egszegi:
11) aki a 18. §. 1-a. hckezdl·scinck az úru cso1nagolására vonatkozó rendelkezéseit nen1 tartja
lie:
i) aki a 18. §. (-1-) bekezdése szc1npontjúhól
kifogás alú esii úrul hoz forgalon1ha. illetiíleg :'iru~
sít:
j) aki úrut a lH. ~-ban foglalt rL·ndclkezl'sl'k
niegst·rlés(•vl'l hirdet:
k) aki az üzlet. raktúr elhe\vpz(·st• lPldnlel(•hen a 20. §. rcndclkez(•sc ellcnl·rc. fennúllú helyzt>\el a 28. §. (·0 hekczdl'st•hcn en1lítclt vl·ghal:'1rozalli:in kiliizütl hatúridiín hcliil tncg ncn1 sziinteli;
l) aki a 21. §-nak az üzleti 111egjelüll•sek hnsznúlatúra vonatkoz{i rcndclkezl•seil nH·gszegi:
111) aki a 22. §. 1. bekezdése i._~llenl·rc olyan
:inyagot tari. a1nclycl nen1 úrusílhal:
n) aki :i 22. ~· 2-il. hckezdl>scinek. tovúhhú n
2:1 és 2-L ~-oknak az úru kl•szlelben lnrl{1súra. kczcll·sérc, kisz(ilgúltatúsúra. nyilvú11tartúsúra. 1neg.i('liiléslTc vonatkozó rcndt•\kpz(•scit 1ncgszegi:
o) aki az alkahnazotlnk rl·szl•rt· a 25. ~. ( 1)
!it•kczd(•s(~hen e1nlítclt herendezl>sl ncn1 tartja fenn.
,·agy gyógyszer. gyógyszcrf(•ll' anyag kt>zel(•sl-1 :1
~5. ~.- a. hckezd{·se szc1nponljúhól kifogús :dú esií
~·gyí-nnel v{•gczlcli;

!I
t\

'\

i

1
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p) aki nn1nkúja vl-gzésénél a 25. §. 2. hckczdés{;nek rendclkezl;sél nen1 tartja n1eg;
r) aki a 26. ~- 1. hekezdl'st>hcn tiltolt lcvt•kt•nvséget egyidejiileg fol~·tal:
·s) aki ; 27. S-han az iparjogosítvúnynak. a
7. 8-han cn11ílell csclben a szerzett jog igazol:í.súra
szolgúl6 véghalúrozat hiteles kiad111únyának l•s :i
jelt•n rendeletnek az iizlethclyiséghcn
tarlúsúra.
illeléilcg fclinutatúsiira nt-zvc 1negállapított rendelkezéseket n1egszegi.
2. Az (1) bekezd{·s e) és 111) pontjai alú Psíí
kih{igás hiintch.'se tizenöt napig terjcclhetii elzúrús,
ha azt olyan egyén kiivctte cl, aki ily kihúgús
tniatt jogeriis itélettel 1núr n1cg volt hiinlclvl' <'s
hüntetési'nek kiúllása óta két {~v 1nég ne1n telt el.

:io.

§.

A törvény 12fi. ~-ú.ban 1ncghalúrozoll kihúgúsl
követi el <~s rendelkczl-.s(·hez kl>pcst az 1928:X. !.-e.
2. és 5. §-ai érlchnében hatszáz pengöig tcrjcdheUi
fH~nzl1ii 11lelt'ssel hiin lctcndti:
a) aki a 9. §. ::3. hckczdé.sc ellenére iizlctkün~JH•
1u•1n tartozó an>·agot a1H~lkiil árusít. hogy ilyen
anvag árusítúsúra az iparhatóság által kitiizütt halú;idiíkhcn a IÜr\·ény ·lfi. §-únak 2, hekczdl>se
(~rlchnéhen külön enfi'eclélyt szerzett \·olna;
b) aki az üzlet rllcnfírzl>s{•vel kapcsolatban •t
tör\'ény 60. §-a 1. bekezdésében n1egúllapílotl rendelkezést incgszegi.
31. §.
A tör\·(·11v 127. §-[1ha11 tnegl1alúrozolt ki11úgúst
követi el és r-cndelkezéséhez képest az 1928 :X. t.-c.

2. és 5. §-ni értelnu:'•he11 hatszáz prngo1g lL•rjedhl'lii
pénzbüntetéssel, ha pedig a cseh~kn1l•nyt ol~·an
(•gy{!n követte- cl, aki ilyen kihúgús 1iiintt 111úr jogcriisen„ n1eg volt hiintel\'c {•s hiintch'sénck ki:íllúsa
éil:t kl•I {•\' nH'g el nen1 lelt, tizenöt nnpig terjeclh~~tii elzúrúss:il hüntetendö;
n) aki az 1. Ps H. §-ok ellcnl>rc drogl-ria-iizh·let.
gyógyúrunagykercskC'dé.st, vag~· gyógyszer (;S g~·ógy
szcrfé>lc anyag adás\'éteh>nck kfiz\'elífl>sérc irúnyuló leYékenységet folylat:
b) nki a 9. §. 1„ 2„ 4. hckezdl>sei, a 10. ~.
t ., a. és 4. hckezdései, a 11. ~. \'agy a 1-L ~. C'll<~
nérc az üzletkörébe nc111 l:irlozö {1rut úrusít. vagy
üzletkörébe tartozó úrut 1núsoknak. illetiileg n1ús
n1ódon ad el. 1nint jogosull;
e) aki készítésre jogosító iparjogosÍl\'Úllya
:d;ipjún a 12. §. cllcnl>rc úrusil:
d) gyógyszcrlúr tulajdonosa. fel<•liis vezPliíjP.
aki a 26. ~. 2. lickczd{>sc cll<'llérc l0Yúhhúrusíl(1k11ak rcndszcrt•spn úrusíl. \'ugy cladúst kiiz,·etít.

a2.

s.

(1) I-Ia a 29-:11. ~-sokban nu•ghalúroznll kihúgúst alkal111azoll \':igy 1neghizoll kiiYt•l!t• cl l>s
az iizlet lulajdonosúl (iizlcl\·czelüjl"l). illetíileg :i
1ncghizót felügyeleti Yagy ellcnörz{·si kötclcs.ség{~
nck tcljesílést•hen, akúr .szúndékos, akúr gondatlan
1nulaszlús terheli, az ily iizletlulajdonos (iizletvczetii), illc!iileg 1neghizó a kihúgúsra 1negszahott
liiintclésscl hiinlclcndti. A jelen rPndelkezés alapj:ín nen1 büntethető az, aki a csclektuéuy elkövctés~t rendes gondossággal sen1 elözhettc 1ucg.
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(2) Az úru 1111nosegc (összetélcle, alakja stb.)
ll..'kintetébcn 1negúllapílott - különösen egészségiigyi - követcln1{•n_\·ek szen1pontj:'ihól feleliis:
a) a kl>szílií, illcHílcg a forgalo1nhahozó;
b) n lovúbhúrusíló, an1ennyihcn az úru rakhíron lartúsúra, kczclt'sl>re. kiszolgúltalús.úra vonatkozó rendelkezéseket figyclcn1hc nen1 vette.
(:'l) lla az úru ininüst"ge tekinteli~hcn tnegúllapitott - különösen egészsl•gíigyi - követelinényl~k.
avagy <1 jelen rendelet 15-18. ~-aiban tncgúll:ipított rcndclkczt.'.·sck bcturtúsúra kötelezett egyl;ll
az úru kellü 1negjelölésc hiúnyúh:in, vagy az úrusílú últal rendelkezésre bocsútolt adatok alapján
feleliíss{•gre nen1 vonható, a felcliisség azt a loYúhhúrusílót terheli. akinek telepén (iizlclhelyiségéhen 1
az {1rt1 van, illetiileg aki az úrut a fogyasztónak
l'ladla.
(-1) A 29-al. ~-okban n1Pghatúrozoll kihú~ú
:-;ok 111ialt az l'ljúrús a közigazgalú.si hatús{ignak
niinl rt'IHliíri hiinletiibirósúgnak a h:i!úsköréhl'
larlozik. Az Hl29:XXX. 1.-c. H. ~. 1. bekczdl'sc il.
11011tjúnak alkal1nazúsa szen1po11tjúl1ól szakn1iniszlcrnek a kc.•reskcdelen1- {•s kiizleked0siigyi 1ninisztert kell tekinteni.

'§ ·1:r.
Aki a jelen rendelet hatúlyba!t~pést•liil szúlllÍ!otl egy {•v alatt olyan úrul
tarl kész!cthcu.
vagy úrusít. a1nely a jelen rendelet hatúlyhall·pésl~
t•ltitl nz iiz!t•lkön'.·bc tartozott. dc a jt•lt·n rendl'lct
.szerint n1úr llt'Hl lartozik üzletkörébe: entiatt a 2H.
~. ( l) bekezdésének
111)
pontja, illetiíleg a at.
(1

J

B-únnk b) pontja alapjún nen1 hüntethetií. hn hiteltérde'n1löcn igazolja, hogy az úrut 111t>g a jeh·n
rendclCt kihirdetése cl<'ítt szerezte he.
(2) A :11. §. b) pontja alú t(<;c'i kihúgú.s l'.Selt·n
a törvény -!(). ~-únak 1núsodik bekt>zdése alkalnu1zúst ne1n nyer.

3.j. §.
(1) A jelen rendelet lHaH. l·,·i június hú lfl-l>n
lép hatúlyba.
(2) Egyidcjülcg hatúlyukal vesztik:
a) a gyógyszerek, gyógyszerfl·ll·k. n1érgek t>s
1néregtarta1Inú anyagokkal
kereskcdésrií!
szóló
111.005/189·1. B. :\!. szú1nú rendelet (H. 'l'. 189;).
l•\'f. 21.) t1 nti'q-:iekrc Yonatkozú rendelkez{~sel ki·\·étclévcl;
/J.) a gyógyszerúrn l>s 1nt·rges anyagokkal valú
kereskedés szahúlvozúsúról szóló 11 l.9i:J/lHOO. B.
JI. szún1ú rendelcl (H. ·r. 11. 592. és 6fil.), a 1nérgckre vonatkozó rendelkezt•sci kivételével;
e) a gyógyszerklilönlcgességckröl és titkos
iisszelélelü gyógyszerekről szóló 90.000/190:-1. B. l\l.
szú111ú rendelet (H. 'l'. 1091.) ~L ~-a.
d) a i8.000/192a. !\.. :\1. sz{unú rendelet (H.
·r. üll.) 151. 5-a n1úsodik hekezdést~nek. valan1int
15G. S-a harn1adik bekezdésének a drogéria iparra
Yonatkozó rendelkezései.
(3) A.z e1nbcrorvoslúshan (•s az úllalorvosl{1s~
han hasznúlatos gyógyszerek és gyógyszcrfl•lék
(gyúgyszerkülünlegcsségek, slh.) forgalo1nhahozatala lekintclében Inás jogszabályokban 111egállapított rendelkezéseket a jelen rendelet ne1n érinti.
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(·l) .-\. jelen rendelet

rendelkezései -

a 26.

~-han, a 29. ~. 1. bekezdésének r) pontjúhan. vnl:i1ninl a :11. ~. dJ pontjúhan foglalt rendelkezések

kivl-tcll~vt>l -

a gyógyszerlúrakr:1 nen1 vonalkoz-

nak.
Budapest, 1H:-JH. t-vi inújus hú i10-ún.

Dr. 1Vinchklcr /storin s. k.
Ill. kir. kercskcdelcn1- és
küzlckt~dl·siigyi n1iniszler.

Jl/1·lh~/.·/t'/

r1 21.000/J0.16. /{. /\. Jl. s:ánuí
r1·11dt>lcthe:.

/ . .lt'[l!/:ék.
Gyógyílúsi, húzlarlúsi, gazdasúgi, ipari, labor:1lúriu1ni sth. cl~lra szolgúló azok az anyagok,
an1clyckct fogyasztók rl·szl-rc gyógyszertúrakon
fcliil csak clrogl·ria iizle!ek adhatnak e!:
.-\caroitl.
Aceton.
Acetun1 aron1:1tictnn.
Acclu111 pyrnliynos11111. (Ill.>.'''
Aci<l. acct. pur. fi ylaciaft'. (Ill.)
..-\cidun1 henzoicun1.

A díilt hctükkcl szedett anyagok clún1sílúsa
eddig is cngcdélyez\·c voll. :\ ne\·ek 111elletli ró1nai
sziünok azokat az eddigi !úhlúz:ilokat jelzik, a1nelyekhől útvétettek. S:erkes:lő.

..\cidun1
Acidurn
Acidu111
:lcidu111
Acidt1n1
.-1cid111n

Acichnn
Acidu111
:lcidu111
Acid111n

Aci<lu111
A cid u ni

boricum.
corbolic111n pur111n.
chloronitrosuni. ( [\'.)
chro1nicu1n rn1r11111.

forn1icicun1.
bydrochloric111n 1n1run1.
laclicun1 puru1n.
nilricun1 concentratun1 puruni.
o:rolicun1 fusurn. (!\'.)
phosphoric111n ulaciafe.
phosphoricurn purun1.
p!J rouol fi c11111.

Achlurn succinicurn.
Acid1u11 sulf11ricu111 co11<·e11/ rallu11 11ur1u1i.
Acidurn tannic11n1.

· :\dt•ps lanaC :inhydricu1n purissin1un1.
.-tcthcr accticus.
..\cther pctrolci.
.-lt•lht?r sulfuris. (/\'.)

Agar-ng:ir.
Ayaric11s ((fbus.
Alcohof ab.~0/11/us. (///.)

Alcohol :unylicus purus.
A!ot'.

Alu1ni11iun1 acctico larlaricun1.
A1nhra grise:i.
:\111nun1iu111 brorna/11111 (50 yr.) .
A 111111011i 11111 ca r boni cu 111 JJ!I rool cosu 111.
:l111111oni11111 chlor(lfllll1 ft'rrafunr.

Anunoniun1 fluorahnn.
A11uno11iu111 jodatrun (50 yr.) .
..\ 111 IllO ni ll 111 SllCCÍ ni Cll lll

py ruul CUSll 111 sol Ul llnl.
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C:alciun1 phosphorie11n1 .
Cantliarides. ( /\'.)
Carnghen.
· Cassia fistulne.

.-1 n1111u niu111 val eria 1; i cuni.
Aqua carbolisata.
:\qua chlorata.
Aqua denlifricia ad pondus particulaliin (ki

C'alt•chu.

111t•r\'l').

Charta sinapisafa.
Cl1lorofor111iu1n ad us!l111 l':rfcrn11111

Argcntun1 hron1atun1.
Argcntun1 jodatun1.
Arycnfu111 11itricu111 cryslaflisa/11n1.

Allrrun chlor. cryst.
_,.\urunt natrio chiorafllill.
J3alsan1un1 canndcnsc.
Balsa111II111 copaiuac.

Bnl so11111 ni [Jl' r1111in nll 111.
Balsan1urn tofutanun1.
Haryrun chloraflllll.

Baryrun nitricu111.
/1aryu111 s11lf11raf1un.

Benzonaphtol.
Bisn111tu1n oxvchloralu111.
Blatta oricutalis.

Bromum.

A N A R A·C M ll !NI 0 R N
n át ha s z e r&
;;iQCQ)LQJí!i
egyszerűen

iall!lllll!l!!lllii

1

alkalmazható
(belégzés), a z o n n a 1 i
j a v u 1 á s t hoz létre.

Chlorogenituu.
.
Cl1olesterin.
Collen1plastrun1 adl1aesivun1.
(:ulletn plas lrurn sa ponato-sa 1icvla l un1.
Curtex angosturae.
·
Cortex berberidis.
Cortex cancllae alh.
(:ortcx cascarillac.
Cortex chinac succiruhra.
Cortcx coto.
Cortcx cubebae.
Cortex. fraxini.
Cortex gossypii.
Cortex granati arboris.
Cortcx granati fructuunL
Cortex. granati e radicis.
Cortex hanuunelidis.
Cortex hypocastanei.
Cortex juglundis nucac.
Cortcx tnczerei.
Cortcx quebracho.
Cortex rhan1ni calharlicae.
Cortex salicis.
Cortex satnbucL
Cortex sassnfras.

( /\
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Cortex sinutrubac.
Cortex spinosac.
Cortex uhni.
Creolin medicinale.
Cuprun1 acctico arscnicosurn.
Cuprun1 chlorutu1n puru1n.
Cuprunl s11/f11ric111n a1n1noriia!11LU.

Euccrin.
Eugenol.
J•arina foeni graeci.

Farina sinapsis.
Farina (placenta) an1ygdalarn1n.
Farina (placenta) lini.
Ferrun1 citrictun.
F'errum pyropl1osphoricl1n1 c11111 a111111011io cilrico.
F'errun1 sesqnicblorat11n1.

Ferrun1 sulfuraturn.
F'errun1 sulfuric111n o:l.'yd11lí1l11t11 purtun.

Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
FJores
Flores
Flores
l"lores
Flores
Florcs
Flores
Flores

acaciac.
acaciae ílohiniac.
achilleae.
althcae.
arnicae.
boraginis.
calcatrippaP.
carthanli.
cassiae.
can101nillae Hoo:an:ie
chinae.
croci.
farfarae.
genistuc.

Florcs lnnnuli lupuli.
l"lorcs hyperici.
l"lores lamii albi.
l<'lorcs liliorurn.
I"lores rnncis.
F'lores nutlvac arbarcae.
Florcs n1alvae silvcstris.
l"lores nieliloti.
l"lores n1illefolii.
l;-lores paeoniae.
l"lores priinulae.
l"lores pruni spinosae.
Flores rosae.
Flores rosn1arini.
Flores salviac.
l;-lorcs spiracac ulmariac.
Flores stoechados citrini.
Flores tanaceti.
Flores trifolii albi.
Flores trifolii arvcnsi.s.
l"Iorcs violae odoratac.
Flores violae tricoloriac.
Folia scu herbae abrolani.
I;-olia seu hcrbac ab.sinthii.
Folia seu herbac acaciae.
Folia sctt herbac achillcae.
Folia seu herbae agrin1oniac.
Folia scu hcrbae alcheinillae.
I<'olia seu herbae allhaeac.
Folia seu herbae angallidis.
Folia seu herbae anchusae.
Folia scu hcrhac angclicac.

·~1

94
Folia seu hcrbac a11scri11ne.
Folia scu herhae aquilegiae.
Folia scu hcrbae arhoris vilac.
Folia scu herbac arenariac.
Folia scu herhac aristolol'hiae.
Vo!ia seu herhae arnicne.
Folia seu hcrhac arten1isiac.
Folia seu herba e asperrualae.
Folia seu herbae aurantii.
Folia seu hcrbac balotae.
Folia seu herhae hallolac J:inat:1e.
Folia seu herbae basilici.
Folia scu herbac hcccal1ung:1e.
Folia seu hcrbae berheridis.
Folia scu hcrhac betonicac.
Folia seu hcrbae helt1lac.
Folia seu herhae bislor!:ie.
Folia seu herbae boldo.
Folia seu hcrbne boragi11is.
Fo1ia scu herbac bucco.
Folia seu herba e huxi.
Folia scu herhae calcndulae.
Folia scu herhac calcatrippac.
Folia scu hcrhae capillorun1 vcncris.
Folia scu hcrbac cardui bcncdicli.
Folia scu herhac carlinac.
Folia scu hcrbac caryophylli.
Folia scu herba e castanac.
Folia scu herbae centauri.
Folia scu hcrbac cerasoru111.
Folia seu herbac ccrefolii.
Folia seu hcrhac cha1nae<lryos.

05
fi'olia
l"olia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Fo!ia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia

11
seu
seu
seu
scu
seu
scu
scu
seu
scu
scu
scu
seu
scu
scu
seu
seu
seu
seu
Sl'l!

herhae
herl1ae
hcrhae
herl)ae
hcrhae
hcrbae
herhae
herbac
ht•rhaC
hcrhac
ht•rhac
herbae
hcrhac
herbac
herhae
hcrhac
h<.•rl1ac
l1erllac
l1erbae

Sl'U herlHH'

Sl'U JH•rii:H'
seu llerhac
Se\I herhae
Sl'll hl'rl1ac
seu IH•rln1e
Sl'll herhac

]•"oli:i Sl'll herl>ac

Folia
Folia
Foliu
Folia
i:olia

SCll

scu
Sell
seu
scn

herliac
heri>ac
l1t'rl1ae

herh:tc
hcrhac

cl1enopodii.
richorei.
e is ti helianthi.
clcn1atidis.
cochle:iriae.
conolidac.

cralaegi.
cynoglossi.
dracuncu!i.
dnisera

ro!u11difnlin.

ephedrae verac.
equiscli arve11sis.
cquiseli 111ajoris.
eryngii.
cryodieli californiensis.
CU{'aJypli.
cupl1n1siae.
farfarae.
f<1<.•nieuli.
fragari:a•.
fraxi11i.
ru111arit1l'.
g:1Ic11psidis.
ga!ii nparini.
g:dii lutei.
geiurliani.
genislae.
genlh1n:ie.
gratio!:H'.
11a1nanH'lhlilis.
hl'darae lerreslris.
hclianthi.

!i

il

11
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Folia
Folia
Folia
Folia
Folia
Folia

seu herba e
seu herhae
seu hcrbae
seu hcrhaC
seu herhae
seu herhae
Folia scu hcrhae
Folia seu hcrbae
Folia seu hcrhne
Folia seu herbae
Folia seu herhae
Folin seu herba e
Folia scu herba e
Folia seu herba e
Folia seu herbae
Folia seu herhae
Folia seu herba e
Folia seu hcrbae
Folia seu herba e
Folia seu herhae
Folia seu herbae
Folia seu herbac
Folia seu hcrbae
Folia seu herbae
Folia seu herba e
Folia seu herbae
Folia seu herbae
Folia seu herba e
Folia seu herba e
Folia seu hcrhae
For111aldehyd.
Fructus aurantii

saponariae.
saraceniae.
saturejac.
saxifragae.
scahiosae.
scolopcnclrii.
scopariac.
scordii.
sorophulairae.
sempervivi tcct.
serpyllii.
sideritidis.
solidaginis.
spartii scoparii.
stcllariae.
spireac.
spilantis o\eraccac.
succisae.
tanaseli.
taraxaci.
thynli.
torn1entilac.
uln1ariac.
uhni.
urticac.
verbenat~.

Fruclus Lerl1eridis.
Fructus enbehae.
F'ructus crataegus.
Fruclus cvnoshali.
Fruclus f;angualac.
Fructus foeni graeci.
fi'ructus lauri.
Fructus rnyrtilli.
Fructus phascoli sine se111ine.
Fructus querci.
Fruclus rhan1ni c.irlharlici.
I:;-ructus san1buci.
Fructus sorborun1.
F'ucus vesiculosus.
Gennnae heluae.
Gc1n1nae populi.
Ge1nn1ae qucrcini.
Glandcs quercus excorlicalus.
Glohuli can1phoratus.
Gfol>ufi 111artialcs.

Gun11ui an1n1oniae.
(,uttapercha.
I f cxan1ethvllcnlcl ra111in
1-Iypcroli iahulnc.
.
.!ndun1
/{afiun1
l~al~un1
Aalllllll
l\aliurn

re.\·ubfi111atun1 (50 yr.)
hi('arbonicurn.
br(!lnalu1n (50 yr.)
car{Jonicun1 pururn cl dt•1i11raluu1.
chloric11111.

veronicae.
vincae per\'inc:ic.
violac odoratac.
virheae aurcac.

l\aliun1 ferricyanatun1.

in1n1aturi.

f{ali111n fcrrocya11atunz. (/V.)
/\.ali u111 11 !J pc rrnanganicunl.
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l\.ali11111 hydricut11 JIÚrtlIH f11s11111.
/{uliu111 slibio tarforic11111. (11'.)
l\.aliurn jodaf11nz (50 yr.)

l\.aliu1n 11itricun1 puru111.
Kaliun1 n1elahisulfuratun1.
J\ali11111 sulfuricurn crystalli.w1f11111.
f{fl'OSOflllll.

(J\'.)

Lac sulfuris.
Lichen earaghen.
J,ichen islandicus.
Lignu111 cedri r:1spaL
Lignun1 fcl'!1a1nhuci.
T.iy11111n yuajaci.

Liy11u111 jllnipcri.
I.ignun1 sanlalini rulirun1.
f,iy1111111 .w1ssafras.
I,iquor f11nnaldehydi s:11H)llal11s.
Liquor hydrogcnii superoxidali.
!.ycc)p(1dit11n.
'.\Iagnesia usla.
'.\lagnt>siun1 s!Parini<'lllll.
'.\ l agn csiu 111 su l f u ricu 111.
).l:istix.
'.\[osehus.
'.\[vrrl1a.
N;1phtol B.
;\' af ri ll 111 occfi cu 111

e ry st ofl is(l/ 11111.

'.\iatriu111 lienzoicunt.
Nalriu1n l1itarlaricurn.
.\'afrilllll bro111af11111 ( ;)() yr.).

N:ilriu111 fluoratu1n.
:'\alriurn hyperboricun1.

Nntriurn hydroc:i.rhonic111n tahi.

1Vatrhun hÜdric11nt p11n1111 fus11111.
;\lalrillnl joda/11111 (;'iO yr.).
1Valriun1 phosphoric111n.

?\" uces colac.
?\'uccs 1noschatae.
Olcu111
Olcu111
Oleu111
()leu1n
<Heun1
Olcun1
()lcun1
Olcun1
(}ieun1
Olcun1

Olcun1
Oleun1
()Jc1nn

()Jt.>un1
()Jeun1
Olcu1n
(Jlcu1u
CHcun1
<>leu111
Olcu111
C>leu1n
Olcrun
Oleun1
Olcunl
Oleun1
Oleutn

ahsyn!hii.
an101ni.
ancthi.

anisi vulgarís.
anisi stellati.

arnicae.
auranliorun1 corlic11111
aurantiorun1 fluorun1.
hcrgan1ottae.
betulae aethereun1.
cala1ni aro111aticat•.
carYi.
caryophilli.
chu111onlillae.
cin:nno1ni cassi:H'.
citri.
citroncllac.

coriandri.
eucalypli.
foeniculi.
gcranei.
jccoris as('lli.
juniperi .
lauri prcss11n1.
lavandulac.
ligni santali.
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lin101li.
n1acidis.
1najorannal'.
inclissac.
n1enthac crispat~.
tnenthac piperitae,
ncroli.
nucis n1oschatae.
nucun1 ad pondus partieulali1n.
originac.
paraff'ini p11rissin1t11n all1issin1u1n.
petit grains.
pini piceac.
pini pun1illionis.
pini sih·estris.
resedae.

ricini.
rosac.
rosn1ari11i.
salviae.
sassafras.
spicac.
snccini.
tcrehinthinae rectific:1tissin1unL

()lcu1n
Oleu1n
()Jcu1n
Olcun1
()leu111
CHcun1 thyrni.
()Jeun1 unonae.
()letun zingibcris.
CHeun1 ca<lini.
Paraformaldehydi tablettae.
Plumbu1n acetictnn crystallisatu1n puru1n.
Plun1hun1 nitricunL
Phenolphtalein.

Pulpa tamarindorun1.
Pulvis c9s1netict1°.·
·
·
·' •,1d po11tlt>."·• parllculatirn.
·' parliculatinl.
Pulvis dentifric11s ·.it!
Pulvis lithargyri grossus.
Hadix alcanae.
Hadix althaeae.
Hadix angelicae.
I1adix apii gravcoleil.
Hadix ariuoraciae.
Hadix arnicae.
Hadix arte1uisiae.
Hadix asari cun1 herha.
Hadix bardanae.
Badix berberidis.
Raclix bistortae.
Hadix bryoniac.
Hadix calan1i.
Hadix carlinae.
Hadix cnryophyllat:ic.
Hadix cichorei.
Hadix cochcariac.
Hadix colon1bo.
Hadix consolidac.
Hadix curcuinae.
Hadix cynoglossi.
Hadix dio!tunni.
Ha<lix ebuli.
Radix enulae.
Hadix eryngii.
Hadix farfarac.
Radix foeniculi.
Radix fragariae.

l'''''''''·"
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Rndix gentianac.
Hadix graminis.

Scn1en angelicac.
Sen1cn cynae. (Ill.)

Radix imperatoriae.
Hadix ireos.
Radix iridis.

Se111en cydoniorn111.
Sc1ncn cucurhitae.
Scn1cn curacac.
Se1nen foeniculi.
Se1nen 111iristicac.
Seinen paconiae.
Setnen petroselini.
Sen1cn phellandrii.
Se111en psylii.
Solutio jodi.
Spiritus ca1nphoratus.
Spiritus saponatus.
Spirilus saponi kalini.
Spiritus vini · concenlralus.
Spiritus vini ·gallicus.
Sta11111un oxvdattun.
Stig1na n1aidis.
Slipides cerasuru111.
Stipidcs dulcan1arac.
S!ronti11n1 el eius salia.

Hadix
Hadíx
Hadix
Hadix
Rndix
Radix
Hadix
Hadix
Ha<lix
Hadix
Hadix
Hadix
Hadix
Badix
Hadix
Hadix

lcvislic.
ononidis.
pcnoiae.
petroselini.
pin1pincllac.
polypodii.
pyrethri Ho111ana.
ratunhiac.
ruhiac tinctoralac.
run1icis.
snlcp.
sa1nbucí.
sarsaparillac.
saxifragae.
scrophulariae.
scrpen tairac.
H~tdix taraxaci.
Hadix torn1cntillac.
Hadix trifolii.
Hadix urticnc.
Hadix valcrianae.
Hadix violae odora!ac.
Hhiso111a galangac.
Saccharu111 lactis.
Sal caroli1uu·un1 artefacturn crysta!!isa\11111.
Salol.
Sebun1 salicylatun1.

>\.\tyrax.

Suecinun1.
Sulfur suhlin1alun1 lotun1.
'l'h\'11101.

'l'i1;clurn gallnrun1.

'l'inclura n1yrrhac.
·rinctura ratanhiac.
'l'uLera salepis.
1'urioncs pini.
'fyukszenli-rló tapaszok.
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lTngnenlu1n cn1ollicnsis.
Unguentun1 g1ycerini ad pondu$ perticulatin1
kin1érve).
Unguentu1n steariní ad pondus particulati111
kimérve).
Vascnol.
Vaselinu1n cun1 ncido horico in tubu.
Vaselinun1 cun1 zinco oxyclalo in luhu.
''iscu1n albunl.
\'iscu1n quercim.
Zincun1 aceliciun.
Zincunz chloratuni.
Zi11cun1 sulfuricun1.

Zincnn1 steurinicun1.
II. Jegy:ék.
Gyógyítási, háztartási. gazdasúgL ipari, lahoratóriumi sth. célra szolgáló azok az anyagok, :11nelyeket fogyasztók részére gyógyszertúrakon felül
drogéria üzletek és n1ás kereskcdiík is cladhaln:tk:

A.
Acidun1 acelicun1 concenlratu111. 80°/o
Acidurn carbolicunz cr1ulu1n.
Acidun1 citricll!ll crystallisalurn cl 111t!u.
:lcidun1 salicylicu111.
Aciduin tannicum tcchnicun1.
:lcidum tarlaricu111 crystallisal1II11 cl pulv.
Alurnen crudunl.
Anirnonia pura liquida.
A1nmoniu111 carbonicunl.

An1111011i111n chlornluni.
Aqua coloniensis.

Aqua dcntrificia online ven1111 factus (clilrc
kiszerelve).
Aqzu1 naphae.
..lqua rosarunl.
Asa foelida.
Hacca jnniperi.
/Je~n:inum.

/1enzoe rl'sina.

Benzol.
Calciu111 chloratu1n /I1s1ll11.
Cal ciunt h!J pochl o ros1r111.
Can1phora.
Carbon ossitun.
Cortex aurantii.
Cortex Cassiae.
Cortex citri _e fruclu.
Cortex quercus.
Cortex quillajac.
Cresolin pro desinfeclione.
C11prun1 s11lfuricu1n cryslffllisnt11n1 11c1utlc.
/~111plastru111

anglican11n1.
Faba pichurim.
Faba lonca.
/-'('fflllll s11lfuricun1 cryslallisafu1n
/.'/ores aura11lior1111i.

f.'/ores calendulae.
f.'fores caryophylli.
F'lores chanzornillae 011/yaris.
J.'lores cyani.

Flores lavendulae.

llt'1u1lt•.

IOIÍ
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f'iorcs papnllf'ris.
/<'lorcs snn1b11ci.

.l!uiJ11csiu111 su/f1rric11111 fll'llafe .

.\I e 11íholu1n rccrvs la Ili s a lluu.
Z\' ~1 t riun1 hiboric~un.
7\alríun1 curhonicun1 crudun1.
Natriun1 hydrocarllo11icurn p111·u1n t•I puris.
.\"atricun su/furicun1 11e1u1lc.
(Jfet1111 arnyydalartun dulcc.

f'lores liliac.
Flores uerbasci.
Folia ilc:ris 111alc.
Folia lauri.
Fructus an1on1i.
Fructus anisi vulgaris.
}-;'ructus anisi slcllali.
l":'ructus carvi.

() l cu111 ca111 phorat u111 acl fu~ rt• 11111.

Ulcurn cornu cervi c111pyrc.•u111aticu111.

()Jeu111 lini.

Fructus ceratoniae.
<;/ gce ri nu 111.
l Icrba anethi.
Herba 1najorannac.

Olcu111 nuc1u11 ordinc Ul'ru111 frH'lu111 (Pli)rp

l\niiun 1 carbonic1t111 crud11111.

Liy 11 11111 ca in 1u;c /1i<111i1111.
Li(!Illl!Tl QlUISSUIC.

Liun111n santali.
Liciuor crcsoli sapo1_1alus.
.
.
Liquor for1nalda llY~l 1 sapona 1u.s (t·liin· kiszl'rc\\"('.1
?\f:ignesiun 1 c:1rhon1cu111 vcnalc.

Rugalmas

A

II.

kischb s(·riilés('knél a legalkahnasalih. nyujthal<'1
gyorsschkölt;s.

BE

ERSD

o

R F, Budapest.

kiszerel vc).
()Jcun1 oliYaru111.
fHeun1 raparun1.
Oiihanu1n.
JJuluis a1nyli trilici.
Pulvis carbon liliac.
fJulvis coccincllal'.
Pulois cornu ccrvi.
Puh·is cosineticus ordi11t• \"t•r11111 faclus
ki.szcrch·c).
Pu!ui,\' cre111oris lartari.
/)u!ois crelac.

(t·!iire

Puh·is denlifric11.s ordine Yc>n1111 factns (t']c'ire
kiszerel \'C).
PultJis [!lan<l1u11 q11erc11s fostus.
P11//Jfs lapidis baptislat'.
Puluis ossiun1 saepiae.
ffadix yalanyae.
lladi;r: irt'ns pt1l11is.
Badix liquiritinc.
l{a<lix s:iponariac.
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R((df;r ::rdoariac.

Radi:i.: ::ingilJeris.
Hcsina copal.
ncsina dan1arrae.
Hesina pini.
Hcsina quajnci.
Holulac vcl pastilli allheae.
I?otulac Pl'l pastilli cxlracli nudli.
Hotulae oel paslilli n1e11lhae pipcrifat•.
Schun1 ovilc.
Srn1e11 cinae co11ditu111.

Sctnen sinapis alhae ín toto.
Senlina coculi.
Species pro absyntlliaco.
Species rosaruni.
Spiritus lavandulae.
Spirilus rosarun1.
Stiliium sulfurat11111 11iyru111 p11l11is cu11111JI111is.

Sulfur venale.
Tinctura ben::ocs.
Tinclura vaniliac.
Unguentu1n glycerini or<line veru111 factus
eliire kiszerelve).
lfnguentun1 stearini ordine vcrun1 faclus
elöre kiszerelve).
V:isclinu111 albu111 cl flavunl.
Zincllrn o:ryda/11111 Pl'nalc.

B.
Acidun1 hydrochloric11111 co11cc11/ralun1 crudu111.

Acidun1 nitricu111 concenlralun1 crudun1.
Acidlllll 11ilricllJ1l fu11Ht11s cuncc11lr. crudurn.

Acidu111
Acidu111
Alcnbol
Bulbus

sulfuricu1n conccnl ralu111 cru<lu rn.
sulfuricurn co11ct~11lrallun fu11u1T1s crt1tln111.
sulfuris.
scillac.

Cinnabaris pracpcrafa.
Cupru111 accficu111 crysfal/isa/11111.
Cuprlllll Illllrialicu111.
Cuprun1 11ifricun1.
C11prun1 o:i.:ydaturn.
Cupru111 s11bacclicu111 (<~cruyo).
Gu1nn1i gutti.
1111drnrgyru111 ui1ntnl.
/{afi1un {1icbro111icun1 cryslallisalu111 ct 1ntlvcr11/11111.

/{ali11n1 chrrnnicun1.
/{afiun1 o:ralic1lln (.~al acc/osellae).

Natriun1 ca11sticu111 venale ct solutu111 {kiilü11 szahúlyok szerint).
Plu1nb1un acl•ticurn cruduni.

Pyridinuni.
Stannun1 chloraf11111.

Helyesbítés a 21.000/1936. K. K. M. s>. rendelethe%.

Kcreskedchni és közlekedPsügyi 111i11iszlcri
helyesbítés.*
- ~fegjclent a Budapesti· l{özlöny 1H~HL július
2fi-i szántúhan. .A gyógyszerek és gyógyszerfélék kcreskt•c.h•hni
f<lrg;1Jn1ának
szaliályozúsa
tárgyúba11
kiadoll

* Leírúsi hiba folytán szükségessé vúll közlés.
;12--1936. Gy. K. B. sz.
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21.000--19:-JH. K. K. :\I. sz{11nú rendelcl (111egjelcn.
a Budapesti E.özlöny 193G. évi tnújus hó :11-i 125
szú1núban) 11. §-a 2. bekezdésének szövege helye·
scn:
1. J)rogisla és 111ús kcrPskedü az iizlcthelyiségl·hcn gyógyitús cl·ljára SP111nlifélc úrnt senkinek
sern ajúnlhat s gyógyítúsi c{~J cn1lífl>sével ki ncn1
a elhal.
L:gyanczcn rendelet 20. ~-a 2. bekezdésének
szövege helyesen:
2. A jelen rendelethez tartozó I. vagy II.
sz{unú jegyzékbe sorozott olyan anyagot. :11nelyct
v:!la1ncly községnek (\·úrosnak) a teriilelt~n arra
jogosult kcrcskcdü úrusít. az illetö közs{!gnek (vúrosnakj a területén lévi.i gyógyszcrtúr tov;_'dihúrusilók részére rendszcrt'SCll ne111 adhat el {•s az claclúst 11c111 kilzvetí!IH·ti. Gyúgyszcrtúr k<lrhúznak.
vagy 111ús gyógyint~zcliH~k búrn1ilyen gyógyszert.
gyógyszcrféle anyagol l~s kiilszert eladhat.
u gyanezcn rendelet 111elléklelt'>( k{•ppzc'i r.
jegyzt'.•khen ;:i „Folia Sl'U herhac Ytdg:\ris" helye·
scn: „Folia scu hcrliac herniariaP ,·ulgaris"; :1
.Jiypcroli tahulae·' helyesen: „Ilydrogeni Pl'roxy·
dali tal111lac"; n ,.Sal carolinarun1 artefacl111n cryslallisalunt" helyesen: „Pulvis ad aqua1n alcalino
sulfato-salih:un';.

l>én:d;gyminiszteri rendeletek.
A Jövedelem- és vagyonadó 1936. évi lcivetése.

-A n1. kir. pénziigy1ninisztcr 20.U00-19:1H.
szún1ú körrendelete. (Vala1nennyi 111. kir. pl•nziigyigazgatóság.nak, val_a·
n1cnnvi kerületi adófelügyeliís{~gnek cs ni. kir.
~
adóhivatalnak.)
(Kivonat).
.-\ jövedelent- é~ vagyonadóró.1 ~z.óló _19~7,: ~,-~
;)()()/P. :\1. sz{unú I-livatalos ()sszeall1tas 4n. ';:i~.\n.ik
(2) bekezdéséhez füzölt ulasítús ( 1) l~?kc!'désébe.n

foglalt rendelkC'Zt~s l·r!C'ln1éhcn a pPnzug.y1g~17:9ato
súgok niinden l•\' januúr havúhan 1ncg111d1t.1ak :1
jövcdeletn- és vagyonadó kivett'séL ,
.'
Az 19:3G. é\'re szóló jövedclc1n- es yagyonad1i
ki,·elé;i 111unkúlatok eg;·önletiíségének a bizt?s~
túsa érdckl·hen. a fl·nlcn1litctt llh·atalos ()sszeallltúslian nyert fclhatnln1azús alapjún, a következükel ren<lelcnt:
9. ~.-1 uu6yys:crlárak értékelése.
11) ~ hivatkozott H. Ö. 39. §-ánnk (3) Lekezdést'!licz ·füzölt utasítás (2) bekezdésében foglal!
8
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rendelkezés érlcl111(•hcn elrcndell'nl. hog~· a gyógyszertúrak ttikeértl•kéül:
l. az olyan szen1l·lyjogú g>·ógyszerlárakn:ll.
<Ullelyck.Jien az 1 S);~;). t>YhPll ok]t>Yl'Jes gyógyszcr(•sz-

segéd ,·olt alkalrn:iz,·a. az 1nan.

[>,·j

forgalon1 kt•t-

szercs(', n111elyekhen ilyen !'>cgi·d nc-1n \'olt nlkallll:lzva. annak eg>· és Íl~lszerese.
2. az olyan reúljogú gyógy·szertúraknúl. anH·lyekhen az 1nan. é\·hen húrnn1 vagy ennt·l töhh

okleveles gyógyszerészscgl>d \'olt alkal1nazva. az
1935. évi forgalo111nak 2.75-szeresc. a1nelyekhen
seg&d vagy egy:Htalún nc111. vagy háro11111úl kcves(·hh segéd \'Olt alknln1azvn. annak 2.2f>-szerese
,·eendö fel.
(2) Az olya11 sze1nólyjogú gyógyszertárat. :unelyet özvegy. vagy Úr\'a haszont;IYPZ. ahhan az ('Sl"lhen, ha az 1Hi6:XrV. t.-c. l 29. ~-úhan e1nlítclt
okleYeles kezelőn (gondnokon) kíYiil tnús okleYelt•s sl"géd nines alkahnnz,·a. segi"dnélkíili gyógyszert{1rnnk krJI tekinteni.

A „gazdanikotin" árának mérséklése és gyógyszer~
tárak útján való árusításának szabályozása.
-- :\ ni. kir. pl·nzügyininisztt•r i f>.HOO-- l H:JH.
XIII. a. sz:hnú rendelete.
Azon cl·lhól. hogy a ,.gazdanikotin'·-nak, n1inl
a llÜ\'ényi kúr!(•Y<'ík elleni egyik nélkiilözhctctlcn
Yl>dekezé\ szernek 11asznúlatút elösegítsen1,
j~·len
rendeleten1 keltétől számított hatfillyal

a „iazdaníkolin" úrút az alúbbiak szerint 111érsékclen1 és egyben beszerzésének megkönnyítése végeit azt - a 111. kir. belügy- és föld1nivclésiigyi 1nia gyógyszertárak
11iszler urakkal egyctértöleg útján is forgalo1nha hocsúto111.
A „gazdanikotin" ára a in. kir. doh:lnygyáraknúl, llcYáltóhiYataloknál és dohányraktáraknúl
50 gr-os bádogpalackokban
á - P 70 f kg-int 14 P
100
1 " 40 /!
14 "
250
3" 50"
14 1'
"
500
6" 50 >l
13
"
!.OOO
13"
13 "
2.000 "
„ 26"
" 13 "
"
„ 65 „
5.000
13 "

"

Le«alúhh 5 krr „gazdanikotin"-nak a hudapesl.o
0
1•
•
l:ígyn1únyosi vagy a debreceni 111. kir. do 1anygy'.~r11úl - a vélclúr eliízctcs heküldl·se 1nellell - torll-nlí n1e"rcndelése csetl~n e gyúrak csonu1golúsi
küllség l~ szállítási díj kiilön fclsz{unítása IH~lkül
szúllítjúk a „gazdanikotin"-t a nu~grcndelö cin1ére .
.A .,gazdanikotin" - az 1935. é,·i :íprilis hó
lH-én 5H.200. F. \f. szún1 :tlall kiadott rcndelethen
(111cgjelcnt a Budapesti Küzliin~· 1~:1?. éYi úp~il.~s
hú 27-i sz{unúhan) kijcliilt a:-~ arus1tohelyen k1Y11I
(i:\:;szcs dohúnygyúl'nk. dohúnyhevúlt_óhivntalok l•s
dohúnvúruraktúrak) .,111éregjcg:/· ellcnl•ben :i
"\'Ó"y~zertúrakhan is órusítható l·s ht>szerezlH:!6.
t-. n~\ szükséges „rnércgjegy"-ct a ,.gazdanikotin';
lic!-izcrzésérc jogosult iislcr1nelü részére - a h.iYalkozott 59.200-1935. F. :-.I. szún1ú rendelet crlel-

1 !7
111l~hcn -· közst>gckhcn a köz~l·gi
t>lüljúrósúgok,
\'{1rosokha11 a polgi·11·nH slcrt>k tnrtoz11ak '.! f iirlapkiiltst•g bt>fizt•l{•sc ellenében n1inden ilh·tt·k Yagy
lH"lycgldilcles (külön kl•rYl'ny) felszú1nítúsa nlolkiil.
dí.i1nentescn kiállítani.
A ,.1nércgjcgy" kiúllílúsúra és a .. g:izdaniko·
ti11·· kbzolgúltatúsúra a hiYalkozott i'Hl.200-1Ha5.
F. '.\J. sz. rendeletben fnglallak az irúnyadók, így
tchút 18 l·,·en aluli egyének r<-szére .. tn{~rt>gjegy··
11cn1 úllí!haló ki l·s nikotin scn1 szolgúltalható ki.
A gyógyszertúrak a .. gazdanikolin"·rúl kiilüu
inl·regkünyYel tartoznak Yezctni.
'.\linclen egyes vúsúrlónak, 111indt:11 egyt•s \'Ú ·
súrlúsa alkahnúYal a nikotin felhasznúlúsúra Yonalkozó „Ulrnul:1tú" fiizcl is kiszolgúllalandö.
A gyógyszert:"1rak a .. gazd:inikolin''-t a fe11tl'llllílell cladúsi úrnúl
ll'gfcljehb 20°/o-al iuaga-;;i!lll úron úrusílhaljúk.
1

Budapest. in:1u. l·vi 111újns hú :\0-ún.
!Jr. F1dii11yi
tll.

'f'il11111H~r

Egyéb hatósági rendelkezések.
A „ga:zdanikotin" gyógyszertárakban való
árusitása.
A Ill. kir. ])ohúnyjövedéki I~i.izp. Igazg:itúsúg
18.720/19:'l6. III. ii. o. szún1ú útiraln. (i\Jagyarorszúgi Gyógyszerész Egyt•siilCt
Elnökségének.)
A 111. kir. Pénziigyn1iniszter úrnak l H:~n. eY1
n1újus hó 30-án kelt 1násolatban idccsalolt 75.HOO/
1936-XIII. a. szún1ú rendelete*) értehnébcn a ,.gazdanikotin;o gyógyszertúrakban is úrusíthalú r.s beszcrczl1etü.

s. k.

kir. pénzilgyn1iniszler.

l~zzcl kapcsolatban értesítem a t. Gí1net, hogy
a gyógyszcrlúruk részére a „Gazdanikolin"-t 50.
100 és 2ö0 gr-os palackokban kg-Jdnt 14 penge·;~
egységáron, 500, 1.000, 2.000 és 5.000 gr-os palackokban pedig kg-ként 13 pengős egységáron a
hudnpest-lúgyn1ányosi, illetve a debreceni ni. kir.
clohúnygyúrak szolgúltatjúk Id.
A fenli két dohúnygyúr le·galábh 5 kg 111enynyiség n1cgrcndelése esetén a inegrendclt nikotint
cso111agolúsi költségek fclsz{unítúsa nélkül és portó1ncntcscn szállítja a kívúnt cünre.

';') Lásd e rendeletet a 114. oldalon.
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:\ gyúgyszerlúrak a nikotint a fenti úraknúl
lcgfeljcbh 20°/o-k:.il inagasahh áron {tchál kg-kénl
IH.HO, illetve 15.GO pengős) hozhatják forgalon1ha.
A kifogústalan úllapotban levő iircs nikotinp:ilackokat a Budapest-lúgyn1únyosi {·s debreceni
Ill. kir. dohúnygyúrnk visszavúltjúk.
A visszavúllúsi úr darahonkinl:
50 gr-os palackoknúl 5 fillér
100
6

250

r

!

10

500
24
1000
30 "
2000
50
5000
90
r\ palackoknak a fenti dohúnygyúrukhoz való
visszaszúllitúsi költsége a vúsúrlókat terheli.
Fclhívo111 a t. Cín1 figychnét, hogy a „gazdanikotin" csakis a csatolt 59.200/1935-VII. F. :\!.
sz{unú földrniivclésügyi rendelet l·s az ugyancsak
1nellékelt 75.600/19~{{)-XlII. a. SZÚIHÚ pénziigy1ni·
niszteri rendeletben foglalt feltételeknek n1egfelclíícn hozhalÓ; forgalo1nba. Ezen feltételek közül
külön kie111ele111, hogy a kedvez111ényes áru „gazdanikotin" kizárólag östcr111elök
(n1ezögazdasúggal
foglalkozó, faiskolák, kertészek, szülök stb.) részörc sujút gazdaságukban leendö fclhasznúlús cl>l·
jaira szolgáltatandó ki.
A „gazdanikotin" csak a fenti cson1agolúsi
egységekben, az eredeti sértetlen és ép cso1nagolúshan hozható forgalon1ba.
A vásárlók a „gazdanikotin" beszerzéséhez

v:tlú igl·nyiikcl a l'l•ltöl bevo1HnHló „111l·rcgjeg}
gycl igazolják.
A gyógyszerlúrak annak igazolúsúul, hogy :1
..gazda nikotin" -t csak igl·nyjogosultak részére szolgúll:1 tlúk ki, a ,.nu."regjegyeket" a gazdúktú! bc\'olljúk l's a il1l·rcgkönyv 111cgfclci<'i kiadúsi tt'~te\{·
nek ig:izolúsúu! visszalarljúk. A gyúgyszertúrak -fl·lhi\'Úson1ra a kbzolgúl!aloll nikolininenllyi·
sl>gckrül a ,.1néregjegy"-ek bcküldl>sc 1nellell clsz:'11nolni tartoznak.
Egyidcjíileg ulasíloltan1 a Budapesl-lúgyrnúnyosi és debreceni 111. kir. dohúnygyúrakat, hogy a
gyógyszcrlúrak 111cgrendell>seil a Yótelúrnak a
Budapest-lúgytnúnyosi gyúrnúl tiirtént 1ncgrendcll>se esetén a 64.581. szúinú poslalakarl>kpt'.'nzlúri
c<;ckkszú1nlán, a debreceni dol1ánygyúr11ú\ törtönt
rucgrcndclés eseh'.·n pedig a 04.582. szún1ú pos!alakarl~kpl~nztúri r·sckkszún1lún ttirlént clfi:cfcs hefizetl>sc ulún azonnal foganalosíts(ik. L"l:isítolla111
egyúllal a ne\·czetl gyúrakat. hogy a gyúgyszerlúrakkal szen1lH'!l a lcgnngyohb eliízt'.~kcnys(:ggcl júrjanak el. hogy a gyógyszcrtúraknak a 11ikotinúrusí!úslia Yaló liekapcsolódúsa n1inden fcnnakadú<;
nl•lkiil történjék.
l~rlesílc1n végül a l. Cí1nl'l, hogy a fenliekriíl
a gyógyszerészeket kürleYt'.·l fon11újúha11 kiiliin is
l·rtesílc1n.
Budapl'SL lH3H. június 8.

F'allinyt'r Sándor s. k.
1niniszlcri osz!ályfiínök.
dohúnyjöv, központi igazg:ilú.
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A gyógyszerészi pályára való felvételről.
Hirdetmény. :\lindazok, nkik :\Iagyarorszúgon a gyógysze·
rt-szi púlyúra óhajtnnnk lépni. felvételüket u Gyógys:-.t"részgyakornoki Kijclöléi Bizollsúgtól (Budapesl,
\.Ill., Eszterhúzy-utca 11. sz.) kell kl·rniök. A kér··
,·0nyek folyó évi augus:tus hrí 15. és s:cplcnibrr
h1; 10. kö:6ll 11yujta11dúk be (vagy kiil<lcndük el).
..\_ felvétel irúnli folva1no<lvúnvt a küvctkezt'í

credi·ti okiratokkal kell f~lszcrelni:. 1. születési hi7onyítvúny, 2. középiskolai éreltségi hizonyitvúny.
3 hntósúgi (vagy hatósúgilag lútta1nozott) orvosi
liizunyílvúny a fulya111odónak a púlyúra alkalinas
voltáról és ujraollúsi hizonyílvúny, -!. erkölcsi hi·
zonyítvúny folya1nodó 11e1nzethiísl·gl·rül (>s erkölcsi
1ncghízhatósúgáról, :l. ha a l'olya1nodö hadiúrva.
arinak hatósági igazolása, G. ha a foly:nuodó atyja
ltarctéri szolgúlatol teljesítell. a l\.úroly-csapalkcrl·Szt elnyerésének igazolúsn. i. közhatós:'1gi bizonyítvány folya111odó szüleinek foglalkozúsúröl é.-;
vagyoni helyzetér(il, 8. sziiliii (vagy gyú1ni) bele·
egyezés.
:\ ·folya1nodók nc1nzethüségét t'~s erkölcsi n1eghizhalósúgúl igazoló erkölcsi hizonyítvúnyt azok
szúrnúra, akik vala1nely hazai .küzépiskolúhól közvclleniil óhajtanak a gyógyszert'·szi púlyúra lépni.
nunak a középiskolúnak az igazgatöja úllítja ki,
an1ely iskolának a foly:unodó az éretlségi vizsga
letételekor hatáskörébe tartozott. A 1nagyarországi
egyelen1ckrül, vagy fűiskolúkról közvetlen állépii
egyének ne111zclhüségét az illetü egyete1n, vagy f{).

bkola últal kiúllíloll lúvozúsi bizonvítvúnv tanúsílja ..Azoknak, akik ncn1 csnCk az ~lüzü l~ét rendelkezés alú, a nen1zelhííségél l·s erkölcsi ruegbízhatósúgút állandó lakhelyük illetékes politikai hatúsúgúlól (vúrusokban a rendörkapilúnysúg!ól,
községekben :iz eliiljúrósúgtól, a h·utíja/Jb kclel/t!f
kiúlítutt erkölcsi bizonyitvúnnyal kell igazulniok.
1\ folyan1odvánnyal egyidcjiileg 15 P fizclcndii
be a Bizotlsúgnak a ni. kir. postalakarékpénzlúrnúl levő csekkszáxnlúja javúra. A befizetési lapot
a fent 1uegadott cín1en kell kérni. Vidékiek ilyirúnyú kéréséhez egy n1egcí1nzett t'·s rclhélyegzl:lt
borítékot kötelesek csatolni.
/iiányosan vayy 11e111 l'redeti oktntínyokkal
fcls:erclt kérvények a: l'lbíráhfanúl 11e1n jij1111ck
s:ántba.
.!\. benyujlott kérv{~nyckre vonatkozó bizollsúgi
döntést az érdekeltekkel a Bizoltsúg clniikc írús··
ban (póstán elküldve) közli, illetve az engt1 dl~lyt
uycrtck részére törzslapot állít ki.

l

l

1!'

i\'Jagyar gyártmány!
.a közgyógyszerellátás,

a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhet5.
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Budapest.
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:\. tncga<lott cngcdl~ly érvényl~t Vl'Szli, ha •I
kiúllílús napjúlól szútnílotl H hónapon lielül :i7:
illelií azt igénybe ncn1 veszi, illetve gyakornoki
n1iíküdését valan1cly erre feljogosított gyógyszer!úrh:1n ez idií alatl rncg ncn1 kezdi.
Budapest, I ~Jati. július hó 20-ún.

I'

dr. S::ily J(álrnán s. k.
kir. vallús- és közoklalúsiigyi
úllan1litkúr, a Gyógyszcrészgyakornoki l~ijclölií Bizotlsúg clnükl·.

111.

júl lúthátO helyre kifíiggesztctt „l)ohúnyozni tilos"
feliratú túhlúk útjún figyehneztcsst~k úllandóan .1
közönséget.
Ezen rendelelc1nct azzal adoriJ. ki F6szolgahíró és Polgármester uraknak, hogy azt hatósúguk
területén lévő vahunenuyi hatósági és 111agánorvos·
sal és az összes gyógyszertárvezetőkkel küzöljl·k
tuclon1ásul vétel és tnihezlartás végett.
A n1. kir. tiszti orvost pedig utasítsúk, hogy
a szükséges ellenörzést fentiek betartása végett ki·
szúllásai alkalmúval gyakorolja.
Budapest, 1936. július 15.
Alispán szabadságon:
í.Vey
vni. flíjegyzii.

A gyógyszertárakban a dohányzás eltiltása.
-- Pesl-I 1ilis-Soll-Kiskun vúnnegyc alispúnjún:ik
a5.·!27-19:3H. ldg. sz. rcndclclc. (ValanH~nnyi

júrús füszolgabírújúnak t'•s n1egyei

vúros polgúnncstcrénck.)
:\ "VÓ"vszcrtúrakhan,
ntint küzegl~szsl-giigyi
0o.
•
intézn1énvckhcn, szi11ntalan olyan gyogyszer \·an,
a111ely a· dohúnyfiisttöl a szagot út veszi és sokúig
1negtartja.
.
I\.üzludo1núsú, hogy a gyógysze1 tárak ldszoln{dó hclvségéLen ntig) sz{unú vúrakozó dohúnvzik
f"v indoioll ennek 1negsziínletése.
"· Ennélfog,·a clrcndele1n, hogy a vezelésc111 t~latt
úlló törvénvhatósúg területén elhelyezett gyogy·
szertúrakba~, anyagraktárakban és lah.oratórit~
n1ok.Lan dohányozni ne1n szabad l:s ezen t1lalo1nrol

A kozmetikai cikkek forgalmi adóváltság alapjául
szolgáló kereskedelmi értékek újabb
megállapítása.
-

A szl>kcsfiivúrosi nu1gy. kir. pénzügyigazgalósúg

55.702/1936. II. a. sz:'unú leirata. (:\Iagyarországi Gyógyszerész Egyesülel t·s Budapesti Gyógyszerész 'l'estület részére.)
1\ 1uagyar kir. Pénzügy1niniszteriu1n 133.727/
1936. XI. h. sz:'unú rendeletével a gyógyszerészek,
droguistúk, vala1nint az illatszerek és húztartúsi
cikkek forgalon1ba hozásával foglalkozó kereske·
dök últal előállított és saját kiskereskedehni iizle·
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tiikhen

forgalo1nha

hozolt, alúhh

felsoroll koz-

111elikai cikkek forgalini adóYúll.súgának

szolgáló kcreskccleltni

<~rtékét

alapjúu\

(158.000/1933. sz.

pii1n. rendelet 4. ~. (3) {·s (7) bek.) nz 1H:HL évi
oktúhcr hó 1-ci halú!lyal a kövclkrztikl>pe11 {dlapílotta n1eg;
J·u
HP no r
1. Brillantin
'o
1()

2. Dcpillator
Dióolaj
4. f'cnyiiillat
f>. Glicerin
G. llajregcncralor

1 lt
1 .,
1 J«I
'b
l ll

()

7. Kölni víz

1 "

10

a.

S. Lotion
9.· J lúsvl~ti locsoló
10. Körö1nlakk
11. Parfö1n
12. Pndcr

lil.

'l'cjkrl~n1

1
1
1
l

1 kg
1

14 ...Napolaj
1 ll
1
15. Szájvíz
lH. Fogkr{~rn 7-cs !uhu.s lc.-ja
17. Fogkré1n 9-cs tubus tc.-ja
18. Fogpor
1 kg
19. Izzadús elleni szerek 1 „
20. Sósborszesz
1 lt
1 kg
21. Sban1poon

()

10
•l

7
:;
12

.,

..

{i()

1()

..
..

70

.... 50GO ..

.ll)

8 „ -Hl ..
5 " 70

5 „

a5

..

.!()

s
2
·!
2
4

50

..

7
10

Az 1-14. sorszún1 alall felsorolt úruk 13°/o-os
f{·nyiízési forgahui adó alú is esnek és a fényiízési
forgahui adó alapjául is az itl feltüntetett értékeket kell nlknln1azni.

Az 1-2 L sorszúnt alatt felsorolt úruknúl :1
1nl•gadolt érll·kek a tiszta Yúitsúgnlupot jPll'nlik,
Yagyis a kereskl'delini l·rll·kek alapulYl>ll'le tnelll·ll
kiszún1ílandó forgalnti :tdúYúltsúghól a
uyers
a11~·:1g1lk ad6yú\tsilg:·1l Jey1)1111i ncn1 IPl1rl.
A111eni1yihen
Ylll:lln<'h·ik
l•rdekPI! :tdúzú az
adúvúltsúgol út:dúnyüsszeglil'll fi;.:l'li s az útalún~·
üsszegl>nek 11u.•gúllapitúsúnúl- a fentebb ft•lsoroll
eikkl'k l·rtl•ke alacsonyabh iisszegln·n Yl>ll'h·ll Yol11:1
szú1nítúsha. lényeges. lcgalúhb 20°/n-os Plll·rl·s ('Sl'·
ll·n :iz úl:i!únYokal folYú l>vi október hú 1-ei hnlúllyal hclyesiúlcni kcÚ.
A 111ag~·ar kir. Pl~nziigy1niniszll~riun1 fenti rcndeleh• szerint 11 felsorolt úruk l'lii:'dlíiú.S:'1y:iJ foglalkozó iparosok {•s kereskl'diik J'orgah11i adúvúltsúgúl
csak kiYétclcsen. ahhan az t'SL•lhen Jehl'l útalúnyiisszPghen i11eg{1ll:tpilani. ha az l>rdekell adúzún:1k
;i sz6banforgú úrukhól cll·rl forgaln1a
IH.'IH jelen!iis l>s Pgyt'·h kiiriiln1l·nyl'k is. pl., hogy iiz!t•ti alknl111azollakat st•111 tari. índokoltl:'t leszi az :1dú,·úllsúgn:1k :'!l:diinyiisszl·glH•n Ynlú 11u·gúll:1pí!úsúl. :\
kozn1etikai l'ikkek eliiúl!íl:'1súrn szolgúlú anyngokrúL Y:il:1111inl a lt>rinel! úrukn'il az útalúnyozolt
:idúzú is kiih•lt•s raktúrkiinyye\ vezetni (-.S az (1r11IH.'SZl'l'Zl•sekrP vonnlkt1zú szú111lúil 0s leYeit•zl•sl'il ís
t:irlozik üt éYig 111t•giirizni.

/)r, <.'sil!t;r!J s. k.
osz 1ú1 y f ii11 tik.

111 in isz l l' ri

pénzügyigazgató.
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Egyesületi értesítések.
Javítások az „Egyesített Gyógysxerársxabás"·ban.

A ~fagyarorszúgi fiyógyszcrész Egyesület _a
2110.500-1934. n. :\l. sz{nnú rendelet 9. ponl,1a
alapján, t9:·Hi. június hó 1-én n1egjclcn~ „Gyó~y
szcrészi 1\:özlönvhen" az .. Egyesített Gyogyszerarszahús" követk~zií árlélelcil ja\·ítolta:
2a. oldal: Balsa1n. Copaivac 10 gr. ·14-riil ao-ra.
Hl. oldal: Naftalin 10 gr. 50-riil 5H-ra.
8fl. oldal: Stryphnon 1 gr. 9-rül ao-ra.
na. oldal: 'I'inct. Strophanti titr. 1 gr. 10 gr-ru.
Budapest, t 9a5. 1nújus 29.
/{oritsáns:ky Ottd iigyv. igazg.
1nr1H-·-19a5. szúnl.
A MABI és a Székesfővárosi

HaH-IO:J5. szún1.
Segítőalapi

vények

számlázása.
-

J~érelenl.

-·

A ~lagúnalk:iln1azoltak Belcgsl·gi Biztosító Inl{·7<·h"11l•k <~s a SzPkcsf('ivúrosi Segíléi:liapnak VPZl'·
tíis<~gc arra kéri a gyógysz<•r!úrak fcleliis ~·ezctii_it,
hogy az Intézet illetve az Alap terhére k1szolg~tl
t;1lott gyógyszerekről szóló vényeket, az ellenor-

Zl'S n1egkönJJ\'Íl[•se t"s a kövele!Ps kiulalúsúnak
gyorsahhú t{•teie {•1«ickl>hl•n: a jöviihen is olyképen
!'z{1111lúzz:'1k, hogy a szún1lúha11 a jóléti járulék
alú 11en1 r~íí v(.nyeket (A. csoport, gyógyszerkiilön·
!t·g('sségck, sth.), a· jóh"li júrul{~kkötelcs vc>nyekl<'.il.
íB. csoport. 1nagisztrúlis vényeld elkiilönítye vcgy1."k fel. A szú1nlúzús egy szú1nlaíve11 és az összc<Hlús folytatólagosan történhetik, csupún uz egyes
l'SO{H)rlok tl>tclszú1nút kell feltüntetni.
A zöld színíí hcjclcntií Ps clleniírzii lnpoknt
h·rin<•szctesen t•zenlúl is 1nell{~kelni kell.
.\finlhogy a szíunlúzúsnak ez a 1nódja a gyóg)·s;~erlúr:iknak inunkatöhhll•lct ncrn okoz, az Inté*
zet {•s az Alap 111unkújúl ellenben nagy n1r.rté•kli1.·n niegkünn)·iti, a ki\·únt n1ódon val(J sz{11nlúz:isra :1 gvógyszerlárak 1. fcleliís Yczcliiil a n1:igunk r(.sz{•riil is kérjük.
Budapest. 19:15. dcccn1hcr 17.
/\. OP<Ícs Üd611
f\urif.'i<Ít1s:ky (}Ifi}
igazgató.
ügy .igazgalú.

lü-!4-19:15.

SZÚlll.

Figyelmeztetés a Coffein·sók megvizsgálása
tárgyában.
.-\ n1agyar. kir. (Jrszúgos 1\özcgészségügyi Intézet értesítése szerint 1ncgúllapítlaloll, hogy tii!Jh
gyógyszerlúrból a Né1net Gyógyszcrkünyvnek n1egfelclö, 38°/u Coffein-lar!alinú Coffein-sók kcriilnC'k
forgalon1l1a.
Eu1lékeztctünk arra, hogy a IV. .:\lagyar

Gyógyszerkönyv

a

Coffein-sóknál 48°/o Coffein-
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lartaln1al ír eHi. Felhh·juk ennek kövctkezll;Jien
valatncnnyi gyógyszcrtúr t. ''ezctöjl'nck figyeln1Pt
arra. siirgiísen vizsgúljúk n1cg a gyfigyszer!úr kt1szh~!Phen lcvií Coffcin-sókat t;s a111ennvihen azok n
~lag~·nr Gyóg:vszerkönyv kövC'h•liné~1v0inck IlPlll
fPlPhll'IH'k 111cg. helyt~zzl·k azonnal fo-rgnlnHHl kívül l·s pr"itoljúk a T\'. :\!agyar Gy6gyszerküny,·
eliiirúsainak 111egfC'lelii C.offcin-sókkal.
Budapest, 19a5. dccc1nber hó 18-án.

l\11ritsá11s:ky Olló
iigyv .-igazgat().

/)r. Taufft'r <i'<il>or

elnök.

20 liJ--10:-15. SZÚI11.
A Magyar Vöröslcereszt Egylet gáz· és légvédelmi

propagandája.
~- I\c'rclctn. :\ .\lagyar \'örÜskcreszt Egyk•t az orszúggyíi!l·s últal elfogadotl l•s türvt»nylll' iklatoll lég,·l·d1•ilni töryt'.•ny alapjón, hiYatalos lapja útjún orszúg-os gúz- l·s légyt'•dcltni propagandút indi!. an1clyJ1l'k sorún kis111érctii és lPhe!öség szerint 1ninde11hol elhelyczl1ettí plakútoknn kívúnja a nagyközönst'•g figyelinél a nagyjelentiiségü propagandúra felhi \'Ili.
'l'ekintP!lPl a ne1nzct\'édcl1ni orszúgos p1·op:tga11da közl~rdckü vollúra, azzal a tisztelettl~ljes kérl•sscl fordul a gyógyszcrlúrak feleli.is \·ezctc'iilu·z. hogy az i'lsszPs gyógyszerl:'1raknnk IHl'gküldl'iJdti kis1nérctü
plakátjait a gyógyszertárban
s1.e1uLctünő helyen kifüggeszteni szíveskedjenek.

A kliz{•rdt>kel szolgúlú kl•rcl11Íe! a n1agu11k n'•szén'íl is a gyógyszcrtúrak felcliis \'ezl•tüinck szíves figychnl~lie njánl.iuk.
Budapest, 1Ha5. clcl'c1nhcr 2:L
J\oritsríns::ku Oflrj

l\oi1ács Odön
igazgató.

ügyv. igazgató.

:10.-lHiHL SZÚlll.

Az alkalmazotl gyógyszerészek adatainak
összegyüjtése.
- Kérclen1. A :\lagyarorszúgi Gyógyszcrl·!'iz Egyesület vúlaszttnúnvúnak 111ult év október 22-én tartott iilés('
c\hatúro;ta. hogy a szociúlis inlt•zn1é11yek lert~n .. 1
Fizet{•skicgt~!'iZÍlii-pl·nztúr tnegvaló!'iílúsú l szorgal1nazza.
_-\ 111eglcvíi 19a5:111. t.-c. 1nódot 11yujl a
gyógy!'izen'.~szi 11yugdíjinléz1~~ l{•lcsl.~l'.s~l"l'. l~s egyhl'll
sc"l·h·ezl·s nvu jtúsúra. A kovetkczo h·pl'S az :1lkallll~Z(;ll gvógvs zcrl·szck csalúdi \'iszonyainak l•.-;
sr:ulgúlali - id~jiiknek n1cgfeh•líi fizeh~sek in_tl·z1nl~ ·
nvcs hizlositúsa. E t:'1rgyban az alkallnazott1 cgyl'·
sÚ!et vezelt'ih·c\ folytatott túrgyalúsokon n1egúllapucltunk abban, hogy enne\~ 1~1cgva\ósilúsút :~ .Jú.
Jl·ti Alappal kapcsolatban logJa szorgaltnazn1.
Az cgyiiltl~s túrgyalús en'd1nl~nyek~'.nl _az ()k\cv<~les Gvógvszl·rl·szpk ()rszúgns Egyesull·tenck ('}uiiksl~ge, ·a fiyúgyszPn"szck Lapja 1~1.ull ..<·\: n:>v1:n.~
bl'l' hó 1-i és 15-iki szún1ú1Jan a l•1zcluk1egl'sz1l1Jpéuztúr céljúra kt'.~r<lüívet közölt, valan1ennyi al0

!I
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kaln1azott gyógyszerész karlúrsn:1k az 1H:i5. évi
novcn1bcr l~i úllapol szerinti adatainak n hegyüjl(;sére, az adatgyiijtés sikerének és gyorsasúgúnak
clőn1ozdílása érdekében.
Felkérjük valan1ennyi
gyógyszcrlúrtulajdo~
nost. illelve felclüs vczctöt, szi\·cskedjcnek gyúgyszeré-szalkalnu1zotlaikat figycl1nezlctni a hivatkozott kihocsútoll kt~rdöívck ki!öl!t;st;rc és legsiirgiischh visszaküldést'.·rc. (l\érdiih·ck: Budapest, VIIL,
i\épszinhúz-utca 27. szúrn alú küldcndök.) I-Iívj;_i
fel a karlúrsak figycltuét arra, hogy aki ilyen
kt'.~rdöívet ncrn kapott volna, siirgc'ísen kérjen kl~r
diíívet az ()klevelcs Gyógyszerészek Országos Egyesiilctétől.

Budapest, 1fJ:·H:L évi januúr hö 7-{•n.

\lagyarorszúgi Gyógyszcn··sz Egycsii!l'l:
/Jr. 1'aufft•r Gábor
l\oritsá11s:ky ()tfri
C'lnök.
ügy\·. igazgató.
Budapesti Gyógyszerész 'l'l'stlilet:

/Jr. Ga<il 1:.'ndrc
elnök.

l\ovács (j<fn11
igazgató,

ri--tuau. szú111.

bian Lloyd ú!l. hizt. rf.szvt.'~nytilrsasúggal, hogy :.i
testület , tagjai a részvénytúrsasúg hcleghizlo_sít(i
osztálvúnak tagjai n'•szére kiszolgúltalolt gyogyszcrcl~ úrúhöl. a hcleg úllal kt.'.~SZJH'nzzel kifizetett
,·önvck utólagos hc1nula!úsakor. ií 0 /u engPdn1ényt
fogiÍak visszatl·riteni nz Intézetnek.
ErtC'sitjük a 'I'esliilet L la~jait, hogy <'Z a 1ne_gúllapodás jelenleg is t>rvt.'.·nyhen Yan. azzal_ a valtozással. hogy a hiztosítolt betegek gyogyszercllá!úsú~ól ez· idii szcrinl a ,.Xc111zcti" halcsetbiztosíló rt. gondoskodik, s a jöyi\hcn a tapasztalt
zavarok és félreértések clkcrlilése i•rdekl·ben, a vénYckcn fel lPsz tiintelvc az :i küriihnPny. hogy a
h~tcg a :!\cn1zeli haleselhiztosi!ó tagja. s a hizlosiló 'a vt>nYl'kct lll'gYl'cléYt'llkint fogja a gyógyszcrlúraknak hC'111ulatnf, az 5°/o visszatt.'.·rílPsC' vPgetl.
Budapest, 1U3fi. j:inuúr 8.
/Jr. Gruíl 1~·11dr,•
elnök.

/{ouá,-.~· Od/i11

igazgató.

Gyóg;rszerárnt jól és olcsón

Az Anglo Danubian lloyd rt. betegbiztosító
osztályánalc vényei.
-

Értesítés. ..\. Budapesti liyógyszcrész 'l'csliilcl k<~I. é\·ycJ
<·zeHitt. a YúlaszlJn:lny halúrozala alapj:ín. olyan
. <'rtehnü u1egúllapo<lúsl ll~tcsítL•ll az .Anglo Danu-

T Ö R Ö IK ~ !!. A IBI 0

~-111áii

vásárolhat .
Gyorsan, pontosan és jól szállít. -
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i0-1H3G. szá111.
Javitás a gy6gyszerkülönlegességek

árváltozásában.
Az 1. szún1ú f. éYi január hó u~~tól l>rvényes
úrYúltozúshól, 1ninl PzicUíszerint ne111 engedélve·
zt•!l gyógyszcrkülönlegességck a kövelkeZiik Úir·
lendök: 126. oldal: !Jiyisohdn Ll'Ó,' 128. oldal: J)i.
gilalysat a an1p. és 6 a111p.; 44-4. oldal: P()ligalysat
bonbon. por és tablella: 518. oldal: Stropanlin
(/!dal Lco_: 462. oldal: Recvalysal por és bonbon.
LTgyancsak törlendií a szóhanlevü úrvállozúsból :i
ii70. oldalon a iVevrostenin.
Budapest, 1936. jünuúr 14.
J[orilsríns::ky Olfrí

iigyv. igazgató.

n:-H1

l H:J5 . .sziirn.

A technikák allcalmazása gyógyszertárakban.
-

FígyelnIPZlt>ll•s. -

Az elnilks<'·g figycli11l•t fclhivlúk arra, hogy
Pgyik-JJ1ú.sik gyógyszertúrhan úllílólag a 11c111
gyögyszl'rl·szi kl·pcsitésíi alkalrnazotlak (lt•chnikúk l
foglalkozl:ilús:i ll<-'111 a 212.400-193:1. B. ~!. szún1ú
rcndclclhcn n1cg.szaholl keretek kl)ziill tlirll~uik.
:\z Plniiksl"g egyeliirc ne1n találja indokoltnak és
sziikst'gesnek, hogy a gyógyszcrtúrakat chhen a tc-

kinlethen ellcniíriztcssc, de nyo111atékosa11 figyelnH·zteti a gy6gyszertárak felelös vezctöit, hogy a
IC'chnikúk foglalkoztatúsa a törvényes kövctkcz-

n1énvek terhe alatt 111inden körühnénvek között
csak~ az c111lílelt rendeletben sznhúlyo;olt · 111óclon
t>s az otl kijcliill hatúrokon hclül tiirlt'•nhctik.
Budapest, 19-:Jfi. januúr 18.
I\ovrícs Orlii11
igazgató.

131-1936. sz{nn.
Figyelmeztetés a technikák foglalkoztatása
tárgyában.

Az Okleveles Gyógyszerészek Orszúgos Egycsiilete elnökségének útirata szerint. egyik-n1ásik
gyógyszertárban a ncn1 gyógyszereszi képesitésii
alkaJ111azotiak

(tcchnikúk)

!"ogJalkoz{a{ÚSa

llCill

:l

:!12.-100-1933. B. }ii. szún1ú rendelet cliíírúsain:ik
figyclen1hcvételévcl történik.
?\yo1nalt•kkal fclhí\·juk a gyógyszcrtúrak fclPlös vezctííit. hogy a tcchnikúk foglalkoztalúsa :i
Hirvénves köYclkcz1nl>nvck
terhe ;tlalt. nlindcn
köriiln~1{•nyck közölt esni'- n fent hívatkozotl rendeletben szabúlyozo!t 111ódon és az :ihhan tnegjclölt halúrokon belül türténhctik.

Budapest, 1~)iHl. januúr hó 18-ún.
/)r. Ta11/[t'r (;rihr1r
l\oritsá11s:/.'y ()tfó
ügyv. igazgató.
elnök.
l:J0-1936. SZÚ!ll.
Értesítés a Jóléti Alappal

kapcsolatos

ügyekről.

1\ Gyógyszcxészck ()rszúgos .Jóll·ti Alapja cl·

nökének
rncgbizúsábó!
értesítjük
vala111cnnyi
gyógyszertár t. vezetöjét, a gyógyszertárakban tar-
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tolt ellenőrző vizsgúlatok alkalmával szerzett tapasztalatok alapjún, az alúhhiakról:
1. A 1nagy. kir. cscndilrség tagjai r(·szérc rPHdclt gyúgyszcrvényck n1agÚ11\·ényeknt k tckinten1

j
1
J

1

i

cléik, tehút a vénynyíl\·únturló könyvbe bcvczelcn-

dtik és ulúna ·1 fillér júrull·k ro,·andó.
2. Az orYosok által sajút részükre „pro 1ne··
jelzéssel cllúlott, lovúhhú 1ninden 1nús kcd,·czn11.'i11ycs úron kiszolgállalotl n1agúnvény is járulékköteles, tehút a vénynyilvúniarló könyvbe bevezetendő.

3. A LIYO.J.-\ züld bcjclcnlli, illetve cllcnörzií
lapjának igénylése esetén, felesleges levelezés clkeriilésc cl"!júhól, kívúnalos az összegnek pústabélycgbcn. vagy póslanlalvúnyon való cliízclcs hcküldésc, a cél 111cgjclülésével. 1 P beküldése ellent:.hen a liYü.J;\ 80 darab bejclcntt.í (cllcniirzi_i) lapot küld. a fen111n:tradó 20 fillér pedig a portókültségct képezi. ;\ portóösszeg ugyanis 1nin<lenkor
20 fillér.

10, 33,

(j(jO/o

Ekzemálrnál, · kéz-, lábfagyásnál
viszketéscsillapító,
gyulladásellenes hatású

-1. Befizetési lapok. igénylése esetén, a GYO.JA
11zokat ingyen kiildi.
5. :\ 1n:q:.;únvl>nyl'k bejegyzl·s{;J'c szolgúlú, kiill•lf'ziileg eliiirl v{>ny11yil\·(111larl6 künvv1.•I 11e 1n a
GY<J,J;\-núl, hanei11 a gyógyszL•rész-ko~·porúeiöknúl
lehel beszerezni. ..\ vidl·ld gyógyszerlúrak a ;\lagyarorszag1 Gyógyszer{·sz Egyesületnél, a budapesti gyógyszertúrak pedig a Budapesti GvÓ"\'SZerész 'l'estliletnél rendelhetik 1neg. illetve f:.1rl~i-znak
beszerezni. 1ninlhogy ezeket a künv\·eket az Egyt'siilet, illetve a 'l'esHilet hitelesíti. ·
Budapest, l 9:Jfi. januúr 20.
J\orilsá11s:ky ()tfá

a ).{agya rorszúgi Gyógyszt>rl·sz Egyt>sii il't
ügyv. ignzgn!úja.
J\ov<Ícs Odiin
a Budapesti Cy6gyszPn~sz 'J'esliilet iigyv. ig.

17 i) ~-1 fJ:Hi.

SZÚlll.

Elveszett orvosi körbélyegző.
- 1\{•relenL :\. \Iagúnalkalinazollnk Hizlosítú Intl·zetl'nek
{~rtesítl·se szerint. u szl'kesf(iv:'1ros IV. küzigazgatúsi
kerülell•hcn n1üködii .l/aléfcr Lajos dr„ 20. sorsziunú körzeti orvos, a sz:'unhl'lyegziijl~t clvcszletle.
Ezl·rt az inlézel <1 20. szú111ú körzeti kezelüorvosi
!iZÚn1hélyegziít a forgalou1ból kivonl:i és nevezett
orvost egyelürc ideiglenesen a 99. sorszá1nú bélyegzővel látta el.

·-
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c\7. Inlr;?.e! kr;ri n gyógyszcrl;irnk fclcliis \'C7.cliiil, hogy a 20. snrsz:inni kiirzeli kezeJiiornisi J";_
lyegziiveJ ell;ito1t \'(;Jl)'t•ket a gyógyszertitrnk llt•
vlills;ík he, nwrl :tZ ltJ1t;zct a gyógyszersz:imJ:ikl>til
t'Z<'k iisszegé! liírli és ne1n ll~ríli llH•g.
Buclapl's!, 10.'HL j:111uür 2~·;;.
A"ovrics Üdün
ig:izg~1ló.

l\.orits<ins::.k!J Ottú

iit:r.rv. igazgaló.

22i-19Bfi. sz:hn.

„Nostra"~Comprimata

elöiiatok.

..\ Gyógyszcrt:irtula}do1tosok Gazdas;igi SzoJi.
ditris Fro1t1 ,,1\'os/ra"-mozgalm:iuak Elüira1 Gyiijlc•mé1tyéheu. az idiikiizhcn szerzel! lllpaszt"l"lol:
f't.lhasz1t:il:is:iva/, egyes comprimúl:ik eWirat:in:i!
\·:íllnzlat:isok„t eszköziil!iink. Az eliiirat módosil:í.sn/::1t az al;íhhiakh:rn közöl.iiik, arra kén·e kar1,;,._
s:dnkat, Jiogy az 19il5. él- 1to,·emhcr 9-ikén kt'/1
111. kürJe\'f;lleJ megküidült Elüirat Gyl/jtcmény fiizt'l/Jen, az ilt megjelöl! helyeken a \'últoztat:isnkal
kt·resz!iilvinni
szíreskedjenck.
-í. Atropin

:\.!ropin sulfur.
Sncchar. 1actis
An1yJun1
Sol.~ ol. p:in1ffini
"I'alc11n1

9. oldalon:
•5. Acid. phl'll!J/acthyl
Acid. phe11ylae1I1yl, h:1rh.
barb. lrth/. 0./0.
S.acchannn luc!is
10.0
S:iccl1arun1
1.2
Sol. ol. PHn1ffiui
l.O
A1nylu1n
gult.
'l'alcuru
0.05
0.15
:---13.0o 0.1:1
7 lllll]
10. old:ilon:
7. ..Jcid. phcny/m.•tfty/ brrrbitur. lrri>/. IJ.OJ:i.
AcicI. phenylac!hyJ harhiL
1.5()
Sacchtu·11n1 lactis
5.7;}
o.no
.·\n1ylun1
Sol. ol. p:irnffini
g1111. II.
'l':dcun1
0. J ;)

v.

-

8.0() 0.()N
10. oldalon:
8. Aniid(f::o1Jh('fl f(fb/. 0./0 f/r.

An1idazophen
Saccharun1 Iaclis
S:iccharun1
Sol. ol. p::iraffini
.-\n1ylun1
'l':ilcun1

8~ old;_don:
suffuric. tabi. 1/:i niyr.
0.03
8.77
l.00
gntt. V.
0.20
10.00 0.10

137

7 nun.

7 Olin .

10,(J

J .2
1.0
g1111. V.
0.H5

-

0.15

15. oldalon:

1 3.oo

o.1:i

7 1nn1.

21. Cndcinun1 hydrochloricu111 /(fh/. 0.01.
Codei11un1 l1ydrochl.
1.0
.Saccharum Jactis
7.80
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Az Tn!ézct kl~ri a gyógyszr-rlúrak feleliís vezct<'iil, hogy a 20. sorszú111ú kiirzeli kczcliíorvosi ht~
lyegzíivel ellúlott vt:·n~·Pket :i gyögyszcrt:ír:1k llt'
v:'tlls:ík !Jc, 1nrrl nz Inlt~zt•I a gyóg~·szcrsz;í1nhíkJi(1!
ezC'k iis.szcgét liírli l's lll'ln tl·ríli 1neg.
Budapest, l 9i!H. januúr 28.

l\ourics (jdön
igazgató.

lloril.~<Íns:ky

Otl<í
íigyv. iguzgalö.

22i-19.JH. szúni.
„Nostra"wComprimata előiiatok.
A Gyógyszcr1<írtulajdo11osok Gazdasági Szolidúris !;-ront 1 ,t\'ostra···-n1ozgalinúnak Elüirat Gyüjten1ényCJ1en. :iz idiíközben szerzett lapnsztalatok
fv!hasznúlúsúvul, egyes con1priJnúlúk elt'iiratún:íl
\·{tlloztatúsokat cszközii!tiink. Az eliiirat n1údosit:'1sokat az aláhlJinkban közöljük, arra kérve karl:'1r~
s:iinkat, hogy az 1Hil5. év novc1nbcr 9-ik(·n kt'll
Ill. körlevéllel Illcgküldölt E'löiral Gyiijte111t!ny fij.
zetbcn, :iz ilt n1egjclölt helyeken a vúltoztalúsokat
k<:reszliilvinni szíveskedjenek.

8 .. oldalon:
-í. Atroph1 sulfuric. tabi. 1/;i lllf/I'.
Atropin suifur.
0.03
Sacchar. lactis
8.77
An1vlun1
1.00
Sol.- ol. parnffini
gult. V.
'l':i lenin
0.20
10.00 0.10
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9. oldalon:
5. Acid. phl'll!Jlat!fhyl barb. tabi. 0.JO.
Acid. phcnylaelhyl h:irh.
10.0
Saccharu1n lnclis
1.2
Snccharu1n
1.0
.Sol. ol. par:.1ffini
gult. \'.
A1nyiun1
0.65
'1'nlcun1
0.15

1:3.00 O.l:l i 111111
10. oldalon:
7. Acid. phcnylaethyl barhitur. tabi. {).f)/5.
Acid. phcnylacthyl h:irhit.
1.:)0
S<1cl'hnrn111 lacfis
5. 7;)
An1vlu1n
o.no
Snl.. ol. pnrnffini
gutt. II.
'J':tlcun1
O.lö
8.00 0.08
10. oldalon:
8 ..·l111idr1:ophen tabi. O.JO yr.
An1idazophcn
10.0
Saccha.nun l:ictb
1.2
.l.iacch;:1ru1n
I .0
Sol. ol. p:iraffini
gutt. V.
.-\111yhun
0.05
'f':tlcun1
0.15
13.(){)
15. oldalon:

7 nun.

0.1:!

7

7

21. Cndeinn1n hyd rncltloricu111 tabi. 0.01.
Codeinu1n hydrochl.
1.0
Sacchnriun la e tis
7.80

111111.

JlllH.
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A1nylum
Sol. ol. paraffini
rra lcinn

Sajtóhiba az ex évi 2·ik sxámú „GyógysxerkUlön·
legességek kiegészítése és áiváltozásában".
A f. évi fehruúr hó 10-töl l~rvl•nyes 2. szú1nú
Gyógyszerkülönlcgességek kicgt'.>szilésc és úrvúlto-

1.0
gutl. V.
0.20

10.00 0.10 i
22. Cndl•inurn hydrochl. lul>l. 0.02.
Az eliíir:1l azonos az cliihhivel. cspk n
2.00
Co<lein. hvdrochlnr.
Saceharu1~1 laclis
H.80

llllll,

n 16. oldalon:
22. Codei1111111 hydrochl. tabl. 0.0S.
Az clöirat azonos :iz 0.01 Codein tahl.-\·al. <'sak
Codcin. hydrochlor.
3.00
S:1echaru111 lactis
5.80
19. oldalon:
.i10. Papaverin hydrochlor. !rthl. 0.0.í.
Papaverini hydrochl.
-1.0
Saccharun1
2..10
Saccharu1n laclis
2.-10
An1ylun1
1.00
Sol. ol. paraffini
gutt. \'.
'J'alcun1
0.20
10.00 0.10 7 llllll.
A il8-as cl<'íirat szerint készült Co1npri1nata
·rhenbroinini jod:iti 0.50 gr. cso1nagolúsúhoz nniennvihen ncn1 úllna rendelkezésre fHII'na s::ínii
livcg fiola -- barna s:inii Celophan-papir hasznú!andó.
Budapest, 1~l::Hl. február hava.

lllugyarors::.ú.yi Gyóyys::.erés::.
Egyesület Elnöksége.

zúsúhan közi.Hl Rhe1111u11u1.r 100 gr.
nl'n1

a..io

eladúsi úrn

P, hanc111 3.20 P.
Budapest, 19~Hi. fcbruúr hó 17.

/\orílsdns:ky 01/ri
ügyv. igazgató.
· :124-19:36. száni.
A G YOJA ellenőrxőlapoknak (xöld lapok) a
gyógyszerszámlákhoz való csatolása.

-

Fclhivús. -

A. betegségi biztosító intl·zclck részéről tiihh
esetben n1criilt fel panasz, hogy a szún11:1hcnyuj1t'ik a gyógyszerszúnliúkkal egyidcjüleg 11en1 csa-

tolják a GYOJA ellcnörzö lapjait.
A 309/1935. B . .\I. rendelet n1ódositúsa tárgyúban kiadott, 9021/1935. II. szún1ú B. .\L ren-

B 1 R 0 IB 1 1\!1-C IH 1 N 0 U INl
erősítő·,
vérképző·,

hízlalószer
organotherapiás

alapon

141

140

l<'ikal cbhiil a szcrnpoHlhól is Yizsgúljúk feliil t•s
az esetleges hiúnyokat pótoltassúk.
A szún1lák hélycgillclt~ke a kövelkezii:
200 pengöig
2 fillt·r.
200- 500 pcngiiig
fi fi!!l>r.
500-1 OOO pengiiig
10 filll•r.
l 000-2000 pcngöig
20 filh;r.
;;o fillér.
2000-5000 pengöig

delet 1. §-a .szerint az elleniirziilapot, .szabúlyszcriíen kitöltve, n benyujtolt szún1lúhoz kell csatolni. A gyúgyszerszúinlúk ak~iclúlylalan folyósítás:i
t·rdel.-:éhen felhi\'jllk :1 gyúgyszl'rlúrak fr·le!iis veze!i)il. hogy a hiv!1lkozott rendclethcn cliíírl cllcníirzc'ílapokat 111inden esetben esatoljúk a sz{unlúkhoz. n1crt kiillinhcn azokal a közületek (intéz1nl>11yck) szún1fejlés nt'.·lkül ju!latjúk \'issza a bcnyuj!ón:ik.

Budapest. 193H. fehruúr 2f>.

Budapes!. I 9:1U. fcbruúr 19.
l\011ács Odiin
iigyv. ignzga lú.

J{o11ács Odiin
igazgató.

]{oritsáns:::ky Ollrí
iigyv. igazgatú.

elnök.

i-HlG-t Ba6. szú1u.
Szigorú figyelmeztetés kartársainkhoz!

n\l --1 n:1n. szú nl.
Az áruszámlák bélyegilletéke.
Figyeln1ezte!és. ;\ ·rPsliih·l titkúri hív:llalúha ht·l~rkezctt j('\entl·sl'k szerint a pl·nziigyigazg:itósúg közegei <'gyes
gyógyszl'rl(1n1k úruszú1nlúit l>vekrc vissza1ncniíll'g
1111•g\'izsgúltúk. aliból a szt•111po11lhóL hogy azokat
a gyógyúrunagykcrcsk<!dtik. illch·c 1nús szúllítók
h('lyescn bl>lyegezlék-e fel'! Azokat a szúnilúkat,
:11nelyPk lll.'lll voltak n1cgfclelií szú1nlabt'.·lyeggel ellúl\·a. n1agukkal vitték l·s n1cglcletcztl~k . .-\ lelcll't
a \·unatkozó rendclkt•z(•st'k t~rll'ln1éhcn. az egycte111ll'ges ft leliissl·g alapjún a gyúg~·szertúrakra is kirúttúk.
:\[inthogy t•zt a YÍzsgúlatot húrrnely gyligyszcr!úrlian n1egisn1étclhelik. nyon1atékosan figyel*
1nt·ztctjilk a 'l'cstület t. tagjait. hogy az áruszúrn*

IJr. i\'(luu Hél11

.-\ }.!.\ V Betegségi Biztosító Inlfzetliil az a!úlJbi
átiratot kaptuk:
!.
„~\ l\lagyarorszúgi Ciyúgysz<·rl•sz Egyl•siilt•t lt~
kiulctes 1~lnökségl•nek, Budapest. \. l.. 1h•gl'diis

kt~l

1

1

\'.''

a

Sú11dor-utca 17. Folvó ev1 fl'hruúr hó 7*l·n az
Egyesület t. Elnükségél l·rtckPzlclrc hí\'luk_ :_1 sz.-i
gyligvszer!úrlian líirlfnt gyógyszerlu·lye!ll•s1lt•s deÜkti·1~nának a küztiink fcnnúlló egycz1nl>11ylit~ll lt·fektelell rt~lldt 1 lkt•z1."sek alapjún liirtl>nö 111eglúl'gyalúsúra.
„Az érlt•kezlelt•n n1cgállapítúsl nyert. hogy n
sz.-i gyógyszerlúrhan a tulajdonos veje . . . . aki
1naga is any:1gilag érdPkelt n gyógyszcrlúruú!, az
or\·os úllal receptre felírt gyógyszer helyett szap-

.........„liiiiiiiiiiiiiiiiii„„„•...,..+„„„„„„„„„„„„

,,~
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pant adotl ki. Ennl•lfogYa a nevezett gyógyszertár·
a :\f..\ V B. B. Jntl·zcll~Vcl fennálló szerziidt;s alnpjún. a lo\·úJ1l1i
gyógyszerszúllílúshöl
kizúrhaló
volna.
„Az {·rlckezlct azonban 1ncgfontol{1s túrgyú\·(1
!ette L. gyógyszerésznek a :\Iagyarorszúgi Gyúgy ·
szcrész Eg~·t·siilet elnilksl·gc últal púrlolólag Pliíterjcszlell azt a kl'rcllnl~t. hogy ez esclhcn 111Pg tekintsen cl a kízúrústól és c'i ennek cllcn{·ht>n Pgy
havi gyógyszcrszú111lújút. 111Ply havi 800-HOO pl'llgöt lesz ki. az okozott kúr 111egh"rílésl•rc fclajúnlj:t.
, ..-\ '.\IA \' B. B. I. vczcl\isf>ge 1nl>rlcgelve az! :1
köriilI11l~nyt. hog_v clsii ízben nyert_ n1cgúllapítúst
az l'lkö,·clcll visszal•ll>s. lo\·{1hhú. inert a ~Iagyar
orszúgi Gyógyszerész Egyesület elnöksége L, gyógyszertártulajdonos fenti ajúnlatút p:'trlolólag lerjeszlclte elö <'·s 111i\'cl L. tulajdonos az úru kiszolgúllatúsakor IÚ\'ol \'olt a gy.ógyszcrtártól, 1000 P
azaz cgyc:cr pcnyií bírsúg .it'llegével is hiró kúrútalúny 111egfize\l•sét elfogadja és l'llekint a kizúrústól.
Ezzel kapcsolalhnn felhívjuk a l. ElnüksL~gel
arra, hogy ez iigybt>n sajút hatúskürl·hen is indítson eljúrúsl. 1\.l•rjük ezt az úliratunkat az Pgyesiilet hivatalos lapjúban. a nevek rövidítl·sé\·ei közzétenni és a lapból egy tún1példú11yt hnzzúnk 1negkiildcni szíveskcdjl•k. Budapest, 19:30. február
hó 19-én, a ?\L\ V I3e!L•gségi Biztosító li1tl•zel. Lá:::dr
s. k. elnök."

1!.
„A Jfagyarorszúgi Gyógyszen.'5z Egyesület le·
kintctcs \'ezetöségének, Budapest, VI., I-Icgcdüs

Sún<lor-utca 1i. 5Z. A. D.-en 111cgúllapílott gyógyszerhelycttesilések
del ik ltunúval
kapcsolatban,
folyó é\'i fchruúr 19~én a t. \'czeliiséggel egyiillese1; lurtotl l·rtckezlcten 111cgúllapílúst nyeri, hogy
a gyúgyszerszúllittíshól 1núr ideiglenesen kizúrl G.
N„ to\':U>hú P. l's B.... -i i:.ü·ógyszerlúrtulajdonosok gy6gyszerlúraihan. :iz Ol'\'os úllal receptre felírt gy<'igyszerck helyett 111úst (kölnivizet, szappant)
szolgúltallak ki.
„Ennek kö\·etkezlélicn a köztünk fe11núlló
szcrztídl>s alapjún nc,·czctt gyógyszerlúr!ulajdono. sok a gyógyszcrszúllítúshól kizúrha!ók \'Olnúnak.
,.Az l>rtckczlet azonban n1l·rlcg:elte G.

:-.;„ P.

és H. gyógyszerészeknek a Jlagyarorszügi Ciy6gyszerl~sz Egyesület Eh1öksl~gc últal púr!olólag eJ(ilerjeszlL~lt azt a kérését. hogy <·z esetben 1nl·g tekintsen el a kizárúslöl és ennek ellL•nl'hen az okozott kúr 1negtérítésl~re útalúnyüsszeghen ti. B.
1000 pcngtd, P. és B. pedig GOO~OOO pcngüt ajúnl
fel. Figyclen1he vettük, hogy clsü ízben nyert niegúllapílúst :iz elkövetett visszaéll~s.
„Erre t'·s külön arr:i Yaló lckinleltel. hogy a/.
t>Jnlílclt gyógyszerl·szck ajúnlülúl a i\fagyarorszúgi
tiy{1gysz{'r{>5z Egyt•siih·t c!nök5l•ge púrlolúlng ll'r:1 :\IA \' Betegségi Biz!osílú
Inlt'•zt•l ligy\'PZt~l(i!-a··gt· (1. :\'.-nl•l 1000 peugü. azaz
l'!f!Jl':l'r f!l'll[Jií. P. l·s B.-nl·l fH•dig 600-!iOO peng<'i.
nzaz lu1/s:rí:~hr1fs:IÍ: fJl'll[JiÍ_, liírsúg jcHegéYel is
bíró kúrút;dúny n1egfizl'll'se clll'nl'hen, a kizúrús!c'il ebhl'll az t'SPlhcn kivl:lelt•seJJ eltekint.

jesztclle t•lii, l'lllll'lfogva

.. Egybl~ll közöljük uzl is, hogy az idciglc11esc11

l~w~~
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kizúrt G. X. rl~szl·re ll gyógyszerszúllitúst cgyidejiiJeg újból engedélyeztük.
„Fentiekkel az érdekelt gyögyszer{•szeknek a
~!agyarorszúgi Gyógyszerész Egyesiilettel sze1nln~n
fcnnúllú fegychni feleliissf.gt~ elhírúl(1st 1nt>g ne111
nyert, ntiért is felkérjük n 1. Elnfiksl•get. hog~· a
vissza<''lésckel clkövetéi gyógyszer{•szckkel szen1lH'll
s:ijút hatúski.iriíkhcn is szi\·cskedjcnek eljúrni.
,. .lelen útiralunkat kl·rjiík az egyesület hivntalos lapjúhan. a nt•vek riividítl•sl'vcl közzl•tcnni és
a laphól egy lú111példúnyl hozzúnk 111Pgküldeni
!'ziveskedjl~k. -- Budapest, 19:1(). fehruúr hó 2i-én.
A l\fAV Betegségi Biztosító Intézel: Lá:<Íl' s. k.

;;!!

1

LEUKOPLAST
RAGTAPASZ
azonnal tapad

elnök."
Ezeket az útiralokat nc111csak egyesiilelünkhöz
inll"zctl k0rcil•n1 alap,iún közöljük. hane111 azon okhól is. inert a ?\Iagyurorszúgi Gyógyszcri•sz Egy('siilt>I. n1inl a gy6gyszl'rl:'irtulajdonosok orszúgos
l•rd<•k \"t;dellni szt•rve. rendünk erkölcsi. túrsadaltni
t~s g:1zdasúgi jc'ili•tt>nek y{>dehnl>re. ápolúsúra lis elc'itnnzdítúsúra hivatott. Ez teszi kötelességl~vé egye~iilcliinknt'k. hogy
inindcn olyan csclek1nényt.
:11ncly jogszah:'1lyha. vagy n gyógyszerészi etikúha
iilkiizik. súlyosan elítéljen. üldözzön Ps a jövc'in•
il~ en kinüvl>seknek (.'}ejét vegye.
A ).{;\ V B. B. T. útir:dúYal kapcsolatosan nyo111<1\l~kkal f1.:lhívjuk l. h:arlúrsainkat. hogy a vt~
nyt>n felírt gyógyszerek helyl'llPsíll"sl>lt'íl fell<"lleniil
tartózkodjanak, s a gyúgyszl'rkiszolgúlúsnúl gyógyszt>ri·szi csk.iijöknck 1negfcleliíe11. lelkiis1ncrctcst•11
j:';rjanak el. Egycsiilclünk a jövőben u1ég szigorúli·

....

MAGYAR GYÁRTMÁNY.

VEGYÉSZETI GYÁR R. T.

BUDAPEST,

'.-:~1

.

XIV., l<OMÓCSY-UTCA 41.

.:<
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IL IE lUJ 11{ 0 lp> ILA S) l
(Collemplaslrum Zinc. oxyd. Ph. Hg. IV.)
Kórházak, klinikák, betegségi biztosító intézetek
stb. részére, valamint az OBA terhére is sxabadon
rendelhető.
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han forrt> őrl·\0(
·· 1fii·
1~rdckében n

a

•

"\'0"\'SZC.,
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°··
n. · · 1csz1

'zon. 11ogv egyes <ry ·

1

~ar

1eputúeiúj·i

.
'
Ineg 1oro 1lassrk.
;., ~h}~sule!unk elnüksPgc a !\I:\'r B B 1 .··
ILsc szerint. a sz·l1J'Hvt·1l·1
I" .
. . . koz-vi.'isz:u~lt'sPket cl!·o:~ • .; ' • .11 (' Jarasl lanusífoll <~"
•
- -· . ,
\ \'C 1O rryugrszcr{•sz •i·I 1
.
a Jcgycln1i cl t"ír.- .1 •. '"'· : · •• · .e\. \l' szc1nlH·n
• • <1.s
is 111cg1nc.htolta.
lludapcst, 193G. fchruúr 28.

gúsolhaló rna 11 aÍ·irt.-is··,
I;-„ .

„.

~.

' •· •

· · o. ogy;i;;zerl'szc>k 1\ilo-

l\<~;itsáns:::ky Ottó
ugy\·. igazgató.

Dr. Tau/fer <;úbur
elnük.

112-19:.ifi. sz:hn.
Az Altalános önsegélyzö Egyesület vényeinek
számlázása.
-

FelhiYú.s. _

Fc!híYjuk 1 t·1nj·d 1

1

r1

1

1

:\ltalúnn.s ()n.scg.é!,:~:í' ~.~. , .~) "t• nit·.l :~JT:l. hogy az
• 1
•
• '
-l:'.l\CSU el n'SZ{'J"(_• 1·1· .. 1 ·1
-:) - .
· ·
\ szo ga 1.1 ott \"l'll Yek lenf , · ,
.
'b e1.JC 1i1) " honapon hPliil s· „ 1·
. , 1 ·1
z.~uc o '· Illt'r! ellenkczii esclhen •1z !· 1"1" . :-.11H aht•zst>ueJ·ht'
iill\OZne
·· . L
·
• ,o \ d lZl'll'.se Ht'„ 7 \ '
1
".

_Lgyancsak ez alkalonunal fclkl•r'1iil·

s.unkat, hogy a fenti er•ycsii!

.. \ 1. l_:igtúr.k iszolgúl lat :Z~a l~ orc la 1~~~r~·}i1l~r~·t"11 I~~:--~l'n~'í
'~_len a recepteket olYanforn ,· 1.- ~.„
.din: zo1iiJ-J·eJ
·. fPlc i.in
· · \ \ · 1iog\" nz C"V1k
.. - .iss,d\
· cl hl'h'P"·
· .,,.,
1
111·"tsi1· f •I, . · . ·
n:
· · ,lz Pl'C( c!i vl-n\Tc- ·i
'· \ e L • 1 'enyn1asolatra jusson.
· · '
Budapest, l H:16. 111úrcius ·L

~~:{>gyszerek

l\ourícs Üclön
ig:.,zgaló.

.

·'

lJr. tVrtff!J llé!u
~lnök.

IO

,,
:_\··\
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150-lHaH. szún1.
A közgyógyszerellátás terhére történő szabály·
talan gyógyszerrendelések.

l'.:!a-1U36. szúni.
A Magyar Aranykereszt betegsegélyzö egylet
új helyisége.
- l~rlcsil1.">.s. ~
:\ ~Iagyar .Aranykc1·eszt heh•gscgi•lyz\i l>s ti·llletkczl•si egylet
(czrliitl: ( )s1nann)
\'l'ZCl('\sl•gl'
közli, hogy hivatalos hclyiségl·t az I. ker. Allilnkürul 50. sz. alól, a VIII. ker. ,Júzscf-ulca t;J. fiildszint 4. szún1 alá h<'lyczte út. .A hivatkozott l'gylel
ezentúl az esedékes gyógyszerszú1n!áit l'Z új helyiségben {·s pedig 111indc11 hónap clsií csíilürtiikl·11
fogja kiegyenlíteni.
Budapest, l~JaH. n1úrcius hú H-l·1i.
f\011<ics Üdii11

J)r. :\'O!f!J Bé/11

igazgató.

elnük.

- Figyl·linezlet{•s. Szl·kesfiiYÚl'<is tísztifc'ior\'c1súnak köz·
l{•s(' szerint tiibhízbPn í'liifonl11lt. hogy Budapesten
lukó szl'gl·nYck n"sz1'•re \':tl:nnclYik
kiirny{•ldieli
rl'ndelc'\ 'i11t(:zetl1en a kiizgyúgysz~rc\lúlús iPrl1l·re
\'aló rendelt>sre fcljogosíl(dl
or\'osok úllal írni!
rL•ndclYényekct J111dapPsli gyógyszerl(irhan kl•szilleltek el.
FclhíYjuk l. h~ar\úrsnink figyeln1l·t. hogy :iz
ilyen ren<lelY·l·nyt>kel TH' kés:ítsék l'l l's a hetegl'!
figyeln1ezl1.•ssl·k arra. hogy kezelteti'se Yl>g<'tl \':tl:i·
incly. lakúsa szerint illell•kes hatósúgi orYoshoz
forduljon.
A rendc·ll·sre jogosult hatúsúµ;i or\·osok néY ·
jegyz\'kl~t n tiszli fiior\'osi hiv:il:d 111úr l'Z 0Yhl'11
kiiziille a gyúgyszerlúral:.k~d.
Budapest. l 9:Hi. 111úrcíus l H.
l~u,lapPsl

taH-tHaH. szú1n.

lótékonycélú adományok gyüjtése.
- l\l•rcle1n. 'l'udo1núsu11kra jutott. hogy a Kcrcskt>delnli
{•s SL•gély Egyll'I n1eghizollja azzal :i kl·rl·sst>l kl'rcsi fel a gyúgysz1.•rtúr:1kal, hogy az egylet rl·szt;l'l'
jútl·kony cl•lú ndon1únyl adjanak.
Felk<'·rjük a 'l"estlilet tiszl('lt lngjai!. hogy lll'\'l'Zell egylet 111cghizollj:'ll anu·nnyihen ilyPn
ligyheu hozzújuk fordul. ·- túrgyalús y(•gell a 'l'estület el11iikségl·hl'Z utasí!súk.
Budapl•sl. 1H:Hi. 1núrcius 12.
f\11p<Ícs Odiill

igazgató.

J)r .•\'ay!} 1Jé/t1

l\0111Ícs

/)r ..Yr1y!f U/·ff/

Odii11

elnök.

igazg:itú.
;ifJB·-1 naH.

SZÚ Ill.

Dr. Csipke Zoltán egyetemi m. tanár,

fővegyész

könyve.

:\júnlús.

Dr. Csipí.'t· Zoltún cgye!L•n1í 111agúnta11úr, fiiYl!g\'ész kartársullk a .,:S'cn1hi\'alnlos Gyógyszerek
és \regyszcrck Yizsgúh~ta és :\lkahnnzi;sa'.; cín1li.

______......_________
elnök.

l~~

t~-
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1núrcius végé•n 1negjelenö kflnyvc;re hirdet ('}iífize·
h.".st.

'fekinlC'ltcl arra. hogy a 2fl0.fl~0-1H:1-L B. ~I.
szúrnú rench•lc>l 15. ~-a az újahh gyógyszer('k is1nerle!és(;f 1nagáhan foglaló val:nnf'l>· szakn1unk(1nak n gyógyszcrtúrhan való kiitelezti 1~1rliisút ír.ia
elií. l·s hogy a könyv kitíinö szerz(íji·nek közisn1prt
nagy késziiltsége folytún. pJiírelúthntólag elnH;l<>li
{•.-> gyakorlali szcn1pontlHll egyaránt szüksé>ges tis
hasznos tudnivalóknt t's útlinigazílúsok:il fog lartnlinazni. a könV\' heszrrz{•sl>l a t. tagoknak szívl's
figyeln16he ajún.ljuk.
A könyvhöz dr . .1/CJ::so11yi Súndor 1nin. tan.,
:iz Egyeten1i Gyógysz(•ri•szeti Inll;zel vezetiíjl' írt
t·lc'iszót.

A könyv úra eliíjeg~·zl>slien 8 P. an1ely :1
kiinvY átv{•tclckor fizclt'IHlíi . .-\ kiinvvel a szprzii1d·I .lehel n1cgrendclni (\'[II.. Olliíi-úi 211.}. dc n1Pgn·ndelhctö a Tcstiilet titkúri hivatala útján is.
Budapt>sl, 19i3G. 111árcius 24.
/Jr. Ta11ffer (;ribor

elnök.
/Jr. ,\'ayy néta
elni)k.

l\orif.wíns::ky Ofló
iigyv. ignzgató.
J{o/J<ÍCS {)<ffill

ig:izgató.

sz.
A hat órán túli árusítás korlátozása a
gyógys:z:ertáral<ban.

18·1-H:~H.

Az elnfikségnck tudo1núsúra jutott. hogy illcl{·kleie11 oldnlról ellenörzik a gyógyszertúrakat ah:,:111 a tekintetben. hogy n nyilt árusítási üzletek

zúrórúja ulún, illctüleg azok : k'<itt~lczti rnunkaszii·
ncle alatt ne1n úrusíl:111ak-c olyan készílniényekPl
és tárgyakat, :uuelyek :i 2H0.570-193·L sz·'unl;
helügyrniniszleri rendelet 2. S-a értelinéhen az" ein~ített idö~en nen~ úru~!thatók. Ennt~lfogva felhivJ~tk a gyogyszertn:·ak flgycln11."t arra, hogy az cni11,tctl rcndeletLen fogl.altakal a legszigorúbban tart.sal~ he ..A~oknak a kl'szít111{:11yeknek (~S túrgvaknak
a Jegyzek.cl, ::unelyek () órún túli úrusitúsút ·az Plll·
lílett r~1Hlclet lelíllotta, a 'festiilct EgveznH~ll\'{'
annak 'icle.1·é11 külön le11,·1•111·.1tl1·.111 J.:ozo
•• ··11 e - a "YÓ"Vszerlúrakkal.
·
h.
'"'·

Budapest, 19ilfi. úprilis 1.

I\.oodcs ()clön

igazgató.
!il7-··l~l:-Hi.

/Jr. ,\'uyy Hi>!u

elnök.
szúni.

Felhivás az egységes összetételű gyógyszerek és
gyógyszerkülönlegességek eladási árainak
tárgyában.
. . ~f\ibb c.sctb~n cl_c'ifordull, hogy a gyúrak (cUí:dlitok) gyarll11:u1ya1k úrút \'Últozlatlúk {•s crriil
kiirle\'élhcn ~rlesílctlt.'.•k a gyógyszertúrakaL J\arlúrsaink közül szátnosan fordultak azzal a kl~r
dl·ssel egycsiilctcinkhez, hogy a gyárak körlevelúl1en feltüntetett úrakat az értesités kézhczvételélií!
\'agy pedig a rninisztcri rendelettel jóvúhanvull és
a szaklapokban közölt úrváltozás n1e•rjele~lésének
idiipontjútól kezdve kell-e betartani? b

' ,
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jus 1-évcl nevezett körzeti kCzqlöorvos nz ideigle-

Tújl>koztntúsul kö::iiljül~. hng~· a ~Ii~~~·-n~·o,rGvÓ"\'Szert·sz 1<..gyesulct
al lai
l'"~izz~ tett
b.
- 1 . . 't ·
· 'Irv·tlto
'O"'\'SZ:~rI·iilönlc"CSSt•gck
>:1egesz1
l'SC
l'S
G
„
\ b . _..., ~
b
•
1• ..< 'f 'sz : : ~." -cín1ü érlcsí\Csl. a ni. kir. ()rszagos .. \OZl:f:.l'." .z.is.l
1 ..
J l 'Y!JlllllSZ
s(·giigvi Inll•zct javaslata u :!Jl.JHll, a l(' u:.,: : . :. :• , · j "\'.J'I 'JÚ\.:l (•s C"YSZ{'l'Slll!lld l\Jegh.i\,\JOZZ,\
t l'n11n1
• ,
1an .• .
•
•
t'>. •
_ •
·!· ,
, • . - is ho"Y niclv nap\o 1 ervcnycsc'" •1
az ll1opon 1o 1 · ·
:::i,.- •
•
•
'!' •I .- t . . i I"0 ny(J<rvszcrkiilönlcgcssegck 1:-1-J ar:n.
e\,~ . dZ
<_ .
kl1zG;~n vúllozó piaci úrak n gyógysze_rlan ela~las1
úrakat ncn1 hefolyúsoljúk.
gyúgyszer_cszn_ck. ~~~;~~da gyogyszc1 ku on.
. .·t liclt"1"J·111iniszter
adt l1g.
anug
._.
1
·
•
k•gcsségek úral
n1eg 11t~111 vúlloztalja. azokat a ~orúhhi (~rlcsítl·sekht•n 1ncghai:'1rozotl úron kell 1>:1szolgúltatni.
E•rvidejlilcg klizöljilk, hogy :i .. G~·óg.~·sze1:kü.~
t>.
'
' •
'
•t'l'SC cs
' :.1 ry·'d!OZ'IS'l
('llllll
Iönlenessének
kH•geszl
•
·• · •
..
C''\'e~iileli t:>hiY:it:i\os l·rlesíll•s a jii~:rt11en , . lwlugyn~fniszleri rcndl'lctre - a türzskonyvezt•s1 szún10kat is fel fogja tiintelni.
Budapest. t uan. :"iprilis 7.

,. „,,·
sz.1 0 1

11escn hasznúlt 9H. szú1nú hl'.lyegzíí kiesen'l<·~H•vpJ

újra hi1sznúlalha veszi.
Budapest, 19:10. úprilis 1i.
!{ooács (jdiin
igazgató.

Javítás az egyesített gyógyszerárszabásban.

A

. (·.1·,1,·,·,,
]~•()lJ([CS

' ,„' ' "

ll (,

'I' ii. ii.::izg:ilú_j:1.

nns-1 n:111. szúnJ.

Az •Egyesített Gyógyszerúl'szabás 14-ik oldalún

felvett Adigan pulvis úra 1 g 5-1 fillérre javítandö.
228-193{). sz.
Figyelmeztetés hamis vények tárgyában.

'fudo1núsunkra jutott, hogy a szék·csfiíyúrosi
gy6gyszcrtúrakhan egy szélháinos dr. Perényi 'l'i~
hor orvos, Bpest, I., Kékgolyó-utca l·L szún1 szii\'egíí fcj!Cccel cllútott rcndclölapra szabúlyszerlien
kiúllított ,·{•ny alapján n1orphiu1not igyekszik Jieszerezni. Figychuczteljiik a 'l'cstiilet t. tagjait. hogy
ilyen nevii orvos Budapesten nincs, a vénylapok
ha1nisak, lchút azokra gyógyszert ne szolgúltassnnak ki l•s a Yény hc1nntatóját rcndiirrcl igazoltas~
súk.

/\orifsríns:ky n1t1í
:'.\I. (iy. E. ii. igazgatója.

21~1-1Han.

ll:oril.wins=l"!J Otlrí
iigyy, igazgató.

szún1.

Dr. Maléter Lajos intézeti körzeti, ~ezelőorvos
számbélyegzőjének kicserelese.

;,!

Budapest, 19aH. úprilis 21.

:\ ~Iagúnalkahnaz~ittak .!Hztf.)sitó ~nl~zc_l~: l~ö~li,
horrv dr. Jlalélcr La.ios korzcti kezcloo1 \ os ....
sz{~~lÚ szú1nlH"lyegzéíje n1egkPriilt t'·s azt 19:in. n1a-

?·

l\.ovács Üd6n

2+

/Ni

;,;:

~

·~

igazgató.

Dr. iVagy Béla
elnök.
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809-193G. szám.
Figyelmeztetés gyanus orvosi vények tárgyában.

'föhb gyógyszerlúrhól érkezett bejelentés szerint „dr. Heich Béla v. kórhúzi alorvos J(ispest.
Ollüi-út 172. sz." nvun1talott fejlécű vénypapiron
kiilünhüzö kábitószc~·ck rendeltettek. Felliint, hogy
az ilven vények.kel rendszerint a késii esti (Írúkhan Jelentkeznek. Egyébként is gyanus körüln1l'.·
nyck játszódtak közre s így az Egyesület és 'l\.·sHilel érdeklődésére megállapítúst nyert, hogy dr.
Hcich Béla Ol'\'OS, úgy Budapest-Székesfih·úros,
111int PCsllncgyc részérül - tekintettel arra, hogy
a füvúroshól és a 1negye lcriileléröl eltávozott nz orvosok nyilvántartójúból töröltelctt.
Felhívjuk· a gyógyszertárak t. fcleliis Vczctilit.
hogy nevezett orvos neve alall rendelt kúhítúszere·
kl'l tartahnazó vénvekkel szctnbcn a legnagyohh
eHivigyúzatot tanu~itsúk. inert valúszí;1ii. hogy
t>Zekkcl visszaélések kövcllctnck el.
Budnpesl, 193U. n1újus hó 18.
l\oodcs űdön
ügyv. igazg.

l\orilsdns:ky Oll<í
iigyv. igazg.

Elveszen orvosi körbélyegzéS.

A ;\lagánalkahnazoltak Biztosító Inll'zctl·nck
tü.1107-19:16. sziunú l·rtesitésc szerint dr. Farju
l~:'ihnún inll·zcli körzeti kczcliíorvos (lakik: Ki~
pesl, Szent I111rc herccg~út 120.) fail. szúrnú kör·
zcli hl>lyegzlij.ét t•lvesztette. Az intézel az elveszett

ki)rzeli hl·lyegzc'íl n forgalo1nhól kivonta l~S llt'V<'zctt o!'vosn:ik :i HN. sz:'unú kürzl•li hl~lyPgzc'it
adla ki.
Az Intl·zet kt~ri a gyógyszertárnk felcliis Vl'Zt'·
tilit, hogy az áa sorszún1ú körzl'ti ht.'·ly(•gziivPI e!lil.!olt vt·nveket n gyógyszt•rtúrak ne vúlisúk hl'.
11:crt autH;k ellen(·rtékl·t az intl'zel a gyúg~·szer
sz{11nlúkLól törli t~s IH'lll tl·ríti 111l'g.
Budapcsl, tn:-HL július hó 8.

l\ovács Ödön
iir;yv. ignzgató.

Prcycr l)t•:s6 lilkúr.
iigyv. ig. helyPI!.

l:2.:H>-19iJ6. sz.

A „gazdanikotin" eladásáról.
- Értesítés. A 1n:igyar kir. Dohúnyjövedéki Központi Ig:izg:.ilósúg f. l·vi július 28-iki keleltel 28.043-lH:Jli.
\:. sz. alatt l·rtcsitctte egyesiilctün.ket, hogy a 1ni11tl
síirübh~n eliiforduló panaszok arra engednek köYetkcztclni: a gyógyszert~irak -- dacúra a részlikn·
rHcgkiildi.itt körleveleknek l·s a szaksajtóban kéizz(:lett érlcsíll·snek, - a gazdanikolin cladúsa feliil
nincsenek kelh'íkép{'ll tújékozlal\·a.
A.z igazgatósúg felkérte egycsiilctiinkct, hogy
újból l'r!Psílsiik a gyögyszcrészekcl a gazdanikotin
rladúsúnak 111ódoz:itúról. 'rudon1úsúra adjuk lehút
n t. kartúrsaknak, hogy a gazdanikotin kiszolgúltatúsúhoz, a községi clöljúróságok últal díjtnenlesen kiúllítandó 111ércgjegyen kíYíil senHniféJe nHi~
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igazolúsra nillC'S sziiksi·g és a gyögyszerlúrak :iz
úl!aluk 111úr eddig is vezetett n1{•regkö11yviin kiviil
Sl'n1n1ifldc külön ft•ljegyzl·st IH.'111 kiilelesek V<!Zctni.
Budapest. l 9:J!i. {•vi :iugus·ztus hó :·I.

h"orilsáns:ky {)fiú
iigyv. igazgató.

dr. Ta11fft'r G1ifH1r

elnök.

12-l()-t9ilH. sz.
A csendőrségi vényeknek a „Vénynyilvántartó·
könyv"-be való bevezetése.

- Fclhivús. A GY(),JA elnökségének értcsité.se szerint is·
1nétcltcn előfordult, hogy a gyógyszertúrak a csend·
íirs{•g r{•sz{~rc kiszolgúltatolt és a beteg vagy hoz·
zútartozója által kifizetett 111agisztrúlis vényeket a ,
(iY().J:\ szcn1pontjúhól ne111 kezelik szabúlyszerüe11.
.A GYOJ:\ c\nöksl•génck fclkért'.·sérc felhívjuk
valan1cnnyi gyógyszcrtúl' t. vezctöjét, hogy uz c1nlitell vényeket. n1int tnagúnvényekcl a jövőben
szahúlvszerüen kezeljék, illetve kezeltessék, azaz
a Vén.vnvilvúntartó id.Jnvvhc vezessék he, az clii·
írt szain'tlvszerü GYO.JA -bélvegzüvel, kel!czéssel és
sorsz{unn{aJ Jússúk cl, n1crl 1~1ulasztüsuk kihúgúsi
cljúrúst vonhat 111aga ulún.
Budapest. 19aH. augusztus hó :3-ún.

l\ovács Ödiín
iigyv. igazgató.

l\orits<ins:::ky Ottó
iigyv. igazgató.

129i~-1936.

sz1ín1.

'

-

Az egyetemi béiratkozások.
- l"clhivús. :\Ii~1thogy .az egyelen1i heiralkozúsokhoz a jelentkezl'sck inar 111egkczdíídlek. az egYcsiilel felhívja azon .. gyó?yszerész szüliiket, aki!( a szegedi
esyc~cn1' korzctehcz tartoznak, hogy gyer111ekeik
kl'rvcnyel a szegedi egyelc111hcz nyujlsúk hc, nierl
a tapasztalat szerint az cgyclc111ck a feh·ételcknél
:i lakóhely szerint szclektúlnak.
. .Az <:d~~igi. la~a~ztalalok azl n1ulatjúk, hogy ,J
k 1 izoklalu_sugy1 n11n1sz~cr últal a szegedi egyeteiure
vonatkozolag
az. ott fclvchetii gVÓ"\'SZcrészh·ill'"l·1
' '
. o.
• t>'
to. \. rt'.sze_rc tnegallapítoll IPtszinn nern volt igén~·he
\'c\·e es igy a7; ~gy:tcinre jclcnlkczi_i ifjüsúg sorúl.J<:~1 nag?· lorlodas allnt.t clií. :unit rnúské~pen ineg~
;.;7;unletn1. netn lehet, 1111nthogy a hallgatósúg azon
resze,_ t~k1k. a ?Zc?.edi egyetc111 körzetl>hc tartoznak.
ott ker1k felveteluket.
Fclkl~rjük kartúrsainkal. hogy ezen
köriilrnényrc a gyógyszcrtúrukh:u~ n1liköd<'i e"velcnire
J_Jciratkozni szúndékozókat figyeltnezlelni s~fyesked
Jcnek.
A. szegedi egycte1ni hallgatók többféle eltínY~
hen részcslilnek, különhözii úll:uni. lúrsadalrni f~lckezetek últal fentartott diúkjóléti intézn1Pnve!·
stb. réYl~n.
· ..

Budapest, 193(i. l>Yi augusztus hó li-én.
J(oritsáns:::ky Olló
dr. Tauffer Gábnr
ügyv. igazgató.
elnök.
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12H7--193H. sz:hn.
A gyógysierész leány- és fiúotthonba való

sz?z pcngi). a Fiúollhonhan az egPsz l<llll,\Tt• ( l 1)

honapra) 226.- azaz keltiíszúzh11.szonhat pt•ngii.
. Az otthon díja kc't n•.szlethPn fizelhelii. Ps pedig: elsii fele a jrlcntkezPs alkalnuívnl. n 1núsik
i'<'l<' pedig n If. félé,· 111egk(•zdl'sP l'liítl. Enni°'! ki·
.'>t·h~; ré>szl{'!ck csak :il1!1an az PSP!)1en <'nged{•lyl'Z·
hPto.k. ha a f<'l;·cll hallgató t;dl'satyja gyóµ-Y~7.l'I:l:'irl11hqdonos, aki a rt;szletek pontos lllC'"Íizt>ll';.;{•n'
ir:ísh:1n kötelezeltst•get vúll:il.
n
A löhhéYcs tapnszlalat :!l:1pjún a h•:ín,·- <;s fiúollhonhn Y:iló felvélelrl' jelenlkezii h:dlg;11ó 20.·-·.
azaz húsz pengő lel!{u·i hizlo;.;ít6kot larlo,zik ll'h;lht>
hPl~·czni, amely összeg(•( az 1>yJ,:(izlit•11 okozol!
eselleges károk levonú;.;a ul:ln -- a fa1H;\' hPfPjt'z1•sekor az egyesület iig~·yifcli irodája ,·issz;1fiz.el.
-- I;:zt az intézkedést az cg,·psiih•t anv:igi i'r<i<·kl'inek kötele.s n1cgl'íviisa lelte .szíiksl'gl'Ss.t'. '
Budapest, 19:rn. (·yj augusztus hú 17-1•11.

felvétel.

A

Fc!hivús.
:\lagyarorszúgi
Ltyógysz(•rl·sz

leúny- és diúko!thon

n1cgüresedett

Egycsiilcl

helyeire az.

1H:lli-,..,...;)7. lané\Tl' púlyúzalot hírdctünk.

Az iircscdl•sben lcYli hciy(•kre púlyúzhatuak:
vidéki gyógyszerészek gyógyszerészhallgató leúnyaí, illetve fiai. Elsüliben oly szegény·
sorsú, illetve SZl~rény viszonyok között levií gyógyszt~részck gyennekci vételnek fel, akik annak ide„
jén a szék.húz 111cgten„~n1!l·séhcz ado1núnyukkal
hozzájúrultak.
lla vidéki gyógyszcri!szck gyógyszerészhallgah'1
gyer1nckci nein jelentkeznek kcllii sz{uuban, akkor
gyógyszerészek 1nús fakultásra beiratkozott gyer111ckci kerülnek felvételre.
Felhívjuk az igényjogosultakat, hogy bélyeg
llll~nlcs púlyúzati kérvényüket az 19:36-:J7. tan·
évre szóló egyctcrni heiratkozúsnk i<liípontjúig lerjl!Sszék hc a ~lagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület központi ügyviteli irodújúhoz (Budapest, VT.,
llcgcdiis Sún<lor-utca 17.).
1\z egyesületi clnöksl~g fenntartja 1nagúnak :1
jogot, hogy a kérvényben felsorolt adatok okn1ún~·
szcríí hizonyítúsára a púlyúzóknt fclhhja.
.Az otthonok díjai: lnkús, fiítés, vilúgítús, úgyucrníi használat és nzok rnosúsa, gúzrezsó, H!etv\~
villanyfözö hasznúlnlúval együtt a Leúnyollhonl>an
az egész tanévre (10 hónapra) :·HJO.-, azaz húrom(~lsüsorhan

l\nritsá11s::.k11 01/á

dr. Ta11ff1-r r;ríhur
l'lniik.

iigyv. ign~guló.

l:fJ7-·-19:-ifi. SZÜlll.

A gyógyszerkUlönlegességek elöállítóihoz.
FclhiYús. -

..-\ 238.H~1H-l O:.J5. XfII. h. B. :\I. sz. rcndeh•t
szerint :iz cgysl·ges üsszPlt;lelií gyógyszerek <;s
gyógyszcrkiilönlcgrss\•gck :'1r\·:'ill(1z:'1sút a :\fagyarorszúgi Gyógyszer{~sz Egyesület fellerjeszlt'st· a.l:tjl·
.!án, a 1n. kir. Or.szúgos h'..özegészségügyi Int{·zel
.1nvaslatára a 111. kir. Beliigyminiszler hagyja jóvú.

"
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452-1 H3H. sz.

A nliniszteriun1 csak azoknak a gyógyszerkiilönle-

Ertesítés.

gcsségeknek az árvúltozúsút, illetve kiízz{>t{•tcll·t
hagyja jóvú, 1nclycknck hejclentl>sc a 200-l9:Ja.
B. f.L szúnunal kiadott szahúlyrcndcletnck 111egfelelöcn történik.
Hövid úton törtPnt felszólitúsra felhívjuk :tz
l'gységes összetételi\ gyógyszerek. \'alan1int gyúgyszerkiilönlegcsségck gyúrtóil. l1ogy gyúrt111únyaik
úrvúllozúsúról vagy közzétl·tell•riil a }.[agyarorszúgi
(iyógyszcrész Egyesülethez törlt'.·1úí !Jpjclent0s alkaln1úval tiintcsst'.~k fel n t(Jrzskönvvczl·si sz{unot. A
fcntchh idézett· szabúlyrendclet s.zerint csakis azok
az egységes gyógyszerek vngy gyógyszcrkl·szíl1nl~11v('k úrvúllozúsai lehetiik kiizzt'." a111clvck - c\iiziílcg türtl·nt hcjelcnh's alapjún, ak:h: úrcniell·s.
akúr úrlcszúllitúsról van sz6. jó\·úhagyattak.
::\z icliíközi Úr\·últozúsok rendszcrinl haYnnta ll•telllek közzi' s a kihocsúlntt Úr\·últozúshan fcl\Untctctl
napon ll~pnek i'rYi'nylie. ,:\ llcj<'lenll·snek 111i11dt>nkor a hú lf>-ig kell 111egtürté11ni. nu:rl a kl•sc'ihil
l·rkezettck n1úr csak a követkczc') Úl'YÚltozúsnúl YC·
hetük figyeh.•n1!1e.
Budapest. 1n:·IH; augusztus hó 2-1.
dr. Tff1tfft•r (;á{J(Jr
l\orifsríns:ky Olló
elnök.
iigyY. igazgató.

, ~~clh~vjuk. ;_~ Budap''sli (iyógyszcrészek EgYl'Z1nt'll}ClleI~ ta~yllt, hogy az iize1ni ennedi'llvel ilirli
az l~"Yl'Zllli>n\'
s;. 1 c1: .. .-J. ·
]11ugykcrcskl'd1Jknek
.• • t lf
•
·
t->. .
•
- ·' 1 ),\ \ Z,I 1.l hUl
;:ozzt~ e
I~c\·soral Hichter· (icdPon \"'"\·1'sz.cJ1'
.
("
J ·
"ti
·
gyar
rl. ( .SCl',\.l'SZ·U. fi:J.) ci'gg('j cg{•szítsl~k .ki.
Budapcsl, 1H3H. :iugusztus 25.
!\ ourics (h/D11
. igazgató.

elnök.

1:lf>H-1 H:·HL sz.
Hiányosan kiállított MABl·vények.

-

l~rtcsítés. -

:~ '\Iagúnalk:ihnazollak Biztosító lnli'zc!c kl·ri

a gy1~~yszcrtúrakal, hogy az olyan vi'nYekcl. ainclyckr~.'~ a. tagok szc111élyi adatai, az or,:os szúinhi'·
lycgzo.1c t:s a keltezése hiúnyzik, ne ki'szítsék cl.
1n.crt_ az ilye~1 Yényeknl·l az cllúlott jngosulls:'I'':;
kt•!se~cs. lehat az Intl·zel az ilyen \'t•n\·ekrc J~i
szolgall:1tolt gyógyszerek l•rll·kél ncn1 fiz~ti J·i .\·
.
' . • z
1 1• 1
1„
n l'ZC a \.orzcll orvnsokal a Yénvck pontos ki:Hlílús:'tr:i egyidejíílcg fclhívla,
·

VJ E INI T R 0 1. A X·C Hl INI 0 1 N
hashajtó csokoládé
görcs nélkül pépes ürülést hoz létre!

!Jr. 1\'agy Bt;la

Budapest.

ID;HL .szeplen1hcr

l\orilsrí11s:ky ()lfú
a ·\I. Gy. E. igazgatója.

a.

l\notirs Oci<"i11
a Bp. Gy. '!'. igazgatója.
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%

A

~~iíiiiíliiiiiiiiiiiimmlli~il„„„„„„„„.........

160
161
1

1

l

j

F

t

\
1·

1.j •

1-112-193ti. sz.
A:z: egyetemre fel nem vett gyógyszerésxhallgatók.

teli irodájával (Budapest, ''~ .. Hegedüs Sándor-u.
17.) a következő szen1élyi adatokat: Pontos név.
lakhely, születési év, vallás, az érettségi hizonvít~
vány kel!e l~s foka, n1ikor és milyen ered1nénr~yel
lett gyakornoki vizsgát, xnikor 6s hol kérte az
L'gycle1nrc való felvételét? Szülők társadahni úllúsa.
A pontos adatok síirgös hckiildfsét kérjük.
Budapest, 1936. szepten1ber 14.

- Fclhivús. A :\lagyarorszúgi Gyógyszcrl•sz Egyesület Ú"Y 111inl a niult t'Yhen -- ezl1ttal is c1nlékiraltal
r{7~dult a \'nllús- és közuklatúsiigyi 1niniszlcr úrhoz,
s kPrtc rendelkezését, egyedül a gyógyszerl·sz púlyún levö kettős szelekció 1ncgsziintetésére, vala111iul a i(•tszúrn hetöil<-~sc 1nialt elutasított jelöltek
utólagos felvételére vonatkozólag. Az e1nlékiratban
r{1111ntattunk arra a súlyos helyzetre, ainelybc az
egyctcinrc fel ncn1 vett gyógyszcrészjelöltck kcriil:
lck azzal, hogy a korn1únyhatósúg úllal kinevczcll
(iyógycrészg~·akornoki Kijclölii flizottsúg részérlíl
liirtl·nt fclvétcliik ellenére - kiiziilök szán1osan
ntú r inúsoclszor, söl harrnadszor az cgyclcnn·(~
11c111 vétettek fel. l~ sérclcn1 útl·rzésl•hcn és orvosJúsúra irúnyuló lovúhhi intézkedt;s 1negtl'telc el·ljúhól a(Uuk közz<; e felhivúst.
l~rlesiill>sünk szerint 40 küriil 1nozog a fel ncnt
\·cll gyógyszcrészjeliiltek szú1na. E nagy szún111ak
rt·szhen az az oka - 111int ahogy azt 1núr 11n1ll
(;Yhcn is jeleztük, - hogy a szegedi kir. ni. Ferenc .József 'I'ud. Egyclc1n feh·cvc'i hizotlsúga -·- a
csPkl'lv sz{unú jelcntkezii következtl·hen - a nliniszll'~ úllal felvételre engedélyezett li~tsz{11nol é\·ek
ú!a ncn1 töltheti be.
~\ 1ninisztériu1nn1al közben türtént túrgyalús
al:ipjún felhívjuk n1indazokat a gyúgy.szcrészjcliilll'kl•t. akiket ez évben nc1n vettek fel az egycle1nre,
11ogy lialudékta!anul közöljék egyesületünk iigyvi-

l\arilsáns:ky Ottó
iigyv. igazgató.

J)r. Touffer Gábor
elnök.

J.!81-1936. sz.
A gyakornokot tartó gyógyszerészekhez a Rozsnyay Mátyás tanulmányi verseny tárgyában.
- Felhivás. A :\lugyarországi Gyógyszerész Egyesület a
tanügyi bizottsúg javnslata alapján Rozsnyay !i.fátyús tanuhnányi verseny tartását határozta el.
A verseny feltételei külön felhivásban foglaltatnak.
·
A hírúló bizottság a pályúzalok elbírálásánál
ne111 kii,·etel n1agas színvonalú értekezést, hanen1
csak annyi eln1életi és gyakorlati is1nerel igazolásút, .a1ncnnyil egy szorgaln1as l!s törekvlS gyógyszcreszgyakornok a gyógyszertári n1unkálatok köz~
hen elsajátíthat.
Felhívjuk azon gyógyszertár vezetöket, akik
gyakornok kiképzésével foglalkoznak, hogv gvakornokaik figyelmét hívják fel a Rozsnyay ~iút)·ús

"
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zal. hcnyujtúsa és a kollÖkviurn közölli idtí alatt
a tanfolya1nok lúlogatásával hiúnvzó is1nerctcikcl
kiegészíteni s a kollokviu111011 sik~rrcl részt'venni.
4 . .-\.z érdeklődök a té111akör n1egválasztúsn.
forrásntunkúk, irodaln1i és egyéb útn1ntatás teldnteti;hcn uz eg,.,.-esiileti ügyviteli irodához fonlulhalnak.
.Jutalo111clíjak: Elsö dij: !iO.- pengiJ, 111úsodik
díj: 40.- pCngii, harn1aclik díj 20.- pcngü és tlícsériJ (lklc,·elek.
.
Budapest, 193G. szepten1ber hó 25.

tanultnúnyi versenyre, a gyógyszerészgyakornokokat pedig figyeln1cztctjiik, hogy saját t;rdekiikhen,
lcheti.íleg 111indnyájan vegyenek részt a púlyúzatok
készítésében.
Budapest, 193(). szcptc1nhcr hó 2.5-én.
l\.orit.~·án!>:.ky

Ottó
iigyv. igazgató.

Dr. '/'aufft'r (;cif1nr
elnök.

1.!82-1936. sz.
Rozsnyay Mátyás tanulmányi verseny feltételei.

r-

(;· · .·
1:-:,
1'..:·ti

r'1; ;:
l

1. :\ pályázalon részlvehct, söt kívánatos.
hogy résztvcgyen saját érdekében n1inden II-od
éves gyógyszerészgyakornok. ~.\ púlyúzni kívánó
lehetőleg röviden és tö1nören a chcn1ia, a botanika,
vagy phar111acognosia és a gyógyszerészet küréböl,
saját 1naga vúlaszlolta té111akörhiil egy-egy írásbeli
dolgozatot készít.
2. :\ dolgozatok headúsi ideje 1907. n1úrciu-;
L Readhatök Budapesten. n ~Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület ügyviteli irodújúhan (VI.. I-Icgcdiis Sún<lor-utca 17.), Szegeden 'l\~n1esvárv József
egyesületi lúrselnök, gyógyszerész Ílr cín1~re (Szeged „~Iegvúltó" gyógyszert úr). A tanfolyatnra hciratkozók jclcnlkezésiik alkaln1úva1 szcn1élycsen i:i
henyujthatjúk dolgozataikat a budapesti, illetve a
szegedi tanfolya111 vezctöjénél.
3. A. pályázók arról, hogy dolgozataikat rnaguk készítették, a vúlasztott té1nakörből a gyakor·
noki vizsgút mcgcliizii napon kollokviumot tesz-

k " '· '
j,

~·~-·-----

/\.oritsáns:ky Ollú
iigyv. igazgató.

1;,nn-1nan. sz.
A „Pesti Magyar Kereskedelmi Bailk Alkalmazottainak Lánczy Leó és V/eiss Fülöp Alapítványai" terhére történő gyógyszerek kiszolgáltatása és számlázása.

~~.·..:
.:11··:

:~l'.

;a;l ilk~a~l~nl rnl l ltmlclslzi ailipi{i1l ylúl-.: i l,~'~

' _y_á_z_ó_k_n_a_k::te:;l:;u:;·,;;l
-

Dr. 1'auffcr Gábor
elnök.

1

Crtesítés.
:\ „Pesti .\lagy:1r 1\.ert·skedehni Bank Alkalinazottainak Lúnczy Lt~ó és \\reiss Fülüp .-\lapítvúnyai„ vúlaszt111únya úgy határozott, hogy L évi
noven1her hó 1-tül kezdiídi.ileg az alapíl,·úny terhére kiszolgált<llolt gyógyszerek úrúból a tag 10
0
/o-ol köteles kl·szpénzhcn a gyógyszertúrnak csetrül-csetre n1egléríteni.
l~rlesíljiik tehúl a gyógyszertárak l. Feleliís
\'ezetlíit, hogy a sz{uula végösszegébül a betegek
által térített 10°/o-ot n1inden esetben vonjúk le t>:.

164
t'g)°bcn felkérjük, hogy a vúllalati pénztúr lt>rhérc
eddig)dszolgáltntott vényeket a beállott vúltozúsra
való tckinlcltcl október 31-én lezúrni t>s hcnyuj1.ani .szíveskedjenek.
Budapest, IH3G. október hó 10.

ad l 56{}-193tl. sz.
A „Pesti Magy~r Kereskedelmi Bank Alkalmazottai.
nak Lánc:ty Leó és Weiss Fülöp Alapítványai" ter.
hére i:örténö gyógyszerrendelések.
-

/\.ouács 0<1611
a Bp. (iy. 'I'. ii. igazg.

/\orilsrins:ky Otlrí
~I. Gy. E. ii. igazg.

.tnf:i„-tnaG. sz{un.
Kedvezményes margitszigeti belépőjegyek.
;\ Fíivúrosi Köz1n1111kúk ·ranúc.sa arról 1•rtesf!elle a ·restiilctct. hogy lcgalúhh 50 jelcnlkPzií
<";P1t>11 (•vi fi pcngiis kt~dvcz111énye.s úron hajlandt"1
a ·resliil('! tagjai r(·.szl're 1nargitszigeti licll·pííjcgyck.1·! rc11delkcz<'.srp hotsútani.

Felhívjuk azokat, akik ilyen kcd\·ezinl·nye'i
nru ht>h>p(íjcgyrc ig(·nyl tartanak, hogy :izt a 'I'cslii!ct litkúri hh·atalúnak lcvclczülapon bejelenteni
sz ivc.sk t'djeJH.' k.

Bu<lape.st, 1 n:~li. október 14.
J\ovács ()drin

i;.;azgaló.

Értcsílés. -

A „Gyógyszerészi I~özlüny;; és a „Gyógyszt'ré.szi I~rtesítii" nutlt heti sz{unaihan Inegjelent hi\'atalos érlesíté.s helyesbítéseként közöljük, hogy
csupún ·a nevezett alapítvúnyok terhére ren~cll
(ryó"yszcrek úra ulún tartoznak a lngok 10 szaz:ij{.J.a~t készpénzben t{~rítcni, lehút csak a nevezett
alapítvúnyok terhére rendelt gyógyszerek áraibúl
\'Onandó le a .szátnlúzúsn:H a 10 szúzalt'.·k térítés.
1nelvet a tagok fizetnek a gyógyszer kiszolgúltatúsakÜr.
A. Pesti :\Iagyar Kcreskedel1ni Bank Vúll:ilali
Pénzlúra terhére rendelt gyógyszerek kiszolgúltalúsa és szú1nlúzása lo,·úbbra is az eddigi 1nódon,
készpénztérítés nt'.·lkül történik.
Budapest, 19an. oklóher hó 21.

l\ooács <)dön
a Bp. (iy. ·r. ü. igazg.

l\orílscins:ky Ottd
igazg.

~l. Gy. E. ii.

BAEDER
1Vauy lJéla dr.
elnök.

CAOLA
szappan, shampoo
nagy hasznot hajtó cikk
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Magyarország gyógyszerellátásának
elienőrzése.

Irta: dr. Sch11/ek

1~·1cnlér.

Pgyclc111i 1nagúnta11úr, az 0. K. I. chl·1niai
osztúlyúnak vczcltíjc. gyógyszcr(·sz.

1fl2i. é\' nyarún kezelte 1ncg 1nüködl~sét a :\1.
I\ir. ()rszúgos Közegl·szségügyi Intézet. i\lunkaprogH
ranunjúnak lényeges pontját k.l·pcztc az orszú~
gyúgyszcrellúlúsúnak ellcniirzl•se. Ennek a fel:1dnt~
!lak vl·grehajlúsa az ()rszúgos I\.özcgészs(.giigyi Intézet Che1niai ()sztúlyúra húrult. - i\Ia 1n:'1r. azt
hisze1n, 1nindnyújan {•rczziik t>s tudjuk, hogy t>
kl·rdés 111cgoldúsa tovúhh aligha vúrathatoll n1agúra. Szüksl>gszcrííen küvcteltc ezt a· roha1nos:n1
fejliidii orvosi ludo1núny. :iz ezzel kapcsolathan
nagy lcndiilctct velt külföldi l·s belföldi gyógysz-:_~r
vegyészcti ipar. - :\ bcl<'geknck gyógyszerekkel
,·aló ellátása a gyógyszertárakon keresztül liirténik . ..\ gyógyszL•reket régen kizárólag az or\·os
tnagisztrúlisan felírt rendeh·l-nycirc a szakkt·pzelt
gyógyszerl~sz J.;J~szílcttc cl s így a gyúrtús Jcgkisehli
1nozza11ata is a felelüssl·ggel n1iiködii gyógyszcrl'sz
kezében voll. JJyen rendszer n1elletl tökéletesen
1negfclelt a gyóg~yszertúrak ellenőrzésének az 187():
XIV. t.-c. alapján az e célra esetleg tanfolya111okon

képzett törYéllJ i1atósúgi tisztifőorvosok által gyakorolt n1ódja, húr ez, ,:alljuk he. tiszintén. n1úr
akkor is nagyrészt fonnúlis volt. :\ viszonyok az~
óla lényegesen 111egvúlloztak. A szigorúan vett orvosi ludo1nány rohan1os l'cjliidésc cgy1núsulún szorílolta ki az orvos s!uditunai kiiziíl azokat a !Pr1nészellu<lo1núnyi lúrgyakat, 1nelyckrc n1int alapokra egy későbbi tanfolya111 a gyógyszerek vizsgúlati n1óc.iszereinek t:~nílúsát felépíthette. J)c a
lisztiorvosi lanfolyatnok is sok 1nús fontos túrgygyal büviiltck, hogy a sziikségszcriileg egyre jobhan előtérbe nyon1uló, a ne1nzcl érdekében elslirungú fontosságot nyert preventív orvosi tudo111ú11yokkal isn1erlcssék n1cg a törvényhatósúgok
leen<lii tisztifc'iorYosait: a ina kir. lisztiorvosait és
u;oryosail. lgy ti.irlén!, hogy 1nár a 22.~)25/1019.
i\. ~I. szún1ú rendelet a gyógyszerek, illetve .1
gyógyszcrtúr:1k vizsgúlati n1ódszcrcinek tanítúsúl
törölte a tisztiorvosi lanfolya1nokon tartott cliiadúsok sorúból. ., De :i gyógys;,crészck és ezzel kap~
csolatban a gyúgyszertúrellen(irzés 1nikl·ntjl,nck
1negvúltoztatúsút n1ús kürülrnényck is sicllctték.
Az orvosok gyógyszcrrendelésént>k n1údja !assanlassan n1cgvúltozolt. A gyógyszervegyészeti gyúrak ·
és lahoratóriun1ok egyre nagyobb és nagyobb
1nennyiségbell do!Jlúk piacra a haszBúlatra kl·szcn
cso111agoll gyógyszereket, az u. n. gyógyszerkíili.inh•ge.sst'.•gcket, 111elvckérl a gvógvszerész n1ár felt:iiísst>gc{ alig y{\l]alhatolt. J( g):Ógy.szcrek köziilt
igen sok olyan tennt'.·szetíi. hogy annak előállílú.s:i
a gyógyszertúri laboratóriun1 keretei között nen1
vihető keresztül; sok van azonban közöttük olyan.:
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mely csak a gyógy szertá r törvén yesen biztos ított
haszn át van hivatv a a beteg e1nberig hatoló intenziv propa gandá val az előállító szán1á ra incgsz
erezni. i\z ilyen n1ódon nagy tön1eg hen gyúrto
lt
gyóg_yszerkülönlcgességek cllenü rzése kon1oly proh-

Ién1áv:.í niltl, n1ert fogyas zlúsuk is egyre c1nclk
c-

'j

i

dett. Az orvost udon1 úny és a gyógy kezelé sre szorul
r)
be!cg védeln1e paranc solóla g követe lte a gyógy
szerki ilönleg cssége k kérdés ének rendel eti úton
{~s
szigor ú ellenőrzéssel kapcso latos szabál yozúsú
l,
u1ert félü volt, hogy egyese k nycrcs égvúg ya
n
gyógy kezelé st sok esetbe n az eltitko lt ősszetétclii
szerek kel való egysze ríí kuruz slássá devalv álja.
Az ehnon dotluk alapjá n egészen tern1é szetesnek látszo tt, a kérdés olyan rnegol dása, 1nelv
:1
g)'.ógy szerell átás ellenőrzését egység es 1nódon -kbzpo nli szerv felállí túsúva l - rendez i. Az Országos I\özeg észség ügyi Intéze t e nugy prohlé 1nako1np lexust részek re bontv a oldott a rneg. 'falún
felesleges, rnégis kiernele1n, hogy az ellenőrzésne
k
nen1csak szerve zési, de n1etho dikai nehézs égei
is
voltak . A. rendel etekke l való szabúl vozúst ü vizsgúlati n1ódsz erek kidolg ozúsú nak kCllett n1egelőz
nie. tiiszen az összet ett gyógy szerek , gyógy szcrkeveré kek vizsgá latára vonatk ozó bcl- és külföl
di
irodalo111 oly szegén yes, hogy nagyré szt cst1k suját t:ipasz talatun kra tiunus zkodh attunk . Egy-eg
y
gyógy szerki ilönleg esség vizsgú lata éppen ezért eleinte elég hosszú ideig tartott s új eljárá sok kidolgozásá t tette szüksé gessé. - Az elavul t 90.00011903.
B. ~1. számú rendel etet, illetve annak nagyré szét
.a
200/!9 33. B. M. számú körren delet hatály talanf
-

toltn s újra rendez te a közön ség haszn álatár a készen cson1a golt gyógysZeres készítt núny'e k i'orgal
n1út. E rendel et az ilyen gyógy szerek két kategó
riáját állítot ta fel. Az egyik a töhb halóal kotóré szt
tartah unzó kl'szítnu:·nyek, az ú. n. gyögy szerki ilönlcgess égck csopo rtja, n1elyc knck forg:llon1bahoz11talút az Orszúg os l~özcgészségligyi Intéze t e!i'1zet
es
,·izsgá lat és :iz ()rszúg os h":özegl·szl·giigyi 'l'anúc
s
kedvező Yéle111énye alapjú n veszi tudo11
1úsul. E készítn1 ények Yizsgúhttú&rt 130 pengü vizsgú lali dij
fizeten<lö. - .-\ n1úsodik katcgó riúba tartoz nak
az
egy hatóan yagot larta!I nazó, ú. n. vegyileg egyst·ges összet ételü gyógy szerek . rnclyc knek forgalon1liahoz ulalút HZ ürszúg os J\.özegl·szségiigyi Intéze t
a
Közeg észség ügyi 'I'anúc s 1negh allgalú sa nélkül
is
tudon1 úsul veheti . E kt~szítinény<.·lu.'·rt rizsgú lati díj
netn fizclen diL :\Iegjcgyzen1, hogy a vegyil eg egyst.'ges összct ételíi kt.'szítn1ények enged élyezé sére
vonatk ozólag az ()rszúg os l\üzegészst.'giigyi Intéze
l
rnindí g kikéri a I\.iizegészst·giigyi 'I'anúc s Ytdern
l'nyt•l, \'ulahú nyszo r csak ,nen1 közisillt>rt gyógy szerriil \'an szó. Az Orszúg os I\üzegészst·gligyi Intéze
l
ellenőrzése a gyógy szcrki ilönleg cssége
k úrúra is

magy ar gyárt ású
acety lsalic ylsav
Me ghü lése s bet egs ége kné
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kiterjed ..A vegyileg egységes összetételü gyógysze:
rek úrkl~rdt'>sc egycliírc nincs sz:1húlyozv:i. - . 1\..
gyógyszerkülönlegessl>gekcl l·s vegyileg cgysl·ges
összetételii gyógyszerek.cl az ()rszúgos E.özegészségiigyi Intézet törzskönyvben tartja nyilvún. ,\. folytatólagos törzskönyvczésl•rt uiinden

1!v

tnert kiderült, hogy a rltkúhhan rendelt injekciók
lll'lll hir,iúk el a ti\rzsküi"iyvezl·sscl (>s engedúlyt·~
zl·ssPI júró anyugi terlu•kt•l. E k0szít111Pn~·ek. az
az idiik
11. n ... ko1n1nersz-injekciók„ kl·szíll·sl·re
fo\v;11nún kiilün l:ihuralóriu1nok
ll•tcsiillek. lltcrt

1111v1~1nlie-

,1

"''''"'"'' "°'"' ' „.,~, ""' ""'''

1~----

'""

:,vónvszt•rlúrak il\"(!11

in jl-kciók k1'.•szítl•st'·!

lll'lll

~-ú1í';1116i-.. Igy sziilcl~tl 111í'g a 2;10.tiiaítu:-15. B. :\!.

rl·hen kell folyan1odni. A. folytatólagos lörzskönyvezt'.•s díja gyógyszerkülönlegességenként évi 20
pcngií, vegyileg egységes összelételü készítinénycnkl~nt évi 12 pcngü. A gyógyszerkülönlegcssl•g lf>il
pcngi) vizsgúlali díjúban az clsli évi törzskönyvezl·si díj bennfoglaltatik. Az chnondottakból érthctc'i,
hogy a vegyileg egységes összctétclií készíl1nényck
szún1a nagyobb. :\ niinösítés körül az Orszúgos
l\özcgt'.·szsl·giigyi Intl•zetnck nagyon sok vitúja van.
vajjon a bejelenlell szer cgységes*c vagy scni. .-\.1.
ilyen kérdt'.~s cldüntl·se sokszor nagyon nehl~z, inert
ll ina kén1iúja egész sereg olyan vegyiilctcl isn1er.
niclyek csak egészen laza köléshcn ll·vü ko1nponc11sckh\Jl úllanak. Az ilyen „n1e\lék\'egyérll·kkcl"'
köti.ill labilis vegyületek, az u. n. ,.1110\ekulavegyiilclek" is1nerelc ina 111úr egl·szcn killiin ludon1ú11y.
A '..HlO/Ul3iJ. B. :\!. szú1nú rendelet n gyógyszcrlúrak részl·re biztosította az u. n. húzi gyógyszerkiilönlcgessl·gek kl~szítl·sé11ek jogúl. .-\ húzi gyógyszcrkülönll'gcsségck csak kcrt!SZltel ncn1 jcli.ilt szert
t:irlahnazh:ilnak, hejelenlésre ni111..:senek kiitelt'Z\"í',
de közvetlenül a fogvasztók rl•szl·rc {·s csakis az
eliíúllító gyógyszertú1~ban úrusílhalók. Czletszeríi
terjesztésük (hirdetés, postai szétkiildt'.·s stL.j tilos.
A 200/1933. B. 7\1. sz{unú körrendelet csakhan1ar

;;!
:}
-.· :·, ·. '.·•,. ·. •.·•·•
.

·_~;\

1

l '""" "'" ' "'"' " " '" " "' '"'"'" ' '"
!"'

:·t
'l

~~iillilliiiiiilím',

szún1ú rendelet. 1nclv a ,.kon11nersz-injckciók"
elleniírzt'-si ki:idúsainak . fedezt'.·sl•rc az elle11t)rzü l·rtt"kjegyck all;;al111nzúsút rendeli cl.
Ezt·k szerint az ilyen injekciós kl~szíl111l·nyek
forgalo1nhahozalalút szintén az Urszúgos Klizegl·sz
s(giigyi Intl·zetUi\ kell kl•rni. ;\z cliizctcs vizsgúhii
utún az ()rszúgos l\özcgl·szsl·gügyi lntl·zct az Pngt··
dl·ly! 1negadja, a kl·szil1nl·nyl törzsklinyvezi. Az
c!lentirzl~si (~s törzsküny,·ezt"si dí.i a111pu\lúnkt'.·nl kl·t
filll·r. 111elyct a zúrósznlag alakú cllentirzíí jcgyckuck az :unpullúk dohozúr:1 való fclragaszt:'1súval
kell leróni. E jegyt'ket klilünhüzii cí11J\etckhen az
()rszúgos I\.üzegl·szsl·giigyi lnll•zet (iondnoki lliv;_1tnlúhan Iela·t vúsúrolni a l\.l>1niai Osztúly utalvanv:'ira. Az ell<:niírz{í jl'gyt'kkel az a111pu!!:1dohozok;it olv n1údon kell lczúrni. hogy a doboz felnyi·
túsako~· nz el\cniírzii
jegyek 1negsc1n111isliljt>nck.
::\tcgjegyzl'nl. kon1111crsz-i11jekciót kl·pzcleli nl·\·en
forgalonihn hozni tilos. t:gyane rendelclliell sz:ibúlyozla a lt..•gftihh egl szs1."gügyi halúsúg a nen1
li.irzski.inyvezcll külföldi gyúgyszcrkiilö11\t•gt•ss{•gek
]H·hozatalú\ is. Idegenforgalnli szeniponlok, de
kiilünii~cll az orvosi gyógykezelés szahadsúgúnak
elve tetll~k szükségessé e kérdés rendezését. ::\lódot

„„„„„„„„„...J

....
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lvcn gyógyszer behozható legyen úgy, hogy nz nz
e-Jlenörzést el ne kerülje. A hivatkozott rendell't
e kérdést t~llcnijrz<'i zúrjegyekkel oldotta nH·g. :\
nc111 türzskön\'vezclt szernek. az ti. IL ,.kontingenltílt gyógysze1:··-nek kiilf'öldrc'il Yaló behozal:dút az
()rszúgos Közegészségügyi
Inll>zctn('J kell kérni.
Az Intézet ja\·aslalúra a Beliigynliniszlériu1n behozatali engedélyt ad. Ez engedély alüpjún az engedn1l·nycs az ()rszúgos h-:özcgészségiigyi Intézet Uondnoki l·IiYatalúhan cllpniirzii jegyet vúsúrol a kt'•szíln1ény pcngííre felfelé kerekített eladúsi úrúnak
{ezt az ()rszúgos E:özegl·szsl·gligyi Intézet Kén1ini
()sztúlva iirzi elh~n) 10°/o-a értl•k(>hen. 1\z clleníirzii fcgyckct a 111. kir. Közponli Vú111hivn!al lepecsételt horí!t'•khan kapja 111eg s clvún1olúskor 1
kl·szílin{~nvekrc ragasztja. egvszers1nind le is pecsételi az<;k:il vún1fH!lyegziij(•\~cl, -- A ,.konlingcn·
tútt'· készíltnénvekréil az ()rszúgos 1\_özcgi.'szs<~giigyi
Intézel jegyzék~l vezet, n1elyb('il húrn1e!y szer eddig
l1ehozott 1ncnnyi.si.'gc búrn1ikor cllcn(irizhetíí.
.-\. \'iszontcladitsra szúnt, dc fogyasztöi hasznúlatra készen cson1agolt. képzeleti néven nc1n nevczhctö hornocopathiús készítrnényck clleniirzést~I
ugyane rendelet :i ko1n1nersz-injckciók n1ódján
rendezi. :\ forgalon1hahozatalt, illetve törzskönyvcz«st az Országos I~i.izcgl'szsl·giigyi In!l·zclltíl kell
kérni. Az clle1léirzési díjat, a fogya.sz!Oi úr felfch'•
kcrckítell 10°/o-át. az Orszúgos
I\üzegész~égügyi
Intézet Gondnoki I-Iivatalúhan :i I\é1niai Osztály
utalványúra vúsúrolt elleni)rzési zúrjegyeknek a kl·szít1uényre történö felragasztúsúval kell leróni. -·
Az ellenörzc'i jegyek felhasználúsáról minden eset-
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hc·n ki1nutatúst kell a cl·gcknek vezetniök, 1nclyhe
az ()rszágos J\:üzegészségiigyi Intézet n1egbizottjúnak hf1rn1ikor helt~ldntl>st kell engedni. - Különleges elbírúlúst igényelnek azok a gyóg~:sz~res kl!szí11nénvek, n1elvek hatói·rtl>kl·nck ellenorzl'se csupún hi~lógini n;ódszcrrcl liirtl•nhct. Ezek a szPrPk
niinden esetben gyógyszerkiilönlcgessl·gck. Ide tar:
loznak az összes vit:unin-, horinon- és szívreh;:ito
rrJvcosiclúkat tarlaln1azó kl~szít1nl•nyck. A 230.800.'
936, B. ~r. sz{unú rendelet nz Orszúgos J\:özegl~sz
sl·giigyi Intézetet bízta n1eg azzal; h?gy a hath:.1tósahb ellenőrzl·st igénylü - egyebkent egy hntoalkotórészt tartahnazó - szereket gyógyszerkülönlt•gessl>gekké nyilvúnílsa. L7gyanC'z a rendelet. v{·.1--~
legesen 111egszabja, nlilycn adatokat kell a kt·sz1tn1énv cin1kéjé11 fcltiintctni. I„egfonlosahh intl'zkcdt>sc. e rendCictnr-k azonhan az. hogy n gyógyszerl>szi készíl111l·nvek elöúllítóit kötelezte, hogy <JZ
e!lenürzéshcz s1:iiksi.'ges szerek(•! az Orszúgos 1\öz·
egl~szsPgiigyi Int{·zel - rl>sz~rc i1~gye_n .. n.>1!dPlk~Zl~sn•
l·ocsássúk. Az ()rszúgos hözl•geszsPgugy1 IntezPl a
törzskönv,·ezctt. vagy törzski.inyyczésrc köteles
szC'rekel. ·elisn1ervény cllenl·hcn búr1nely gyúgy.szerl:írhól beszerezheti, Az ellcnlirzés cl>ljfihól t•h·itt
szert a forgalo111liahnzú köteles az elis111er\'é11y
cllenl·ben díjn1enlt•scn pótolni. Az egyes gyógyszl~l'
gvúrak dfi111Í>ing úrai körül n1cgindult viták a r<-gi
n0.000/190:1. B. :ii. szún1ú rendelet életbcn111aradt
H. paragrafu.súnak érteh11czés~t tctll·k szii~~.séges~l·.
;\ 2B5,800/19::.H1. B. :.\1. szún1u rrn<lelct k1111on<l;1~1,
hogy úllalúhan gyógyszerkönyvi készí~n1~nyt, n1n1l
egységes készítiuényt forgalo1nbahozn1 hlos. Indo·

í'
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kolt esclhcn az ()rszügos l\üzegészsé«ii"vi · Inll>zc\
1\:üzcgé;.;zsl>gügyi 'l'anücs j:n·aslatún~ kiv<''tclt te~
J,c[. I-Ia gyúgyszervegyl·szt•li
lnlior:itöriun1ok (~S
gyúrak a gyógyszerlúrak 1ni11! viszonlelad6k rl>szére hivalalos SZ<:'rcke! adagoltan kívúnnak forgalon1hahozni. készi lnH>n veiket
lürzskiinvvt•/..ll'lni
tartoznak. :\ forgalo111halioznlt legkisehh (:so1nagolús azonban leg:ilúhh 100 darabos. A 2a0.800/1HiHi.
B. ).!. szú111ú rendelet n1egadja a jogol az ()rszúgos I\üzcgészst'giigyi Intézc!nck. hogy a jell'H ki"
csz1nefutlalúshan túrgvalt gvógvszerkészit n1Pnvck
gyártúsút a hclyszínc;1 is clieniirizhcsse. Ez · a1.
utóbhi rcndclkt'zés !eszi lchctíívé a n1indenre kilerjcdií ellcniírzésl. llll'iy ezzel vií!ik tükl·lctessi·'.
Sok olyan készíln1ény v:in. n1clv lnhor:llóriu1nhn11
JH.'U1, csupún a helyszínen ilrizh~·t(í l'llen. De llH"'IH•csillhek•llcn a készíln1ények n1Pgl1ízhalüsúgú11r~~
l·rtékch'sl·nl·I a Iaboralúriun1 Y:Jrl\· ny·'ir Yezcll•s1~
ll('k. az olt ur:dkodú szclle11111Pk ::->isn7;.,'.l'!t'. -~ J{ij.
!Dn kell két kl·szílu1l~nyríil. ki·t gyógyszt•rkiiliin!i··
gess1'.-griil. az arsenohenzol- é;.; a n1agyar ins11linkésziln1l·nyekr<'il 111t•ge111!1'kt•zne111. 1ni11! oJyanokníl
111clyeknek ellen('irzl·st;l Int{•zeliink eharge-onkt>ni
Yégzi. Ez azt jPlenti. hogy e kl~szil111ényt~ket elké:i

Újítsa fel reagel'll~iáit
T Ö R Ö K -1!. A B ~ R·l'llái
TöRöJC-LABOR árjegyzékben mindent megtalál.

szílésiik ut{tn Intézetünk ·pecsétjével zar.1a le s e~
pecsétet csak akkor oldja fel. ha a kl>szitnu>n~t
1ue"vizsgúlla s jónak !alúlta. Az arscnohenzolk~·
szi~nénvek ilven _cllenéirzését a 25i.ai8/1934. B.
~[. szún.1ú re1i°dclc! sznhúlyozta.
Az enves úll:únok autarchiús ipuri hcrcndczkedésc nzti-ipari tern1ékck hazai szúr111azúsúnak
niegúllapilúsút hazúnkban is elsiirangú fonto;;súgúvú tetlc. ?\fi setn lern1észelesebh, hogy a gyogyszerve"yészcti ipar ter1nékeinek az c1nlített szcn1ponthÓi tört1~nii elleniirzésénél az OrszáFos l\:üzegészsé•1ünvi Intézel is fontos szcrrphez .1utotl. Az
tl ti.
'j
, . ,
'
ilven alkaln1akhól vl~gzelt behato lh gyar1 es gyartfisi elleniirzés szerencsésen egészíti ki az lntl>zct
lnboratóriu1ni ellenörzö tcv{>kcnysé>gl•t.
(iss:.cfoylolua a: clniondoflakal. a !f!J(Í[!!Js.:crf<Ír(lkban
csakis
fiir::sktinyui s::rínunal cl!atolf
!/!J(Í!f !f S::. e r k iil ii llÍ l'!J!' ,'i'Sl;!Jl' k, /IC!f !Ji l t'[J !'!IJI .'Hí[~~? s c'i·~:<.;: cl ét cl ií !f!fÓ!f!JS::crck és ::árs::alauual el::arl .1:1r::sk_o11!1vc::cll kornrners:-injckciúk~ liu111eopaliuas kes::1!1né11yck1 illetve
konli11gc11tált
(![!Ú(!!Js::crck lrtrl-

hatúk.
Fejtcgett-'scink elsii rt·szl·t hefej_ezve, foglall~oz
zunk azz:d. 1ni1Yen szerepe van .1elcnlcg Intezc·
tünknck a gyóg~:szertúrak ellcn<'írzésl•hc~1 s 111ilye~1
szerep vúrhat reú a ,iüvtiben. A hevezeteshc~~ e111hlettük , ho"\'
a rrvÓ"Yszerlúrakat
csak . kozYel\·e
h.
ti~ ::->.
f"
ellenőrizzük . ..,.\ kirúlyi tiszti orYosokat cs oorvo~okat tú111ogatjuk u1unkújukban, nü<li.in az úllaluk
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lH:küldötl galenikus készítnu>nvckel cheinikáli<ik:it,, növényi drogokal 1negvizsg {tljuk~ azokról V<~
Ieinenyt n.1ondunk. Az ügy (;rdckéhen cselekszünk
nkko:, n11kor vizsgülalaink cred1nl·nveit r1yórrv~:-c1:t~1:~1nkénl I~arto!t;klapokra vezetjiilZ. E g\·ó~\·
sz~tl.111 kartotcklapok hirlokúl1a1 1 t'zekrc- te.rIncs~etesen a vezeUí szc1n(·lyt'.:bcn hcú!Jó vállozúso~\.,at. IS. ret~l\·ezetjiik - javaslatokat tehetünk az 0 1.
J<~ro li~zltorvosoknak a nctún foganatosílandó inlc_zk:_dcsck_re„ nPzve is. - :\ gyógyszerész érdekeit
,.t~dtul~, n_11don síirgetésiinkre a 21.000/193H. 1\:. K.
j\f., szan1u_ rendelet a gyógyúrunagykcreskcdöt
,1
gyo?yszcrcsznck szúllitott úru jclzéséért fcleliis:H~
teszi.
0

A. gyógyszertúrhan elkészített gyógyszer jósúg;i
rcceplurai alap.l!l)ag~k ..ld_fog.aslalan 1n1niiségl•töl. dc az elkészí~
les. n1od1a.tol is függ. Fontos \'olt tehúl, hony a
gyogyszeresz inunkiijút is 111cgis111erjiik. ()röi~·nicl
fog:uitul~ lchút az Orszúgos 'f'úrsa~laloinh!ztosílú
~nt~z,;~, .1.av_aslalút, hogy a tagjai n;sz(•rc a gyógy.
:-;~cl t~u .:J...J~ol beszerzett u. n. 111agisztrál is rciH.le·
Ie~re keszi tett ~yógyszcrekcl n1egvizsg:íljuk. Even le
nuntegy
1400
Ilven
vizsn{l1·1tol
ve'"zt"1"11J·
-\· 11
"
,
,
~
;.,
'
ti·
'-· • Z C en·
tirzes?ek n11ndezck a 1nódjai azonban a uvórrv~
szertarak esetéhen sen1 pótolhatjúk a hclv~~í 1 ~~n
~zerzett tapasztalatokat. Ne111csak a közegészsóg.
ll~Y; ~e a gyógysz~részct erkölcsi prcszlizse is ú~\'
k1van1a.. hof.LY cllcniírzését a soraiból kikerült, 111~1g:!s tu.do1na11yos képzettséggel bíró szaken1berek
"~~?ezze!~· Az Orszúgos }{özegészs(;giigyi Intézel
aJanhilat, hogy szakérlöket küld ki a királyi tiszti,

~1zo.nh,11~ I~~n1c~ak a fell~asznált

orvosok és főorvosok enenörzö munkájának tá1nogatására, az intéző körök n1egértéssel fogadták.
:\z ellenőrzés sikere érdekében szakértőink sajút
felszereléssel n1ennek ki a gyógyszertárakba s a
helyszini Yizsgúlatokkal egy·két óra alatt többet
érnek el, 1nint sok nap fáradságos laboratóriu1ni
1nunkájával. A gyógysz-ertárban, annak vezetésében 1negis111ert szellen1, a véle1nény kialrikítúsába11
nélkülözhetetlen.
A gyógyszerellátás ellenörzés"ével kapcsolatos
lahoratóriun1i inunkáról egy rövid cikk keretében
nen1 lehet besz:ín1olni. ~"- n1unkáhan szerzett tudon1{1nyos és 1nclhodikai tapasztalatok n1a 111ár egy
könyv terjedeln1ét vennék igl>nybe. Az ellenörzésscl kapcsolatos egyéb problé111ákkal,'~) ha röviden
is. dc ugyanez évkönyv lapjain és a Gypgyszcrész·
tudo111ányi 'J'ársasúg f:rtesítiíjébcn*';') múr foglalkoztanl. E prohlé111úk: a helyes 1nintaYé>tcl l~s a
\aboratóriu111i Yizsgálati ered1nl>nyek l>rtl~kelése,
nngy köriil!ckintést és gyakorlatot kivúnnak n1eg.
-·- Ehelyett jelöljük ki röviden a jövö fejlődés útjúl. l\:orszerü szabályozásra szorul a széru111- ós
bakteriológiai terrnékek, a sebészeti kötöziíanyagok, fert6tlenítiiszerek, a diétás célokat szolgúló

:;') Gyógyszerészek 1::vkiinyvc 19:\1. t~\'I köteléhcn
(.2·lH-2f>7. oldal.): „1Véhá11y s=ó H [J{/<Í!f!fs:.crvi:.sgáfalokrúf".

'''*i !\Iagyar Gyógyszerésztudo1nányi Túrsusúg Er·
ll'silöje t9:iO. tnúrciusi fUzetCben (131-137. old.):
lidny s.:6 a gyógys.:crvi:sgálalról".

„se12

178

179

túpsze,rek
gyúrtása
Jp.u
..•
„
•
.. 1
1
d és fornalatnbahoz•tl•tla
b
<
t orvenyun .: · e n1nra t 0 yónvszervenv(>szeti ·
f 'I" 1· • 1
t
„
o. ti.
·;:.. " •
iparun !·„
.~~.~e ~:enc,:
etnpo.1?tól. fgy pl. tnúlhatn!lanul
.szuJ...scoes,
hogv
I·.\b 01.a 1or1u· .
inol· ·
- f a .gvonvszervegvészcti
·. o..
. · ·
\ _cs gyara ( !n1nunúlis felszerelése IncgállapíltusseJ....
- ··\ o.
"von,·sze1·t'r·
•
.. .
o. · Lt .i!·.
da vonat 1;.:ozoan
v{>r1ii J
..ivanatosnak tartjuk hon\· "Z ,·1 · 0 . • .
.ti •
t ., •
·
'
e>.
„ · 1 "\orr\ szeresz1
'.(11·\:eny_ben a gyógyszertárak szakf~Hi..;veí'C(e' e,;111
vn 1osuljon.
t>.
h
<

:1

•

. Az új int~zn:edésekben az ellenőrzés ne Je"ven
on~cl: I-Ias_sa. a! ezeket ininclnyájunk óhaja: iÓ i;s
n1ebb1zhato gyogyszereket adjunk betegei;1kn~~k.
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Magyar gyártmány!
a lcözgyógyszerellátás,

a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.
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Budapest.

A gyógyszerek és gyógyszerlélék keres„
kedelmi forgalmát szabályozó rendelet.
lrla: Liichert•r 'J'a111<ís,
u 7\lagyarorszúgi Gyógyszerész· Egyesület alelniikt·.
:\ drogt'·riúk. illatszertúrak gyógyszerúrusílúsi
lcvt'>kcuy.sége fújó problé1nújút kt'.~pczlc évtizedek
ú\;_1 a gyógyszeré.sz társadalo1nnak. :\ gyúgyszcrek.
gyógyszcrft·lék, 1nt'-rgek és 111ércglarlahnú anyagokkal való kereskedés lúrgyúban 18H5. januúr l·l-én
jelent 1neg a 111.005/189-L B. :.r. szún1ú .szahúlyre1Hlclel, tunely öt !úlilúzatha .sorolta a kiilünliözii
gyógyszereket. gyógyszerfélékcl t's n1l·rgckct t'.·s intt'zkctlc!l azok úrusilúsi jogáról. :\ gyúgyszl·rkii\önleges.sl•gek .szaporodása szüksl>gcsst'.• telle az
ilvcn kl·szíhnénvek forgalon1ha hozatalúnak (•.-;
ú~·usílúsúnak re1;dczésél iS. A gyógyszcrkiili_)nh•gcssl~gck t>s a titkos összelételii gyógyszerek készítl•s[•riil l·s forgalo1nbahozataláról a 90.000/lH0:-3. B. :\-I.
szú1nú szahúlvrcndclct intl·zkl'dik. a111cly igy tulaj·
donképcn kie.g(~szilt) r(~szét alkotja a 111.005/l8U·L
IL ).J. szú1nú rendeletnek.
A. drogériák és illalszertúrak szaporodúsa, :i
gyári készítnit'.•nyek rendelésének clhatahnasodús;i.
idézte elő azt, hogy egyes. gyógyszereket és a joL
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b:in .elterjedt gyógyszerkiilönlegességckct clkezd!t·k Jogosulatlanul az einlített J·eresl·e I 1 . „
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..t?zo _111. ·~ tap:isztalatok azt hizonyított{IJ- hoa,: '
l·t'rdt•s I·1cl · 't ··
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e
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"
eg1 _o r:n czéséhez fc.•lt1~tlen sziikst~ges.
1
hog) .1 nngy- cs k1skereskediik egv111ústól l'lY·'tl·1szlassanak és n1e„kiilönböztcssc11el: 10,„·111 . '1" .
d
•
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'
•
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• 1 Hl,
lOg'Y
a et:III drogériúk raktáron se tarlhassúk azok:it
:i g:"ogyszerekct,
an1elyckct a bctcuek
·, ·
•
,
•
._,
sza1nar:i
•1111 ugy scn1 arusíthatnak.
.. A ~I:1gyarorszügi Gyógyszerész EgYL•siilel szivós
kuzdeh11cnek
ered111énvc
vrilt •.12 •,1 1 \e1
~ ..
. · en1-·
.•
•
• .
•
cs 1,e({'
11
~:~~·11 .'.111'11'1.s_z~eri rcr~dciet leryczct a gyógysz~rt•k.
~~~g)!~c1fe!ck, i_nerg;k, stb. raktúron larlúsa 6!-i
l~1~zoll:>.1!tatnsa . largyahan, an1elyct 85.·1 i211 n2.::i.
~(~I. ~ 1\:. 1'I_. sz: 11 !~ ~~Jatt küldött le hozzúszólús és
\elenHJJ),1das C('IJahol a gyúrryszerészi érdel·I· ·, .·_
s_ele~ekh~z . .<\.z 1H22:XII. 1.-c.t>~I drogéri<íkra. \~<~ 1:,::.
J,ozoan .. is rendt•lkezett és az ip:irtör,·énv úttelle
e~t _az ugy.~t a kereskedehui n1inisztériuin- ille!(.J·pssegenck koréhe. Ez a rendeleller\·ezct 1-l
,' .
fusl 'll
.
· 11 ·
.
paragra. ), 1 n~·gy ln J azatha kívúnta sorolni a g\'Ó"Y~zerc~>.et l'S gyógyszcrféléket. Nagy elvi hihúj:; ,~;lt
t 1~nck. a tervezetnek.
hogy a gvóriv.szcrt·ír·il·i„ 1
nez\·e. IS rendelkezl'tt t>s intézkedései>.et·tartal:n~:z:llt
:t gyo~~·~~erek kiszolgúltatásúról is. Ncin vúlaszk_ulon a gyógyárunagy- és kiskcreskedc~seket
te tntezkedést tartahnazott 1uitr arra nézve, ·hog}:
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'
kcrcskcdiík nz anyagok
(·s készíhnl>nyek
közül
csak azokat larlhatjúk rak!úron, an1elyck úrusítúsára jogosultak. l\.in101Hlta továbbá azt is, hogy ;J
gyógyáru és n1éregáru nagykereskedők, val:unint
a gyógyszer, gyógyszeres, készítn1ényck és n1érgek
elöúllítúsúval foglalkozó ipari vúllalatok tulajdo·
nosai ai- 1. szúrnú túhlúzatha t:irtozú anyagokat és
készítményeket csak gyógyszertáraknak adhatják cl.
A népjóléti és 1nunkaügy.i 1niniszteriu1nban
192i. évben ankétot tartottak a gyógyszerész ér·
dek.képviseletek kikiildötteivel és a gyógyszerek
kereskcdehni forgaltnút szabályozó rendelet kiadúsúnak és a fenti elvek 1ncgvalósításúnak ellenében
azt kívánták, hogy a gyógyszen'.·szi kar n1ondjon
le a koz1nelikai cikkek úrusítúsi jogáról. Az érdek·
képviseletek vezetői ehhez nen1 júrultak hozzú,
így az ankét eredtnénytelen volt, inert a kcreskedelnli nliniszteriutn ezt az ellenértéket kiYúnta a
drogériúk és illatszertúrak részére nyujtani, a
raktáron tartási tilulo1n clren<leléséért.
t\ gyógyszcrésztársadalo1n körében az izgalom
tovúbb fokozó<lolt, mert a jogosulatlan gyógyszcrúrusitás mindjobban elhatahnaso<lott, an1it nagyn1értékben elösegített a gyógyszcrkülönlegességek
és a gyári készítn1ények forgnhnúnak nagyrnértékíi
en1elkcdésc. Ez volt az oka annak, hogy 1929-ben
n1cgalakult az „ötös bizottsúg", a1nely legföbb feladatául tiizte ki a jogosulatlan gyógyszerárusítások megszüntetését. J\ gyógyárunagykereskedések
Cs vegyészeti gyárak vezetőivel n1egállapodott
abban, hogy azokat a gyógyszereket és gyógyszerkészítményeket, an1elyekct a drogériák és illatszer-
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gyüléseken, a kerületi gyűléseken, hancn1 a szaksajtó és a napisajtóban megjelent cikkekben egyaránt. Évek n1ultak ·el, míg a· kar' kitartó törekvéseit siker koronúzta és 1936. 1nájus hó 30-ún
aláírta a 111. kir. kereskedele1n- és közlekedésügyi
ininisztcr 21.000/193G. I\.. ~l. E:. szún1ú rendeletét
a gyógyszerek és gyógyszerfélék kcrcskedclini for·
gahnáról, a1nelyet a gyakorló gyógyszerész szcn1pontjúból, dr. Zsún1úr és dr. l?ohrovits rniniszlcri
osztálytanúcsosok „A vegyszerek, gyógyszerek.
gyógyszerfélék, n1érgek és egyes egyéb anyaguk
úrusításúnak szabúlyai" cí1nü kitünő inunkújukhan foglaltak figyelctnbe \·ételével az alúbbiakban
is1nerletek.
A rendelet első paragrafusa szerint a drogéria~
üzlet és a gyógyárunagykercskedés iparenged~ly
alapján gyakorolható, képesítéshez kötött rokonipar. A drogériaüzletre, Yala1uint a gyógyárunagykcrcskedésre iparengedé,lyt a 1núsodik paragrafus
szerint csak akkor lehet kiadni, ha az illető község tcriilelén, Budapesten az illető kerületben, ilyen
üzlet nincs, vagy egy-egy ilyen üzletre ;)000-n(~l
több lakos esik. Gyúgyúrunagykereskedés folytatúsára iparengedélyt csak az kaphat, aki készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban ötezer pengüs biztosítékot lesz le. Egy-egy község területén.
Ru<lapeslen egy-egy közigazgatúsi kerületben, lehút
annyi drogéria üzlet és gyúgyúrünagykereskedé'i
lehet, ahúnyszor a lakosság szún1a ötezerrel osztható. !"la valahol az így n1cgúllapított szú111núl
több· drogéria-üzlet van, 111indad<lig, amíg azok
szán1a a tnegállapított szárn alá .nen1 csökken,
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~jabb drogériú~ engedélyezni nem lehet. Az új
1parnovella 19._ ~-a szerint az ipariízési jogot hatú·
~~zot~ v~gy h?tarozatlan idöre el lehet vonni olv
c:s;Ie_I„mer~y nu:1tt, atnely szakrnai n1egbízhatósúg:Ú
!. . ctse?.~sse te~z:, !la háron1 l·ven belül két ízben
Jogcrosen

ehteltek.

Drogérh1-iizletre, <1yógyáruhiún;a n1 iatl
·

~i:igykereskc<lésre rnegbizhatósúg
iparengedélyt nen1 nyerhet:

.' a~ akitől a birósúg a drogéria-üzlet, illeti..íle"
gY.?KY~~rt!?~g?'kereskcdés folytatúsúnak jogát jogr:i
?r~s b1ro1 itelettel elvonta, az itélethen n1egszabott
ido alatt;
. b~ akitiH iparhatóság a drogéria-üzlet, illctöleg
gy~gyaru~agykereskedés folylatüsúnak jogút jog.?ros . hata.r~~altal elvonta, a hntúrozathan n 1eg.tlla~tl~tt 1?,o ?latt, vagy ha az elvonús hatúrozatlan idore tortent, a köriilményeknek n1egfelelii idiin

át;

e) aki biintett n1iatt, az áihun ellen, a szenü··-·
re~n ellen vagy nyereségvái..~)·hól elkövetett vétsérr
n~~alt bíinvádi eljúrús alatt áll, to\·úbbá, akit ilve~
!n,1ntett vagy vétség 1niatt elitéltek, a jogerős birói
iteletbe.n n;_egszabott szabadságvesztés-büntetés tarh1ma, illetoleg a büntetés kiúllúsútól v•1cr,·
„1:.,.,··1_
1t'Se
· ·1··1
. f toll húro111 év alatt;
, ' 0- "
o szan1
.

d) akit hirósúg vagy n1üs hatósün jogeriís ha.

h~roza.ttal a községből kitiltott vngy ba~ orszú('l'ból
k1utas1tott, a kitiltás, illetőleg a kiutasítús hatúlyúnak larta1na alatt; végül

eJ

akine~. előéletében egyéb olyan kifogás alú
eső teny n1erul fel, nn1ely a drogéria-üzlet, illetö-

leg gyógyárunagykereskedés folytatása szen1pont·
jából megkívánt megbizhatóságát kétségessl' teszi.
A. harmadik paragrafus meghatározza a drogéria-üzlet, valnnlint a gyógyúrunagykereskedés folytaiúsúhoz szükséges képesílés Inértékét. A g:vóg:vszerészi oklevél a jöviíhcn ne1n elegendlí ezen ipn·
rok folytatúsúhoz, mert szükséges, hogy az oklevl·I
n1egszerzése után hat hónapon át végzett szakh~t
vúgó gyakorlat is igazoltassék. :\ jövőben tanoncként csak olyan egyént lehet alkahnazni, aki vala1nely középiskola, vagy polgári iskola hat osztúlyát sikerrel elvégezte .
A.z iparengedély kiadása irúnt előterjesztett kérchneket az clsöfokú iparhatóság, a negyedik paragrafus szerint, 111clléklcleiYel egyiill a helügy111iniszterhez terjeszti fel, aki az iratokat úllúspontjúnak közlése 111ellett határozathozatal végett a kt•reskcdele111- és közlekedésügyi n1iniszterhez útteszi.
aki a helügynüniszterrcl egyctértüleg dön l. A headvúnyban a községet, utcút és húzsziunot, ahol a
folyan1udó az üzletet folytatni kívánja, 1neg kell
jelölni. Drogéria-üzletet, gyógyárunagykereskedl~s!
csak az iparengedély kl·zbesítése után szabad n1egkczdeni.
Az ötödik paragrafus kiinondja, hogy iparengedélyt a drogéria-üzlet, vala1nint a g.\·ógyárunagy·
kereskedés üzletkörének 111eghatározotl részére i:;
ki lehel állítani. A rendelethez tartozó II. szútnú
jegyzékben felsoroll anyagok árusítása a drogéria
és gyógyárunagykereskcdés üzletkörének járulékos
része, így az is, aki csak n1eghatúrozott üzletkörn~
nyert iparengedélyt, az említett jegyzékben felso-
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rolt anyngokr d külön iparigazo lvúny nélkül is úrusílhntja.
Gyógysze r és gyógysze rféle anyag adás-véte lének közvetítés ével n hatodik paragrafu s szerint
csak olyan kcreskcdi i foglalkoz hatik, aki az illetii
anyag árusitású ra is jogosult. h.özYclíHii tevl·kenységgel tehát gyógysze rtár, vagy ipari vállalat ne111
foglalkoz hatik. Az úru kiszolgúlt atúsn nen1 n1ús.
nünt az illctö úru,·al való kereskedé s. I\:özvetítiíi
tevékenys ég alatl viszont csak ;_1z adúsvélel szorosan vetl közvetíté sét kel! érteni, 11en1 pedig az úrn
kiszolgúlt alúsúl is. Bizo1nány i árut csak az tarthat
r:.1ktáron, akinek uz illetö anyag úrusítúsú ra iparjogositvá nva ,·an. Az, aki a jelen rendelet halúlvba
lépt~sc eliHl gyógysze rnek. g~:ógyszerféle anyag 1;en1
úrusítúsú ra, hane111 csak közyetíté sére nycrl jogositvúnyt. kiizvetílö i leYl·kenységét folytatha tja . ..'\
közvetítésht>z sziik~<;t~ges 111intúkat készletbe n tarthatja, de úrut raktúron nen1 tarthat és vevünek cl
nen1 adhat.
Gyógyúru nagykcres kcdl•s folylalúsú ra korúbban szerzelt jogot a hetedik puragrafu s szabúlyozza. Gyógyúru nagykere skedésre szerzett jogot
csak azok érvényt>s íthetnck, akik gyógysze rek to
vúbbúrus ílóknak v;_tló eladúsúr:1 jogosítvú nyt szereztek, lovúbhú a drogislúk . DrogL·ría-iizlel folytatúsúra jogosító ip:ircngcd élyt azonban csak akkor
lehel ilyen sze1npont húl figyele1nbe venni, ha annak ah1pjún
legalúbb Hz (~ven út rendszere sen
gyúgyúru nagykere skedés körébe tartozó te\·ékenvséget is folytattak . Illatszer, vegyszer, húztartú-si
cikk sth. kereskedi ik gyógyúru nagykerc skedés kö-
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n.'.•he tartozó tevékenys égre scn1nlifélc ~·onatkozús
Jian senl L•r\·l~nycsílhelnek szerzel\ Jogot. Azon
anvagok tekintetéb en, an1el.yck eddig szabad keres~
ke~lclnli cikkek voltak, de a1nclyeke l a rendelet '~
dl'ogéria üz\etkörl: bc utalt. a szaha~lkPreskedeln11
szak1núk al ncn1 illeti n1eg szerzelt JOg.
,
..-\ nvolca<lik paragr:1fu s hatúrozza n1eg _a l~~
szítlí, fo1:galo1nhahozó, toYúbbúr usító fogaln1at. _hc.szítii a kész gyúrl1nún y (fogyaszl úsra alk'.lln1as aru,1
elö!lllílój a. Forga\01n hahozó az az ipart vagy kl;reskedei°nli vúllalat, ;.unely vulu1ncly anyagot a kcszílü helvetl üzleti forgalo1n ha clsünck ..hocsú.~.
'l'oYúhbú1:usító a kcreskedc lnli Yúllalat az uzt:tko:
n:•hc tartozó úru tekintetéb en. tovúhhú az 1par1
vúllahil, kórhúz. gyógyinté zet. felsüoktat úsi ~nt~zcl.
tudoniúny os (kisl·rlcli, vcgyvizsg úló slb:J 1.~1tczc~,
ha olvan anvagról van szó, a111elyet sa.1at u_zen!c·
ben. illet(ílei rendcltcté sszerü céljúra ha~znal_ ít•.l.
E.éz.n 1iiipari y~dl:.datol olyan a.;1yag_ .. tcku.1tet:h~1~.
ainelycl gyógyúru nagykcre skedon k1vul 111:i:. kc1 cs·
kc;d() is úrusíthat . a gyógyúru nagykere skedo. iizlc~
köre szen1pon ljúhúl fogyasztó nak l~el_l t~~;.111len1.
Viszont ha az úru az iizcnli nn1nkatol luggetlen
és a kiilünhi.izö iizc1nek, kórhúzak . gyógyint.éze~ek
stli. üze1nél1ez t:.1rtozók sze1nélyes h:~szn_alat~1r:1
szolnúl. Ú"Y annak eladúsn. nen1 to\·ahl.iarus1to,
Íi;u 1 ~rn. r0 g;·asz.t6 részl'.re tört~~1ö eladús~1nl~ s~~n1í.t
és azt gyógyúru nag,ykcre sk:do ne1n .teI,:1~s1~het1.„::
rPn<lclet hulúlva ala tarlozo anyagot~, .11 uk fort:1,1
lonlhahoz úja ~sali. az lehet, aki az illetii úruk eldúsúra jog~s~Ilt. I\ercskel~Öl t_cl_1ít~ olyan a1.1J:~g. tekintetébe n, ainelynek arus1tasan 1 11cn1 J0 0 osull.,
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111:111 lehet lovúbhúrusítónak tekinteni. A rendelet
sze1nponljúból fogyasztó n1inden olyan vevő, aki
ncn1 lovúlibárusító. A. gyógyszcrtúr ter1nészetesen
tovúbhúrusító, \·iszont az orvos, fogor\·os, fogynsztónak szún1il.
Gyógyszer és gyógyszerfélc ::111yag úrusítúsa
tt:kintetében a kilencedik paragrafus úgy intézkedik, hogy gyógyításra szolgáló anyagot - a jelen
rendelethez tartozó I. és 11. szú1nú jegyzékbe sorozottak kivételével - csak gyógyúrunagykereskedö árusíthat. Az I. jegyzékbe sorozott anyagot
csak drogista és gyógyárunagykcreskedli, a If.
sz{unú jegyzékbe sorozott anyagot pedig rajtuk
kiviil n1ús kereskedő is árusíthat, ha iizleiköréhe
lartozik. Gyógyílúsra szolgúló olyan anyagot,
;:unely a jegyzékek.be felvéve nincsen, n1indaddig,
an1íg n 1niniszter tnásként nen1 rendelkezik, fogyasztó közönség részére csak gyógyszerlúr, tovúbhúrusítök részére pedig csak gyógyárunagykereskedö úrusíthat. Ez vonatkozik tern1észetesen
azokra az anyagokra is, ::unelyek eddig egyúltalán
nem, vagy csak ezután kerülnek forgalon1ha, vagy
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inelveket csak czutún kezdenek a gyógyítús kö~é
ben- husználni. Fénykép{>szcti cikkekkel kereskcdok,
ft'nvj..:épfelvt'.~tel kidolgozúsúra sziiksége_s :·egyszerckct~ a ki~szílü vagy a forgalo1nha h~zo nltal a fo''\'}~sztó kiszolgúlúsa céljából clöre kiszerelt cso1na~•Űlúshan akkor is árusíthatnak. ha a szer az f.
~zán1ú jegyzékbe sorozott :111yag~t lartaln.1az. , ..
„\ tizedik paragrafus k1111ond.1a, hogy ·l dr~1gc
ria iizlctkörc az J. szún1ú jegyzékhe sorozott ~y~gy
szCrfélc anyagnak a fogyasztók n'.>szérc .vala _arusitúsa. 'J'ernu.'szclescn üzletköri·be tarloz1k 1ni;g a
II. szún1ú jegyzi."k anyagainak, kötszern~k. incrcgnck és últalúhan az iizlcli szokúsok szcr1~1t a drnn{•ria-iizlcthen úrusítani szokott cgyl·b c1k~~e!;;:ncl~.

~ fogyasztó~~ {·~ lo\'úhbúrus_í~ók, '.·{·~z{·1:e. ~·:.1~0 ,,a,r_t'.~~~

t' s•t .\ <ryorrvaruna"vkeresked<'S uzlctl\01 (_ '"'~ o'"'y
.i. • · •
r.. ti.
ti.
•
1• ·
ítás·1
szereknek. tovúhhúrusílók rl>szt~rc va o arus • · •;
tovúhhú az I. és II. szú1nú jegyz{•kckhc lar!oz 1J
"YÓ"\'SZcrf{Je tlllYa'_'oknak, vegyszereknek a lovahh?t'ru~Ítók r{•szl•rt: \~dó úrusítúsa. (iyf~gy:1ru~1a~yk:
i·cskcdö n1indcn cikket. tehút kozn1clika1 kcsz1lnH·tovúhhúrusítóknak adhat cl. :.\lcg\."]·et 1· 5 cs·tk
n '- '·•
· ,'"l'gc
' lt ,
j(;·gvczni · kivúno1n.
a ft'.·lrel>rt{·sck clkcru··1 cse
·11 0
n 9. {•s IU. p:ira~ra.rusokban iu:gh.ah~r~1z?t~
·· Je t]·'·
fn1"ti1alo1nra• \011.1tl\ozn.d'\Ol·''f·
o '- J·e1·1·sl·r•1l1•l1111
\
. '- .
•
uz
·ttf)'hl s Í"Y a g\'Ó"Yszcrtúrak últah cladast nen1
e~
• · r:i.
' •
1::1.
'! ·
·
·1'1s 1 ·un el\'
~rintik. Az olvan koz111el1 ~a! szer arus1_ •. ~, •. - _
:ienl eriis ha1;·1sú {•s az I. sz{1111~1 ..jcgyzck. szer~1:t .::
"YÓgyszerlúraknak, illet vc drogt•n:iknak f ennt.11 l' ,1
~1~incs. szabad ipar.
parag1aius11ak
az
Jge l i 1·011 tos. ·1• tizene"vedik
ti.
•
•
a határozott rendelkezése, hogy drogista es n1a::;
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a legjobb fájdalom- és lázcsillapító
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kcrcskcdií orvosi rcndcl,·l'uyre sc1nn1iféle szeri el
ne111 készíthet és ki nen1 szolgúlla!hat. I~ötszcr,
gu1~1~~1iúru, sehészeli és helcgápol:ísi cikk. fcrUíllcn1lo szer kiszolgálúsn IH:n1 !ckinthctii orvosi rench•lv{>nyre vnló kiszolgúl:ísnnk. :iz ('St>!hen. hu n,o;

orvos ;!z ú~·ul csu,piin 1n:igyar n1eg1H'VC'Zt~ssel jcliili
nu•g. Szahalyszcru receple! tchút drogista vagv
111ús keresked(j scn11ni kiiriiln1t>nvck küzi\tt el 11t:1~1
készíthet n1ég akkor se1n. ha az ·illefii :i gvóoyszer\
egyébként jogosan úrusílhatnú. E· parag~·;1f~~~ n1úsodik hekezdésc ki1nondja, hog:-.: kercskedii nz ilzlethelybégéhcn gyógyílús cl>ljúra sen11nil'élc úrul
senkinek sern ajúnlhat és gyógvitúsi c(>J cn11ít«si·vcl ki ncn1 adhat. l{erc;skccUín~k tchúl az olyan
\'C\'Ül, aki v:il:nnilycn betegség Yagy
rossztilll;I
ellPn, esclleg egy seh kezelésére YalarniJyen SZ('rl
kt;r. kiszolgúlnia vagy Yal:1111il\'c11 ilYell "~'Ó"\'SZ<>rl
aj:':nlania _ne1n szabad. haIH';n or,··oslH~. ~;setleg
gyogyszcrlarha kell a vúsúrlót utasítania. Azokat
:t gyli.gyszerféle anyagok:tt,
an1clyeket dnigist:i.
Yagy 1llatszerész úrusílhat, gyógyílúsi ct;I en1lílt;s(i.
\'el nt•111 szolgúl!alhat ki. Ennek küYclkeztÍ'hcu : 11:
I. szún1ú jcgyz1"khcn foglalt anyagok tula jdonkt·~
fll'll gyóg~·ífúsi ct"lra ne111 :'lrusílh:ili'>k t"s n fllH•nolpht:i!<'ín l1:ishajt(1si C(;llal, a hcxun1elhYIPHlelra111i11
vizclclhajlúsra stb. nc111 sznlgúllulhalök ki. '·'i!u
lllerillt fpj ahhan a lekintelht>11. hogy :i n1úsodik
hl'kezUl·shen csak keresked('í szt·n'p~·i «s íg~· Yo11:1tkoz_ik-e ez a lilalo1n a drogislúkra is. :\Icgúllap1thato, hogy a rendelet töhb hl.'IYen últalúhan
c~:1k kerl'Skl'dÜl. e1nlit. 'l'ennészctes lehút, hogy l'Z
In1nden olyan kereskedőre Yonatkozik, aki a ren-

191
delet halúlYa alú eséi Hnyag úrusitúsúval foglalkozik. De ter.~1észetcs ez 1núr azPrt is. 1ner.t hiszen :1
drogislák a kercskcdele1niigyi 1nini.s7:tcr1~1n1 r~~nn
hatósúga alá tartoznak. ip:irka1nnra1 1llete~i.el l1z.~·l~
nek, így ezek szerint keresk(•diín~k is lek1nlend.11l~.
::\ felesleges Yilúk rlkerii!Psc vegett :i :\f:~gya101:
szá«i GYÓ"YSZt'ft~sz Egyesület kt~rle a drogista szn
hl'rktntÍÍsúl. is. A kerC'skedclen1iigyi ininisztPr ezt, :~
k{~r{·sl tcljesitctle Ps a Budape?l~ Küzlön.~: 1.nan. t>~:'.
2H-ik szún1úhan ez a hetycsh1h•s 111eg is Jeleni ( ~
a Yilút YégérY0nycsen eldiintöltt>.
, , „
A tizenkettedik paragrafus a k(•s~1~0 úll:d!
árusítást szahúlyozza. Ipnri iiz1'1~1- a k_és7:1h·s_re ·~zol•n.
jo<_1osítYúnya :ilapjún esak a sa.iat '.'-('SZ~l1ne1.1ycl ... cs
is csupún to\'úhbórusítóknak arus1lha,t.1:1; l:.nnek köYelkC'zh"hcn nyih·únvaló. hogy drogPnaknak
«~S illalszcrtúrakn:ik olyan
k{•szíln1l·ny{•l. an1Plycl
sz:11núra 11pn1 úr11sítl1:1tnak. :iz
!. l'<>"\"ISZ\úJHZO"
1:'. • • •
"
• "
•
•
...
'J· ·'
ipari üzeni ne1n sznlgúltalha!Ja k1. l· ngyaszlo . . 1e·
szúre egy ipari iizen1 csak olyan anyagot a.rll~al c.l:
;1tnclYrt 111aga készít és ha nzl a clrog1sta~~ ~·-;
«yón~·úrunagykereskediln felül n1ús. kereskc~lo '.s:
1 jogosílYúny nélkül úrusithal.Ja. :\ n1asod1J....
hekezdl~s kitnondja, hogy a rl'tHlrletnek :17:ok a, lovúhhi rendclkczPsci. :11nclyck a g~·ógyszer t•s ~yogy·
szerf~le anyag tart:ísúnak. árusítúsúna_k tnorloz::·
tait szabúlvozzúk. a kl>szítiirc is alkalrnazasl nyP1:1.1l'l~.
Ez a rcncÍclkezl>s a gyógyszt•rPszpk ~zcn1po~1t.1ahol
. zért na•'\'fontossúgú. Inert ezúllal IS h~h1zonyn·
,t
J;'l..
·,
1 ·
1
111el y
sodott a kar eddigi úl1úspont.1ann i. .iogos~af,n.
szerint az ipari üze1uck. \'cgy.i~s~cti . gya1:ak _a~oll
k6szitményei, ari1elyeket drogu1slak cs mas ke1es-
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kedök

::i

fogyasztók

·

·

ezen üzletel- sz.- •
sl-~an1ar~ ne111 árusíthatnak,
"- · am.tra
nek. Ezt edd'
_ dszolg·iil"lii·
· . • „ .1 1o·1·'- sen1 legyegiineg\:
. ig ]csal. . hosszu alkudozások után n1a
I"
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vagy gy'ógyszertúr úllilhatja össze. Az előbb e1nlítettck azonLan csupán tovúbbúrusílóknak ndhatjúk cl. A felszerelt inentökészlclcket tekintet nélkül
tartahuukra azonban xnúr drogistúk, orvosi n1i.isZcrészek l~s a kizáróan egészségügyi cikkek vagy
turista; illelüleg cserkész fch;zcrelés árusítúsú,·al
foglalkozó kereskedlik is úrusíthatjúk. A inentő·
készleten azonban az összeállító nevét, üzletének
helvét sze1nbeötlö 1uódon fel kell tüntetni. Ezek
a l~ercskedök, illel\·e iparosok a 1nentökészlet
hiányzó tarlalinát csak az összcállílúsra jogosultak
által kiszerelt, sértetlen csoinagolúsú anyagokkal
egészíthetik ki. l·la a kiegészítendő anyag úrusítúsa
11en1 tartozik üzletköriikbe, úgy az ilyen anyagot
ne111 szabad a n1entliszckrény tulajdonosúnak kiszoJgállatni, hanexn az e1nlített iparosoknak és kereskedőknek 111aguknak kell a vevő últal hehozoll
xnentükészlet lartúlyúba helyezni.
:\ tizeniitii<lik paragrafus kixnondja, hogy ha
a ;\[agyar (iyógyszerköny\· valaxnely anyag xninösl·gl~l n1cgúllapílja, az illclií anyagot gyógyszertúr.
kórhúz, \'agy n1ús gyógyintézet rl·szérc csak a
1ncgúllapított n1inöségben, vagy a 1ncgállapílottnúl
johh 111inüsl·ghcn szabad eladni. Ezen eh·i jclentií~
s{•gü rendelkezés betartására a vegyészeti gyárakat és a gyógyúrunagykcrcskcdőkct szigorú hüntl•tii szankciói~ kült.!lezik. A gyógyszerész sze1npontjúhól igen nagy fonlossúgú ez a rendelkezés, húr
a törvény úllal kötclczctl vizsgú\atokal keresztiil\·i:;zi és lclkiis1ncrelc.•sen teljesíti. :\ gyógyszcrtúr
1u:n1 vonható ki n felelősség alól, inert csak az a
pálya, :unclyik vállalja a felelösséget, jogosult a
13
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n1agasahh li:1szonkulcsra, illeh·e a 1nagasahli elis1ncrésrc, a ,·édcle111l1en rl·szesílelt n1unkakörre.
~l{>gis nagyjclentiíségíi a rendelkezl>s azl'rl, n1crt
a jövöhen nen1 fordulhatnak elö olyan esetek. hogy
egyes gyógyszerek huza111osnhh idiín k<'reszliil JH'tll
kaphalók a Gyógyszerkönyvnek 1negfelelü 111inöS(~gben.

A. tizenhatodik paragrafus a gyógyszerek l>s
gyógyszerfélc anyagok n1egjclölésére, az anvau
tisztasúgi fokúnak feltüntetésére, a készítő vag;· ~
forgalo111bahozó cégének és telephelyének felliintelésére nézve intézkedik. 'J'ilos oh·an 1neujelölé5l
alkaln1azni, an1ely a hatósúgnak he:jclcnlctt·adatok
tartahnúval ellenkezik, u cson1agolús hclsejéhc11
pedig csak olyan 1ncgjclölést szabad ::ilkaln~azni.
an1cJy tnagán az úrun vagy n csoinagoláson is
11:1sznúlható.
G:vógyító hatúsra utaló 1negjelölésscl a tizenhetedik
paragrafus szerint csak !!VÓ"vszcrkiilönli.:·
'
"·
t">.
g<:sseget, vagy gyógyilúsra hasznúll egységes öszszclételíi szer gyanúnl lörzskiinyvezetl a;1yagot szal~'.1d ellútni. Gyógyjavullatot csak a gyógyszcrkii·
llinlegességckhez, hasznúlati utasítúst pedig csak a
lt"1rzski.iny\"czctt egyst'.·ges összclútelíi szerhez szabad 1ncllékelni.
A ~ibzenn y~i I:ad~k paragrafus kiinondja. hogy
a111enny1 cn ;:u on Jogszabúlv
vala1nelv
"\"Ó"\"szcr
•
,
M.
t">.
,
Yagy gyógyszcrfúle anyag c5otnagolúsi 1nód jút
111eghatározzü, úgy azt csak a 111eghatúrozotl c~o1nagolúsban s;aba<l á~·usítanL I·Ia vala1nely gyógyszer vagy gyogyszcrfele anyag eredeti cson1agolásban való úrusitúsra utaló jelzéssel van ellátva,
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vagy· i;a külön jogszabály rendeli el az eredeti
cson1agolúsban való úrusítást, úgy azt felbontani,
vagy útcson1agolni scn1 a forgalo111hahozónak,
sen1 a tovúbbárusitónak nern szabad. Ez a gyógy'szerészi kar sze1npontjából azért fontos, inert a
gyógyszerek cson1agolúsi 111ódja kiilön jogszahúlyokhan van lefektetve, an1elv azok felhonlúsát is
lilaln1azza. l\ 32.93911935. 1(. liL sz{unú rendelet
negyedik paragrafusa a gyógyszertár és drogéria
sz{unúra 1ncgengcdi azonban, hogy sósborszeszt
szabadon, a saját tartúlyábnn is árusíthat, vagy
a fogyasztó tartályába kimérhct.
Nagy jclenlöségií a tizenkilencedik paragrafusnak az a rendelkezése, an1cly szerint gyógyszert, gyógyszerféle anyagot csak az hirdethet, aki
annúk készílésérc vagy úrusítú5úra jogosult. Ennek
kö,·ctkczt(•hen gyógyszert, gyógyszerkülönlegességet
drogista, illatszcrész vagy n1ós kcrcskedö ne1n hir·
dethet. 'I'crn1l·szetescn az I. szúrnú jcgyzl>khcn
foglalt anyagokat viszont az illatszcrész vagy 1nús
kereskedő nc1n hirdetheti. Hirdetl·snck 1ninüsü\ az
is, ha valaki az üzletében vagy kirakatúhan olyan
plakátot vagy fclirúst helyez el. a1ncly olyan
anyag vú5úrlúsút ajánlja. arnelynck árusÍlÚ5ÚI"a a
kercskcdii egyébkl-nl nen1 jogosult. ~en1 szabad
hn·úbbú az árjcgyzl·khe scn1 feh·enni azokat a
cikkeket, atnelycknek úrusítúsúrn a cl-g. a kcrcskedö ncn1 jogosított.
.A huszadik par::1grafus a gyógyszcrúszi kar
egyik legfontosabb kivúnságút valósítja n1eg. Ki~
iuondja ugyanis, hogy a rendelet hatúlyha ll·pl-:S'
után drogéria üzlethelyiségét, raktárát nen1 szaba _:
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olyan épületben létesíteni, an1elybcn gyógyárunagykcreskedés üzlethelyisége vagy raktára van.
I·Ia a drogériúnak vagy gyógyárunagykereskedésnek a jelenlegi üzlethelyisége, raktára között közvetlen ablak, ajtónyílás, vagy közös folyosó, eliiszoba van, azt hézagn1entes, szilárdan rö,.,.zítctt
fallal kell elzárni. Ezt a rendelkezést más sz~kn1a
heli vállalat üzlelhelyiségétöl, raktárától való elkülönítésre is alkaliuazni kell. Igy természetesei1 'a
drogéria vagy gyógyárunagykereskedés a nyónyszertár bármilyen helyiségétöl elkiilönítcndŐ. E~
nek az intézkedésnek azért van nagy jelentősége,
n;ert n1úskülönben a gyógyszerek és gyógyszerfélck forgalmát szabályozó rendelkezések betartását
. ellenörizni nen1 volna lehetséges. A. drogéria-üzletek szán1ának állandó szaporodása szükségessé
tette, hogy intézkedés történjék arra nézve, 1niszerint új drogéria-üzlet. a inár fennállóhoz szúzötven
rnéternél közelebb csak akkor nyitható, ha a nlúr
fennálló üzlet tulajdonosa ehhez írúshan hozzájárul. A rendelet hatúlyha lépl>.sc eliilt az cgvn1áshoz
százötven iuétcrnél közelebb fekvii dr(;gériákat
nen1 kell távolabb helyezni, dc az üzlet áthelvezése
esetén a százötven 1néteres tá\·olság hetartáSa kötelezővé válik.
.A .h.us~?negyedi.k. r:iragrafus k!.inondja. hogy
a droger1a uzlethely1seget .. Drogéria· Inegjclölésscl
kell ellátni. E 1ncgjelölést, úgyszintén drogok, drogéria cikkek eladúsára utaló n1egjelölést csak drogista használhatja. Drogista, gyógyárunagykeres·
kedö vagy n1ás kereskedéi üzlete cégén, nyomtatYányain, hirdetésein stb. „gyógyszerész" megjelö-
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lést akkor sem használhat, ha ez a cím egyébként
1uegilleti. I\.ercskcdc~111i üzlet folytatásánál, gyógyszer árusításúra utaló n1egjelölést csak gyógyárunag)'kereskedö hasznúlhat. A jövőben tehút 01
gyógyszertárak ncn1 használhatják a „drogérincikkeku felirúst, viszont :1 droguisták és illatszerészek ne1n alkahpazhutnak cégtáblújukon vagy
nyon1talványnkon gyógyszerúrusílúsra utaló n1egjt:lölést. E paragrafus hannadik bekezdése elrendeli, hogy gyógyúrunagykereskedésnek az üzletfelek fogadására, kiszolgálúsúra szolgúló helyiségeinek bejáratánál szctnbeötlö n1ódon fel kell tüntetni, hogy ott csak tovúhhúrusítók részére adnak
cl. A rendelet tehát teljesen n1cgszünteti a gyógy~
úrunagykereskedöknck a gyógyszerészi kar últal
sokszor sérel111ezett kicsinvl1cni eladásait.
A tizenöt éves küzdele.n1 tulajdonképen a dro·
gisták raklúrontartúsi joga körül 1nozgott. A gyógyszerkülönlegességck úrusításút szabúlyozó 90.000 1
1903. sz. B. ~f. rendelet har111adik pontja .lehetösl:get adott arra, hogy a drogériák raklúron tarthassúk az összes gyógyszerkiilönlegességekel tekintet nélkiil arra, hogy azokat a fogyasztók szán1ára
ainúgy sen1 úrusíthatjúk. :\ hatóságok erélyes fellépése lehetetlenné volt téve, inert az clkobzúsokat keresztül vinni n~n1 lehetett. A felsGbb hatóság s a hirósúgok ugyanis következetesen feloldottúk az elrendelt úrulcfoglalúsokat, mert a drogis·
ták raktáron tarthatták azokat. Az pedig, hogy
tettenérjék az árusítói és a jogosulatlan árusítás
megtörténtét tanukltal igazolják, igen nehéznek
bizonyult. A. huszonkettedik paragrafus most ki-
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n1u11dja, hogy drogista és más kereskedő olyan
gyógyszert és gyógyszerféle anyagot, a1nelyet nen1
árusíthat, készletben se1n tarthatja. Ezen paragrafus intézkedése köYctkeztébcn a gyógyszerészi
kar elérte azt a legfontosabb cél jút :11nclvnek l•r-

dekében fúradhatatlanul küzdött,' h~gy a - jövőben
drogista vagy 1nús kercskedií olvan szert, arnelvct
ne1n úrusíthat, 1nég raktúrra sei1i vehcl. A n1ú~o
dik bekezdés felsorolja azokat a gyógyszereket.
arnelyek últala ne1n úrusílhatók. de koz1netikai
szerek készílése céljúhól elkiilönítctt zúrt szekrényben tarthatók. Ilyenek: his111ulu1n salicvlicu111
l1is1nutun1 subnitricti1n, bismutuin subg<;llicu1n:
chininun1 sulfuricu1n, chininu1n bisulfuricun1 és az
ichliol. A. drogista ezekről az anyagokról külön
nyilvántartást köteles vezetni, ::nnelvhe folvószún1
és kelet szerint n beszerzett és felha~znúll 1;1ennviséget be kell vezetni. Igen fontos n1é 10• a ne•n·edik
.
"'
az az intézkedése, hogy "YÓ"Yszert;
lJC1;:ezdesnek
gyógyszerféle anyagul ncrn szabad oiya~· h~Íyiség
hen tartani, a1ncly egyúttal lakó-, vagy húlóhelyii!

NERVOSAN
„LABOR"

a lcgkcrcsctlchb nervinotonicum és sedativum
állandóan rendelt gyűgyszcrkillönlcgcsst>g.

Liquor Thiomaltini „LABOR"
Bronchitisnél, tuberculosisnál.

szolgál. !gy gyógyszerekhiil készletet kereskedü a
b1kúsún ncn1 tarthat.
A huszonharrnadik paragrafus clr~'!Hleli, hogy
kcrcskcdelnli forgalo1nb:in gyógyszert, vagy gyógyszcrfl·lc anyagot csak a kl•szíléi iizen1, illeliíleg at.
úrusílúsra jogcisull kereskedü üzlelhelvis(·~(·J1i\\,
raktúrúhól sz:-1bad kiszolgáltatni. liúzaló. kereskedés keretében, tovúhhú vúsúron, piacon úrusítnni
tilos. Az I. sz{unú jegyzl~khc sorozotl anyagok
l>.özi.il azokat, :unelyeknek neve 1nelletl súly1nenynyiség van fcllünlctve, ezen alul cső 111cnnyiségben, illctüleg ennl·l kisebb részekre osztva, akúr
1nagúban, akúr n1ús anyaggal összeletlen kiszolgúllatni tilos. Nc111 vonatkozik ez a tilalon1 a gyárilag kiszerelt l's eredeti cson1agolúshan úrusíloll
fényképészeti cikkekre, vagy 1neghalározott ipnri
eúlra szolgúló kt.'.·szíln1l·nyekre.
.A huszonnegyedik paragrafus az crüs hatúsú
anyagok lartúsúról l·s kiadúsúról inll·zkcdik. A
huszonötödik paragrafus pedig a drogéria-üzlet l·s
a gyógyúrnnagykcrcskedés alkaltnazoltaira nl•z\·c
tartahnaz rcndclkezl'sekct. l~zcknek gyógyszerészi
vonatkozúsai nincsenek .és így felesleges azzal foglalkoznorn.
A huszonhatodik paragrafus kirnondja, hogy
gyógyszertúr tulajdonosa, felelős vezetöje, alkal1nazottjn, egyidejiileg drogt'.~ria-üzletet, fH·ógyúrunagykereskedést vagy gyógyszer- és gyógyszerfélt:
anyag a<lús-vételének közvetitésére írúnyuló leYékcnységct nen1 folytathat és ilyen üzletnek alkal ·
1nazottja nen1 lehet. A. jövöben tehúl gyógyszer·
túrtulajdonos drogéria-üzlet, gyógyárunngykeres-

-:1
200

Jí:

kedés vagy pgy ügynökség birtokosa cgyi<lcjiill'g
11c111 lehel. Ez a tiltó rendelkezés 1nngúlól <'•rtPIÜ·
diícn nc1n vonatkozik a gyúgyszcrkiilih1legcssl•gl'k
~~épvi.~1elc.tt"r~~- foq„,'alontha ho_z:~talú~· :~. ~1 1l'rl az 11 t•111
ugyno ,;.-seg l'S azo1'- nagy 1i:nn arus1 asa tH_'!Jl 1l' 1H'l
adús-\·étcl k(izvplítt'•s{•nek 1ninilsíleni. A .iö,·iihcn
külföldi vagy hclföldi gyógyszerkiilönlcgessl•geí
ncn1 képviselhet 111ús. cs:ik gyógyszerlúr vagy
gyógy_úrunagykcrl'skcdl•s t•s csak nzok jogosultak
e készítn1l·nyckct hirdetni is. Az cgyiilles birtoklúsra vonatkozó tilalo1n 1H:n1 terjed ki olyan gyógyszcrtúrtulajdonosra, aki gyógyszcrtúrál 1H:-Hi. t;\.
január hó elsején és azóla 1ncgszakítús nt·lkiil
iizc111hcn tartotta és ez idii :llall érvl·nvhen lt~vií
külön jogosítvúny alapjún drogériu-iizlcl~t. gyógy~
úrunagykcreskcdést. illetc'ileg gyógyszer l·s gyógyszerfl•le anv:1g adús-vl•telénck küz\·ctitl·st~rc irúnynló tcvl·lZc1~ysl·gcl is folylalolt. A rendclell11.·z
lartozó I. vagy II. szú111ú jegyzl•khe sorozott olyn11
anyagot, atnclyet vahuncly közsl>gnck :1 lcriilctl·n
arra jogosult kereskedö úrusíl, az illeti') közsl•g1H:k
a teriilctl~n lévií gyúgyszcrlúr tovúbhúrusítúk rl·szére rendszeresen ne1n adhat el Ps az cl:1dúst lH.'111
közvetítheti. l\l·zn1iives iparosoknak, gyúraknak
vegyszerckkel, gyúgyszerfl•Jékkcl való nagybani ellúlúsút u kercskedchni nlinisztL•riun1 n gyógyúrn·
nagykereskediíknck {•s droguistúknak. illetve az
arra jogosult kereskedlíknck kivúnjn fenntartani.
Ncnl vonatkozik ez a rendelkezés n1Tt1 az esetre.
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vúhhú az sen1. ha a gyógyszertúr rnktúrún lévíi
gyógyszerf{•lc anyagot ipari vúllalalnak, vagy ip:1rosnak elad. ahhan az esetben. ha ez nen1 rcnd~<;Zt>rc sc1 1. hane1 n ~~sak : 111 < aln~ilag tö rténi~>:. N(~1~1
nyer ic l'Z a 1111 o l'l'JH e i.t•zcs a ,;.a 111azasl a ocsiuybl•ni úrusitúsnúl. lovúbhú abban az cscthe11
Sl'tll. ha :t szükséges anyagot nnnuk
úrusítúsúra

1 1

11 1

1

jogosult kereskcdii egyúltalún ricn1, vagy pedig
a sziikst>gcs 1ni11('íséghen tartja raktúron. Ehhen
az <'Selhen az ilyen anyagokat a lovúhhúrusítók
gyógyszertúrakhan is beszerezhetik. A kórhúzakat
és 111ús gyógyintl·zctekel a rc11delct tovúhhúrusitóknak n1i11iisili. Feln1criill !ehút az az aggodalo1n.
hogy ne1n fog-e 1it•hézsl'gcl okozni ez a körülinény
:i gyúgyszerlúrak kúrhúzi szúllítúsainúl. ;\ gyógyszereknt>k kórhúz részere való szúllílúsút az 1)3()0/
1Hg2. :\'. :\!. :\1. szú111ú n~ndelet sznhúlvozza. NvilvÚn\·aló ll•hút. hogy a gyógyszcrtúrak lZórhúzi s;,úllítúsail t'Z <1 rendelet llt'lll l·rinthcli. 1\ '.\lagyaror·
szúgi Gyógyszl'n'·sz Egyesület az esetleges félrel~rtl·sek clkeriill•se vl·gcll 1négis kl·rlc a huszonhalodik parngral'us tnúsodik bckcidésl·nek kiegl•szítésél.
E kt~rclen1nek a kcreskedelcntiigvi n1iniszter helvt
adntl Í's a Budapcsli E.özlliny 1Ü3H. l·vi '.:!tl-ik szi1n1úba11 heiyPshitl·s cín1én n1cgjelcnt e pont l>:iegt~szílésc. an1c\~· szerint gyógyszertúr kórhúzaknak.
vagy 1nús gyógyin!ézelnck búrn1ilyen gyógyszer!.
gyógyszerfl•le anyagot l·s kötszert eladhat.
A huszonhetedik paragrafus az iparjogosítIH'lll
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A huszonnyolcadik paragrafus kin1ondja, hogy
n 9. §. rendclkczl·se alú csö anyagot úrusító kereskedő az iparhatósúg cllcnéirzl·sl·n fcllil a közcgészs{~gügyi haló.súg ellcniírzl•sc :dalt is úll. .·\ küzegészst~giigyi hatósúg a szllksl·ghcz képest, de lcgalúhh
évenként egyszer cllcnürzli vizsgúlatot végez . .\
közcgl~szségiigyi ható.súg az cllcniirzii vizsgúlatot a
tisztiorvos, esetleg a közsl'gi orvos útjún is végezheti. A.z cllcnörzlí vizsgúlatok sorún t>szlclt szahúlytalansúgról jcgyzüköny\'l'I kell felvenni l~s ,1
vizsgúlatok cre<ln1ényéröl nyi\\·úntartúst vezetni.
A. közegészségügyi hatóságnak lcen<lüit a hclügytninisztcr úllapitju 111cg. Ez a rendelkezés lehctiisl·gct nyujt arra, hogy a hclügy1niniszler a drogl·riúkat és gyógyszcrféle anyagokat úrusíló kereskedéseket közegészst'·gügyi szernponthó! elleniirizhesse és az eljúrús hivalalhól n1egindulhasson az
esetben, ha a drogt'·riúhan. illalszcrlúrhan olyan
gyógyszereket talúlnak. a1nl·lynck raktúron tartúsút és úrusítúsúl a rendelet ne111 engedi n1eg. Az
ipartörvény GO-ik paragr:ifusa szerint az ellcn,·irz,"i
hatósúgi küzegekct ni üzlethclyiségckhe húnnikor.
húnnilyen idühcn beengedni kötelesek s azokat
az üzleti könyveket, initokal, an1clycknck vezetését, illctiileg elleniirzését a !ÖrvPny vagy annak
a!apjún kiadott rendelet n1egszahja. úl\·izsgúlús
és az Uzlctvilel ellcniirzt'·sc céljúból rendelkezésükre
kell bocsújtani.
A rendelet huszonkilcHc-hanninchúron1 paragrafusai tartahnazzúk a bünlctö rendelkezéseket.
Axnennyiben a cselek1nény súlyosabb büntető rendelkezés alú ne111 esik, kihágást követ el és az
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1928:X. t.-c. 5. §-a értelmében kettőszáz pengöig
tcrjedhe!6 pénzbüntetéssel büntctendíJ, aki gyógyniivl~nyhez inús gyógynövényt vagy cgyl•h anyi.igot
kever, aki gyógyszertúr. kórhúz \'agy n1ús gyogyinlézct részére a n1egúllnpílottnak 1neg netn fclclií
1ninöségii anyagot ad el, aki a gyógyító hatúsr:1
utalást, gyógyjavallat, hasznúlati utasítús alkahnazúsa tekintetében rnegúllapított rendelkezéseket
1ncgszegi. A.ki gyógyszert l·s gyógyszerf(·le :inyagot
hirdet, holott annak készítt'·sére vagy úrusítúsúra
nctn jogosult, aki az iizlelhclyist·gck t'·s raktúrak
elhelyezése és elkülönítése lckintctt'·hen a rendelkezéseket nen1 teljesíti, aki drogista vagy gyógyúrunagykcrcskcdü \'agy 111ús kerc_skedii és iizlele
folvtatúsúval kapesolatl1<u1 gy<'igyszert~sz cí1net
\·agy gyógyszer úrusítúsúra ulaló n1egjcliilfst hasznú!. aki olvan anvagot tart raktúron, atnclyet nen1
úrusíthat. ~és az -úru készletben tartúsára. kczclf.st'·rc, kis~olgúllatúsúra, nyiJ,·únlnrtúsúra, n1egje\ii·
lt~sére vonatkozó
rendelkezt'•sckct 1neg.sz{'gi. aki
egyidejüleg gyógyszcrtúr, drogt~ria va_gy ?Yú,gyúrt:·
nagykereskedés tulajdonosa vagy ada~-v~·tel1 lc\'t'kenvséget folytat. Az esetben, ha valaki lllto!t vagy
korÍátozntt f~rgah11ú szer úrusítúsúért vagy olyan
anyag raktúron lartúsúért, axnelyet nen1 úrusílhat
jngcrlís itélettel 111úr incg volt hiin!ctvc (·s bü1:tctésének kiállása óta kt':t év n1t'·g nen1 telt l'L visz·
szaesés esetén 15 napig tcrjedhctc'\ clzúrússal hiintctendö.
Az ipartörvény 12ü. §-úLan n1cghatúrozolt ki
húgást követi el és hatszúz pengöig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, aki üzletkörébe nem tar-
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t?z.ó .nnya~ot anélkül árusít, hogy ilyen anyag iiru-

:1tasa~·a kulön engedélyt szerzett volna, továbbú a:.-:
is, akt az üzlet ellenőrzésével kapcsolatban a tör·

1
1:,1 .
t

il i'

1:1-,,-_:

vén): HO. §-ában inegállapílott rendelkezést n1egszeg1.
.Az ipartörvény 127. §-úban n1e 0 hatúrozott kihúgást
cl és hatszáz pen"Öj„
ter1'edhelti
• 1 „ követi
•
t:> b
~)cnz ~.untetcssel, ha pedig ilyen kihúgás 111iatt znúr
.1ogerusen meg volt Lünteh·e és büntetésének kiúll~sa óta két év 111ég el ne111 tcll, tizenöt napig
ler.1edh~tő elzárússal büntethető, aki drogéria üzVa"V
oyóuvszer
és
letet,
• gyógyárunagykereskedést
.,
o. o.
oJ
gyogyszer 1cle anyag adás-vételének közvetítésére
irány~1ló tevékenységet engedély nélkül, illetve a
h<.•. tod1I_t paragrafus ellenére fol.vtat. U•0•vanez a
huntetesc annak a droguistúnak \'agy· illalszerésznck, ~1ki gyóg)~ítúsra szolgáló anyagot árusít vagy
orvosi rendelvcnyre gyógyszert szol 0núltal ki \'U('Y
pedig gyógyítús céljúra úrut ajúnl \'ar1y "YÓ"'\~Íliisi cl·I cnilitl•s{•ycJ azt kiszolgúltatja. E~- :i t>hü~-tetésc úllalúhan 1nindazon csclekn1énveknck, arnclY
esetekben gyógyárunagykcreskedö, -drogista vag;·
n1ús kereskedö, nc1nkülünben a készítő az üzletkörébe tartozó úrut niúsoknak, iÍletiíleg n1ús 1nó<lun ad el, rnint ahogy arra a jelen rendelet szerint jogosult. l·la a gyógyszertúr tulajdonosa, felelös vezetője lovúhbúrusitóknak rendszeresen árusít, vagy eladást közvetít, ugyaní 00 v büntetendő.
Gyógyszerészi kar szeinpontjúból Ígen fontos a
:aktúron tart~si l~lalomn1al kapcsolatban az ilyen
aruk lefoglalasa, illetve elkobzása. Erre vonatkozóan az 18i8:\r. t.-c. 61. és az 1879:XL. t.-c. 25.
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§·a értelmében, ,azok a tárgyak, amelyek hiincselekmények clkö\'ctésére szolgállak. an1ennyihen :i
telles vagy a részes tulajdonai elkohzandók; ha
pedig azoknak birtoklása, használása, vagy terjesz.
fése különben is tiltva van, akkor is elkobzandók
és 1negsen11nisítendiík. ha 1núsnak tula jdon:í.t képezik.
·
tla a 29-31. paragrafusokban ineghatároZolt
kihúgást alkalmazott vagy nlegbizott követte el és
az üzlet tulajdonosú!, iizlctvezetőjét, illetölcg. n
1negbizót felügyeleti vagy elleniírzési kötelességének teljesítésében akár szúndékos, akár gondatlan
nlulasztás terheli, akkor az ilyen üzlettulajdonos.
iizletvczctö, illetőleg n1cgbizó a kihágúsra n1egszaholl biintetésscl büntctendií. Aki a cselekn1én\' elkövetésl~t rendes gondossúggal sem elözhctte ·n1cg,
ncn1 hiinlclhet6'. Az áru 1ninösége, összetételt-.
alakja stb. tekintetében 1ncgá1lapított követchnényck szen1pontjúhól a harrnincketlcclik paragrnfus
a készíti), illctölcg forgalotnba hozó felcliísségét
állapítja n1cg. A tovúhhárusító csak abhan az esetben felelös, a111cnnyiben nz úru raktúron larlúsára, kezelésére. kiszolgúllatúsúra vonatkozö rendelkezéseket figyeJcn1hc ncn1 vette. A111ennyihen a
.-\z EUCERIN tarlaln1ú
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készílö és forgalo1nbahozó az úru kell6 1ncgjelölése hiányában vagy az úrusító által rendelkezésre
bocsájtott adatok alapján felcliísst."grc ne1n vonható, úgy a felclösség azt a tovúhhúrusítót terheli,
akinek telcpl·n vagy üzlcthclyiségl~hen az áru raklúron van, illetőleg aki az úrut a fogyasztdnak
eladta.
A har1nincharrnadik paragrafus ki1nondja,
hogv aki a rendelet hatályhalépésétül szún1ított
cg):· év alatt olyan árut tart készletben, Yagy úrnsít, a1ncly a rendelet hatálybalépése elölt üzletkörébe tartozott ugyan, dc a rendelet intézkedései
szerint n1ár nem tartozik üzletkörébe, nen1 büntethető, ha hitcltérden11iicn igazolja, hogy nz árut még
a rendelet kihirdetése cliitt szerezte he. l)roguista
vagy 111ús kereskedii tehút gyógyszereket ez alatt
az egy évi útn1cneti idií alatt sen1 árusíthat továhhúrusítók vagy fogyasztók sz{nnúra. :\ drogista ncn1
liiinlelhetö egy esztendeig azért, ha raktáron tart
gyógyszereket. -~ inert :iz eddigi rendelkezések
szerint azt raktúron tartani jogosítva volt. - ha
üzleti levelezéssel, sz{unlákkal igazol,ia. hogy a
beszerzés tényleges idüponlja a rendelet kihirdetése, 193{}. n1újus ill-ikc elölt történt. A rendelet
1936. június 15-l~n ll~pctt életLc, így ezen idöpont
után vegyipari vállalat vagy gyóg~·úrunagykercs
kcdli drogistának C:•s 1nús kereskedönck csak olyan
úrut szolgáltathat ki, an1cly üzlctkürl:he tartozik.
Illatszerész vagy 111ús kercskedö gyógyszert azelölt
se111 tarthatott raktáron, így ii rájuk ez az egy é,·j
út1neneli idü ne1n vonatkozik. Viszont olyan áruk
tekintetében, a1nclyekct a kereskedők eddig árusít~
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hallak, dc a rendelet intézkedései szerint annak
árusításúvnl a jövöhen ncn1 foglalkozhatnak. n1ert
azt a gyógyszcrlúrak és drogériák szútnára tartjúk fent, azok raktáron tartásúérl l>.s áru.sításáért
'193i. június 15-ig ncn1 hüntctheliik . ..\zonnal t.'s
fcltétlcniil hiinlclcndö az a drogista vagy 1nás kcreskcdö, aki olyan anyagot árusít. an1clyet csak
gyógyszertúr és gyógyárunagykereskcdö árusíthat.
továbbá az a kcrcskcdii is, aki jogosulatlanul olyan
anyagot ad cl. an1clyct a fentieken kívül drogista
úrusítha!. Nc1n vonatkozik ez az átrneneti kí111élcti
idií még a gyógyárunagykereskcdük detail úrusítására se111.
A harn1incnegyedik paragrafus a hatályhalt>~
pés idiípontját 19:J6. június 15-éhcn állapílnlta
1ncg. Egyi<lejíileg hatályon kíviil helyezi a 111.005/
189·!. és a 111.9i3/1900. B. f.1. szán1ú rt'IHlC'lclt'I a
1nérgckrc vonatkozó rendelkezések kivétcll>vel. l~r
vényt'l vcsztel!c a gyógyszerkiilönlcgcssl•gekriíl {•s
a titkos összctl·tclíí gyógyszerckrül szóló 90.000/
190:'1. B. :\L szátnú rendelet har1nadik paragrafusa.
a1ncly a clrogistáknak a gyógyszcrkiil(inl('gesst'·g('k
raktúron tartúsút 1negcngedle azzal a korlútozással, hogy nzokal csak nyilvúnos gyógyszt•rtúrak
rl·szérc szolgúltathatjúk ki. Az cn1bcror\'oslásli:1n
{•s az úllator\'osláshan hasznúlntos gyógyszerek és
gyógyszcrfl•l(~k. \'alarnint a gyógyszcrkiilönlcgess(•gck forgalo1nbahozatala lckintetl~hen 1nás jogszahúlyokhnn 1negúllapított rendelkcz(·scket a rcndc·
lel nezn (~rinti. l~ilnondja e paragrafus 1nl~g azt is.
hogy e rendelet intézkedései a 2G. §-han, a 29. §.
'(1) bekezdésének r) pontjában, valan1int a 31. §.
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cl) ponljúhan foglalt rendelkezések kivételével, a

gyógyszertárakra nc111 vonatkoznak.
.
A. rendelethez két jegyz(·k v:in csatolva. Az
elsti jegyzék tartaln1azza azokat a gyógyszerft•h'"•kct, a1nclyckct gyógyszertárakon kívül csak drogériúk árusíthatnak a fogyasztók szú1núra. A n1úsodik jegyzék tartaln1azza azokat :iz anyagokat.

an1clyeket a fogyasztók részére gyógyszertárakon
és drogériákon kívül 1nús kcreskedök is eladhatnak. Ezek a jegyzékek, sajnos, sok olyan anyagot
.tartalmaznak, a1nclycknck úrnsítúsát a gyógyszerészi kar csak fájó szívvel engedi át a drogislúk
és 1nás kereskedők szún1ára. Elvi szcn1ponlból ko111olyan kifogásolható volt az, hogy az clsö sz{unű
jegyzékbe a liyperol tablcllúkat is fclYetlék. A
1lagyarországi Gyógyszerész Egyesület cH.ítcrjcsztésének a kereskedelcn1ügyi 1uiniszter helyt adott,
inert a I-Iyperol engedélyezett gyógyszerkiilönlegessl~g és helyesbítés cíinén a jcgyzékhiil törölte t'·s
csak a I-lydrogcnperoxydat tabletták úrusítúsút engedte n1eg. :\ Gyógyszerészek I~vkönyvc a rendPk~
tck között közli a jegyzékeket és dülthetiivel jelöli
n1eg azokat az anyagokat, a111elyek az öttúblázatos
rendelet szerint is árusíthatók ,·ollak. Az alúbhiakhan összeúllítolta1n azoknak a szereknek jegyzékét, a1nelyek eddig a drogistúk árusítási anyagúl
lartaln1azó II. túhlúzatban szerepeltek. de a rendelethez csatolt jegyzékekbül kilnaradtak. Ezek a
következök: Argent. nilric. fusutu, argent nilr. e ..
kalio nitr., bis1uuthu1n subnitr., cuprun1 sulfur.
puru1n, kaliun1 suli'. pro halneo, oleu1u cadini,
pulvis acori gross., althacac gross., angel. gross.,
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anisi gross., arcani duplic. gross., carYi
chan101nillae gross., enulae gross., focnic.
gentianae gross., itnperator gross., juniperi
lauri gro::s., liquir. rud. gross .. lithargyri
phcllandru aquaL gross., valcrianac rad.

gross.,
gross„
gross.,
gross.,
gross ..

hcllcbori gross., hyoscia1ni folior. gross.

.A III-ik lúhlúzatból. a1nclv a kereskedők úllal
is úrusitható szerek jcgyzl·kéi tartal111azla, ki1na~
rndt és egyik jegyzékben sen1 szerepel: cetaceu1n,
collodiu1n, natr. suli'. crvst. (csnk Yena1c van engedélyezve), 0Icun1 nucu;n pressun1 (csak clöre ki~
szcrclYe van engedt'·lyczvc), oleu111 ovoru1n l~s sul~
fur prücipilaluni. A I\'. túhlúzathól kirnaradtak:
cl:Iorofonniu1n (az I. jegyzl~khcn szerepel, de csak
n11nt ad usu111 externu1n) és a phosphorus.
Az I. szú1nú jegyzék szerint drogista csak
luhusban úrusíthatja: vasclin cun1 acido borico,
Yasc.lin cun1 zinco oxydato. :\ 1I. sz{11nú jegyzék
szerint kcrcskcdiik csak l'lííre kiszerelt úl!apolhan
úrusítlu1tjúk: aqua clcntifrica. liquor forn1aldeh\·di
st.1ponalu.s,' _nlcu111 1p1cun1. puh·is cosn1eticus, ,;nl\"IS dent1fncus. ungucnlu1n glycerini, ungul'nlu1n
slearini.
I~ddig szahad forgalo1n túrgyút képezték. illl'l\"c
kcrcskef~iik is úr11sílhat1:·1k az acl'l111n pyrolignosu111. ac1d111n acelicun1 p11n1111 et glaci:ile. aeidun1
pyrogal!icu111. acidu1n lannicu111, alcohol ahsolulus.
s~'n1:11 cyanac anyngokal.
:1111c.·lyck eddig a III.
lablazalban SZL'l'l'pcl!ek, dc n1osl I. jcgyzl>kLc sorozlallak t~s így a gyógyszertúrnkon kíYiil cs<ik a
drogt'·ria üzletek ndhatjúk el. :\ IV. l{tblúzatból az
1. jegyzékbe kerültek az acidutn chloronitrosu1u,
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acidun1 axolicun1 fusun1, acthcr sulfuris. cantha*
ridcs. chloroforn1iun1 ad usu1n cxtcrnu1n, kaliu111
fcrrocyanahnn, kaliun1 stihio tarlaricun1 l·s ,\
kreosotuxn.
A. kereskPdehni 1niniszlcr rendelete ig~·ekezelt
a szak1núk között dúló harchan lchcHílcg igazsú·
gos úllúspontra helyezkedni. 11.elyzetc n:ht·z \'Olt.
n1erl n1inden szak1na szerzett .iogokra h1Yalkozntl
{>s 1neg akarta védeni a n1aga l~rd;k~it. :\ clrogistúk a vita folva1nún síiríín hasznallak !cl azt az
t>rYiiket, hogv ·-io éves szokásjog úll fenn az egye"
gyógyszerek · ldszolgáltntúsa körii 1. _Ezzel szen1hcn
a gyógyszcr{'.SJ_>;Í érdekképviseletek ran1ulalt?k. a~Ta.
hogy a törvény, illetve a rendelclck n1cgs.erlese\'C:l
nen1 lehel jogot szerezni és l~ogy a gyogysz;n~~
szck fl'ljclentés{•rc, vagy ha a .1ognsulatl:u~ gyogyszerúrusitús n1ús for1núhan jutott a hatosagok ludoinúsúra. az clj:'1rús n1indannyiszor 111cgindu~t. ~·s
a hiintelés nc111 111aradt cl. I-livatkoztunk a h.una
elvi jclentiíségíí döntéseire és a tisztessPgt:Ien
senv-perek nagy tön1egl•n.'. a1nelyck n1l:gnllap.1t~t
túk. a gvógvszert'·szi kar úllúspontjúnak .iogossagat.
A t~enciclct 111Pgjelc11Psc eldöntötte a gyógy~zer
lúrak l·s a drogt"riúk úrusítúsi köre kilriil folyt
évlizedes vitúl. Bii\csl'n jegyezte tneg azonban
'/'au[[cr Gúbor Egerhl'n. a közgyííl{•st 111egnyilú
hcszl>déhcn, hogy ,.a Hir\·l~nyck ?s a r:1~~lc?:tek
annvit érnek, ahoi.ryan azokat vl·grehaJl.Jak . A
inei.iclcnl rendelet is csak a!\:kor y{~lil~. a gyó~ysZl'
részi kar hasznúrn, ha a gyogyszeresz1 kar nnnden
ta"ia vigyúzni fog jogainkra és ncn1 fogja türni ..a
g)~gyszerészi kar szán1ára biztosított n1unkateru·

:·er-

letck k!saját~tását. A rend,Jet kibocsájtása nem je·
lcnthctt lehat az ellenőrzés 111cgszüntctését, n1crl
akkor ugyanabba a hibába esnénk, n1int elődeink.
.a!d.k ncn1 isincrvc fel a jogosulatlan gyógyszerúru~
s1lasok nagy veszedcltnét, C"V ideig nyur1odtan
0
t~ír_té!\: a clro~,ériúk és illatsz;'ftárak gyóg)·sz crúr11s1tasat. D~. 1 auztcr Gúbor fenti hcszl·déhcn kije·
lenteltc n1cg azt 1s, hogy „a Jlagvarorszúgi Gvógv~.ze~~sz. Egyesület a jövöhen a l~gszigorúhbat.1 f~g
orkodn1 azon. hogy a törvények és a rendelelPk
úllal rt~szére
fenntartolt n1unkakört és ' jonkört
n1ús
„.
0
f og1:~ 11\:OZa~~. a.?.i:k ne ~·egyék cl, inert ezzel a gyógyszcreszek .1ovo,1enek assúk 111cg a sírját'·. Ez azonban. IlClll elegendő. A o.
r1yónyszerészi
kar 1nindeo
o.
tag.1únak nagy érdeke fíízödik ahhoz, hogy a kar
n1unkakörc biztosítható legyen. ezért lclk~scdéssel
és áldozatkészséggel kell ennek az ügynek szol"Ú.
latúha úllani. Az egyéni n1unkússÚ"<;n kíYiilt> :i
töhb keriiletben 1ncgszeryczell és kiTünően bevált
Gazdasági l'.:gyez1né11yek útján is gondoskodni kell
arról, l~o~y a gyógyszerek (>s gyógyszerfélék keres-.
kedeln11 forgalinúl szabályozó 21.000/1936. szú1nú
kcrcskcdclen1- és közlekedésügyi 1niniszteri rendelet nlindcn_ intézkcdl>se hctartható l>s yégrehajthalú
lehessen. Ncn1 szabad 1ncgis111étlödnie ezzel a rendelettel !~apcsolatb:~n is annak a nen1háno1nsúg·
nak, a1111 a 111.00:>/189-L sz{uuú rendelettel kapcsolatosan történt, a1ni 1najdnen1 katasztrófúha
döntötte a gyógyszerészi kart. A gvó11vszerészet
jogainak biztosítása nc1ncsak a vezetŐsé~· feladatn,
hane111 a kar 111inden egyes tagjának is a köteles-

sége.
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Mit kell a gyógyszerésznek tudnia
az illetékekről?
()sszeúllítottúk:
dr. 1Vauu l)c:::.s6 Háli11I

kir. közigazgatúsi híró
és
Lr'ichercr Tanuís
a ~lagyarorszúgi Gyógyszerész Egylet alelnöke.

Azt lehet rnondani, hogy a köztudatha inenl
út az a hit, hogy a 1nagyar illetékjog olyan labirintus, amelyben kiigazodni szinte lehctctlenst~g.
'l'erinészetescn ez túlzás, de nlindencsetrc sok igazsúg Yan benne.
Illetékrcndszerünk bonyolultságának rnegvan
a nuiga oka.
Az illetékeket az ahszo1utiz1nus idejt>n -·
1~50-ben az osztrák korn1únv hozta he hozz:'ink. a1ncnnvihcn az osztrák illc.tékrenclszcrl csúszári pútenssCl cgyszeriien életbe léptették l\lagyarorszúgon. :\z a1kot1núnyos éra azután elis1nerte {~s
úlYeltc ezt az illetékrendszerl. A.z évek folyamán
azonban újabb és újabb 111ódosítások és kiCgészítések történtek, a1ni által a már eredetileg is fennúllott bonyolultság csak fokozódott. I\.eveset segí-

':'.~;.·
·~::1i .

tt·tt ez711 az, hogy az illetékszabályokat u. n. tiiva~~!lo~ Üsszeállításba is foglalták. fiiányzott az a
JOl ~tg?nd?lt rendszer, an1ely a különböző tern1észclt~. 1lletekeket egyn1ústól szétválassza, az egvnenn1e:.:el pedig egy1nús n1ellé 1ncgfeleliíl~n cs~i
portos1tsa.
. Ez a. rendszer csak újabban alakult Id. E szerint az illetékek nl~ay fiícsoporlrn oszl·inni· ~ ·
pedig:
o.
•' ' ~. tS
a vagyonátruhúzúsi,
az okirati,
a törvénvkezési és
a köziga~gatási illetékek csoportjára.
. Ez a rendszer azonban a gyakorlatban eddi·'
1neg ncn1 valósult 1neg teljesen, n1ert eddi« csupú~
:t vagyon~ttruhú~úsi és a törvényke:zési illetékekrt:
v1!natkozo sz<~halyokal fuglaltúk útfugó, egvsé"e:,;
0
kodexeklie, nug az okirati és közigazgatúsi°.ille tt;kekre• 1 Yonalkozó szabúlvokal
111én
tnost 1· "s ~'l 1-;,,
•
b
t.01
o.sztra \: rendszerbe heleúgyazva talúlhatjuk fel.
A bonyolultsúg tehút 111ég nyilvún fennúll.
S7;iikségesnek lartottuk ezeket elörebocsútani.
inert 1sn1eretiik nélkül a részletek nen1 érthetök
1neg.
Az illelt'.~kektül részletes és teljes is111Prl1~11>st
adnunk ebhen a n1u11kúban lern1észetescn nen 1
lt:hetséges. Célunk csupún az, hony
f:vkönYviink
0
k;;etébe heilleszthetiien azokat az illetékekei .és a
r::iJUk vonatkozó szabúlyok:ll isn1ertessük, n1elvek
a gyógyszerészeket érdeklik és a gyógvszerészi ·pályához kapcsolódnak.
-

1.
2.
;i.
-L
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úllapítolt vétclárrnl. Ez azt jelenti, hogy az illell·kkisznl:.:J hatúsúg vizsgálat túrgyúvú teszi, hogy
a vételár n1cgl'elel-e a forgahui értéknek. Ennek a
vizsgúlatnak az alapja az elöljúrósúg által kiállított adó· és érlékhizonyítvúny, a1nelyhen foglalt
értékelési ha az illetékköteles felek elfogadlúk,
últaláhan, ha a kincstárnak a felekkel sikerült a1.
l~rtékelés tekintetében egyezséget kötni, az ilyképen elfogadott érték fog illeték.alapul szolgúlni. Az
egyesség n1eghiús.ulta esetén hatósúgi szakérliíi
liecslést kell lefolytatni.
Az illeték alapja azonban az ú. n. törvénvszerü legkisebb értéknél kisebb nen1 lehet. A tö~r.
vényszerü legkisebb értékek a küvctkezök:
földadó alá eső ingatlanoknál a kataszteri
tiszta jövedclen1 huszonötszöröse (pengöértékhc11
huszonkilencszcrese);
házadó alá esü ingatlanoknúl az illetékköll~·
ll'zetlség évére kiYelclt házadó alapjúul szolgúlt

1. Vagyonátruházási illetékek.
Vagyonátruházási illeték alá esik: .
. .
1. ingatlanvagyonnak visszterhes atruhazasa.
\'agyis ingatlannak adúsvéfl'l útján való n1cgszerzése;

i,,

'

2. úgy ingó, 1ninl ingatlan vagyonnak ingyenes megszerzése, vagyis az ajándéko:::ás; .. .. .
3. úgy ingó, 111int ingatlan vagyonnak orokles
útján való megszerzése.
.
. . . .
, .
Ehhez képest a vagyonalruhazas1 illelekeK
csoportjában n1cgkülönhözte.ti~n~~: 1. _ ii_1ga!l~u'.1H1!f!JOnátruhá:ási, 2. ajándéko:.asi
a. orol~t;sl ~ll1'
téket. l"oglalkoznunk kell ezenk1vul t~z . nJ_andckozúsi és az öröklési illetékhez kapcsoludo Ingyenes
ingatlanuaguonátru]H~:ási ~t!t:t~k!.:el,. .tov:íbbú a kii:stgi ingatlanvagyonalrllha:asl 1llctckkcl.
.
A 111ost elöadottakhól lúljuk egyszcrsnund.
clolnoknak visszterhes útruhúzúsa nen1
11og)' innó
b
o
. l'1
vagyonátruhúzási
illeték a]a• cs1·1 ~. E• rro"l az o lura
illetékeknél lesz szó.

:s _

1. znyal lr11111a[J!J01uít ru hó:ási i ll elé k.
Ennek az illetéknek a kulcsa 5°/o-1-20°/ 0 =
co/ 0.';') AlapJ·a az ingatlan forgahni értéke: a1111 ncn1
11
"j"
I· ·.1 ll•1!
n1e·o
:'.ziikségképcn azonos a szerzot
o I'e1e'"
,
Az illetékkulcsok közlésl•nél az clsíi szú1~1
jdenti nz eredeti tételt, a 1uúsodik a 20°/o-os .rend'.~1~.'iíli pótlék fennállúsúra figychueztc.t, a 1~~1nntnhk sza1~1
\!t:dig jelenti nz illetékpótlékkal rnegnovekedelt, n1a

Magyar gyártmány!
a közgyógys:zerellátás,
a MABI,

,;,)

t:rvényes kulcsot.

OTI és
az összes közkórhá:zak részére
szabadon rendelhető.

.:;:;
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nyers l1úzl1Prji'ivedrlC'111nek (húzadóalapnnk) nyolc-

túl 2 P-set. A h1;lyeget az elsii sor kezdi\ sznvaivnl

szorosa.
1\ 1ucgki.Hötl szcrziídést a szerzüdés kcltétéil
szún1itolt 15 napon belül a kir. :idóhi\'atalnúl (Budapesten az illctl·lddszahúsi hivatalnál) be kell jelenteni. A hcjclcnt(•s az okirat 1núsolatúnak hernulatúsúval történik, n1cly 1núsolatot a hivatal illctl·k·
nicntcscn hitelesít. ~\ bejelentés elinulasztúsa bírsúgolúst von n1aga utún. :\ hírsúg, ha a késedcle1n
~)(! napot n1cghalad, az illell~k üsszcgl~\·cl cgycnlii.

úl kell írni.
I11galla1111ak útrul1úzúsa a n1agúnjogi szabú. lyok szerint csakis úgy l>rvénycs, ha írúsha van

A szerzödésben kitüntetett vétclúrnak nH:gfclclü illetéket a szcrzlídés kcltétc'il szú1nított 15 napon hcliíl, vagyis a bcjclcnh~si hatúridc'i alatt kell
befizetni. Ila a kiszabúsi eljárús folya1nitn kiszaholl
illeték ennél több, a töblilet a fizetési 111cghngyú:-;
kézbesítésélÖf SZÚU1Ít0ll aO nap alatt fizc!e11dé) hP.
Az illeték befizelésl'rc elsiisorhan a szcrz(·,
vagyis a· vevő köteles. Az eladút ugyan ('g,\·cte111lcges felelösség terheli, de fizctl·si kéitell'zettsl~ge
csak n1úsodsorban úll fenn, anü azt jelenti, hogy
n hehajtúsi eljúrúsban ellene csupún akkor ll'IH:l
fordulni, ha az illetéket a vcvc'in annak se1n ingó,
se1n ingatlan v:igyonúhúl behajlalli nen1 lel1ell•ll.
Az ingatl:inra vonatkozó haszonéh·ezeti jog HZ
illetékkötelezcllség sze111puntjából az ingatlanok·
kal egyenlü elhánús alú esik, a1ni azt jelenti. hogy
a haszonélvezeti jog n1cgszerzésél, Yagy útruhúzúsút éppúgy kell illctl·keznL 111lnt az ingatlan!.
Errül hővchhen n1ég alúhh ll'SZ szó.
Ingatlan adús-vélcli szerzlj(!t~sekre bélyeget is
kell ragasztani, és pedig 2000 P-ig 1 P; 2000 P-ön

J.

foglalva. Az illelékszabúlyok nzonhan egy cselht•Jl
1négis illetéket rendelnek kiszahni akkor is, ha az
ingatlanvagyon útruhúzúsrúl nen1 készült okirat.
Ahban az eselhen ugyanis, ha szerzö a 1ncgszcrzPtl
ingatlant tovúbb ruhúzzn, a sajút szerzése utún ·1
visszterhes ingatlanvagyon útruhúzúsi illeték('!
akkor is rneg kell f'izet1lic. h:i az i\ szcrzéséríil okiratol ne1n állítanak ki. Gyakran eliifordul ugyanis, hogy valaki 1ncgvesz egy ingatlant. 111inthogy
azonban neki 1núr egyúttal vcviíje is van, ncn1
úllítanak ki szcrzi_idl,sl. :\ lulajdonjognak a bekclielczésc 111i11djúrt a végleges vevii javúra !iirténik
a közbecsii \"('\'il kikPriilésével s így a pönzügyí
hatúsúg csupún a 1núsndik vétclröl szPrez lndo1núst. Ezúltal tl•rn1(•szt>h•s1.·n a kincstúr kúrosodik
('.S ennek a kúrosodús11.ak az t•lkeriill·sl;rc szolg(d .t
f'Pnli sz:ihúly.

2. :ljá11dékn::rísi illelék.
~lint

n1úr fentebb en1líte!liik. úgy ingó. 111inl
ingullan\·agyonnnk ingye11cs 111egsz(•rz0sc is vagy(111~
úlruhúzúsi, és pedig ajúndl•kozúsi ille!ék :tlú esik.

Az ingallnn\·agyonúlruhúzúsi illeit''klül tehúl az
ajúndékozúsi illett·k annyihnn kiilö1.1hiizik. hogy
ennl:l az ingók is szlunliajünnek. Aj<iruléko::ási illeték a:nnba11 csakis abban a:: csctl11'11 s:abható ki.
/u1 H:: aj<Íruléko::ásr<il okirat kés::iilt, Szóbeli úton
lörtént ajún<lékozús tehút nen1 illetl;kköteles. Fi-
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gyelembe vecndö azonban az, hogy ajúndékozús·
ról kiúllítotl okiratnak lckintcndii inindcn olyan
okirat, an1elybcn az ajándékozúsi ügyletben részes
felek val::unclyikc tesz ernlítést az ajándékozásról.
Az értékelésre vonatkozó szabúlyok ugyan·
azok, nlint az ingatlanvagyonútruhúzúsi illeléknl•l.
~Iégis az illeték alapja ll·nycgcscn n1ús, tnint az
cllíbbinél. ).Jíg ugyanis az ingatlanvagyonútruhúzúsi
illeték alapja az ingallan teljes bruttó értéke tcr·
hek lcvonúsa nélkül, addig az ajándékozási illc·
téknél csakis a tiszta értl~k jön szún1ílásbn ..A ler·
heket tehút le kell vonni.
Az ajándékozási illeték kulcsai azonosak az
öröklési illeték kulcsaival. Ezckröl a hagyatéki
illeték kapcsún fogunk szólni. Az ajún<lékozúsi
illetékért az ajúndékozúsi illeték fizetésére a szcrzii
fél, \'agyis a 1negajúndékozolt köteles. Az ajúnd{!kozól kezesség terheli, dc csakis abban az cscthcn.
ha nz ajúndékozoll dolgot az illeték lefizetése el1Jlt
a n1cgajándékozottnak átadta, vagy ha n pénzügyi
hatósúg úllal az illetékkisza!Jús céljúhól kívánt
fel\'ilúgosításokat és bizonyítékokat be ncn1 szolgúltatta. Az ajún<lékozúsról késziill okiratok clsii
példúnyának clsü ívére ·1 P-s, inindcn további
1verc pedig 1 P-s ok111únyhélyeget kell ragasztani
{~s az clsii sor clsö sza\·;_lival átírni.

.1. Oriiklési illeték.
Az öröklési illeték túrgya a halúlcscl folytún
bekövetkezett vagyonszerzés, últalúban nz örökség
és a hagyon1ány. J.\Iinthogy az öröklésnek úgy az
ingók, iuint az ingatlanok túrgyai lehetnek, az

öröklési illeték szempontjából sincs kiilönbsl>g i11g<1k és ingatlanok között.
Gyógyszerészi szempontból rendkívül fontos.
·hogy a sze1uélyjogú gyógyszcrtúri jog értéke örök~
lési illeték túrgya nen1 lehet. Ezt 1no11dja ki a
köziguzgalúsi birósúg 1686. szúrnú elvi jclenlöségií
halúrozala, atnelynek indokolúsút itt adjuk:
A panaszossal szt•1nbcn a 1ncgtí1111udolt ürüklé.'.;i
illeték kiszabúsa l:J.{Hi8 pcngö tiszta hagyaték, 1nint
illetékalap után történt. Az Üictékalap a kövctkczü ,·a·
gyonlélclckhöl alakult:
L Ingósúg (gyógyszertári berendezés

és anyagkészlet)
2. SzP1nélyjogú gyt">gyszcrlúri jog értéke

Egyiill:
Levonv;1 az elis1ncrt terhel
tiszta hagyati>k

2.500 p
1-l.-llJO P

lti.900 J>
;1.8{~2 p
t:l.OGS P

A gyógyszerlúri jog értékét azonban a hagyatéki
vagyonhoz szún1i!ani netn lehet.
Az 1920:XXXIV. t.-c. 1. §. (l) bekezdésének rendelkezése értchnébcn ugyanis ingatlanoknak és ingú
dolgoknak, vagyonjogoknak és értékeknek haláleset
folytán \'aló n1egszerzésc és álszállúsa esik öröklési
illeték alú. Tchút öröklési illeték irúnl akkor keletkezik kötelezettség, ha az iinént felsorolt vagyontúrgyuk
rnegszerzésc és úlszállúsa haláleset folytán történik,
vagyis oly n1ódon, hogy az örökhagyó tu!ajdonúbúl
az ö jogún történik a vagyontárgyak tulaj<lonúnak
111egszcrzése az örökös részéről, tehát ha az örök·
hagyó halála örökjogot 1negalapító tény.
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.-\ gyligyszertár szc1nélyes iizleti joga azonban az
l871i. évi XIV. t.·c. l:JJ. §. rcn<lelkczésc értchnében
a gyligyszcrtári jogosilvúnnyal fclruhúzollnn.k szcn1elyéhez van kötve s az l'l nc1n adhatú s nen1 hagyo1n:í uyozha t().
A gyógyszerész t'lh1u1ytúval a szcn1l·lyl's gyúi.ryszcrészcli jogosilvúny h:iszonélvezctc az iizvt·gyre szú!L
Ez az álszállús az özvegynek a törvénybl'n n1egúllapilott szcn1élyes joga .. Hatályba lépl·séhcz szüksl··
ges a szcn1élycs jogosilvúny birtokosúnak elhalúlozúsa,
dc nent az alapilja n1eg az iizvegy haszonl·lvczcti jogú!, hanc1n a törvény rendelkezése, :uncllycl szc1nlwn
:i jogosilolt halúla esetére l>rvénvcscn JH'lll is rendt'lkezhetik. Üriikjogon ll'hút nen1 Úirténik v:igyonúlszúl·
lús e tekintetben s így örükll~si i!!ett!k kiszaliúsúr:i
sincs törvényes alap.
A panaszos sze1nélyes gyc'Jgyszcrészeli jogosílvúny birtokosa özvegyl•nek, l'Zért a 1núr eliJrehoesÚ·
toltak szerint a gyúgyszl'r\úr haszoné\\·ezl'll·nvk reÚ·
szúllúsa ulún illclúkfizplési klitelezct!sége nincs. Igy
1·gyediil a 2500 pengü ingú vagyont lehel iiri.ildl·si illl'!l·k sze1npontjúbúl núla alapul venni, ezt pedig az
dfogadotl hagyatéki terhek összege nu•ghaladja, ll'hút

!iszla hagyaték nincs.
Ehhül a hatúrozathól tehát az úllapíthaló 111eg,
hogy a gyógyszertúrral kapcsolatban hngyall·ki
\':tgyonként csakis a gyógyszertúri herendez(·sl l•s
anyagkészletet lehet szún1ílúsba venni.
Az l'.rtéke\l•sre vonatkozólag 1niként :iz
ajúndékozúsi illctéktH~I a 111úr elüadott szahúlyok :iz irúnyadók az illetékalap kiszún1ítúsúnúl.
Ugytuüs úgy, 111inl az ajúndékozúsi illetéknél, szinM

tén le\'onásba kell hozni a terheket és csupún
tiszta vagyonértéJi: adja az illef{'.kalapot.

;i

*

A has::.onéluc::el, 1nint illeléklúrgy különösen

az öröklési illeléknél hír fontossúggal. Gyakori
ugyanis az az eset, hog~· 111ús örökli a vagyon álla~
gát és 111ás annak haszonélvezetét. Ez az eset a
törvényes öröklés esetéhen is eliifordul akkor,
a111ikor a leszár1nazók inegkapjúk a \'agyont tulajdonul, az ÖZ\'egy pedig ugyanannak ·a \'agyonnak
a haszonéh·ezetéhez jut (özvegyi jog). Ilyen esetekben az, aki a haszonél\'czetrt örökli, a haszonL;lvez!'I
értéke után tartozik az illetéket leróni, de a vagyon
állagának örököse a haszonélvezet ér!L~k{~l hagyatéki teherkl·nt nen1 \'onhatja le. Ebben az esetben
azonban a pénzügyi hatósúg az örökös kérch1H~re
az úllagöröklés u!úni illeték hehaj!úsát felfüggeszti
és nyilvún!artúsha (N. jegyzék) \'eszi. Ilyenkor azután az örökös lartuzik a haszont·h·ezct 111egsziiné-
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sét a pénzügyi halósúgnúl bejelenteni és a felfüggesztett illctl~kct befizetni. Ugyanehhez joga van
az úllagörökösnck akkor is, hogyha haszon(•lvezctlcl terhelt vagyont ajúndt~kba kap.
I-Iogyan törll~nik 1núr n1osl a haszonl~lvezel
(~rtl~kCnek kiszíunitúsa '! Ez az (•rték a haszonélvezetre jogosult életkorútól függ, llC\'czelcsen, ha az
illclií személy életkora a haszonélvezet kezdetekor
ne1n több, n1int 25 Pv, az évi szolgáltatás 20-szorosút. ha pedig az illetii szen1ély életkora
25-30 év, az évi szolgállatás lfi-szorosa
:J5-40
12-szercsc
-15-55
10-szeresc
55-()5
S-szorosa
{)-szorosa
fl5-80
80 (>\·1H>J löhh
4-szcrcse
:\ haszonl·lvezctnek cv1 (~rtf>k(·l pedig úgy kell
ki:-;zún1ítani. hogy a haszonélvez('flcl terhelt dolog·
nnk 1/:!n-ad részét kell {>,-j (•rtlikk(~lll felvenni t~s ez·
az 1/:?o-ad rlisz szorzandó azutún a fentiek szerin!.
A 1nagúnjog az ipso jurc öröklés elve alapjún
{dl. a1ni :.izl jelenti. hogy az öröks{~g az örökhagyó
halúlakor nyílik 111cg. Azok lchút. akik a \'{•grcn·
delet. vagypcdig ilycnn('k nern ll~ll:hcn a türvf>ny
szerinti ürökl(•src hivatottak, elvileg 1núr ('kkor,
tninden tovúhhi intl·zkcdés n(~lkiil örük(isökkl· vúlnak. Igen gyakran 1ncgtörlénik azonban, hogy az
öröklésre jogosult felek úgynevezett hagyatéki osz·
túlyus egyességben, a végrendeletben, illetve a törvényben n1egi~llapítolt öröklési rendtől eltérnek.

Ilyen esetekben a feleket illetékjogi szen1pontból
rendszerint nagy n1eglcpclf>s szokta érni. A törvén~· ugyanis a 1núr e1nlített ipso jure öröklés elvénél fogvn úg~· rencfr~lkezik, hogy ilyen esetben
elsiísorhan ki kell szabni az öröklési illetéket a
vf>grcndelet. illetve a tör,·ény rendelkezéseinek
111cgl"elcl6 öröklés utún, azutún ki kell szabni a
hagyatéki oszlúlyo~ cgycssl•gnck rncgfclclii illctt·ket. Példúval vilúgítva 1ncg ezt a tételt: :iz örökhagyónak húro1n gyer1nekc van, végrendelet ne1n
tnaradt. A ttirv<.-.n~· ·szerint a :-30.000 P l;rtl·kíí vagyont a húrnn1 gycrn1ek egycnlií arúnyban örökli.
vagyis 1nindcgyik kapna 10-10.000 P-t.-Az osztúlyos
egyess{·ghen azonhan nz örökösök abban állapodnak 1ncg, hog~· A (•s B nen1 10-10.000 P-t, hanen1
csupún 5-5.000 P-t kapnak és C fog kapni 10.000
P helyett 20.000 P-t. Ehhen az esetben az ilh:tl>k
kiszabása olyan n1óclon történik. hogy n1indhúro1n
gyerrnek 10-10.000 P utún tartozik az örökl(•si
illct('.kct 1ncgfizetni.
azonban ezenfcliil 111l~g
10.000 P ulún ajiindt'ikozúsi illctl•k fizct(•sérc is kiiteles, n1inthog)· a 1nagúnjog szahúlyaihúl az következik. hogy éi a saját 10.000 P~s iiri~krt·sz(;ll
feliil a tovúhhi 10.000 P-t tcstvércitiil azok iirökrészébill ajúndékba kapta.

e

Az örökh-.si illetl~k klllcsai széles skúlün 1110zognak. A kulcsok nagysúgn kl~t tényPziitiH fiigg:
az illeték alapjátdl (hagyatl·ki vagyontól) t>s :lllúl
a rohonsá[Ji fnklól, n1cly az örökhagyó t~s az ÜrÖ·
kös között fcnnúllotl. A rokonsági fokok csoportosilúsa révén öt csoportot különböztetünk meg.
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,\z 1. csoportlJa tartozik az örökh:igyó tör,·énycs és törvénytelen gyermeke vagy ezek h·adéka, tovúhbú az örökhagyó felesége.
A 2. csoportba tartozik az örökhagyó sziiHije,
nagyszüliije vagy lúvolahhí fchncnc\je. leszúrn1a1.ójúnak húzaslúrsa l·s az (irökhagyó fl·rje.
A ;-L csoportba tartozik az örökhagyó édes
vagy féltestvére és ezeknek !örvényes vagy tör,·t·nylelcn gycnueke, to,·:'thhú az örükhagyó öröklicfogadutl gycr1nckc es ezeknek ivadék:i.
A ·L csoporlba tartozik az örökhagyó leslvérl·nck unokája vagy ennél túvolahbi lcn1enc'ije.
n1osloha testvére vagy ennek ivadéka, tovúbbú
szülöjének a testvére vagy ennek törvényes és tör,·t·nylclcn gycr111ckc.
Az I>. csoportba tartoznak az 1-·L csoportban
nc111 SZl'I"l'plii, lehút túvolabhi rokonok és ncn1 rokonok.

Pandigal
Magyar gyártmány. T.

L s:órn: 10,063-66.

Gyógyárunagykereskec!és és Vegyészeti
Gyár .Részvénytársaság
Budapest, Ifi., Király-utca 12. szám.
CiYAHTELEP: III.. n1::csI-l"T lil-11.

Telefonok: *1-243-20.

VEGYÉSZETI GYÁR R. T.

Len··lci1n: Hudape.st -L. Pos!afiúk lliO.
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Sürglinychn: DHOGTÜHÜK BUDAl)EST.
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illctékkiszabús
céljából Y:dó bejelcnlPsL~
felek, hanc1n a hirósúg költ>lessPgc.

IH'lll

a

:\ hagyatékot azonban lll'lll n1inden t'Sl'lhL·n
lúrgyalja hirós:'1g. J·[a ugyanis :i hugynl1'•ld1an ingatlan ninescn, nz iirökösök pedig 1nindnnnyia11
;i;•;,1~ 1 i'1~1!; (nagykorúak). a hagyatl·k feloszlúsúhan
1·;.:yn1:·:.., 1„··,z~ill ha!ósúg közhenjiílte nl>Jkiil is 1negcgyezhcl11ck. Ha pPdig ingatlan ugyan van a hagyatékban. dc az örükö.sük önjogú;ik. s ezek a hagy:itt"k fclosztúsúban cgyrnús kiiziill n1cgcgycz!Pk.
a birósúgtöl a rendes hagyalt"ki eljúrús helyett az
u. n. örökösüdt"si hizonvílvúnv kiadúsút kt"rhctik.
:\lindczen cselckhen. ,·aia1ni11t' ha a hagyatl·ki cljúrúst :J hónapon l>cliil nc1n kl·rll·k. az üriiküsök
az iirökhagyú halúlútól sz{unítolt
li{1ro111 hónap
alall a p(~nzügyi ható.súg :Utal úrusílol! h!ankcttún a hag~·att"ki kilnutalúst :iz i!l(~({•k('s kir. ;uló·
hivalalnuk liP111utalni· larloznak. En11t•k a kiill'h:zPl!sl'gnek az L•ln111l:i~ztúsa hírsúgolúst \·on 1naga ulún.
A hírsúg ha a 1nulasztús HO napon is túlll'rj('d
--· az illctt·k iisszl'gl>Yl'I t•gyl'nlii iisszcg,
.L ÍTlf!!/Cflcs i11yr1!11111 Pff[ff/11ruítr11ftrí::rísi illl'h'k.
Az ajúnd{•kozúsi {•s iiriiklési illct{•kl'n fL•liil. h:t

az njúndék lúrgyai kiiziilt. illct\·c a hagyatl•kban
ingatlanok is va11nak. nH"g kiilün 11. Jl. ingyenes
i11gatlnn vagyonálruhúzúsi il!Pl{•kct is kell fizetni.
Ennek az illetl~knek kulcsa, ha a n1egajúndt~ko·
zott illetve örökéis :iz 1. vagy '..!. rokonsúgi cso·
portba tartozik, 1 Ji 0 /o :- '..!0°/o
1.1:~ 0 /u. 111i11dt•J1
1nás esetben 2°/0-f-~0°/o = :.: ..1°/o. Ez az illeték a1.

ajúndt'.~kozott Yagy iiröklöll ingúkat 1Je1n, ha11eu1
csakis az ingatl:inokat terheli és L'ZL•lu1ek
teljes
hruttó ért{~kc ulún szahandö ki.
. 5.

/\. ii:: séyi ( llrÍrosi)

i ll[!<lf ht1HIU[f!f O n<il ru ÍI fi:: rísi

illeték.
A helügy111inisztcr
a
pé11ziigyn1iniszlerrel
t~gyct{~rl,·e 111cgengedheli, hogy a vúrosok l's ki\'t'tclcscn a nagyközsl'gck is az álla111i \'agyonútru·
húzúsi illetéken felül külön községi (Yúrosi) inga!·
lan vngyonúlruhúzúsi illetéket is szedhessenek.
Ennek az illetéknek u kulcsa 0„1. 1, vagy
1.5°/u lehel. Budapesten azonban ez iclü szerint u
kulcs '2.75°/o.
A községi Yagyonútruhúzúsi illetl•kel a kir.
adóhiYatalok (kir. illetl·kkiszahúsi hiYatal)
az
úlla1ni illetékkel egyiitt sz:ihjúk Id.

II. Okirati illetékek.
Ez az illetékcsoport a Jegnagyohli l·s a _!eg·
kiiliinft:•léhl> illct{•kfajokat foglalja n1agúl11111. l~pen
czl'rt ennek a n1unkúnak kerel{~}Jen _czekriil az illt··
tökckriíl ki111crílii isn1crlelést túYqL<_·,l sen1 nyujt ..
hatunk, :\Icg kell elégcdniink azza'(\- >ogy gondosan kivúlasztjuk t•hhíi! a csoporth'-i~\:_> , azokat :iz
illetCkcket {·s azokat a sz:ihúlvoka!, tt'2 :,-, lvekkcl a
gyógyszen>sz a 111aga foglalko;,úsa kö,rúl1' l;·eliil lcg.
gyakrabln.111 talúlkozik.

NcviikPt ezek az illett'd.-:l•k onnan uyt·rh'•k, hogy
túlnyo111ó nagy rC.sziikhen csakis okirat kiállílús:1

2
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csell·n kl'lctkcznck. i\t•húnY esetben heúll ugyan
az illctl~l~-fizetési kölelczctts{·g okirat n{•lkiil is. ezek
azonban kiv(~tclck.
!. \'étcli ifleték.

:-.Iiként iuúr lúlluk, ingatlan ndúsvl'.>tclc vissz-

ll'rhcs ingatlan vagyonúlrnhúzúsi illeték :1lú esik.
En1lítetliik azt is, hogy ingó dolog vl·lele okirati.
l·s pedig vételi illeték alú esik, dc csakis akkor.
ha a vételriíl okiratot úllítoltak ki.
A vételi illell~k kulcsa 3°10+20°/u = iLH 0 /o.
Gyógyszertúr útruhúzúsa escll•n ez :iz illctl•k
· fizetenclii.
[gcn fontos a lerovúsi 1nódnak az isn1crcte.
n1L·rt hiliúk elkövetése és az cliiírt hatúridiík hc
ncn1 tartúsa hírsúgolúst von 1naga ntún.
;\ vl~tcli illetl·kct, ha az az 50 P~t ncn1 ha~
l:1dja n1L·g. hl•lyegjcgyekkel kell leróni a szokúsos
111ódo11, vagyis a szöveg elsii szavai,·a! úlirva. lia
nz illel(·k az 50 P~t tneghaladja. azt ti. 11. kiizvl'I·

NEOMAG~JOL=CHINOIN
sublimattal egyenértékű, de
nem mérgező fertőtlenítő
tabletták
Illatosított formában is!

h'n fizell>ssl'l kell leróni. Ennek 1nóclja az, hogy
nz okiratot annak kcltl~tiil sziunítolt 15 nap :dal!
az adóhivatalnúl (íludapeslen az illclt;kkiszaliúsi
hivalalnú\:) fel kell 1n11lat11i. annak kijelcntl-sl'
niellell. hogy a fél sajúl szún1ítúsa !:>Zt>rinl 111i!_,.
összegü illch"k júr az okirat utún. A fél ezt az
összeget a hivatalban kupott postatakarékpl~nztúri
lap útjún hefizeti, an1inek igazolúsa ellenében :1
hivatal az addig visszatartott szcrzüdésl az illctl~k11ek közvetlen fizetéssel történt lerovúsút igazoló
zúradl-knak rúvezetése ulún a félnek kiadja.
A köz,·etlen fizetésnek nünden vonatkozúsban
a bélyeggel való lerovússal azonos hatúlya Yan.
a111ibtil következik, hogy a fcln1utatúsi hatúridii lh'
1H•n1 tartása, az illetéknek le nen1 rovúsa vagy ki·
sehb összegben lcrovúsa húron1!izoros fcle1nelt ill;_•tl~k kiszahúsút eredn1ényezi.
Ez a szahúly lHal óta ,·an életben. Azelütt 15,
illet\"e 8 nap alatt a szerziídést csupún hc1nulalni
kellett. a kiszaliús sokszor csak hónapok rnulva
tiirlént n1eg (•s rendesen akkor is lehetett részletfizetési engedt'.·lyt kapni. '.\Iost azonban n1ikénl
lú!tuk, - 15 nap alatt n1eg kell az illetéket fizetni.
111crt ellcnkczli esetben ne1ncsak :i l'elc1nell illeték
vcszólve fenvegct, hane1n a szcrzötlésnck kell(\ idiihen v;lló he;ntltatúsa esetén is az illeték lcfizct(·sl..'
eliitt a szerziídl·st 11c111 adjúk vissza.
'.\Iindehhöl következik, hogy kellü gondossúg~
gal eljúró gyógyszerész a szcrzödést csakis úgy
kötheti n1eg, ha az illeték fedczl~sére szükséges

összeggel még külön rendelkezik.
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':!. Trirs(1.wíyi s:cr:(ídési illí'fl;/,·.
o\.zok

:t

szt•rzc'idl·sck. illt~l\·e :tz olrnn szerzií-

dt'sckriil feh·l·ll
okir:llok. a11H~IYl'kkl:! kl·t V:l"V
M.
liihli !'iZL'lllt"lv 1nng;"1t nrra kiill'lezi. ho~v kiizü-. e{•lrn
vagy eliíny1:<., cgyiit11niikiid11ek. vagy. ·pedig v:igyo1111k:it ilyen c{•lok c!t'>n!.sl~rc t•gycsítik. öO pengii
illPll"k alú t•snck. ha a felek \·:igyouhetl·t :-;zolgúllalúsa nl•lldi! csupún szc1nt·lycs 1nu1Ji.;:ússúg11knt kiilik le a küzüs ct~l érdekében.
Ila ellenlH•JJ n fell'k 1n:1gu:.:at vagyonhclét szol
gúltatúsúra is · kölclezik, a kikötött vagyonhch.•t
l•rll•kc utún l.5°/o-J-20°/o = 1.80/o ille!t"k alú esnek.
Gyakran fordul clií a cscndcslúrsi szcrztídt•:-;.
:11ncly ugyanezen szab:'tlyok szerint esik illeték :il:i.
.A gyúgyszt•rl·szi társas. u. 11. ii::('111trírsi s:::t•r::i)rft;sf'k rendszerint nen1 tisztún túrsus szcrziíd1~
sek. Ez onnan van. hogy n jognyer\es gyógyszen;sz
kiilön idt,úlis l;rtékct hocsút :iz iiZ('flliÚrs rendelkl'7.l'Sl'l'C, Az iizcn1túrs ugyanis ne111 c:supún iizl<'l ·.
ha11c1n tulajdonoslúrssú is Yúlik l·s így az ú!lala
fizctelt iisszeg lH:Jn csupún a túrsas iizlel v:igyonhctl•ljt•kt·nt. hane1n a jognycrles n1úsik !úrs úll:d
rt•ndelkezl•sl;re l)ocsúlolt idt•úlis t~rll•k cllcnértékekPnt,* ha pedig a lúrsulús 111úr fclúllitolt gyógyh'.úria P. !\'. :1878/!H:lll. ;;z. ilClelénck indokoa gyúgyszertú1 Úl\"('v(ije :1 vélt•lúra! :unn
h·hl'IÖség lllt'gszerzésl•npk l'ill'n{·rléktiii! is adja, a111i11t•k
folyti111 éi a gyógyszer!úr engcdéiylit a tün·l·ny re1Hil'l·
kt>zéseinl'k niegfclelöln a ni. kir. heHigyn1iniszter jú·
\'Úhagyú.súvn! 1ncg.szerezhesse. 1L. Uyúgyszerészi Kiilliiny. IBilH. t.'vi ·Hl. sz1Ílll.,I

lúsúhc'1l:

szer!úrra vonatkozóan történik, a berendezés, felSZ('J'l'h"s slh .. y:igyis testi javak V("lelúrakénl is jelt:11tkezik.
Ehhül kiivl'lkezik. hog~- az iizen1túrs :'dlal
íl,·en l'scleklien fizetett összeg annak 111cgfeleliien,
h~ 1 gy :iz ilyen szerz{\désckhen rendszerin.t kél ~\.Ü
Jönitllú jogügvlt>I egyl•siil. két rtíszrc oszlik olytor1nÚ!l hr'1gv a~ egyik rl·sz \'éleli, a 1núsik rész pedig lúr.'ia's.úgi sze1:z\hh"si illeték a!ú esik. Ennek az
illetl•k11ck az alapjúba azonban he kell vonni annak uz l·rtl·knt•k n1egfele!ií összeget is, an1clyel a
jognyertes túrs visz be a .közös üzletbe.
;\y(J1naltíkosnn hangsulyoznunk kell azonl)an.
ho"v ;.;z ilve11 túrsas:'tgi szerz«'ídl•sek illetl·kczl·sének
útj~; korú1;!sincs n1l·g kilaposv:i és en'iscn vilath:;ló az az úl!úspont, hogy az Uzc1ntúrs az últala
lHl'g'\'etl l·rtl·ket is heviszi a lúrsas üzletbe vagyon~
bt>!l•tk("nl {•s ígv az ennek inegfelclü összeg nen1
csak ,·l·lcli. ha1;t•n1 lúrsasúgi szerzüdési i!lelék alú
is esik.
Hangsú!voznunk kell lovúhbú. hogy itt ezt
n kl·rdl·st ki~úrólag illetékjogi szc1nJHH1tl1ól tettük
n1l'gvilatús !úrgyúvú az iizc1nlúrsi j_o~\·i~zony. n~'.1~ún {kercskedt•hni) jogi éryl•nyének crinlcsc nelkul.
'
Ez nz ille!l•k is közvetlen fizetl·sscl rovandó le.

S. Hérlcti illeték.
Ennek az illt>léknek a kulesa: 0.;J 0 /o+2ü 0 /o
- O.Oil/ 0 • Alapja a kikötött bérösszeg l•s pedig
ha a bérlet hatúrozotl idüre köttetett, az az
összeg, arnely u kikötött időlartainra iuegúll:.1píttatott, de legfeljebb tíz évi bérösszeg;
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'
há a bérlet határozatlan időre köttetett. az
évi bér háro111szoros összege.
A. JJérlcli illcll·k arún\'os
törlt•st;nck. illetve
visszafizetésének van hclvc. akkor. ha a határo:ofl
tarl:nnra kötött hér!eli s;crziidl;S l•r,.t;nycssége Ji(1r1ne!y idiiküzhcn n1cgsziinik.
A hél'lcli illeték csakis ahban az esetben júr,
ha a szcrzödés okiratba van .foglal\·:1. Ez a szahúly a haszonbérlet esetén is, 111l·gis azzal a kiilönb!'!éggel, hogy a földhirlok és húnnifé!c jog haszonbérlclc irúnt kötött szerzüdések utún :iz illetl·ke!
akkor is le kell róni, ha a szcrziidl!sr(íl okiratot
nen1 úllítollak ki. Az ilvcn írú:-;ha ncn1 foglalt
szerziídésck azonhan ill~iékn1cnlcsck. h:i :iz egy
l•\'i hl•riis!izcg l.000 P-t 1neg IH.'lll halat!, ,·agy ha
~ feles vagy rl·szcs gazdasúgra kiLérelt terület ;)
kat. holdnú! ne1n nagyobb.
Ha a .szerzc'ídésllt>n kikülütl lil·r az egyes l•\·ek~
lien kli!önhiizli. \·aJun1int. ha a szolgúltalús IlClll
a türYényes péHzértékhen (pengc'ilien), hanen1 n1:í_..;
n1ódon. példúul huzúhan Yan 1negúllapí!Ya, :iz illl~"
léket a rnegelőzii é\·!Jen ll·nyleg léte.sített szolgúltatúsnak lÜr\'ényes JH~nzértl-khen kifejezett összege
utún kel! n1inden l'Yhen kiíliin"külün kisz:dJni.

Parn!hyreoiclea és c:akium kombináció,
iniramusc:ularis injecilók céljaira

·\ bérleti illetéket ne1n köz\·ctlen fizetéssel
kell .leróni, hanc111 az ilyen szerződéseket ille'ték~
kiszahús cl:ljúhól az okirat kiállítúsút~l s7:iun_itolt
15 nap alatl a 1n. kir. adóhivalalnúl (1llelekk1.sz:i~
húsi hivntulnúl) he kell 1nutatni.
.í_

S:olu<ilati

s:er:űdéscl>

illetéke.

Szolgálati \'iszony akkor kclrtkezik, ha , az
cgYik fél (nlkal1nazot!) n1eghalúrozott n1nnkara
(~~olgúlatra), a 111úsik fl·l (111t~nkn.[~dó), pedig _n1?g"
úllapítoll ellenértl·k (n1unkaher, fizeles)
adasarn
kötelezi inagút.
' Az crriíl szóló szcrziidés a1ncnnyibe;1
írúshn foglaltatott 0.5 11/o 20°/o = 0.H 0 /o illell·k alú esik.
Ezen illeték alól azonban IJH'llft•sel.- azok :1
szolgúlali szerz(id('sek. i11nelycknl~l a kiküliltt 1nun ·
kaht;rnek (fizctl~snck) eg_\
hónapra eso összeg(
500 P~t n1cg netn halad :\Iinthogy alig \an ~)l\
"YÓ"Yszerész alkahnazotti fizetés. a1ncly az D(Hl
f;~t ~I ís l·rné. azt lehet n101Hlani, hogy a gyúgy"
szerészel körében köti.itt alkaln1azolti szcrz(idl~sck
últalúban illelék111entesck. Ennek folylún az ilyi.:n
szerz(idésck okiratba l'ogl:1lúsúnúl nen1 úllhat fenn az
'\, .rátlús,
hoU\" a szerziídl>s utún illctl~ket is kell h~t:l
„.
1 1
róni, u111i fontos ahból a sze1npontból, hogy a -~c.yzct tisztúzúsn és utólagos fl·lrcértések elkcrulesL·
cl·ljúhúl úllalúhan nlindíg cl:lsz~rií l:s. l>szszcrií :i
szol"ú1:1ti
szcrziídésekcl írúsha ioglaln1 .
0
. '
'fanoncok fch·l,tcle irúnli szerzlidés<:'k. tekintet nl,lkül arra, hogy a. tanuló_ cst~k ellatnsl vng~
oktntúst knp~e, Yagy egyuttal bert is kap 1 1

+
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íllell>k :tlú esnek. :\Iinthogy

ll gyógyszert\<;zgyakornok l·:l·t.sl•gleh•niil e lekinlelhen azonos <'ihírúlú ..;
alú esik :1z iparost:inonrcal, :i gyc'>gyszerészgy:tkornok fclYl~ll.'lc túrgyúhan kötiilt szt•rzi'idt>sek is 1 P
i!Jp[(•k :11:'1 CSIH•k.

;) . .\' y uyl ail/ cl ék.
A nyugfúk. vagyis :i jogosítoll:ik últal a kiih•lcz(•lt<du1ek Ya!a111cly kütclt•zt•llsi·g leljesíll>se fp!c'il
:idolt hizonyí!vú11vok. \'agv úl!:liúlian ol\'an vPlllizonyítvú11yl)k, tnn~lyckkel. val:t1nely 1negi.1ccsiilhPtii
lúrgyuak útvl·tclc a111:i rt~I részéríil i.s1nerletik cl.
akinek tulajdonúlnt :i lúrgy úl1ne11t. 0.5°/n-l-:.UJ 0 /o
-.~ O.fi 0 /o illeték alú esnek.

A: dlhun, a /6rué11yhatrí.wiy és kl>:séy rt~s:(-r"
/r)r/é11ií s:cíllítúsok illelékt'.
Ila vnlaki az úllanunal.
tür,·{·nyhatósúgga!.
közs{·ggcl vagy \'Úrossa! köt ingóvl'h,li vagv t11ni
ezzel egyérteln1li. úruszállitúsi SZl'rziid{•st.. ha a
szerz,'íd(·st írúsha is foglaljúk. az ilh•!t;k(:! nc1n ,1
l'{'JHlcs szabúlyok szerint. vagyis az okirat nlún
hl·lyeghen vagy köz,·ellen
J'izel{•ssel kell lerúni.
hanen1 az illl'!t"•k lcro,·úsa olv n1ódon
törtt'.·nik.
hogy a szerziidt>s alapjún törlénií fizetések alkaln1úval a szúllitó fél últal kiúllílott 1ninden nyuglúra a nyugtaillelt~ken kiviil n1{·g a kifizetett öszszcg ulún júró ,·ételi illetéket is külön le 'kell róni.
fi.

.-\ vételi illett'.·kel az egyes nyugtúkon akkor is
le kell róni. hn az úruszúllítúsról nen1 úllítottak
ki okirntot, <le csakis abban az esetben. ha a1.
ilyen szúllitúsi 1negúllapodás állandó tern1és:::etií.

l
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A szúllítúsí 1neg:íl\npodús11ak ez a jellege pedig
akkor úllapílh:tli'i JJJeg. ha liihh sz:"i!lífús l'gy1nús
ulún nt•n1 túl hNsszú idc'ikiiztiklien foly:i1natl)san
türtl'nik.
\linl lútluk. i!vcn t•sethcn a \"t-.ll'li illeh"k lero\"Úsa olv n1údnn ti~rlt"nik .. hogy a kifizt•!ii pl'nzlúrnak ad~1ncló nyug\:'111 kt•ll a vl•teli ille!(•ket (a pótl{•k.kal l'gyilll :Ln°/u) leróni. A nyuglún lt•rn1l•szL~
lesen le kell rúni a nyuglailletl•kel (a púllt·kk:il
egvlill o.n°/oj is. úgyhogy az ilyen nyugtút összl'·
se;1 -t.2°/o-os illl'li•knck 111egfclclii ht·lyeggel kell
ellúlni. Ila ez az illet{·k 50 P-í\11 felül voln:i, úgy
azt küz\"cllen fizl•il<sscl ís le lehet rúni.
Ez a Jerovúsi n1úd csakis ahban az cscthcn úll
fenn, ha n szúllítú fl•I részl'n· n vl·tclúral a ldfizctl\ pénztúrnúl kl·szpl·nzlicn fizt•lik ki. Ellcnl1t•11
ha a fizetés póslalakarékpénztúr útjún törtl'nik.
úgy a v{'.leli t'.·s nyugtai!lctl·ket :1 .!úra1H!ósúgh~I val'."1
le\·onús tíirt'.·sc útjún kell lero111. anll azt JPlenli.
hü"\' a kifizetii hiYalai tartozik gondoskodni :irrúl.
ho~\· az illeték lerovúsa ilyen 1núdo11 nH:gliirtl•Jl·
j{·I~- I·I:1 tehút az illet{•k lerovúsa il_ycnkor .~·s i~yen
n1ódon cl!narad. a 111ulasztúsl a luvatal koYcli el.
atnelyl·rl a ft"l felellíssl·ggel 11e111 tartozik.
Az últal:'t1111s forgal1ni adóra Y01u1lkozó l H'.! 1:
XXXIX. t.-c. a7. ~- l·L pontja l·rleln1t"hen nP111
kell az últalúnos forgalini ndút leróni az olyan
úrnk szúllítúsa ulún. a111elyckre 111egszahol! okira!i
ilictékcl igazoltan lerótlúk. Ez azt jelenti. hogy Hl.
illeték lerovúsa 1nenlesíl a forgahni adó ~dóL de
11en1 fordítva.
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Ez a jogsznh:íly nzonhan azokra az ürukra
vonatkozólug, an1elyckre a i'orgaiini adó\':ílts:ígoi
hehoz!:ik, a

dolog lerméoze!éheo

n•jli;eo alkal-

n1azhnl<!ll;1nnú vüJI, n1er1 hiszpn :i f'orgalrni :idlivúJtsügot n1úr a gyürlüs helyén kell leróni. Ez okl>úl gondoskodni kellel! az ilyen io·oko,il <llli!:tk

f11!,-1:~n

lJckövptli:ezhclii kcttiis adöztal:is elh:írí!:í-

sií1:ól, hogy az egyes útrnh:izitsok alkalmitrnJ az
illelék Jerol'i"a kötelezi;, meri hiszen. mini em-

Jflcttiik, a forgaln1i adó leroviísa az
,.:'tsa alól nen1 n1entcsí1.
A forgalrni

il/Pft~k

h:ro-

Hdóv<il!súg és a szcrziídt'si ilk•-

lék cgyiil!cs alkalmaz:isitnak elh:iríl<isitróJ inlt'z,
kedik a 15·Li00/1933, P, M. sz;ímti 1·endeJe1, anwlyel lényeges 1·endelkezt'seil>en szü szerin! il! J<i;z_
liink:

t~s

Az l!l27:V. 1.-c. 2!1.
:w. fi-:ihan fog/ni! ft'/ha!ahnaz:ís nl:ipjün a forgnhni ad1í\"<Íl!s:ig t;s ti
d:'si illeték esel!ege,s együl!es lenn·itsa k6Ye!kez!dwn
l'liiüllhatri kt;hzen•s n1egadc.)z!af:ís
t'l·ljúhrH ti küvt•!k('7.Ükct n•1Hlcl1·n1:

-~Zerzíi
llll·gsziinf{•ll_~s<•

(11 Az úllnnnna!. !iir,·t:nyhn!{)f'iiíggaJ,
községgel
(Yúros.sal/ vagy <'Zek iizr•nJ<·ivel forgalmi ad<n·úHsü"
tihí csü úrukra vonn!koz{ian kii!ii!! ingú ttdúsvl:!cli
ús itniszitl!Hitsi szerz6th's, - hn·ühhit a mitssa! kü!iil!
ilyen
Ls, d„ az nlúhhi csak ahhan az eset,
ben, ha a liüzszr.1111,;s; Szaki!yz,>1 ha![>/ya al<i <>sik,
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lenn ez az ille!el"nente»ég, ha a szerzödés a forgalmi
adúv[>J!ság a!it v·onl úruesoporlha ugyan bele i<irlozú,

l

• . . . . . ,,1
1nc~.•allap11'

. 'J·

·1n1elvrc nézve
11incs for(•l

1
'·
.a,1't.a l"I' nn1afkoz1
oh"lll . úru
<e
..t
: lt s.1ö
vulús{igga 1
'"lhllt. ·'adu'

~',l!s'i"lrnles

„·"

·•

ö

O"/o).-

hekezd(~.slwn

, l '1! 1 oz!es!nkll<•I
:
J,o!o!t
(2) Az (1
„ „
Y'I"\. ugvan inassal
.
'"'""
ksotolt~.lv·z:,["
ha1(1iya alú csú ,,t!la\• ::;.•köziizen1111el.
.
·11·11·1
zai.1 "
1 1
dt~ a ~h:özsza „ ' .~. •• ,: .• ~ szt•rzüdúsnél:
. : „ _ inucloall1t,1s1
,
.„. „ "Ok
knz.1s1
,, . .
fclhasznall !íl,lll) ' t>
1
l h·1 a inü eloa!ht,1s.il1_oz
J· •s ·1 vúltsúgkulco;
, •
, 1· „ll·'1" a\a l'Sne, t . ,
....
· 1 for"aln11 <H o\',I s. n
(l) lH'kezdes SZ,\·
,
1
lllllH
„, "
„ „ 1„1 nézYe sem 11""" "'
„
• ,
J "')' a
l'"Vik Joan).lr. •
•. „ !'· kiizii111hos .1z, Hr:
l
lllt'"feleliil'n ll'llll) .u _o.!.
·1 u1íícl<iúllilú v:dlal.
" f •
" •
o
, hl SZii! e11 •
f
fiíany:it-,n ,, . : , l"'ll a tnegl'l'IHll'lo ll.·
pe1hg .izo"
,
,
"
· hoknzc'1 szalh!Ja-l', '.: _n.. . ·' ll·iikozú rendelkezcsl rt
.SZl'l'ZI. t'S
. . .• iníleloal11to '·1 '
\ll

1

llll'f.:Jt' 0

„ .; .

~.-1,„1
'·ll~asznúll
, ,,

„,„,,

1

esútja;
„,· ·l"ilt fcltl>ll'lck fenn
1 iionllian llH nJl' t
• • d1·
2. ha az ,
.. ·11 1"l·ct le kel! run1,
„ ·rziídl•s1 1 l' t '
nt~In forognak, n ~~t
..: .,
ese!Plwn a n'illalkozo· .•.1 fl'l.
iz illl'l1."k igazolt h IO\,IS.1 j
fon!·llt forgalnu ado' '
'I! .,;l\'"l"ok úrúhan n•nn . "' , . '1„•nnfoglall
haszna
• ·:"
, "!
kfrlw!1; 1'·' •1
I•
1 '"i·t
vúlLsúgnak nss':ah•i ' ' ,, , 11 ille!(•k, akko1· '"'.'k " , ,':
.:lts„1"
liihh,
nunt
a h n.sszegu
~.o
„
lehel Y1.sszah·11\,\
• • t"I
•
" ' . ·nlii
1·észt
· •
rúll
íllt·lt>kkel
l~)c
.
leni,

. . f'zl'lt"st'.'n•
ko\l•
„
„ •tl '.1 . forgaln11
1
1l'Zl
'·' h·i a valtsag
• · •• ·
• •l·lit szt>rziídt'.·s al:ip·
•
•
„ : • t okiralha 1Of, •
.
.. • „
, .:lt .:„ :da eso .uu
, "•l"lt· ·,k{)zh·:'ilu
e ·
1 111
ado\.t s.lt:i .. (ll hekczd1'.shcu inctu;
,
r·izszúlli·

~1're

"·

iún

]l\'lll

.17.

'

lll'.lS

sz1•rzödt'.~ssl'!
SZCllll'I)

.1

\.(

-

·,„,„v ktiziiz1.·n1n•, haní'lll _:,·
ruhúzza. al,
• :-1· JH.'lll eso · ·
l · · Jl •
!úsi- Szah[>lyza! "." „
I""· 1 n!ún a szerzih '"'
":
1
., szerzüdt'.'sriil kt•szu!t c!1'11t'.1llele"I· ·1zonhan a forgalnu
• ' ·
· · ·\ lero l
•
•
,
J , • ll
tt~kct le kell ron1.
pedig .1 ero
ad{n·úllsúgba
bchHi1 Hl l.o. .·1n1ennvibe11
.

~

238

239

illel.ék ugyuuauuyi, vugv lühh nli1 t . . • •
az utruhtíz{1s n for"·ihni.. 10· .·'11 . l .t \:lltsag, akkor
l·I) .
,.
~·
• ·H ' 11 sag :dúl ntcntes.
·
.\ (•I) heJ,ezdes sz·ib·íl.
.
atlt'i akl•or is h·i f
· '," ' ) a llH•glele!iícn irúnr.
·
· · • orga 11111 aclc'1\·'dls;1„ , 1•
..
•
:in1t, u1111'!\' u!·in ,1 ..
.
' · ' r> ·la cso olvan
•
•
'
'
\H 11 SU" h•1" ··
;
·
,'
n·st•n ruhúzu·d· ·il
\· . ti •• 0 ' •1 llll.g lllllCS, arvi•·11 .
' ' ' · • z arrerl'sl \'L'Zel 0··
1 eleket az úrrL•r(•si v . „ ..
··
a szcrz(hh.'si
~I F
.. : .
.
e\o 1o 1 1ieszcdi és azt1 JOOll<l·I
•
· • '. L
· · ~. sz.1111u rl'IHIP!i·t /''J ; 5. .
. .
llllJdou az :tn·pn~s· · . '-· '.: . htl. §-uhan .szahülyozo!I
· '
· 1 Jl'"YZol·önv,„.
1 ·i

pt>dig kilz,·cllt•n fizt,lt' .. 1'.'11.
'1 . . on
lL' ycggel
v:igr
•s.se SZ'I 1·llrsz ··
1
•
t·scthen a for"·ihni , · ... · ". ' - · .Prucn erúja. Ilvt>n
1
•
t>'
·H ina 1lsu" ·1 lcr·
·ii .
•
0
11
1
f{t:Ycl csi)J·J· ,
;. ,. _
·. I"> '
c!ek üsszp.
..
'•tll ts .1z nrYcrest " .•1 ·· , . .
.
·
a csokl·enl ll ··
czc onck e sup· 1n
1
.
'
e
osszcgct kell fol'"' l ,
1· .
,
„
l1t~n <IZ ltrvcn;sí vev··1··1
1
t>" 1n1 ac o\·:dlsúg fejé0 0
.
··
H'szcdnie · 1 1··
.„
•
pedig az ilk•léJ· t 1„ ..
: ·
cs ''' izetnic. Ha
.
.
sag
·!l·!·or . . ' . n'·..1na11ny1
.
· v·i"y
· t>. 1o··1 Ji 1, n11nl
·1 , ..Hl
• • ''
.IZ ar\'{~J'l·s1 \°C\'Ö!(íJ f 01.„. 1 •
'
' .
lwszt•dni t"'Y:i!t·il··,,
n.t nu ad(i\"[lilsúl!n!
:-.. '
' • 1 ue111 kell.
A Ycgyi anY:.igokra r!s ·1 " • • •
· • t-i.\ogyarukrn ,- 0 n;itJ.;oz(i/al! HZ .,,1,.,·, ... ..
"
· ·
•111 s:ino 1 ·1 i:--sooo' ·
szú.nni rench·let rendclh·
i _1 n„1;-3: p. :\[.
a lenti rcndel<·I ,1 „ ..• ·
· Lnnek folytan lch:ít
•
·
•
h 1 <>"rszcrcJ· r
·15.
' e
,·agy1s e rciull'!r•I {~Ji /': · ·
\"ona!kozik,
J a .
Y ari a 11eh·zet Ú"\. . 1 1 1

,.„

L•

el

.:h . .

iot-i.\ gyogyszprck l·iizsz'll'l:. - . . h • •1 a Hl 1.
dc'lsúg fch·t;ll·l0riíl
.isa (:sc!t•lien :i jún111llYUglaillct(·J·et J· ·11'' '
~iyugl:i al11pj:i11 esak •·1
•
'
\C CIJC 1('J'O!l! ·dd'
'1 g\"Ó"\"SZPre/· ( 11·.
·1 ·
• l.!ll az esl'llH'll
11·1
· :-. . . . ·
' .' d'SZI l'SC t1{·i11 · •• •
J
• '
1 iro lllllll í:1díj nein
l'SIH;k for"<diui 'tdö , ,:
\ ' ..•
;:-,
'
.i 1d
•
\'t•nyJ·t;szíl · ·
ugyanis fnrrr·dnii 'Hl - :. ·
»' · · t'Sl n1unkadij
..\a
I' CS\'{'ll
1":>'
'
0 ('S llt'lll ÍOl"''d! . ' 1 · .
-.
.
,
re·'i 1 ·. .
n• 111 d{ O\'<lltsn•1
.,
.
'
'
H'Z\l' 1<'llll:d!o!! ,. ,. :1
. h
szahaly. liogv a for"·11!ni, l't"J
.iz_ .iz .i !al<ino.-;
ll'sii!, liu .;i; ill1·11··1·",.'1 1 ·_ll <~ o cs:ik1s akkor IlH'll·
l f)·LiOo/1n:1a· p \l '·~-. t•roU·d·
_ ,' '· „\ f cn 1 1sn1crll'!cll
· · · · · cs ·' l 08.000/ 1933
!' · .1'! · SZUillU
. .
'
•

1-i:t1i.·t'u'
°.

rendeletek lehál„ezt a k(~rdl~sl nen1 oldolták 1neg.
n1crl t~nnek értclinéhen <'pcn az illctl•kcl kell IPróni. ;\ probll·1nát a :\[agyarorszúgi Gyúgyszt•r(•sz
Egyesület siirgctés(~re kiadolt 1:J1.05iI1 Hil..t.. P. :\!.
szún1l1 rendelet oldotta 1neg, n1elyct e kércU~s kl·pt'·nek h•ljessó tétele c(•ljúhól az alúbhiakhnn szú~
szerint l}özlünk. A rcndclet-cín1e szerint -szól •t

J.ii:s:<illíltfs kt'rl'lél>cn áfnthá:otl [J!fÓfJrJs:crl'k s:cr:bdési il!clék111cntcsséye táryyófnt11 . .-\ szószerinli
sziiveg:
:\ forgahni adúvúltsúg és a .szPrziidt.'si illett·k
eµyiillc.s alkahnazúsúnak elhúrílúsárúl szúlú n1:1:1. t•\·i
li"d.700. szú1nú pt.'nzügy1niniszlt'ri l'l'IHll'iet ~kiizzl~t1;,.„
n Bud:qwsli l\()zliiny 1n:i:1. l~vi det'l'Inht•r :l!-iki 2\lG.
l's a Pénzügyi Küzliiny Hl:l-l. évi 2. szú111úhan. vala·
1nin! az l\Ja:l. é\"i Hendt'lell'!;: Túra 2.08:1. oldalún) 11 1
IH·kt·zdl•sp szt•riut az úlla111111a!. liirvl•nyha!úsúggal. kiizs\•ggel (\·úrossal'I vagy t'Zt'k üzenwivel forgahni adú,·úl!súg :dú t's() úrura ,-ouatkozú:in kiilütl ingú ad;·1svt."lt>li l•s úruszúllilúsi szt.·rziidl•sl. ~- lo\·úhhú a 111ússoli
kiHiilt i!yt·n szerziídl•s is. de t•z u!úhhi esak ahhan
az t•.setlwn, ha a l\.iizszúl\i1;·1si Szahú!yzal hatú!y:i al(1
t·sik. nz 1\l'..!O:XXI\', L·c. a. ~·úhan. ilh~tiilt~g az
[1.IOO/l!l:ll, :'\I. E. szúniú n•1HIPll'I :17. ~·(1ban 111eghalÚ·
rozoll :1°.'u·os szt·rzéidt'.•si illl'll·k :dú! nu•n!t·s. :it·ni {111
fcun l'Z az illelék1nenlesst'•g. h:i a szt•rzütll•s a forgahni adúvúltsúg alú \"ont úruesuportlw ugyan lwlclarlozú. de olyan úrufajlúra vonatkozik, a1nt'iyrt~ nt'·z\'e
forgahni aclúvúlt.súg Ya!c'!súggal 1negúlla1dtva nincs l:i
Yú!ts{igkuks ()O/u).
,\ fesh"k-, lakk- 1".~ k1·1H·1•ipari lern1ékl'k. ,·;tl:uuiul
a Yegyészeli, gyúgyszervt'gyl~!-iZcli, koz1uelikai és kau-

TK->
'

!'.

240

241
1,

esukipari ÍlyPr.sanyagok (•s tt•rn11'kek ul:ín fizett•ntlii
forgnhni adi"n·últsúgrúl szúlú, s az n1:1.1. ev1 jannúr
1!(1 1-<'n 1~h·lhe]{•JH:ll J0:1:1. 1>\·i li"iH.000. szú1nú n·udeh·l
(na•gjP!ent a Btul:ipesli Kiizliiny Hl;1;1. évi dt•ccni!H·r
h{J 20-iki 288. sz:írn{1nak n1elléklt•IPk1•nt t•s a J>l>nziigyi
Közlöny IH;H. {•vi 1. szún1úha11) 1nús úrukkal t•gyült.
a gyúgyszerekt>I is forgnlnii adóv{dtsl1g :dú vonta.
A forgahni adc'ivúl!súg :dú vonús kih·1.'lk1•zlt'.·hen
gyúgyszPreknl'k az elül hh·atkozoll ti"d.700/JH:1;1. .szún1(1
n•rHlelel ( 1,1 IH'kezdt'.•st• alú e.sü szúllitúsa a :1 11 /n-o.s
szerz(.icJPsi illell~k, lovúhhú a 20 11 :'0-os púl!\•k, vagyis
üsszesen :l.f\1'/n szcrziidt'si illt>lék :llú! inen!t·s.

:\ l58.(JOO/IH:1:1. szún1ú rt'IHlckt 7, fi·a i•rtellnl~
hcn :1 gyúgyszl'rt'szek az or\"o.si n•1HlelP\ (\·Gnyl alap.ran li'1rll•nii gyúgyszerkészítt>.ssel kapesolatos 11111nkúlatok t~lll'ni•rll~ke utún lo\'úhhra is últalúnos forgahni
udút tartoznak fizetni.
Ahhan az l'Sl'!h(•Jl. ha ugy:niaz az úruszúllitüs
s1erzüclési illell•k :llú is esik {··s t·gyú!la! úllal{1nus forgahni adúkii!l'ies i.~. az Hl:!O:XXI\'. l.-c. :L S-úhan.
illettilcg az Hl2l:XXXIX. !.-<.'. :ii. !:;-{inak l-L JH1111j:'1h:i11 foglalt n·1Hhdkez1"s(•ket kPll ulkahuazni olyan n1údon. hogy 1ui11dig az úruszú!!ilúsokra n1l'gszabolt illt•li·ket kell lerúni s ennek nH·gliirll·uh· l'Sl'li•n a szúlli·
lú.s az :'11lalfinos forgahni adc') :tlúl nwnlt·si!hl'!ií.
.-\z t'ddig ('liladollakra l'igyt•l<·1111nel a gyúg,\·szl'rek ki\zszúllit{1sainúl a forgaln1i adc'>zús l•s a SZl'rzildt~si illP!l>kleroYÚS sze1npontjúhúl jl'ieuleg a ki\\'l'lkez(j
helyzel úll fenn:
Ha a gyúr;yszeré.sz Hein n1aga últal elöá!lított
gyúgy.szereket .szúllfL a .szúllítús a szerziidési illeték

alól 1nentes, nunthogy az ilyen gyógyszerek csupán
forgahni ndóvúll.súg alá esnek.
Ha azonban a gyúgyszerész sajál n1ag:1 últal eHiúllítoll gyúgyszercket szúllíl, a szúllílúsér! júrú ('llen('.rf('ket anyagérll>k l>s inunkadíj szerint szét kell ,·úh1sdani~ s az anvagt;rlPkl'! a SZPrzödPsi illeték alc'il
1nenlesÍleni k('ll . .a 'rnunkadíj ulún aznnhan a szerziidési illetéke! le kl'l! rúni. rninthogy 111ég niindíg
:Htal:iilos fo1·gahni adókiildes. Tt~nné.sz(•fesen akkor,
ha a szerzíídési illelék IC'rovatoll, a gyúgyszerl>.sz az
ilyen n111nkadijút az úl!aiúno.s forgahni adú alti! tnenlesílhPli.
Tekinle!!Pl arra. hogy a gyligyszerészt•k ken•spij
kiiveh·lt~seinl'l~ a f('llfi('k szerinti helyt'S .szél\·úlaszl:"ts:1
nl'hl'zkt>s {·s alig Pl11•niirizhelii s lckinldlcl lo\'Úhh:'1
:U"ra, hogy a gyr'>gyszerészek a 111unkndí,iaik nlt1n j:ír(i
últalúnns forgahni adc"it ú!al:inyhan fizPlik l>s ezért :i
szt'rzüdési il!ett'·kkt•I !t·rht•ll n111nkadíjaiknak :i forg:ihni
:1ch'> :llúl Ya\1'1 ll\Pll!Psi1t''.~(' igPn kiiríilnH'nyes. t'ln•ndele111. hogy :1 µyúgyszt·ri·szl'l~ úllal sz:íllítolt gy1'Jgysz~·
n•k t's \'{•gzt•ll gyúgyszen'szi inunk:ík <'llt•niT!t;kP f('ji'lH'll az JO:l;'í. {•yj januúr hó 1-liil kifiz('f(·.srt• kcriihí
kPn•s('ti kiiYt>leh"s('k utún a szerziíth's l:l.li0 /o-os) illclt''IH~I l('rr"1ni nt·n1 kí'll.
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Ez a rendelkezés tennészetesen 11cn1 érinti a ke:
reseli kiivetcl{~sl'k utún tninden cst•tlwn
h•rn,·and:1
0,()0/0 -os nvuglai!letl'kel.
..
'.\.lenh~l"YOlll \'{•gül a pénziigyigazgatosaguk:1ak.
hn"Y a ~YÚ~~·szerészPk lt>rhl~rc 1neg{1Jlapítoll úllnlanu<>
"'·
"'·adúútalúnyokal
n.
· '' ll :1ss·'d·
forgahni
azonna \ YlZSf.,:l
· • • '- •llH"'
::· ·s
arncnnvihcn az útalúnyok 1nt'gúllapíl:'isa az Pdcl1~ ! '.zt'lett s;crztidési illei<~kek figydt·n1lwvl~telévt•I
lorlenl,
azok hclveshíll~sl' irúnl inlPzk(•djt>nPk,
Eav{•Jikt'nt utalunk az 1H:15. {•yj i::\·könvviink-

bcn n~~"irlent, a pl~nziigy1niniszler .t-t.S.OOÜ/1n;1:1.
P. :\f. ~;,{unú rcndPlet{•re l•s :-t1.BH2/1H:·~-l. szú111(1
körrendel<•tl>rc. (t l i-123. oldal.)

7. S:árnlák illelékc•.
A szúni\úkra vonnlkozólag nz. alúhhi illl'il•ktl·lelck állanak fenn.
Ila a szá1nlákhan kiliinlelell l•rlt"k lúiissz''t:t~
s a küvclell·s egyenlege
'.! fii!.
200 P-nél 11en1 lilhli.
200 P-nl·I löhh, dl' ;)00 P-1 1neg IH'il1 halad fi fii!.
10 fi\L
;,oo
t ooo

1i

\OOO
2000
5000

2000
5000

j ;)()()
if> fii\.
\\Hl fi!L
101100
i500
10000 P-nt"l löhh 2 P.
.
.
.
, 1. ti
"Zel· ·iz ílletCklClclek n·enkt•11t l'l'.1 lll lüt'l
'- .... <
•
'11 ·1 .. -·
tcndük. ha a· szú1nla több ívhiíl all, az l ele..: _osz~
szenét .olv n1ódo11 kell kiszú1nilani. hogy_ az i~·L·~ ...
szú7nút aZ illcléktétcllcl 1ucg „kc~\ sz.orozni. :.\1: II.~:
Lépen 1neghntározotl összcgu illetcket bel) egJc-

„,.

1

'

20 fi\L
fiO fii!.

,~i~ ;,.,;'i7' '\Tf7G)J'if0J<'T'z?'Jl?

Ch?i!f7;ii;Jfrjj{J0VW<Y''''w. , , ,•.
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gyeklien az e!st'l hTe kell felragasztani oly n1ódon.
hog'y a hl~Iycg a szú1nla clsii sor{l\·aJ átírandó.
Az útírús tckin!ctt~hcn a pénziigynliniszlcr
fi8H9119;.JO. sz{unú rendelete azt a könnvilést
nyujt.ia„. hogy elrendeli. hogy sz:abúlyosnak lckinlendií az olvan szún1laillctt>klerov:ís is. :unclvn{•l :t
sz{unlilra n;gaszloll hélycg a szún1la kiúllíli1súnak
keltét is larlaln1az.ó céghélycgzíivcl oly 1nóclon Yan
fclülhi•lycgezvc, hogy a pecsét a hl>lyegn'íl n .szü1nl;i
papirosára is úttcrjcd.
Pontos tudni az!. hogy :i szú1nlakövctclésnck
a .sz{unlúra vczetcll utólagos cllsnicrl>sc ne111 esik
nyuglaillcl{!k alú. Ez azonhan nen1 \'Ollatkoz.ik arra
az esetre. ha a sz{unlút kiízpi·nztúrhoz adjúk hl'.
Fontos tudni lnvúbhú az.l is, hogy :1 .szú1nlúk
111úsodlatai és niúsolatai is illc!ékkiitcle.sek tekintet nClkiil arra. hogy az elsii ille!ve <'rcdeti pi•ld{1ny szahúlyszeriil'll fel \·an ht·!ycg,•z\·c.
Az úgvnevt'Zl'tl hPvúsúrl:'isi künYvl'I..: dnrahouként 50 filll!r ille!t'•k alú l'.Sllek.
·
Fonln.s \'{~giil annak :i tudús:i. hogy a szún1lúk (•s a he\·úsúrlúsi küny\·ek ulúni illct(•klerov:is
e!ntulaszlúsúra ig<"n szig~irú hiinlP!l>s van 1neg:'tllapíh·a, a1JH•nnyihl'n l'Z :i n1ul:iszl:'1s 00-szprcs
fclen1cll illetl·kkcl l1ii11tell'ndií.

8. J\crcskcdl'/111i kii11yuck illelék1'.
Egyes ri·gchhi l'P!Hlci<•tekhcn foglall inll·zkc-:.
dl~sek folylún eríise11 \'ilatni lehel. hogy a gy{igyszcrPszck könyYei 11e111 illcll~kkötclcsek. :\fost n1úr
:ízonhan eldöntöttnek lckinlhcl(í, hogy c>zek :1
könyYck Inegillclékczcndűk. A kcrc.skedchni kiiny-

vekre az illetéklétcl általában: 5000 c1n:!-es ívcnkl~nt 50 fillér.
A i\Iagyarországi Gyógyszcr(·s1.:i
Envesiilet
által
a
pénziigyrninisztériu1111nal történt
.,
. l
.
rnegállapodás alupjún szerkesztclt .Egye~1t~t pe1~z:
túri napló illetéke: i P, a lhtelny1lvantartas1
naplóé pedig: 4.50 pengő.
. . .
. .
Euvcs ívekhöl úlló kereskedel1111 es tpan fclj<'gyzé~~knél (kartoték) .n1indcn _ív ul:ln külön kel~
az illetéket leróni. Az ilyen fel.1egyzesek az egye;
ívek tl~nnértéke szerint az alúhbi illetékek al<\
esnek:
10 fii!.
1500 Clll:!
20 fill.
1500-2500 Clll::!
-10 fill.
2500-5000 crn::
1.-- p
fiOOO crn 2 -cn túl
Kereskedelini könyveknél a 1negszahott illcll·k
ll'rovúsúnak eln1ulasztása cscll·n 10-szcrcs fcle1ncl 1
il!eh'.·k szahandó ki.
fJ. f\i'r<'.~kt•dt•ln1i lcuclck illl'lékc.
A kl•rcskcdiík és iparosok últ:d sajút kt.;~·es
kedehni vagy ipariizlctlik túrgyaira vonatkozoh~g
kiúllított levelek feltételesen illetl~kn1enlesck. 1:.z
azt jelenti. hogy az ilyen le\·{·! alakban„ kiúllíl~1t~
inegfillapodúsok utún az illetéket egyclor~· _1c_ro111
IH'IÚ kell. hane1n csak
akkor, ha azt h1rosagok
vanv
inú~ hatösúgok eliitl felh:isználjúk. Ahhoz
0
,.,ll•1nu·lv J·onürrvlet irúsbaf'oglalús ..cllc!1,i1t, liri")"
te
i::i~·-.t:io~
út•re is illell•luncntes legyen. szükségesek u kove~1 . ·1' 1ne•"'1lla1)odús
levél alakban legye11
k.1l\·ezr""il""
• '"·
b'
.
úllílva; 2. a levt··l kiállítója vagy ci111zelt.JC kL•rc-;.:
J.:cdö vagy iparos legyen; 3. a levél a kercskedo

v:igy iparos iizlele lúrgyúra vonatkozó jngiigylet('I
lartaln1azz1111.

'l'ckinlettcl arra, hogy a gyógyszerész bizonyos
vonatkoZúsban kereskedőnek tekintendő, szintén
ú!líth<tt IU \·agy fogadhat cl feltételesen illeték111enlcs
kercskedeln1i levelet.
FC!tétclcsen illetékn1entes kercskedchni le\'élnek lekin!endö az nlvan le\'él is a111elvc11 az alúir{1sl tanuk cliítlcn1czik \'agy kirŰJyi Jd~zjcgy;i) hitelesíti, \'alatnint az ellenlcvél is, atncl\'bcn a cín1~
zctt' a levél \'ételét elisn1eri. Ne1n szal;ad azonban
az írúson tnindkét szerződő ft'.il eredt:ti alúirúsúnak
szerepelnie.
Ne1n illeti n1cg a feltételes illetékrnentcsség
az olyan levelet, ainely pl. az egész üzlet útruhúzásúról (gyógyszertári jogosítvány úlruhúzásáról.),
üzleti alkaln1azottal létrejött szolgúlati 1ncgúllapo·
dúsról, üzlethelyiség bérletéről szól, inert ezek 11
j{Jgi.igyletck ne111 tartoznak. a kcreskcdü \'agy ipa-·
ros iizleti tárgyainak körébe.
I-Ia a levélalak vúltó, kötelezvény, zúlogjegy,
utalvúny vagy hitellevél, enged1nény, szán1la, sz{uu·
lakivonat, biztosítási vagy túrsasúgi szerzö<lés ld·
úllílásúra használtatik, a levél épenúgy illetékkötelezettség alú esik, n1intha rendes okirali forrnút
hasznúltak volna a felek.
I-Ia a feltételesen illetéktnentes kereskedel111i
lc\'elet a hatósúg elölt felhasznúlják, a fclhaszná·
lás előtt az illetéket le keH róni. I-Ia a felhasz~
núlús perben történik, úgy az illetékalap a pernek
az értéke, :.unennyiben ez kisebb a kereskedchni
lev{~lhen foglalt jogiigylet értékénél.
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Ill. Törvénykezési illetékek.
;\ tiirvt~nykcz{•si illetl•k(•k :dalt t~rtjiik nzok:il'
az illctl·kekel, :11nelyeket a hirt'isúgi eljúrúshan szed
a peres fell'klií\ n kinc!'ilúr. Ezeknek részletes isn1crll•l{•sl•l fcleslcgPsnck tartjuk :izérl. inert a birdsúgok pJc'ilti t•J.iúr:'1sokh:i11 H ft·ll'k az cst·lek legtiibhjl•lwn iigyvl·di kl·pvisclelct ve:-;znck igl·nyhe.
a111ikor is - Jpgalúhh is 11 peres eljúrúshan ··-- az
iigyvl·d v:111 az i\lell'.•k lel'D\'Úsúra kiilt•lczvc, de
<·gyl·h <·ljúr:'1sokha11 is tennl·szelszeríicn a llll'ghatahn:izotl ügyvéd röja le a türvl·nykezt~si iliPl{•kct.
IV. Közigazgatási illetékelc.
I\.iízigazgntúsi illetPkek :lintl l·rtjük azokat az
illell~keke!.
:nnclyek :i küzigazgalúsi
halúsúgok
t~liitli eljúrúshan a li:ilósúgokl111z l)cndotl kl>rvl·nyck
kapcsún n1eriilnek ft>l. illelve C'zek utún júrnak.
Ide tartoznak t1i\·úhl1ú egyes l1:1!ósúgi
tl>nyk<.1 dl~
s1·krc'il adoll kiadvúnvok utún júró illt:tl·kek is. Ez
11tóhbiak11:1k a .ielenÚístige kis~hh . .-\ közigazgatúsi
ht·:1th·únvilletl•kekre vonatkozóan utalunk az illL•·
t1"kn111talúnkra. ahol a fontos:ihb l•s kiilöniisen ~1
gyógyszerl•szek sze1nponljúhúl
jelenliis
l1cnd\·ú~
nyok illetl>ktötclei könnyen fcltalúlhatók.
Csupún a küzigazgalúsi
hirósúgnak
eg>· nz
újahh idííkht>n hozott ih"letl·t közöljük itt annúl
fogva, 11u:rl annak kifcj<.•zclten ('s kizúrólagosun
gyógyszerl·szi vonatkozúsai vannak. Ez a 12.G-!O/
1n::1:1. P. szú111ú hirúsúgi ítl•let ki1nondja. hogy
gyógyszerlúri jogosít\·i'1ny (•lnyt•r{·sc irúnti folya11Hidvú11y nz úl!alúnos i!lctl·ktl>lel (jelenleg 2 P)
alti (•sik ..\z indokolúsa :i kih·<'tkrzc'í:

At 1n1.•g:l{1111~1clotl határozat panaszosnak gyógyszer
t:'1r ft"!úllí!ús:1, Y:tgyis gyúgysz1·r\úri jogn!'dtvúny t•lnY,'·
rl·s1• irún!i folya1noth·ú11yút illt>lékjogi szt>nlp(;/l\ból. a
l!i:Li\OO~JH'.!li. P. :\!. szú111ú rendelet H'.!. $. ö. B. ar
pontja, vagyis HZ ill. díjj. !;l. tétele I\". ::!. pnn!_j; 1 :l1:'1
.~orozza.

Ez a 1ni11iisílc.'.s téYes. nll·rt ..
tl·lt·! f\'. 1. pouljúra ulahissal. :iz il! 1negi1ata·
rozott iizld1·k lwil'lt•11t1"st>in• \":I"\" ilYL'llek eu••edél\"t'zl·sl·1T \'Oll:t\kozú lw:uh·ú11yoko11"-1dvÚ! ugyan{';en Íiz!l'11·kn· \"c)n:1lkt)zt"1 c•gyl·], l1t•:idvúnyok illl'lékküll•lczellsc"gt"rííl szú!.
1h· !H·n1 snrozhnlú a n1egill1•ll'kczt>lt he:Hlvúnv a
!\·. !. pont alú .'>l'lll. llll·rt t·z a jogszah(t!v {1il:dúh:n; at.
i1•:1rtéirvl·ny1·k 1 !HH-l:X\"ll., lH'.!'.!:Xll. L-~·.-1~k) lwtúlva
:dú 1•sii iizlP!t'k lwjt•!eull"sl'int·k \~s az ilyl'uek gyak·o·
rc1llialúsúl1oz 111egkí,·úntatú
engL•cil~lyek
111egadúsúra
Yc 1 nalk11zú fcilya111od\·úuyuk ilh·lt"kkiilt•lezettségét túrgyazz:i.
_.\ gy(')gyszl·rtúrak :izouh:in :i kiizl'gl"szst;giigy rt'll·
dt•zl·sl·rii! sz1"1li"1 IH7ti:XI\". 1.-e. l'.!8. ~-a SZ{!rinl ,.:"tll:uni
::zu11

0

originalis csq_nl:tgn!úshnn -··- leg:Johh, legnu•g.

hizhai<"1hh. i"let!anilag !i!rúll kl'szílrnényt·k.

„l A B 0 R" szénsa11as
.\

fürdő

1-{yúg:yszl'rlúraknak

nagy hasznot hajtó
llll'ghizhalc'i 1ni11ü.ségii l•s olcsc"1 készít1nény.

Minden

gyógyszertár

tartsa

raktáron!
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engedély folytán felállított közegészségi intézetek ;:;.
nünt ilyenek az iparüzlelek sorába nen1 tartoznak"

,

Tekintve pedig, hogy nincs oly jogszabály, rnely
a gyógyszerlúri jog-.síl\·úny elnyerése iránti folya111odYányra különös illl.'téktételt úllapil lneg,

panaszos a hi,·atalos lelí·l fdvélclekor 1\1:\1.
1nújus 2:-1-ún - érYl·nyhen volt 1H;Lli00-1 021\. P. l\J.
szíunú rendelet f)8. {:i-a érlehnében helyesen rútl le a
Illl~glelctezcll hl'advúnyon 1.60 P illctt!kcl.

:\[eg kell jegyeznünk, hogy kérdés, hogy e:t.t
a halúrozalot, an1cly az eddigi gyakorlattól cltt'.irésl
jeleni
\'ogjúk-e a pl·nziigyi hatósúgok nyon1ha11
követni. 1-la ncn1, valószínünck kell tartanunk.
hogy ez a kérdés n1ég is111(·tclt('n fogja :i klizigazgatúsi hirósúgol roglalkozlalni.
A gyógyszerészeket érdeklő székesfővárosi
hatósági díjakról.
Folyan1odú tesli l•psl·gl>rttl
orYosi hizonyílYúny díja:

kiú!lítoll

gyógyszerlúr útruhúzúsa esetén
gyógyszertúr felúllítúsa esel{•n

hatós:'igi

~o

r.

Gyógyszertúrak (rcúljogú:) útruh:'1zúsúról. valan1int új gyógyszertúrak nyit(1sú11Ú\ fizetendff llcly-

ha!úsúgi díj

1. Okirati illetékek.
A fokozatos illetéktáblázatokat az 1927. évi V. L-c.
megszüntette s helyettük az ezen törvénycikk felhatalmazása alapján kibocsájtott 6820011927. PM. sz.
rendelet százalékos illetéktételeket léptetett életbe.

A 1n. kir. nlinis:!érÍ!Hn 20.10-19.12. ,11. E. s:.
rendelelt' a: öriHdési, ajáruléko::.lÍsi és ingatlan va(J!JOIHilruluí::.ási ilh~téla'k_. a: illelél;: egyenérték,. lopríbhá .. a s:á:ofékos okirati és s:ú::.alél>os tiiruénykc:t'si illefí'kck 11tán 20 s:ú;:;afé/.:os rcndlduiili púllt'kol állapított Illl'[!. /:":::. c1 pótlék a lt)r::.stélcl után
s:ún!Íla11dó. :l::. alál>hiakbt111 n: C!J!Jl'S illctékeknél
e:l a p(jffékolásl kifiinft'fjiik és pcdiu ol!J 111ódo11,
ho!J!J a t6r::.sléft:li t' póth~kkal a
jellel öss:cki)fjiik s a::. = jel után kiivclkc:ő s:<i:aléks:á111 11111tatja o nut érvéll!]Cs tételt.

+

1{j p

aP

Illeték-mutató.

1G P.

AddsvJtcli s::.í'r::.iídések: Ingókra vonatkozók
(csak írúsbafoglalús esetén) 3°/0+20°/o = :J.n°/u.
!ngallanok Yisszlcrhes úlruhúzúsúról kiúllílott okiratok első pél<lúnyúnak elsö íve 2000 P-ig 1 P,
2000 P-n lúl 2 P, az első példúny inásodik és többi
ÍYC, valanünl a 1núsodik és löhhi példány n1inden
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Í\1: l P ill('t(>k al(1 esik. Ing:illanok vissztPrht·s ú1·
111húz;'1s:1 ulún (·Uc'il J'iigge!leníil 1nl·g kiilii 11 ;-, 0 /u·:
:.!Oh/o =~ 1\ 0/o vugyonúlruliúzúsí í!lett.-.k fizl'h·ndii,
Ajríndéko:IÍsi okiratok. Elsii JH.'·ldú11v t'!sii ÍYe
-1 P. lo,·úhhi ívt•k ívenkl"nt 1 P. :\[agn ;,z ajúnd{<kozús 111<-g kiilön vugvonúlruhúz:h;i illeték alú esik.
Alla11d1i iiss::t'{liÍ .il/1•/ék a/rí i·sii okiratuk. Elsií
pl·ldúny l'lsíi íve 2 P. t•lsíí pl·ld:'111y n1:'1sodik 1'·s
tiil1hi íve, vala111inl 111:'1sodik 1'·s liihhi
in"ldún.\'
1ninde11 íve: 1 P.
..Íll<ffll[JO/!JtÍrsáyi bi:u11yÍlllrít1yok. :\llalúh:n1 10
Jl. lskol:ii cl·lra, nyugdíjjogosullsúg igazolúsúra. :'1!l:uni szolgúl:itra való beh~pt•sre. közsznlg:ílathnn
idl6 alk:il111azot1:1k sz:'i111úra: 2 P. ()plúlús :ilapj;"n1

l P.
A11yakli11y11i
kivonatok: Sziilelt:si. Jiúza.~súgi.
l1alolli anvaki.in\·,·i kivon:ilok: l P.
.·frus::;Íllílási s::1•r::6dúsl'k: :\!int adúsvl'lcli szt·r·
ziídl•sek ingókra vollalkozúlag. Az úllan1111nl. liir··
vl·n~·hatósúggal. vúrossal. vugy kiizst:ggcl
kiitiit!
i11góadúsvl•tcli. vúllalali l·s úruszúllíl:'isi szt·rz('idl„
Sl'k utún ezt az illt·tl-k(~t :i fl·I últal a fizell·s alka!·
111úval hc1uulatoll nyuglún kell lerúni. :11uikor b
n nyugtai!letl'k is h·rovandú. Ila a kifizl'll>s púsla·
lakarl·kpl·nztúri ki:ul:'isi szú1nlúrúl li'irtl·nik. ('Zt·kt·!
:iz i!letl·kC>ket a kifizct<'í hallísúg u júr:indúsúghúl
levonni köteles. :\z ll\·l'll szerziídl•sek -~- az úruszúllilúsi - 1ncgúllapt;dúsok. ha úllandt'.i lt•rn1t~SZi'·
liiek. akkor is illetékkütelesek, ha róluk okindot
11cn1 úllílollak ki. Forgnhni ach'.n·:'1ltsúggal lerhelt
úruknúl a vételi illch"k 11en1 rovandú ll'. hnnt•111
csak a nyngt:iilh:tl>k.
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~ flérl1·ti

és lu1.„::1111hérlcfi s::t'r::iídl'.~·r·k:

n..-i 11!11+

'.!.0 11 /o = 0Ji 0/11.
IU::rin!JÍIV<Í11yok. Jlalósúgok :'dtal kiúllílolt, SZl'111l~lycs, v:igy túrgyi tul:1jdonsúgokat vag~· kiiriilllH;Hyckct. l"rtl·kl'kl'I. sth. híznnyító, vagy lanusilú
hizonyílvúuyok 1 P. i'il'!ll halós:'lgok ~- idl·l·rlvt'
a közjegyz<'ikt•l is -· últal kiúllitotl ilyl~ll hizonyílvúnyok: 2 P.
Csekkek. Ila helföldii11 fizelendii: -1 I', ha külHildiin fizctcnclíi: 10 r. A ni. kir. postalakarékpt"nztúr úl!al forgalon1h:i hozoll csekkfiizclck l ;) dh.
tartalonunal: :·~() r. GO dh lnrlalo111n1al 1 P 20 r.

Cseléd- l's 1nu11kakih1yvek. Cscll'.dck, ip:irossegédck, inasok, sth. rl·szerc, halósúg, vagy u 1nunkaadó úllal kiúllitotl illet<'isl>g, szc1n{·lycs lulajdonsúgok t"s viszonyok. szolgúlal Vs 1nagayisclcl igazolúsúra sznlgúlú n11111kakiinyvt>k t\<; hizonyítvúnyok
utún: 50 filll·r.
l'.:11f1ed111t'>11y1•k: 0.5°/a+ ':20°111 = OJi"/o, lcgfPI·
jehli 25 P.
Fonlítdsrik: llilclcs fordi!:"lsok ivt•nkl·nt: 2 P.

f-lilclt'sít1'sl'k: Alúirúsok hitelesitl•sc egy-egy
. pld. 1 P. hl'reskedPln1i cl·gek Vs lúrsas:'1gi szcrzií-

dt•sek alúírúsúnak hitelesí!{'.se egyenkl·n! a P. Hiv:ilalos iralokról. könyvckriil, feljegyz0sl'kbiil. ll'll'k·
kí"lnyY<.•ldu'íl kl·sziilt hiteles 111úsolatok ÍYenkl'nl '..! J>.
l\.<111urtilh•túk: :\Iagúnhitelek ulún fiZl'.ICtl k:11n:itok ulún a ka111al 15°/o-út köteles :1 hilclt•zíi illt>ll>k
fl'jl·hcn fizetni. Az il!etl·k lcroYúsa n pl·nziigyi h:it{isúgnúl !Jeszerzcndii .. l\:unatilll'!t'•Jderovúsi-í v·· -c11
ok111únybélycgck lero\·úsa· útján tiirh'.~nik.
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l\.creskedcln1i könyvek. 5000 négyszögccnti1nétcrcs ívenként 50 f. Egyes ívcki>iil {dJó kcrcskc~
delmi és ipari feljcgyzéseknél ívenként 1500 cn1:!-ig
10 f, 2500 cn1'.?-ig 20 f, 5000 cn1'.!-ig 40 f, 5000
c1ne-cn lúl 1 P.
J{ötjcgyck: J{crcskcdiík kütjcgyci: 1°/0+20°/o

1.20/o, dc legfcljchh 1 P.
;\/cglu1/(l/r11a:ások. I-la díj vagy jntalo1n kikütvc nincsen: 2 P. Ila díj, vagy jutalo1n van kíliízvc, ennek értéke után i~ 0 /o+ 20°/o = 3.6°/o. I-Ia
a 111eghataltnazúst olyan perben, vagy ügyben való
eljúrúsra úllítottúk ki, an1clynek túrgya 500 P: 50
f, 500 P-tfíl 1000 P-ig 1 P, 1000 P-tiíl 5000 P-ig
1.50 f. I~zcknél, illetve 2 P-nél kisebb díj, vagy
jutalotn kikiitése esetén scn1 lehet az illct(•k.
iVyugták: 0.5°10+20°/o = 0.6°/o.
=

Oriikbt•jogadási s:cr:iídésck: 1. Fia az örökbefogadott idegen állan1polgúr és nagykorú 100 ~J·
--- 2. lla az örökbefogadott 1uagyar álhunpolgar
és nagykorú, 20 P. - 3. I-Ia az örökbefogadott
kiskorú vagy ha az örökbefogadó és örökbefogadott közölt az e!siifokú unokatcstvérségnél ncn1
lí1volahbi rokonsúgi, vagy elsöfokú sógorsúgi viszony van: 5 P. - 4. I-Ia az örökbefogadott kisko1·ú-, húzassúgon kívül születelt, vngy szülötlcn
úrva, avagy hadiárva, vagy úlla1nsegélybcn részesülő hadirokkant: 50 f.
Postai s:állílúlcvclck: 10 f.
S::::úrnlák: 200 P-ig 2 f, 200 P-től 500 P-ig 5 f,
500 P-től !OOO P-ig 10 f, !OúO P-löl 2000 P-ig 20

f, 2000 P-től 5000 P-ig 50 f, 5000 P-tiíl i500 P-ig
75 f, 7500 P-liil 10.000 P-ig 1 P, 10.000 P-n felül
2 I.... A. szútnlaillctéket a tételnek a szún1laívck szúntával szorzúsa útjún eredrnényezett összegben kell
leróni.
Be\·úsúrlúsi könyv darahonkl~nt· 50 f.
1'ársasági s:cr:ádés!'k. lia a felek csak a sze111l-lyes 1nunkássúgukal kötik le: ;)0 P. lia a felek
n1agukat vagyonhetét szolgáltatásúra is kötelezik,
a kikötött vagyoni hetét utún: 1.5°/o-1-20°/o =
1.80/o. Az illeték akkor is fizclendii, ha a szerzt'ídl·sriíl ne1n úllítanak ki okiratot. feltéve, hog~· a
lúrsasúgot a kcreskedehni cégjegyz{·kbe hl'jegyeztl·k.
Lltfcuelt•l•. Utazú;-;i ok1núny'ok, tekintet nélkül
az ok1núny elnevezésére, ha azok az nrszúg hatúrain kh·iil való használat céljúból sziiksl•gesL•k. l.
köztisztviseliík részére: 50 f, 2. csell>dek. lcgl·nyek.
inasok. napszúrnosok részl·re 50 f. :-3. 111ús sze1nélyek részére 5 P.
FállcJk. A bclföldün kihocsídolt l•s belföldön
fizclcndií vúltúk illeléke az azokban kitelt értl·k
ulún:
a) o.1°/o-t-20°/o =

0.12°/o. ha a fízclési hatúridii () hónapnúl nen1 k{>stibhen júr le:
b) 0.5°/o-l-20°/n = O.G 0 /o, ha a fizctl·si hatúriclö 6. hónapon túl júr le.
A belföldön kihocsútott, dc kizárólag külfiildön fizelcndö váltók illetéke az azokban kitett
l·rték utún:
a) 0.2°/0+20°/o = 0.2.1°/o, ha a fizet1"si halúridő 6 hónapnál nen1 későbben júr le;
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h'IHlií \'Úliók illeh;kt.• az aznkhnn kil<'lt érh;k ulún:
rt) 0.1°10+20°/o = 0.120/o. ha a fizelt•si hatúr-

idü

~2· ~<'~1:1;11~1:~! 101;t·1n kl·s~;~;hen
.a u • -

o =

1

le:

júr
O.h o. h:i n fizcll>si ha!úrÍ<ic'í 12 hónapon !úl júr !e.
A kiilf(ildön kihocsútol! l>s · kiz{1rfilag kiill'ii!dií11 fizelt'1Hlíi. dc helfilldün forgalon1hahozott (út')

11
1ncnii) ,·{difik
illett'.·ke
az azokban kitett Pr!i'k ulún
0.()1°/0+20
/0 =
0.0120/0.
:\z oly:in y{dtó. anll'lynek szüvcg<~hcn telekkönyYi llekehclt>z{•si_ Yagy clüjcgyzési engcdl·ly foglallalik. a f<'nli csoportok húnnelvikt'.~hp tartozz(~k.
h·kínlet n<"!kiil n J{'jún!I idcjér~~. 1°/0+200,10 =

1.2°/o.
:\ vúl!úillel!··k alapjúul sznlúl(J pt•ngiit szúzzal
111arad(•k n01Jdil oszthat() pl'ngiis fisszegekn· kell
ft·!fell· kikereki1<•11i.

11. B<·adudnyi illetékek.
:Í!tal<Í11os i!lef('kté!clck . ..\n1p1111Yilil'll kii!liniis
szahúl.vok n1úst nen1 rendeln<'k. a kö~il!azuatúsi
ha,.
,.
li'isúgokhoz. hivatalokhoz. \'agy PZt'kl'I
képvisc•lii
hivatalo;., szp111{·h·pkhez inll~zctl hP::tdYúnvok Plsií
pl·ldúnyúnak elsc'.i ÍYt': :2 P. :\z l'lsii p(·láúny 1n:'tsodik l•s töhhi Í\'{•rt•. úgyszintÍ'n a 111úsodik (·s töhhi
p1'~ldú!1yra: 1. P. Fl'lzetck <·s 111Plli·klt~ll'k ut{n1 ao r.
Ar11l• b(·-, ki- 1~s rituif1•li 1·11yc<lt;ly1;l kérií f,c(ld1;~t~r~ok. :\z úruk i'l'lt!kc szerint 1000 pengiiukénl
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1:clfol,11<<Ill<><i11'.'<>i,·.· ••\.ll·,1l•,'1l>,·111 ' P. II. l'i>l•t't 11·, 1•
lósúgnak .az I. fol~ú halósúg hn.t:rozatút heiyhcnhngyö hatúrozata ellen 8 P.
f.'clfcbbe:::ést'k. lllctl·kn1enles head\'ÜllYokra hozotl t.'lsiifokú h:il:'irozalok t>!!eni fcllehiiezl•sek a

~:g;;;;z:·;s. i;s~z~7c _~;(~f~ii;)1: .:/H~f:l ~c~~f ~~

•·~

1

1

1

f. 1000 P-tíil

, -ig.
, ;)
-- o
.
-1g 2 P, 10.000
-n lu 1 Hll!Hlen n1egkczdclt 10.000 P ulún 2 P.
ffá:r1ssáyi akadály alti! fcl111c11tést kérö hcar!urinyok: f> P.
1·ft.
/\{ifí'lékbc ualrí
1n1yu (lonosílúst,
(t
k6:s(íybenkö:séyi
va!rí letelepedést
kérii ft•luét
[>caduánynk: 20 P. Visszahonosítúsi kércll'nl últa!úh:iu
2 P. hözsl·gi kötclékhe felv(~tcli kércl<'lll az elszakílolt rl>szckPn 1naradt lflI·L aug. 1. elc.ílti 1nagvar
úllanipolgúr rt'>szl're 1 P.
·
Guóyus:t'rfár átruluí::ási kéroény. L. az últalúnos illelókli•lplek :dalt. :\Iinthogy azonban a kt'>rvl·nyhen kl·t k(·relen1 foglaltalík, iisszesen .t P-t
k('II a k0r\·ényrt• leróni. }.!inden
n1cllt'.·kletrl' 0.s
anH~nnyihe11 kiilii11 felzt•t esalollalík, {'!'!'{' is :JO~
;-Hl f jár.
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Ggóuys:crtári jouosituány iránti kérclrnck. L.
az últalános illcléktételck alatt.*)

';
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J parbejcfentésck l~s iparengedélyt kérő bead-

uányok. Budapesten 5 P, 100.000-nél nagyobb lakossúgú városban yagy községben 3 P, 5000-·
100.000 lakossúgú YÚroshun vagy küzs{:gbcn 2 P,
egyéh helyen l P.
/{ö::iya:gafási
Biróságho: inté:ctf f)(tnas:ok.
200() P t•rtékig 2 P, 2000 P Prtékcn túl n1indc11
n1cgkczdctt 1000 P ulún 1 P.

1Vagykorúsilás irá111í bt>adványok: 5 P.
1\'évvállozlatás iránti bcadllányok. I\özlisztviseliík hcadvúnyai 1 P, n1úsok hcad,·únyai 10 P.
1Véválruhci::úst kérii berulPányok. I-la az, akinek részl•re a nl·vútruhúzúst kérik, nagykorú: 20
P. ha kiskorú. vag~· h·gfcljchh t•lsii unokalcstv(•ri
vagy elsiifokú !>iÓgorsúgi viszony forog fenn: -! P.
(j riJ kbe f oy<ul rísi
IIil'[JCri.isíl('sc

s: I' r: tul (;se k kor nuí 1l!f hal (Ísáyi
ínínli foly<1111oduúnyok: :J P.

:;:) A 1\özigazgalúsi llirósúg legújabb gyakorlata szerint (12.640/1933. P,),

Hatóságok, egyesületek, testületek.
Magyar királyi belügyminisztérium.
:\Iinisztcr: vitéz Lcvcldi l\.oz1na i\Iiklós.
Politikai úllamtitkúr: dr. j\Jikccz Ödön.
A 1ninis:tériu1n bcos:tása;
lya:yalási csoport: Elnöki-, I. törvl·nyeHíkl··
szílii-, II. közjogi, III. ,·úrn1egyei és közst~gi-, IV.
vúrosi oszlúlv.
f(cndés:Z.ti csoport: (igazgatási rendészeti) VL
karhatalini-. \ 1 II. küzbizlonsúgi. VIII. rendöri hiinlt•ti\-oszlúlv.
J(ij:j(Üéti csoport: IX. közjó!éknnysúgi-. X.
gyántügyi-. XL társadalo1nhizlosítúsi-. XII. alapítvúnvi-o.szlúlv .
. f(ö:f'yé.~:séyiigyi
csoport: vezetü: dr. Johan
Hl·la úll:untitkúr.
XIII. oszt. (úllalúnos egészségügyi), vczctii: dr.
l1rosch l\J1roly 1nin. tan., helyette.se dr. Pöltzcl
.ft·1lií 111in. o. tan.
XIV. oszt. (cgCszsl·giigyi igazgatúsi), Yez~tii: tlr.
lfepp-Bajún Erntí 1nin. tan. e. l·s j., helyettese dr.
Atzél Elcn1t'.·r 1nin. oszl<ÍIY!anúc.so.s, dr. I\:o\'acsic-.
Cyula ntill. o. tan. e. {•s ·j., dr. Kenyeres György
1niu. titkúr. dr. Púris Lúszló n1in. titkár e. és j„
dr. Aszalós ,János 111in. s. titkár.
17
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X\'. oszt. (cgészségYédchni l•s júryúnyiigyi).
\'PZclií: dr. 'I'o1ncsik József 111in. lan. e., hclyettcsp
dr. Fabritius I\:úrolv 1nin. n. tan .. dr. Siegler Jú11os n1in. titkúr, dr: Or1nós Zsig1nond nlin. s. lilkúr, szolgúlattl·tclrc heoszl\'a dr. _Gaúl __ And~·ú~~
közeg. fcliigye!Cí, dr. Pelrilla

:\l:1da.: ko.zeg. lo~

iigyclií, Sin1on Arnold (•s Szl·kely .Jcno gyogyszerl'szek.
X\'I. oszt. (hctcgcllútúsi). Yezetií: dr. KolosYÚrv Súndor n1in. tan., helyettese dr. J)úvid .\lih:H~· 1nin. tan. e. és j., dr. Lukúcs I1nre (•s dr. ~c111cS 'I'ihor inin. titkúr, dr. vitéz 'I'akúcsy L:qos
n1in. s. titkúr.
XVII. osz!. (gyennek\·édehni), v~·~e!ií: t!r. F ekcte Bt•!a tnin. tan .. hclveltesc dr. crsztyansz 1·~
Jeni\ 1nin. tan. e. és j. Eliindók: dr. l\ova(·sics
{i:yula 1nin. o. tan., dr. Lukúts In1re 111in. titkúr. dr.
Si.cgler .Túnos 1nin. titkúr. dr. :\szallis .lúnos n1in.
s. titkúr.
XIII. oszlúlYhoz szolgúl:1ltélelre lieosz!Ya: dr.
Sajli Lajos közeg. fiifeliigyclii. dr. S;-ilúg~·i Púl .!~~iz
l'"t'szs. fiil'clÜ"Yclií. dr. liaúl Andras kozcg. lolclii~Yelii t•s dr. r.i\ovúch György közl'g. fcliigycltí.
· XIV. (hctegl'llútási) osztúly.

1

Kábítós%erek
kö%ponti
ellenőr%Ő
szerve.
Belli"v1ninisztt·riu1n V. osztúlya. Veres Púlnt~-ul~_a
2·L {J·r. -<-'Hl. 2-L ·r('lefonszú1n: 1-8H8-22. :\ .szl·:~~· .~ 0 niike dr. l\údúr ! .. LeYenle n1inisz!eri osz!alytn11.ok.
hel\'eltcse dr. Sziilliísi Alfréd 1niniszteri _nsz!aI.~:
lan.úesos. E szt•r\· iigyyezcl(ijl' dr. Baksa .Tanos lokapilúny-hel~·cttcs.
Ueosztya: dr. l\Iagay I1nn•
rendőrkapitány.

Magyar kir. földmívelésügyi minis%térium.
Szún1\·e,·iist~g g:izdasügi szal•osztálya: (iyógyszert~sz szú1nliszl: \'eres Arpúd. Pg)·kör: a löle11\'t~szinll•zclPk. gazdasúgi szaknktatúsiigYi intéznH;·
u~·ek, ú!lator,·o~i fiiisl~ola. crdiíigazg:;l{isúgok {'.-.;
úllanli birtokok gyógyszcrherendczéscinck és gyógyszcrfclh:1sznúlúsúnak, az összes földn1ívclésügyi
inttíznH•nyek ojtóanyag-hcszerzt•scinek f eliilvizsgülatn; a folya111- (•s knltúnnérnöki hivatalok. kereskcdeln1i kiköt(), dunabogdún)·i kiíhúnya hett•gscg1··. I> czt~si :il:1pja terhére beszerzett gyógyszerek szú111híinak rcluxúlúsa
Ps
l>r\·énycsitl·se: :i túrcúnak
gyógyszcrl>.szettcl kapcsolatos - iigycihcn v:iló Yl>lc1nt~n yn yi 1vú n í tús.

f/lagyar kir. igazságUgyminisz!érium.
1

Szú111vc·viisPg XL osz!úlyn H('nlcley Fiilcpp ·rihor t~!-i Pulnoky Jstvún gyögysz('r{•sz szalu1apidí.hisok: iigykiir: 11pveliic1ltho11ok. letartózlalúsi in!l>Z('lek. hirúsúgi foghúzuk gyúgyszersz{nnlúin:ik rrYidiúlúsa <~s t'·rvt•nyt•sítl>st'. Birösúgi l•s egy\•h ignz-

súgiigyi <.'gt"szst'·gügyi inh'ztnények kürPbt> Yúgö
f('rt'nciúk. ja\'aslatok.

!"<'·

M. kir. vallás~ és közoktatásUgyi minisztérium.

Sziinl\'l'\'t'íst"'g I\'/a. osztúly: Gerc Géza gyógy(igykür: az egyctetni gytlgyszerlúrak szún1:1dúsainak fcliilvizsgúlúsa. A klinikai gyögyszerszú111lúk. J)állaképczth~k. tanilóképzii
int{·zetck (•s 1ninden úll:uni tanintézet intcrnútusai
úrvahúz:ii, siketné111úk országos intézete, szcreleihúz gyógyszerszán1lúinak felülvizsgálata.
~zerl·sz. szú1nclleniir.
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Országos Közegészségügyi Tanács.

Elnök: dr. Scholtz l(ornél ni. kir. titkos tan„
ny. helügy111. álla1ntitkár, egyet. rk. tanár.
::\fúsodelnök: dr. Bakay Lajos egyet. ny. r.
tanúr.
·ragok: dr .•\.ngyún .János cgycterni ny. r. tanúr, dr. Barla Szabó ,József OTI igazgató-Híorvos,
tn. kir. egészst·gügyi fiitanácsos, egy. n1. tanár, dr.
Belák Sándor egy. ny. r. tanár, dr. Benedek László
egy. ny. r. tanár, dr. Bókay Zoltán egy. ny. r. tanúr, dr. Bosányi Andor közkórházi Hiorvos, egy.
111. tanúi-. dr. Csordás Eleinér Budapest-székesfővá
ros tiszti föorvosa, 111. kir. egészségügyi féitanácsos,
dr. 1)arúnyi Gyula egy. ny. r. tanúr, dr. Deér Endre
111. kir. korn1únyf(i!anúcsos, gyógyszerész, dr. Fabinyi Hudolf, a lipótn1ezei úllaini ehne- és idrggyó"yintézet igazgatója, egy. n1. tanár, dr. f'cnyvcss0y Béla egy. ny. r. tanár, dr. Frigyesi .Józ.sef
egy.· ny. r. tanúr, ni. kir. egészségügyi fötanúcsos,
dr. Gort,·ay György, az o·r1 aligazgatója, egyetenli 111. tanár. dr. Grósz En1il nyug. egy. ny. r.
tanúr, ud\'. tan., dr. Gusz1nan .Józ.sef 111. kir. egészsVgügyi fiilanúcsos. egy. e. rk. tanár, dr. Györy
"fihor nyug. h. áll:untitkár, egy. rk. lanúr, dr.
Hainiss Elctnér egy. ny. r. tanár, dr. llerzog Ferenc egy. ny. r. tanár. dr. l·Iínts Elek kerületi szülészfüor\'os, dr. liunkúr Béla. a szCkesfiívúrosi
''egv- és éleln1iszcrvizsgáló intézel igazgatója, dr.
I·IÜftI llün1ér, az orszúggyülés felsőházának tagja,
m. kir. egészségügyi főtanúcsos, egy. rk. tanár, dr.
llültl Tivadar egy. ny. r. tanár, dr. Illyés Géza
egy. ny. r. tanár, dr. Kelen Béla egy. ny. r. tanár,

I\clley' Lajos, az Országos Stefánia Szövetség igazgatója, dr. húró Korányi Súndor, nyug. egy. ny.
r. tanúr, az orszúggyiilés fclsiíhúzúnak tagja, I~otsis
lvún egy. ny. r. tanúr, dr. Lénúrt Zoltún egy. ny.
r. lanúr, dr. Liebertnann Leó 111. kir. egészségügyi
·fiilanúcsos, cgyete1ni e. rk. lanúr, dr. Lürincz I·\·renc egy. rk. tanúr, i\lanningcr Hezsö egy. ny. l'.
tanúr, dr. i\lanningcr Vihnos Ill. kir. egészségügyi
fötanúcsos, egy. e. rk. tanár, dr. i\lészáros Gábor
kórhúzi igazgató-főorvos, cgyelenli 1nagúntanár, dr.
'.\lilkó \rilrnos cgj·ete1ni cÍinzetes rendkívüli tanúr,
dr. i\lozsonyi Sándor, egyel. gyógyszer. int. és egyel.
gyógyszertúr ígazg., 1ni11. lan„ egy. nL tanúr, dr.
;\"ékú111 Lajos egy. ny. r. lanúr. az orszúggyiílú.<i
fclsöházának tagja, dr. Neuher Ede egy. ny. r. la11ár, dr. hilkci Pap Lajos, a székesfővúrosi gyó(!yfürdök igazgató~füorvosa, egy. 111. tanúr, dr. P:tnkotay Niedcrn1ayer Gellért ni. kir. úlla1ni gyer1nclunenhelyi igazgató~flior\'OS, dr. Parassi11 fózsef 111. kir. egészségügyi ftitanúcsos, a szék~!-. fi_'.\ :'1rosi küzponli tüdöheteggondozó intézet igazgat.jja,
dr. Petii Ernő n1. kir. egészségügyi fölanúcsos, kúrhúzi igazgató-fiíor\'os, egy. n1. tanár, dr. Scliulek
Ele1nér, az ()rszágos Közegészségügyi Intézet o~z.
tály\'czetiije, egycle1ni 111. lanár, dr. Soó~ :\.lad:'1r.
a budapesti tudon1ányegyetcn1 diaetelikai inlt•zt>lének. vezetője, egy. rk. tanár, dr. Szabó ,Józ::.ef '.:g-y.
ny. r. tanúr, dr. Szaller l\liklós n1. kir. tiszt\ fl)orvos, dr. Szinnyey .József ni. kir. egészst~gügyi flitanúcsos, közkórhúzi föorvos, dr. 'I'ólhfalussy liure
egy. n1. tanár, dr. Vú1nossy Zollún egy. ny. r. tanár,
ni. kir. egészségiigyi főtanácsos, <lr. \\réber l)ez5ű
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gyógyszerész, dr. \\~inlernitz Arnold udvari lan:'i~
csos, egy. e. rk. tanúr t~s dr. \\ToJf h:ároly. a szl··
kcsfüváros közkórhúzuinak központi igazgatója.
egy. n1. tanúr.
Igazságügyi Orvosi Tanács.

Elniik: dr. \'crehély 'l'ihor egyet. ny. r. \aHÚr.
Alelnök: ()Júh Gusztúv dr. ll\". h. úllan1titkúr.
.Jcgyzií: dr. Hitoók Zsig111011d cg)·. rk. lanúr. 'I'a·
gok: dr. Blaskovich Lúszló egy. ny. r. tanúr: dr.
Bókay Zoltún egy. tanúr, dr. Buday l\.úln1ún egy.
tanár, Fabinyi Hudolf dr. egy. nl. !anúr, dr. Fri·
gyessy .József egy. ny. r. lanúr. dr. Kelen B(•J:i egy.
ny. r. tanúr. dr. l\.enyt•rt•s Balúzs egy. lnnúr. dr.
Illyés Gl·za egy. lanúr. dr. I·Ierczog Ferenc egy.
lanúr, h:iss ()dön dr. clntcgyógyintézeli r~·iorvos.
dr. Krepuska liéza egy. tanúr, dr. :\linich Kúroly
L'gy. rk. tanúr. dr. Nékú1n Lajos udv. tanúesos.
egy. tanúr, dr. :"\l•111et ()diin l'gy. rk. lunúr. egt~sz
ségügyi fiitanúcsos. dr. Preisz Ilugó egy. tanúr. dr.
Schaffer Kúroly egy. lanúr. dr. Szahú Júzsef egy.
tanúr. dr. Vún1ossy Zoltún egy. tanár.
Országos Allategészségügyi Tanács.
Elniik: dr. :\Iarek ,József nyug. ny. r. lanúr.
alelnök: dr. Jung Enlil nl. kir. úllategC>szst'•giigyi
fölanúcsos. jt•gyztí: dr. Skúla Ferenc 111. kir. :'dlalegészsl·gügyi fiitanúcsos.
Hendes tagok: dr . .Júnn:ti Kúroly egy. ny. r.
tnnár, dr. l\.onkoly '!'hege Sándor. az ()1nge. fötilkúrn, dr. ~Ianninger Hezsö egy. r. tan úr, dr. I·IP-

lzPl Ilenrik t•gy: ny. r. lan:'1r, dr. 'Vclhnann Oszkúr
t'~Y· r. la1i:'1r, Blancz .l<•nii júszúgigazgatti, llor\·(1th

\ 1In1os Ill. kir. úllatcgészségiigyi fútanúcsos. dr.
Fol~únyi Lúszlö nyng. Ill. kir. :'dlateg('szsPgilg\:i fiitan:u:sos. dr. Skúl:i Fl'l°l'IH' ni. kir. úllnlt·gl~SzsPg·
iigyi fií!:inúcsos.
lliYH!:ilból tagok: l·IorYúth J\úroly kcrl'Skl'dcll'lllilgyi n1i11iszl. ny. h. ú!Ja1nlitkúr:1: dr. (iroseh
l~úroly n~ill. tan.úcsos
(heliigyn1ini.szll·riun1), dr .
l\uszer .lanos n1111. osztúlyfc'ínök (föld111h·cll~sÜ"Yi
1ni11iszl<'~ritn11), Rékéssy Jenii n1iniszteri l;:111úcs~;s.
Hendkiviili tagok: Born .József nv. ni. kir.
úllatcgl>szsl·giigyi fiitanúcsos. Sen1sc\· ·(iéza dr.
szf'.'h'. fiíúllnlorYos, dr. J)el·r End;·c budapesti
gyogyszerl•sz, korn1únyfütanúcsos. dr. Guoth Endre
<·gy. ny. r. lanúr. dr. Szekeres \'incc közsPgi (dla!·
or\·os. ~lakó I\<"gler Súndor n1iniszteri tanúcsos, dr.
l\ollán Súndor egy. ny. r. lnnúr, dr. J\ovúrzik I\ú.
roly ni. kir. úllatcgl·szségiigyi tanácsos. dr. Vúsúry
.lúz:-;cf küzyúgóhidi igazgató. dr. Schandl .lúzsc;f
l'gy. ny. r. lanúr, Brauch Ferenc húsúrugyúros (I\eI'PSkedcl1ni l"s Iparka1nara részén'il). dr. Vlreieh
Súnclor 111. kir. úllategészségiigyi fiitanúcsos. \'a jnn
Ede szt·kesfii\'úrosi tanúcsnok a sz<'·kesfii\·úros ·rPszl•riíl. dr. :\lócsy .Júnos egy. rk. tanúr. dr. I·lassk{)
Súndor egy. :idjunktus. Kerlt"sz Lajos n1. kir. úllat<'gészsl·gügyi fötanúcsos, dr. ~Iarcis :'í.rpúd nl. kir.
úil:1lcgészségügyi tanácsos.

V! ASOBROMAN
Anlihypertonicum
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M. kir. Országos Közegészségügyi Intézet.

Bud:qrcsl, IX., Gyúli-úl ..J:. 'Velcfon: 1--!f)·l-·15.
Igazgató: dr. 'l'on1csik .József egyc!e111i lanúr.
1nin. tanúcsos. Parazitológiai osztúly: Osztúlyvezetii: :1z In!fzcl igazgatója ..A helyettesi lce11déik ell:'itúsúval 111cghízva: dr. J.Iaknra György orvos.
Bakt(•riológiai nsztúly: Osztúlyvezetii: dr. IAnTl'kovich Istvún adjunktus. Scrologiai osztúly: ()sztúlyvczctö: clr. ()Júh (iúhor adjunktus. CIH~111i:ii
oszl:Uy: Osztúlyvezctü: dr. Schulek Elcn1l~r egy.
111. tanúr. a) Biológiai alosztály: \rezctti: dr. St:isiak
Aranka adjunktus. Vízügyi osztúly: Osztúlyv{'zetií:
.Jendrassik Alaclúr adjunktus. a) :\Iérnöki iroda:
Vczctii: \"ass Elcn1ér fihnérnök . .JúrYúnyiigyi osz*
túly: Osztúly\'ezctti: dr. Pctrilla Aladúr cgl'szs{·giigyi
fl'lügyelő.

Budapest székesfőváros kórházi központi gyógyáruraktára és közkórházi gyógyszertárai.

Budapest, \TII., Nagydiófa-ulca 1·1. sz.
'felcfon: li!-19-HfJ.
:\!agában foglalja a székcsftí\'Úrosi Szent Hú.
kus, Szent Ist,·ún, Szent Lúszló l·s Cj Szent Júnos
közkórhúzak húzi gyógyszcrtúrail, lovúhhú a küzkórhúzi gyógyszertúrak központi raktúrút. 'farlozik a szCkcsfü\'úrosi pnlgúnncsteri X. kí_izcgész:sCgügyi oszlúly alú.
'l'anúcsnok: dr. Sala1non liéza: tanúcsi Uijegyzö: dr. Hostagni A.chillcs . .-\z intCzn1l·ny \'ezetöjc: dr. llorvúU1 Jenő; a központhoz beosztottak:
Ilöny Géza, Ladányi Endre, Zsarnay Lajos, ifj.

Balogh GuszlÚ\' <~s dr. Peres Ernő rryórrvszerészel·
küuy,·elc'i: Bertalan Anna.
ti.
o.
\,
Vt>nyúrszaln·únyozó oszlúl\': Vezetii: Szalay L:i~os ~ fiígyógy~zl•rl·sz. heoszlot tai~: Kendcressy Lajos
cs Zordon (1yula gyógyszerészek.
A küzkórhúzi húzi gyógy;.;zerlárak yezclli fii-

<r\'Ó"YSZer{•sze·1·
k""
· ·
t::i,~ }'- • , • • • •S·'
zen t 1,·;1
\0 i.US·
·oz1\Orhaz:
Halúsz
(1yorgy; Szent Istvún küzkórhúz: Keresztény Il{~la·
~zent Lúszló küzkórhúz: Ne1ncskéry Lal'os: U:
Szent .Júnos közkórhúz: Fejes Isl\'{11i.
'
J
Alkal1nazott gyógyszerészek: Bakos Sándor
Basch Ernií, Barthos Endre, Dú\'i<l Endre Núndor'
Dieter Frigyes, Nagypalugyai István, .Jcszcnszk,:
Viktor. !\agy Zoltún. Polsch .Júnos. Sz:ih{1 Jlikló~
'I'ahy lsl\'ún, Vúracly 'l'a111i·1s.
·
Országos Társadalombiztosító Intézet.

Budupest. VIII.. Fiu1nei-út Ifi.
('I'elcfon: l--!H--100. l>s 1-4G--!OH.)
Elnök: \'ill·z 1111;.;zúr Aladúr dr.
:\lelnökiik: llorYúth l\.ornl·I dr. l~S Petres .Józ;.;cf dr.
''ezl·rigazgató: I-lorYúlh IslYún dr.
'rczérigazgal<'i-helyeltesek: Pfisterer Lajos dr.
{•s Szalny Kúl111ú11 clr.
Fiíoryos-igazgaló: Barla-Szabó ,József dr.
Filor\·os-igazgató helyettese: Csl·pai l\.úrol\' dr.
or\'os-igazg;1ló.
A: cyés::séyiiyyi (VI.) fűos:tály keretében:
Uyduus:L'rés:L'li ( ríl-í.) us:tály: Osztúlyvczctlí:
Boósz .Júnos aligazgató. Osztály,·czetö helyettese:
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Nag~· Vihnos II. o. gyógyszt·n~sz-Uífcliigyelii. Elc'í:idi'Jk: .Sarkadi-:-\Hgy Súndor gyógyszcrl'.sz-fcliigyt·lii.
l'iiri Finlor .lt•Jlii gyógyszcr{•sz-szakdijnok.
:l [!!JrÍ[J!]s::erés:::cli os:tály k1'retébt•1i.· kii:prn1li
yyríyys::t• r-a n yauru ki ár és krli s::1· r-rr1 kt ár: H11 k t ú rf íin iik: :\agy \'ih11os II. o. gy6gyszcrl·sz„fi'ífclíigyt'líi.
I! tik !ú rkezelc'ik: Siska Lúszló gyligyszt•rész-fcliigyelií,
Nl~1nclh Is!\·ún gyógyszcr{·sz-s.-litkúr. Bak.túri e!lcn{írök: \'úgó En1i) gyógyszcrl·sz-fcliigyelii. Beseny('i
Boldizsúr díjnok (gyógyszcrész-jl•lölt). Beosztot lak:
Izn1ényi lstvún fíigyógyszerész. I\.irchncr Ciyul:t.
Papp I\:úroly. Ko11koly-'fhcge Zoltúnné sz. I~ollt•
rils Ilonka gyögyszcrész-szakdijnok.
/\. ij =fUJ ni i
Jui=iyyúy us=c rt ár: Gyógyszc rtú r- \•czctc'i: Szeder Endrl' gyógyszerész-fcliigyelií, Fodor
lstvún inlézeti gyógyszeré.sz-gyakornok, Balogh Bt~
liiné.. sz. ::\Iarkovits (iizella kezeli) (okl. gyógyszerl·sz). Papp J\.lúra. Pohl Józsefné sz. 'l'óth Ida.
llcintz til·zn. dr. tiylirffy Endréné .sz. I-Ierczl·gh
Sún1. Koncz Ist\"Úll, ::\Iihúly l\úhnú11111'· sz. Haiti
Et:i. Chrcnóczy \'agy Aladúr és Bazala Antlr:'is
gyúgyszeri•.sz-.szak díjnok.
Csc11gt'ru-11. Juí=iuuóyys=ertrír: Gyógyszerlúrvczelii: Hossn1ann Fen.'llC gyógy.szerészfeliigyclii.
Ady Ferenc intézeti gyógyszerész-gyakornok. Szalkay ::\Iúria, Lúszló „\11na ('s \'itéz Endre gyógysz(~
rl•sz-szakdí j 11 ok.
Í\. ii = po 11t i
ktí r Juí = J1<í= i y yriyy s=t· rt <Í ra: Gyógyszerlú r- \·ezclii: Schn1idt Józsl•f gyógyszert.>sz-s.-titkúr. Brocsek Béla gyógyszerész-szak.díjnok.
Pestújhelyi _.,Vass Jó=st•/'' j/unkdskúrhd:. há=ifl!JÚgys=t•rtára: Gyógyszertár-vezetii: Botka Eletnér
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gyógy.szerész-fogahn:1z6. dr, SziúYik Istviin inll-zeti
gyógyszerész.
A 111. kir. Ors::ríaos /\.lí=l'ftt's:s1•r1iiyui Inté=ctlH·=
b1'os=t11r1:
Zipszer Isl\'Ú1111é sz. I\en1(·11v Edith

gyóg~·sze rész-szak díjnok.

-

.l.,'::(!111ocvc'i.~·<;!f: \"ezetiíjc: dr. B:irlos Bl,la SZ\'.
igazgato. \·ezelii-he!Yctlt'S: Szedt~l\'i Ferenc 1 0
fiílanúcsos.
·
·
, ·
.

.

1\.

··!

A s:_á1nut'vr}s<~f/ kl'rcll'bcn: !f!JlÍ[J!Js=t'riiuyi ( //
os:tnly (gyogyszerszú1nlúk t\s Yények feliilYizs-

g:t!asa): oszlú!yvezt•l('í: J1'1zsa Andor .S~\'. II. o. f<'.i1.anúcsos. dr. .foö l)élia in!l•zcti s.-gyóg\'.szert'.>sz.
-~z~1sz I\úroly. O.szti:in Lenke. Gajzúgú .. rc;1ii11l· sz.
Sz:1sz ()Jga. PopoYils Isl\'Ún t~s Easzanilzkv Gvula
gyógyszerész-sza kd ij n ok.
·
·
Magánalkalmazottak Biztosító Intézete.

(Ezeliill Fcrcncz József keresk(•dt>ln1i kúrhúz belt.>"s«gt'·Jyzi'í p1',11zlúr:1.1 Te!.: 1-.J.;);}.:JO. (\'Il.. Pt;lerff\.
Súndor-u.)

·

Elnök: dr. ZsL'lll/il'r\" Is!Yún. alelnök: I\úlhn·
l.'lnd. igazgató: dr. I-li11áy Zoltún, igazgató-helvei!es: BHreza Arlhur ig .. intl·zeti fc'ioryos: dr. SznSZO\'szky Lús:dó. helyt•l!cs: dr. 'I'öth Jenéí.

A: inté:.cl luí::iy!f<Í[!!JS=l'rfár<ihan: L'rszinvi I\úr?ly gyóg_vsz. feliigyelií oszlúJy,·ezetú. heh.-el!ese:
rady ~ B. Lúszlú gyógysz. felügyeli). "l'L1rÚ!l):i GCza.
Sunon Zoliún gyúgysz. felügyel<'Jk. ::\ICszúros 'I'ihor.
liadfy Surolla fi_igyógyszerCszek, Zsíross 1'ibor.
Bnrtha 'J'ivndar. D. Berki József, Laborczi Vihnos
se~t>d-gyóg~·szerészek, Bnrtha TivadnnH!, Fazekas

:.ú
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Gúspár, ,~eress Júnos, I1ehs Lúszló, flegyi Li.IikJós,
Zúclory Gyula, Iliunorszky ()szkárné, Gúldy B0-la,
l\.ra.ssy i\fiklós, L(~núrd 'I'ihor, I·Iadady Ferenc, Drávay János, Ferenczy István. I~öhnliny Lúszlú
gyógysz. szakdíjnokok.
A s::á11u>e11iisé[!i

fl!JÖ!J!JS::crés::-c,<;oporf nril: Al-

1nússy .-\ndrúsné gyógyszer(·sz, Papp E:nü, Ahnássy
Ernií segl~d-gyógyszerészck, I1ittrich Eva gyógysz.
szak.díjnok.
M. kir. Allamvasutak Betegségi Biztosító Intézete.

VI., .-\ndrússy-út 73-75. ·rei.: 1-2H4-60.
Elnök: Lúzúr Lúszló :\!.\'' igazgutó. Ügy\'ezettí: dr. Lakner Núndor 7\IAV főtanúcsos. Főorvos:
vitéz dr. Csia Súndor. Szún1fcjHíségi csoport vezelüje: dr. Ferenczy Zoltún ~IAV tanúcsos. Gyógyszer(~szügyek cltíadója: Szilúgyi Gl·za gyógyszerész.
Központi rendclö és 1nagúnkórhúz igazgató fiiorYosa: dr. Púsztor Súndor fiilanúcsos.
liúzigyógyszcrtúr: Po<l111aniczky-u. 111. sz.
'I'cl.: 1-2~i5-05. Gondnok: Jankó Barna gyógyszerész.
Székesfővárosi

l

1
Országos Gazdasági Munkáspénztár.

Alkalmazottak Segítöalapja.

Iludapcst I \ · ., Cal vin-tér 2-a. 'I'cl.: 1-868-7 f).
Ügyköre körlilbelül 1ncgegyezik a többi helcgseg1 biztosító intl'.•zctl>ve!. l\iterjcd a székcsfüYúros
\'t~glcges tisztvisclüire és alkaln1azottaira. Budapesten és vidéken kb. 16.000 tag (csalúdlagokkal
együtt 30.000) tényleges és nyugdijas igényjogosult
turlozik hozzú. Az orvosi kezelést szabad orvosvá·

lasztús rendszerével nyujtja. - A gyógyszcrkedvezményl a tagok csupán hejelentett kezeliíorvosuk
által, vényfiizetükön rendelt gyógyszerekre igényelhetik. A kedvcz1nényes gyógyszer rendelésére az
illetékes kezelöoryos névaláírúsa és hélyegzöje a
vényfiizcl clsO oldalún tal:Hható. A gyögyszer kcdkiszolgúllalúsúra a
i\Iagyarorszúgi
vezn1énycs
Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész 'I'estület, valan1int a Segítöalap között kötött
1negúllapodás az irányadó. Fövúrosi clleniírzés nélkiil pénztúri, vagy ennek nc111 létl~ben a legkisehh
csoinagolásbnn szahadon kiszolg:í.ltalható kiilönlegességek jegyzékét a Segítöalap évenként kiizli :i
gyógyszertárakkal. - Igazgató: Dulúcska Jenii, aligazgató: dr. llaury IslYán, 111egbizott fiiorYos: dr.
I\apossy Ferenc. Gyógyszer r,elnxútor: Szalay Lajos (I\:özpon li V úroshúza, X. ügyosztúly).

L ___ :l
_::,~:''.'.'l-_>

Budapest, V„ :\kadén1ia-u. 3. 'I'el.: 1-2:J-!-fi2.
Központi igazgatás. Az lHOO:XVI. t.-c. 27. paragrafusúban biztosított felügyeleti és cllenörz(~si
jogkör gyakorlúsát a Ill. kir. föld111ívclésügyi nliniszter ezidiíszerint dr. l\l:1Yer 1~úrolv úlla111titkár,
koriuánybiztos útján !útja ~l. - Az Ürszúgos Gaztia~úgi ;\luukúspénztúrnak. az 1H33. évben a törvt~
nyes rendelkezéseknek 111egt'elcliicn 3 év l:!rfa1núra
n1egalakult igazgatósúga a következő: Elnök: gróf
'l'cleki 1'ibor, igazgatós:í.gi tagok: <lr. Balogh Sándor, dr. llalász Agoston, Nádossy Gergely, Csizma~
dia András, Patacsi Dénes, Putnoki Ii.Ióric, dr.

!
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Ernszt Súndor. dr. :\Iarschall F('renc. :\lelczcr
Lúszlö. lu·: \·ay_ :".Iikló.<;. Cgy\'ezetií-ig:izgnló: dr.
Biaskc. La.1.os 111111. lanúcsos, li. igazgató: dr. Andnrk:1 Zo_Itan 111in. tanücsos, orvosi nsztúh· yezctüjc:
dr. h.elcli Isl\'ú1i.
~
·
Allemi Vasgyárak Igazgatósága.

··.
~g<;szs<'g~igyi oszlúly: retaxútor: J\('ill;z Lidia.
l gyk~ 1 r:.
d1ósgyiiri \'asg~·úr lúr.spt'nzlúra y{~nvei11.e.k _leluh·~zsgú!ata s az {'gi'sz.si·gügyi adininiszlr:"ic1onal segedkczl;.S.
·

a_

Hatósági vegykisérleti állomások.
.
~111dapcsft•n: Orszúgos Hl. kir. ki·n1i:ii inlézet
l'~ kozponti vegykisérleli úl!o111ús (II.. I.;:eJcti h":úrn_Jy-11tc:1 2-~-.l; --:--- Szél:•csfiivúrosi Yegyészcti i•s éle!-

1111szcr\"1~sgalo 1n!ézcl {l\' .. I\iizponli

,·úrnsh:íza).

~-- :\L. kir. üllatéicll;111i t;s lakann:"lnvozúsi kisérlcfi
allon1.a~ !II_., ~\ilaihel Pú!-u.lca -L,J. -·- :\L kir. :uupelol_ogi:11 _1nlezet (II .. J[{'rn1:u1n ()ltú-ú! l;) ..1. _,~
:\!.kir. gyogynö,·i•nykis<~rlt'ti úlln111ús (ff .. I-I{·rn1ann

()ltó-tíl 15.).

.
l'hh;k<'n: :\I. kir. ú!la1ni vegykisi•rlP!í úllo1nús
h(•sz!helyen. :\l:igyaróvú ron. DPhreccnilPll. U jpc'S·
le1~. - 'l:ör,·t"nyhatösügi 1"•s v:'trosi vcgy\"izsgúlü ·,H!o1~1a.;c1.~.: Sze?eden. Sz1"•kesfclH"rYúrnlt. Sopronban.
(,~·orol!, ).liskolcon, I\ecsken1(•lt'll. l\nloesún <"·<>

Pecsc~ll.

BERETVÁSpasztilla fejfájás ellen

Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja.

Budapest. \'Jlf.. Aggtclcki-u. 8, 'J'e!.: 1~-t.a.t~92.
Elnök: dr. Atzi~I Ele1nér 111. kir. beliigyn1inisz~
ll"riu111i 1niniszleri o. tanácsos. egyelen1i 111. tanür.
elnökhelyeltt·s~tilkúr: dr. Sit>gler
.Júnos ni. kir.
lieliigy111iniszti·riun1i 111iniszteri lilkúr. cgy<.•!e111i 111.
lanúr, gazdasúgi fiinilk: Ilohay Ciyraszin Lúszló Ill.
kir. ht•liigynliniszleriun1i nyug. szÚ!llYl'\'c'iségi f(iigazgaló. Intéziihizotlsúgi tagok: dr. :".lozsonvi Súndor 1nin. tan .. egy. 111. lanúr, a budapesti gyÓgysze1·i·szcti in lézet t>s egyet. gysztúr igazgatója. dr. Schulek
Fle1ni•r, az ()rszúgps 1\özegészsi•giigyi Intézet oszlúlyvezcUíje, egycte111i ni. tnn{1r. dr. ·rauffer Gúhor
orszúggyíill•si ki·pvi.selií. a :\Ingy:irorszúgi G~·ógy~
szeri·sz Egyesület elnöke, Löchl'rer ·ra111ús, a :\I:igyarorszúgi Gyógy.szcri~sz Egyesület alelnöke, :\Iüllcr \'ihnos, a ).Jagyarorszúgi Gyógyszeri•szegyesiilcl
alelnöke. dr. Ciaúl Endre \·olt úlla111lilkúr, Hólh
:\Janó gyúgyszl'rész, l"rszinyi l\úroly gyógyszcn'sz.
az ()ki. Ciyógyszeri·szek ()rsz. Egyesült>ll•nek elnöke'.
Ciréiff Gyula gyógyszer{•sz, az ()kJ. Ciyógyszeri·szck
()rsz. Egyesüleli•nek litkúra, Lúzúr Ern(i. Bab't<>
..\rpúd i•s Szcntn1ihúlyi Gi•za gyógyszerészek.
Gyógyszerészgyakornoki .Kijelölő Bizottság.

Elnük: dr. Szilv I\úhnún Ill. kir. vallús- t•s
küzoktatúsiigyi itll:in~titkúr. eliiadó: dr. \\~cszelszky
(iyula egy. 111. lanúr. tagj:ii: dr. :\Jolnúr Andor n1in.
o. tanúcsos. :i 111. kir. v:tllús- l's közokl:itúsiigyi n1i1liszt. képvisclcti·hen dr. Grosch Kúroly, a 1n. kir.
lieliigy111inisztcr képviseleli·hen dr . .Jakabházy Zsig-
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n1ond. dr. 'Vinkler Lajos. dr. Szl>ld 'ribor l's Issekutz Béla egyet. ny. r. tanúrok, to\'úhbú a kö\'ctkezö gyógyszerészek: dr. Andriska \riktor egy. e.
rk. tanár, Ilozó Géza, dr. Deér Endre az Orsz. Közegészségügyi 'I'anúcs tagja, Dobos Gúbor. Koritsúnszkv Ottó, rrc1uesv:ír\' ,fözscf l's dr. \Veher
Dezső,~ az ()rsz. Közcgész~égiigyi 'fanács tagja.
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam tanárai.

Budapesten: \'ezctü: dr. \ {eszelszky Gyula egy.
nl. tanár, dr. Augusztin Béla egy. Ill. lanúr. dr.
Nagy Béla gyógyszerész, dr. Spergely Bt>la gyógy·szerész, dr. \\réher Dezső gyógyszerész, az ()rsz.
Közegészségügyi 'l'anács lagja, Héthelyi József
gyógyszerész. dr . .;\lozsonyi Sándor n1in. tan., egy.
111. tanár. dr ..Atzl~l I~le111ér n1in. o. tanúcsos, egy.
111. tanár, okl. gyógyszerészek, dr. I\:ör111ilczy Ernil
eü. fütanúcsos, a hudapesti ()nk. 0.IenUíegyesiilPl
1

főorvosa.

S'::.cycdcn: vezclc'i: dr. Dúvid Lajos egy. e. rk.
tanár, gyógyszerl·sz. 'fanúrok: dr. Leinzinger :\fúria
egy. lanúrscgéd, gyógyszerl'sz, dr. I\iiszl'ghy Di·nl•s
egy. 111. tanúr, dr. 'l'rojún Ernil egy. 111. tanúr.
Gyógyszerészgyakornoki vizsgáló bizottság.
Budapcsft'll: Elnök: dr. :\Iolnúr Andor n1í11. o.

tanúcsns. · ·ragjai: dr. Jakabházy Zsig1uond, dr.
.Széki 'l'ihor egy. ny. r. lanúrok, Hl>thclyi .József és
dr. \Veber DezsCi gyógyszerészek.
S:;eycden: Elnök: dr. _Issekutz Béla egy. ny. r.

lanúr. ·ragjai: E.iss ..\rpiid egy. ny. r. tanúr, dr.·
'f'ukals Sándor egy. 111. tanár, ílorhély .József és
Leinzingcr Gy·ula szegedi gyógyszerl'.szek.
Gyógyszerészeknek előadó egyetemi tanárok.
1. /Judapesfi kir. 111ar1uar Pá:n1ány Pétt•r t11don1á11ycguet e 111c n.

Bölcsés::.cttudn111á11yi kar; dr. Szt;ki "l'ibor n~-.
r. tanúr (kérnia), dr. Bugarszky Istvún ny. r. tanúr

(ké1nia), dr. Groh Gyula ny. r. tanúr (ki~ntia), dr.
Hvhúr IstYiin nv. r. lanúr (fizika). dr . .;\Inuritz
BÍ~Ja ny. r. taná.r (úsYúnytan), dr. Entz Gl>za ny.
r. lanúr (úllattan), dr. Paal Arpúd egy. ny. r. lanúr (növl-nytan), dr. 'I'uzson .Júnos ny. r. tanúr
(niiYl·nylan). Ernyey .József nen1z. rnúzcu111i igazgató, 1ninl 1negbizott (gyúgyszcrésztört~neletn).
()r11osludo111<í11yi kar: dr. .Jakahltúzy Zsig111ond
egy. ny. r. tnnúr (gyögyszerisn1e), dr. Darúnyi
Gyula egy. ny. r. tanúr és tninl 1neghizott dr. Andriska Yiklor egy. e. rk. tanúr (közegészségtan), dr.
:\IozsonYÍ Súndor 1nin. tanúcsos. egy. ni. lanúr
(gyako1:lalí gyúgyszcn"szet).

2. S::.cyedi kir.

lllfl[f!/<tr

Ft•re11c Jó:sef t1ulon1<í11y-

f'[J!Jl' t l' llll' 11.
Jllatc11u1fikai é8 /f'r111és::.t'tl1ulo111ányi kar: dr.
J~iss ,\rpúd ny. r. la11úr (kt;1nia), dr. Gyiirffy Ist\':'111 nv. r. lanúr (növl·nvlan). dr. Gelei .J{Jzsef ny·.
r. lanÍ1r (úsvúnytan), dr." Szentpétery Zsigrnond 11~··
r. lanúr (állattan). dr. Fröhlich .József ny. r. lanar
(fizika).
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Zrí rás; i uo rf a/ i bi ;nfl .H((I:
Uudaprsten: konnúnyhizlosok: dr. Kolos\'úry

Urr111sf1ulr1uuí11u; kor: dr. Liiriuc F<'l't•ru· t'g\·.
uy. rk. ln11:'1r (kiizPgt~szst~gla11). dr. Isst>lu1lz H;·ia
ny. r. l;111úr (gyógyszeri:-.111t•J. dr. l\c'isz<'gi D1'•11t•s
t'l{Y. 111. l:n1úr. 111int 1nt•gl>izo!! (l;.t'•111in). dr. J);'iyjd
f,:ij1)s t·gy. rk. lanúr (gy:1kodali gyúgyszPn"szt•IJ.

Súndnr 1nin. !;111„ dr. :\lolnúr Andor 1ni11. o. tanút~s Bay{'!" .-\nlal gyügysz('rt>sz,- konnúnyfiitanúesos. Elnfik az or\'oskari d{~kún; tagjai: dr. Széki
'J'ihor t'gy. ny. r. lanúr. dr . .Jakabházy Zsiginond
l'gy. ny. r. lanúr, dr. Dar(1nyí (iy11la egy. ny. r.
tanúi'.
SzegPdt·11: konn:'!nyhizlos: dr. Vt•rrs Elcnll;r
vgy. 11~-. r. lanúr. l~lniik az orvoskar n1i11denkori
d{d.:únja. \'izsgüztatók: dr. lssekulz Ih'la egy. ny.
r. tanúr. dr. Liírinez F'Pn·ne egy, llY. rk. lanúr {~s
dr. D:·l\·id Lajos Pgy. rk. lanúr,· dr. 1\.tiszpgi Dl•1H's
{'gy. ni. ln11:'1r. nlinl nH·ghizol!.
('.'iO.'i

Gyógyszerészhallgatók egyetemi vizsgáló~
bizottságai.
1. ,~fii' s !l.'f 'Í!JflS:: 1· rés: hal lyr1! <Í k oi:: sríl ribí:: 11! f .wÍ!/11:

Bud:tpesh•JI: elnük a 111i11d<•ukori l1iilt·s·.;Szl•!kari 1k•l\Úl1. 'l'agjai: dr. Hugurszk:·• Jslvún. dr. (irolt
Cly11l;1. dr. Paúl ..\rpúd. dr. Hyhúr Isl\'Úll t;s dr. '1'11·
z . . 011 .Júnos l'gy. ny. r. lanúrok.

0

Szl'gl'dl'n: e!niil;: :1 111all1t•111:ilikai t·s lt·rn1t'•sz··!-

fndon~únyi k:ir 1ni11dl'nkori {h;kúuju. 'l':igok: dr.
l\iss :\rpúd. dr. (iy(irffy Ish·úll l>s dr. FrühliC'!i .Júz.-.ef t·gy. ny. n·iu.ll's 1;111úrnk.
11.

~·

(;PI' s

!f !i' luy ,,. :: e n' ,,. :: hr 1!! yul 1i /;
hí :r1/ I sríya:

1·!ii s:: iy11rl11/i

ll11d:1pestt>11: konn.~hizlosok: dr.
l\olos\·úry
S:índor 111in. !:1n:'1csos. dr . .\lo!núr Andor 111i11. o.
lan .. lla\'t'r .:\utal gyc'Jg\·sz{'n"sz. kor111:'t11vfc'ilaJJ:·u·so:-..
Elniik :;z or\·osk:;1:i ;i;··kúu. 'f'ngj:ii: dr: .l:iknlih:'tzy
Z:-.ig1uu11d t•gy. ny. r. lauúr. dr. SzliJd 'l'ihor l'g'.y.
ny. r. lnnúr 1"·s dr. Darúnyi Gyula egy. ny. r. \anúr.
Szegcdt•JJ: korn1ú11yhiztos: 'f'c1nesYÚrY .lc'izst·f
gyúgyszen··sz. Elniik a;. orvoskar 111i11dc;1kori dl!·
k:'t11j:1. \'izsgúz!a!flk: dr. lssl'kulz Bl·!:i eg\'. ny. r.
tanúr t'·s J\.{iszq.;!Jy lJ1~11cs egy. 111. tanúr, 11;iul 11u·g-

:Ífl/irr1fnicirís 11i::sya hi::otfsríyrr:
l

l

l
J

l

Budapest{'n: Plnök a 1nindt•nkori orYoskari clt'•kú11. Knrn1ÚnYhizlnsok: dr. l\.o!nsYÚrY Súndor inin.
lnnúcsos. dr. ,:\lolnltr Andor nlin. o. ·tan. 1\o.; Bayer
:\nl:il gyógysz1•n>sz, k(1nnúnyftitanúesos. \'izsgúz+
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lalók: dr. ~fozsonyi Sándor inin. tan., egyet. 111.
la!1úr, dr. Deér Endre korn1únyfötanácsos, az Orsz.
Közegészségügyi 'I'anúcs tagja 1 gyógyszert>sz. dr.
\\Téhcr Dczsil, az Orsz. I\özcgészségiigyi ·ranúcs
tugja, gyógyszerész.
Szegeden; eluük az Ol'\"Oskar 1nindcnkori ch.'~

kúnja. Konnúnyhiztos: dr. Issekutz BL;la ny. r. ta11úr. Vizsgúztatók: dr. Dú\"id Lajos egy. rk. tanúr
és Borbély .József gyógyszerész.
f'v1agyarországi Gyógyszerész Egyesület.

(J3udapcst, \'f., IIegcdiis Súndor-u. 17.)
.\Iegalakull 1872-hcn. Atszeryczlctell: 1921-hl'n.
·relefon: 1-152-Gfi és 1-257-92.
·raglétszán1 v:1lan1ennyi cson kan1ag}·arorszúgi
gyúgyszcr!úr.
Elnök: dr. 'I'auffer Gúbor. orszúggyiílt>si kl>pYiselii. Budapest.
'I'árscl11ök: 'I'en1csvúrv .József.
Alelnökök: Löchcrer ··rai'nús BudapC'st. :\liilh r
Vilnios kor111úny!a11úcsos, Húkospalota.
Ügyvezetö igazgató: Koritsúnszky ()!ló.
P(.nzlúros: Hóth :\[anó, Budapest.
Elleniirfik: Czukor Li1szló, dr. 1'clkcssy C>dü11.
'l'ilkúr: Prcvcr Dezsö.
Fiikönyvelii; Siinonidcs Géza, a ~Iagyar-O!:isz
Bank ny. cégvezetiije.
\'úlaszln1únv: Bozó Géza, Csúnvi I1nrc. Elek
\lihúly, lfaas \Ük.Jós dr., Kúposztús~y Géza, vitéz
Ii:ováts Aladár, dr. l\Iann Géza, vitéz dr. ri.1atolcsy
1
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l\úroly. dr. Tinloghi :\Iihály I\Jtpolnúsnyt'k, dr. Bisitzky András Cclldöinülk, Berc!zki Péter :\lczüLc·rény, Bokor Ferenc l\.apos\·úr, Budanovils 'fihor
Ujpesl, Franki Antal Szeged, Geiger l~úlinún Pécs,
dr. Kirúldi .fúnos :\Iisknlc, .Júnvúry Endre Júszherény, .lónap A.ladár Debrecen, l\.i1:ályi :\Iiklós Ko1núro111, I\.oczka Pú! Szolnok, :\Iakr~1y László dr.
Baja, :\Iarinczer .Jen{i Csorna, \Iohilla Hezsö Gviir,
Hadú :\lik.Jós Bl•késcsaba, Sperlúgh Zol!ún IIat~·an,
Szendrey Súndor Búrúnd, Szikszay GuszlúY Peslszentcrz~éhet, .'fhury Andor I\.isktinfélegyhúzn, vit{>z dr. \•úrady Lúszlö orsz. gyiil. képv. Szentes.
l·Iivalalból - az alapszahúlyok lö-ik paragrafusúnak rendc!kezt>se szerint n1inden kerület
elnöke, az iigy\·cze!ii igazgató, pénztáros, az clleniirök, Yala1nint a 'I'anügyi Bizottság elnöke.
Póttagok Budapt>strc'il: i\en1énvi :\úndor, \\Tics-

ncr Lajos: Yidl·kröl: Boros Al:td1~r. dr. o,:urszk\'
Béla, Floderer .fcnö, dr. \lészúros. Zoltún, Ponti-

rúcz Lajos, Székely Súndor.
Szú1nvizsgúlóhizollsúg: I\:alún Gyula elnök:
tagjai: \Yirkcr Júnos, Púszlor h':i1rolv. Biró Lúszló.
dr. 'I'akúcsi Nagy Lúrúnd. Póttagok: h.urdúcs Dczsií.
Elek .;\lihály és \\'it11nann Eleniér iludapest, dr.
Elek Pú! Ujpcsl.
Gyakornoki lanfo/yrlln: Budapesten Vl1L. Agte!cJd-u. 8. és Szegeden. Cvcnként B1úrci11s hó 1-tül
június hó végéig.
1\'yil11. lll'[f!Jui:sgdlrí ríllon1ása: (VIII., AggtclekiNúndor. 'fel.:
utcn 8.) \'ezctii: dr. Heitn1ann
1~322-0i.
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Fe1Hh~ys=obái: \'I., llcgediis Súndor-u. 17.
/)irík- és lcrínyoll hon((: VI., 1It>gl'diis Súndorulcn 17.
l\ii11u11I<Írfl: VI.. J legt•diis S:'u1dor"u. 17.

A Magy. Gyógysz. Egyesület !területei:

1. A Budapesti Gyógyszerész Testület.
Alapítúsi év: 180H.
'fclcfon: 1-:-322-2;{.
Eluük: dr. Nagv Bt·la. A!elniik: vill·z }.fatolesy
1\.úrolv dr .• C.súnvi' I111rc. CgvvezcUi igazgalú:
1\ovú~s ()dön. P~nzlúros: Elek .:\Iihúly. I\i">1r~\·\·\ú.
ro.s: Funk ,József. Vúluszl1núnyi tagok: Czukor
Lúszló, J)obos Gúbor, l~llií lslvún, Fckt:ll• Zo!lún.
dr. J·Iaas l\Iiklós. I\t•rpel \'iliuos. L0dercr Ervin.
1.üchercr "I':nnús. dr. :\lann (il>za. :\laurer Annnnd.
:\Jolnúr Alfrl'<l, dr. OrtJszi Ferenc, Preisich I\úroly.
Hóth :\fanú, \Volff L:ijo!i. \'úlaszl111{n1yi pól!agok:
Kalún Gyula, h:úlntún lh"la. Kahnúr ls!\'Ún. dr.
Schulek ht·la: BL'Sll\'c'i Púl. dr. llll•s Edl'. Szú1n\'izsgúlóhizotlsúgi renth~s tagok: ifj. <')ry(•nyi Bé!n. Steiner ()szkúr. Strausz Annin. Fahriliusné hr. Syn!i11is 11011:1. Szkalla I.úszló. Szún1\'izsgúlóbizotlsúgi
póttagok: .Janitsáry Lúszló. Korúni . Zoltún. Ft>gyehni hizottsúgi rendes lagok: dr. Diintütür Lajos.
FúczÚllYi [stvún. dr. Hesser Andor. 1\alún CiYtila.
Yitéz I{o,·úts Ala<lúr. Löchen~r ·ra1nús. vitt·; dr.
.'.\Iatolcsy I\úrolY. Ncn1t~nYi Núndor, Hl·llH:IYi .lúzsef. n.6th ;\Ian·ó. Schuhc.rt Arnold. Szil\'ús~\' (!\·.
László. Fegyehni bizottsúgi póttagok: .Juhú.sz. \Iúi·ton, I\.crpel Pú!, ;\lajorossy Béla.

II. Budapest-vidéki kerUlet.

Elnök: \Iczci Elek (Ujpesl), lúrselnök: Szcnlgú!i Dúniel (Güdüllii), clniikhclvetles: \Virker .lú·
11os (Húkoskeresztur), alelnök: ·BudaJJoYils 'l'íLor;
pt'·nztúros: Birú Lúszlú; tilkúr: Jlrcver J)t'zsii. 'I'isz.
lclclheli clniikiik: dr. Andriska \'Ú\lor (Pestszcnl·
t'rzs(•hcl), I\crsehhau n1 ninycr I\:úroly ( Esztcrgo111).
:\[íiller Vihnos 111. kir. korinúnyt:inúesos (Hl1kospalola). Vú!aszllnúny: Baksay Béla (Nagykúta), Bar·
dúch J)ezsö (Pestújhely), l"úy Ignúc (N:1gytc!tény),
Fri<.·d Súndor (Húkospalota), dr. Elek Pú! (Ujpcsl).
!~aufn1a1111 Ernii (\'crcsegyhúza). I\erschli:111111Jna·
ycr l\úroly (Esztergo1n). I\önnendy S:'Índor (Budakeszi), :\lú!ray GuszlÚ\' (Peslszcnlerzséhcl), \liillcr
\'ihnos (Húkospalota), Púszlor I\:úroly ('l'ürükhúliul), Szcntgúly J)únicl (Gödöllö), Hcb1na11n Ilók11s
tBalassagyarn1at), Szig,·úrth János (Vúc). Szikszay
Ciuszlúy (Pcslszenlcrzsc!het). Schuhnann Bódog di:.
(i'\1onor), Szíítsné Sziíls ,Júlia (!\Iútyúsföld), \'arsúnyi Béla (Budafok), clr. Vagaszky l(úzn1ér (llúkoscsaha); Y{daszt1núnyi póllagok: Gulyús Benjún1in (I\.ispcst), Szaucr Andor (Salgótarjún), J,úszlt'l
IslYún (Fclsögüd), Gonda Arn1in (Bia), In1rch
.f«n(i (Ujhartyún), Lakner Gyula (Budaiírs), 'I'hirrry Tibor (Csepel).
J:>cgyehni hizollsúg tagjai: elnük: Szcnlgúli Dúniel, dr. I~lck Pú!. póttagok: l\:önnendy Súndor,
:;\folnúr Anlal. \'álaszt111únyi póll:igok: Gulyús Ben·
jú1nin (I\ispcst). Szauer .Ando~· (Salgótarjún).
Lúszló Istyún (Fclsiigötl), Gonda Ar1nin (Bia), Iin·
reh .Jenő (Ujharlyán).
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:\ kerülethez tartoznak Pestvúrn1cgyl~l1iil 109
liclysl~ghiíl 171, Esztergon1 v111-hiil 7 helyt•n H, i\'úgrúd vn1-hiil 25 helyen 28, IIont ,-111-hiil -1 hclven l
gyógyszcrtúr. ()sszcsen: 141 helyen 212 g~vógy

hi\l 17 helyst>gböl 20. Zala vúrn1egyébiíl 1 helysl·ghiil ~ gyógyszcrtúr. összesen ;)8 helységhíil 72
gyógysz<'rlúr: kíizle fi fiók.

:-;zcrlúr; küzlíik :J fiók.

Ill. Pest vármegye déli kerülete.

Elnök: dr. Zalai I\.úroly (Cegléd), elniikhclyctlcs: 'I'hnry .Andor (Kiskunfélcgyhúza), litkúr-pl·nztúrnok: Csele A1nhrns (Cegléd), tiszlclethcli elnök:

Farkas lgnúc.
\'úlaszllnúnv: Bitzó .lenti. Borhélv l~ndrc
(Nagykörös), B;1ttinger :\.rpúd (Í.ajos111izs-c), Gell1"r
.Júnos, 'l'óth .József (I\.iskunfl•icgyhúza), Csorlu1 .Júnos (I\.ecskcn1l~l).
Fcgychni bizoltsúg lagjai: Sz. 'J'úlh .József.
Gcllér ,János, Szék.elv Súndor. ~[csler Lúszló. dr.
Zalai l\:ároly.
·
.
.
A. kerülethez tartozó gyógyszcrtúrak: a2 helyen
70 gyógyszertúr; közte 1 fiók.

V.

Győr-vidéki

kerület.

Elnök: Stinner hnre (Gyc"ír), clnökhclyel!cs:
nosliiltcr .Júnos (Gyiir). alelnök: Szchclll'{ly Ferenc
(l'él), titkúr: Z..Iohilla llezsi\ (Gyiir).
\'úlaszllnúnv: llarna Antal, Gviirffv .József,
'.\larko\'Íls Pú!, ila}ovils Lajos, ·ron;ka I~·ún.
Fegychni hizottsúgi tagok: Slinncr hnre. l\:irúlyi Z..liklós, Hoslütter .Júnos, póttagok: Dalihor
Lúszló, i\Hiller Elek .
;\ kcriilclhcz tartozó gyógyszertárak: Gyi.ir
vúr1negyénck 10 helysl·g('böl 21, Ko111úron1 vúrtnegyénck l:·I hclysl>gbiil 1-1, :\Ioson vúr1negyénck H
helységl~bül 10, Yeszprén1 vúr1negyének 11 helysl~
gébiíl l-l gyógyszertár. Összesen: -13 hclységhiil fl\t
gyúgyszcrlúr. ki.izlc -l fiók.

IV. Székesfehérvárwvidélci kerület.

Elnök: Csit:'try G. C>livl~r (Szl·kesfelH'.~rvúr).
lúrselnök: Vajda Gyula (Ahony), alelnök: dr. ·rakúcsi Nagy Lórúnd (Székesf'chérvúr), litkúr: E.
Lukáts lh'.~la, pénzlúros: Pásztory Sá;1dor (Szl>kes-

l'ehérvúr)).
;\ keriilelhcz tartozó gyúgyszcr!úrak: Fejér
\·únnegyéhlíl: ·Hl hclységhiil 50, \'cszpré111 1negyé·
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1
VI. Sopron vármegyei kerület.
Elniik: Szí'rd:ih('!yi .Júnos (Sopron). <'l11i'1!d1clyf'llt>s: Flúd{'rer .lí'1IC°i (Csí'!H'c•g). iigy\·. elniik: i\'iko!ils :\IiliYoj (Sopron.l, litkúr: Bindner ()tt~-1 (Sopl"Oll).

\'úlaszl111úny: Gall11s
.lenti
(Sopron), .llihn
\'il!ll(JS (Sopronj. :\Iarinccr .Jcni_í ni. kir. kor111únYlan:'1esos (Csorna), ?\l·n1('lh .Jc'1zscf (1\'agycl'nk). ·
I·\ gycln1i hizullsúgi tagok: Gallus .Jent'í. ).1:irincc·r .Jen(·;, J\r(•utz Y:tlde1núr; póllagok: BindPr Olló.
i\'éna•lh .Júzst.>f.
A keriiletl1cz larlozó gyógyszertúrak: Snp1·1111
YÚl'JHt•gyl•liiil 1 i ht•lyst~gbiil '..Hi gy<igyszerlúr.
1

VII. Vas~Zala vármegyei kerület.

Elniik: dr. l~aszter ()dün (Znl:tPgcrszpg). túrselnük {·s pl·nztúros: dr. Bbitzky :\ndrús. alt•lniik:
Eiirv \'ilinos HL kir. konnúnvlanúcsos. tilkür: dr.
\\"il;lH'I' .fenil {Szo1nhathely)..
.
\'úlaszln1ú11yi tagok: dr. Sin1ou Erníi. h~lillel
I1t•zsi.í, 'forkos Dt'.•11t•s, Cst~by Lajos, .\lerkly Bclu~
.lúzscf, Bichler Gyulu, Lukúts \'ihnos. Szigt•!vúry

Zoli ún.
Fegychni hizotl.súgi tagok: dr. Kaszter ()di\11,
dr. \ViC'ner Jeuii, dr . .Sz1nudi.ss .lúzst>f; póttagok:
Lukúcs \'ihnos, Szigctvúr~· Zoltún.
A kerülethez t:irlozó gvógv.szcr!úrak: \'as vúr·
n1cgyének 2-! hclysl~gt'.~bi)J a:1, z·ala \'Únnegyének 29
hclységébc'íl -10 gyógysz·ertúr, lbszcsen 50 hclysPghiíl
74 gyógyszerlúr; közte 2 fiók.
;'-

-fii;;Tjf!;f:lif/JJ!JJfi:!f;;,:il!!J!fill!!!iZitrJ!J!A#0Y!!fi!f/f;!/jf;Y;i;f;!J.1Jf7<0-'W>"WJP_.~"'""="'~--- -

VIII. Somogy vármegyei kerüle~.

Elntik: Pialst>k {iyul;i. ;del11iík: S:'irlory Lajos.
li1k:'ir t'•s pt'·11zlúros: Bokor Ferenc.
\'úl:iszl111úny: Fúhry Clt1ö11. l\ntsis l\:'d1nún l>s
Losonczy \'incv.
A kl'riiletlu·z larlozt'i gyúgvszertúrak: :'l'.! ht·lyst'·glic'il li:! gyógyszt•rlúr, ki~;h, -Hl fi<'ik.

IX. Baranya vármegyei kerület.
Elni'1k: 'J'iirilk
.Júnos {Pt'•csL l'iniikht•lyt•lll•s:
\t'•kúui ..\urt;! (Pl·c·syúratl). :th·l11i'1k: Eiír~· Is!YÚH
(;\l>n1elliolyJ. li!kúr l•s pPnzlúros: dr .. lúnús (it'·z:t
(l't'•cs), díszelniik: l\eresztl·ny .Júnos.
\'ú!aszt1n:'n1y: Frit•drich Súndor. <il'iger l\:'il·
111['111. :\ll•rtha Lajos. dr. ;\nlwr L:'iszlc'i. Csl'J'\'('llY
Zollún. Szahc'i Ern<'i.
A keriih•!hvz l;1rtozú gyúgyszt·rlúrak: :!li hl'ly·
st'·gli!il ·I:! g:yúgyszt·rtúr.

X. !olna várraegyei kerület.
(Szekszúrd t'·s Haj:1Yidt'·ld keriill'\
E!nilk: Szt•g!Jy S:'!ndor (Szeksz:'!rd 1. l'lni'1].;, lu·1\'elll's: Pongrú~·z. Lajos (Hútaszt'·k_I. túrse\nökük:
tir. :\Iaknn· Lúszlú /BajaJ. dr. Vajdics liyürgy
(l~1n1\·l1:'1d1'. ti!k:'1r: !). Fod11r Súnd11r (Jlecs:1. pl·11zl:'1ros.: dr. (it>iring:t•r .Júnos (Baj:iL jc•gyz('i: ifj.
Szeghy Súndor (Szl'kszúrd).
\"ú\uszl111ú11yi tagok: Forkly (it'·za. dr. Herezog
Pral'for\ .lúzst'f.

Ell'n1Pr.
Koritsúnszky !)énes.
Schn1idl Béla, Ulrik ,József.
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.:\ kerülethez tartozó gyógyszertúrnk: 'folna
vúrn1cgyéh\il: :11 helyen :J8 gyógyszl·rlúr. Bajai húron1sziightil: Búes n1egyc 18 helyén 24 gyógyszertúr. ()sszcsen: ·1H helységben (}2 gyógyszertár; közte

1 fiók.

lún, Lassúnvi Jenií, Hokszin Szilviusz. Fercncz
hnre, \réhcr- Géza, Húcz Illl's, Vince ).Jiklós.

..-\ kerülethez tartozó gyógyszertárak: összesen
-10 hclysl·ghéíl 75 gyógyszertúr.

Xl. Szeged-vidéki kerület.

XIII. Debrecen-vidéki kerület.

Elnök: ·rc1nesvúry József (Szeged), túrsclnük:
Borhl·ly .fózscf (Szeged), elnökhelyettes: Vúrady
Lajos (Szentes), fiilitkár: :\Iúthé .:\lihúly (Szeged).
pl·nztúrnok: '!'örök 11úrton (Szeged), titkúr: 'l'akút.s

Elnök: dr. Giidl·nv Sándor (Dchrcccn), clniikhelvettcs: Szl~kel\· Ad~rjún (Debrecen). titkúr: .lóAladúr (DcÍlrccen), pénzláro~: 'J'ol_vay I~.nrc
(Debrecen). tisztelcthcli elnök: ).Jihalov1ts Jeno.
'rúl:iszt111únvi tagok: Beke Barna, Fried Súndor, ílcnkü Sú1ldor, Schuk .József. 'I\lth Dczsii,
Boldizsúr I111rc, Alincr ílt>la, dr. Birtok L. S:índor.
l'Iörö1npéí hnrc, Szendrey Súndor, .Jankó Gyula.
Púlf'y Gyula.

Istvún (Szeged).

Vúlasztniúnyi t;igok: Burcsay I\úroly, Gerle
Jcnö, F'rankl Ant:d, ,Just I<'rigycs. Lcinzinger
Gyula, I·lavas .József, vill·z dr. Vúrady László orsz.
gyül. képviselő, Berecz Péter, Barna 1-Ienrik, .Sziilliisi Jcnií.
A kerülethez tartozó gyógyszerlúrak: Csongrúd vúrn1egyl~ből: lü helyen üU, Csanúd vúrn1egyl'hiíl: 12 helyen 21, 'I'oronlúl vúr111egyl•hül: 3 helyen
:J gyógyszertúr, összcsc:n: a l helysl•ghiil u:~ gyógyszertúr, közte 1 fiók.

naP

.A keriilethez

tarl(>ZÓ gyúgyszcrlúrak: l·Ia.idu
helyen ;).{ gyógyszcrl{:r, S_zabnJ:s
,·únncg;·{•btíl: ;-~a helyen -18 gyó~yszcrta1;. Szat~11a1:
vúrn1egv(~biil: 10 heiy('ll 12 gyogyszerlar .. B1h:1J
\·únneg;·l·hiil 21 helyen 2:-J gy~~yszer1::1.r; (h;szesl'n
8·! helyen 1a7 gyógyszcrtúr; kozte 1 fiok.
\"Úl"!llCgV(•h(iJ: 20

XII. Szolnok vármegyei kerület.

Elnök: ifj . .Szele Béla (Szolnok), elnökhelyelles: .lúnvúry Endre (.JúszherCnyJ, titkúr: U. J\.ovúts
Znllún (Szolnok), pénzlúrnok: 1\.rén1cr Szilúrd
(Szolnok).
'l'iszleletbcli elnök: id. Szele Béla (Szolnok).
\'{daszln1ú11yi tagok: Solcz Gúhor, Hécsey Zol-

XIV.

Békéscsaba~vidéki

kerület.

Elnlik: dr. Siidi Ernö (I3t'késcsaha). elnükhl'lvcttcs: HagPltly Júnos (Bl•kl·s), titkúr: Dolcsch

.iózscf (Bl·kl·scsaha).
\'úlaszlntúnvi tagok: Badics Elek, Húthy .. l\.úroly, Prúger Frigyes, Benedicty Gyula, Geczy
Dezső,

Petry Zoltán.

2':J7
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Gyógyszerészek Nyugdíjintézete .

.Szt•ldH·lye: Hudapesl. Alapíttalol! 18H:~-han:
új.iúszerYezletí'l\ HJO;{.!Jan. \·agynnúllapol K008.
pl'ngii :i felll•ll'IL's hefizl'll·sek helud:'i.súYaL 'l'ngok
SZÚ Illa 10:1.
Eluiik; Bayer .-\ntaL :dclnükiik: Liieht·rt·r Ta111ús l·s dr. IInrvúth ,ft•uc'i, pl·nzlúros: dr. 'l't>rnújgú
.Júzspf. l'lh•nc'ír: dr. l>ii111iitiir J.:ijos. iigy,·. litkúr:
Si1no11idt s {i{•za. \'úlaszln1únyi l:igok: f. BPn·lzky
Hl•la. (;ere (;(•za. dr. (iroh Endrl'. h'.a!ún {;v11!:1.
Koritsúuszkv (>tlú. L:tt!únvi Endn·. :\e111{•1l\·i .:\'úndor. Si1110HÍi.nYils Andor ...Szt~rdalH·lvi I~úroÍY. [lú\lagok: dr. Hillori F<•rc11c Ps dr. !~orú11Yi ~liklc'is.
Szú111vizsgúlú hizotlsúg: ifj. dr. Bayl'r .\ni:t!. AllH'rli
Andor l•s dr. Baradlai .lúnos.
1

Budapesti Gyógyszerész Testület Nyugdíj· és
Segélyző-egyiete .
.-\!apítú.'ii (·,·~ 188ti. ·-- Elniikst~gt· l·s tisztikara
a Bp. (iyúgyszt•rl·sz ·r('stiilP!l-Yl'l ;1zo11os. (\liik(.idt'•st·

sziinl'lrl.,J
A Magy. Gyógysz. Egyesület és az Okl. Gyógysz.
Orsz. Egyesületének keretében alakult Gyógyszerészek Temetkezési Segélyakciója.

B11dapcsL \·!.. llcg1·diis Sú11dor-1Úea 1i.
·r(•!eron: 1-1 ti1-HfL
lntl·zi"1 hiznllsúg: (irúff (iyu!a. l\orits(niszky
<Hiú. J\_oy:'ies ()d("i11. Lúng Oszk:·1r. Lih·l1t•n.•r ·ra111ús.
:\l1"szúros L>ezs(·; t~s Húll1 :\lanú.
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l\1agyar Gyógyszerésztudományi Társaság.

Okleveles Gyógysierészek Országos Egyesülete.

Alakult 1922-bcn. ·ragok szán1a: {)00.
'l'isztelcli elnök: dr. :\Júgócsy~l)ielz Súndor
nyug. egyel. n~·. r. tanúr. Elnök: dr . .Jakabhúzy

0

.-\lapítlaloll n1int ·{iy( lgyszl'.rl>szscgl·dck (lrszúgos Szii,·1·lst~gP l\lOfl-han. t:jjúalakult 1H2a-han. ·r{'il'fon: 1-·I0:~-1-1. Buclapl'sl. VIII.. Nl·pszinhúz-ull':l
:ZI. !-.Z.
Elnük: rrszi11Yi K:'irolv. alelniikük: Straub ;\nl:d karila\ÍY Plnük: dr. II:~!tnai .1:·1nos. dr. ·rn111nri
'.\úndor. iigY\'('7.l'li'i titkúr: Grúff Gyula. ig:izgalúsúgi tagCJk: -La!.iorl'zi \"il111os. Siska Lúszló ... vitt.'/.
dr. Andriska (ldün. pl·nzlúros: Fanlel Sandor.
t'llcniír: Czegh"dY Bt~la. Uíj(•gyzii: ·:\Iiklós Zoll:'ni.
iegvzii: l·'iildl•nyi Alajos. szcrkPszlií: Berko'Yits l\ú·n;l;·. iig_\·l·sz: (ir. lluht•r !.úsz\ó, fiioryos .l·s orv.osi
tan:'H·sndú: dr. lluhay (i1"•za. húznagy: lla.111:1! Bela.

Zsigninnd egyet. ny. r. l:tnúr, elnökhelyettes: dr.
Dcl~r Endre kor111únyfiít:1núcsos, titkúr: dr. Liplúk

Púl eg~·ct. e. rk. lanúr, jcgyzíi: dr. I-Iorvú!h .lenti.
a fÜ\'Úrosi Gyógyszcrüzc111 helyettes igazgatója.
pénzláros: dr. \\~éber Dczsií gyógyszerész. ellcnür:
dr. Zalay Dezső gyógyszerész, könyvlúros: dr.
Csipke Zoltán egyel. 111. tanár. A vezcliitcsliilet
tagjai: dr. Andriska Viktor egyel. e. rk. lanúr, dr.
Augusztin Béla egyel. ni. tanúr, Daycr Antal kor~
1núnyfütanúcsos. Ernyey .lózscf tnúzctnni l'iíigaz-

1
1

1

galó. dr. Issekutz Bl"la egyet. n~-. r. tanúr. Szegt'd.
I\oritsúnszky (){tó, a '.\Iagyarorszúgi Gyógyszerl>sz·
egyesület iigyyczclii-igazgalója, dr. :\Iikö (iyula
<'gyel. Ill. lanúr. 11chrccc11. dr. '.\fozsonyi S:'indor
111in. lnn„ egy. Ill. tanúr. dr, Siegler .Júnns 1•gy. 111.
tanúr. dr. Szl~ki 'I'ihor egy. ny. r. tanúr. dr. \\\•.
szclszky Gyula egy. 111. \anúr.
.
A 'fúrsasúg lilkúrí hival:ilúnak. az Ertesílii
s:-.t•rkcszliísl>gl>nek l•s kiadóhivatalának cínH•: Bud:ipesl, Üllüi-út 2H. III. ·relcfon: 1--102~-!H.

1

h

I!.

A

Gyártja:

B E
i/

E R S D 0

R F, Budapest.

~~:0~?fi:!§f~J,f;i;;/2§f@"J?Z ·;;y;j,fi~:?&!ff:!Tfiif?Ji1?/:,'Y&~§(0J;f;iSf1P'SHiWP'==-~ ; '"'~·

J
1

/)l'hrt'ccl!i fi(ík: Elnük: PinlsPk .Júnos. litkúr:
Pú\. pl·nzt:"!nis: \'arga PúL

~landcl

Budapesti Gyógyszerész ICaszinó.
;\Jnl>11lt JH:IO. 1··y\n•11.
Elniik: dr. (iaú! Endn'. húznagy: viil'Z dr.
>.!alolesy l\.:·1ro]Y l·s h:aln1úr Islvún. \'úlaszl1núnyi

IHgok: j::\t•k ~JÚ1úly. Funk .lúzsPL Gn1ht>r Arpúd.
l\t•rpl·I \'i!n1ns. ~l:ijorossy Bl>la. Húez .Jcnii. S<'hll·
!tt•rt .-\rnold, Szih·:'1ssy (iy. Lúszlc·i. dr. "l'auf'fl'r Ciú ·
hor. dr. ·r('n1iijgc"i Jú~seL. tilkúri h'l''.Hliire fPlkl•r\·l·:
l\o\·úc·s ()diin. pl·11z!úros: Strausz Ariuin. cllt·niir:
:'\l'l.nl~nyi !\úndor. fe!iigvelühizoll.s:'tgi tagok: l\1T-

Jll'I Púl'. dr. ~loln{1r Alfn;d f>s \raj na .Józspf. pr'ill:q·:
Hiesz ;\.rn1in.

2\11
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A budapesti kir. m. Pá>mány Péter tudományegye·
tem gyógys>eréS%hallgatólnak önkép>Ó· és Segély>ó egylete.
~1úzeun1-körút

Alakult 18fia.

H-8. 11. udvar, I. c1nch~t.

{~Yh{'n.

- 'l'agok sz{una; t;>:L
'I'isztikar: tanúrelnük: dr ..lakahhúzy Zsig111011d
Plnök: Láng Bl·la. alelnök: Dénes Lajos, fc'ititk:'1r:
Ugr~· Istvún, titkúr: h. llánóczy Zollún, füpénzlúros: 'fa1náska Liírinc, cllenürök: Adú1n Lajos, Spcrlúgh József, föjegyzö: Nén1cth ,L 'J'ihor, jegyr.ü:
Kádúr }{lúra, fökönyvtáros: Ziinay László, könyvlúros: Ilédiger Bél_a, húznagy: l~rkedy Ferenc, púlháznagy: .Arany Arpád, hálelnök: sz. Búlinl .lcnií.
válaszhnúnyi tagok: Széki !i.Iargit, Ceglédi Gl·her
Eulália, l\Iaucha Piro:-;ka. Pandula Egon, hirúlúhizottsiig elnöke: Papp Lúszló, tagjai: Kúdas E111ilia, B. Iván 1\1argit, Schipiúdes Elepnóra. Nagy l~r
zséhct. Cséisz Zoltán. szá1nvizsgúló hizoltsúg clnökC':
Köha1n1y Elek, tagjai: cs. 'I'óth Zsófia. Jladhúzi .rúlia, br. l\.ray Erzsc'bPI. t'rhúnv 'f'ihor, l\1Hlar Kor·
nél, Sávoly ·Lajos.

A m. kir. Pá>mány Péter tudományegyetem gyógy·
sxerés:tanhallgat6i „Rákóczi" bajtársi egyesülete.

;\Júzeun1-körút ll-8. II. udvar, I.
Taglét.szún1: 1100.

l'lllf'l<'L

~fagister: dr. Széki 'fibor egyel. ny. r. tanúr.
helyettes 111agistcr: dr. 1\lozsonyi Súndor 1ni11. tan.,
egyet. 111. tanár, vezér: dr. I·Iahnai .lúnos egyet. tanársegéd, dotninus alvczlT: llidvégi Gyula, alve-

zt·r~

Erkt•dy FPl'f'!ll'. 11údor: l:gry l.sh·ún. fiíkincslúrns: :'.lajor Lúszló, fc'i:'lllo1núnyvezetií: ·rankó ,JóZsl'I", fiiírúdc:'1k: 'l':unúska Liirinc, fiíregös: Erkl'dy
FcrPnc. kincstúriir: 'fótl1 Kúzn1i•1', fölövész111csh~r:
l.:'111g Bl'la, törzsfií: Né1nclh J. 'I'ilior, törzsftíhelyl'\lt's: sz. Búlint .lPnü, darufr1: C.siisz Zolt:'1n. udYarnagy: l.!gry 1sh·ún. ITX-hihendi: :\Iajor Lúszlú.
A m. kir. Ferenc József tudományegyetem gyógy·
szerészhallgatói „Rákóczi" bajtársi egyesülete.

Alak11ll: Szegeden, 1H21. éYhcn. - Szl·klil'ly:
Szeged, Gizella-tér 3., 'furul Cluh.
()riiklis n1agistcr: dr. Széki 'I'ihor L'- ny. r.
tanúr. ~lagistcr: Dúvid Lajos dr. egy. rk. tan:·ll._
Patrónusok: dr. Bodnúr .Túnos. dr. I>ar:·1nyi
liyula. dr. Farkas Bl•la, dr. Gl'lci .lózsef. dr. [ssckulz Bl·la, dr. l\iss Arpád, dr. Pfeiffer Pl'~h·r Ps
dr. SzPntpl"tcr~· Zsig1nond egy. ny. r. ta11úr. dr.
'1'0111csik .Tózsef egy. ny. rk. tanúr, dr. l\i\szegi Di·llPS. dr. 'l'ukals S:'uHlor egy. ni. lanúr. tovúbhú:
:\prú .Tcnii, Barcsay I\ároly, Borh:"is llynla. Borhi~ly .lúzscf. Leinzingcr (lyula. ::\lúth{• :\lihúly. :\loltlvúny Lajos, .:\'etnecz J)czsü. id. Novák IslYÚll. Salgú
P!;ll'r. SegesvúrY J)C'zsii. 'l'c1nesyÚr\' .lózsef. 'l'úlli
Lajos l'.s \Yit>Ia;1d Gyula gyógyszc1:(>szek.
\"t•zt·r: I\éki :\liklús egyel<'nii lanúrsPgi·d, :ll\'t~
zt"r, úllo1núnyY('ZC\Ú: Sankovich Zoltún, núdur: h:o\"ÚCS .lúnos, fiikincstúros i·s darnl'ü: \"ida Lúszlú.
kincstúrör t-s uth·arnagy: Lakner Antal, fc'.íírúdcúk
{•s kiinyvt:'irür: Papp .Júlia. fölöv{~szn1cslcr: \'arga
,Józsl'f, íródeúk: Sin1011yi ,Jüzscf, sajtórcfcrcu.s: Da-
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logh Ferenc. ·raglétszú1n: patrónus: ~;), lh. dn1ninus: lH. don1inus: 4·12, Ievcnlc 17, hajtúrsn(·i: 8.
()sszlétsz{un: 508.
Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség.
Fédération lnternationale Pharmaceutique.

Ügyviteli iroda: Leydcn, Let•t1\verik straal ·l:~.

'I'iszleletheli elnök: Prof. dr. L. ,·an Itallil'.
Lcydcn és dr. .T • .T. I-fof1nan, I-fúga.
Elnök: dr. 1~. 1-Iöst ;\[:idscn (h.oppcnhúg:i).
Elnökst>gi tagok: alelnökök: E. Savillc Peck
(Cainhridgc), h.oritsúnszky ()tló (Budapest). A.

1

Seluniercr (Berlin), Prof. l)r. I. ()s (Groningen).
Prof. A. Chahncta ().Ia<lrid), Prof. J)r. f. Sterl_ia·
Höl1111 (Prúga). Fötilkúr: dr. 'I'. Poljc,vijd (Lcydcn).
titkúr: (hetöltctlcn).
A sziivctségnck van ludo111únyos. gyógyszer·
könyvi, gyógyszerkíiliinlegcssl·gi. sajtóiigyi, stb. hi·
zoltsúga .
.-\ szövetségnek tagjai Eurúpa t'•s a tühlii vilúgrt'·sz úll:11nainak orsz:'1gos gyógyszcn"sz egyesületei.
A küzponli hizottsúghan .\l:igyarorszúgot 1Hl'2. óta
a Sziivctsl·gnck 19:Hl-lnin lar!otl stockhohni, 1najd
az 1Oa;). évi brüsszeli közgyiilésc alk:ihnúhól újiló!
alclni:'1kké vúlaszlotl I\:oritsúnszky Ottó kl-pviseli.
aki a sajtúiigyi hizottsúgnak és a szövetst>g BouJh„
lin-jc szcrkeszti_ihizoltsúgúnnk is tngj:1.
j!agyarorszúgi (iy<'igyszerl·sz Egyesületet lagll'.!sz{unú11ak 1ncgl'clcliíc;1 ·- 11c1nzclküzi kongresszusokon húrorn szavazat illeti.

A Szii\'t'\St~g hivatalos közliinye az t~vnegyt>de!l·
kl•ul 111egjclcnt1 Bulletin. llll'iycl :i l'('lldt•s és púr·
lolú tagok tagsúgi díj f1·jl•ht•11 kapnak, t>gyl·hkl·nl
{•vi cliifizct{•si úra ;) holland forint (iö pPngíí).

Alkalmazott Gyógyszerészek Nemxetköxi
Szövetsége.
lnternationale Union Angestellter Apotheker.

Cgyviteli iroda: Bl•('S, IX„ l\:lin1hrugt•11 (i:tsst·
:\'o. '2i.
Elnök: Dietrich Franz.
Alelnökök: Naht•cz Czeslav (V:irsó), Svoho1J;1
<)sz\v:dcl {Brünn).
Fütitkúr: l\urtics llichard (Bécs).
'l'itkúr: dr. Kolossa \V:1lter (Bl·cs).
A szÖ\'etst'·g !agjni: Ausztria. Bulgúria. Cs('h~
szlo\'úkia. I)únia, Fi11norszúg, .Jugoszlúvia, I,t'ngyel·
or.szúg . .\Iagyarorszúg. Nt'·nH•lorszúg, Norvt>gia, Hontúnia. Svt'•dor.szúg.
).!:igyarorszúg
l1i\·:1t:1los
dch•gúllj:i: (irúff
(iyula.

BAEDER

CAOLA
szappan, shampoo
nagy hasznot hajtó cikk
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Gyógyszerészi ~rtes[tö.

:\Ieginclult 189a. évben, Lukács István szerk.eszt~sében: :~z 19:17. évhen tehát 45. évfolyan1ába
lep. Szerkesztií: dr. Gaúl Endre. I\:iadja: a Gy. lletih~p, ~Y> l~rtesítii t'.·s :\!agyar Gyógyszerész egyesített
k1adoh1vatala, Budapest, VIII., Hökk Szilárd-utca
i.11. 1'elefon: 1-:11-1-00. A kiadásért felelüs: l)r.
Gaúl Endr~. 192:3. június. hó :10-ig hetenként jelent 1ncg; Jelenleg húro1nhetenként jelenik 111e" a
Gy. I-Ictilappal és a ~!agyar Gyógyszerésszel ~úl·
takozva. Elüfizetési úra a a lapnak együtt egy negyedévre 7 .50 pengő.
Gyógyszerészek Lapja.
Az
Alkahnazott Gyógyszerészek Orszúgos
Egyesületének hivatalos lapja. ~legindult 190G-ban;
1H;Ji-ben tehút il2-ik évfolyan1át éli. :\1egjelenik
havonta kétszer. Feleli.is szerkesztö: Berkovits I\:ároly. IZiadja az Okleveles Gyógyszerészek Országos
Egyesülete. Szerkesztöség és kiadóhivatali iroda:
Budapest, Nl~psziI)húz-utca 2i. 'J'elefon: 1--!0a-1-L
.A lapot az egyesület tagjai díjtalanul kapjúk.
Egyesületi tngsúgi díj havonta 2.40 pengi.i.

Szaklapok.
Gyógyszerészi Hetilap.
:\Icgindult 18G2. (•vhcn néhai Schédv Súndnr
szc·rkcsztésébcn: az 1Hi37. évben tchút 7(~-ik évfolya1nút éli. A. Buth1pesti Gyúgyszcr{'.SZ 'l'estiilct hi\'tdalos l~tpja. Szerkeszti: Héthelyi .József. l\.iadúhivatal: Hökk Szilúrd-ulca :·\1. 'l'el-cfon: 1-:·\1-1-00.
Fc::lcliis kiadó: Dr. l;aúl Endre. 1H:l:i. június hó
::O-ig helcnk(·nt jelent 111cg. ,lelcnlcg húron1helcnk.c;nt jelenik n1cg. a liy. i::rtcsitövcl t'.·s :\Ingvar
l1yúgyszcn.'.>sszel v{dtakozva.
l~liifizl'lési úra :; :;
l:qinak egyiill t•gy ncgyedt'•\T(' 7.30 pcngií.

Gyógyszerészi Közlöny.
1

i

L

1

r

:\lcgindull 188;'>. évben. nl•lu1i Csurgav l\.úln1ú11
~zcrkcsztésében. nz 1n:17. l~vbcn tchúl 5:·~·. l·vfolva·
n1út éli. :\ :\lagyarorszúgi Gyógyszcrl·sz EgyesiÜet
hivatalos lapja. Szerkesztette 1892-·-1 ~laH. néhai
Karlovszky Geyza. I\:iadótulajtlonos és a kiadúsért
relelíis özv. Karlovszkv Gevzúnt'.·. 'fúrsszerkesztií:
Koritsánszky ()tló. SzCrkes;,Uii iroda: Budapest.
VIII., Ülllii-út G. I\:iadóhivatali iroda: Budapest.
Vlll., ·vas-utca 12. (Tel.: l-392-25.) :\legjelcnik:
ht>\('llkt'.'nt. Elc'írizctési úra nl'gyedl•\TC 8 peng(i.

Magyar Gyógyszerésxtudományi Társaság
Értesítője.

192f>. évben. Dr. 1f:'1gócsy-Dictz
Súndor, dr ..lakabhúzy Zsígn1ond és dr. Del·r Endre
küzre1níiködt.'.·sével szerkeszti: dr. Lipták Pú!. 1Iegjelenik kéthavonként. Elüfizetési díja egy évre lG
pengő. Szerkesztüség és kiadóhivatal:
Budo.pesL
\rlII., Cllöi-út 2íl. TPlefon: 1----102---49.
.
:Olcgindult

i\
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l"r'lagyar ·Gyógyszerész.
\fegind11li 1H28. szeplc1nbPr ha,·úhan --- F\•!i•léis szerkesztc'i: f)r. (iaúl Endn·. h':iadja a (iv. llt·!ilap, (iy. 1::r11•sílii l·s \!agyar tiyúgy~zl·rl·sz. (•gy(•sílelt ldadúhi\'a\:ila: Budnpesl. \'Ill., Hiikk Szililrdutea ;·) 1. 'l't•lefon: l ----il 1-1--00. :\ ki;u\ú:-.t'·r! l'l'li·Hi.":
I>r. Gaúl Endrl'. :'\l(•gjt•lenl JH:!:L l·Yi dc•cpn1her hav;'1ig ha\'011\;1 kt•lszl'r: jt•!eJJleg :i Uy. lleiil:tppnL
(iy. i::rtesitéivel vúll:ikozvn. EUifizt•ll·si (1r:1 :i :1 l:ipn:ik <·gyiill <'gy 1H•gy1·d Í'\TI' / .;)0 pengii.

Onrosok és Gyógyszerészek Lapja.
\Iegin<lult l~l:HJ-l1t1u. ()rvos i•s gyúgyszerl>sztúrsadnln1i küzliinv. Szerkeszlik: dr. Erdl·lvi l'úl
dr. .Júnossv (ivu!:1." dr. \iikó (ivnla. dr. ()rsú~ .ll'néi.
dr. Hl'X 1<·re1;c·, l·s dr. 'l'liurz1·; .ll'ni'1, Szt•rkl'sztiist·r.:
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Gyógyszerész Ujság.

1

,,. -=·

•>

l•s kiadúhh·:dal: lleln't•ct'IL FPl'l'll(' .lúzsl'f-út íH.
'J'elcfon: ~tl---~H. :-ileg,il.'ll:llik 1Hinclen hún:ipha11.
Eliífizelt'•si úra 1·gt'·sz l'\'l'l' 10 pt•11gii.

:-ih·gi11d11!1 10;\~-ht·1i. F('!e\iís szl'rk1·sztii: dr.
Fried Ernií. Fclcliís kiadú:
Búrú Schell tiyul:i.
Szcrkesz\c'isl·g l·s kiadúhiY:ilal: Budapest. l\'„ Fen·nc .Júzs('f rak.pari Hi. 'l'ell'fon: 1~8.10--·."i-L ~ll•g
jelenik kt'•!ltt>lenkinL Eliifiz(·l~'·si úra l'gl·sz 1"\T(' :11l
JH'llgii.
Gyógyszerészi Szemle.
:-ill'gi11d11lt 1H:\(i. 11oye1nher '.28-ún. Szerk(•szli
dr. Sz. Szúsz 'l'iha111l·r. Sz('rk<·szti\sl~g l·s kiadúhi\'alal: Budapest. \'III.. liynlai Púl-u. H. 'l\·lefon:
l-349~ilt. · ~legjelenik kéthete1_1l~énL Elt"ifizetésL. úra,
egész évre 18.- pengő.
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Magyarorsiág egynél több gyógyszertárral
biró kö:z:ségei.

--

fel l iin tetésl~vel.
A gyógyszcrt{lrak szún1únak

Ahony
Aszód

Raja
Balassagyarn1nt
Balatonfiire<l
Buhnazujvúros
Ilnrcs
Battonya
Bácsahnús
Berettyóujfaln
Békés
l{ékéscsaha
Bicske
Bnnyhúd

1

'

!

Budafok
Budapest
Cegléd
Celldömölk
Csepel

il
2
5

3
2

2

Csongrád
Csorna
Csurgó
Debrecen
Derecske
Dévavúnya

2

Diósgyőr

3

Dombóvár
Dunaföldvár

2
2

5
9
2
2
3

li8
5
2
·1

Eger
Elek
Endröd

Ercsi
Esztcrgon1
Gödöllü
Gyo111a
Gvőn"\'Ös
•
o.
Gyűr

Gyula

5
2
2

22
2
2
·I
2
2

1f ajdúhöszörrnény
I f ajdúdorog
Ilajdúhadhúz
I-I ajd únú nús
I lajdúszohoszló
llalvan
llcvcs
l Iódn1eziivúsúrl1cly
Izsúk
Júnoshahna
.Júszapúti
.Júszúrokszúllús
.Júszberúny
.Jászh1dúny
Kalocsa

5
2
2

3
3
3
2
1.\

2
2
2

KapusYÚr

l\.apuvúr

li

2
2
2
3
2
2

I\.örn1end

l\.öszeg

p

lE

1.

A

5
12

2
:J
2
li
;1
5
2
8

2
:1
.\

2
2
2
2

T

Magyar gyártmány!
a lcözgyógyszerellátás,

a MABI,
OTI és

:.
12
f>

2
6
2
2
6
2

1\nrcng
I\ecske1nét
Keczcl
Keszthely
Kiskiírös
Kisku11félegyl1úza
l\.iskundorozsn1a
1\.iskunhalas
Kiskunn1ajsa
Kispest
l\.is!elek
Kisújszúllús
l\.isvúrd:.i
I\.01núdi
Kondoros

az össxes közkórházak részére
szabadon rendelhető.

B E

E R S D 0

R F, Budapest.

olll

300
Paks

1\ u11 n1ad:1rns

1l
2

j\ ll 1\SZl'll\11 lÚ r\ l 111

2

Púsz\Ú

1\ u 11szí•Jlt111 i k Ifis

2

l'l'slszen \{'rzsl·l H'I

l.t1josnliz~t·

2

Pes tsz e 11lliiri111·

\lagyaróvúr
\lakó
\larcali
\Iútl•szalka
\ll'zéíl1t•rl·11y
\leziícsút
)..! t•z(Í k Ü Vl'Sl 1

2

P1·slújl11·ly
I 1érs
}lilisvüriisvúr
Putnok
Polgúr
i>üspükladú11y

K1111h1·g~·1•s

\l(·z~'í!úr

\ll·iykúl
:\1 i11dsz1•11 t
?-.lbkn\{'
\lohúes
\lonor
\!úr
Nagyatúd
f\agyk:u1izsa
Nagyki"tlló
i\agykúta

Púp:i

8
2
2
:1
2

:1
f)

2
2
i:1
.j

2
2
2

Húckcvc
!lúkoscsnl>a
11.úkosp:dota
\ ~ Ú k<ISSZCll t Jlli J1Ú \ Y
Sajószcn tpt'.•lt•r
Salgútarjú11
Sarkad
Súrbogúrd

2

"
11

:,

2

Szl~kcsfehl•ryú

11
2

2
i

:1
2

~:igykiirös

(i

Siklós

Núdudvnr

2

Nyirhútor

2
g

5

Sopron
Snroksúr
Sznbadszúl\ús
Szarvas

:1
8

2

Szeged

:\"yirl'gyhÚZtl
()rosl1úza
Ózd

~

r

8
~

2
8
7
~
~

2
2

2
2
~

~

1

2
2
11
"!

.,

"

2

·l
:1

2

~\
tri:inoni :\lagyarorszúg 1;1110 uyih·únos
gyúgyszerlúrn kfizii\ e szerint (i20 egyedüli. 770
pt•dig liil1hl'd1n;1gú\·aJ :"11! közs(·gt·bcn.

2

2

:1

8

·riszafiircd
'l'okaj
l'nlna
·rótko1nlús
·rnrüksze11t1nikh"1s
'rúrkcYc
l'jfl•hl·rlú
l'jpcsl
\'úc
\'e esés
\'l•szt«'í
\'eszprí-1n
Zalacgl'rszcg
Zalaszentgrót

Lezúrntolt n1;1r.. deee111hcr hú 1-l·n.

:1
2
:1

2

SzigclYúr
Szikszó
Szolnok
Szotnhall1ely
'f'úpiószelc
·rapolca
'l'ata
'l'iszuföld\·úr

2
2
2
2

Súrospatak
Súrvúr
Súltiraljaújln•\y
Sollvadkerl

H

2
2

Szeghaloni
Szcgvúr
Szekszúrd
Szentes
Szt•rcncs

.j

2
.j

2

Gyógyszerárut jól és olcsón
vásárolhat.

2
~

[)

- - Gyorsan. pontosan és jól szállít.

:2ö

lf
''' ~;;~~~~<---::

303

302
:\7.llll vúrosok. kfizs(•g<·k szú111a. ahnl 2
ti'ihh gyógyszertúr van, 1rl8. ts pedig:

2 gyógyszcrlúr

a

v:.HI

8U
21

.j

!)

i)

1;\

(\

(\

7
H

2
(\
2

11

2

8

A gyógyszertárak mozgalmi adatai.
1

l.

l,)i
<1

tl

12
1:1

Ado1ná11yo::úsok. át r11 lui:risok.
A gyógyszcrtú rak uiozgalnli adu lait la r!a J111a7.Ú
lúblúzatok feltüntetik az adon1únvozúsok 1~s útruhúzúsok nlinden
lényeges
vúilozúsút a lrinnoni ln'.·kcdiktúlu111 ulúni iclí\khííl. Azok kiegt;szitésérc ideiktaljuk 1111-'g, hogy

1-1

területén
gyógyszerlúrak sz:'una

22

1918-ban

2f>
178

vúroshan, küzséghcti.

,Vayu111arn1arors:<Íy

Csci 11 ko TlHI[J!/(lrO rs::áy terii lclc'-11 19 t }! - b:i 11
10:1n. decc1nhcr 1 -én pedig

:\IA H<)SSZl~J\I GYl 1LA gyógy.:íl't11u1gykerl•skt•dti,
Budapest, IX„ Gllöi-út ii~J. Tt·k·fon: l·l-IH-!iL

1921

2

1922

;)()

1H2a

5H
12

1924

1925

a
fHHl

201-1

(' j 11yii11<Í11os fl!JÓ!J!J s: erf árak
1Hl H-bt~ii
-1
1H20
/l(' 111

NETZASEK-féle sz a 1miá k cukor
Syrupus Rubii Idei Ph. Hg. IV.
Fadoboz, A e t h e r i k u s o 1aj ok,
Parafadugó. La mp rec h t üveg.
O s t y a e a p s u 1á k, Vágott ostyák

l8ili-han

1H2G

21
·12

1H27
IH28

27
25

1929
l\J:JO

·11
;J(J

97fi
l :rno

304
1ua1

tn

1u:~2

2:>

1n:1:1

22

l!l:l-1

1~)

1!1:15

17

1u:1n dt·e. 1. .

TUSSIPECT
T. k, szóm: 1J73-7.1, 1512.

KÖHÖGÉS
ELLEM

7

()sszest·11: ·i 17

1\121 -JH:Hi.· dt·c. 1-l•ig -11:1 gyúgyszt•1·li1r 1~11g1•dl·lyezletcll: l·vi útlag '..!i">.K.
Ehliiil:

Hl21~-IH:IO-ig :IOfl gylr: l·\·j úllag :10.H.
Hl:lt~tn:Hi-ig Hl-1 gytr: l·ri úl\:ig 1/.:1 cngt·-

dl·lyt•ztl'll'll.
Az 1u:1:1

.. J \l;\!i.

l':-iZll'lldiík ht•Jl

t•llg1·1h'·ly1·zt>l;

n;, gyógyszt•rtúr ercdt'li !11\11jdonosúnak birtokúh;t
\' :l 11.

l

1~1:12-lll'll 1·11gt'dl·!yt·zt•ll 2:1 gylr.-iiú\ '..!.

1n:11-Jwn ('11gc:dl•\y1·zl'll Hi gytr.-liúl '..!.
1\l:!ti

l H:\íi. · dt>C\'~nlwr

l-ig (•ngt•clt·!y1·zl'll :2\'1\l

MAGYAR GYÁRTMÁNY.

gytr.-húl -ln gyúgyszt>rlúr 1·s1·rl·ll gazdúl.
Ezi·k küziil 2 liúron1sz(_1r.
-~

!:..l·lszl'r.

-10 i·g~·szvr. (Ehlwn

:t
sz:'11nl1:ni
J,v111d"11gl:dla\11:ik :1 lür,·\·r1yhalósúguk <'dt:tl púlyúz:l\
ú!jú1J adn111<'111ynzoll gyúgysz1•rtúr:ik i:-;.}

H

- j

·®Tu~~f

0

Pijj i.

§@

t#9d

• u:JWi#*'H@

BUDAPEST,

L"IY'PIEROI.
száj- és

VEGYÉSZETI GYÁR R. T.

torokfertőtlenítő.

XIV., KOMÓCSY-UTCA 41.

205

llUJSSlll~IECl

G!J ógus: e rt rí ro /.' rí! r11 hri :rísrt.
.E\:·

l\12:-1
1H2-l

1925
192()

1927
lH28

TUSSIPECT-szirup
(200 grammos üvegben)

2132

TUSSIPECT-roblerro
(32 darab, ízléses bádogdobozban)

lH2H

rn:io

19:!1
1H:i2
1n:1:1
rn:1.1

TUSSIPECT-cseppek
(20 grammos cseppentő üvegben)

\180
980
1028

H:I

-Hl
77

108fi
1098
1120

f)-1
·18

11 ()2
.11Rn

·18

12111

50

t 2fl 1
1280
1295
1:!1 i
1:144

2fl

t:Hi:.!

1:18:1
1!t:1i;x11 1 t :mo
! 9:Jii

2133

.'\\egl~v~-Atr.1há7.:ott !·yóf:yszcrdr;ik ·

gyogyszcrtarak ;;zúm;;
t~l20

l ~121
1 ~122

2131

.

2G
48

Ul

57
4;1
4;)
;q
:15
.1:1

u,--(1

H. 7;~
5
7.4.8

,1.9;.
-i.a7 l>\'t'llll' :"1llag öl gytr
= -1.78°/o
2.2:1

4.1:1
.u1:1
.1.1:1
l .H\l
l.2i>
.u1 é\"l'HlC útlag :37· gylr
:-L2G
= 2.79°/o

:1.:1:>
2A8
2.:J:\

a.nn

A !f!f<Íff!JS:l'rlrír11k IJirlnk11is:o11yríf11111 bcríllr1lf
11fÍ/ I o :ríso k.
l H20-túl bt•zúrúlag 1n:-HL dl'C('l111H~r \J{i 1-t·ig
71i0 gyógysZ{'i'\Úr ruhúz!atolt út. l·s pedig:
1H20--l928-ig ·Hi2. évi úllag öl.a. vagyis :1
nieg\py{i gytúrak -1.78°/o:
lH2H--lfl:HL d('C. 1-(•ig 2H8. l•vi úllag :17.2.
,·agyis a 1negleYÜ gvlúrak 2.7H 0/o.

*

20

306

307
J;)

A gyógy

.

e,·ei.
,: sz_ertartulajdonosoJ.
S7..Jn1J1v·1
•
• \

n:1k rnerr.

t>·

A 1

'

-

1-·· -

\OZUl -

a!lagh·in é.
'

•

t!Z Hlol.sil

\enle 16-an 1
iaJ-

".l-o·
uiajdonosok
,. .
1.,,<>
/o-n·tl· f l 1
in.11 Iclsz·ín1·i

• '

e e rncg.
' ·• · r:i Yrlíh·e. ('Z
l·ir 1-··
f:if„ ..
. .' . \OZpontj SI· 1·. . .
.is.i szenn! :\I
•· .i 1szl1k·n lf'
;íflag:i (·;e·
' agyarorsz:ígon ..1 ' ·_i,·a1;iJ kin1u. secsc1niihali:iloz;isi ese,lc•l·11~1 1Hfoz1ísi sz:ín1
19'>1
· · d,eJ cgviill) ·
·--1'12ö'k
..
1926- , . . ~'"{' . hc•n
19,JO fO\'CkJ><'ll
l.980/o
1933
' •b an
I .{:) 0 /u
1934-ben
l.-17%
19.3.5-hen
1.45°/o
Összevetve .
.
f ..5:-J 0 /o
/oz··<1s1• sz:í1n·it .. . .J . {.{\· or•\
S7.
•
t'I~ • ,crlarfuI·qd
;·:d, n1cg;iJJ:;píl;~ l<i_lruh<izolf t{róg,:~ze~~1'~~-oll~ t>lh11/:1., ' " ' ,
.i o. hogv ·1·
. .
dld' sz:í1n:í. '7. alr11h1ízús indíió ok;i
• gyon HlPglirz<;s.

A

111

A trianoni Magyarország gyógys:icrtári

statisztikája.
Az alúhhi:ikhan iisszcúllílotluk :i trinnoni ht•kckiih'·sscl 1ncgcsonkílott hazúnk gyúgyszcrlúri slatisztikújút. a legn'.·gihh idiíktül kezd\'c UJ;-10. \'1."gl~ig.
:\ tanulsúgos statisztika clsi) ro\·atúhttn az {·Yszú ·
1nok ,·annak felliinlctY<'. clsc'ínck bczúrúlag az 1880.
l•\' Yl~gl·ig. ulúna pedig liz l•\'cnkl·nl. az 1801. {•\'
clcjl~tiil :1z 1810. l·Y Yégéig, 1najd az 1811. éY l·h·jl~
lc'il az 1820. l•y y(•g1."ig l·s így loYúhh, cgl·szcn 1H:\Oig. :\ 1núsodik ro\'al a inai ;..1agyaror.szúg tcrlih·ll•11
az l·\'lizcd Yl·gl·n Yoll lakossúg sz{unút liintt•li fel.
:\ hannadik roYnl az illeUi éYlizcclb(~Jl. az ulolsi'i
l·Y Yl·gl·ig alapított gyúgyszcrtúrak szú1nút lar!a!lllazza: a negyedik az {~ylizcd Yl·gén fcnnúlloll
gyógyszcrtúrak szú1nút; az ötödik a gyúgyszcr!úr:ik szúzall•kos szaporodúsút :17. é\'lizcd alatt. :iz
1·\iiziilcg l't>1111úlloll gyógyszertárak sz{11núhoz Yiszonyítva {>s ,-{·giil :1 hatodik :iz {·vtized y{>g{•11 <iz l'gy
gyógysz1.·rtúrra t's1'i lakossúg szú111úl larlal1nazz:i.
Az 1H21---:IO-ig !erjl'di'I l·vtizcd :dalt e szcrínl
at.U szúzalt·kkal. vagyis csakne111 egyhannaddal
szaporodoll az pj()ziill·g fennúllolt gyúgyszpr\úr:ik
szú111:1 l·s egy gyúgyszl·rlúrr:i 1núr l'sak Hi8-I l<.'~lt·k·
szúu1 t'St'lt, azaz. f<'ll~nyi, 111inl fiO cszle1H.lti\·t·l ez·
1•llilt:

'

3.08

309

Gyógyszertári statisztika.
Jiagyarorszúg területe u2.saa k111:!; lakossúgúévi népsz{unlúlús szerin!

nak szún1a az lH:IO.
8.H88.i11H.

____ .,..,

oi r- a e !..O oi N c-i !..O O'l ('I"') r- e
0-· C'l '<:3" "::' :;'!"'.l C"I l.f"i t- :-'1 L(") ~ C"l -

""
"O

w

u

·E

::

:::

(Nagy-!ilagyarorszúg tcriill'le volt 282.al 7 kn1:!:
lakosainak sz{uua 1910-hen 18,221.387.)
A nyilvúnos gyógyszcrlúrak szú1na 10.'Ui. di'<'.
l-én, bclesziünitva a n1úr engedélyczctlckcl. lh· int\.;
fel ncin úllitollakal is, 13BO. Ezek ki'tziil gyüküsítelt n.:úljogú li>, rcúljogú 155, szcn1élyjogú 1l7fl
és fiúk 47. Budapest székcsfiivúros gyúgyszerlúrni·
nak szá1na 178 (a :..Iargitszigeli fiúkgyógyszertúrral). (1H18. végén Nagy-1\-Iagyarorszúgon a nyilvúuos gyógyszertárak sz{una 2014 volt.i
..:\ húzl gyógyszcrtúrak szúrna :HL
.\ k('•zi gyógyszertúraké 122.

BAY E R LA X a megbízható hashajtó
CONTRATUSSIN köhögés ellen
R E e T A L aranyérnél
B A Y E R A N T A L gyógysze1 tár
P.UDAPEST, VI., ANDHÁSSY-ÚT 84.

311

310
HdysCg

Reál és személyjogú gyógyszertárak egymáshoz viszonyított száma a megszálloll
területek nagyobb helységeiben.
1Hl8. l·Yi adatok szerint. l!c!ysCg

összes
gyúgyszertiirak

Ahrudhúnya

(Alsó Fcht."·r
~\pali11 (ljúcs-Bodrog 111.)
A.rad (Arad 111 •.J
Búrlf:t (Súros 111.:1

2

Jll.J

(l~csztcrce-~aszútl

Bcsztt~rceliúnya (Zúlyo111
Brassó (Brassó 111..~
Csúk ('J'e1nes 111.J
Dl~va (ll11nyad HL)

J)icsiiszcnt1n{trton

2

;1
l ll
2

111.,1

( l\is-l\.iikiil!i'1

('l'cnH·s 111.J

Gvnlafchl•ryúr (Alsó-FC"l1l·r

111.)

2
2
.j

Fiun1c

llo1nonna (Zcn1pll·n 111.)
Igló (Szepes 111.)
Kassa (Ahauj-'I'orna nL)
Kl·sn1úrk (Szepes ui.)

2

;1
;1

111.)

Eperjes (Súros Ill.)
i::rsckujvúr (:\yilra lll.I
FchPrlc111plou1

1;1

1
1
;1

2

Bcrcgsz{1sz (Bt•rcg Ill.)
l~cszlcrczc

111.1

Heáljogu
J..?ylr.

2
2
8
;1
2
;1
7
2

2

n
1
1

1
;1
1

2
:i
l

2
;1
2

összes

Reó.!jogu

gyógysi:enarak gytr.

l\isrnartun (Sopron 111.)
l\.olnzsvúr (Kolozs nt.)
Kon1úron1 (Ko1núron1 111.)
Ll~v;.1 (Bars nL)
Liptószenhniklós "(Liptó n1.)
Lőcse (Szepes m.)
i\larosvúsárhely (l\Iaros-'I'orda Ill.)
~lúr:1n1:1rosszigél (1\-Iúrnniaros Ill.)
~fcdgycs (Nagy-1\.ükiillií 1n.)
:\lunkúcs (Bereg 111.)
Nagyhúnya (Szatniár 111.)
Nagybecskerek ('I'orontúl 111.)
Nagyenyed (Alsó-Fcht•r 111.)
Nagykároly (Szatn1úr 111.)
Nagykikinda (1'orontúl 111.)
Nagyszeben (Szeben ni.)
Nagyszo111hat (Pozsony 111.)
Nagyvúrad (Bihar 111.)
Nyitra (Nyitra 111.)
Pancsova ('forontúl 111.)
Pozsony (Po'zsony 111.)
Hozsnyó (Gö111ör nL)
Segesvúr (Nagy-1\.iikiillő nL)
Scln1ccz- és Bélnbánya (J-Iont Ill.)
Szabadka (Búcs 111.)
Szat1nárné1ncti (Szalluár 111.)
'l'cn1esvúr (1'e1nes 111.)
Ujvidék (Búcs-Bo<lrog m.)
Ungvár (Ung m.)
Zombor (Bács-Bodrog rn.)
Zenta (ílúcs-Bodr.og m.)

2
10
.!
2
2
2
·l

5
:1
.!

a
()

2

2
:J
2

2

a
2

;1
2
2
2
2

5
.1
7
;1
1()

a

a

2

4
1.1
2

l
5
2
5

7
2

a

a

2
10

2
2

8

.!

18
ll

5
2
2
2

4
5
.!

Magyarország fiókgyógyszertárainak jegyzéke.*
A11yayu1íyys::ertár:

11/ l![!!JC:

I·'iúkyyóyyszerlár:

Aha

FL•jér

At~S

Ko1núro111

llalal1111JH)glúr
Bala Ion fii!d \'Úr
Balatonkiliti
Balalonszen11•s

Soniogy
Soinogy
Sotnogy

Bil1arlonla

Bihar

S{1rkcresztür
Gönyü
Balatonlt•lle
1\üröshegy
Balalonújhely
Balatonszúrszú
Nagyrúhé ·
Bu<lapest )'largitsziget
I-Iort
Súr
J\onvúr
SonÚúszii!!C:is

S(illlt)gy

Budape:>l Ill. \!. korona Pest

Csúny
CsetÓnv
Dcrccs.ke ,,Onu1gyal''

l-le\'l'S

\' t'SZjlrt'•111

Bihar
.. Szll1úron1súg" \'t·sz11rl·n1
Bor.sod
DiúSgyi>r „\It•g,·últú;<
,\ha új
ElH'h'

DC\'CCSl'I'

Füldt~S

l l1:r~·l'gszú11l{1
l ll!\'t\~
.Jiinoshúza
.lús;.szt•n! l{1szlú
l\úl
J\l·thely

"'-·
"'

Hú1nor
Forrú

!Iajdú

Tet~lit'n

Bú cs
He\·es
Vas
I'l'sl
ll1•v1·s
So1nogy

Dúvnd
Pt>lv
Bügillt•
Szank
Enltilt>h•k
J\nla!onn1iíria

:\ fiúkgyúgyszcrlúrak a gyúgyszt•rtúri cinijegyzt'.•kht•n h; l't•I \'annak sorolYa.

---

-

--.,,~·;;;?pi;

4n !JH!J!J,Ú!J!J s: I' rt <Ír:

Jfl'!f!f('.'

f'itÍ kyyóyys: t' rl dr:

l\iSküre
l\útiy

J!PYt'S

Tiszabur:t
GyörsÖYt'nyh{1za

Ki_irüsl1egy

Gyiir
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Bud:qH·sl \'!. kt•r. „Oktogon" gy<igyl:'1r tul:1jdo11osa
dr. <laúl Eudrc, volt nt>pjóll'.li ú!l:nulilkúr. A
gyúgylúr 1H22-hcn helvezlelPll úl a hndai
Allila-kiirútrúl.
1H3!.i-Jia1; a 'l'en'.·z-körúl 12.
szún1 aló! 'J'erl·z-körúl :·L szún1 :d{i helvezlc!Megjegyzések a nyilvános gy6gys:z:ertárak
jegyzékéhez.

'

L

Alcsul (Fcjl~r nt.) Fühercegi udvari gyúgyszertúr.
Eredetileg Bicske fiókja volt, 18H5-hen anyú·
silottúk.
Alsúsúgi gyógyszcrtúr 19a2-bcn úlhelyeztctetl Cell·
dö1nölkre.
Bajaszentivúnról a „Szent Istvún" gyógyszcrtúr
1~J:-1~1-han úthclyczletcll Baja vúros terii let{•re.
Bútya (Pest nl.): régebben Fajsz fiókja volt.
Beled (Sopron n1.): tulajdonosa. Hétnan Béla 111.
kir. kortnúnylanúcsos.
Hessenyszög (Szolnok 111.): régebben Zagyvart'.~kí1s
fiókja volt.
lh"késcsaba, „Sas": alapitúsi éve isn1eretlen, 1825·
hen n1ár fennállott.
Bokod (I\:on1úro111 ni.) 1888-ig a lalai Vi"trosi gyógytúr fiókja volt, ekkor anyúsítotlúk.
Borsodnúdasd: 1895-tül 190i-ig ()zd fiókja Yoll,
ekkor anvúsílottúk.
Budapest, Islc~1hegy, Eötvös-út 4., „~lútyús kirúly":
1885-Uil 1894-ig a „~Iagyarorszúg védaszszonya'· cín1ü budapesti gyógytúr fiókja volt,
ekkor anvúsítottúk.
Budapest V. ker. „Szííz ~Iária'' (Zoltán) gyógytúr
.Józs('r fiihPrceg udvari szúlHtója.

t<.:ll úl.

~

Budapl'st \'I. ker. „l\.creszl'' gyógylúr: B:iyt>r Anl:d
111. kir. knrntúnvftitnnúcsos.
Budapest \'II. ker .. :Kcre.szt" gyúgylúr tulajdonosa
dr. 11:1as ~Iikl<is. gyógyszert>sz <-s orvosdoktor.
Budapest \'III. ker. „Szent szív" gyögylúr IHOf>-lien
helyez!cte!l ide a budai vúrhól.
Buda.pe~t \'III. ker. ,.Csillag" gyógyl;ír tulajd<111osa
()rkl·n,'• Hugó 111. kir. korn1úny!'íltanúcsos.
Bud:ipest JX. ker. ,.Jó púsztor" gyógylúr tulajdonosa dr. Dl'l·r Endre ni. kir. konnúuyfc'jtanúcsos.
Cclldö1nölk, „Isteni gondviscll's'; gyógylúr l 9a2-ben
helyeztctcll ide :\lsósúgrlil.
Csabrendek. ,.Szent Lúszló" gyógylúr 1\101-ig Sii1ncg fiókja volt.
Csorna. ,.Kíisas" gyógytúr tulajdonosa :\Iarine<>r
.lenti Ill. kir. korn1únvta11úcsos.
I>ebrecen ... Kígy{J'' gyógyt~úr tulajdonosa :\Iiha!11Yils ,Jenc'i rú. kir. konnúnvfii!anúcsos.
l)ehrecen. ,,Núdor'· gyógyt:'1r -!úrstulajdonosn dr.
Sztankay Aba egycte1ni n1agún!anúr.
Dorog. „Szent :\largit" gyógylúr IHI:J-íg Bnjna
fiókja volt.
Du11abugdúny. „:\ludonna" g~·ógylúr 1H05-1~l07,
\·isegrúd fiókja volt.
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Reál és személyjogú gyógyszertárak egy.
máshoz viszonyított száma a megszállolt
területek nagyobb helységeiben.
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Megjegyzések a nyilvános gyógyszertárak
jegyzékéhez.

Alcsul (Fejér ni.) Füherccgi udvari gyógyszcrtúr.
Eredetileg Bicske fiókja volt, 1895-hen anyúsiloltúk.
Alsúsúgi gyógyszcrlúr 19:::12-hcn úthclyeztctett Cell ·
dö1nölkrc.
J~ajaszenlivánról a „Szent
Istvún" gyógyszertúr
. 19::3iJ-lian úlhelycztetctt Baja vúros teriilelt•re.
Bútya (Pest nL): régebben Fajsz fiókja volt.
Beled (Sopron n1.): tulajdonosa, HCn1an Béla Jll.
kir. korxnúnylanúcsos.
Bessenyszög (Szolnok rn.): régebben Zagyvarékás
fiókja volt.
Békéscsaba, „Sas": alapitúsi é\·e isn1crc!len, 1825ben 1núr fennúllott.
Bokod (I\on1áro1n 1n.) 1888-ig a tatai Vúrosi gyógytúr fiókja volt, ekkor anyúsították.
Borsodnúdas<l: 1895-tül 1907-ig (>zd fiókja volt,
ekkor anvúsítotlúk.
Budapest, Iste~1hegy, Eötvös-út 4., .,).Iút~'ÚS ki~·{dy'':
1885-ti.il
1894-ig a „:\lagyarorszag vedaszszonva;. chnli budapesti gyógytár fiókja volt,
ekko-r anvásítolták.
Budapest V. ker ..,Sziíz ~Iária" (Zoltán) gyógylúr
,Júzspf f<'.ilH•rccg ud\·ari szúllítójn.

Bud:ip(•sl \'I. ker. „Oktogon'; gyügylúr tulajdonosn
dr. (l:iúl Endre, \'olt ll<~pjóll·ti úlla111tilkúr. A
gyúgytúr 1922-hcn ht>lyezlel<'lt :'1! a hudai
:\!lila-kürúln'il.
1930-Jian a 'I'eréz-körú! 12.
:-;zúui alül 'l'cn.'.·z·l\Ül'Úl ;{, szú1n alú helyezlelelt úl.
Budapest \'I. ker. „Kereszt" gyógy!úr: Bayl'r :\11t:il
1n. kir. knnnúnvfíítanúcsos.
Budapest \'II. ker .. :Kereszt<; gy6gylúr lulajdonosn
dr. IIa:is ).Iiklós. gyógyszerl-sz t~s or\'osdoklor.
lludapcst \'III. ker. „Szent szí\'„ gyógylúr lHOö-hPn
helyeztetett ide a budai vúrhúl.
Hudape~t \'III. ker. ,.Csillngó< gyógytúr lulajdonosn
()rkl·ny 1-Iugú Ill. kir. konnúnyfiítanúesos.
Budapest IX. ker. , . .Jó pásztor" gyógytúr tulajdonosa dr. I>el·r Endre ni. kir. kor1núnyfíHanúcsos.
<:elldön1ülk, .. ls!eni gond\'iselt·s;' gyógylúr 19:t~-he11
helyeztetett ide Alsós<igrúl.
Csahre1;dek. „Szent Lúszló" gyúgylúr 1901-ig Sii1neg fiókj:i \'oll.
Csorna. ,.h-:tí.sus" gyúgylúr lulajdouosa .\larinel•r
.lenií 111. kir. konnúnyl:inúcsos.
flebrccen, .. Kígyó'· gyógytúr tulajdonos:i :\lihalo-

vi!s ,Jenli n'I. kir. korn1únvfiitanúcsos.
I>ehrcceu. „::\"údor'· gyúgytúr . lúrstulajdonosa dr.
Sz!:1nkay Aha egyelen1i n1ag:'1ntanúr.
Dorog. ,.Szent ).I:irgit" gyógytúr lHI:J-ig I3:1j11a
fiókja volt.
J)unahogdány ... :i.ladonn:t" gy1jgytúr 1H05 --IH07.
\'isegrútl fiókja volt.
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1nakcszi, „Szent 1Iihály" gyógytár 190~··-ig Fóth
rif1kja volt.
.
cr, „i\!agyar kirúly" gyógyszcrtúr lúrslulajdonosa dr. 'l'auffer (iáhor gyógyszerész, iigyvt~d
l's orszúggyíilési kl~pviselü.
. ..
yck, „Isteni gondviselés" gyúgytúr 18Hf>-ig l 1·
szacscgc fiúkja volt.
zlt•rgo1n. „Fekete sas" gyúgytúr h«r<'t·1.q1ri111úsi
tnC"gyei gyógyszert:\ r.
..
yek, „Isteni gond\·is(~[t'•s" gy6gytúr tHOil-ig Soskút fiókja volt.
.
.
1ktü, ,.Isteni gondvisell~s·' gyúgylúr: t89a-han e1~
gúltúk. 18Hl)-han Uszúdra hclyt•ztt'·k út és- 18~~/
hen Foklii fi(ikot k:qJotl. E jog ell~vii!!. 1n1re
Fukliit 1nint önúlléi gyúgysz1•rtúrl t•ngPdl·lyPzték.
Jrr{1• „i\lagyar kirúly" gyc'1gyt:-tr. 181i8--Ul2-L önúl\ú volt, 111ost Encs fiúkj:i.
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OTI és
az összes közkórházak részére
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Budapest.

(lyiinµyüs: .. Sziíz :\l:"1ria" gyúgyszl•r!:"1r. gyöki\síl<'I!
rC'úljogú. \'alószínlill'g 1()00 elején alapíln\l:i
az lrgahn:isrencl Egrrben és nnnl·t villék út
k{~sílbl1 (iyiingyüsrc.
(iyiír. „?>.IegYúilú'' gyc'igytúr. 16~0-hnn úllítotl:'!k fel
a jczsuitúk {·s 1 iH4-hcn 1ncnt út n1agúnt11laj·

donha.
(iyiir--l\údorYÚr<is. 19:1:~-lian helyt•z!clclt ide
( iyií r--·-Szahadh<.'gyriíl.
ll:ijós. tulajdonosn: :\farlinoYic.:h .J6zsef 111. kir.
kor1núnyla 11úcsos.
! l:ih·an ... >l<•gy:'dtún gyúgytúr: Ila!Yanhan a Kapul'inus alyúknnk \'olt nyilvúnos gy6gyszt•rl{1n1k
17..!9--~1788-ig. :unikor a rt'ndct .Júzsl•f csúszúr
1npgsziinleill'. :i 1-f('lylartólanúes a gyúg~·szt·r
lúri jogot nH~gvontn és a hatúsúg hl'zúrall:i .1
gyógyszertúral. Dt• llH;g ez éYhf'n lic\'es Y:°lrn1eg,Ye alispúnja kl·zigyúgytúr cngt>dt"lyl :i<l
IloYa\oyszky Zsig111ond gyiingyüsi or\'osnak.
--- „:\f1·gyú\tú" gyögytúrt 18-tfi-lieu. Ht\H. szún1
:dali. :i 1!elytarlútanúcs. 1nint szp111{•ly.iogot :ulo1nú11yozla (liirllt>r .lózsef gyúgysZ('rt"sznl'k.
lll'gyfalu. „SZ('Jl!húro111súg" gyúgylúr. l.SUli --l.SU8.
Súr,·úr fiúkjn volt.
l lt'jiit'snha. :\larlinlell•p, l. :d:'tlih :\l:irtinl<·!epnl·!.
JszkaSZl'!l\gyiirgy. „Angyal'' gy<'igytúr, c:súrrúl IH·lyl'zlelel! hlt'.
l\.úl111ú11esa. „.\[agyar J;ornnn" gyúgytúr. lHta-li:tn
heh·ezt1•!etl ith• Szulokról.
I~·úpol nf1s11yl~k. „ \ · öriis111arly'' gyógytúr
l 8H7 ·i;..:-

:\la rlo11 \'Úsúr fiúkja ,·oll.
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l\l•cskt•111l·t. .. Szt>ll t11únJ1nsúg·' gy úgy lú r. alu11ít:'1si
l·vc is1ncrcllen. dc 17-10-llen n1úr fennúlloll.
l\cllH'<-'SP. „Kígyó" gyógytúr. 18H-t--hen helyeztelt>ll
ide :\virbogdúnvhól.
l\.e:-.zthely. · „I~él oro~zlún'' gyógytúr. alapílúsi {·v1·
isnH.~retl1•1L de 17-!5-hen n1úr fennúlloll.
l\.rasziuikvajda ... Angyal'' gyógytúr, 1895-flU-11:111
:\:ig\ ida fiúk ja vol!.
Ll~ngYel.. „St•gílo 'sztiz :\lúria·· 1910-lH:i:-i. "I'l'\{'l
i'i<ikia volt, 19:-l-1-hen anyúsíllatott.
:\lajs . . . Segitü Szüz :\fúria„ gyógytúr, IlínH•sl!i1zúról helYeztelelt ide 192fl-hcn.
).J:irtinh•k·p. 1'ua.t-l1en küzigaigatúsilag llejücsnli:1
helYe!l :\Iiskolchoz csa!oltalolt. L. olt.
:\: 1gykúia ... Sz('nlll~lek'' gyógylúr. rl·gehhL·n 'l'úpiúhicskc l'iúkja Yoll.
.
..
-1: „
\l·ir•,··1r korona·· µyúgylúr.
1n2a-1g ha·
' ' ' r1. ' 111 n· „. 't>-'
· •·
!oz fiókja Yo!t.
.
, .. GtOIH1YISc
' 1cs
· „ . 1• <)')
H l"lsú1-,,'
:\:igyoroszi.
• :-·:-, - .t<J"l'3
••• ·
fiókja Yoll: 1n:·~-1-ben a11yas1toltak.
'.\ 11 gyszé1.1ús. „:\[agynr kirúly"
gyógytúr.
18H·1··, · 189i-i" (iúdoros fiókja ,·olt.
'.\Yl'r"esújf7llu ... Szent Lajos" gyógylúr. l8fl:l-lin11
· fiisz!~{·n· ('lll-!"l'df!lyez\l'.•k: ide 1HO·l-lie11 hl'lyt~~.
ték át.
:\'yirúhrilnY. ..:\lí'gYldt6"' gyt'igytúr. 102-l·-···lD~O.
· ?\yira~súd fiókja ,·ol!. HlaO-han any:'isitollak.

,.. ,„

:\yirk:~!úsz ... :\l<·gYúllú''

gyógylúr, Hl:!2-ig
:\yirh:1kt;1 fiókja Ynlt.
Ula~zliszka. „;\lag_var korona·· gyúgylúr,
18HU-ig
·ruics\'a fiókja volt.
.

j
a

i_11·•. ·

!11

!ii
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;,
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Pltpa, .. .\legváltó" g~·úgytúr. tulajdonosa I~arlo\'i!Z
Adolf, 111. kir. kor111ánvfiHanúcsos.
Pusztaszaboles, „íle111ény" fiyógylúr, l9:iO„-tn:12.
Adony fiókja volt.
Húkoskcrcsztúr, „Őrangyal" gyógytúr . .Júzsl'f kir.
herceg udYari sziillítója.
Hükospalot;i, „Zrinyi Ilona" gyógylúr, lulajdonos:i:
:\Hiller Vihnos ni. kir. korinúnylanúcsos.
Hicsc, „Szent László" gyógytúr, 192fi-hen hPlyt•zlt··
lelt ide Zctnplénagárdról.
S(1rsze11!1nihál~·; az 192:L évi jognyerles 1!)2i~lwn
letnohdoll a jogról. n1elyn<'k hPlyl·IH'. a11yagvógvszcrtür helyett, ·1928-h:in N:'1dastllad:"i11\·
ffókfakVnl cnged.c'lyC'Zll·k.
.
Sí1rszcn1J11iklós, „Szent i\Iargit", JH;{·!·hen úllu·lyl'Ztetclt Rúrliogúrdn.1.
SúrYúr, ,.Jfegvúltö" gyógytúr, lu!;ijdonns:i: Ec"iry
\Ti11nns nL kir. konnúnvtanúcs.
Szajol. „:\Iegvúl!ó" gyúgytú1:, 'I'iszapiispiiki!H"i! lu~
lyezlclelt ide 19:1a-hnn.
Sz<•ghalonl. „J\igyó" gyógytúr, régcbhen hclyezll'·
lett ide Kiirfislaclúnyhól.
Szerencs. „Isteni gondviselés;' gy6gytúr. l i-l l-hen
1núr adús\'élel túrgyút kl>pezte; alapí!:ísi Í'Ye
is1ncretlcn.
Szigel\·úr. „?\Iagyar korona;< gyógytúr, rcúljogúnak
l89i-hcn is111erlék el.
Szilas,·úrad .. ,;\Iagyar korona" gyógy!úr. Búnfal,·ún
fiókja \'olt, dc lu!ujdonosa bcsziintellP.
'fak!aharkú11r, ,,I\Iagyar korona" gyógytár, 1-.legya-

szúról helyeztetett ide 1923-Lan.
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"fisz:1doli, .,SC'gítsi·g·· gyógytúr. 1884-189-·1-ig fiókgyéigyszertúr volt.
'!'okod, .. I3únya" gyúgytúr, 192:J-ban hclyezletc!t
ide Súrisúp-Annabúnyúról~
l;_jharlyú11. „l~leni gondviscll-s" gyúgyiúr, Knkucsrúl helycztctctl ide.
Cillií, „Szcnl Ilona" gyógytúr, 18H8-ig \'ecsl~s fiúk.ja
volt, kl'söhh lc1nondás folytún 111C'gszünl. 1U01hcn 111inl ünúlló, újra cnged1'.~lyezlclctt.
Vizsoly, „Szent Antal'' gyúgyt/1r •. 1H27-ig Garadna
fiókja volt.
Z:igyvarl·kús, „Szentlélek" gyúg-y.lúr, rl>gchhl'n riúkja volt. Besscnyszilgön.
Zl'ntpl{~nagúrd, Hicse fiókja volt. dt• útnienclill·g
szünetel.

lni:iamuscularisan és intravenásan

adható calcium·késxítmény

Otrnutatás a gyógyszertári helységnevek
kikeresésére.

..:\gúrd, lúsd Zcn1plénug{1r<l.
Alhcrti-Irsa, l. ·Albcri:i és külön Irsa.
Al1núdi. 1. Balatonaltnúdi.
:\lsósúg, 1. · Csanúdapúca.
.-~púti, 1. .Júszapúti.
:\hrúny, 1. Alsóábrún\·.
Hajasz.cn tist vún. úthcl;·cztelell Ba jú ra.
l1alatoukiliti, 1. Balatonujhelv.
·
Harnnyaszal1olcs, 1. ~Iccscks;abolcs.
l~aranyaszcnlliirinc. !. Szenllürinc.
Búcsn1adaras, 1. ~ladaras.
BúcsYaskút, \. Yaskút.
l~únfal\'a, l. tiúdoros.
i)únl1cgyl'S. I. Nagyliúnhegycs.
Biharuch·ari. l. Súrr«tudYari.
lloglúr. 1. Balal1111l1oglúr.
CsillaghPgy, l. Bt~kús1ncgycr.
Csokonya. 1. EnUicsokon~·a.
C:St'1r. úthl'lyt•ztctclt Iszk~1szcnlgyürgyn"
!Jorozs111a. 1. l\isk11ndorozs111a.
Fclsiisúg, 1. Si111asúg.
Erzsl·hclfalY:i, !, Pcstszcnterzséhcl.
Fl•lpgyhúz:i. 1. l\iskunfélcgyhúza.
lladhúz, 1. llajduha<lhúz.
21
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llajdunúdudY:ir. l. i\'údudvar.
1fajduvú1nospl'1Ts. 1. Yú1nospl•res.
I Ialas, l. Kiskunhalas. ,
Ifcjücsalia . .\I:irlinlell'p. l . .\lisk1>!e,
I 1i1ncsh{1z:1. úthelyczll'h'tl .\lajsnt.
.Iúkóhaltna, 1. .lúszjúkóhahna.
,Júszkerekcgyliúza, 1. l\erekegyhúz:i.
I~akucs, úl11clyeztelelt lijh:irtyú111in.
l\alúz, l. Buclakalúsz.
l\arúsz. l. Nyirk:irúsz.

I\elcn\·ölgy. l. Budnfok.
l\enesc, l. Balalonkcnes(•.
l\i.scell, l. Celldö1nillk.
I.achúz:i. 1. 1\iskunlachúza.
L:ikitclck. l. I\ecskPn1l>t.
:\ladnras, !. Kunn1adaras.
'.\I agyn rszo1nh:i thely. L B:i ko11yszo1ul 1a lhl'l_v.
:\larlintclPp. 1. l lejiiesali:i.
:\l1·gvaszó. útlil'lveztet('!l 'l'aklnharkúnYru.
.\lezÍitarpa. 1.
:-;agybajo111. !. I~il1:in1agyl1aj11111.
;'\agyperkúta. 1. Perkúta.
:\únús. 1. llajdunún{is.
J\úgrúdkúllú. \. l\úllú.
Nvirhakla. 1. Bnkl:dúrúulhúz:i.
(J~lon1hóvúr. l. 1>0111húvúr.
l)n1111011lu1l1na. 1. Gyürsz\·lllJJ1úrlo11.
Pat:ij. !. Dunapataj.
Pl•s!erzs{'•J1('!, \. Pestszpnlcrzsl•!Jcl.
Húcpetn>, 1. l ·jpctre.
lil·kús. \. Zngyvnn~kús.
!\üszke, 1. Szl'ged.

·r,;rpa.

·

Sú1nso11. 1. llajdusún1son.
Súri.súp-:\nnahúnya. úthe\yl'ZYl' T(ikcidra.
SonH1gykélhl'ly ,, !. Kéthely.
Sopronn1ihúlyi, !. :\Iihúlyi.
Sol·oksúrp{•leri, 1. Peslszt•nlitlll'l' .
Szekcsii, 1. Ihtnaszrkcsií.
Szeinrs. l. Balatonsze111es.
Szentgrót, l. Zalaszentgrót.
Szent.János, 1. ?\Iosnnszenljúnos.
Sze11tn1úrlon, l. Gvürsze111Jnúrlo11.
Szobo.szló, l. llajcl\1szohoszlú.
Szovát, l. 1-Iajduszovúl.
'l'alatóvúros, l. 'fóvúros.
'I'<~tl·ny, l. Nagytétény.
'l'iszaalpúr, 1. Alpúr.
'l'iszapolgúr, 1. Polgár.
'l'iszapii.spöki. úthclyezh•tet! Sza.iolra.
l'dvari. l. Súrrl•ltJd\·ari.
Ugra. 1. Biharugra .
Cj.szcgcd, J. Szrg<'d.
l 'j.sziíny, 1. Ko1núrn111.
\'arsúny. L \'eszp1·én1varsún~·.
\·askúl. 1. Búes\'askút.
Vúrkonv. 1. 'l'iszavúrko11v.
\'úsúrh~l\·k11las. l. 1-Iúdn;ezÜYÚsúrlH·ly.
\'{•rilcc, i. ?\ógráclveriícc.
.
\'iirö.svúr. 1. Pilisvörösvár.
Za1núrdi. l. Balatonzatnúnli.
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:\fu111y, H<•JlH-;nY.

Magyarors%ág nyilvános gyógyszertárai.
(Az udnlok sorrendje ez: 1. ,\ helyiség; 2. ;\
1ncgyc; 3 ..·\ Jakossúg szú111:: az J\)aO. l~vi népszú1n·
l:'tlús szerint; 'l. :\. gyógyszcrtúr cí1nc l·s ha reúljogú, vagy fiók, ennek feltüntetése; ;). :\ gyógysztrlúr adnn1únvozús{1n:1k {•\·e; (). ;\ tulajdonos e~
;1z esetleges héric'í, vagy kczcl{i nc:vc. 7. Zárójelli{'n
az esetleges észrevételek.

182-1. E1nhl'I'

l<>Sl\«'rek, k.

Gyula.

:ljka (Veszprétn), 1. 28:i·!, Hen1ény, 188:J. Tre.rler
.lenő, h. f"ricdnutnn Sándor.
Alrt(I (Pest), l. :HJ15, l\incse1n, 1Hl1. ii:v. dr. Ucrbcrl
{)ftúné, k. /{lás:: J\állluí11.
Alap (FtÚl·r), l. ;n;;o, ()r:ingyal, lBl;}, Gergely .lcnr'i.
:llb1·rtfali1a (Pest). L :ia:-11, .\IegYú!tú, IH18. J\1•ri's:ll~ly .!dnos. 'l'cl.: Bp. 2-58B---li:_L
All1crli (Pest), 1. ·!2H;{, :\IegYúlt~. lOaO. Solynu1ssy

Ahol löhh gyúgyszcrt:'sr van, a nH·gyl~ {•s :i
l:1koss1íg szún1a csak :iz elsünt·l v:in fcltiintctvc t'.s ezekben a hclyist•gcklien a gyógyszcrlúrak Pllgedé·lyezésiik so1Te1HljPbt•11 vannak fel\·éye
Riiuidifésck: b = lH;rlc'i: k = kl•ze\ií; üt. =
iize1nt:'1rs: r = rPúljogú: gyr = µyiikösrPúljogú;
a SZl'llll'lyjog nincs felliinlelvc.

János.
..llcsút (Fejér), 1. 1781. .József núdor, l.SHü. (;11rk11
Ar1uid.
Algyii (C.songrúd), 1. :!850, Isteni goudYiselés, IH'.!:),
Jlri:l'S /-,,'le111t'r.
Alpár (Pest). 1. -!802. Őrangyal. 18H2. Pfalcz l~úl
n1ún örök. h. Cselkó .ld:scfnt'.
Als<idubas (Pest), 1. 2[>8·!, Hena;uy. 183H. ii:ti. F1i-

:\fia (Fejérj. 1. 40G7, Ön1ngyal. lSH:i. ,\'chcfflcr . ..111~
fal (Fiókkal Súrkcreszlúro11).
Abatíjs:<intó {Abaúj), 1. -174a, Fch{·r kigyli (r.)
1812. 1Ieisels ).liklós ürök„ k . •1Iciscls Jfiklós111;

Tel.: H.
.-\boújs:dntó l\Iadonna, 192:!. S:rtlau Jlihríly.
Abríds:alók (Szolnok), l. 7-Hl:J, :\!agyar korona,
18i3, /Jallha:<Ír Jónos.
:ll>ony (Pest), 1. 1().057., Szl•Jl\ lstvún király, 1Hl0.
Perényi Gyllla. ·rcl.: a.1.

(r.)

1-,,·111ber 1/éla.' 'f'el.:, 25.
Abony, :\Iegvúltú, lH::lO. Csc111ic:ky Frigyt•s.
Acs<t (Pt'Sl), l. 12XO. :\Iegvúltli, 1887 . .!11s:kó Gy11la .
..ldrícs (Heve.s), l. ·1100, ~Iegvlliló, (f.) 19;i5. llf/l'::
C:uppon Antal, k. ,)':a/Jó lsturín (Vúlnosgyörk
fiókja).
Arlony (Fejér) l. -l2GO, :\[egvúlt{),
181H.
\'r1jd11

A-\

<J

-)i

_<3

<'1

-:~1

5~

11ayy Sd11dor11é. h. C.~·u11ti ,'i':(llnJ Lds:/ú.
:lls<í11én1t•di (Pest). 1. ;')537. :\!agyar kirúly, l~lHi.
Perinyt•r ./~):se/.
Apagy (Szabolcs), 1. 220:?, Szent
Lúszlú, lH:?·l.
S:::t•nliurínyi Jenő.
:1pátfalua (Cs:1núd). 1. 5ü81. Isteni gun<lYiselés.
1885. L11krícs lris:l1í (Fiókkal :\Iagyarcsanúdonl.
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Apc (J-feves), l. 2946. Isteni gondYis<·lt~s. 189H. h't'sslt•r Gyula (Fiókkal .Johbúgyin).
Apostag (Pest). l. 2H87. I~ossuth L:ijos. IHOli. // 1•.
tényi !)énes. h. F"r"yrí Jlríri(/.
·
As:ó<l (Pest), l. ;)fiOO, :\!agyar kirúly (r.). J8;1;),
Hurgcr Zoltú11.

· '

As:tíd [slt-ni gondvbt>ll•s, 1H22. Pl'rin Bl·la. 'l't'l.:

/fri/;fr1/rirrí11fluí:(/ (S:1zolcs). 1. :.!·l·IH. ~lt·g\':'1116 (r.l.
18:Ht li:1f. .!1í11a /,rís:lrí11t··. k. <;aríl H1'·l<1.
fltd11ssouurir1110.t (:\úgrúdi. !. 11r);,1. ~!agyar Jd,rnna. (r.) 181H. nclH11111111 n<ik11s. '!\·\.: -l·L
}frtlr1ssff!ffJUl'lll11!. Sz!'11tll•l<'k (r.). 180.t-. !Uich!1·r ./('J1ií.
k. Pos[Jll!J Ti/Jor. 'l'l'I.: iil.
Halassayyarniaf_, Szent Antal. 1uat. h.iíh(lf111u l-,'/1·/;.

(l~on1úron1). 1. H25l. Szentll·ll'k. 1872. ( 1'rr!t1JJI·
. bos l\<il11Hi11 (Fiúkkal Gönyiin}.
Adánd (So111ogy). 1. t9a2. Őra;1gv:d, 1882 . .1/(1/o/('sl/

HafíllonalnÍ<idi (\.eszprl•nq. L 18:~:>. Balaton, l\II:I.
\\"ollncr Lip<Íf .
Ifrt!alo11boylrír (So111ogy). 1. 2l~Hl, l~c1ldogsúgc1s Szii1.
:\lúria, 18H l. Sárlory l.ajos. i Fiókkal Ba\:1!011 ·

Alrnosd {Bihar.1. !. 2:J2il. I\:igyú. 1HOfL /Joh.w1 ,\'ú 11 dor.

Halalo11ffjkajár (\'eszprl·111). L 2018. Turul,
J.chn•r :\lfr(;d. (.Fiókk:d Lt•psl·nybe11.J

Habúcsa {So1nogyf. \. 2l:Hifl. :\Ieg\'últú. 187-1. /)rff~'

fúilato11/iild11ár (So1nogy). 1. :12i. Isteni llondYis·.~·
ll·s, (r.:1 1no~l. Tr11uícs <iy11lr1 iirük. (l\ül'iishc·gy

2a.
..Íl's

István.

·

·

kovich Gé:a.
ffr1dacsonyto11u1j (Z;.da). 1. 2(};)(i. :\ngyal. 1Hl l. //11s:<ir J\riroly.
Haja (l3úcs). 1. 2tlH:t), Cdvözítíí. {r.) l 788. ii: 11.
ÍAJll(fSS!J Odii1111é. b. H't•bcr lh!n(:s. "!'el.: t ·-·-:iti.
llaja, Szcnthúro1üsúg, 1843. r;yarnutfi 1~·r11il. iii. {·,..,

k. /\rísa lrnrl'. 'fel.: 1-Sti.
Haja, Szentlélek. l8í0, !Jr. J/ukn111 Ltis:lú. 'fel.:·
l-2il.
.
lfrtjn_. 11..crt•s:I, 1885. <it'irínyer .!d11os dr. 'l'el.: l„·--·:2:2.
Haja, Szent lsl\'Úll. 1 HO.t, Uc:irl>t' (iy11lu üriik. b. \'1írruly Lajos.
Hajna (Esztcrgu111), l. 2188, Isteni gondvisl'lés. 188·i.
Koretkó Gl·za örök„ k. Hi/11•n1 · lof/á11.
Uako11ys:o111bathely {\'eszp'ré1n), 1. 1í91, :\Iadonna.
1916. S:eibcrliny l·'t•renc.

ielll·n.)
lUO:!.

fiókja).
!Ja/afo11j'iircd-fiinhí (Zala).
lh·uszlún (r.J, tiHí.
<'i:u. Orb<Ín ly11ár11t; l·s ./. J\oudcs U{>/a. k . ./. l\uPács Héla.
ll"laton-fiircd /a/11. L at.tsl, ~legyú\tú. 1H:.!:L Takács

.frínus.
D<1latonl.'c11cs1' (\'eszprl·111\, 1. 2-l5ti. Csillag. IHlK.
S:. 'frílh /\ríln1ánué s:iil . .\'i:nui·i rilnio. k. S:.
Ttílh l\álnuín.
Hrtlatonl.:ilili (So1nogyL l. :~180. GondYisell·s. 1~1'..!i!.
S11jú11s:::/\!f .!1·11ii dr.„ h. Uoli/s J<'n{;, (Fiúkkal llalatonújhelycn.)
l.:af(Jfonf1•ll1• (So1nogy), \. 21·li. Bo\dogsúgos Sziiz
\lúria \!'.). 1H2H. Sdrtury Lajos (Balatonlioglúr

fiúkja).
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Hrtl11to111111íri11 {So1nogy.l. 1. 8T><l. St•gítc'i \lúria (LI.
10:!8. Holi'lll<IJlll J:h11 l.rtjns \h1"!11{'ly fiúkj:11.
H"ltt1011s::t.~rs:<Í (So111ogy). !. 1-l-!H, Angyal (L). lH:IO.
~-:<ifiry <Jtlii1111é (Bnlntonszl'llles fiókjuJ, k. Fríl1ru
()cfiir1.
Hí1la/011s:c.~1Jt's

(So111ogy), 1. 1011, Angyal. Hl22.
Fríhry Udünné s:iil. koprís:1uti Csuluk J:clilh.
(l•'iókkal Bal:1l<l11szúrszó11.)
Hol al o 11s: l' 11/ yy<Jruy
(So 1 nogy) , 1-12-!. Ora ngyn I,
18H7, Jlis11lla l\.ciroly.
lJr1/atonújhl'l!J (So111ogy), 1. a1so, Gondviscll·s (f.i.
lH:la. ,)'11j<i11s:ky .lf'nií dr. (Balatonkiliti fiókja.,!
Hf//a/011:<111uírdi (Son1ogyJ. 1. l:Hl5, ~lagyar Korona.
1027. 11ité:: B<i11 :Írf!ád.
lfr1/ká11y (Szabolcs), 1. H82H. Fehér kígyú, 181i-L
Uofkrínyi J\rí/11uí11.
llo/111a:1Íjváros (Hajdú.1. 1. 148H4, Szl'nthúro111súg.
I85t>. Pálfy <;yula. 'l\•l.: n.
/Jalnu1:újr1riros. é)raugyal, 1807.S:écsy /h•:sii. T.: tX.
/J(l/tavár (\'as), 1. iUl. Isteni gondviselt·s. 1H2L
Sch<"ifl'r

Aladár.

/J(frr1b<is (Bereg), 1. l;):'il. Bethlen, 1H27. /\011tics
Lajos.
/1qrocs {Fejér). 1. 287fl, Hen1l·ny, 1H28 . .\lirJl)(Íc:
l 111re.
/frircs (Son1ogyl. l. it185. Igazsút:". 18(i·L l\oh11/ Pril.

k. l\iss Lajos. '!'cl.: 4U.
lfrtrc,o;, J.h•gvúltú. 18H:L .'·i:iínyi Fl'rc11c. 'J'pl.: .[/.
Horc:ika (Borsod), u. p. S:1jókazinc, 1. 101-:0. Szl•nl
l~)il5.

Jlarsú I!.dt'.
Hallonya (Csanúd), l. 12718, J.Iagyar kirúly, (r.).
t8a2. l\.a11fnu11111 Gyula. 'I'el.: -!2.
Szív,

/Jafl n /1 !Jfl_. , () ra ng)·n I. l ~Hi l . ,\'ar k1ult1 J/ <Í rif/.
/Jullo11ut/, SzPrt~le!, JH20. f\rrínu•r · f<'cr1•11c.
/1rícsafuuís (-llúcs), l. l l.000. Szenllldek (r.I. p.;;;;-1•
Pracfort .l<i:st'f.
J:ácsfflnuis, Sz1~111 lst\'ú11. llll-1. n1ínrti /Je::.-.;ii. ·1\·I.:
;)4.

!Jácsbokod (Búcs'i, l. .J.J.tO, Szent Erzsl·lict, 18!11.
f~'csu Zsolt".

,

/Jánhida (J{o1núro1n}.
l\.<irofy.
/Járó11d (Bihal').
Srí11dor.

1. O·l2·!i ·rurul, IH27. Zacluír

1. ·1l10, (Jrangval 18Hi~, S:l'ndn· 11
·

'

Dú/a ('J'olnaJ, l. :·IG8H. Szent :'dihúl\' arkangyal.
10:10. n·illy l\.rír11ly.
.
nci~fls:ék ('I'oln:t,!. !. 7:l:Hi, Szent húron1súg. Il'tHi.
(). 11 011!JrfÍc: Lajos.
Hrílya (Pesl.J. 1. :11\20 . .Szent L:'tszlú. IH2·L S::rís::
.'úíndor.

nl'led (Sopron). 1. 2Hfí5. :\legvúllö, 1802. né11u11 1
11. Gyula 1n. kir. korn1ú11vta11úcsos.
IJl'rccl (.i'\úgrúdL l. 2Hl0. A.1;gyal, l8H7. \·ass .ll'nii.
llcrckbiis:cJr11u;11y (Bihari. l. at88. Korona. 18.S!i
ii::v. ! 1 c•c:nlcl l\rírolyn1< k. dr. Pc•c::ofd A·rírnly:

ll1!rt'I11t'tlfl (BaranvaJ. 1. 2-tG:I. :\!agyar konina.
18Hfi. Tóth l\úl;1uín.
IJl'rcllyóújfr1fu (Biharl. 1. 10 ..SHB. Gróf Szt.'.·cht·ll\'i
18:·Hi. Puky ;\Jikl<ís, '01. Li11tay Afbl'rf. '!'el.: ;)·L· '
nf'rl'lt!JÓIÍj/alu. :\Iagyar koronu, 1897. 6:P. Traj<i/l(JtlÍls Anlal11é. k. \'i11nay Pál. Tel.: 2H.
Herhida (Vc.szpri~111). 1. IU.J.~t Angyal, 1.S82. !:11r 11 -

11yai Zsiy1no11d.

330
331
(Sornogy). 1. ·11~7. Sziiz ·::\fúria, 18HO.
i\'ríc:ifí11 /Jc::.sii.
n('.\'('ll!fl}!elt·l· (ll('\'l'SJ, !. :178(). S(•gíl{i ;..J:'iria. I!l'.!:1.
fl<'r:('/ll'f'

Soáru Uribor.
IJ1•sse1111s:iiy (Szolnok), 1. f>;)O\l. lst('lli gondvi.'it'll•s.
tnoa. \\'t•is:1·11hachcr / 1(í/.

(Pesll. 1. .JH12. Szt·nl Antal. tU:IL
C.wís:rír :111/r.1!.
fhikt's (Bl·kl·sJ. L 28000. Fehl·r hattyú. gyr. 182!.
Í:t'nt•dicfy <;y11la. k. H1·11~·dicly .lti::scf. 'l'el.: :ii.
H1íkés, Isteni gondYisel{·s. 1870. llru11·1lllf .lá11os.
H1;kás111t'{J!Jt>r

·rei.: na.

·

·

/hikés, Arany csillag, 18BH. <"i:11. ,\'pil::er .\likl<is111;.
k. <;o/dberu1·r f,11jos.
J](íf;és, Sas. 1H08. Szl'kt•ly Ferenc iirök. k. P11sl.-1í,·
L(ljos.
Htikés. Diadal. IH;J;i. l\01nícs fsl11rí11.
H1'k1i.'H'.<;u[Ju (B0kl•sl. 1. -19,;li·L
Sas.
{r.), 1817.
Hl•lhy Bl·l:~ ürök„ k. Ui:lhy l\droly. Tel.: ·l-0;1.
ni;ki:S('S((b(I. :\leg\'últó. l88fJ, Sihly l~rnií dr. ·rl'L:
2~·10.

lh'k(;sc.wiln1, Szent Isl\'Úll. 18H8. /frulics Eli•k.
//(''.'•;<'sc.„·<!ba._:_\rany kPreszl, 18H;). /Jíri11c:y L<ís:/1í.

il•!.: .-l-;)/.
n1'f;l'scsaha. Lutli{'r :\lúrton, Hlll2. :\lisp(tl Frigyi·s
üriik. k. /\(;snHírku /~'fck. ·rei.: -!-lfJ.
l:1;ki•sc.wrll(1. ll. Húkú('zj Ferell(', IHOG. J:adá Jlikliís. h. Uadrí f,ás:lcí. 'l'el.: :.!---Hl.
J:i'k1;.„'C.Wtb11. :\!agyar korona. lUl·L .-\lionyi /.ás:/ii.
Tel.: :1-\111.
lit;kt\scsaha. Szcnl ..\.111<d. 1H'.2:-1.
/Jo!t•sch
Jcí::.sr:[.
·rcL: -!--:;; 1.

néf1t~S('Sftlifl. }S!<'lli gondviSl'Jt~s, J9;1(l, l'Offjfl :\/lff//,
lféki!s.wÍln.„·o{Í (Békés), !. ·l:l8H, :\Iegv:lltü. 1\1'..!H. \'idonszky lst11rín.
·
Uékúss:cnlarulrás (Bt·kl·s). 1. Ht2a. :\l('g,·:'dtú. 18/!l.
Yi<la Üdiin.
llia_ (Pest), 1. :~72-!, ),fagya· koron:i. l8ü2. (;nnrl'i

·Ar111i11.
Hic1;/.:c

(Fcjl·r), !. 7fi9H. Őrangyal.

l8fi0.

(;iif1111•r

Aurél.
!Jicsl.:c, ;\lcg\'últó,

lH:I·!. /\11nács L<Ís:f<i.

Hiharkt•rcs::tcs (Bihar), 1. ·1271. SZl'lll lsl\'Úll JK;>H.
/Jánhidi lt•11/J.
/Uharnauubajn111 (Bihar). 1. -Hi50. SzP11lh(1ro111s:'1g.
18-18. korrínschcsi nú(': (iyiiryu dr.
/Jiharlorda (Bih:ir), 1. 1fi8;), An111\· sznrvas. 18!1:1.
/{iirlhy Pál. (Fiókkal l\agyrúh{•n.)
!Uliaruyra (Bihar).\. 2112. Isteni gondviseh"s.180-1.
Hary A. Zofl<Ín.
!Jocsár/(lplljtii (.:\úgrúd.J. 1. 21:·1ri. :\IegYúltc"i. 1n:12.
Lcnuycl Béla.
nodajk (Fejl·rf. 1. 2t:Hl. Szliz :\lúri:1. 18H2. Sll'fl·
llt'r .hínos.
Dodroykcrt'.'i:fúr
(Ze111plt"11L 1. 227H. :\Iegv:'dtú.
1Ht:·I. Szall1111úry l\.:'d111ún ilrük. h . .1/c:ei .!1í-:::sl'f.
Bodnas::.ilas (Ahaújj, 1. H80. Őrangyal. 1H2;1, l.u·

krícs l 111n·.
Hoy<Ícs (Borsod). 1. 2278. Szt•JJt Antal. 1HOH. Tra1il11
Alajos.
Hnkod (I\.on1úron1). 1. lli·l2. :\ngy::if: 1888 . .l/111' .. ,·-: :
.llil.:so.
Uoldva (Borsud), !. l!ilü, :.\[egvú!tó, 18HB. S('hr1·i~

ber Jliluíly.
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nonyhúd ('I'olnn). !. 7-l:lö. Aran,· sas (r.L 1820.
fJl;csi THkart!J,:·pén=lúr 0s Sll'r;Nt 1~·rni!t1·,~. Ti•l.:
D:J.

f
1
'l'el.: 8:1.
·
• ·11
r.
lfor?lct (Bites), l. :~751, ~Icgvúltó, 19.11. 1Fa1u/rrík
/Jonyluid, .Jézus szíve, 192:J. \\'r1jdits Gtj6rq

lrr:.sl'f.

.

11o:_sndn;frl,asd (Borsod), 1. 2777, Őrangyal, 1H07.
0:11. f1ro::t·r Lajosné, k. r;ró:::t•r !Je::sü dr
Biiy~Ut! (Vas), 1. 71(), ).Jegvúltó, (f.), dr. ]<ischi•r
.:'o-~st~f,. k: Sikó Andor. (.fúnoshúza fiókja.)
/Johonyc (So1nogy), 1. :!20:-l, (Jrangyal, I8H4. 'j'

loyh .!dnos.

·

.

Ruda/ok, Szc;ntlélek. (r.). 1816. Tr1111ássu Flrírirín,
k. Tan1ássf1 Dc=ső. 'fel.: Bp. 2-(l9G--l--L
Budafok-/{eh·nvölgy,. ·Őrangyal. 1923. 6:v. /{iss
.ló::sefné, k. Jlénues Bél°'
I
l!t1dakal<is:: (Pest), L 28:33,' Vil{tÖria, 1932. Ziper11
/{óroly, k. ll'ébt•r Dénes. Tel.: Ii.
·
Hudakes::i (Pest), J. fi099, A.ngyal, 188-1. f{iir111c11dy
Sándor. ·rcl.: 2.
Budaörs (Pest), l. 900G, Szent Ist\'Ún, 1871'. Túth
.lú::scf, fit. Cser11é11u Zoltán. 'fel.: 3 .

ffrt~

BUDAPEST, lakns:

1,0ű0.7W.

//jjfcske ('folna}, l. -!:lOO . .Szenllt!lck. 18HO. f)oiu1vif.,.
/s/v<Ín.

.

/Jönyrétalap (Győr), L :.Hl-10. St·gih'i ~lúria.
L. 1\'agy lJéla.

lHlri.

/Ji~s.<ir~•fÍny (Sopron). !. 2l 7:l, Szcnlhúro1nsúg, lH2H.
f · _7.11111bo_ru !!é~a, h. l\aríli 1\'ayy Lúrrínd.
nucsus:e11tlus:lo (Zala.). 1. 51:). Szenl Liíszlú, JH:\;).
So111oyyi /,ajos. ·rt~I.: a.
Itufril~tlfok.i' (Pesti, l. 191iHI. Kigyú. IHO:l. rarsrínyi
t' rr.
el.: Bp. 2-fHHl·-J;).

Ajánlja a

OVENALL fog· és
szájápoló szereket

I. kerület.
'J'úrnok-u. 22. Vúros (r.), l.H87. l~llö lslu<Í11 és neje.
'!'el.: 1-!H)2-5fi.
E.risztinn-ll>r 9. Segílii :\Iúria (r.), 1815. l1uda11011ifs
fcsfuérck, k. /frulannpifs /\0:1na. 'I'.: 1·-509-2ti.
Civiiri-út 8 .Hen1l>nv, 1Hl9 . .)':, S::iifs I-.:rnii. 'l'cl.:
· 1--531-14.
.
~\lkntús-ulca lli. ~Iagyarorszúg Vl•dasszonya, 188:>.
fléra11 Andor dr. és lh"\'ai SziiJHl.sy iiriik., '!'el.:
l-5:l8-43.
Isll•nhegy, EötYii.s-u. -l. :\lúlyús kirúly, 18\l·L
Schrnirll /Jc:sőné, szül. 1Ficsncr i1lárla.
Alkolús-u. :J4. :\lko!ús, 190H. lllt's 1~·c1c dr .. iii.
!Jo::ó (;é::a. 'l'l'L: 1-5:12-ltl.
llidegkúti-út 2. SzPp Ilona, lil22. l_\'er'iriis <;yu!a.
Tel.: 1-642-53.
Szeben\· Antal-tér, Szent Ilona, 1H2U. Pai.::::ek Jc111J.

Tel.:' 1-520-81.
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Ill. kcriilel.
.l'oi•"'tr-lt"r "7. :'.lúgvar l\.nrona (r._!.·. 17117. 1,{)nr11y
~· l ... ··1· l: l·,·11111iír lf1HJIÍ (t1okkal a :'.largil-

Bösziirn1l·nyi-út 0-!b. Isll'll szt'HH'. 1928. f)r. ,\'pcr/áyh Aladárné 1 !lni11iss Berta. 'fel.: 1-5-15--07.

( r!fll fl

i\'01nelYiilgyi-úl 5(}. Szenl Ag11Ps. 192H. l\'o/ff l.rtjos.
'f'el.: 1-;)-18-7H.

Csaha-utea 7. Csaba. lH:-15. 'l'únczos ,J{izsef iiriik„
üt. !1t·uu1.•s Gé:::a.

F~·i-11.

'27. Fekete 1nedYl' (r.). Hi88 . .11.•JH'S \'il1111i-;
ürök .. h. \'crt•ss Arprid. 'l'pJ.: l-f>l8-8U.
Fii-utca 5-1. Hótnai csúszúr (r.), 17H:L /Jr. /Jú11i:f
l'iktnrné és Hesny{; Pál, k. Hesnyű Pál. 'fel.:
1-517-8:-J.
:\largit-körút 27. Szent Isf\·ún (r.). 17H;). /\'1·r1u·f
!'dl {·s l\t>rp('f Páf11t~. iit. H(/lkrinyi /,ás:lci. ·rl'L:
1-5Hi-19.
Zsig1nond-11. 17. Grúnúlahn:t (r.). 180(). Irgalnt:i'i
rend. k. lfr1c:·wk /.(ljos l\t•lc111c11. 'I\•l.: 1---511----·ll.
Szl·11a-tér L Szent .fúnos, 189:-\ . .Janilsúrv Iv:·ni
iiriik„ "J,,. /'ois: .1/aryit. 'J'pl.: 1~„fllH--Ü8.
Szl•ll J\úln1ún-h;r 11. (;ró!" Szl·chl'nYi Ist,·ún, tHOl.
l Jr. ./ anoo il s né sz. .l/" rl o n Z s11: :~u /1 na. 'J'c Ili f oll :
t-525--2a.
Zsig1nond-u. lH. Púlfl\. lHll. Cs1í11ui !1nrc. '!'cl.:
l-51i\-80.
:'.!argit-kiirút 5·1. S!:1liszlika. 1D22. S:élf //01111. iii.
dr. SchIIl<'k Hl'fa. ·1\•I.: 1-~52;)-02.
()J:1sz fasor -li.L Vúros1najor. 192H. Csillau Príl. 'l'l'I:

···---"·'·"-"'"--""-

·'

••

~

. ,..

•

i

1/lOIH

~fIIO

,„

'>•

1-ll2.t-30.
.
ti)'>')
Sz{·11tendrei-út {•s \':ijda .1.-u. ~:~rok. :\qu.1,11~·11n_i.l . --·

r

'

"'';~-ar 0 ~

Bl·:~i--úl

·8n.

11 /' . '
e an1t

/1·

r •

l 1·1 . 1--li >8.„-·.) .
„

-

s'ze;ll Lukúes. lH'..lH. pi//•: f\nPfÍCS ;\(11cl<Ír. 'fel.: 1-H2ti--87.
.. l
ldn\\.\'. iu:1:L /)11(HIS 1;1í\'ürüsvúri-úl li'iO. l,risz us
hur. 'j'pl,: 1--H2fi-·1·L
l\'. keriileL
\„.
·~1 \';1rnsi (r·1. lH88. \'ajn11 .fú:sc{. h. /\1'at·1~u. , ·_:
, ; . •I • ._1--87'>.~,!i:J.
1/ll'll!J (1!Jllf(I. l l. :· ' - . ~
1787 \1(1/J!IÍI' :\llrt~d
Fl•J'ellciek~lere H. h.igyo \.g:i.),
' ·:
11{ · f fr
dr. l·s F/a{<ÍJl!J Os:krír, k. ,Uof11nr •· rcc < •

l-~559-í2.

Zúnla-u. B·L Szl'ut Alajos, 1H32. lJr. Hoyrítsu
Uuidcí. 'J'cl.: 1-ü·12-52.

UI 0 ~:·. '>·

szigeten)· I cl.: l--b.~.J-~O.
.~:- .'·i:l'nllc'írinr:i
. ,,s , 'J'-' -\r·inv prnszlan. 181.).
l ,i\ 1 • • 1• - U . • < •
- ·,. . 1-'i-to-:m.
l·,,
H' 1a. 1 ·1"
, '
. ·a·t ff)
18ifl. 7,f,or<t!f
'i
u't ·zi•'t't Szt•nt :\f,U=:-i 1 . · '
. l
.1 artil S-=:-i
• ' · · r·
fajo~ (·i III k{'riilell :'.a(;IJufo ürük., k. · o::sa '.. ·,.'
· •) 1(' 1o
;, '. .. I·orona "\'lÚr fiók.Ja). lel.: 1·-:- )~: ·. .
::--~·11 „
- \t't. 1 188'> Hirá 1~tp1111.
ll'll'lo11.
Lajos-u. 111.: ngyn, ,,_.
·
('') - ')-1
'l~~l-;lJ-;:-r-'l, Szl'nl Flóriún, 18Uil . .'1ris(·ls Akos.
• onan- l
· · · ·
. 'l'cl.: 1-G2ü-5i.
,
·-··{
„
.•
,
. • t {'()
Szent l\.erl'sZI. UHHL L1t11[/ .fo„~c ·
\'orosYan-u l · · ·
·rei . 1-tl22-28.
„
.
.
. . ·.· l . 'll -l'' Szt•nt Endrl'. t\ll l. lulll'r Zs1r1Szt•ntenl<rfe,1-l" 1·~,1:üj .. \· (;úsp<Ír Ar1uíd. ·rl'll'fon:

f

Tel.:

l-88-l--·17.
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l1\ \

i;\l
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'I

::1
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i1
1\
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Biis;-ön11{·11yi-út :14b. Isten sze111P. l.H:.?8. /Jr. Spt•r, layll Aladárné, 1-fainfss Dcrfo. 'I\•I.: 1-5-l;)-{)7
:'\(:lf1clviilgy~-út. 51L Szt~nl Agncs. 1H2H. n·olff /,ojos:
I cl.: l-a-l8-7H.
Csaba-utca 7. C:saba, JHai>. 'l'itnezos József iirük ..

lI L kcriilcl.
!1olgúr-tl·r 'i. ··:\Iagyar l\nrona (r.). 1 iFii. lhorny
(;yula örök„ k. ,1.i'chniiir //uyci (,fiókkal a :\largilszi~etcn). 'I'el.: 1--·H:l:J-iO.
l.ajo~-u. 28. Arany orn:-;zlún. 18i;). S:1·111liírinc:i
/lé/n. Tel.: 1-5·10-:19.
;\largit.szigel, Szent :\Iargil (f.). 18iiJ. 7.h11rr1u
. (;yulu iir{ik„ !:;. Já:sa /Atjos (a III. k<'riill'IÍ :\lagvar koron:i gytúr fiókja). Tel.: l·--21H·---10.
l,aj;1s-u. 117. Angyal, 1882. Híró lsturín. 'J't•lefo11:
1-H25-24.
Flúriún-ll'r H. Szl'nl Fiúriún. 18Ufi . .lll'isl'ls ..\J;os.
'fel.: 1-G25-5i.
\'iirÖs\'úri·Úl UO. Szent Kereszt. l\JOU. l.rí11y .!1í:s1·[.
'l'el.: 1-022-28.
Szt•ntcndrci-út ·12. Szent Endre. lllll. /\'il/1•r 1.siy11101ul l~r11ií iiriik .. k. (;úsprír :ir11ád. ·rl'll'fo11:
1-1\2-l-i!O.
Sz('n\eIHlrPi-úl l•s \·ajda .J.-11. sarok. AquiIH'lltll, IH2~.
K. Jli;s:árus Jll'f<Í11ic dr. '{\•\.: 1-··fi28-·--·5l.
Bt'.·t·si-úl 80. Szenl LHkÚ<'S, I\l2H. uifl;:: Í\·1111rícs :lludrír. 'fpJ.: 1-H2H-8i.
\'{irÜs\·:'1ri-Úl };)(). l\risz(!IS kirúly. HJ:la. /)11/)()S l;fÍ.
fH1J'. '!'el.: 1--(i'.2{}-·l·L

iit. llcyyes Gé:a.
II. krrlilel.

1

Fii-u. '27. Fekete 1nedvt• (r.). Jl\88 . . lt•iH's \"i!nio-;
iiriik., h. \'crcss Arp<id. 'f'el.: l-ú18-8H
Fií-ul<·a ö-l. Hó1nai c-si'1szúr (r.), 17H:L /Jr.· /Jríui:/
l'ik~or!1é <:'s lh'.'ill!f{Í Pó/, k. Bcsnyii Pdl. 'l\·l.:
1--nl 1-8:.J.
Jlargit-ldirúl '27. Szt>n! Jstvún (r.). 17Hfi. 1'' 1·rin·/
/l(í/ 0s l\t•rpcl Prí/111~. iii. Bfllkánui /.,rís:l<i. 'J'{'I.:
l-5Ill-!9.
Zsig111ond-11. 17. Grúnútalina (r.). 180fi. Irg:liina'i
rend. k. lúrcsl'k /,(fjfls /\'l'f1·1Hc11. ·rei.: t ---.:ll t-„--„17
Szl;llH-lór l. Szent .Júnos, l8fl:L .JnnilsúrY J,·ún .
iirök .. ·k. l'ois= .11(/r[Jil. ·r('l.: l-·-511i-ÓS.
Szt•ll h-:úln1ú11-tl~r 11. Ciró/' Szl•chl'n\'i Ist,·ún. 1001
l Jr. .! a 1111Pi f s ru' sz. .l/ orl o 11 Zsu: ~a 1111a. ·re Jpf 011 ;
I-525--2a.
Z.sig1nond-u. lG. Púlffy. 1Hl l. Csá11ui /111n" ·rei.:
1-515-80.
:'llargit-kiirúl 5·L Statisztika. lfl22. S:él/ flo110. iii.
dr. Schulek H1;/11. 'l'el.: l-;)2.~-02.
()]asz fasor -13. \'úros111ajor. 1H20. Csillru1 Pál. Tl'I:
1--55fl-i2.
'
Zúrda-11. :J4. Szt>nl Alajo:-;, 1H32. Dr. Uo[!tils!J
li11idci. 'fel.: 1-5·12-52.

I\'. kcrii!et.
,.úei~u. :l·l: \'úro.s.i (r.:1. tt:~~· r.r~j1111 .l<í:sl'f. h. 1\1'·
111c1111 (,yulfl. ! el.: l--812--·-ha,
Ft·n·11ciek-lt•n• H. Kígyó (gyr.), 178i. J/o/1HÍI' :\l[n"rf
dr. <;s 11altí11u (Js:kár~ k. Jlofnrír .·llfréd dr.

í

.

],>,,_
L~·---·

.i

<·d,.:f .

Tel.: 1-88·1-·17.
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V:íci-u

;i

;-...-. 1„y

r · ..

és Ifif'.~=· .:i~fliil~.n;~~:IJ. (i~.~~{(~Jl .. :\'ayl'( .lstvri11 dr.

Prohászka ()flokár-u .;· Oi·ti•zl··-·1(0.)
(j /" ·
' -·
-· •lll r
1 iH·!. S=iikl'
l on, k. ,)'::.<•nfpéter11 Pú!. 'f •I f' '·.'
1-832-fi,~_
.
e e on. l-8:l2-G8.
1

•

Vú1_uhú.z-k(!1:u1 1-L Feht>r kereszt.
• Arnun. lel.: 1-845-00
. 188;), ,y,;IJ1t·fb
h.ossuth
I
·1
·ios
•J•>
'I
·
·
.
,, ""' . . - 11 · --· .n uzeu111. 1H10 f ;/, ,
,.1n.11. I el.: l--8-U3-{ig_
· A< t rt r /:'r\·ac1-u. 57 . ..:\esculap 1911 '•)'·/'
1-853-lG.
, . . , ast l lrnre. 'J'ei.:

s

.

• z,e,rY1la-lér ;"), HelYúr,,_„ 1·, l'l'J'J \
_,
'--· ''ayy //élrt d1·.
I e.:
1 I-82H-i'>
Eg:-.:et_(_~n1-tér
;). PŰ~llHÍ11y. Pé!<•.1·. l'.128.
(
I
;\'1'/ll('S
i!JOI'[!!J <r. 'fel.: l-8-17-IO.

\'. k<-riileL
(iröf 'l'isza Is!Y(111-11. 7. I.ijHÍtvúros1' ( ) I"
to · / · / · 'I'
.r. · oOl. /'dr~
. . ':~,,:as=. u.

(110.t

l'l.;

1-SJ:j--82.

J 1.sza Istvún-11. 2·!. .\!agyar kirú/v

Aladár. k. A'u11úcs An<i<•r.· (r.), lKOt.
I--KOi-O;J.
·reJefo11:
\\\•kerle Súndor~tL ·>1 s
- '.' zii'.- .\lúriu (r.J. IKHO. Zol!ún B1··1a iiriík .. k. Z11lta11 (;11lin1•1 <Ír 'l'••l••I' ,
f\ornuis

l--2:Hl-4ö.

·

··

·

·

u11.

Vil11ros csú.szúr-út HH. I\!oti!d 1.... - . .
'I' 1
, o1u. r;uho,,· l.r11·,,,.,·
I
. •< ~-

e.: l-28ö--HiL
Szent Lajos. 1885. I ll>d(•rvúry 11 ug •
11
dr. orok., k. J.'i!t'p íh'fo. 'I'el.: 2·-000----29.
Dnrotty:i-u. 1:1. Szerecsen. 188H. Flarnrn /sf11rin.
\

:ici-ú~

.?O.

'l\.d.: 1-82i-22.

:\údor-u. · 2·1. .-\.rany kereszt, 1888. f~ckfft' Zollrín.
'fel.: 1-2Ha-·-87.
Lipúl-kürut 28. Fehér ..sas. 18fJO. l\.t•rpcl l'i//nos,
'fel.: 1-22a-11.
Yisegrú(li-u. lH. Nap, lHOf>. flon1útfl :111/ul. 'l\·l.·
2-925-29 .
Lipól-kiirut 7. Urúnia, 1B07. Gruber Arp<íd. Tel.:
1-17:J-fiH .

. V.úci-úl :-l-L Fcrdinúnd. 1912. R<ith .llanri. '!'el.:
2-91 Cl-2H.
Búthory-u. lö. Búthory, 1H12. \'ú11u1s (;yula. ·rei.:
1-l:lfi-12.
Pozsonyi-út 2a. Zila. lHl:_L 11::11. ,l/(lrfn·rat•r Gy11/<Í111;

h. f'isclt1·r Pál. '!'el.: 1-·-228-00.
BúlYúny-u. H. Bazilika. 1H2a. A111hr11s ,\'1i11d11r.
Tel.: 1-1:18--~í.
\'úci-út Ö·L (iJolius. 1H2(i. Fiill'fJ .-Íynsfn11 dr. '!'cl.·
2-921--00.
Falk :-.Iik.sa-u. Iii. Orszúghúz. l\1'2H. l\.ocsis /111rl'.
'f'cl.: 1-HiS--18.
Pa1111onia-u. 20. Palla.s .-\thl>IH'. 1H2H. l\.1•11dc l:'r·
11in. '!'el.: 1-Ui8-Uó.
f,{·grúdy l'úroly-11. :-17. I-l('n.'l'g B:illhyúny Lú.'izlc'i.
1na:-1. /J(lrr11llfli .!rínus dr. 'l\·!.: 2-Hl!i-{iO.
\'l. keriilel.
Kirúly-u. 12. Szcntl{•Jpk (gyr.). 17Hi. Szenllt!lt'k
gylr. rt.. k. !Járnik f,ajus. 'J'el.: l--Ul0-02.
'l'en•z-kiirul :L ()k!ognn (r.). 178{i. Gruíl E11dr1· dr.
v. úlla111tilkúr. Ii. {'(lss E11dn•. 'l\•l.: 1 -187 · 22.
Andr:'1ssy-út 1. i\údor (r.), 18'.-1-1. /3r(ltfll .l!i/;f1í:·
Tel.: 1-106-03.
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'J'en>z-kiirul 22 . .Scgílii 7\Iúri:i, 18Hi. f'('Jlffllt'.'i 11/iksrt.
'I'cl.: 1-22-1-i'J-L
.
h:irály-u. 88. Isteni (iondvisell·s, 18i2. Jlffjos P1if.
'!'el.: l-2H.f-2:i.
,\ndrússy-úl 8·1. J\ercszt. 1881. /Juucr :111/rlÍ dr .. iii.
id. 13ayrr Antal. 111. kir. kor111únyfiila11úcsos.
'!'el.: 1-225'-·-85.
'l'en'z-körul. a7. Szent Gyiirt'Y· 188G. J\iir11yt'i l'tif.
Tel.: l-28U-H.
Andrú:-;sy-út 2G. ()pera, 1888. Lrí111 1~·11·11u;r. 'J't>L:
1-246-:J.5.
Ar0na-út 12-L I-Iallyú, l8U1. Rrí::sauiilyyi L. Jlr1ryit,
k. ,\'pery,·lu Uéla. 'I'el.: 2-Haa-Ol.
.\ndrússy-út 55. Szenl Bertalan, 189H. f,rH/ti11yi
:111rlor. 'I'el.: 1-212--:-J:L
1I u11gúria fclsiíkiirút HO. Fclil·r gala111l>. 1!Hl!.
,)'fraus: Ar111i11. 'I'el.: 2-fllfl-:lt.
Szondy-11. 52. 'I'urul 111adúr. lHOl. ri:v. 1\·rír11ly Ar·
11d1111ú„ h. J„'r<l6s lslvdn. ·rl'l.: l·--2:.!n-~-8'.!.
DPitk l;'t·n·nc-ll>r Ii. Deúk FPrcnr, ll"JOfi . .\':1'its Pril.

TPI.: 1-29:1-01.
IIungúria Fclsiíkiirut 10·1. Szahadsúg, lHOi. IA1111l>cry .!. l\·árPlfl. 'l'cl.: :.!--SHH~--lfi .
..\11drÚ!'iSY-Út uo. c;rúf Andrússy UvtilH, Hl08. \\'ill1/Ufllll. /~lc·nu;r. ·rl'l.: 1-2L):-..-2i.
Xagy111ezö-u, :~8. Erzsl•hC"t kirúly111'. IBOK. Sch11'1·k
l/('ÍH dr .. h. /Jub11sik F1'rcnc. 'l'l'!.: l-10:1-0-1.
Szondy-11. '...!:L \'iiri'ls111:1rly ~lihú!y. tUOH. /Jauer
<;uiiryu. 'l'el.: l - Hi8 --lH.
\'(1ci-ú. 12:1. IJa11uhíus. 1\110. !lft;s :\11f(/I. 'l'cL:
~'.---Ulfi-37.
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l\irúly-11. :!8. C:irilas. IHtO. lsprín .f1•11ii. 'f'pl.:
l -14i-68.
Vil1110.s cs(1szúr-11t 29. Vil1nns esúszúr, 1H1 l. S:ékt'Í!/ Sándor. 'I't>l.: l-2fl-1-i-1.
\':íei-úl 87. Pht1nix. Ull2 . .lf/11Ílsriry /,ás::lá. 'l\~1.;

2-913-28.
Lfiviil~l<~-tl!r fl. F:1sor. IHOtL flojd11 .l1i:s1•f. 'I'('l.:

1-2i0-60.
\'i!1110.s esúszúr-úl ll5. :\yugali. IHIH. /\úln1rí11 /Jélrr.
Tt>I.: 1-139 -iiH.
Pnd111a11iczky-u. <iH. Pochnaniczk_v. 1922. f-lrul:sy
/:'11dre. iii. r;e/l'i (lyulo. '['pl.: 1·--lflfl-fi.f-.
Szent Lúszló-út 8:>. P('!iiri, 192;{. Pt•lhl's lsl11rí11 dr.
·rcl.: 2~-HOI-.- -J:i .
\'iirös111artv*li. aH . .-\ra11vka!úsz. lll28. l\orilsú11s::ky
Ol!rí. k. · A'orilslins::kÚ Fikft1r. ·rl'l.: l-215-60.
'!\~réz-körút 5H. Budapest. IH:Jo. I>r. ,.líflhné Hl'rff
l\ololin. k. dr. f:'rdt·y-nrú::111í Hery Jloydrr.
'j'pl,: 1 ·--2;)8·--85.
\'úei-út -~H. Ll'h('!. lH:.!H.

/\'or<Í11i l11llú11.

'J'e!.:

2--HlH-·nO.
Ht•k('-ll. l. Bt•kt•. JH:l-1. Talár .lrí::sl'f. T<'i.:

2--Hll-13.
\'11. kerii!t•t.
J:úkóezi-út 10. \-h•gvúll6 (r.). 182H. ii::t1. i'l'rcs lú·11iíruí, h. P11p1icr .Trí::sej. 'l'e!.: l--··120-2:-J.
h:irúh·-u. 5:-1. Szent 'l'pn"zia (r.l. 18:-li. Frllu<li Jcnii
és ·Hr'ihrn Jliklris. k. Faludi .!enií. '!'cl.:
1-·IOH-H·l.
llúkót'zi-út 88. 1\ereszt. 1882. floas 11/iklús dr. 'fel.:
1-315-56.
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ErzsélJet-körul 21. Viklória. 1885. Hdc: .lc11ii, iii.
1Fifln1an11 Oflá dr. ·rei.: 1-421-78.
'l'hököly-úl 28. Szent l·fprtnina. 188H. Funk .fti:sc{.
Tel.: 1--:JH-li.
J)a1njn11 ich-u. 1. :'\Iagyarnrszúg Y0dasszo11ya. 1888.
.!uliás: ;\/<ir/011. 1'el.: 1-335-55.

1':rzs(•hel-körul flH. _Hunnia. 1890. /\alán (;y11!11. iiL
Balló Lajos dr. '!'el.: l-3A8-4·L
l\úroly kirúly-út f>. r>iana, 1895. Erényi /,ris:/1í.
Tel.: 1-:JH\-19.
Dohány-u. 88. Apolló, 18H7. f;rii11fl1ald <;yu/a. 'i'l'I.:

1-3:JO-ii1.
István-út 17. Flóra. 18~Hl. H/11111 (;yulu. iii. Cs11f1Í
Sándor. h. r;d/>nri \' íl /IJ(JS, '[\~\.: t-a 1-1-·-0fi.
\\'cssel(•nyi-u. 30. hr. \\'pssPll·nyi, 1901. ii:P. ,\l11dri1
Lás:lánt;, b. Hosi<Ís Ell'nH!r. 'J'el.: 1--~25-7(i.
Doh-u. 80. Fortuna. 1902. Bodnár .!cnii. 'l'l'L:
t-:S1il-i!4.
'I'hökiily-út 21. Arpúd fejl~dele111, HlOi . .'•i:t1ln1dy
.fri11os. ·rel.: 1-·:H-1-i·L
Bcthlcn-u. 8. Fcrr11e .József, l\HHJ. S:ékelu lr11r1·.
Tel.: 1-3 H-92.
\\'essclényi-u. no. Glória. 1910. !-lt•lll'r f,ú.~:lrí.
·rcl.: 1--::l1fi---8H.
l)an1jani<·h-u. :HL Da1njanich, l Bl 1. J/i•s:lify .l[IÍfyús. 'l'cl.: 1

it-lH-l:L

E.lauzúl-tér 1. Klauzúl, 1912. l/t•sscr :l11tlor dr.
'l'el.: 1-·l2G-liH.
Garay-ll·r lH. Garny. 1912. botfai f/iifllis [,ás:/rí.
Tel.: 1-323-:19.
Erzsébet-körut 6. Corvin. 1022. Feny\'es Zollúu
örök„ k. Liehrnann De:sii. "fel.: 1-:172-2ti.

Iler11úd-11. i . .Szt•nl :\liklús. 1tl22. Böhm /yntic.
Tel.: t-<181--·HO.
Haross-ll'.r l·L l\t'k!..i. 1!122. Ht'fr::.ru111 I\ríroll/ 1:...,
dr. /Jobrilné. 'l\•I.: l---:1;,1.1~-~··l-1
·
·
Hú'.\.Óc~y-í~_l il~. Arany szarvas. t92:::L flahís:: Hé/(/,
ui. .'ichor11111s:111;r :lladrír, h. llirschorn ."in!r11111111
Tel.: t -:!04-·lií.
.
H<!l.tc11hille1:-~1. H:~·- .\linerva, l~ll·L Spit'[!t'l (;yulo.

lel.: l-,l.l·l-a1.
floh-u. 2-1. Kazinczv. IH2U. ,)'iklósi /lenrik. 'l'<·I..
1---lfi8-fiH.
.
.\Iurún.\.·i- t•s Elt>n1l·1··1< . .,,c,·11·11!,·. I'll'lll. t<1·1• • Í), ; ]/ (/(jfl!J
·

A.tÍ/nuí11. 'l\•J.: l··--„:J8l-·"·l·l.

;:Ijf

,,,ii1

\' ll I. keríilcl.

i~

Baross:u._ ·~-1. .Szt·n.1, szh· (t'.). 1 itil. ö: 11 • Sperql'llf
lu,11·~·11~' es fHt, vtil': (;(;ryö Tibor dr., k. Spt'f~ft'Í;f
lela11e„ .!~a/í.'ay l~r:séfJ1•/. 'J'eL: t-:-HlH-OIS. ·
:\luzt·un1-kurt~t, 18. :\!agyar korona (r.), liHO. riti~:
.llalolcsy Ar1roly dr. és 11ejl'. k. P. J/atnlcsii /\.<Íroly dr. 'I'el.: 1----:IH8-25.
·
.\lúria
10. Szent József , 18'>, -t1 • •l'-/·
11
. 1'I'cri·zia-tl·r
· 'I'
1_ ,a i1
I .as:: o. el.: 1-a2;>-fil.
llú'.\.ÚCZ):-út .~~H. <;sillag., ~8ii3. Orkt~ll!J f-/uyrí 111 . kir.
kor1nanyl olauacsos. 1el.: 1-:120-33.
.\lútyús-tl·r :-L Szent I~e1·l'sztt"ly. 1882. Filti Jlinos
dr. 1'el.: t -a24-i2.
Hükk S?-ilúr~l-u. 28. Szent Lúszlt'i. 188-1. Stei 11 i'r
O.dmr. 'lel.: 1-301-·t:l.
.Uornanelli~u. 12. Illés prúfl·ln. 1887. Adler Tilia·
rnér, h. 1-/ofl'r Antal. 'fel.: 1-:-345-22.
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.József-kii1:ut ().t, Apostol. l8Ha. C::ukor I.<is:/lí.
Tel.: 1-339-84.
.
Népszinház-utca 22. Szent :\Iargit. 18Ha. l\ortí11y1
illikl<is dr. ·rei.: 1-:1:18-:HJ.
Baros.s-u. 12B. Kúlvúria, 18H.J.. Pn·isich l\rírol!J. ill.
J\onrád <l!'•:a dr. 'I'cl.: 1-:110~-2·L
Húkóczi-lér 2. Szent Péter, 18H-L Pikler <;yiiruuTel.: 1-:·l0\J-·:l2.
Prúler-u. 4fl. Szent Csalúd, UHlfi. \Fébcr /Ji•:sii dr.
ÜL J{as::lnt'f Srind(Jr. '!\•!.: l-il02-80.
Húkóczi-út 2:1. II. Húkóczi Fl'n•nc. lHOil: i:'fl'k
illiluíly. 'fel.: 1--1:21-2H.
llúkóczi-úl Hl. Szent Hókus. HltO. Hriill Arulr<ís.
Tel.: l-40G-34.
'l'elcld-tér :l. TclPki, 1H18. Jf(/flrcr Aruu11ul. 'fel.:
J-:l7:l-lli.

Szenlkirúlvi-u. 22. Szanalóriu1n 1H22. li:u. S:1'1ulrci Búl;í11l;. ·rei.: 1-aaO-liO.
.
,
.
:\luzentn-krl. 2. \'úroshú;.:. 1H22. Ut!lhcly1 .lo:st'/.
iit. Sah1111011 .ft•nii. 'fel.: 1-i34~l-f>7. .
.József-körút -!O. .Júzsct\·úrosi, 1H22. .l/ olrll ni~/({,
ül. IJútori F1•r1•11c dr. 'l'el.: l-:19~:-H2.
..
Ihiross-u. 111. Baross. 1~122. Csató Sa11dor, k. <1r1bori G11üryu. '['el.: l--310-2i.
'
·1i'
1 •· '[""
~l·pszinhúz-u
. .-11.
vovoz1
c1, JC)')')
. --· ,\'d.C/l'ft• (i1\:r1.
Tel.: 1-:l83-7l.
.
.
.
József-körut 10. Zrinyi. 1H2;}. Í\rtl111ar /sf11r111.
Te! · 1-:l\14-38.
Karpf~n.stein-u. 21. :\agy111agyarorszúg. 1928. A/1mann Aladdr. ·rel.: 1-:158-71.
,
Bnross-tér Ii. Gróf Apponyi Alhert, 1H28. 13l'r
Sándor. 'l'el.: 1-·148-üH.

.!úzst'f-kiirut 80. N:1gyholdogasszo11y, 1928. J)iinuJlr"ir !.rtj11s rlr. ·rt'I.: l~-·4:·1·l·-·-O:I.

JX. keriilel.
f'!liíi-út :Hl. A.ngyal

(r.). 18·1i. Lfíchcrf'r T(/l/HÍs.
'l'cl.: 1-8H2-3·1.
Cllö,i-út 5H. Szent Ft>renc, 1872. Ci111•r 1.oltán. 'l'el.:
1-:t(J(i-!i9.
Fcrenc-kürul 22. Púdttai Szent Antal. 1879. J•'1•/;f'/1•
A11clor. 'fel.: 1--8G5-HO.
Húday-u. 18. Jó pásztor, 1886. Deér J~'ruirc dr. ni.
kir. konnúnyfíítanúcsos, az Orsz. I\üzegt\sxsl·g. ügyi 'l'anúcs r. lagja. 1'el.: 1-SHO-OG.
lJI!iíi-úl 105. Sas, 1888. A"ún Aladár. 'fel.:
1-401-Sö.
Soroksúri-út 70. Szent Annn, 1892. Pandula .fú=sí'f. Tel.: I-iJI\J-30.
:\lester-u. :-18. :\Iadonna, 1889. l\1•111plcr11é P1ífl'r
Margit. Tel.: 1-:JOS-10.
Ferenc-körút 2. Sanitas, 1911. E1nún11el Gt>za
örök„ k. E111ánuel GJ=a. 'fel.: 1-874-4.a.
C!liíi-út 87. Stefánia, 1911. 1Ve11uí11yi 1Vci11dor.
Tel.: I--:l:lS-32.
Lónyay-u. 5. Duna, 1920. J(assai Artur. k. Csillat/
·
·
György. Tel.: 1-88:!-48.
Gr~f 1-lt~llcr:u. 4~; ~·~aller, 1 ?2~. 5._c!1ttbcrt Arnold,
ut. l.Ats=lu .lcnu. lel.: l-.~8b-a1.
Üllői-út 121. Gizella, 1922. flrabéc::y Os=kár dr.
1'el.: 1--122-i6.
11'erenc-tCr 1 . .Jó .Szív, 1933. özv. dr. Eibacli J{ornélné, h. (;on1f,os Zoltán. Tel.: 1-391-ill.
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1

Gellért-tér 1. Szt•nl Kl·n·szt. t n17. Tt•rruíjyií
2---IlH2---H2.
Lcnkl~·ll•r ·I. Arany sas. 1H20. /~'nft\fiii ]J 1·- ."
0111 ~
'!'cl.: 2-J)ü7--4H.
.
-·~ .
llorthy' '.\Iiklós-út 128. Szeretet. IH22. F 11 brilius
fle11rik1u' 1 s:iil. brírú Synlinis //r 1111 1. 'J't'I.:

Sze1~t

kcrii\1~t.

Jo:s1•f dr. '!'cl.:

Bí:lst)-.Júszlicrényi-út 7. Isteni gondvisell'.s, 1870.
Ftíc:únyi Jst11ú11 dr. '!'el.: 1-4:18-Hl.
l\úpolna-u. 1. Arany sas, 188. ,l/a1111 Gé:o dr., iit.
.~::<Íntó 1111r1·, k. J/ann (;l~-:a dr. ·rei.: 1---·l\ll-H'..L
!~<'repc:-1i-út 128. Szent Vendel, l8H8. ():n. l\.uda
/sloú1111é 1 k. J\uda I.::r:s(•{n•l.
Cs:1l:'ul-11: -l·L ;\lútyús kirúly, 18\Hi. Lc11<": .lú:sl'f.
{lergcly-11. -Hl. Szent Katalin. lHO~l. Fi11c:I' /s/PrÍH.
Tel.: I--l88-81L
<>rczy-út -l7. ()rczy, tüll. Ifj. Orllt~n11i nt'lr1. '!'el.:

2---li~)-l-21.

Fchl>r,·:'1ri-úl
T;·rl-z., 1lJ''H
'{
,82.
, Lizic'ii Szt•nt
'
• -' · /' . f' lll'SI)'fl!J fi e a. J cl.: 2-5H0-·1Il.
Budafoki-út
Sz(•nt '·\n!·d
fi'/
„
J' '. '-'
' • tC)'H)
• -·. /1 t'r1'/: l>IJ
{·17-·l<)
. e a, ll,..:
1 < r.
0111bor .leni). 'l't>I.: 2~;",Hi---„-:~H ·
Csen d-n. J. i\lúria '.\f:iudol11·1
() ro-;- r"'t'
t>
•. 1"'1'1
;1,.. /')
fl'l!C. '!'cl.: 1-···f>:l2-'>1
.
.Fcl~{~rvúri-út és i\fúY. kl~rc.szlt•zc'idése. '! 1u:i1;, H11lri::.\·

1-:14 f1-0f1.

Cllr1i-úl 12·1. .ll·zus Szh'l'. 1H2(i.
tlr. T1·!.: 1--190--·0:l.
1

1

Tt'!llt'SllrÍry lsfPIÍll

ArfuÍd.

:\l:igiúdi-úl (i;). Ilígieia. 1H2H. dr. (;r"iriiy .ft•11ií111' sz.
H11day i\lária. 'l'l'L: 1--181·--fii.
Jlungúria küzl·p-kiirut Ui. Szl'nl Erzst·hl'L tH:IO.
Uf 11Ul!J n('ffl, i'il. pj/(~: ná11 Ar1uíd. k. JU11111u n1\f11.
Tel.: 1-424-H.
Pnngrúcz-úl 17. Szí'nl '.\lihúly. 1u:1;1, '/'oútl1 ;\/i/11íl!J.

(XIL {·s XIII. kcrii\e\ inl~g nincs f<~lidlíl\·:i.)

0

XI\'. kt·riilt>I.
l"'i"
·
Bosnyúk-11. l. ()r:uu,.r\'a!.
"
n. -· fi f1r.w111yi
'fel.: 2--Hli·l-'>'' .
'l'hüköl'-·-út
87. 1f1~;1u:'11·1·
•. ,. l"'l'I
·
"
"
n, · · /'
\as.: 1ruwr
'fel.: 2-9fi5-ti8.
Kerepesi-út 2-1- P·uu1611i·1 J lJOO -; 1·1 ·
Lás.:ló. ·rei.:. 2~un:-l-~!~). · · · = uass!f

XL keriilcL
llnrlhy '.\lik.Jós-út 21. Szent Gclll:rt, 1888. J1Iauuary/{nssa Gus:lrill. 'l'e\.: 2-Ci8G-84.
Horthy ~liklós-1\.lírtér 8. Szent I1nrc. lUlO. S:car'i
/s/11Ún, iit. Szcuö Lás:ló. 'fel.: 2-587- 02.
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Aréna-út 2H ..An."na, 1HOl. Pu!ai<;ik /(1'--;1•( ']'1•l.·.
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. , ;}Jl!. a l'.S i1laurt•r J\or11él dr. 'I'l'!.: 2'"„ .\) 75 __ 50
Ihokoly-ut 178 'l'hiil·iJI'-· t9'>r \/ ·
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'l'el.: 2-9HH~71.
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Fiirl·sz-11. 17. Szenl Antal, tU:tL nt•/t'flh l\<ir()/!f.

'fel.: 2--„-~H\2~--HI.
Erzsóbel kirúlynC-út 100h. Szenl Veronika, 19:tt
Pifé: Torday /<'erl'lll'. '!'el.: 2--97H-:-2fi.
;\"iirnlierg-u. 8. ;\tlila, lH:·~-L }{rcl>s::. (;é:a.
Erzsl~!Jel kirúlyné-út 1n .. Jún.'1Hl·11ysl·g, tH:l5. <:sl'rcll!Jt'!f G(~:a. 'fel.: 2-075-f>~l.

Hudalélény (Pest), 1. 2ó.t(), Szent szív, l~l:l-L l\r1jdacsy Pál. 'l'el.: Bp. 2-H~l7-ö0.
Huyui (Pest), 1. :lti7H, Szent lstvún kirúly, 1B01.

Liszkay Istvún örök., b. Bos.wí11ui Jenii.
Huj (Szabolcs), 1. a-!f>a, ).legvúltó, 1899. S':((fiú

JJc:sö.

f~iids::.t•nl111ih<il!J (Szaholcs), \. 8H:JH, :'>.Iagyar kirúl:•,

187:J. Iliírii11111ö l111rc. 'J'eL: lH.
/Jiikk (Sopron), 1. 25fJ2, ~lcgv(dtó, 1H2U. i\'l'111cth
.János.
J:iikk{isd (l3aranya), l. ~!(Hl, Szenl ·rerézkc, 19:l;°">.
Jlcrfha Aauston.
Cece {Fejér), 1. .!()~){), :\legvúltö, 189~l. J\dldnr
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VilnuJs.
C'l'yléd (Pcsl), 1. :i7 .41:·1. Szentlélek (r.). 1807. ii:11.
.lónnss!f Gé:áné, b. Bachá Sándor. 'l'cl.: H:L
Ccyléd, Hernt'>ny, 1886. Zalai J\árol!J dr. 'fel.: f'>5.
Ccyléd .• 1Iegvúltú, 189(i. «i.:11. llolios Guiir!J!fllé, k.

Prcho{{cr .ft'llŰ. 'fel.: a.
Ccyléd, Isteni gondviselés, l~llO. Csele
A111bru.'i.
Tel.: f;l.
Cl•glécl, Rúkóczi, 1914, J/estcr Lós:ló. '!'el.: 29.

Ccylédbcrccl (Pest), l. :\~){);\, :\"epo1nuki Szent .lú·

nos, 1\118. ii:n. borsodi Lafi11011ics

Gé:án 1\

k.

bur.w)([i Latino11ils Üdön.
C1·l~dö111ölk (Vas), l. HlOO, Boldogságos Sziíz :\Iúna, 1915. /Jisic:ku Andrris dr. 'I'el.: 22.
Ct'lldii111iilk, Isteni gondYisPlt'>s. tH2H. n1111111•t1ríi":

Sci11dor.
.
Cibakhrí:a (Szolnok). l. ;)85U. Szcnlhúron1súg. l8H·L
J.llnlruír Lós:l1í.
~
·
Ciyd~1d ~Zen1pli·11j, 1. ·1725, \ll'gYúl!ú, IH2·l. /\.(lrsou

J,as::.lo.
Ci11kola (Pest), l. 550H, :\lúlYÚS kir:'1h·, 18Hli. ['({fal;~
falvy Stindor. 'I'cl.: Ii.
·
·
Csabreiidt•k (Zala),
Posoa!f Andor.

1. :1-lOG, Szent LúszltJ. tHOL

Csanádapáca (Csan{ul.), 1. ·1H·l8. :\!agyar koro11;1,
188-L Ho1101ni (;é:a.
Csanúdpalol" (Csanúd), l. 588a, l!ntlyú. 1880.
."i'cbncidt~r J6:scf .
Csr1n!Jlch'/,· (Csnngrúd). 1. .!{\70, :\legvúltó. PHlO.
/Jo111já11 <lé:a.
Csrikln·rl;lllf (Pejl·rL L Ui-!f'1, Sz(•nl :\lúrlnn. t02H.
Ffarr .lá11os.
Csákvár (Fejér), l. -1-laf>.

Isteni gondYisl•ll·s (r.L

18'.:!1. .lirovef: L<is:lú .
Cs<Íll!J (Hc,·es) L -1505, :\[agyar ko1·onn, 18H·L

//ílr~

11áth /111rt'. (Fiúkkal I-Iorton.)
Csápofy IBúc.s), l. Jlt04, 0.Iegvúllú, lHOO. ff(fl/1is11
f~ndri· h. /Jernh<trf Ernfí.
·
C'se11f/t'r (Szat1núr). L 4H.tl. ()roszlún (r.). 18'..!;"1,

1lliksa Gunla. 'l'cl.: 10.
l. :J08G. Púduai Szent Antal. 1920.

Csenyfíd (Pest).

S:aful(l!J \'iklor.
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Cst•pcl (Pest), L :!:!.~Hll, ()rnngy:il. I8Uli. Host•nl>1•ry
11 t' nri k.
(,'s1•1u·l, :\ngyal. lHl·L c"i:t1. l/1•rc: f;rí/nJr111'. k. 1\ál~
t/1Jri ,llt·lanit!. ·rei.: :L
t:s1·111·/, Szt•nl :\nt:d, J!J'i7. Uor::s1111r1y lstPtÍn. 'l't•!.:
10.
<:se111•f 1 Szenl 1·:rzs1~h1·t, IH:HJ. Thi1·rru Tibor.
Cst'/>l'l'fl (Sopron). \, -! lai>. Sz1•11thúro111súg. IX·I'.!.

Fl<idcrer .lcnií.

11i

t:sf's:ln'!J (Zah1). \. l:.!l t. Segílli Szííz i\J;'1ri:1. IHl:I.
/)01uls:u A/tulrír.
.
r:.~etény

(Vcszpré111J, \. 1:~1-L llyg1ea, lHl:J. S::11p1·r.
/111re. k. \!1•rs1·1111 .lá:s1'f. (Fiúkkal Súron.)
<:.H~fJlf (Szolnok), '1. :1!i70. ()r:ingyal, 1880. :\'ay!J
Jlcn t1c. 'l'el.: 5.
<:sillaylu:yy (Pt•sl). J. :lf>:lti, Szent .li'izst•f. 18Hfi. T11s
1

11 •

ll1:

7.1Jllrí11. 'l'cl.: Bp. J- . . n:~:.!-8~1.
<:su/J1ok (Eszh·rgont). \. :1200. Szent Anna. lH:lfi.
I Jobay Pál.
.
.
.
, ,
<:sonyrád (Csongrúd), L 20.0.t.h, Orszag ClllH'I', 1828.
ffr1r11a llc11ri/.'. 'l'cl.: HU.
<:soi1<Jt<Íd, \ll•gvúltó, 1882. C:ájlil> /.tÍs:lú: '!'e!.; _i8.
<:sHll!JrlÍt/ 1 Szent Húkus, 18~Hi. GD111iiry .l111111s. 1 cl.:
7H.
(.'sonyrríd. Szl~Ill ish·ún, 1H22. n1•::t'!fh lst11rí11.
'!'cl.: -lli.
.
Cso!HJNÍd, Szl'ntlélek, 1H28. 1\'ayy J::lt'JJU'~·
.
Csor;ia (Sopron), l. 8-!H8, Kiisas (r.), 18_1_1. ,\!~1n11~
c:t>r ./cnii 111. kir. korn1únytanúcsos,_ I l:I:: ;)():.
. ·0 r 1111 _. 'Ic11v!tltó
1910. Gerqehf
lsft1a11. 1l'l.: a-l.
( "~
.~ 1:> '
'
•
•
•
'
KH ·~
Csorvás (íl{·kés), 1. ü8üH, Isteni gondv1sl'IL's, l,_ · ·
J;orgács l\.úruly, h. S.:ás.: Lajos.
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Cslíylt• (''eszprén1j, 1. 121l-l. Isteni gondYiseh;s. 1888.

Rri•tlcr /)f'::.~·6.
Csiikn16 (Bihar). l. il851. ()iujúg, 18H-l. f\"t'hy .Júzscf örök. k. P(ícfly Tnnuis.
(.'sii111iir (Pest). l. :li'2;l. :\l{•gy:íllii. 1non. /\111"if11cr
I\álu1rí11.
.
Cs11 r[JÓ ( So1nogy), 1. ·l 7 59, :\Iegvúltfi. 18-1 i. \ ·rÍ!f'Í
Gyula.

.

Cs1tl'fJfÍ, Szahadsúg, IH19. lJol1•11u111 l:..'h11 ;l/i/1ríl1J.
!Já1111d (Bács), 1. a'28-l, (f.), 19:1;), Hiclit.:ky J\ánil!f.

k. Jlót·=ár Gábor. (J-fercrgszúnlö ri1lkja.)
J.Jchrcccn

(lfujdu), 1. 117.275. :\r:iny angyal (r.).

tG80. lfrí11ó :\ndnr. 'J'el.: li--7i.
,
/J1·hrccc11, Arany egyszar\'Ú (r.). lii'2. Grns:: 1\'au11

1-'ert'nc. '!'el.: :14-9fi.
IJcbreccn, l\.igyó (r.). 1812. Jlihafollils .fc11ij 111.
kir. konnúnvfötanúcsos. 'i'l'I.: :10„~95.
/Jcbreccn. l\.os~ulh Lajos (r.). 181;-). /.11.r .-lr1111/rl.
"!'el: 29~51l.
IJcbrcccn_. :\[agyar korona (r.J, 18ta. ifj. l\rí1111s::tássy (;é:a.

:\Icgy:'tJtú. 18-1:1. :'\I:ijor :\lihúly üriik .. h.
Bak Já::.<H'f. 'fel.: l·l-fl9.
f)ebrccen, Ht•n1l-nysl>g. 18G8. (;iidinu ,l..,'á1ulor dr
Tel.: :H-21.

!Jcf1rccc11.

brccen, Csillag. lUOl. IJt•!,'t' Barna. 'l'eL: '29~-:i'.~
IHO·L S::ékcly „ldurjdn. 'fel.: 29-81.
!Jt•brt'Ct'll. II. Húkúezi Fcrcll('. lHOi. <'i:11. :\rrí11yi

/)1

[Jebrl'CCll, Isteni go1Hh·isell·s.

:ÍrJ1ád11é, k. Ará11yi Sti11dor. '!\.~\.: '2:3·-·la.
!Jrbrecen, Csokonai, 1HOO. /J((ffÍr!J lsf1uí11 dr. 'l'l·l.:
10-15.
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f)1·hn·c1· 11. :\ :'idor.

Hl! :1, Szta n ka v Aha üriik .. ii !.
;Vérnt•fh /,ás:/rí. 'ff'\: :!;1-fi8 . .
f)cfJr1·ce11. Sas. tnt:L :'\lanclcl .lúzst>f öri\k .. k. ~·(~-

111cl l\11r11éli11. ·rí'!.: 11-:HL
/)1•hr1 ce11.

Borskay.

/Jr'l1rcn'11.

!.lurakiizy. 1\H-L Prrist'r

1

t!ll:L

f.assrínui

J1i~s1·f.
1~·r1dí.

'l\·1

'l'l'I.:

1:1-.:!0.
/Jebrcce11. i\ap. 180:!. Tfl!ru1y /111r1·.
/Jc/1n'Cl'll, :\f:'llyús kirúly.

l!I:!:!. l'ff/lfl (;yulu. 'J'el..

l:l·- sa.
/1t-f1rcce11, 'l'isz:1. 1n1:1. .fti11r111 :\lr11lrir. 'l'<·I.: :!-1 i"1'.!
!l1·brecen. Ar:un· .l:íuns. l!l:!:L /fr1::úky <;yiiryy.
'l\•1.: 11-78.·
/J1•firi•cc11. Sz1·11lliúron1súg. Hl:!7.
<'i:::P.
ltr·r111í//1
Jfiklris111'. b. /'i11c::l'si Lrís:::lú. 'l'l'I.: 17 0\J.

lh'y (Veszprl-n1). !. ·llfifi. '! (f.). lH2R. ·/{011ács Í!f1uíc, k. /{1J11úcs .lá:s1•f. (Szilasha\h;ís fiókja.)
fh'11a11áll!ffl (Szolnok), l. !.!.ti;);). ()rangyal. 18~i7
ii:11. Son1111cr ncrlafa11111'. k. !frirthrt Hn:rílio.
fh'va11á11ya, Ish•ni gn1HlYist>h~s. lSHH. 1\·11lli11!J lt11dol/.
f)iásuuör (Borsodi. L 20.8i">·!, Jlt>g:Yú!lú (r.). 187:!.
1:·1cs (;é:o. ·rei.: 18.
/Ji<Ísyyiir (Y:isgyúr).. Angyal. 18Hi . .1!1·11n1·r Ot!ii11.
f)irísuyör (P<'n.·<·es bíniy:ih·ll~p:i, :\leg\':'dtú. lHO\I.
:1fennt•r Uichrírd.
/Jilisuyiir, (lljdiúsg.yiir). Szt'llt Lúszlú. l!lt:I. \'rín111s
!111rc.
/Jiósjcnij {i\úgrúdl. 1. :!a'.!·I. Szent IJ1sz\ú (f 1. l\1;1.1.
()vriry /~'/cnHir. fflt•lsúg fiúkja.)
/Jul10: (Bókt·s). 1. H.tfi~). Isteni go1uh·is1•!(•s. J\HHL

lh·/Jn·cc/1, Arpúd f<·,iedelc111. 1~Ja:!. J/ikf's IJ1;/u, h
Sall11y l,ás:lií.
1Ji·l1n•c1·11. 1-lungúria. !Ha:!. S: . .'·„:11/>rí .!1'1u'í.

/)11111{11•yu!uí:

('l'olna). \. -i.SO\I. !.!agyar l\oroua, IHIH. U
Fodor Sá111lor.
/h·nu·cscr (SzaholcsL 1. :~7'.HJ, {!011dviselt's. l\11'.!.
S:ék1·lu Hc:sií. 'l"t·l.: 22.

J>rn11fió11úr Cl'olna:1. l. 8H8·1. \!agyar li.orn11a. IKiO.
/;of/ha:rír Tihor. 'l\•L: 12.
f)11111l1611ár, ()rangyal. l\l:!l. c.~·1111111r !\til11uí11. 'l"t·L·
(i 1.
JJ0111brád (Szabolcsi. !. 001\:! . . h··zus sziYt'. IHH:!.

/l1•cs

/)('rccskc (Bihar). 1. H800. H(•111t·11y. t8:ln. U(·11kii
Srínclor.
lll'recskc, ()r:ingyal. 1\11:1. 111·111cs />11flfk!I ,0.,'1i11dor.
(Fiúkkal l\on,·úron.)
/)es:k ('I'orontúi). L 2ifil. Púdu;li Szl'lll Antal.
!Hal. S:t·uhy Ti/lor.
lJcuecscr (\\•szpn;n1), l. ·1B05. Szl'lllhúro111síq.! (r.).
1sa.1. lJaluah Jliíuílu. tFíúkkal Sonilószüllüsüu.J

, líohlu 1l/ayd11.
(Csanúd.1. l. ·l\l;-1:1. Angyal.
?\Iaicr Gyürµy üriik. k. llid111iyi .'fúria.

!8!Hi.

;\'r1u11 J('11ii.

/Jo111os:l6 (IIcYcs). !. 21i10. Szent ..\nt:il. 1\1:.!:L J/11!1uír .lc11ii11é ,"i'rhufl: Frid(/.
l>11roy (Eszlcrgo111). L i"i8n;1, Szl'Hl \Iargit. !Hl:\.
1'1·rl .lrí:s1•f. '!'cl.: 15.
f)iifln.ikii: {'l'ol11a), !. ·120:!, Örnngyal, 1H08. !Jrúd!J
t:r11ű.
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352.
I>ii111.~iid

{Pest), 1. 5018, ::\!agyar korona, 187-l.

Soós lsf11<Í11.

(So1nogy:J. l. t 120 . . h'·zus Szí\'e (L}.
lH:i-L llra11f11t·r Anlíll. (Lakócsa fiúk.ja.)
J)rl·uclypal<ínk (llonl). 1. 198-l. Szpn\. Erzs(•h:•t.

[Jrát1<1fok

1H27. Schij11f)Cf[I Arrnin.
/)1111aboydá11y (Pest), \. :HlH5, ::\Iadonn:i, UHl7.
1Fall1·11fcld Jliluíly.
fJ1u1afii/<lv<ir ('l'olna). 1. 1 t.:~40, Istl·n anyj:i (r.J.
.

17HH. Zlinszky .lúzscr i.irük. k. Piliss!J Hl~f(I.
Szcnthúrontsúg, 1857. S:ijjárló Tibor. 'fel.: nn.
/)u1u1/uiras:fi (Pest). l. 80-10. Isteni gond\'isl•I(·.~.
188Vi. floff111a1111 <té:a, ÜL J/ór flyula. 'J'el.: '..L
fJ111u1kes:i (Pest). 1. <i05a, Szent ::\lihúly. 1\J0-1.
flrciclu1 Jrlnns.
/J1111a1ulf(/j (Ppsl), \. ;)HG7. ::\1eg\'últó. 18:i7. /\.l'/l'csé11yi Ferenc.
/)1111a1n·11/cl1• ('Fejt'·r), l. :l\l05. Szenlh:'1ro1nsúg. 180-1.
:\!/Jer( Uc:sii. '!'el.: 15.
/)1111as:l'ftt·sij (BaranyaL l. 5G:~:L Sz{•J1\húro1nsúg.
188:\. 'Jlnlnúr :\. l)únicl öriik. h. Hra1111b1•ry1·r
/111n•. '!'el.: 12.
/Ju1111.<.::«'1ll!f!/iiryu ('1'0\11:11. \, 2H-l-!. :\lagynr korona.
lH'.28. \'i:sloos:k!J J,rís:lií.
D111u111rcs1· (Pl·stL 1. -li8a. :\IcgYúllú. 18:1-l. ii:11. /:11kos Fl'fi'l!Clll~. k. l'c•rc•s f111rc.

/)1111afiildvár,

/~cs1'f1 (;\úgrúdL \. 1700. Sztiz :\lúria, 18H;L ."i':1111/Ht1111s Hi•la.

l.::drlény (Borsod), l. 2Uati, ()rangyal, 187:!. Sc/111/l't.'
Gyula dr.

Eger

(1-lcYf.'~).

!. :-)0.-!24. :\!agyar kirúly (r.), 171-L

P:es:ler .-\r111i11. iit. _Trutffcr (;<ifu1r dr. orszgyíil.
~ kl'pY„ k. Prcs:ll'r Ar111_in. '!'cl.: 1-lfi.
l:'yer„ Grúnútahnn (r.). 1728. Irgaltnasn•1Hl, k. To-

poruíru

.[ó:.~cf /~dc.

h'yer„ Kigyó (r.), 18iHI. Dr. Hiha\' (jyfirgy örök. k.
S:ahó lh;la. Tel.: 1-52.
·
·
··
f~ycr. ()r:u1gy;1l. 1807. Príne:él :Írt/(íd. 'I\·1.: 2---~87.
!:'ycr, Szent :\nna. lH07. Fc/c·scy lsfPrín. ·1\•J.: 97.
E'gcr, Islt'lli <ionch·isell-s, 1922. U1•11íc:k11 Jliklás.
Tel.: 1-42.
.
f:'ycrcschi (I·Icvc~), 1. 1-!·1·1, ~lagyar kirúlr, lHl t.
l?adinicl:ku Zoltán.
·
/:'yyck (l·fajdu), 1. 70:18, Is!cni go1Hh·ist>l1"s. l8!lfi.
ii:P. Tóth /Jc:süné.
Eyuluí:usrádóc (\'a.s). L 87:1. \lagyar kornn:i. tH:H.
l\011uíro111u Guula.
l~'lck

(Aradj, 1. 8-1-16, .S('gitli Sziiz :\l{iria, 18I'ill. f\"1'/111rc. 'J'pJ.: 21.
L°h'l.-, ,J{•zu~ sziYe. 192G. J/t1u1111cr U11rlulf. "f't•I.: '.!\l.
J:'111iíd (Borsod). 1. :1(172. l\[pgvúlió, l891L \\"allr111
/\or1u~l öriik„ k. Uir6csri!.- <iyulo.
/:'/le.~· (Abaúj), 1. Uili, 7\Iagyar kirúly. I02I'i. Trt·
ur1s:y f.'l'fl'll«". k. "f'apas:y Lús:/rí. (Fiókkal Forrlin.)
E11drüd (Bl~k{•s), l. l:LH28, :\h·gyúltú. 187fi. :\líf[!!/
Andor. ·rcl.: IG.
/~11driid„ Szent :\nlal, JH0:1. Scl1t11oll .!enií.
Enying (Ve.szpr{•111). 1. 5082, l\IcgY:'dlú. 1852. Adler
linrc ürük. k. Ol><"r111<1yer Gi:clla. ·rei.: :·J7.
l:.:rcsi (Fejér), J. 75-!iJ, Szcntháro111súg, 18{i7. J,u·
yosi Béla.
nu~n!J

1
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Ercsi, ·:\fadonna, 19a5. lioffru·r Fcn•11cnc' Adorján
il/árirr.
f·,'rdő!Jénuc (Ze111plén). 1. 2950. Isteni gondviselés.
(f.). 1930. s:adai As:thlns rruiirrt!f· (Olnszliszk:í
fiókja.)
f~'rdÖc.<;nko11ya (So1nogy). 1. 2032. :\fcgvúltú. 100ii,
'Tóth József örök .. h. J\.n~lcr Endre.
"r<lőtekk (Heves). !. 5021. ~legvúlló. (f.). 1921\.
Bánóczy Sándor örök„ k. Balá:s lf(}llfl. (Kiil
fiókja.)
1-:s:tcrgon1 (Esztcrgon1), J, 17 .a5·1, Fekete sas (r.),
1727. ScluEJarf: Jl/anó. 'J'el.: 811.
f-.'s::fcrao111, Szent I.sh·:ín (r.). 179:~. r'i.:11. Uochfif:
Arf11r11i'. k. l?ochlil: E!t•nu'r. 'J'pl.: 91.
f·:s::t l' íffOIJI, j\J (~gvá 11 Ú. 18() 1. /{ l' r SC Ji f)(lf/ 1/l llUl!f 1' r
/{ciroly. Tel.: 42.
f~s:ferhá::a (Sopron). l. 880. P:'1duai Szrnl Antal.
1909. Plindl ./ánns.
f·,'f!fl'k

(FejérL l. ·lOO-L

Ish·ni gnnch·is(•l(•s.

l!lfl;L

Vida .Tózsl•f örük. k. ifj . .fr111ko11ich lsf11án.
{'rd (Fejér). 1. flGO:l. SzP11ll1únllllsÚg. 1882. '/'1íth
Ft~renc. 'f'c>l.: 14.
1::rsrk11adkcrf (Nógrúd). 1. :l502. ~[pgvúllú. 18nf"i.
dr. Enyl'ltu~ Grós: Anna. k. 'f'úlh llo11f1.
Fadd ('l'olna), 1. ·l 741, Szc11 I hú rn1nsúg. 18:!5. I:orsndy Gufjry!J örök. k. l'/f•f:(lsf'k .!1'11ií.
f"njs:: (Pe:->t). l. 32fJ:J, !'lfaµyar koron;i, 18~);!. /\p/o.~

rruörgu.
F!'(l!f!ICtllrk (Szolnok), l. 721::>, !'llcgvú\1(1, 1879.
5i'urjányi .lú:scf. 'l'el.: ,t_
1:1·hérg11arn1at (Szallnár). 1. f>227. Isteni go11dvis1·!t~s. 18áfl. S1iif: Sri11r/11r. 'l'cL: 5.

Fchértf!fílTll!OI„ Kígyó, 1927, J\ornuiny <té:a. 'f'í'l.:

·':.·7.
F<'ls6ál>rri11y (Borsod), 1. H98, Angyal, 1899. Csenyeri llc:::sfi. 'l'el.: 5.
Fclsiíyalla (I\:0111úron1). l. lf>.570. '.\legvúJI{). tilt!.
Sz{~nc1·l .-\ladúr iirök. k. S-::t~111'rf Afarhír.
Fclsfía6d (Pest), 1. a02-l. Scgílö Sziíz ~lúria. 1Hl7.

T...ás:ló

lsfpá11.

'l'el.: 12.

Fclsfiirt'[J ('I'olnn). l. 2559. Isteni gondviselPs. 188-L
Falu .ló:::.~cf. 'J'cl..: 2-L
Fclsőscyesd

(So1nogy). l. 2:i91, Szcnl Lüszlú. lHl-1.
Albert Gábor, k. Rrinai Dc:sr).
F1·ls<'i:::solca (Borsod). l. a500, i\fagyarorszúg y(·dnsszonya. 1Han. Hflrna Lás::ló J)1':::siL
Fcrtlis::cnfuiiklós (Sopron). 1. :JB8-L lsll'ni gonth·iscll~s, 1881. Í\.flll!JÚr!J l3l;la.
F1'11!ft'slilkf' (Szabolcs). J. 2-100, ::\[pgyúJtú. 1!1~8.
, Oltuányi Z11ltú11.
Foktii (Pest). !. :12:·Hl. Isteni gnnd\·iscll•s. l\Hll.
,\'(l[J[/ lsf Pá11.

(Son1ogy). J. tnti:3. Angyal. (!".). Hl:ll.
i/j. <;allé (;1;:r1. k. (;(1{{1~ (."r1r1d•lir1. (Lt•ngyl'llúli
fiókja.)
Forró (Abaúj). 1. 1-lt\2, '.\!agyar kirúlv (f J, 181i8.
'/'a11os:u /•'en'nc. (Enes fiókja.)
· ·
Frif (Pest), 1. ;-,10\i. Szent György, 188~. /)Pl!TIÍÍ;

1-'onyríd

Al/r1'cl.

Fii{dcúk ('Cs11núdL 1. rif);)5, SZl'lli Lúszlú. 1888.
CsáJ;u F1·r1·11r. ·
Fiild1•s tllajdu). 1. flliü-L Is!cui go1ulviscll·s, 180:\.
l~úlht!f Lajos
Lris:l1í. 'fel.: 8. (Fiókkal '1.'elt~I·
l('llCH.)
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Fiif(i11s::úfhís (Pvsl). l. H·l·Hl. Isteni gondYisc•lt·s.
1887. <ifllufa J.ris::lú.
Fii:l'sabo11u (IJe,·es), \. o:IHO, .:\lútyús kirúly. l\"i80.
(;a<il lsfu<Ín.
Fii:1·soyar111ol ( Bl~kl·s). !. 11.:lti:L l\e1nt~ny. 1HO!l,
J/1tkui /:'111il.

t;11cs<Íf!1 (Sz:il111:·11·:1. J. ! l:IH,

Hl 1IH"11y, 18/'.!.
0

Xsir1n1111 H/.
(;flfr11;1111írsr1 (Jl1•.-;!), L 1880. }.l:igynrorst.úg

s~onYa. Hl'.!:$. Po.szll (iyula iiriik. Ii.

/7.('n1p!("1i'I. L lD8:1, Ar:in;; szar\·ns 1880.
.lí11yi .1fi/1rÍ/!J.
(;0111bf/ (l't·sl 1. 1. '..!8:1.S . .\ll'g\·(d!ú. IH:!(i . .lfrir/;11s
(,'·;.·s::ft'Í!f

J\or11él.
(;iidii/l(i fP1•st.1.

l. 11.0.-lii, .\lngy;ir korona
1Kl:I, ,\,':l'nfyáli lJrinie/. '!'('!.: ;J/.

n.

(;t'idlillií, Púdu:ii .Sz(•n! :\n!al. lH'..!:L
f>l'frt·c::l.-!f
G(~:r1. '!'el.: IN.
(liiJIC' (:\.hai."ij), 1. :12-1-1. ()rosZlú11. !8[1;). ii::u. A"u:111áry Z11lfríru1é. k. /\0:11uíru Zflltú11.
(;iin!fii (<lyiir). 1. 2:1:_HJ, He111l·11y. (LJ. (;({/rt111fuii;
fl."ríl111á11, k. 11r1llí/i ''at!r1y 1~·lc1J11'r. L\cs fiú!.:j:i.)

,l.,'rí1Hfti/'

,·(·dnsz~
í'á!~

GfÍsfl(Í/'

11<~ Úontilo11ils Ulya. , ..
(;11n1tís (Son1ogy), !. '.!:\fii. Sziíz :\Iúri:i. (LJ. 10'..!·L
/\.ocsis f\.ríl11uí11_. k. /\.h1s::nrd .lrí:sc/ (So111ngyvú1·

(Bl·kl·sl. L 1'.1.:1-!-L Isteni gondvist'!t'•s (r ..1.
1.S:HJ. Jlritl(/!f Alurlár. 'I'l'I.: -17.
(;!l(/fllfl, Angy:il, 18\H) . .\IÚ{'Z :\kos ürük. h. U11!oyh
G!fllla. "ft>I.: 7.
r;yr'in1ri> {Pl'slJ. 1. fHHl'.1 . .St•gítfi :\!úria, JH08. ii::P.
Jlr1jús:: Pú/11(" k. S::<~l>t'l!J ./(·ni/. T{'L· '.!:\.
r;yiin1iin· ((iyíír1. L l:.!~Hl. Szent .Júzst·L IH:.!:l. Jt .
.'-.'::11hU <;t;::11.
<tu611uyiis ( rlt'Yl'S,l, J, :? l .'.!81, Sziiz :\lúrin. l 781i.
Tet1/l'Sllríru Ltb:l<Í. i'l'l.: 1·--0·L
t;yii11yyiis, ()ra11gy:il. l8fi7. l 1t1lúny .Júnos iiriik.
k. P(Jf<Í11y lrillá11. "l't•L: K.~>.
t;yo111a

rif1k,i:i.)
(;, 1 1, (llúc.sL J. -11'.?·l. Szc11thúrnn1súg, 1807. J~'/lpi·I
loltán.
<;11rr1bonc (Za1:1:1. !. 88~. Szt•td Jl(·il'r. tU:H. fli'/rri-

„

Pics Fl'n'nc.
(;((rr1d 11 a (Abaúji. L li8H. Szt·nl :\1t!al.

lBO\l. i'r1t
IJl':sií. 'l'<·l.: :·\.
<;1íh11r/IÍ11 (llihar·I. L 1781. l\v111C.1ty, l!IOH . .l/c'·s::1íros lsfu<Í11.
t;rírlnros (fh"J,;.t-s). l. .J;)'.!f1. ()r:nigyal.' 188:? . .\' 1 trt'f
J rí11ns.
r;drrf/lll/f (F(•jt-rl. 1. '.!liOH . .Jú Jl:'iszl(lr, 1n;::>. TI111is:

0

(;yr'ill[l{/Íis, :\Jt•gyÚJ\Ú, (r . .J, 18f>8. ffufllllíll!ll .'ÚÍ11dnr.

r·:r:.••1~11„1.

(.Sza\io\cs), 1. :12on. :'llúlyús Jdr;'dy. 181ii,
ltrí!h .llil11ilu.
1;!·lsc (Zal:iL l. 11-l:L T11rul. l\llN. 11/rifj'er .l!í:sef.
t; 1·s::I (Bi!inr:i. 1. J.l(i:l. lsll•ni gn1Hh·isl'i{•s, lHl'.!.
]{<Ílfll!J l Illl'l'.

Tel.: 1--70.

1;1ip1 1

<;;jr'i11yyiis. Szl'Jll

Bc•rl:tlau, lHI l. l-Joros .-l!rulrír.

·rei.: l--Ili.
(;yiinyyüs. Szerell·L lH~7. Cs(·rjún linre. 'l't·I.: '.!~l.

':{
,-::'J

;:ili

-

(gy1.1.

t;yii11uuösnu·lh;J,· (Son1ogy:i, 1. ;jUO. Ist<~ni guHth·iselt'•s, 18\l I. Pi<"hl!'r .16::sl'f.

/::;1~;;;;~<:, ..._ _ _ _ _ _.....
illiiíiiii-íiiiiíiiii

-~-~__; ..L::•~~--;a--------

359

358
nuiink ('folna), L il15fi, :\Iegvúltó, 18:37. Ha11clli
F. J\ár11f!f.

<;yc'ír (tiyiír). L f>:!.000, Y.lcg\·{iltú (r.), 1n:10. J\1·11111'rcs Guc"ir!J!J· ·rei.: -!-8:J.
<;11iír Vúrosi (r.), liifl·L llúhl .Jcnii örük .. k. ,·;:/!.
1
n<il>l .lt>niíné. szül. /lonc: Er:slíflel. 'l'el.: :1--IH.
(;yijr Arany sas (r.), 17ü7. J?oslcllcr ./dnos. 'l'l'L:
1

1-GU.

r;uiJr, Isten .SZCll1C, f829. JIHrkovics Pál. '!'cl.: Hi'.
r;uiír, Y.lagynr korona. 18-17. Flesch ni~la. Tel.:
:1-59.
<;u6r 1 Angyal, 1800. li.t•serii .Alodár.
<iuör Szcnthúro1nsúg, 189-L Stinner lnin·. ·r,~1:
1
5-09.
<;ui)r_. Segíti'> Y.lúria. 1911. ,)Jnhilla nc:sii. Tt·l.:
2---43.
{;y6r, Szent Ferenc, 1H12. Palouils Afajr1s. 'l't·l..
G-:!:l.

. (;yiir, Dcúk Ferenc.

l~l2li. '/'iiriik Lás:f1í. Tt•I.:

9-98.

TÖR Ö K-1!. AB 0 R
Gyógyárunagykereskedés és Vegyészeti
Gyár Részvénytársaság
Budapest, VI., Király-utca 12. szám.
UY.\HTELEP: lll., BJ::csI-CT l'il·ll.
Telefonok: *1-243-20.
LP\·{·\eí111: Budapest .J.. Postafiók lliO.
Siirgünyci1n: DHOGTÜHÖI\. BUDAPEST.

(;_,tiir! l\.igyó,· 1920. Dalibor L<is::lú. 'fel.: 10-lH
Gy{jr, Núdorvúros, Szent Lúszlú, 1H32. Sici11cr Já~
nos \'il111os. 'l'el.: 5.
Györsövé11p~uí:::a (Győr), l. 1!75, Húkóczi (f.), 1922.
, lf'-'f!~'~ r.''fl!Jf'.„,, I~: \"ir<ig!1 Zoltán. (Kóny fiókja.)
(1!Jors~cnlllHlll (Gyor), l. tl428 A.n"yal
19'>7 J/ 11··10
lcr Elek.
'
'
... • •
GyfJ_rs:cnJri_zárlon {Győr), l. 3142, Szent Isl\·ún kiraly, l&ö-!. 1\'i:salovs:klJ István.
(;yih·)qr __(Va~), l. 1150, izét llonvl·d, 1U:J5. <::ir<t
.lcno, ut. C:ira Jt~nöné.
Gyula (Békés), l. 25.241, ~Iegvúlló, (r.) l71i0
\Vinklrr Lajos. '!'el.: 1-33.
· '
·
r.yula, Szenthúro1nsúg (r.), 18f>4. Solflís: /,rtjos (·,
, IJávid /s/pán„ b. 6::11. J\iróly Lajosné.
fry11ln, A.rany kereszt. 1888. ii:P. 'Ficlruuf /J(:11 1·s111".

k. f<'élln Olya.
(;yula, Szent .József, lHO:!. Práy1•r Fri<./.l/t's. 'l't·I.:
1-13 .
(;yula .. Szl'rctet, lHaO. /{é/(·r .hínos. 'l't'l.: 1 -IH.
liuulauúri {Bl~kési, 1. 40H5, Henu:·uy, lHOf>. 1..
Csós:cír Fcrt'llC.
r;yiirc (Szabolcs), 1. 109;1, Isteni gondvise\{·s. JH~K.
<förög P. Jn1re.
ffajdúbiis:<'ir111é11y (1-lajdú), 1. 2H.li:l(i, Arany sas.
1_82,8 . .. Lé.~1ai _J:sú, üt. 11.éthy Lajos dr. ·rei.: 111.
/la1dubos::ur1nenu. )i!agyar korona, 18il. Sc/ 11·(·ílit•r Lajos. 'l'el.: 51.
l f ajdúbös:iir111ény, Isteni gondvis..elés, l 8H-L Scb11 /,
József.

flajdúbiis:.ör1nény,
Endre.

Szenthúromsúg,

1913.

Pap

1:
1

11
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/lajdúbiis:::ür111é11y. Kígyó. t9af). l\11/r1:-;.~11_ I\fif!_l~rín.
/{ajdúdnrog (H.ajdúL \. 11.504. ?\legYallo, 18aa.
Scl111Jart: ,1/i!Híllf, Ii. L11kács Ferenc.
J-lajdúdoroy. ScgiÚi :\ll1ria. 1H22 . ./(111cs<Í l\ál11ui1~.
flajddllarlluí: (Ilajdú). l. 11.000. HL•n1t•ny. 1841.
JV01)(i/..: .lú:::.sef.
llajdúhadhá::, Isteni ·gon<lviselés. iu:~5. 0. \'ílrff''

ln1re.

(l-Iajdú), l. 17.990, ).lagyar koron:i.
1832. Lipsit: .lú11os, i.il. Lip.<;i/: /,(fjn.". Tel.: '..!.
J-lajdú11á11<is, l\.igyú, 1888. Solfés: Olló. '1';~: 21i.
flojdúruín<is, Henll"ny, 191a. Pos1iicch harof!f.
/Jajdúsá111so11 (Hajdú), \. ()f>7-L Hc1nl·ny. 188-1. /..
l{nvács 'f'ihor.
I-Iajdús:nbos:::ló (llajdú), l. 17.022. Gondvisc\l·s.
18:14. !Jarbúc: Z.o;iy111011d.
flajclús:obos:::ld, .Juslilin, 1880. F~·ilfl'r .l.rí".os.
llajdús:olHJ.~:lú. Bocskay. 191.t. ~ílf(I !:1111!.
f lajdtis::<HHÍf (l-lajdú), 1. -\ 1.tK. ()rangyal. 18~10.

/Jajd1í11rí11ás

:ils iVa[!!J f,ajos.

.

.

,

Jlaj111<í.~kiir (Vcszprl·n1). 1. :HHHi. Isteni go1ulY1sl.'!l~..;.
l~l'..:!a. /Juors:k!f .lá::scf.
I1ajás (Pest), l. 518(), SPgílii ~Iúri11. 187H. Jf(lr/i~
J1()uicli Arpád.
J/alás:i ( '.\loson),
Stockill!fl'/"

J.

lslv<Íll.

2oao.

l H12.

Szüz 1lúria,
.

,

,

.,

/larklÍ11!J (Baranya). 1. _8f>8, Orang);:~I, 18HS. f <tkú.cs Ft'ft'l!Cflf\, sziil. Csonkr1 Ida. I cl.: l·L
/larscín!J (Bo!'sod). Szent .Júzspf. 1H;-Hi. Ufllrí:.~

'- ,-_ - -:_:,-

Er:::sébet.
J-larta (Pest), 1. :J-!19. Isteni gondviselt!s, 189-L
Halmi Pá/ 1 ·k. vité; l1nreli Gé:áné_. 11alrni Sára.

ff(lfll(/fl (Ill'YPs). 1. Ió.:l80. :\It•gvúlló, 18.tf>. Srwrfríyh Zoltán. 'l'p!.: :l8.
/fa/11at1, Angyal, 1KH7. S1·1n·r /)1':::sú. '!'el.: tn.

llaloan, Púduai Szent Antal. 1U12. Szt·nH111n A"os·
<-ton i:irí'1k. k. !.ipfhay li:ndrt'.
:-i
llá1nor (Lillafiirt•d) (Borsod), l. 1200, :.\fegv:'dlú.
(f.), 1H:1:L /~'les Gií:::a. h. S:::i'its ,\'ándor. (Diúsgyíir
fiókja.)
flef!!Jl'Slu1lo111 ().loson), L :1.i.20, N:ip, 189a. 'f'iiriik
:1rpúd.
llt:yyfalu (\'as), l. D98, Szent I-Iúrotns:'tg, 18HX.
I~uer

Jó:::scf.

JJ(' jőcsaba 1Borsod)' 1. (i:l;)fi, Csuha \'CZér, ln l fi.
Stépán lsluán.
llcrcc(lfalua (Fejér), l. :)8-Hl, Isten anyja. 18H2.
:.fanl luí 'f'ivadar.
·i{crccr1s::á11tcí (Búes). 1. :1:177, Sz(•nt :\nial, 1Hl2.
Uieliczky f\IÍroly. (Fiók.kal Dúvodon.)
lfl'11cs (licves), l. 10.12·!, :\IegvPcí1nl·r. 18'..!H. <::in-

ycll Lds:::ló. 'fel.: 10. (Fiúkl~al Ptdv<·u.)
lleot:s_. ).legvúltó. lUlO. Ut'incr Jlihrílf1 dr. 'l'l•l.: il'.!.
llédcrvúr (<Jviir). \. llaH, Szent Erzst·hel, 188-L
Barna Antr;f_ ·
lléní~fiird6. (Zalaj. l. (i-17,
ÍAtjos. (l\eszlhcly „l\l>\

Lótus (f._1. UllO. Cséf)!/
()roszlún·· fiúkja.)
llé11ízs::e11la11drás (Znla), 1. ti7.t. S('gítc'i ).l:'!ria. 1n:1r).
Fert•nc:::y (;l~:::a.
lléoí::!fyiirk {Pesl). 1. '.2;15H. l\ígyú.

IJNn.
flird (Baranv<i), 1. 752, Szenllt:h·k,
Zoltrí11.
• .

lH'.l:l. (;yiirky
1~1:35.

\'ad11ay

1

11

11
111
11
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i'

i

11
:

----

·:4 __ ;i:_;;_-_,

(~znl1n:'1r), 1. 2-l02, Erzsl•ht~!, 192i>. l/orf,(ljns.
lliídnu!:iiflrí.wírhcly ((:songrúd), l. fi0.:-1-!2, Szenthúrornsúg (r.), 1808. l\.risl1i :V(/f!Y /sl11d11. '!'.: 1-00. ·
f /i'íd 111c:::iiv<Ís<Írhcly„ lsh.•tti gondviselés, 18:\H. Phi ·

/Jodús:
PIÍI h

li[>p lsluá11. 'I'el.: 2-91.

Jlríd111c:iívósárhcly, l\Iagyar korona, 1852. uilé: dr.
HoslÓCS!J Ernőné, b. Vörös Sándor.

?\lcgvúlló, 1878. S:alh111rir11
Andor. 'l'cl.: 1-29.
fffíd111e:ihJ(isárbely„ Őrangyal, 1880. 'f'ayánui :\r/IÍr.
Tel.: 2-41.
Jlrídnll':iivásárlu~[!J, f.lagyar kirúly, 189:1. Vas1uírf1

/l1í<l11H'::Üv<Ísárllt•l11,
l~lcrnér

1~·1cn1Í'r. 'l'l'I.: 24.
JJ<id111c:öoá.wírlicl!J, He1uény,

Tel.: 94.
/Júd111t•:övásrírh<'lIJ,

189:1.

Gallina f!t\fr/.

E.ereszt, 1~)07. \Vt'is: .lenií.

Tel.: 81.
fl1id111é':6uá.wírhely, ..\.rany csillag, 1907. :\liill('r
:\lúr örök., h . .lassáki f)f:.i;ü. 'l'cl.: 2a.
J!ád1111•:iivásrírhely. Zrinyi, lHlH, ifj. Sko1111uíl
.lenő. 'fel.: 1-89.
lf1Jd111e:iivá.wírhelu~ Arany sas, 192H. (;u1[rt•111ul
Arp<id. ·rei.: l-·18.
J!útl111t•:ii11ásárhely, Szenl 'l'crézkc, l~l28. S:1111r11;1
,1/i];l(ls. 'l'el.: 2-~JH.
JJ6dn1e:üvá.wírhcl!J, ~ngy1nagyarorszúg. l H~H. .l 11 •
/uís:: fsfuán. 'I\•l.: :\-07.
Jiárl1ne:ü11ásárliely (\'ásúrhely-J\.11tas), 'l'urul. 1H:t~.

Giclú[alvy G11ürgy.
flo11101.:tl'r1'111Jt' (Nógrád), l. lű5H, 'furul, 1980.
J/osl Rudolf.

llo111rofld (Ah:ilijJ, 1. 892, C:snhn \'t•zl-r. 101-L Dridy
IJ«::sű.

(I-1<.•Yt's), 1. ·lfi8fi. :.'l!ngyar korona (f.). tH:to.
llor~álfi ~111n:- k. l/or11rílh 0d{in. (Csún-~·-fiúkjn.\
floss::upalyt (B1harJ. !. -Hi7H . ..\ngYaL 187ii. l\·1,1u/,·
Errdi.
'·
/J/jf/!/(~S::. rrulnn), 1. i}(i{}(), Szenthúro1nsúg (gyr.i.
1802. f ery A11rt'I.
llorl

Ibrány (Sz:1holc.s), l. IHiOO, Sus, 1H2;). /\crlés: J:'r11{i.
18flláll.
lyal \Son1ogy). 1. 2075, Őrangyal, 18H-L 1•csl'r/i
Csrt[HÍ Zolf<in.
-·
lha~·n.<;{H·rc~ll!J

(So1nogy), l. 1800. Is!t•ni gond,·ist'les. 18H:L 6:11. fla1n/Jt'k L<ís:fállé. h. dr . ./rí:r111
.! rJ:si•f.
·
lkl'rurír (\'as:J. 1. 2;~:·1.t, P:llroll:t llungariae. JH'.!7.
.\lcdrcc:ky 1V<i11dor.
lrs(I (Pest'!. 1. 7G02. \[agyar kirúlY, 18;!7. T1íbur
r.y11/a örök .. k. l\.enu~n!1 Lrís::lá:
lsas:cu (Pest:!. 1. ;lli-11. Angyal. 18n9. fi:P. P1·stl1;;
Jlihályné. szül. Thil!á(fcl S:t'rr1fina .
ls::kas::c11l[t!Jiiryy (Fejér). 1. 14:12. :\ngY:d. I!l2:L
C::ol/ncr Lás:lá.
·
l:s<ik (·Pesll. 78H·L \legvúltó. 18:-1-L H1rl11y/ 1 Sri 11 dnr. 'l'cl.: 11.
l:.wík. P:'uluai szenl Anlal. 192:1. S::t•kl'ri•s Srínrlor.

·rcl.: 2i.
.lrí11k (Sz:1trnúr). 1. 1180, :.'llegv:'liló, lH'.!:L l.'. Urrtl/
L~~6.

.

.l<ínoshafnta (Búcs), 1. 14.8:-J9, Szent Lélek (r.),

1847. Sillye Gé:a.

·

t/:;:'/Jj/;:y)}
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.lris:[f~ll!J.~·:r1n1 (Szolnn/:

.l1í11oslutl111(1, Szent Annn. 1rl:!:l. Zrí111luí Lris::lcí.
.lrí1111s/11í::íl (\'as:). \. ·122·1. ?l!t·gyú\tú. 18·i:J. /Jr. Fiscll1•r .lcí::s1•[. 'i'PL: [) .. (Fit'ikk:d Biigi'>tl>n.l
.lán(Jsltido (Szolnoki. 1. -l[i81. 'l'un!l. tn:1:i. !Jr.
scpsi.~:('11//drúlyi Siihii.o;d ./ri:;.;1'/.
.ltis:alsús:cnfy!Jfiryy (Szolnok). \. ólH!l, Szent I1:'1·
ro1nsúg. 1888. Jft•d::ibrotls::ky lynricru;„ sziil.
S::a11cr I\011stu11/i(/.
.lászr1p<Íli (SzolnokJ. 1. 12.1390, 7\IegYúlió. 18:12.
/?dc: Illés.
.lrís:ap<ífi_. Szenthúro1nsúg. 190-L Jlii11sf1•r /111rt'.

(Szolnok), 1. 1a.USO, Scgíl<"í Szlíz
:\lfrria. 1851. Fcrcnc:y ..Írpcíd. 'fel.: 2fl.
.lús::::tiroks:áll<is. Szenthi1ro1nsúg, 1H02. /i11111'f .lrínos. 'fel.: 21.
.ltís::1'l'rény (Szo\11ok1, 1. :10.101. Szt>nlhúro111súg.
(r.). l7H1. susi .\'au!J Lrís::::lrí_. 1:i:ll. ldsfuliuli Ht;_
vés: /111rli11t lis T1lrsa . h. l\rúnc:ly I~rllill. '!'cl.: :\8.

.f1ís::ároks:ál!ás

.lús:b1·ré11y 1 Szt•u!ll~lck (r.J, 182~). Csejul11r1!J
R(':s(i. 'l'cl.: H:».
.!1Ís:beré11y, ()rangyal, 188:1. .lún11tÍr!J }~'11drl'. ·rel.:

J 1 --,,.
.
, •• f
·.•
. I i . / , I'l\'tlH'!lYSI'"
J''"t•
• t"l' ,..,, '·
11 1 rc _t'[J 1 lntr('.
.frís::::jiikrilulf111u (Szolnol· ·1 1 '"111 e··.
„'
··
'- . . -ti 1. l!all"Y'd l88H.
o::n .•)arth11 (;q/t!rí11é h 1··
. 1·
r-:, .
! ' !
· '
·
· · nr((qo \nrnel
. a~: >rlll"(fjl'll(Í (Pc•sl). 1. 71;")(i. Szt'.n!11úrn1ns."·1" l8Kl.
<:11r"irq11
~- •
. 'r>·
r/.. 0111
l ' ioru
.
. ' '. . Ii. PI (/ 1-,
-1 r ,1fl//(/11r
. us:: .-1ser (.Szolnok). !, 70-0 .\I·" ... 1:
f\'fiffay f{Úflll<Íll.I •. dh.\d! 'i.Ol"Oll:t.1871.

.lás~/a~ftí11y

(Szolnok).

l\fi•111 .fcnii.

·

!.

IO.ON8

.ltis:/ru/ríny. ()nlll"Ya!. J<)''"
Nados Jlárlon.h-

·

'-•>.

!J,
r

·

r·„..
'-l:-->o.

l/ I

• rH

,.„

, ·-

J8~lf.
.

IJ<'11cs,

.

liL

{Szolnok). 1 )! ~ 1 S· .„
..
191 ·1 1.j-'/ • · . .
·
· · ,) · · znz. .\lan;i
-~ ·- ." . ~.1 ílf~!JI f1e:r1. h. l.1·11yu1·/ S!1·frí11irr.
.
.fll.~„~-111tlus::ln (P1•sl) 1 'l''HO \I
.
.lás:s:1"11/a11drtís
•

'lS"ZOll\"!

c

.„

·

:

'. · -' : · :igy:irorsz~1g

\'t"·d·

1 ,\r1s:1ha
1 1-·.
1
:,:.; ... 1'1'-· .•
f\rí/nuí11. k, A11il)ní-11
11•01 ·iokk:d Szankon.)
-.
.lohhflrJJ!Í L\"úgnídL !. lti-. .
.
11 -I · , .

l<J'''I
.
• sh ll! gon1h·1st·ll's 11 1
.:: 1': 1\r's:;/er <:y11!(/, k . ."i'-:::abri l:'f1•1111;r dr. 11 ·,,:
! 10 1~Ja. I
·
• 1

.!1í:sf/ (llajdú.J. 1. :l88·1. llt·n11"11.\·sl·.~- 1!1.·111.
/Jf/ffl({(JfÍS.
"
Í\• U/llÍ(",.;

ua .

.frís:ben~H!J.

Isteni gondviselés, l~ll:>. Trir11ur1s
Lajos iírük., k. Lus:luus:ky .ld11os. 'l"el.: 1a .
.ltís:ht'l'i!ll!J. :\ff'g\·úlló, 1922 . .''.i:l'lll!f!Jiíryyi .lti11us
örök. b. Súrki)::y Jlihúly .
.lrís:lil'rét1!J. Szent lst\·ún, 1928. S::::1·rh .!1í:sc[.
Jás:cló::::.~a lSzolnok). 1. -lG21. Púdu:\i Szt·11t .-\.11\aL
lBOa. l\orcsok Hét(/ .
.lús:felsüs:et1/!J!fiiry!J (Szolnok), 1. 27'.!8, Boldog·
asszony, IU'.!U. \"úrady Lús:ló.
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/\olocsa /Pesli. l. 11.880. :\!agyar korona {r.). 1792.
Közgazd~isúgi Bank rt. h. /~oV(~SS!{ f)i,::si). 'I'el.: 28.
/\(lfocsa. őrangyal. 1894. L1ycll l~rno.
.
f\rip11s11úr (So1nogy), 1. !12.710 ...\rany oroszla1~ (r.).
1774. naln1chau /\álnuín üriik. k. B11d11111H':
!111rc. 'fel.: 2-28.
/\a1Hisoár 1 :\Iagyar korona (r.). 18:\3. J/ittclnHlllll
.fcnö és S::abados l111ré11é. 'l'el.: 2().
/\UfH1suár. „Arany }\.ereszt. 189f1. Liher Ht~frr. 'I'el.:
1-93.
1,·"11osvár. l\.ígyó, 1907. Rokor F1'ri'11c. 'l'el.: 1--~ll.
J\aposv<Ír, Igazsúg, 1919. Ifj. Pinfse/.: (;y11!0. iit
Cs11rgrí Lás:ló. 'l'el.: 3-f>fl.
/\n[HJSllrÍrJ ).[egsúltó, 1~)2{). Losonl'::y 1'inn•. '!\•\.:
5-21.
/\apuuár (Sopron), l. D5:1H. He1nl•ny. 18a8. Furkt1s
Fcre11c. 'fel.: 5().
/\up!IP<Ír„ GnndYiselés, 1D29 . ./1's:1'11s:/.'u \'1d1;r.
f\ar1111cs.HÍ!f (Núgrúd). l. 1250, l~l'J\Jl•11~·. l~l2\l.
Scilolf: (;1111/a Pál dr.
/\ar<Ícso11d (lieYl'SJ. 1. :1777, Szenlll~lek, UHJO. (;!ft'/Vll!J „\11d11r.
/\arát! (Soniogy), 1. :37fl3, Szentl1"h·k, 18'..H\. l\iir1111'1Hl!f

f\ríf11HÍ1t.

(Szolnok). l. :.!·L'.!·18, :\!agyar li.nrona, U'i:.!ii.
f'o1;011ics fJÍ'1.1cs. 'l\.'~.: ~~():
.. , , , . „
1
f\arcay, (~roszlan, 188.L su,;1~. f.1~1:1s. 1 t !;·, .' ~ •
f\an:ay, ()rangyal. 1UOl. /_~n/os .;r.1111111·!:, l<_l.t _Hl.
j\,ircay, Szl·<·ht~llyi. l\ll·L S11lc: f1flh'.1:, l_{'L: ,'11.
f\1trca!f. l\.:'dYill, lH:IO . .-Hr.n1ndcr l\al11111n !cl.:

/\rircn11

1--U;l.
;;,:,::\::

+::::

':::;>~L>c;„ . . ,. .=:·:~„

(Búcs), 1. 4818, Szüz \fúria. 18H1. ii:v.
Sclzuch l\.árnlyné, k. f'ábián Oé:a.
l\ál (IJcycs), 1. 4389, ).Jcgvúlló, lH08. Búnóezv
Sárídor örük. k. Bánóc::y Sándorné. (Fiókk:;I
Erdő lelken.)
:s:~;,_:d (\'as), l. 1n;:i5, Szent Lúszló, 1928. \'rírko11 11 i
/{rtf!fJJHÍr

1'iuadar.

·

J\ál111ri11csa (So1nogy). J. 1.50-1, ).Jagyar korona,
1855. J\clé11yi 11/ihály.
J\.álóz (Fejér), l. 4577, \higvar korona. 18()2, .li'[/CS

:~

Zoltán.

·

J\.rílló (Nógrád), l. 2:J25, Isteni gondviselés. t!JOH.
1l'é1Jt•r Flóris.
A"ríp~1l11a (IIeves), l. 18:18, Őrangyal, 188a. :\'oy_t/
.lo:scf.
l\.rípo/11<Ísnyék (Fejér). l. 2554, Vörüs1nnrtv, 18\li.
Baloui i1/ihrilu dr. 1'cl.: 21.......:..11.
·
l\ccskt•1nél (Pest), 1. 7H.1H7. Szenlhúro111súg (r.J.
1740. 1'ófh lsfriú11. 'Tel.: 2-Hi.
'
1,·ccskc111éf, i\lútyús l\.irúly (r.), 1821. 1:11rf;os J; 1 ~frt
dr. Tel.: 1--19.
A'ccs/.:cn!l;f, Szenlll·!ck, 187-L 6::11. !\rt/111u1 lsi1i1nn1ul11é, k. /\(lf()ll(l .1/uryit. 'l'cl.: a-·--4;},
'
I\1'cskc11Jél. Isteni gondviselés, 1887. S: 1 ~kcfy Súndor. 'I'el.: il--2i_
l\.ccsken1éf, \lcgy{liló, l\JO·L Csorba .lúiu1s. 'l\·1.·
l--57.
J\ ccs/.:1•1néf, l\ígyú. IB07. li11Ut!J Príl.
l\ccske111ét, Szent Erzs<"·hct, 1Hl1. Drícs fh;lo. 'l\·I. ·

·1--25.
l\ccskc111él, Hákóczi, lUl:L S::.:abr} Gyula, üt.
Dü111ülür lsludn dr. '!'cl.: 1-5:..1.

1
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IslYÚ!L 1n22. l'auli f't;fcr. '!'pl.:
:i ·-2;!.
l\l'cskcnH;I, '.\!agya rnk ;\:1gyasszonya, 1U27. 11ilé:
,o;,,':abó L<is::lrL 'J'cl.: a-75.
1\·ecskcn1ét, Szent Lúszlú. IH27. F<"inliis Lajos. 'f'eL:
.'J-88.
/\1"csk<'1111;f La/;i/l'{c/.'. Szl'nl I1nn·. tH:IO. :'lil;uri l\11-

/\.<cskl'tnél. Szcnl

vác.;; Jliluíly.
l\l'cel (P('sl.), !. 10:18-L Szc11lhúrnn1s(1g.

18~10 .

.tus:!

Os=kár.
/\cccl, Szl·11t Húk11s. tH:IO. Uádúc::u (;yula.
l\.~·lcl>ia (Búc.s), l. ;1;>HH, :\legy{dtú, t!la2. Horlri/;!f
/<la.
l\c1111'cst' (Sz<1holcsL 1. -l:H7. l\.ígyú (r.). 18-17 ..l!ikt'c: lolr<i11. '!'el.: 10.
/\c111e11ce (llonl). L 1827. Szent csalúd. !!1:11. /)11'1lcr Lás:::lri.
J\crulcrcs (Szol11ok), 1. (i:HJ-l. ~tc1n(·11y. 187H. \"c·n;·
c::;y Gé::a.
!\cn<~::llí (Szaholcs'i. \. 1888. ls\t·ni go111h·ist·h··s.
l ~l:1a. P(/faky lsfi11í11.
f\erekt'(l!fÍHÍ:a (Pest), 1. f>2H'...!. Szt>HI ls\\"Úll. 18\IL
Uullkau /lotlft.
l\t's:thely (Zala). 1. 10.H:!-L l~ét oroszlún (r.j. li-1:"1.
Cséby Lajos. 'fel.: 2H. (Idl·nyfiúkkal ll(~Yízfiir
tlön.)
f\cs:fhcly. ()raugy:!I, 18\17. fnr1nits b:riroly <lr. '!"el.:

21.
f\cs:lhely, Szent Anlal. 1fl2i. S:111odiss Jú:scf dr.
Tel.: 79.
f\eut•1·111cs (Csanúd), 1. 50U8, Isteni
goudvbclés,

1880. Bauer Kúroly örök. k, Piros Gyüryy.

l\úfeyyhá:o (Bl>kt"s). 1. -tfl.~fl. Isteni gonch·iseh;s,
1888. /\ orosy /\ árol !!·
l\t;llu·!y ,(Sn1~1ogy). !. :i8~1. Segítii :\l:iri:i. IOJ;-).
llolr•1111111 l'.'hn f,fljns. (Fiókkal
B:datonniúri:ifiirdiin.)
·
A"isb(ir
lvtin

{l\01núro111J. 1. -1 J:-ll. Szt>nl flnrt>. 1.sa2. /Jr
Ar1uíd iir<""1k. k. ,)':l'rdr1h1·/yi Lrís:!ií.

A"isko11uírri111

fZalnl. !. !!1:1:1, :\ngy:tl. 111.S:!, Peiil:

.lúnos. 'f'pl.: lfi.

/\ iskiirf' ( 11 l'V<'s L 1. :11\.SO. Ht·1111··11 ,. ( f. .1. 1\!:1:1. Hourlrín
l\<il11uí11.

('J'isz:ihura fi{1k ja.)·

/\" iskfiriis (Jll'sl). 1. 1:l.1-f-L 1:'ill'11i go1Hl\"ist·h'·s. l .S:l.S.
/Jnf<•sch f;!Jll/11. iiL ,\'1fr/osdu .lrí11os. 'l'l'I.· Ki.
fll'liifi Súndor. IHl-1. Fin.\· .1. iiriik. Ji..
Lcdofsky fsf11ri11. 'f'pJ.; fi:!.
l<iskurulur11:snu1 (Csongrúd). 1. J,l.\.\l:)H. Szt·nl Isi
v:in, 18GI. .\:irnufi A"or111;/_
/\'isk111J1lnrr1:snu1. Szt<11lhúror11súg. !!IOi'. Fuqirích
\iriik„ k. Frii/ich A111u1.
A" iskú 11d11r11 ~ s11111, A" isf 1' 111 f1{11111/r111y11. .\!ne Ion 11: 1•
IH2H. r'i:n. H11ross Í\.IÍl'oly1H'. h. Tiiriik (ii:l'{Íf/.
Í\.iskiJriis,

A' i sk11nf1;/ 1·yy luí :11 ( Pt ·s 1l. 1. ;i,s. 20!1. Szt 'll t li ú ro 111 sú"
(r.), IKOO. 1'11k11nuíndy /:'1u/n•. '/'i'l.: !l'.:!.
. ,_,.
1,·isk1111{1;1cyylui:u, Sí•gitii :\lúri:i. IN77. <i1·1/ 1 ~„ .lú11os. '!'('!.: l ·---!;-i.
f\'is!.-1111f1;!1'!f!fhrí:r1, Sz1·nl lsl\"Úll. l.SH-L S:. Trit/1
.!li:sl'f. ·r(•!.: 2;,.
f\isku11fúf('!/!lhti:a. Púduai szPnl Antal. l\J0-1. J'hur.1
1
:111r/11r. '1'1•!.: 1 2-1.
Í\.isku11fr;/1·yyluí:a. \!t•gyú!!ó, lHl-1. 'f'arjá11yi János.
'l'l'L: UO.

1

1

371

370
(Pest). L 28.829, Isteni gondvisc\(·-;
(r.), 1817. Bácstopolyai Takarékpt?n::tár és Jlikcs Fcrc11ct h. Tornor!J Elcrnér. 'I'cl.: 1.
/\isk11111tafas .. :01agyar korona, 1888. Hác:: János.
Tel.: ,J.
l\isku11hafc1s. S;i:cnt István kirúly, 1904. C:11n/H
Hc::sö. 'J'cl.: H-1.
l\iskunhalas. ll. Húkóczi I'crcnc, 191:L S:ckér .frí:scf. Tel.: 54.
f\isku11halr1s, Kígyú, 1H23. 1'lakau J\árol!J. ·rcl.: Ga.
l\i."ku11lachá::a (Pest), l. 5008, Szentlélek, 1850.
'f'élcssy lsf1ni11.
~
,'~iskunn1ajsa (Pest). l. 17.UOO, :\Icg,·últó, 18;>2.
r;uijrff!l 1)frítuás. 1'cl.: 22.
!\i.o;kr1111najsa, Szenlhúron1súg. lül 1. C.wíhr<ídu .llÍ11ns, h. 1'iirci Er11ii.
I\i."lá11g (Fcj{·r). \. :1108, Szent ).largit (f.), 1B25.
.leges Béla~ k. J\oslclic:ky ,)faruit. {~agylúng
fiókja.)
f\"isrnarja (Bihar), l. 25-!fi, ~It~gvúltó, 18H.J:. Ht·1'~·
Gyula.

l\iskunhafas

l\.ispcst (Pcsl), \. ().L512, Szent L:'1szló, 188f>. Ö:P.
l1rrcff/ÓS Tarn<Ísnl\ k. Pogány f,<is:ltí. 'l'cl.: Bp.

1--4ü8-\Jl.
l\.ispcs'f. Fcht'r l.\l'reszl. 1H02. Hiih111 (;11s:fáP. ·rei:
Dp. 1-4H8-1Hl.
l\ispcsl, 'furul. 1912. f,rís:l<Í Tibor. 'l'l'L: Bp.
1-4"9-9-l.
.I\ispcsl,

1Ingyar korona, 1915. l-/ajdú Odii11 dr

Tel.: Bp. 1-·-l 70-70.
Deúk Ferenc, 1\l22. Hirrí Lrls:/1í. 'l'cl.: llp.
1
l-4ü9-78.

.'\ispcst

l\ispcsl.
Hcn1P1n·
B
· · 19'>('
' - ). /l ara l.
u1s l\ríl11ui 11 • 'I\•L:
•. p. 1--!70-·!:l.
.
!t1spesl
N•t"
, , -· ,.
·ti~ .ni:q:.;yarorszúg
19<:>....1 G I •
..
___ lel.: Bp. l---4ii-OH.
' ·- · rll !JUS Ren1.
l\lS/H'S[. I\.ígYó 19'!9 [)
) .
rljk IíataÚn.·

·' -·

r. 'ft'lll Cy6ryy11é sziil. Tii-

. l\isfarcsrt (Pest). 1. ;-~a 2 G. p
Csonka Béla.
alrona I-Tn11g:1riae, 1H2:L

:I

f{isfclck
(CstHl'_Túd).
.
·
h
• 1· 10 .54i, Szcnlli·lek.
l,u-1 ,".
·l/ a1or .-1qosfon.
n Cl
l\islclck, S~ent ·rerl-zl·c 19'10 1··
I
/\'t'•·{ •r •
(N •
. ~ ' '' · \/SS Al/llS..
,, < ')l nyc
,, 1 ogrúdi. 1. 41·1·! , l\Iagyar koron·.
1•
188
' -· i..i1ncla11a Alrulrir · 1.:. l{oblrnann /lonu.
·rel.:
f\"isújs=áflris (Szoln(>k.I. !. 1.J:.532, Gól.va. l 1K'>..;,11.<:rvai G<í:(/. '!'cl.: al.
-'·
h1s1~1s:állás. :\-!agyar koron:i. 1885 ll · ..
Sarulor. 'fúl . ')?
· • 1 < -~ Ho/Hy/i

l\.islÍjs:állris,
();·:1~1~;\':1\
!„
. I
n. , 1<)1, 1. z··11
,o < l/ 1)('-SO..•.
lt>I. J)
\Esvar< a (Szaholcs). !. 1-1 1·r1 .\ ..' . -· · .
· '' · · J,UJ) oroszlan (r 1
1818 <.:;-·1 • · · .
•• l •
•
• - ' ayy1
Lajos. 'J"p}.. :l:1
lustiarda.
Csill·1' h11' 188'1
· / .1a11dor
e;
1 • · 1·
p·
•
'rtC(
'f'el . 'l I
1\tsuarda.
].\Í"YÖ 1 9 08 F l·
„ ·
„
• ·.
1··. · l
, l;"'I. • : ( •
r1r .r1s .fe11o. 'f'el.. l-(J°'
\lsuart
·- l~·/oa11.
~ .l'cl.:
·~·14. l(. Szent L:tszló ' 19')0
- · •s-·1
- 1 t_
l\is=o1nl>or
('l'orontúl) . 1. fJ(i(J8 , I s\cni :.:ond\'isl~li"s.
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örök. és Bir1í Sándor, k. Uác: .11•11ii. 'J'cl.: 2-<if\.
Jl!iskolc, Erzsébet, l~)O;L lFt~hly lsf11á11. 'J'cl.: 3-07 ..
,\liskolc, (jrangyal, lHOH. JJ1•utsch Zol!iín. 'fel.: ·

a-57 .
Jlisko/c1 ~Icg\'últú, 1Hl8. S::ily (iy11/(l, b. Zs11r11oy

.János. 'fel.: l-2'.2.
11/isl.-olc, Szent lstvún, 1H'.2'.2. J/o/núr ]{úln1á11. Tel.:
U--05.
Jliskolc., Szent Anna, 1U:l1. l/ollii11d1'r .ló:sl'f, 'l't•!.:
1-4/L
fil-Jliskolc. Púduai Szent Antal. lH:l·L Bcllrík .ÍIÍ:sl'f
dr. 'fel.: 2-:l-L
f: Jliskolc (\Iarlintclep), Apostol, lH'.28. C:t>[!h~di Isi~
~
P<Íll. 'fel.: 2~45.
I::····.· i\lohtícs (Baranya), l. li.:ltiU,. II. Lajos kirúly, 18-18.
. Auber Lás:lú dr. 'fel.: OH.
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Jlo!uícs. SAt'llihúron1s:'1g (r.), 17\l:-l. S1"li111idt l\tiroly, h. J/H!Jt'f l\.1írolu. 'l't·I.: '.2;'i.
;\111húcs, .-\ngyal, lHOl. Sc/i11J1'issy11l /ló/. Tel.: Í'L
JlnhlÍcs . Sz(•Jll Ft~rcJJC, tUHl. S:Hh1í .!1í:scf~ h. Uii-'
1111·r Lojos. 'l'el.: 1-~~'2.
,\fnhorrt (:\úgrúd), \. l lHK, .\h·gYúltó, 1n2:L 13ulá:s
J)c::sü.

:'1011or (Pest), l. 1a.88H, SzL·Hlhúrontsúg, tK:Hi. !\átai S. István. 'fel.: i)f>.
Jlonor, l~úkóczi, 1U07. Sch11lnu11111 J;úclo!J clr. 'l'vl ..
28.
1'1oso11 {\.Ioson), l. liaB3, :\lagyar korona. 18-~7.
'l'culsch Hcinhold örök., Pri/1í11yi Tihor. 'l't>I.: (i1.
.\l11so11s:c11tjánus (:\loson), L -l0'.27. Sz<~11lhúro1n
súg, 1877. Gyür/f!J .fó:srf.
Jlosons:ulnok ((\!oson), l. :1oali, Szeutll•\ek, 1H2:L
J>ulluák Uc:siL
.1l11:su6 (Sntnogyj, l. 1-lOfi. Szt·1ll }.largiL UHl·L Pl'//í
(j<fün.
,\fúr (Fcjl'.r), l. 10.0:.>2, :.lúria Scgítsl·gc i.gyr.), 17·11.
llii1nbös Lúszlú örük. k. (;{i1nl>iis lo//ri11.
J/dr, ÖrangyaL 18/li. /J11rflon Alfréd.
.1!11rakeres:túr (Zala), l. 2195. Szent ;\utal. l\l:l:.L

/Jent :i k (;i:l·lla.

~V<t[l!flll<Íd (So1nogy),

1. ·1587, Szent lstvún (r.),

1827. Foller :hlár111a~. lFiúkkal Lú!Jodon.J

:\'a!lyatátl, 'l'urul, tHOO, Va.sdúnuc!f J~'fi'IIH~r. '\'el.: 1-1.
\'(ly!Jbajon1 (SoniogyJ, l. f>-112, :\lugy:ir kirúly (r.J,
1
1S-t7. Vasdénueu Aladár. 'l'el.: 7.

1\'au!Jl111Tacska (Búcs), l. ::1929, Szcnl I1nrc, 1925.
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1.s:;n

· .lli'tk!y /Jt•f11s .fri
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.\'oyukrnii-::su. Púdn:d szt•nl Antal.

1907. S:c/,·cn•s

Fifrnos. 'l'cl.: 1-07 .

.Vnuukani:sa, ()rangyaL 1n1:-t lh'ru .Tó:scf. ·rel.:
:~-57.

,\'11yyl.-a11i:sa. Szííz :\lúria. 192:L f,ukács l"'ilrnos.
.\'<ty!Jkállú (Szaholcs·1. l. 92-t i, ]s leni gondvist>lt·s.

(r.). 181a. (;iidény Sándor dr .. k.11/naoss Sándor.
.\'(lulfkdlló_. Hcn11.'·ny. 192:·L [János Béla dr. 'Tel.: ;~;>.
.Yauukríta (Pest), l. 11.005. Szentlélek, 187-L S:.

;\'ay!J~ó::s

(Sopron). l. 1·1·12. ·rurul. 1nao. f/11s::1il;

La1os.
.Yayy1narns (IIonl), l. -lliH9. Isl<•ni gondYiscll>s (r.I.
18:35 . .lft•ducc::ky Jliklás.
.Yagynuígócs (Csongrúd). 1. -1089. Segílii .\Iúriu.

, 1898 .. 11/ccs Daloyll L"jns,
.\ aqynHtnyok. ('J'olna). 1. 1958,

.
.\ft~gvúltó.

1908.

S=cpcsy Sa11dor .
.VarJ!~.oros=i

(Nógrúd), l. 2279, Gonclviselt-s. 19:1.J.

J.1/flllsfcr Sándor.

.„,

,\'ayyká/(I, :\Iegvúltó, l~);H). J\.iiriissy István. 'l'el.: 70.
,\'auukd11!Ji ('l'olna), 1. 2177. Szent Islvún, 1~)2;>.

:i:rn; (f) 1,1
1. 1•1•r1111/
p .,
. a· 1• l~cpau Lajos. (Bihartorda fiók ·1a.) ·
n
·\ru111~-ercll1
.. ·.~ , . • (T o !na 1· . !. 1;198,
He1nénv, • 1n2:1

Schönft•lrl Lajos.
.\'ayukouácsi (Pest:!, 1. 2;)87. Boldogasszony. (L).
l H2H. Sehol/: E11drr, k. Jlack .lenő. (Peslhidt·~-

;\'~ 1 rn1s:é~iás. (Bé!.:é.s).
: < a1111•ou1ls Adárn.

Uaksri!J Béla. 'l'cl.:

2a.

kúl riókja.i
.\'11u11kiírc'is (Pest'). 1. 28.5HL ~legvúlló {r.,1. 18();~).
r'i:P. !\/cin (;y11lá11t\ k. Ft~hér (;yöryy. 'fl'l.: 1--11.
.\'ouukiírös„ Kígyú, 18ti-l. /JorlH~/!J Endre. ·rl'l.: ~11.
1\'auykéinJs. :.\!agyar korona, 188H. /\crfc~s: Elc~

nH'r. ·rcl.: iü.
;\'(lfJ!Jkűrös 1 ·rurul, 1uo:,L Jás:: lst11án. 'rei.: :lil.
.\'oyyl•iírtis _:\ngyaL 1no:). Zsú1nbok!J János.
.\'ayykéirii.-;_, Hcn1l·ny, lHlH. Jdy Héla l~s ']'(\csy
f)l":.-;ií dr. ·rei.: 1-20.
.\'ayykiirií (Szolnok), l. :-:Hi;)-1, Szent ~largil, 1H2·L

\'aruuussu Gy11!11.
;\'oy!Jlána (Fcjl•r). 1.

~Hl·l, !\lagy:1r korona, UJ2:1.
}('!/''s lté/11. (Fiúkkal Kislú11gon.)
j\'au11léf<1 (llihur). l. 6H·l4, Púduai szcnl Anlal, 1H2~1.
Sirnoll!Ji Jó::.sef.
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.\'ayylélény (Pest), l. 71fi0, Szentlélek 1R7() F · .
lyn<Íc. 'I'el.: 20.
'
· · rt!f
;\'fl!f!Jll<Í=sony {Vcszpré1n), l. 2058. Segítú \lúrhi.
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l. 1 l·!:L Ciróf Szt;chenyi f;.;!1\·11•i11 F1·n·11r. ·

,\'<'l/ll'sl1ikk (Borsod).

vún.

tuoa.

.Y1·1111•s<h:d

(Son1ogy). L 17f18. Si'l'rt'l<'L 1n:10. /l11-

Kisebb sérüléseknél

/11ki f\'ornci{.
;\'l'JJICSPÍcf {So1nogy).

\. líflU, '.\lt'g\'ú\!t'1, 187:L
.1!1·rklu Ucf11s /,11j11s.
111t·/l>rily (Baranya). L :HHl;'"i, Sz1·11ihúrn1nsúg.
18:-18. /~'iiry lsl111Í11.
.\'c;::sa (Nügrúd). !. 107'2. Szent :\nlal. \\);\;l. Hu111i11í1111i (iy11fr1.
.\'ríyrrídPerc'in· ('.\úgr:'ul). l. 2:11:). Hl'1111··11y. IHH:I.
Kudar .h·nii dr. iiriik„ k. 1Vci11n·I .lrí1111s .
.\up11 (Zalnl. 1. 17'27. ()ra11gy:il. IHHH. ii:11. i'l'rs11!f
<lyuhírH'. k. f>l'rsu!J ..\nrlnr .
.\'urírád (\'c•szprt•n1J. L 1-li"il. ;\rany !,;d:·1„z. l\l:HL
/-'(i/li/1 lolliin /,11111/)1•rl.
1\1y<ireyyhá:o (lll'sl). \. -117:1. ilungúria. tH:lt.
J>usa Ernii.
;\y('f!JCSIÍjf(/f// (EsJ:h•rµou1). 1. '.lil:lli, Szent Lajo:->,

a
rugalmas

; \ ' (1

IKi,:L l/1if1l'r F1T1·11c.

.\'!fir11cs1Íd (Sz;diolesl. \. :18;)1.
.\'11y!f J\árof!f.
.\'11irado1111 (Sz:ihnlcs). 1. :-12:1:\.
l\J'.l;'1. fÍ,IÍfllfl!J f.~(PrÍ// i'1ri'ik .
.\'yiníl1r<Íl1{l (Szabolcs). \. F1:\00.
tn:~n. J>o/10::11 Endre .
.\'yirb<ilor (Szahoil's). l. 10.77n,
t8:Hl. 1'Hdrís:: El<"!.' l>s 1\'<irlas
.\'!firl1ú/or. Szt•11t Ft•n·JH'. lHO'.l.

\lt·µY:'dtú.

IKKI .

MAGYAR GYÁRTMÁNY .
Sz\'11lhúro1ns:'1g.
(lri'if '!'isz<1 lslvún.

\lugy:ir kirúly (1".;.
!111rc .
Huldi:siir l111rl'.

'!\•\" ;,:.L
.\"yir/1nu1íl tSz:ilio\csl. !. :1.111. 'l'unil. 1u2:1. \\'11/iuurs:ky Anluf.

VEGYÉSZETI Gy ÁR R. T.

BUDAPEST,
XIV., KOMOCSY-UTCA 41.

\Hl A INI SA. IP' ILA.S l
rugalmas
(Leukoplost-gyorsköíés)
Leukoplast és impregnált antiseptikus mullbetét
összetétele, kisebb sérülések kezelésére
a legalkalmasabb.

-!<
1251
1252
1253
1257
1258
1259
1261
1262

1263
1271
1272
1273
1282
1291
1292

10 cm : 4 cm boritékbon

10
10
25
25
25

cm: 6 cm
cm : 8 cm
„
cm : 4 cm dobozban
cm:6 cm
cm : 8 cm
50 cm: 4 cm
50 cm : ó cm
50 cm : 8 cm
1 m : 4 cm
1 m : 6 cm
1 m: 8 cm
2 m: 6 cm
5 m : 4 cm
5 m: 6 cm

-!<

Orvosi csomagolás:
(l:déses kartondobozban)
torto\mo : 1 darab 1 rn 4 cm, rsz. 2664
1
1 m 6 cm, „ 2666
1
1m8cm,'„2668
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(Hiharl. l. ;°)1fil. Szcnl lslYÚn. 18BL f)o~

rác:y ;\11taf,
0/as:lis:ka (Zcrnpll·n). l. 2H2·L ).laµyar korona.
1899. s:ndoi As::fa[os Guiiry!J, k. s:a<lni :\s:lofoi;
(;y11la. (Fiókkal Erdühónyl·1i.)
Orf!nl'<Íll!J (Pcsl), 1. :364:3, Isteni gondvisell•s.

l~l'.2H.

1-ft•c:lcr EniíL

Oros/!á:n (Hl•kl•s). \. 2·L92G, Fehl·r kígyó, 1871l.
..\J;os Irén. 'fel.: 21.
Or(Jsfuí:rt, :\lcgvúlló. 182fi, Znl<1!J Lajos. 'l'el.: 1-L
Orosh<í:a. Isteni gondvist•ll·s.

18~l-l. /\crtés: .ló:scf.

'!'cl.: 78.

<Jroshrí:a, Kossulh Lajos. 1907. ,)Jolnár JlihfÍ{!J.

Oroshrí:a. Hc1nl·ny. 1921. Sarkadi !1nrc. 'fel.: 1-B!l.
Oros:uár (:\loson), \. 1H78. :\lcgvúlló, 1911. Srí111u.cl
Béla.
Oslffu11ss:o11!Jfa {\'as). \. 1900. Hc1nl·ny. 1912. ifj.
Jfé:!'S .)fjflrif!Jlll;.
O:nr(1 Cl'olna\. L -1:29;}, SzL·nt lslv:·ln. 1880. Ptihy
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(Borsod\. \. 2:18i. Szarvas. 18-l2. (/u<íry

Znltrín.

(1:d (Borsod). l.

(1:d-11r1suurírtelcp 1 Púduai szent

_\drír11 l.ajosné.

Ork<'1111
(Pest) ' I • 1·,s•1
c·J· f''tllgy·d l 894 s
•
'±
Jp1ti_í iiriik
b f·"ri'i '. 1 '1 .- ' •
• · • z. Búlinl
·•
• '
l!Jt ,,. uan. '!'el.: 1 t.
Pacsa (Z·d·i)
~· ' ' J· "!""
-- nn, ·S zenlhúronl!·/ig 1859 Hi"i·/i' ·
···
1cr G1yulr1. '!'el.: 18 .
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)-'/ (Tol11·1)
('.' · 1· 11 ·wn
'• · ·szc11tharo1nsúg
(r 1 ·1--• -T !!
ic:a, k. dr P<ito ··1 . . . .
. • ' ' 1.
'!'el.: 6.
.
o (!!Jlllc 8:1ly .\fariannc.
• • 'j' j •
()ranPy;iJ
o.
' l<Jo' 1· 1.<'f</ 1Ul f a~-/1>
( llcves) 1 ·~-1·r1
a.
·1··
• • z~nl Anlal. 18~'1
'. '.ti. ~l·1okkal. Hecskí'n.)
a.,
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f ac111
(Zen1plén)
1
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•
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slt•111 gond,·isrlés 18911.
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·
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[
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f'rí/hrí::rr
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IJe/a.

s·

_, ' - . (' .
·
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fiíln
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), . \ISS SZl'lll IcrPZ,

L\hauji. 1.

··-1 l'f.~_fcr.

u1:12.

í 11I1u1< (\'pszprl•111)
· (Jranútnln1a
..
· 1· '>l
-: :'·i-;)b,
(r.). lt>ii.
· .' ,
i . r.1a 1nu1.~rt nd. k. l·a1csck .lú:st'f Er 1 , l
.
f apa, :\lc"\'últó (r i i-40
1·
""',/./l<
•
/
· ·
· \C!r 101111:: ·tdolf 1n. k 1"1•.
. . • t> „.
1
1ot:111:'1l'sns. 'fel.: 1-00 '_,01111.~iny
l a1ur, Orangy·d 188~ ..
·
l\os::fohín{ji, ,Ú<irlla'.>. o:v. Piaist'k <tyuláné, k.
Púpa, Szcnl Anna '

..\llltd.

1

1

'

jl

i

t<lOi
.•
•
• •11·lt ·/11u1 •1J1/u1/y.
11

i;-~22, Arany orosz\ún.

18i:L Hflf·
:i11y1•r J1nrt' dr. 'l'cl.: :1;J. (Fiúkkul Sajúvúrkony-

hnn.)

Ocsöd (ílPkPs), 1. i2in , :\Iagynr kírill.v. 1874. P1•lr11
Z,oflá11. 'I'cl" ''
(jris:t•11/ pétcr ..(\~;s), l.
kos [)énes.
l.fOi. Angyal, 188!), Tor-

l\lO:J. ii:11.

HYPEROL
száj· és torokfertőtlenítő.
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, ) l , 1700 . SzC'relet, I H'.28.
PápnkoPácsi (\„eszpren1.,
.llés:ár?s 11;zre • . -. ) 1 tHa8. ~legvúlló (f.).
Pápateszer (\cszplll:~:, ..
l'fl l l'iókja.j
19?6 S-eJ·ules- Jo_s1 j. ( ·oot
.
(
1
614') \I·igvar korona gyr.,,
Pds::ló (flcves ' ._ l -; ; . Í- - Bnlltll Sá1u/flr.
1810 Braun ,51111r or1 (. ,,
l,
.
· l lC)'>(' ]{risár Alru r1r.
Pás:ló, Szent Ant,t' · - ). . - lf)'>·~ J\ril1111í11
't . (l'e"I)
•>()90. ;\li•gva 11 o, • -· .
.
P au
.-.., l ·--.

Tel.: Bp. 1--·I ;.1--11;,,
}Jcsts::t•nter::sébef.. 'l'urul, lHJ:J. (hr/an1bos Béla.
:)cs/s::cntirnrc (Pest), I. 8192, Diana, 192:J. 1)fol11cír

. - . •. - ' ) ·1

l\ároly.
, . , "Jenvúllú. l 88ü. U111lny
Pcrkátn (Fejúr)' l. · 1h8 ·1' · ·o

13tll~nl. . .
Peslludegl.lll

_)'.
noao. l\lúria Hl'lllCil'. 1„~! _11.
ü-18---ilfl. (I·iok(Iesl), 1;,
ifj. Scholt: E_nd:c. lel.: Bp. 1-

kal Nagyk?vacs1ba~.)) 1 H7 907. Szent Erzs1;IH~L
Pests:enter::sebet {_Pest ',' . .
-1----17\1-~~11.
1
1894 .. I~cin:r Jflk.~~f. . e.\~ ~·98. Hnchlil: J/rírPests:cnter~seb.~t, A1:~~1;;_ s:l;c:l.: B). 1--·l78---li.
tan h. Scnlfl'll L(/s_fo. . . .1 1\102 ."·,":iks:"!/
'
'lH',
kn1011,1.
•
·
1 'l·tPY'lr
Pests:cnter:sc
·' 't".., • ,..~
'H)
, T 1. Bp l-·l1.>·-·-·.
, 1
Gus:::lafl.
l' „
·
.
"- 11 /d /.1ís:f1í. 'f <' .:
1 f\)J'>
i'L'Sls:cnfcr:sélict. Angjn.
. -· ..

B
1

I3p.

p, ·t
l.S

1--.J.76--56 . . ·. .
t<)I" dr. /.t;floff
''1klona.
. ''·
'
• B
1--475--;}2.

~enter:sébel,

~-

fJt'.\'fs::t'llfl'r:s1;bct 1 Hiíkúczi, 19:-Ja. Erkcdy Ferenc.

/sl-

van. 1el. .. ~- .. YÓ l!l'.!:l. ii:ll. J; 1·rfolr111{f11
Peslszenfcr:sclu.t, I\.ig __ ' .
·
'!'el · BJ>
, , l J. !3o/·ro~~lf
Zo 1fflll.
··
/nzrene,
•
'· •

1-479-14.
„
. . !()')~ s:irkúllY Li1szl•J
Pcstszentcr:sél>t'f, Sa1:kun);r l
'1--lil ·--OH.
örök„ b. J.'iifiip Pctt:r . ..e .. l„"J:.i H(frfhlf Tiva-

·.-·;3p

'l 1 R •n1cnyseu
~1 ... i.1.
Pests.:entcr::sc ic „. ,e ·~ .·.,l"'>~J' •I . Bjl. 1-·178-14.
.. „l l I a~ar Jo~s1 . e ..
l,
dar oro >:., >. " 1látralj Gus: afJ.
1 l'l'l'>
Pcstszcnler:.sébcf, Aposlo'
, . -· .
.

Antal. 'I't.·!.: i .
JJests:cntlörinc (Peslj, 1. il0.ül1, .\Iagyarurszúg véd~
asszonya, 189i. J-Jernolák .illáté. 'l'el.: 34.
Pests=cnt/{Jrinc, Plór:1. 1H1·!. Arendássy ln1rc. 'I'cl.:
40,
Pests:.enl/{Jrinc, Szcnl Anna, IH2H. llarc:: Lajos.
Tel.: i9.
Pests::entlürinc„ i\Iadonna, lH'.!9. Féber Ernő, iii.
l'éberné Bárány El:::a.
Pesls::cnllc'írinc, Isteni gondviselés, l H:-i:J. Lassú
Győrpál .!ánus. 'fel.: 2--07.
Pestújhely (Pesl,1, 1. 11.:140, Segítii ~Iúria. lHO!l.
13(/rddch /Jc:.sií. "fel.: Bp. 2-Hi·l-21.
Pt•stújhcly_. Apolló. 1H1 SJ. IO:ac::iún ,\',1rolla. 'l'cl.:
Bp. 2-Hi·f-H2.
Péc1'/ (Pl's!). 1. i061. ~Jcgy(dió. lS-12. li::u. r;iiltl
[>ríf111;. k. Pa11/ik Ferenc.
['écs (Baranya), l. fi8.000, Szcrecst.•n (r.). 1GH7.
r"í::v. liíutser Jrí11os11é és dr . .lánás Gé:ríné, k. ifj.
dr. Jónás Gc;:a. 'l'el.: 20-2a.
Pt~cs, ..:\.rany sas (r.J. 17H8. H'éhc1: IO:ál11ui1111é Í''i
r;1·ir1t·r JO:á!nuínné, h. Geiy!'r f{dfnui11. 'fel.: 15--0I.
p(;cs, Grúnúlahna, (r.), 17HO. lronln1a.\TC11C!_. k . •1IajM
l<in Alajos IO:ajctrin.
Pc;cs. 7\fagyar korona. 1862. ü:.u. Csinc.wík ffc;!tíné.
k. Gáts Attila. 'fel.: 23-70.
Pécs„ Szííz ;\fúria, 1887. R. 1\'agy Béláné s::ii/. Ulil1cl .lfaryil, k. Giil1c•l il"dro!ÍJ~ Tel.: 2;):._:_79_
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Péc1>, Heinény, t895. S:igetbu Fri(l!f<'S. 'fC'l.: 2:3-70.
Péc:;, Örangy:il, 1901. l\t'n'.~:ft'11!J .!dnos. 'fpl.:

2:!-9.\.

Pécs, Szent György. 1908. Bt•rt;ny Ft•rt•nc dr. '!'t>\.:
27-71.
Pécs, Szent lstvún. 1922. Ht'diycr Oriiin. ·rei.:

Pili.wit'irr'Jo.;11rir
-o 1.
v
· . . (Pt•st'/
· · 1·,,-.,a.
Sz1•11ih{1ro111sú"
{r·i
l n·11 · 1\l'l'hPsz 1 <'tsz!· „ ··1
° ··
·re!.:
1·L
-· . „ .. o oro '·· 1i. f\r111ríc·s l.iís:l1í.
Pi!isut'irt'jsprír.
Se!!ilc'í
·· ·''I"nna.
·
·
•·
·Szuz
Gyula. 'fel.: 18.

lHJ:I. ,\'rt/rír.11

('I'o!na). 1. l!ifi:l, Gondvi.1;l'll-s.

Pi11!·í'h<'l!!

A aruassy .! dnos dr.

18H·L

:J0-06.
Pécs, Pctüfi Súndor. 192:1. Fridrich Srínrlor. Tt•I..
13-14.
Pécs, Isteni gondviselés, 1928. 1\lcrllln Lajos. ·r{'\.:
13-5:l.
Pécs, Szent .József, 1932. \Vt•igl /Jt~:ső. 'l\•l.: :J2.-7-t.
Pécs,· Szent ).lór. 1932. \'ondra Antal dr. ·rei.:

Pitvaros (Csanúd.l. !. _'J<,)-1 ,o.
Istc·ni gondvísPll•s.
'1
188·L S:abados .ló:sf'f.
fJocsaj (Bíh·1r) l ·1--1i·l, 1.e 1lel Y('ZÍ'r 191 l \"
Erna.
· · · · tl!Jfl

27-f>B.
Pécs„ Kis szent 'l'cn."~z. 19Ha. Tróbcr Jlúrta. ·rcl.:

Polqárdi
(F CJll'
· > J • 1· 4 •'Hl'.., . gal·unh 18/;").
.
• .l. l·chl'r
J !{
• e(fler F'ert'11C. '!'cl.:
i.
'
·
l rJJnu-~ (Pest)
:- P.1·•"· l stvan
· k1rúlv
·
· . ·
, 1· .>-t.
188U. r'i:P.
ill'rkoutch Srindornr~ · k · i1<1//l1r1-··'
1··i•rf'T1c.
~ar

18-3.\.
Pécsoárad (Baranya). l. 27GO. Szent\i[1ron1súg.
18:12. 1\'ékán1 :\Hrl;l. 'fel.: 2tl.
Pély (llcves). l. 2871, ).Jegyecí111er (i'.J. 1H27.
C:ipyt'll Lás:l(J, k. Sc/iolt: Jliklús. (lleYes.
:\Icgyecí111cr, fiókja.)
Pétervására (l-Ieves). 1. 24H4. }.lagyar korona. 18;ll.
/\.ii11ér Héln.

Pilis (Pest), \. i21fl, :\lagyar kirúly, t8H(i. lli1t{f111'r
J~·n(L

Pilisburosjl'ni.i (Pest). 1. lliifl. Szpnt l·:rzsl·hel. tH:.?r1.
Luld11icli /Je:siL

Piliscsaba (Pest), l. 2()9(i, Szent Lúszlú. 1900.
Fo/is: Richárdné. 'l'el.: l\.lo!ildlige! :J.
Pi_lismarút (E?zlergon1), l. 1iü8, isteni gondvisell·s,
1B12. Bárány S;ilárd.
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Polqár
{Szuholcs)
1• 1•·3 .d•
""l9· , ·''I cg\·a. 1to.
:
• · •

1-a:ekasné l-lt•u1na11n Anna.

'

18(HJ. f)r.

1
1
1

Poiuár. }.Jadonna. 1923. llt!ringh l~rnii.

P11rcsr/lnu1 . (Sza!IHÚrl · 1· "l''>'I
.
.
- 1-• • •·\ J„.111\. kal·1sz
•I e111·y Pa/.
·
'· „

Po\~~! 6 ap.~ít(i.

11

, u u•o

(:_'as). !. !i72. Isteni !.!ondviscli··s.

Jdon.

I <1·1 '

· · '"

1H2ti,
l'oros:lú
(I·fc\'es·1
j
e
10·
I
.
.
)
•• · · • · ·> 0 ' · sten1 "onclv1.scll•s i .s-)(,!;1.1:-',::,?· h:.:1roly örök„ k. S<inth~t .lános. ·i·~·l.:, ;/):
Hl\ \ltl Sarudon.)
Pu.o;:taf<'i/dufir. 1.Bél·t"s)
J· ••1-1 -t•1·1. 0 rann\"I 1 l g•>r
... „
,
Paulo11its Gyula.
b.' ·
· - >.
P11s:tr1111érucs (Csnn"rÚd)
,., ·JJO 11
·
t>
• 1• '>I'J'>
- - · .\,\g\
( O"'ISZ·
·, szony. 192G. /-lorvtith .lú:sl'f.
·
· h' · ·
Pus:tas:aluilcs (Fejér), 1. 241:1, He1nény, l~l:!2.
.:.1/alolcsy Gál>or dr. 1'el.: 15 .
u
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Putnok ((fi'nniir·i. 1. .1(ifl8. Fl·kctl'sas.

(r.). 182-L
.'·if1•i11/u111.-.·: J:1~!11. Tel. '.29.
/l11(110/;, .lúkai, 1H21i. .'ú•ress .lri:st'f.
f'iispiiklodli11y, (lln.idúj. l. 1·1.287. :\h·gvúltú. 18;)1
I:irtok /,. Sáud(lr dr. 'I'el.: -l-l.
·
/liis11iikl11drí11u. Hcn1t'.:11y. lHOG. !Jírinc= János.

Piis11r'iklcllc (CsanúdL 1. 2772, ()rangy:d. 1\)2;'"1.
Sil'nc:ky Gy11la.
J>fis11iik11rírlusd (Baranyn:1, 1. 2<i-l2, Szt•11\l1ún1111s:"i~.
188-!. S:<1rka .frj:.w:f.
Uayály (Gü1niir), l. G8:1. Hen1t'.·ny. 1881i. ii:v. H11/lk11
/11irl-11é. k. ll<11H'r /Jáuid.
ltfljka (.:\loson). \. 20:-12, Isten SZL'llH~. 1827. /)r.
Lajhck .fl'nÜ.

Uokanu1: (SzabolcS:I. \. f"J:l27. ls\t•ni gon<h·ist•h;s,
1815. f'ollanann Fct!'Il<'. 'I'l'I.: 15.
Uríc.:o/111<Ís (Fejt•r), \. :H12;_1. :\i'-'g\":'dtú, l.S~lK. /)1Í11i<llu~ S:i'its 1!0110.
Udckl'Vt~ (i)l'SIJ. l. G5H5, Szentl1úro1nsúg 1.r.I. li8i
;\'(•111cfh .')'ándor gyennekei. T('l.: 28.
I:ácl>cP1'. :\.Ieg,·últú, 1H:.!:L Fa!udi Hl'zsií, 'l'l'L: :.!i.
núkóc:ifalva !.Szolnok), 1. 3'.!:.!:l, :'i.legYúltó. lHIO

1

l\_oyúcs l\.:'li1nún iiriik .. k. l\'11ró1li /:"1nil.
l/<Íl>oscsalu1 { Pl'sll. \, 8180. Csaba \"t•zl·r. 1nol:i.
· Fag(/.~:J.-y J\á::11;,~r dr.
Uúkoscsaln1. Hungúria, 1u:1f:i. Hudahúzy Sú11dur.
U1ík11sheu!I

(.Pest°), 1. -1198. ~leg\·it!tú. Ul:.!H. Lc11-

!f!fl.'l 1:11clre.
/Uíkoskcrcs::lúr (Pest). l.
\l'irkcr Jrínos. 'fel.: 1 '.!.

i550, ()rangynl, 18U:!.

~'Utikos/iy('f (Pf'sl). 1.

a112.
„llad1•rsJJach /:'11dre dr.

NL'lllZcli zúszhí,
·

HHlH.

Rú!~o,\'fJO/of(f (J>eslJ, 1. -12.~l-Hl. :'i.lt•gvúllú, l8Hl. f)r.
Aí'n"s:/1•s Jlikl<is111~ J\.ropfJ J/ 0110 'fel . Bi
2-·H-! i - i>-L
.
. ..
l.
Rúl.:osp~1!r1!r1, .Józ:-;ef kir. hen:.eg. l UOO. Fried Sd11rlor. l 1·1.: Bp. 2-„··H5:J---2:L
Uúkosp~IÍnla 1 Zrinyi Ilona, 1H11. Jli'illcr l'ilnios
_111. kir. konnúny!anúesos. 'l'el.: B". 2-H;):J-12.
llakospalota, :'i.Iadonna, 1U1 :1. Jlikló~ Alrulrír ·rl'l .
Bp. 2-H52 ~oo.
·
·
··

n(~!.-r~:'ifJ<IÍofa, Szl'nt szív, lH2:·1. Balús Zsig111ond
orok., k . .\':t'ics Jfarqil.
Rákospalota. :\Iúlyús idrúlY. JH;J:-1. Uur/iniec:ky
Antal. 'fel.: Bp. 2-·-n5-i---iH.
it<~l:·nspa/ota„ Szent Erzsl·hel. 1ua:1. J\úros /sfiJfín.
1t·l.: Bp. 2~Hti5--72.
f(ákoss::t'nf111ihríf,11 1.Pe~'t'.1.
!. 11· ·'>i'O
'I
·'
- i ,
•Szent
.1 argiL
18HH. LifJfJt' OdiJn.
Nríl.-oss:t•11/111ihrily. Szent lsl\·ú11. 1H22. 1\·flh(/y .!dnos. 'l'el.: 8.
füikos.~·:c11l111ihú!y, l~ígYó. Hl:~'.l. \'(lsiiriry
iii. .)'1írkd11y Gy6rou.' '!'cl.: lH.

fii;lH.

·rei.: IH.
Uccsk (ll(:ves). 1. 2H:-HL Szent :\utal (LJ. Hl2;).
Ttilh i'ál. k. S::i'ics D1~/a. (Parúd fiókja.)
Ht'yií/y i'l'o!na,I. 1. 2:l21. Szl~nt :'i.Iargit. !Ú:.!Ú. J:r111s:
lst11ú11.

N1;11ci·s:c1111'rr· (Sopron:J. 1. 8i:J, l'úduai szent An!:tl
188G. Csatár Andor.
li'Jt_sfÍy (\"úgrúd,1. !. lO·lU, :\lcgY:'t!tó.
J:'ll'1111'r. (Fiúkkal 1)i6sjc•niin.}

ll':l7i. (} 11 ríry
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Uics<' (Zt>inpll~n). l. 2üií. Szc·nl L:'1szlú, 18ni. S:ii.•::Til!anH'r dr. lFiúkkal Zl'tnplt'•nagúnlon.)
nnrnhrí11!f (?\úgrúd), 1. 20H5. ()r:1ng~·:1l. 18fl:L Hiir·
:sii11ui ./('11ii János. h. Hnrsi !111rc.
U1ulobá11ua lBnrsod). l. 21ilL Y.!Pg,·ú\lú. 1~)17.
Lollok Lás:fó.
H11111 (\'as). l. 1-iao. Szcnthúro1nsúg. 18H2. Hnkur
.lt néi. 'I'cl.: 11.
1

Saj1iJ.-a:a (Borsod), \. 2825. Arany csillag. 1887.

/\. os: ka Lajos.

Sajás:<'ntpéler (Borsod), l. 58-12, Szerecsen (gyr.').

1810. Takáts István .• ,\Jichna J111rt' l·s llara11uil~;
:Írpád, k. Gajrla Pál. 'fel.: ..io.
Sajús:cntpélt'r, Fehér kereszt, tH2·L Húnn Pál.

Tel.: :19.
Sajcís:<iaecl (Borsod), l. 10-12. Szent Lúszló.

l~l:IO.

La/.'11cr (iy11Iáné.
Saj<ioárl.:on!J (Borsod), l. 511~). Szent :\liklús (f.1.
lHi~O. naf:inyer /111rt' tlr .. k. /-Iolcsch Z11llán.
Salyótarján (Nógrúd). l. 1().980, Őrangyal. 1870.
Húkos Gyula örök„ Ii. J\lllbl'c: Pál. 'l'cl.: 1-08.
Sal!J'Harjár;, ::\lagyar korona, 189a. S:iics Hú/ll'rl.
·re1.: 1-22.
Salurítarján, Hcn1l·ny, 190:!. S:aller .-\1ul11r. Tel.: il.
;)arkad (Bihar), 1. 12.000. \\''.dangyal. t8i"l8. n'i1··
land Guula.
Sarkad, 11. Húkóczi Ferenc. 1907. Púr/us :l11dor.
Sar11d (!-leves), l. 3424. ·? (f.). 1n:12. R111111au
I\tlrol!J i.iri:lk„ k. ·? (Poroszló fiókja.)
.Saslialoni (Pest). L 11.792. Sas. 19t:·L Grt1bt'r .fú·
:.st'f, k. /\átai Gunla.

1n2<,). v1·11'·~ 11 or t o l> !l!J!fl
• • •111:sef.
·
·
'!'el.: 20.
Sríndor{ril11a (Csongrúd.). 1. 5tli;'l. \.lPgvúltú. 18~lll
Frll'kas .lrí:se{.
S1írbogrírd (Fejl·rL 1. GHt:·L 'l'inódi SPhPslyl·n. 181\;1
dr. 'J'clkt'.<;S!J Üd<il!. '!'cl.: 22.
Srírl>nyárcl, Szent :\largil, l~l2H. /\ovríls (;!Jufa. h .
I-leib Príf. ·rcl.: a.
Srírkercs:flÍr (Fejl·r). l. 28-10, S7.ent ln1re (f.:). 1u:11.
Schc{ffcr Antal dr., k. Sríbánui
G1111la. (.-\1>:1
fiókja.)
·
Sárosd (Fejl·r·), l. 270-L }\.ereszt. 1897. Hossá1111i

S11s/i(lfo111 •. l)i:1<lal,

Gus:/tÍP.

Sárospatak (Ze1nplén·). L ll.25i. Ang\'al (r.1. 16:1..t.
J\tisa Sándor. 'l'el.: f>6.
•
Srirospalak, 11. Húkóczi Ferenc. 18~)-l. Goldblall
Ft•rcnc. 'I'cl.: 80.

SárosfJaluk.

Is\cni

gond\'isell·s.

tHafi.

Jlrírfo11 dr„ üt. Tr111ft•r Sá11rlor.
.'-ilírrt;/1Hl11flri (Biharl. 1. ·ii59. Isteni
1~)01. //fllás: lrnre.

Sdrs:t•11/111ihúly (Fejl·r). L

Hcr/(f/1111

go11d\'isl'll•s.

lt)~l2. Örangval. (f.).

1H28. '\'innnrr filn1os iiriik.

(Núda~dladúny

t'iókja.j
Sárvár (\'as). l. H:l:l-l, :\legYilltó {r.l. 1iH7. f:'íiru
\'i/rno.'i 11\. kir. kor1núnylan:'tesos. ~!'el.: 21.
Srí~lHÍr, Szent Antal. l ti 11. n11s:11yák L11j11s. 'l'el.:
1 -1.
Srísd (Baranyu). l. 1:300. Szent (iyürgy loYag. 188-L
!Jurányi JfilHíly. 'l'el.: 2a .
Sáta (Borsod). l. 1-tla, ~1cgvúltú. 1907. Tliurú11s:k11
J\árof!J.

·

=e"=··"·=····-··'"'"""'""•~····~~•.~,~·~x•;j,~"f!!%?0'':~·r·s~~~·
.. //.~"\~~11.

1
; .
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5iúlnrrtljaújhelu (Zc1nplén), 1. 18 ..J:-Jt. :\Iagya_r korona {r.), 1796. 1\ardos Zsignlondné! k. /\r1rdos
Zsiu111ond. 'l'el.: 40.

Sátoraljaújhely, l\Jvözílli, 18G5. Jlúr Lajos. '!'cl.:
50.
Sfitoraljaújhcly, Isteni gondviselés, 1888. l\ádrir
Andor. 'fel.: 18.
Sritoraljaújh1·ly„ Szent Antal, 1911. f~'hfcrl Andor.
Tel.: 1-0ö.
5iellye (Barany:i), 1. 21fi.f, Arany sas, 19:14. Bub~
rcgh Eniil. 'fel.: lH.

Srrcgélycs (Fejér), 1. 507H, Angyal, I8HD. I\rinil:ky
Pú/.

-

Siklris (Baranya), 1. BOOO, Szc1~ llt."·l~~k, . ( r.) .. 180;i.
Grinun Jüu/olfní:, L. Léuay .To:scj. lel.: .L
/·i'ildós, J(ígyó, 187a. S::abó l~~nii: 'fel.:. ·l?:
Siklós, :.\IcgYi"lltó, IH2a. Bossany[ Jc110. 1cl.: i.
,l.,'fn1asfig (Sopron), L 900, .Szenl Péter. ~u2;. ú:P.
Alc:rarulcr lsfvún1u!: k. Scl11vcblcr J/atyas.
Sinzonlornyo ('I'ulna). 1. :~8-!a, Szentll~lek (r._). 1818.
Pillich J:crt•nc.
SiúfoJ.: (\'e.szprl~111J, l. :18HH, Szentlélek. 18HO.
]\.olschy Ferenc. 'I'eL: 11. (Fiúkkal Siófokfürdi.ítelepen.)
.
Siáfo/.: fiirdiítf'fl'fJ, Szentlélek. (f.). 1H22. A"fschu
f.'t•rcnc. {Siófok fiókja.)
..
Solt (Pesl), l. 7-t:-HJ, Szenthúro1nsúg, 18GH. l:rlckcs
Lajos.
Soltuadkert (Pest), l. 8.572, :.\legYúltó, 1886. 11o::6ky Béla ürük„ k. Grul>cr ~·llajos dr.
5inltvadkerf: :.\fagyar korona, 1Hi35. S:ekér Sándor.

í
l'
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Soly1_1u~r
(Pt•.'if). 1. ;Hi25, Sze11f .\f;1r"il, l!JOH. 'í'flnuís
1lh!za/y.
So111/ós::6~/ii~ (\"eszprl>111), f, )·100, (f.J, I;J21i. /J(I. lor1h -:f!lully, k. f„o,<;011c: fh•::sii (De,·t't'S(~r fiókja,
ti

."io1~1o_r1JJJad_
(Son1ogy),
(das Otto.
,'·i'o111o[l!fs::i/. (So1nogy),
fl('SSt'll!/l't

Í)l'::sÜ

L I.'HJ.J,

Hf'lllt~ny,
··

10:17 .. ,

J. 12(i8, Szl'IJ! Is!,·úu, J,";fi.J.

Örök.

l. 2275, Szenlli:íro 1.v· „
1
11 'o·
IK'll
1·, . 1··1. 1 1
1
' · ',
~
JCs1s \r111ur11, \. Js::uiafd Lrís::/ó. (Fiúkkal (1anuíson.)

So111o[l!Jtnír (So111ogy).

(.~.npr~n1), 1: :i7.üOO, Arany oroszlcin (r.),
JílOO. :\1kohcs .lf1N11oj. 'l'Pl.: 2·---50
So {'ro1.1:.. A ngya I ( r.), 1080. JJoliso :11 ,:hríllf. 'l'i•I.:
._\'opro11

;i--h1.

.

1

,\'o!. r~11 .

.\lagya.r kir:ily (1'.), 17H7. Hind(·r f\úroly
orok., k. llinr!t•r Ottó. 'I't•I.: 27.
·'·io[Jro11, .i\Iegvúltc'1, (r.), l 77fi. S::f'rr/uhc!yi Jrí s
1111
és ru·jc. 'J'(>I.: '..!·-· '.27.
SofJron.

2---~8.f.

Ar:i11y k1·reszl,
.

u;u:i .

.1(:/111

Fitn

111

s. ·rt·l..

.'-1:opro11, lrgaln1:issúg, IOO!I. r;1iffi1s .lc·11 1"í. 'f'<·J.: :1 ;10.
.Sopron, Sz('IJ{ Erzs(•heL 1Hl2. 1'i::P. /.1•/r1uifs .!ií::scf1ll~. ·r<'L: l-oa.
Sopron, Húkc'1czi
'J'cl.: 77.

1
'

Fl'l'l'Hc,

j!};_i.L fir<ih111a1111

J'if111os.

,'-.'orokstír (Pí•si.J, l. I·l.:187, Segflü !\Iüria (gyr.J,

l8l·L Liic/u.'rí'I' <;yufa.

·

Soroksár, Páduai Szent Anln!, 100;J, f-'iirst 1~·11·111ér.• h. Stodolni f)e::sii dr. 'fel.: 10.
S<ískút (Fej6r), 1. !!5H5. Szent Hoz:í!ia. 1881. dr.
Sii.'us l\.árolyné .szül, llal111i Valéria. 'fel.: !!H.

1

1!

1
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S:aruas, Jlargil. 18g9. /\cqlc1Jich Jfária.
S:.aruas„ Jicg\'últó, lUOH.· (;éc:11 /Jc:sö. Tel.: 50.
.";:ania,-;, }ilagyarok :\':igyasszo;1ya. 192:~. FarkHs

.'i!ijfilr (Zala,), l. 2:1;)2. :\ }-laza bölcse. 19'.?9. Tcrsl1f<Ílls:ky l\1í/11uín..

_

. ··.

: .·.

(

·i

Siivényli<i:a (Csongrad),}. 68a·L Szuz :\l.111,1. 1.l-K.

Lakatos A11tal.

Scir (Vl'szprl·n1),

A . ./dnris. ·rei.: 19.
S:ul111árököritii (Szal111úr). 1. 20G\l. AraJJYsas. IHl 7.
)'arolu1 Pál.
·

l. 1842. llygiena (f.). tn:10. S::u-

per l111n·. (Cscll·ny fiókja.)

.

Siikii.~d (Pest). l. a9atl, Angy:.il,,;ssn._ l·orkly Bl·\:1

S:::<is:::v<Ír (Baranya), !. 1GU7. Szcnthúro111súg. l88:L
Stcrculr1 .Jcnii. ·rei.: 10.

ürök .. h. Forkl!I Zsiarnond. l eL: OJ.
.
•
<'"'
(Z·il•t)
:\legvúltó
{r.l.
1ilHL S:rrr/\osu
,"tUilll'fj
„, < • l • '5~91
' '
' •
·
•
Lrí.~:fó. k. Fáncsik Lajos. 'l'e1.: -11 ·
.
.
S:ahods:rífftis (Pest), l. 8:1:~8. Isteni gon1h·1..,.eh·,.;.
1847. Tcrt'III!f 1llcnyhérl.
.
S:afnu/s:dllrís, He111ény. 192:1. \rcnc:cl .L.~11os .. .
S:alnuls:entl.:irríl!J (Baranya). l. Hifi. Szuz ;..1an:1.
in2a. l\irúlu .ló:scf.
. .
S:ajol (Szolnok), 1. 28~)(.) ·''! t'g\'a 11o, 1n2u. /J11h1i
.lt•ni).
1 'KK
S:rikc.'> (°l'olna), l. 28l)O. \'ürüs kereszt.
8 •·
Se111pthci ]/flc:l.:ó lfono. l'cl.: Ii.
_
S:a/nnár {Pest), l. :J5fi5, ).ladonna. lH21 . .luk11h
<~1;:::a.

S:r1lks:i·ntrnárto1J

HiP<Ín/u r;u11fa.

•

(Pest). \. :1n2a, Ht·nH·ny.

. .

.

• .

q 1r1

l.

. .- .

•

l. -127(). :\leg\':1\10 !\.). Ul2b. /u1.-;.1'J11
(.Júszszentlúszlú_ fiú\qa.)
, •:-.
s :nn!J (Sopron), l. :1-109, „ S_zen 1 :\nu_a .. 188.i. .'1 (1/, r<llf Jrí:st'f örök„ k. Lonnc:u Lu1o.-;.
S:ar~ius (Bi·kés). l. 25J1G1. SzarYas (!'.). l 7H·L
S.::c111.::ij lrnr.c dr. 'J'cl.: 8.
S:arpas . •nentt~uy. 187:J. Hr1·f1cr S:ilárd. h. /\os.-;11//1

,"i:(IIlk {Pest).

f\áln11ín.

Lrís:ló.

S:cycd (C.songriíd), 1. 1-1-5.000. :.\Icg\'úlló {r.). I7la.
1'<'11H'siuíry ./ó;;scf. 'I'.: 13-91.
.''l':t'{lt'd, Isteni gonch·isclts (r.). 1812. Ur1rc.wry /\rí
roly. 'J'cl.: 12 -70.
,1.;:cycd, Szcnthúro111.súg (r.). 18:$-1.
Lci11:i11qt•r
Gy11/(I. k. Lcin.::inyer ,l/rírta rlr. "!\·\.: ta-.";~>'.!.
,\':::cacd~ Scgítíí :.\Iúria, (r.), 18ö0. Liihl /111rc dr.
Tel.: 18-19.
S:t·ucd_. Szent Húkus. lSGa. (1crut'Í!I .fl'11ii. 'l'l'L:
l 0-{}2_
S:1·ucd. Szent tiyiirgy. IHGH. Frl/llk :ln/11/, k.
Franki Jó:::scf. '!'el.: 11-18.
S:cocd, Szent Isl\'ún. 18i0. Saloó Péll'r. b. f/(l/f!Jr1s11
Andor. 'I'cl.: 12-~){},
S:::cycd. Kígy<i. 187-1:. (1t•rlc .!enii. ·rt•!.: 1:1-;J\L
S:::t'!JCd. l\úh·úria. 1888. Pósr1 Hrllrí:s. '!'el.: 12--2,).
S:caed. Dugonics. 190;), ifj. Frankrí Andor. 'J'el.:
t 7--n:i.

TABL. OVARll „RICHTER"
Az ovarium hatóanyagait tartalmana

400
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,O..,'::l'!Jl'rl, Erzsi'bt>l kir:"dy11(·. 1H07. Tiirfi/,· Jlrírfon.

Tel.: l:J-lH.
S::cy 1·d, ).Iagyar knrcJ1t:1. 1!108, Zakór Sú1Hh>r iíriik ..
k. ill <it Juí Jl i/uíl !f. ·r1~1.: 1G~-H:l.
,\':eqcd, :\.Jsúkiizpon!. Púduai Szenl :\11\:1!. 1\JOH.
JÍ 1ís::<Íros !111r<ínc\ k. J/ús:<Íros !111ri·.
S::cyt·d, lijszegt>d, Őrangyal, 1Hl0. ;l/r1lr/111í11 Lrtjos,
k. Lt's/;á l'i/111os. 'l't·l.: 18-4G.
5i:eycd, He1nl·uy, tn12. Borbély .!ó:s1'f. '!'cl.: l'.!--~(~8.
S:::ey1·d, Csillag. l\H·L i\'agy Gyéirgy iirök .. h. J 11·
kril.o; /sfl1á11. 'l'l'I.: 1!1---~Hi.
S:!?ycd„ Szl'nl szív. 1n2:L i\'yilass!f :Íyns/011. h. IJ11h11
1'iuadar. 'l'cl.: 1;1 ----19.
.\':cycd, :\b1gyarorszúg v(•dasszonya. 1 H'.!:\ . .!usf
/?riyycs. 'I'cl.: l 7·--17.
.
„ ..
.
,"i'::cocd .• Szent Liiszló. IO'.!:L :\pro .!1·11<1, 11!. /!11d11s::!1
/pán, '!'el.: Ul --!Jíi,
S:eqcd. !Uis:hl', Púduai Szl'lll _.\nlaL 1\l2:1. l.flkdr
iol!<Í11, k. 7.akfÍr lolfrí1111c;.
S:cycd, ,\'0111oyyif1'lep, ·rurul. 1!12!i. Sclt111'('::!f
l3!;la. 'l't>l.: 1H-·-2fi.
S:cucd, Fl'lslíf;i"i-:11011!, \lado1111:1. Hl:lli, .l!rtrostr"í;
lstuán.
S::cg('d, Szent Ft·n·nc, 1n:~2. dr. /\"ocsis 1','11r/rr;11<;

'I\·!.: 80.

S::1·ks::tird_, Szl'nt Bernúl. IH:-l-L Za!oi János. 'J'.: :it:.
S::l'11drii (Bor:-.od). 1.
f'o/k11u11111 Lrís::/ri.

:iono.

fsil·ni gondvis1·lt~s. l.S:Hl.

,\'::c11ft'1uln· (Pt'sl). 1. 7210, St:enlhúro1nsúg
I 7H7. C::ibulka Gyula. 'fel.: -18.

(r.i.

'f'el.: ·18 .
S::cnfl's (CsongnídL 1. :{2.81\1. Tfajnal (gyr.l. lKJ.-1.
.!11slh :1!/n;<l (~S Társai, h. Í\-crckcs lslPrÍ11. '!'('!

1--0-!.

.'.':l'nll"s. :\leg\·úlic'i. 18-11. !hús:: .\'á11r/1Jr. 'l'l·l.: 7;),
S:::cnll's, :\!agyar kirúly. 18i0. llrt/lfls .lú::scf. 'i'.: ·li.
S:1·11fl's, ;\ngyal. l N."18. \'úrruly f,ffjos, h, S:c1.1!1·ss11
/sf11(íll.

'l'c•L: ·UI.

S:t'nlt·s. Szent A11na.

!lil. 'I'el.: t„--li'l.

S::1•11ft's.

JHOI. nr11hr•r111;

Szt•n!li:irun1s:'!g.

/Jrinos .llffr-

1HO;J. .-lfl'.J'flnd"r

/Jfi1111'.

."i::cnles, Fl'li(·r !i:t'n·sz!. 1!12:-l. Pift:: Fúnu/y f.ds::/,i

'I'el.: 32--G 1.

Szenl Kereszt. 1u:12. J:ulcslÍ
'i\·J.: 23-~-78.

S::c11t•d,

S::cycd, 1'1írnsfr111ua.
lst11ii11 rlr.
•)'::cyhri/o111 (Bl"ké.s),

,)'::1·y1Hír (Csongníd). 1. 7fliH. \fpgvúlt6. l8fli. f{nín~
c::ly Fl'rcnc. h. l\hircr :lnfrtl.
,\'::cynár, P:íduai Szcnl .-\n!al. 1n2:-L .!ríkú .lri11f/s,
S::f'ks:rírd ('f'olna). J. 1-!.2in, Fckf'le s:is (gyr.).
J i:Jti. ['frich ./1;::.~('f. 'l'el.: 8-L
S:cks::úrd. f. Bl>Ia kirúly. 18fi:L S::cyhy ,)'<indur.

l.

10.2\);I,

/:(ltt1({.

Szc·11thiiro111súg.

18-la. Po/yrír /{r/rf/f!f. 'J'el.: 21_.
.'S':eylialon1, E.ígyó, 1~l0-1. ]{átai Gizella.

rlr. Iii. fiist:olgnltirú, orszgyiíl. k1;1n·_ h. '/'1i//i
János. 'f't•I.: 1 i.
S::c11t1·s_. Ar:n1y k:dúsz. l\l:lo. O!ríh l.rís::lrí. 'I'.: l - -1 :-1.
.\'::l'11/1'/or11uu (l\(~k0sl.
Fodor Ferenc .

L i"17:l2. ,lt;zus Szh·c„ 1n:i1.

S:1·11/yríl (\·c·szprt•111'i. 1. ·128-1. :\n111y szar\':ts. !Kii(".
l\ri/1111u Zrídur .

1

403
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S:cnfyolfhdrd (\'as). J. 0258. Szent fstv:·1n. 182().

Friedrich Odiin. 'l"el.: li.
S:c111istorí11 (Borsod). 1. 42:12. :\1agyarorszóg y\·d-·
asszony:i. l H2!1. Fábru Andor.
S:cnfliJrinc (Baranyai. 1. 27fi2. Szent lstvún. 1887.
<"i:u. C.-.onka Lr1]1Js11t>. k. dr. ,1furrí Lrís:l<in1;
Csonkrt /da. ·rel.: 2-1.
S:c11/11Hirtonkríla (Pest). l. :1n;~:1. Isteni gondviscll•..;.
19lfi. Tl'rec:ku Pál.
,\':1'/H'lk (Zala). 1. 1117 ..Jézus SzíYc. 1H:l1. ,\'op(lf/Ff
Andor.
'
S:crt•ncs (Zcn1pll'n). l. li707. Isteni gondviseh""·
174 1. J/ a/ r1Po P.~·: ky (; l 1s: I rÍll.
,O..,':cn·1u·s. Szenl Anl:il. tnoa. /\olos Tihur. '!\1 1.: ~1.
,..,':écsé11y (NúgrúdL 1. :-Hl-l:-1. Szenlhúro111súg. 11'.I.
l 7-l t. Holyrír Jliklrís. h. l\1•r/(•s: /)l':sii. 'fel.: !i.
,O..,':ékcs{chúr11ár (Fejt·r·.1. 1. ·!-LOOO, Ft>k(. \t• sas ( r. ~.
17·1:-L t·ln•karcsai Lukúls Ln.ios üriik .. k. r•frl'karc.<;11i L11kríls /h~la. 'f\•I.: 2:l.
.\::1'!.-t's[('ÍH'rtHÍr. :\Iag~·ar korona {r.1. l7H·L ifj. <;rjft•rfh /Jc::.i;ii. 'l\,L: 88.
S::ék('s[t'hérvúr. Szenthúrn1nsúg (r.). 180(}. Srty
U1ulol[ iirtlk .. k. l\alnuír Z11fl<Í11. 'l't>l.: :1:1.
S::ékrsfl'húru<Ír. Szénl IslYÚn. tt;:!.!. Pús::l11ry .'úindor. ·rei.: 1-71.
.\::1'/."1'.<;/1'/i{•rorir. ()rangyal. 18li~J. J/r1yur1r11 /\fJ.~.w1
.'·:rindor. ·rei.: -lll.
S::úkcsf('héru<Ír. Isteni gondvist·h~'S. 18U2. T"kficsi
1

:\'auu f,orú11d dr.

·rpJ.:

a~o2.

S~1'kcsfcht'n11ír. Szent .Sl'iil'sty\·11. 1H11. ii::P. Ui1·rbaucr J1í11us1H', b. Pifhci Jliluily. 'fel.: :-!ti.

Szent József, 1922. Csitáry G.
Tel.: 1-60.
.'J::iyets::c11l11uirto11 {Pest), 1. JO;iJ, Szent Júnos,
l 92:J. B(thí:s S(inrlnr. 'I'c>l.: a.
S::igcls::.enl111iklás (Pest). 1. 4808, Szent ;\liklós,
1899. l\iin1iicsu Kál11Úi11. 1'el.: 8.
S:i[!clvár ( So111ogy), 1. 6000, ZrinYi, l 882, ./ obst
l\.á::111ér. 'fel.: 1-10.
·
S:igrtorír, l\Ingynr korona (r.J. 1808. í'i:11. Safr1111011
.fcnöné, k . .'•iala111011 Béla dr. 1\d.: 63.
S::ilut!u111 (Borsod), 1. il128. SzC'nl In1re, I9ao.
I::aru l\dlnuín.
.'·i::i_ks::rí (Ahauj-·rnrn:.i), l. ;;;io:1, Szfnthúro111sá~,
(gyr.). 1822. Rirnrry Béla, k. \'ékr11111
lst11rin.
Tel.: ó4.
.
.
·'·i::iks:ri, ~h·gyúltó, 1922. l\.11ruc:: Tiuadar. ·rei.: 6:.L
S::il {Sopron). 1. 2988. SzPnt ;\fargit. H10i. Schurinn Cirill.
·
S::ilasludhás (\'eszprl>1nl. J. 4020, Örangsal. l88L
l\.ouács Ignác. 'fpJ.: 9. (Fiókkal Dt~gei;.)
S::iln1ís11rí~ad

(I3orsod). 1. 1469. :\fagyar Korona,
1872 . .·lron Srí1ulnr.
S::ir~ík (i\ógrúdL 1. 1 iOO. Hl·n1l>ny, 1829. Hétay
.Janos . h. Ac::fol i\lriruit.
.'·::ob (1-Ion I), L 2028. :\lt•gvúltó. t sn.t. .lf ol nár
Mik/ás. Td.: J:! .
.'·i:olnof..: (Szolnok), 1. :i8.iH4. Isteni gondYiselé'i
(()reg palik.a). (r.). 1 i~lH. S:abó Tt:st11érck. h.
J-/crc::cyh F1•rc11c. '!'el.: 1-1-!.
S:olnof..:, l\Iegvúlló, 18i1. Lass<Ínyi .Jcnű. 'l'el.: Jü.
,1.;:nfno/;,. felH~r kf'reszt. 1882. I\ré111er S:ilárd.
Tel.: 1-82.

404
S:.afnok 1 . 1\ngyal. 190:1. Yérth Antal. ·rel.: t~ao.
Szolnok, l\fagynr korona. 190{). ifj. S:::l'l<' Béla. Trl.:

· 'f'ahit1ílfrr/11
(PPsf)
"'I"') . .Szeni Andrús · ISq-~
..
·· , J· -·a,
o-/J [>1/•
J /'
•
.1.
~ •
r t rt'c:: '!! 'ere 11 c1u;„ k. Dc111clí'r /s/Ván.

2-15.

Taksony (Pesti, 1. ;'),'J'i'O. Segilti '.\f/tri·1 19')7 Bér
János.
·
'
· ' '' ' - ·
cs

J~ígyó,

1910. f\oc:::kr1 Pál. 'J'el.: 1--0,l.
S'::o[nol;. Szent Jstvl1n kiritly. Hl22. 11:::011i l\otlfÍ<";
Zoltán. '!'el.: 1-94.
S:ulnnk. J)an1janich. 1H'..!8. Elek l\1'11H;ll!f 7.olfríP.
S_::op1ajo1n (So1nogy), l. l8H8, Szcnl Vc11<h·I. 19'.:!il
1lfiká Sándor. ·
S::nn11Jathcl!f (Vas). l. :iU .. 158, Szentlldek (r.). 17;):i.
!Juor.'i::ky Béla dr. és f)11urs:::ky l'..'/1•lka_. k.
[Jv.ors:ky Béla dr. 'rpJ.: 2-i::?.
S::o1nbafht•ly, Isten SZPHH~ (r.), 1iH:\. Si111n11 l'..r11fi
dr. 'J'el:: 29.

S:::olnok_.

S:::o111lu1lhcly, Őrangyal.

Taktuluu·J„ri1111 (Z1•rnplún) 1 ., 89 -1 \I·i"i·.,,. 1.
·
(' , .
.
• ' ' ' • 'M '
~01'011:1
111"<)'j
• • •
rl'( f'IJ/I ..!11dor. Tl'!.: H.
· · ·
·

'f'anufsi ('l'olna). 1. ;)fiH8 Sz<•nl .J<izscf 18'-H'1 }„/'.
lJé/<1. 'J'eL: :ll.
'
. ' l ' • \t uin

'/'(J~ul/ca (Zala), 1. 757'2, ()roszhín, IftlO. vitt;::

Szalrtf/ <iyula. "fel.: 87.
'l'rtpolca, .f{·zus SzíYe, 1922. vifé- )'-i<1rll••t 1 ·- . .

'I'el.: 4G.

/:idor.

1~101.

llodás:::y

jor l!:lck.
·
'/'(lr1u1111éra (llt>Y('S
ycr Iynác.
·
0

itlfí11. 'l'l'L:

).

:J-90.
S":nrnbathel!J, Kígyú, JH07. dr.

T(lr/ 1a„

\.\'ic11cr .!1•11ií. '!'el.:

fn•rényi Andor.

!r
1;

J

•J"()()

· - /

lsturin11é, k. -Jfcnc:.cl Eclith. "fel.: 10.

(.).

rangyal, I 8H2. /)1•r-

(B~·n~~L 1. -l-001, Arany oroszlún. 1807.

'Fot;1.

(I\01núron~}. 1. 0-11-!. Vúrosi, 1774. Jlich!

.. (,eza, h. Schltck Aurél.

'fel.: 18.

I alo. Angyal. 18fJ1. Fc:renc::y Jlargit. 'I'el.: 70
:.J

Tríl~/<~ (Zernplén), 1. 4000, Pa!rona I-funoari't;•.(r 1
1181. Tolvéth ftc.:ső.
n '
· ·.·

T(Íf~é (_Csongr~~d). l. -l·ti~O, Púduai szent .~tn-tal.·~·ü2a.
1- t'her Dezso.

Tafl (Son1ogy). L 3681. Igazság, 184~1. 6:::11. S:c11/('J1

,

·
Tass (P,~s!), 1. :in:i7. fst<'ni "orHIYiseh;s
/Ueit•r l-lc:::s{i. 'I'el.: fi.
o
. 18H;r.

._

(Torontúl), 1. ·1·168. ()rungyal. 1880. (Bt·tölll·s alatt.), k. Bajor J(i::s<'f.

o~.~1·1.

l~rdos (rero. h. S:i// János.

2-74.
s=onzbat hcl!J, 2\It>gv:'dtú, l H'.!a. :·-;_:iuct váry l11ltd11.
Tel.: ll-29.
S::on1bathcl!J. Púduai Sze11\ Antal. 1\1:11. /)11111jri11
Béla.
S::Ön!J (I\.01núro111i. \. -lOO:L '.\h•g,·últú. lU'.!7 . .'·i:l',O..,':őreu

·

. .

N:1dor 18-1-0 () . 1 .
' · '
·
. rns c111

Tor j<Ín ( Kon1ií ron1), !. 20{)5, SzL'll tlldl'k, l 8U-L ,1/ fi··

1891. f{(lll/l!f lsfPrÍ/1, iiL

_(j::1r. Siithcii Lajos1uí. 'l\~J.: :J--69.
S::::61nl1athcly, Angyal,

- '·-.

Tarcal (Z<•111pll>n). L ·lOHi'~

. .

Trip~~-bi;skt' (.l~~·stj, .·l.. -!22H, J\h~:gváÚó (f_.);. J~'.!7.
ba11 I atay

8anu1cl1H;, !J.

Tór«ik. i<úln1<in.·
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'f'is:ahiid (Szaho!cs), 1. 2fii)fi, Csillag. 1H2H. f\rír/d,Lriszlú.
Tis:acst•[Jc (llajdúj, 1. 5.121, Isteni gond\·iselés.
187G. ;\/arkovils .Jcnií b. J~adú Ir.nrt'
·
Tis::rulol> (Szabolcs), 1. :1500 SC'"ÍlSÍ'" isq4 ö- 0
Zaj<Íc:: l\árolyné, h. /\.01ní/.., Lrf,·::lú~·
' . - .
TiszafiHdvár (Szolnok), 1. 11.4H7, Aesculap, 1872.
l\árpáti Adolf. 'fel.: ::H.>.
'f'is:afiild11ár„ :\Icg,·últú, 1912. /Jar11a !sftl(ÍJI. 'l'el.:
5.
Tis:afiircd (tleves), 1. 10.lO:i, He1nénység, 1824.
Ifác= .)cindor.
Tis:afiirt•d„ :\fagynr korona, 189:3. f;;pslcin (;é:o.
Tel.: :H.
Tiszakiirt (Szolnok), l. 4885, Szent 1- t l'
18'!'
1
. 13t?ch E1nil.
·
'-a a tn.
• K.

Tápiúguöryye (Pest). 1. fil-17, Szent :Jfngdolnn.
1898. Dós<1 Hé/<1.
'l'<Ípiósiily (Pest), l. 2504, SegíHí :\!{11'ia. lflO·L
Pehr ErnlL
Tápiós:ecsíí (Pest), L :~902. Szent ).lildós. 1n2n.
Bilus:t .wík János.
Tápiószt·le (Pest), l. 9817, Sz<>nlh.'~ll'k, 18·Hl. Hiti'~
tóffy .T1•11ő. Tel.: 20.
'f'ápiószl'le, Isteni gondviselés, 1H27. Geduly /~'fel;.
Tel.: 2-!.
1'cipiúszentnuírton (Pest), 1. 5al>7, :\legvúltó. u12:1.
Ifj. kihnlődi },folnár 1)/iklós.
'Fengelic ('l'olna), l. 3970, Őrangyal, 1H2:i. ,\'cl~
kops:ky Jó:.~·ef örök., k. s:épvi:i /n1reh Hélrt.
Tetétlt•11 (l1ajdú), l. 2232, Isteni gonclviscll-s (L).
1925. J(á/1<11( "Lajos Lás:ló, k. l~isnit: .''!'á1ulor.
(Földes fiókja.)
'J'evt?l ('folna), l. 2423, őrangyal, 1no2. Fi,uh 1.~1ván örök., k. Steiner ,lfiklós.
'f'églás (llujdú}, 1. 2i94, Erzs~Lcl, ~1925. ,l/ol11dr
Lás:ló örök .. h. \Foll1na1111 .·\rpád.
Tét (Gyiir)' !. 461 j' Angyal, 18Ui. ·"':clN•ll('du Ft•renc. 1'el.: 24.
1'ínnye {Pest), 1. 1396, :(i.legvúltó. 1884. Re111cteu
'/'ibor!1é J'!.s:c~ns_zk~ Sc~rol~a .. k .• ~.'sap~í f-/ei111 .lrí:scfnc, s:ul. Zs1br1k Ste[u111a. lel.: .:L
Tiszabő (Szolnok), 1. 2250, Hc1nény. 1H15. J/ ol ncir
Bertalan.
Tiszabura (Szolnok), l. 2658, Rcn1ény (f.). l92H.
Bagdán /{álmán, k. Lac:J.:a Katalin. 1'el.: fi.
(Fiókkal Kiskörén.)

Tis::.al<'ik (Szabolcs), !. 5302, Szar\·as (r.). 18·17.
Rab .ld:se[ és neje, Pákh /fó:sa.
Tis::aluc (Zen1pl{·n), 1. :-i.t70. Kereszt. 1891. dol/1<ti
Pctrovoy Zoltán.
Tis:anána (l·Icvcs), I. 498{), Islcni gondYiselPs.
. .. 188.~. S:akáts Zoltán. (Fiókkal Kihnlön.)
l 1s::.aors (!'leves), l. 2-108, Szent In1re, 1931. /?ríf)f•/
I 111re.
'f'is:aroff (Szolnok), 1. 5282. Csillag, 188:·L lFes:<'·
/oos::ky J:r::.sébct.
Tis:::a.~iily (Szolnok), l. aI!>4, Púduai szent Antal.
lHOí. J.1/iillcr Lás::.lá.
Tis=;,as::t'11lin1rc (Szolnok). l. 3581, Isteni gondvisclcs, 1898. Pap László. Tel.: 8.
Tis:?uárko!i!J (Szolnok), l. 22i13, Hctnénység. 18U4.
f..1ss .:1tt1la.
.1;:

:,::;tii~:}

1

:!
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'/'ok"j (Ze111plt·n). L {i8·1·1. :\f('gvúl!ú (gyr.), 1700.
Holfuehs E\· . .lúllos iiriik„ k. 11il1;: i\'1~11u'lÍ1tNÍr11
Lús::fó. 'l'el.: 1-1.
'l'nkrtj, Arany korona (r.), 17H;), h"lf'in J;,'rnií. 'I'('L;

'f'ii111<Jrkénu (Csongr:'tdi, l. :11n:1. Szpnf kis 'l'erl·z.
iu:io. J><1tyi h'ldrft.
'f'iiriíkbáli11! (Pc:-;t). 1. ·!-lHf.i. Boldogsúgos Sziiz :\I:'tria, ISH:L J>ás:lor /\ároly. 'l't.•L: f>. ·
Tiirökkoppúny (So111ogy), l. l:J2·L Szent Anna (f.).
1n.:12. (j::p. /Jt'llll'ft•r Gyulán(', k. Ptískiij A11t11!.

:11.

'/'okod (Esz\ergoni). L -i8-U\, Búuya, l\Jl-l. /f(/lrl/
lvú11.
Tolcsva (Zen1ph'.·n). !. :~0-1-'.!. :\lpg\·últú (r.), lK-10.
ft'ríts Zoll<í11.
Tol11a ('I'oln:i), !. H.-100, Szent!iúron1súg

(gyr.l.
18:10. dr. /-Jcr::og l~h·1nér. 'l'el.: 51.
·r(J/110, .Szííz :\1úria, 1H35. vitt': lloniúfh .'·irí11dor.
'f'u1111Ht (Búcs), l. 548:J, SzPnl Szív, lB'.!H. Lrirl'nc:

Lús.:ló.
Tornyos[J<Ílca (.Szabolcs), 1. '.!71:1. ()rangy:d, t!J'.!-L

11:.alúb Aladár.
Tcís::cy (Pest), 1. ·1413, Segilii Szlíz \lúrin. 1HI8.

1llayyar Pál.
Tótkon1lós (Békés), l. 11.143, Szenlll~h·k. 18ül.
Zlúc:::ky Gyüryy. ·rei.: 10.
'f'átko1nlós .. Szent lslrún, 18~Hi . .·lda111kopifs /\'droly.
Túuáros (l\01uúro1n). l. fiö88. :\legr{dlö (r.:1. 1781\.
'l'cutsch .József örök., b. /{oc!ilit:: Tibor. '!'cl.: 7:1.
Tiikiíl (Pest), l. 6100, Isleni go11<Jrbc!és. 1U07.

l'iola Lajus.

(l'.;úgöes filikja.)
(Szolnok), l. 28.fJOa, :\lcgr:'t!tü.
(r.). 1827. nécst~!I Xollú11. üt. .lfikes 1~·1ck. 'l'(•I.:

'f"iiriíks:c11tnliklós

J

ao.

Tiir(;ks:c11t111iklás, Ft·hl·r kercszl, 1888. Gunsl
Irnre. '!'cl.: <l8.
'f «ir{if<s:::e11lnliklás, Szenthúro1nsúg, lHI 1. J.'eri'11c
ln1re. 'J'cl.: 17.

Tlirúks::enl111iklús, h~ígyó, 1H21i. S:::al><í /sfoú11 iiriik„
k. ,)':t1h1i <iy11/r1. 'l\,1.: ()8.
'f'{irll·l (Pest), L ..J!i89 . .:\Iagyar korona, 1902. La11!llt't

Lt1jos.

Túra (Pest). 1. H7l 1. Sz{•nt 'f'erl>zia. l88fl. Propo~
·kfluits 1Jr1111ú üriik .. k. \"all'llf lstuún. 'f'el.: 20.

Túrkeuc (Szolnok). 1. 13.:-l20. i\Iagyar korona,
18·!9. Entber Dt'la i.iriik. k. Fekt•le fsfp1if1.
l'úrkcue, :\fegváltó, 18H!i . .:lda111ct::: Lerí i">riik .. L;.
Jl<itúffy t:ndre.
'f'iirjc (Zala), l. 2G05, Szent Norbert, 1H22. {i::n.
Cili/ár l\.ároluné, h. lfcrncsák J.)fif.'fris.
[ígo<i (\"eszprén1), l. 20üü, Isteni gondrisclés, 18HN.
\\lallner lfc:.w'i üriik„ k. Trc.rl<·r Jen{). (Fit'1kkal

Púpalcsz(·n:n.)

Izolált petefészektüsző·hormon

l. 7000, Segítlí .i\lúria. 1H'.2\L
Xlins:::ky I:..'ndrc. rI'el.: 1-02.

[j jdo111búuór ('I'olnaj,

'i

4IO

411

Ujf1•Ju~rflÍ

(Sz:tholl's), 1. 1:Lf17l. :\!agyar korona.
(r.), 1sao. r;ní.~·= 1Jt•:.w1 tis ncj1·. s;ii! . .!1111urt>is:
Ut•1u;, k. (;rús: J)(·;sii. ·rei.: :JO.

Cjft•]Hír/1í_. Kígyó, 1914. J/oln<Ír (;yuf(f. 'l'cl.: 18.
{ijharly<Íll (Pesl), l. 51:JH. Isteni gonch·isclés, 1B2t\.
lrnrch Jenő. ·rel.: Kakucs a/a.

l!jkécske

(Pest), l. 9959. :\Iegvúltú, 1872. Osflpr1u

L<Ís:ló.
Ujkigqús (Bl·kés). J. 51i8fJ. Sziíz :\l:'1ri:1. 1888. :111/(1/

Akr~s.
L1jpcsf {Pcst:J, l. fi7AOO. Szent lstvún, 18[)1. ii:11.
dr. S:abú 11éláné, h. Jliihlrad .lc11iL 'l'cl.:
Bp. 2-\)40-:13.
[ijpi-st, Angyal. 187tL J11t•::t•i I~lek. ·rei.: Bp.

2-H-Hl-17.
Ujpesl, :\!agyar korona. 18H-L Eft•k Príl dr. 'J'pL;
Bp. 2-94ti--09.
Ujpcsl, I\.creszl. 1897. 1-/iickt•l JJ. l\.rirof!J. 'l'el.:
Bp. 2-H-15--07.
Uj fit' S/, ;\lcgvúlló, 1900. S:ckt'rí'S l sfI1rín. '!'el.:
Bp. 2-951-82.
Ujpest_. I\.ossulh, IHOH. Illési Odii11. ·r{:I.: Bp.
2-941-2.J.
Ujpest, ()roszlún. 1912. Ballrí <;us:tríu. '!'Pl.:
Bp. 2-950 -8.J.
lljpesl, 1-lígyó, 191a. ;Vé111t•fh Lús::l1í. '!'cl.: Bp.
2-\)-11-19.
Ujpest, Szerecsen, 1H2i. li.!1·in Rtíbt•rf .!t•n6. 'l'el.:
Bp. 2-9.Ja-til.
Ujpest, i\Iátyás király, 1929. B1Hlanouils Tibor.
'!'el.: Bp. 2-9.ti-1().

l'j1 1esl, Szt•nl Sziv. 190a. Lo111u1 (,'crhuust•r Srí 111 /(}r.
'l'el.: Bp. 2-H-l l--Hli.
.
l')f~t·t.re (Bun.!nya), 1. 1980. Isten anyja. 1H2:l. ii::;,.
C::111gelly :lrpádné, k. '!
l'js::rís:: (Pest), 1. Ö·lHO. ;\lagy:irorszúg \\;da.s.sznHY:L
1883. !Jent' li.'rnü, h. Spalina lr111a.
·
f.'kk . (Zala), 1. i:l8. Szent I.s!vúH. JH29. ,\':ifáyyi
Lajos.
l 'rniúj falu (Vas), l. 8HH, l\IegYtdl<'1. I H2-l. /\ iss
Antal. 'I'c!.: :3.
lls:.ód (Pest), 1. 200(), :\Iegvúl!ó, I8H3. /lríhn /)e·<sií
'I'el.: 2.
-· ·
{:f[{j {Pcsl), 1. Hi50, Szent llon·.1, l'lflt
e•
'
/
• ·t. •.J::::ant 10·
l\ároly.
\'ais::::ló (Baranya), 1. UiO·l, J.Iagyar koron:i. 188:.!,
Scy Lás::::fó.

-

\'alkú (Pest), 1. 2tiii. J.legyúlfc'i. 1929. J:aloyh
.le11ü.
\'askút (Búcs.J, 1. ·HlOi, Szenthúron1.súg, 188fi. (){ 1íh
Arpád. ·rel.: :J.
\"asoár (Vas). l;, ·!5a7.~ Szcnthúro1nsúg. 18H:3. 1,·(·scri'Í Jliklós. 1el.: 3<>.
\'ác (Pest), l. 20.960, Grúnútahna (r.). liHli. fr·
ual1nnsrcnd 1 k. Pis::::ker Dt•zsö l'alér:
\'ác_. Szentlélek (r.), 181-!. S::iyvrírl .lrínos. 'I\•1.:
1--li.
)'ác, Szent .Antal, 1909. Göllner lfugú. k. dr. (;iíl!llt'r Barnabás. 'I'el.: 1-27.
\'dc, I\.őkapu, 1918. ,)fartos Gyula. 'I'el.: 1-HO.
l'áchartyán (Pest), 1. 1186. Szent Istvún. lH08.
.'"J'chauf> lslt1á11, b. Tl'lt'ki l~lt·niér. 'I'el.: -!.

412
\'rí! (FPjér), l. 28H8„ .-\ngynl, l8i2„ .1011n11h·h
Ís/UIÍll.

\'1íllaj (Szat111úr), l. :1042, :\Iegvúlló, 101a„ /o'i/08
f't~ft'llC.

(Jleves), 1. 22i8, :\[egyúJ!ó,
C=.t1ppon Antal. (Fiókkal Adücson„)

\'tfrnosuy6rk

rr,,

IHJ:I.

Fá1nos111ikula (IIont), l. 2162, :\!agyar koro11:1,
18i0. 1lf<irla1s /Je:sií. '!'pl. 21.
Vúrnospércs (I-fajdúj, 1. ·li8a. Ar:111y kerPszl, 1888.
llrcut'r 11/ikl<Ís.
Frírosliitl (V<'szprén1), l. lHSHi. Szent Anlal, l!H·l.

Doylutz \'iklor.
Frirpalola (Veszprén1), l„ 54·1-!, Szenthúron1s:íg,
(gyr.), 181a. f'orkf/s János. 'l'el.: 15„
(B<~n·;„;i. 1. aa88. He1nl·ny (r„).
Hu:inkny :\nn(/. Ii. /Jtul"!f Fer1'J1<'. 'l\•I.:

Vrísdrosnanién!f
18:~i.

H.

Fcs=.pré111. Púduai szent Antal. UlOi. f/iildl's f,fljo~
ürök., h. l\cst•rii Jó::scf. Tt!l.: if>.
l'es::prén1, (jrangyal, 1910: flajnríc::u (;yiiruy. 'fel.:

1-l:l.

Fcszprérnoarsriny (Veszpr01n}, J. ta-tri, ()n111gyal.
188i. Jlárkus illúriflll,
\'(~111érnl (Baranyn), 1. 2aso, Isteni gond\'is(•lt'·s,
lt-!911. /f((uf=.inyer Jó::sef.
\"i'p {Vas}. 1.. ;-!0.12, :\Iegyúlló, l92i. r;<Jfler Auos/1111„
1·(;rf1·sru·sa {Fejt~r), !. 2i00, Szt•n! Erzsl•l1t~I, lHOli„
fi::u. l\r1:ay !:'11dré11t! .• k. /{a::ay Adt'l.
1·(~s:tii (Bl·kés). 1. l0.28i, j\Jagy:ir korona. l81i8.

Pctry J1í:srf.
\'1ís::fö_. l\ossuth, tH:l-t. Vély Jri=.st•{. 'f'el.· i.
\'illrinu (Baranya). 1. 2'.!aH, Islen Anyja. 187::.
Vágó lsf Pri11. 'l'rl.: :l;),
\'iscyrríd (Pf'slL 1. 1720, Ht·111l·n\", l88ti. Fur/;us
J.,,ajos. 'fel.: 18.

r(·csés (Pest:!. 1. 1:1.fHHi. :\fpgv:'tlló, l8H·I. S11111oy!Ji
János. 'i'el.: 2-L

Fi::solu

·
(Ah:tlij!. 1. 1:100. Sz1·11! :\n!al. J\J27. / 11;-

lcrfy lsf11á11.

i'1•csl's. ()!'angyal. 1H2i. fi:P. Dodnrír :\11!"!111', k„
l~hárl

(;rílu1r.

l't•csé.~} '? 1H:-IH. 1llúnya .lú=.scf.
1:crt'scgylui:a (Pest), 1. ·l-!·18, .:\lt•gyúl ti"1, l Hl :1.
I\aufn1a11n Ernfi.

Ft·rpelét (He\'es). 1. -!12i. I\ígyú. 18H8. Uht~d1·u
ürük., k. S::i"ics Béla.
Fes::pré111 (Veszprl-111). 1. 1i.iH2, Fekete sas (r.l.
1794. f{ocs111'a ör(ik„ k. l\11ra{Jt\fyos Rndrt'.
Tel.: 1-0!i.
\'cs:pré111_. ..-\rany orosz!ún (r.), 1812. C::eruuik
Lipút, L. f{erboll /Jd11iel. ·rel.: 8:..1.

7.ayyt1ap<ilful11rt (,\ógriuJ:I. !. ·ltJOO,

St•gí!íí

.\lúria.

1H::J1. ,1Jc11ich János.

7.agyvarékás (l\•sl), !. ;-1-ll-l, Szt·nilt·!ek. 18\l·L .\'rt!l!I
í\.tiluuín.
Xalatt/JCÍti (Zala). l. 21\lll, St>gí!ii :\lúri:i.

!\ll:!„

nren11cr Fl'rf'JIC.

Xnlabér (Zala), 1. l:HJi, ~lagyarorszúg Vt•daszszonya (f.). lH21i. C':11c:y (;yfi:ií. k. C:llc:y
P<~fl'r dr. (Zalasz1~ntgrót. i\fngyar l\oro11a fiúkj;i.)
Zolt1cucrs:l'fl (Ztd;i). 1. liJ.Oi:!. Sz<'nlh'•lek (r.i.
1íü8. f\as:.ler Odii11 dr. 'fel.: :J2.

1
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Zalr1cycrs:ey, Szrnthúro111súg (r.), 1814. 1llá11di
.lenő Ur. ·rcl.: 27.
Zuf~tcger:o;;cu, Szent Antal, UHJH. S/H'rlrígh /,rírrínd.
1cl.: o.J.
l.olaliioö (Zala), 1. :1a75. Szcnti(·lck, 188fi. !~r<f1ifyi

'~

~

Sándor.
Zalr1s:úr1l<i (Zal:1). !. 2-!ltl. Szent Antal. tn:-13. //o/:

lósy Pál.
Zr1/rrs:e11tyról (Zala). 1. 2-lflS. :\lngy:ir korona (r.).
1823. C:uc:y r;y6:::ií. 'l\·I.: 5. (Fiókkal Zalahl-rcn.)
Zult1s:t• 11[ !! rrit'

S zen 1kl'rt'SZ l,

J u:: 1 . llll[!!ffll rís1111 !! i

Pari! <;é:r1. ·rei.: :Hl.
Zrihnny
111rí11

(Szabolcs). 1.

121i7. H<·111\•11.\'.

1H27. 1'·rí/-

Anna.

·~

Zríkríny (Sn1110;..:y:l. 1. :!2·~.). Sz<·11t ·rl'rl·zia. IH:.!:1.
l~rdélyi lstvdnnt' :;zül. \"1•n•ss J/1íri11.
Zc11111~(·nayárd (Zc1npl1>1J). 1. 1H;)8. Szent Ltiszlú.
{f.). 192H. S:::ris:
J :11un11'r dr. fBicSl' fii'Jkja.
ú!1ncnclill'g .sziinl'lt·l.-1
lirc (\.r.szpr(•111). 1. '.:!i·l\l. Szl'nl Hl'rnút. lH·lfl. !fr1tif;
liyula. h. cscjfci J\11p11csÚ('::!f lsf11rí11 1i.-; /Jf'jl' .."i":11l11oku Jloryif.
7.onilur ('l'olna), L 187·1. lstl'ni go11dvi.s1•!(·s. 18():\.

Fiild1·s .li·11ii. ·r{'I.: Ii.
7.sríkr1 (Bihar). 1. :1·11'.:!. ()rangyal. 18\lO, .lr111k1í
(;y11lr1.
7.sú111f1ék (Pcsl). l. ·l·ta7. :\!agyar korona ( r. ·1.
18~f>.

Clas: .16:scf.

lsárnliok (Pest.~, \. '.!7lil. ()ra11gyal. !Hl 7. /.1Ís::l1í
./. f(ríl11uíll.
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Község

\íegye

Csongrád

Szeged

Szeged
Tatnbúnya

Ko1nárom

Barnnva
bányatelep
·
Pest
Yúc
Vasas-

Enged.
szá1n

e

00

Kezelő

Tulajdonos

111.89H 1'.L kir. börtönkórház
1902
;]5.757 f\.1. kir. Ferenc József
tudon1ányegyeten1
1H2·1
lf>.54·1 Tatavidéki búnyan1íí\'ek túrspénztúru
1899
52.910 Dunagözhajózl1si Társaság:
1908
iH.680 Alhuni fegyintézet
192i

Dr. Knúll .Júnos

Dr. Dúvid Lajos
llorvúth Zoltán
Dr. Siklóssy
Istvún
Dr. Ke1nény
Gyula

Összesen: 36.

Magyarország kézi gyógyszertárai.
l\üzség:

Tulajdonos:

Engedélyezési :;ziun:

Tiirvl•nyhalúsi1g:
.lf)(11íj Tor110

Jiahnaj

v111.
51~1/Hl'.HI
:lli.lil.t-/Hl2~1

Dr. Sin1on .h•nii
lhícs-/Jodroo

Dr. Huhl'rl E1nil

Bakoca
Garé
Görcsüny

Dr. Alltnann Ferenc

llitnesh:~za
1-lird

11agyarholy
l\íohács-szigt•I
Son1herek

I\L

21:1.859/Hl:l:I II.

M.

I\1.

1u11.

!)r. IHiriitzffv Endre

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

N.

11r11.

SzerC'1nle

/Jarall!fll

a. i.

Linka L~'1szlú
\'ondra Gyula
Csiitiirtük .Júzst•f
Peiszcr Gyula
l\b Hegediis .Júnos
Fleischer Gyula

-1.titi5/ 1U:14 a. i.
·1.08i / 19il5 a. i.

{).filil/1H2fi a. i.
li.214/1H2!l a. i.
lil.801/Hl22 n. i.
it~l70/1U:lf) :t. i.
li.f>HO/Hl;.10 :1. L
1·l. ~140/ Hl2H :i. i.

''="''

e
"'

Község:

Tu~ajdonos:

~

Eugeth'l)'l'Zl-si szún1:

~;~·

Tiir\·l·py hal úsú g:

·Fülöpsz:úllús-llúcsútelcp l>r.
G:ibaesüd
Ili·.
Kondoros (tanyai kiizp.} Dr.
Gcrendús
Dr.

Békés 11111.
IIonlnnka i\Iihúly
Kajdovics Púl
·
Barla .Júnos
lh•nedCk Bl-la

Bihar

VIII.

Zsadúny

Dr. Súndor ·Dezs(í

,"izercp

Tiiriik lst,·{111
ll11r.~or1,

Aroktö

f;/i111ür,

07.:t·IH/1!128. N. ;\l. :\I.
2f1-1.!Hlt)/Jfl:l-t B. i\l.
2ri.1:1:v1oa.1 a. i.
:!.7fiH/lfl25 a. i.

·!.7aH/lH24 a. i.
li\l.liil:l/1H2·1 N. i\L i\I.
57.218/Hl21i ·N. :'IL i\L

l\.ishont k. e. e. 1J111.

Dr. Fekete Súudor
1l!'. Sz:'intü Endre

}!(111hol'YÚ(

Bt•lahútfah·a

-.11.008/JH:Jl a. i.
5.:12fi/Hl~l5 a.
42.2Hl/IH'.HI fi.
42.~187/Hl:ll N.
:L 70H/1!1Sil ii.
·I0.7a5/1H2~l N.
„1a„ta:111n25 :1.

Dr. l\h•lz

Pú!
Dr. l\orhuly Dt•zsií
1lr. SziksZH}·. J\úln1{tn

If(unor
Ht~jüpapi

l\Iczönyt~k

Dr. .fano\'ilz Gvula
l>r'. l lerskoYils .Henrik·

Tihold-l>arúc

l\özs1„g:

Tu!ajdonos:

i.
J\l.

aI.

J\I. .~I.
i.
i\I. ::\I.
i.

E11ged1'lyt•z:ési sz{1n1:

Ti'irY1'11y 1111 I ('isú g:

h:11!1t•khúza

f:sruuírl,

(',

Igar
Púkozd
Púz1núnd
Súrsze11!1niklús
Vajta

Dr. \Yelst'r

(,'ylir,

10.5Hl/Hl2U a. i.
'..!l:l.2\10/Hl:lil B. i\I.

2:1'..!.!8H/l\l:15 B. ).J.
·L:Ui7/1H:l:I a. L
'.Hi5/Hl2ü II. i.

lslYÚll

.1!11so11 ú . . Po=.wJn!f k.
Dr. Ponolzky Súndor

'!'t·riill'it•11

a. i.

t:so11ynírl 11111.
k{·zigyúg)·sz1•1·L nincs.

llr. Fril'h Gí!ZH
Dr. Schlckh F1'rl'llc
Dr. ln1n• Zoltún
Dr. Ballú ,Jú1HJS

Szolgn1~gyhúza

11111.

1o:uri7/tn~1:1

Fejér PII/,
l\iik.st'Y Lúszlú
Dr. UáYardy Lajos

C,'itir

Adúes
Gyüngyiipala

t'.

Dr. ?llngyar Dezs(i
Tt•riil1•!1•n

Ül!t•\'t~'ny

.Irati,. Torontríl k.

1/11jdli 11111.
kt•zigy1·,gy!-!Zl'rl.

t'.

1'.

1J111.

riH'..!/11122

:1.

i.

nilll'S.

lleues v111.
!Jr. Enlt·lyi Bi"la
Dr. Zsignlond lh•zst'i

.J:l.Oiri/Hl:IO a, i.
;i.OHfi/ J!12·1 a, í.

;ti'

'''","-';;";,,,~„,.,

·=

""~iio .,„.,=~·

--

,o.o;

"·~'

M·-------

J\iizseg:

Tulajdqnos:

E11gctll-lyt•z1~si

szún1:

i\i

'l'iirv{•nyha l úsí1g:
./ 1ís::-i\' U!J!J k1í11-S::ol no!.- 11111.

l )l~\'a \'Ú nya -P uszlaceseg
.Júsztelck
Kolopfiirdi)
l\.úucsorha
~Icstcrszúllús

Tiszadcrs

Dr.
f)r.
Dr.
Dr.
Dr.

Vnss Albert
Nagy Dezső
Véges Arpúd111~
Sze1ncr Súndor
Zsidav Jstvún
Dr. l\.ars:;y l\:'lroly

l\01111íro111

<:súszilr
ll11nnal1nús

;\locsa
Piszke

Cst•red
Karaneskl'szi
'.\lúrJanosztra
'.\lúlraszele
P1•nc

l>r.
Dr.
Dr.
Dr.

2:1:1.125/JU:u; B. '.\L
2H.8Hi/1H2i a. i.
li.4:l0/Hl2!1 :i. i.

„. „.

és Bs:ll'r!Jo111 k.
Hotnagcl .Júzst•f
Antal Pú!
Vúracly Súndor
Tulassay .Júzsef

.Vúarád és !-Iont k. 1•.
Dr. \\'Íl'lll'I' .Jakah
l>r. Solt{~.sz Zo1lí1n
Dr. Biihen Lllszlú
Dr. ~Iundry L:ijos
Dr. Huzicska Ht·la

Tulajdonos:

l\özség:

IH.020/1!1:-tf> a, i.
2il.:lil.t/1!)2U a. i.
:1n.1Jil/IU:10 a. i.

1'111.

12.liOO/ 1U2H a. L
t:l.li18/JU2U a. L
i.:-liil/102:~ a. L
1f1.2ri:111 !128 a. i .
l'.

/JT/1.

12.221/1028 a, i.
211.88·1/ Hl25 n. i.
;>;l.f>H9/18H5 a. i.

l0.f>f>8/1U27 n. i.
l7.lf>:l/Hl2f1 a. i.

Engedélyezési szá1n:

Törvényhatúsúg:

Boldog
Farn1os
~1ogyoród

NagykocS
Nemc.snúdudvar
Páln1onostor
Pusztavacs
Sári
Tatárszcntgyürgy
'.\1akí1d

l'est-Pilis-Soll-l\fal;1ín vn1.
f15.i32/10il3 a. i.
Dr. Sey Lúszlú
8.028/Hl33 a. i.
Dr. Glofák .lúzscf
:15.321/1934 a. i.
Dr. I\:nnar{1s ,József
4.f>22/1929 a. i.
1)r. Kiss Dénes
2:J7.981/19:i5 B. M.
Dr. Szalay Lúszlt'1
411..i00/1929 a, i.
Dr. Ternay Ernil
I 8.lill4/ l 921 a. i,
Dr. Stclz Gergely
2U.4-22/1930 a. i.
Dr. I\ohul 11ihúly
.i(i,753/1928, a. i.
Dr. Nagy Isl\'Ílll
9.066/ 1930 n. i.
l)r. Spirkt'J -~ l\I il:hí
Son1oyy vrn.

Darány
F'clsö1nocsolúd

Inke
Kötcse
?.lagyaratúd
'.\1esztegnyü
Nagyszakúcsi

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Korponay Géza
Sélley Elek
Kövér .Júnos
Csaplúros 1n1rt~
Ehrlich Gyula
!1-tanczcr Lúszlú
Horváth linrc

23.530/Hl27
:12,058/1928
232.106/1936
1.15f>/Hl27
21.lltl2/1922
7..tOH/192fl
l2.884/lfl27

a.
a.
B.
a.
a.

i.
i.
M.
i.
i.

a. i.

a. i.
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l\üzst•g:

Tulajdonos:

l~ngcdélyczési

sziun:

...

"'

Ol

Tiir\'{~nyhalúsilg:

\'es:.pré111 vni.

J H.Ui15/ Hl32 a. i.
24.8f10/I Oil-1 a. i.

Bakonygy("llt's
'fiiskcvúr

Dr. Ferenczy Si1ndor
Dr. Nagy Eh•1nér

Bánokszcntgyiirgy
Búcsúszcntlúszlú

Púka

H.U27/l888 n. i.
Dr. Szahú Islvún
'" dr. Sz<•nlí\':ínyi .Júnos 2tl.28ll/1H:-Jo a. i.
úllatorvos
22.f>87/Hl25 a. i.
Dr. l\lucsik Istvún
f>.784/tn:-12 n. i.
Dr. Grahler Lajos
2:·l4.·125/Hl3() B. r-.L
Dr. i\fard l{úln1ún
i4.1Hl0/Hl28 a. i.
Dr. i\tattersdorfcr Géza
aa.nn4/t nao n. i.
Dr. I-Jandlci Salainon
úllntorvos
:H.H:J:i/1H30 a. i.
Dr. Kiss Gé1::a

liirínc!i
Megy aszú
'fiszakarúd

Dr. Varga Béla
Dr. Blank Antal
Dr. Nyerges Gúhor

la/11 IJ/11.

J{apolcs
Kcrkaszenln1iklós
Nagykapornak
Nagylengyel
Nagylengyel

lernplén 11111.

l\iizs1•g;

Tulnjdonos:

12.1:-JO/HJ27 a. i.
5.lili4/1H2·1 a. i.
10.47·l/l927 a. i.

EugcdélyczÍ'si sz{un:

Tiirn"nyhali')súg:

~lartély

leh•p
Pusztakfiz1Hinl
J>uszlnkiizfHllll

Kl'eskt~1n1"1i

//úcl111e:.liuú.„tirhelu lrli. j. várf!s
Dr. Dra:.kovits Púl
Dr. l\anlos Súudor
?llakay .-\ndor úll:ilor\'os

l\ecsken1111 Jrh. j. uríros
l>r. l\üszPgi-\\'inklt'r Bt~la

!anyu

trh. j. uríros
Dr. \'t•ly Bt•la
Dr. hnrt• i\lihúlv

2i/IH:1:1 t•ln.
l.828/IH2i dn.
2.il51/JH:to Pln.

1:1.1.IO-l/l~Ja.1

B. !>,[.

S:.1'f!t'rl

Ft•lsiikiiz1H1nl
Cscngelic
<:sengelíd kt•riilet
Csorva

Dr. Ürdiigh .JúisPf
Dr. Szt>nlklúray B1"ln

Lengyt~lkú1H1lna

Dr. Bolt>1nann F1•re1H·

Szaly111nz

1>r. Bérczy Bt'dn

~}.8.t1/1H2~1

a. i.

l:l.2b7/Hl21 a. i.
2:1i.H77/l!l:lf1 H. i\l.
.t~l.020/t!l~lf> a. i.
.tH.020/Hl~lf> a. i.
IH.IH2/1H2H a. i.

Osszcst•11: 122.
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fiitiszlv .. beoszt.: (;njdúcs

A m. l<ir. honvéd és közrendészeti kórházcik
gyógyszertárai és gyógyszerészei.

fiiliszh· ..

."i::e!fl'di hl'fyiirs. k1ír/ui:: \·l'zelö: Szabó Andrús ffi.
tiszt\· .. beoszt.: 'J'i1núr :\Iútyús tisztv„ gyúgyszcrt.'·szek.
1Jcbrcc1•ili hclyiirs. hárluí:: YezcUi: vitéz Búlint Arpúd fíit.iszl\· .. beoszt.: l·Ialász Istvún fc'iliszl\·.

J/i11is=tériu111. 1:.2. (k:if. l'gészst"giig}·i
oszt.,1 oszl;íh·a: Eliiadú: \'irú"h Sitndor f('j ..
lisz!Y„ gyóg}·szerész.
t:>

ffo1111éd1•!111i

llurlfl~ic.'ili,_1. "'.= ...h~·~y6rs.

kúrlui:: (IX., liyúli-út 17.1
\ l'Zl'lo: UyortJy Gúhor igazgató g\'{l'_'\'szerész.
h~'osz~;.: .dr. -'liksa Gyula fülisztr., ;J'il~:-111vi lstv:in Jol1szh·., gyógyszerészek.
·
U1ulr1pesli 8. s:. hf'iyür:'I. krJrfui:: (\'!., IIungúria
F(•lsii-körúl -14.J \'ez.: .:\Iezcy ,Jenü igazgató.
gyú!::)'SZ('r{·sz, beoszt.: Hl•\·lJi1~ó I1nrc J'iítisztv ..
\"aszkú Lajos liszt\·., Búsze Ferenc li!-izlv.
gyögyszen_"szck.
!:11doe1·sti._f'. s:. h:·tu1:rs. kúrluí:: (i .. „\1kotús-u. :lü.i
'· ~'Zt>l11: (~.'.„. l·ehl'r Li'tszló ignzg„ ht·oszl.: 'l'úlh
S:nH_lor lufi.sz!\' .. l\'Ún Ferenc IÍ.'izh-.. grügrszt·n·szek.
· '·
/Jndapl'sti kii:p. kat. !f!JÓ[J!fs:crtúr: (1\' .. \'eres
Púhu:'-H. 2·Lj \'t>zeUi: \Jnlúncscvils Gyiiq.{~· fiY„
IH'OSZI.: l·'r,1Jc1111·1·
(..) 1··
1···1·
,
e 011 o 1sztv„ gyúgyszc>rúszek.

S:t'k1'.\'fchi:ru<iri hl'/yc'írs. k(írlui:: \'l'zelc'i: .Juliúsz
LajoS fi)tbzh-.. beoszt.: h.iss Zsig1nond f;'i~
líszlY„ gyúgyszerl·sz(•k.
'
,)':on1liuthclyi hc!yörs. krírlui:: Vezctü: Land"rÚf
.1.únos ftiliszl v.. lieoszt :. LandheiT (i\'iiroy r> fc'il1szl\· .. gyúgyszen"szck.
~
::>.
f','csi h1'/yc'írs(;f!i kiir/l(i:: \.t'Zl'ic"í: \.i!idyos .fúzst•f

:\lihúly

gyógyszen~szck.

F

gyúgyszcrl·szck.
,lfiskolci hfly6rs. krirluí:: \'t•zctíí: :\Iútyus Búlin!
fiitisztv .. hcoszl.: :\a'gy Géza s. lisztv., gyúgyszcr(•szck.
fludakí's:i Já:scf fh[f. s:a11Ht.: \~czctli: V:íradi-Szak111úry Zollún fiítisztv., _gyógyszerész.
<iyf;r; ho1111éd kárhrí;: Vczclií: Körtvélyesi Ivún r(·;.
liszt\'., gyógyszerész.
l\r1posuríri honvéd hrírbá:: \'('ZP!ii: lovag Fen•ntht·il
· Gruppcnhcrg Bl•la fiitisztv., gyögysz.
.Yuyyko11i:.w1i lu111pérf kór!uí:: \'ezetií: PopoYie~
Fl'rt•nc fc'iliszlY„ gyógyszerész.
llo1111éd f\.ii:1'yf;s:séyiiyyi lnlf;:cf: (Bpesl. lX ..
(iyúli-út 17.) Beosztott: dr. Yill·z Csali:iy .l<'i·
n;>S liszt\' .. gyúgyszcrl'sz.
/!rJ1111éd E'yé.~·:séaiiyyi Anyays:crtár: (Bpest. YI..
Hungúria Felséi-kr!. -14.·1 \"pzeléi: :\Iúh"l'y .J:•n(\
igazg:iló. hí'oszl.: Yitéz Szl'rcday Pú! fiitisz!Y ..
dr. Perl Bc"la fiítisztY„ Szlarcczky (il~Z<l UiliszlY„ dr. 'I'hurY {';0za fiiliszl\·„ dr. I\l'JHh·n·s
.Júnos tisz!Y„ B'a.lúzso,;ieh Pú! lisztY. gyógyszerészek .
()sszrsrn 1·1 gyúgyszt>rlúr. 1 :n1yagszcr!:'1r. 1
gyúgyszC'rvizsgúltl l·s 1 kórvcgytani· kl~111iai lalJoratúdun1, a1 gyógyszerügyi tisztviselü.
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A címjegyzékben előforduló gyógyszerészek betűrendes névsora.
Abay Ne1nes Gvuln dr„ i\Iiskc.
Abonyi L<í.szló, ·Békéscsaba.
Aczél ~Iargit, Szirúk.
Adan1etz Leó örök., 'furkeve.
Adamkovits A.dtun, Nagyszénás.
AdamkoYits l\:ároly, 'fótko111lós.
Adler hnrc örök .. Enying.
Adler Ivún, :i.Júgócs.
Adler 'I'ihatnér, Bpcst VIII.
Ady B(~Ia, Nagykiírös.
Agúrdy .Júnos. Nngyszékcly.
Alapy Andor, Endrüd.
Albert Gúhor, Felsüsegcsd.
Albert Hczsü, l)unapentelc.
Alexander Dö1ne, Szenlcs.
ÜZ\', :\lexandcr Istvúnné, Sin1asúg.
Alexander K:íln1ún, J\:a1Tag.
Al111er Béla, :\Jútészalka.
All1nan11 Aladúr, Budapest VIII.
A111hrózy "I'ibor, .J:iszszenlliiszló.
An1bru~ Sündor. Budapest V.
Antal Akos, LTjkigyós.
1\pró .Jen(), Szeged.
üzv. Ariinyi Arpúdué, DclH·cccn.

A.rán"i Sándor, Debrecen.
AsztaÍos György (szadai), Olaszliszka és
bénye.
Asztalos Gyula (szadai) Olaszliszka.
A.uber László dr., ~lohács.
özv. Ádán1 Lajosné, Ózd-vasgyártelcp.
1\.kos Irén, Orosházn.
1\rendússv In1re, Pestszentlőrinc .
.-\ron Sá1;dor, Szilvúsvára<l.
Ats Nagy Lajos, llajduszovút.
Babochay I\áhnán örök„ l\aposvúr.
Bahusik Ferenc, Budapest
Bachó Sándor, Cegléd.
Badics Elek, Békéscsaba.
Bagdán Káln1án, Tiszabura és Kiskiiru.
Bajor József, Szőreg.
Bak József, Debrecen.
Bakos Béla, Núdasdladúny.
özv. Bakos Fercncn{~, Dunavccst•.
Sz. Baksav Bl~la, Nagyk:Ha.
Balás Zsig1noncl örök.. Hákospalola.
Balázs Árpád, Budapest Xl.
Balázs Dezső, l\fohora.
Balázs Erzsébet, 11arsúny.
Bahízs Ilona, Erdíitelek.
Balázs Sándor, Szigctszcntn1úrlo11.
Balkúnyi l\ál111ún, Balkány.
Balkán)~i László, Budapest IL
Balló Gusztáv, Ujpest.
Balló Lajos dr., Budapest Vll.
Balogh Gyula, Gyoma.
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id. Baver ;\ntal, Budapest VI.
Búcs Béla, Kecske1nét.
Bácstopolyai takarékpénzt{u·; l\.iskunhalas.
Sz. Búlinl .Jenő örök„ Örkeny.
,·itéz Bún Arpád, Balatonzan1árdi és Budapest X.

·r.

B~tlogh .fúnos, Biihiin~;l'.:
Halngh· -.Tt~níi. · V:dkc'i.

lla!ngh .\lihúiY. DeYt•cscr l•s Sonllúsziill(is.
Balogh Súndo.r. fzsúk.
·

B:dogi .\Iiliúly dr„ l\úpoln;ísnyl·k.
l~al!l1azúr Fl~rcnc. Pn1n:íz.
Ballh:izúr .J:'n1os. :\húdszalök.

Búnhidi .Jenö, BihnrkerPsZif'S.
Búnó Andor. J)ebrecen.

B:dlhaz(1r "J'ihor. J)ontbóYúr.
H:snelli F. h:i1rnly_ Gyönk.
l~arall(!s I\úl111;·11J: 1\is.pt•sl.
Baradlai .Júnos dr., Budapt'sl \'
Bantnyay Zsig111011d, Bt•rJ1ida.
l~arl1úez Zsign1ond. Hajduszol1osz_li'1,

Haresa~· l\:'1roly. Sz1•gl'd.
Haniú<'h Ht•zst'í. Pest11jl11·l~·.
B:iriss :\rpild iirök .. l\:1J11doros.
llarna :\nlal. 1!l•dt•r\·úr.
l!:in1a Ht•nrik. (:so11gr(1d.
Bnr11a Is\yúu. Tiszafiildvúr.
Ilarna Lúszlú lh•zsc'i. F('biizsolca.
Barsi lnln'. Ho111hú11Y.
H:irlha Bl·la. l\ilYt'.'iktJL
Barllia Hnzúli:i. Dt•va\'Úll\·a.
Bartha 'l'ivndar iirük„ fit•s\szt•n!erzs1'·lw!.
B:irlc'>!'fy Jt•nii. 'l'úpiúszPlt•.
Baruch Gvula. ~liskole.
Bar~· A. Zolt:ín. 'J{iharugr:i.
Batúrv fstvún dr .. Dl'hi·<·(·t·11'.
Bauc1: Gyiirgy. BudnJÍcst \'f.
i)n!H'r .Jú11c1s . . lúszún1kszúll:'is.
l~auer h-:úroly iiriik„ l\t>\'f'l'IllPs.

l\ayer .\utal dr., Budapest ·vI.
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Búnóczy Sándor örök., l\úl ús Erdlilclck.
Húnócz~· Súndorné, Kál.
B:"1rún,: Szilárd, Pilisrnaról.
Bútorf Ferenc, Budapest VIII.
Bcch Enlil, Tiszakürt.
Beke Barna, l)chrccen.
Beke Gvula, Kis1nnrja.
Belezna·\' E.úroly, Budapest VII.
Bellúk :József dr .. }.liskolc.
Bene Ernö. lijszúsz.
Hcnedictv Gvula. lh;kés.
Hl'nedict~· .TÓzsef, Békt•s.
Beniezk\: ~Iiklós. Egt~r.
Benkti Súnclor, 11erecskc.
Bentzik (1izl'lla, ;,\lurakeresztúr.
iizv. Bcrctvús 'fan1ásné, l(ispes\.
Bert•lzki P(•ter, !\Iezöberi'ny.
B<'retzkv Béla, Budapest Xl.
B~rény ·Ferenc dr., Pécs.
iizv. Úernúth :\.1ikl6sné, l)ehrccell.
Bernúth Pú!, E:unszcnliniklós.
Bernhart Ernő, Csúvoly.
Bernolák l\.láté, Pestszentlőrinc.
llertnlan l\.lúrlon dr., Sárospalak.
üzY, Bcrtalanffy Imréné, PestszcnterzsPbct.
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Bcsnyű Pú!, Budapest II.
Besscnycy TJezsti i.irük.,. So111ogj·szil.

BcikrossY Zollú11. l)cslszcnlcrzsél1L'l.

BclL•gh 1\:'1n.1l~;· Budapest Xl''·

l~oldizsú.r In1rc. Nyirbátor.

Bezzegh Is!Yúll, Csongrúd.
1Jér Súndor. Budapest VIIL

Holcn1an f:hn Lajos. K1."thely és Balato1unúria.
Bolcn1an l~hn ?i.Iihúly. C!illl'gú.
Hoiils .Tcnii. B:ilntonkiliti.
Bolgúr i\Iiklós, Szécsl·ny.
Bonon1i Géza. Csanúdapúca.
Borbély Endre, l\agyki.irös.
Borhél;- József, Szeged.
Boros ·Aladúr. Gyiingyös.
üz,-. Boross Kúrolyné, KiskundoroZ.'illHI. Kislcn1plon1tanya.
!~orostyún Lajos. Jlagyarhúnhegyt's.
Borsody György örök .. Fadd.
B11rzsoyay István. Csepel.
Bossúnyi- Gusz!Ú\', Súrosd.
Bossú11~·i ,Jenii. Bugyi.
Bossún;·i Jcnii. Siklús.
üz\·. B;1llka I111rénl•. llagúly.
BotoS Aladúr. I\ocsl'r.
Bozó GPza. Budapest I.
Bozóky Béla i.irök„ Sol\\'adkt•rl.
Bnzók~· GYiirgY. I)eJ1recc11.
Bt'\ezy · Cn'd;or.' f\agyyúzsony.
Bc'\h1;1 GusztúY. l'ispesl.
Biihn1 Ignúc, Iludape~t VII.
Biihn1 .:\Iiklós, Budapest VII.
HfirzslinYi .Jenií .Júnos. Hon1húny.
Hiiliis s~·1111uel, I'arcag.
Br:inlllL'l' Anlal. Lakócsa l•s Drú\·afok.
Branlner ()!ló, Lakócsa.

BPress ,Júnos. 'l'aksonY.
BiYárdv Civula. Szalk~z1•n!1n:írlon.
Bichle1: <_ivlda. Pncsa.
Bicliczky ·h-:úr~ly, I-Icrct·gszúntc'1 l•s DúYod.
özv. Bierbauer .Júnosné. Szt!kcsfehl•r\'ÚI'.
Bilusztsúk Júnc1s. 'rú1)iószc>csii.

Binder 1\úro!y örök .. Sopron.
Binder Oltó. Sopron.
Biró Istvún. Budapest fi I.
Biró Lú.szlt'1. I\ispcsl.
Birü Súndor. :\fiskolc.
Hirócsúk Gvula. E111<'id.
Birlök L . .~(u1dor dr„ Püspökhulúny.
Bisilzky ..\1Hlrú:·; dr .. C(·[fdfirn('ilk.
Bittera Zol!ú11. Br1jn:1.
Bleyer Hezsii. 'J'ass.
Blu111 Ciyu!:i. Budapps[ \'JJ.
ÖZY, Bod11:'1r Anlalnt~. \'('{'Sl~S.
Boclok~· Ida. f\pJclda,
Bodnúr .lenií. Budap<•sl \' 11.
Bódy I)czsií. Ifon1rogd.
Bogcsa Alajos, Xagyhalúsz.
Bogdún :\lad:'ir dr„ Nagykanizsa.
Bogdúndy .fenii. f,oyúszpatona,
Boglutz \.iklor. Yúrnslüd.
Bokor FerP11c. h:apos\·úr.
f>ikor Jenö. Ih1111.

Uraun oliklós, Budapest VI.
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Braun Sf1ndor, Púszló.
Braun Súndorné, Pásztó.
Brau11lJcrgcr Intrc, l)u11aszckts~·;,
Brcicha .Túnos. Dunakeszi.
Brcnncr J?crcnc. Zalaapúti.
Bretter D<~zsii, Csögle.
Breuer :.\Iiklós. V{unospércs.
Breuer Szilúrd, Szarvas.
Bródy Erni_í, J)öhrököz.
Briill A.ndrús, Budapest \'III.
Bubregh Entil, .Scllvc.
Budahúzy Súndor. .Húkoscsaha.
Budanovils 'fibor: t:jpcsl.
Buday Búlint, Pcrkúla.
Buday I;'ercnc, Vúsúrosnan1é11y.
Budin1acz Irnrc, 1\aposvúr.
Bulcsú Barna, Szeged.
lhtnycvúez Súndor. Cclldü111ölk.
Burgcr Zoltún, Aszód.
Buttinger Arpúd. Lajosntizsc.
l~uzi11kay Ann:1. Vúsúrosnan1l·ny.
Biicl1lcr .fcnc'i, lkllassagy:inna!:
iiz\·. Cihlúr l\úrolyn(•, 'l'iirjc.
Cincr Zollún, Budapest IX.
Csap,ó,_ llcin1 .Józsefné. szül. Zsihrik Stcfúnia.
I
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Csap{) Z<;llúll (ecsedi), Igal.
C!-ialúr :\ndor. Hl·pct•szetncre.

Cs:llú Súndor. Budapt•st VII. los \'III.
Csú!Jrúdy Jú11us, E.isku111u:ij!'ia.
t:~áky Fereuc, Füldcúk.

1

Csünyi In1re, Budapest II.
Csúszár Anl:il, Békúsn1egycr.
Z. Csúszúr Ferenc, Ciyula\·üri.
Csefalvay RezsG, Jászberény.
Cselkó Józsefné, Alpár.
Csc1niczky Frigyes, Abony.
Csengeri llezsö, l;-elsüúbrány.
Cscrenycy Géza, Budapest Xl\'.
Cserján ln1re, Gyöngyös.
Cservény Zoltún, Budaörs.
Csele J\1nhrus, Cegléd.
Cs~by Lajos, R.eszthcly és llévfzfiirdii.
Csillag György, Budapest IX.
Csillag Pú!, Budapest II.
özv. Csincsák Béláné, Pécs.
Csilúry G. Olivér, Székesfehérvár.
Cso1nor 1\.álmán, })ornbóvúr.
Csonka Béla, I\.istarcsa.
Csonka Lajosné, Szentliirinc.
Csorba János, I\.ecske1nét.
Csuka Irén, Lábod.
Csurgó László, J{aposvár.
Czájlik László, Csongrád.
Czeglédy István, Miskolc (Marlinlclcp).
Czerinák Lipót, Veszprénl.
Czihulka Gyula, Szentendre.
Czingell László, llcves és Pély.
özv. Czingelly Arpádné, 1Jjpetre.
Czíra Jenő, Gyiirvúr.
Czira .Tenőné, Gyiírvúr.
Czollner László, Iszkaszentgyfirgy.
Cznczy Gyöz(í, Zalaszentgrót és Znlnhér.
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Czt1t·z_\' P1~l,•r dr., Zalaliúr.
(.zukor Gyula, Budapest XJV.
Czukor Lúszlú. Budapest, VI J f.
Yill~z Cz11ppo11 :\ntal, \'ú111osgyiirk (•s Adúcs.
Czurcla Ih•zsií. l~isk1111halas.

I101njún Bé!n, Szo1nbathely.
Do111jú11 (l(~za, Csa11ylell'k.
Donúsz_v :\!adúr. r:s;·szlr<'g.
Dósa Bl;l:i. 'l'úpiúgyürgye.
Dü111c'ilör Isl\'Úll dr„ Kccsken1l:t.
Uii111ölör Lajos dr., Budapesl VIII.
Drasko\'i<'h (i1"za. Babúesa.
Ducilon Alfréd. :\Ii'ir.
Duh:i 'l'iY:tdar. Szeged.
lh1sa Ernő, !\yúregyliú~a.
1>vorúk .Alfrl~cl. Fót.
J)\'orszky Béla dr .. S;.:on1balhcly.
lh·orszk~; E!(•lkn. Szo1nhatlu·J~-.
1l\'orszky .fúzspf. 1I:ij111úskl'I'.

f>;dihor Lúszló. Gylir.

O:u·únvi :\fihúh-, Súsd.
l>:ir{n·;,y Antal: (Jkúnv.
Dúnos Bl·la dr .. Nag)·kú!ló.
Dúvid Ish·ún. Gvula.
J)úvid Viktor ch~.-lll'., Budapest l J.
Dúvidnt''.-Szüts Ilona, Húc:il!nús.
Deér Endre dr„ Budappst IX.
ijzv. l)en1cter Gyulúné, Núgocs 1:s 'J'iirükkopj)Úlly.
Dc~1netcr Ish·ún, 'l'ahitútfalu.
J)clnetcr Lúszlú, Nagykanizs:i.
J)eutsch Zollún, :\liskolc.
Déri .Júzsef, Nagykanizsa.
Dohay Pú!, Csolnok.
dr. l)ohúln<'. lludapcsl VII.
J)ohlcr Bl·la ilriik„ Kíiriislarcs:1.
f)oblcr Lúszló. Ken1cnce.
l)ohú .Jenő, Szajol.
J)obos Gúbor, Budapest JIL
iizv. Dohos Györgyné, Ct>f_!il'<l.
J)obozy Endre, Nyír:íhrúny.
J)ohrilnín Antal, :L\Iáriapócs.
])oLsa :L\Iihúly, Sopron.
Dohsa Sándor, Ahnos<l.
l)olcsch Gyula. I\iskőrös.
J)ol(•sch .József, Békéscsaba.
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Eger .József. 1il·gyf:ilu.
Egr~· l~ú\Jn(ni. Szihnlo11J.
iizv. dr. Eihaeh l\ornt'•liu". nud:qH·sl I\:.
Eisnilz Súndor. 'l'C'lt:t!t'11.
Elek .lt~n(i. },!t·z('ítúr.
El<'k KenH!B~· Zoll;'1n, Szolnol;.
Elek :\Iihúly. Budapt'sl \"Ill.

Ell'k Pú! dr„ li jpcst.
En1ú1111el Gt'·z:i. Buda1H·sl IX.
En1ú11111'l Gl•z:i öriik., Hud;1pt'sl IX.
En1ht•r B('•la. Abony.
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E111Lc1· llélu örök„ 'l'úrkev1•.
Emher .József örök., ~fak!'i.
En1hcr 'l'estvérek, Abony.
t:ngel dr.-né, Grósz Anna, l~rsekYadkcrt.
Eöry Istviin, 1'.1 é111et1Joly.
Eöry Vihnos, Súrvúr.
Epstein Gl~Za, 'J'iszafiircd.
f~l'. ~r?ey~Grl~Zt~é szül. Berg 1\Iagd:i, Bndap{'st \'L

Erclely1 Dezsunc, Budapest XI.
Erdélyi Istvúnné szül. \'cress '.\Iúrin Zúkúny.
I~rdélyi l\Iúria Irén, Núciudyar.
'
Erdélyi Sándor, ZalaliiYií.
Erdős Gerő, 'I'arpa.
Erdiís István, Budapest \'I.
I~rényi Istvún, Ürkénv.

Erényi Lúszlú, Bud:q;est VIL
Erkedy Ferenc, PcstszenlerzséhPt.
Ethvel Zoltán, Gara.
l~csy Zsolt, Búcshokod
l2h~ert fndor, Sú!oral.iuújhely.
~kart Gabor, Vecsés.
Eles Géza, Diósgvör t~s l"Iú1nur
12llö Isf\·án és nCje, Budapest I·.
l:.rtekes Lnjos, Solt.
iizv. Faber Albertné, NauyJJúnhl'"Yl'S

l~a~Jritius ~·Icnrikné, hárút>,5ynti11i;·Ilo.11a. Bp<'sl XI_

I· aj1esek - J ozsef
,.
. Enved
t>~
, Pú1>·1<.
-l'n ler „\dú1nné. Nngyatúcl l~s Lúbod.
Faludi .Jenő, Budapest \'II.
Fnludi Hczsö, Húckeve.
f';:111csik Lajos, Siitneg.
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Far:1gi'1 l\nrn{·I. Júszj:ikt'ih:iltn:i.
Faragó i\lúria, „\postag.
Fnrkas Antal .J:'n1os, Szarvas.
Farkas Bl~la dr., I\ecske1nét.
Farkas Ferenc, h'.apuvúr.
Farkas ,Júnos, \'úrpalota.
Fnrkas .lenü, I\.isvúrda.
Farkas .József, Súndorfalvn.
F:: rkas Lajos, Visegrúd.
dr. Fazckasnt· Ileu111ann Anna, Polgúr.
Fúhiún Géza, Katvn1ár.
Fúhry Andor, Sze;1lislvú11.
F'úhry Üdön, Balatonszúrszó.
Fúhry ()dönné, sziil. kovúsznai Csulak Edit. Bala·
tonsze1nes l>s Balalonsz:'1rszó.
Fúczúnyi Istvún dr. Budapt'st X.
Fúy Ignúc, N:igytétény.
Füller .Júnos, l lajduszohoszlú.
1.;'ehér J)ezsú, 'I'úpé.
Fehér (fyörgy . .N::igykiíriis.
F'ejcs Fere11c, Nagyka111ar{1s.
Fejes Lnjo.s, l\.unúgota.
id. F'cj<.•s Lajos üriik., J\.unúgola C.s Nagyk:11n:irús.
Fe°jér Ferenc, Nyíregyhúz:i.
l;-eketc Andor, Budapest IX.
Fekete István, "I'úrkeve.
Fekele Zoltán, Budapest, \'.
Felszeghy Gyula . .\Jú<l.

Fenyns ~liksa, Budapest \'!.
Fenyves Zoltún örök., Budapest \'IJ.
FPrenez I1nre, 'I'iirükszent111iklós.
I·\~rl•IH'ZY :'i.rpúd, .Júszúrok.szúllús.
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Fen·11<·zv Gl·za. lil~VÍZSZl~lll:tndrús.
Ferencz:v i\Iargil. ·rata.
Sz. Fl~\'{·r .lúzsef. 2\úthHh·:ir.

Ft~lin <'>lgn. Gyula.

F(:nyes l~l·l:1. Iludafok·---1\elen\·iilgy.
Filep Bt:l:t. Budapt·st \'.
Filú .Júnos dr.. Budapesl \'111.
Finy Jent. üriik .. I\iskiíriis.
Fis<;her Júzser dr. . .löinoshúza (~s Hiigii!c.
Fischer Púl, Budapt·sl \'.
Fitos Ferenc. \'úllai.
Fl:in1111 [stvún. ll11d~1p{'s! \'.
Fi<'sch Bl·J:i. (i\'iir.
Flt"idPn·r J<•n!í.. Cseprl•g.
F1idor F{'renc. Szclllf'l\1rn\·:1.
Fodor Súndor, 1)í•cs.
·
Fohsz IUchúrdnt~ (púrdúnyii. Pi!iscsnh:1.
Folk1nann Fl'renc. H:ika111az.
Fcdk1nann l.:·1szló, Sz{'ndrií.
özv. Fúnngy Súndorn1'" A!súdah:is.
ForgúC'h .lúnos iiriik .. l\isk1111dornzs111:1.
F<irgú('s I\úroly. <:sor\·:'1:-;.
Forgúcs I\úrolynl·. K1111sz1·11\111iklt'1s.
Forldy Béla öriik„ .Siikiisd.
Forkl)· Fcre11cnl~, :\lúd.
Forklv tiézu, l\'agyharac.sk:i.
Forkl\· ,Zsign101HI. Siikii.sd.
Fö!de~ Béla, J\un1nadaras.
Fii!des .Jcnlí. Zon1ha.
Fiildc.s Lajos ürök„ Vt~szprl>111.
Förd{i.s Lajos. I\ccsk('1nét.
Franki Antal, Szt•g1•d.
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Franki .lúzsef. Szcgt•d.
ifj. Frankó Andor, Szeged.
Frei.szh('rgl'r J\úro!y. :\lezüko111úro111.
Fridrich Súndor. Pl·cs.
Fried Súndor, Kis,·únla.
Fried Súndor, Húkosp:liol<1.
Fricd1na1111 Súndor, Ajka.
Fricd1nann .. S:'111dor iirii!;:.„ Nyir!H1g1lú11y.
Friedrich ()dii11, Szcnlgotlhúnl.
Frits Zollún, 'J'olcsva.
Friilich Anna, 1\.iskundorozs111a.
1"1111k .Iúz.scf, Budapest \'l l.
Fülep Agoston dr„ Budapest V.
Fiíli'>p Lajos, ()roszvúr.
Fiili.ip Pl·ll'r. PPsl.szentcrz.sl·bcl.
FliHip Z11ltún Lan1hcrl, Nyúrúd.
Fiirst 1~h·n1l·r. Soroksúr.

(f:uíl Ih"la. Baklalúrúnthúza.
G:iúl Endre dr.. Buclap<'sl YI.
?\I. Claúl (;{•za. Nag~·húlony.
Gaúl Islván, Füzesabony.
(fahos Lajos dr.. Budapest \ ..
Gajda Pú!. Sajószentpt'.·tcr.
fial:unl1os Bl~la, Pcslszenlerzst'.:h(•I.
G-ala1nbos .Júnos dr .. 2\Iarcali.
Gala1nhos I\úhnún, ..-\cs l•s liönyü.
Galala Lúszlú. Fiilöpszúllús.
Gall{> ConH'lia. Fonyód.
Gall!'.'. <..iéza ifj., Lengyeltóti és Fonyód.
(iallina fléla. Húdn1eziiYúsúrl1ely.
(i:illus .Jcnéi, Sopron.
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(i:1skó Bl~l:i vil{•z, I\iiriisladúnv.
( iúhor .Jt•1u'í, l\lezc'íkuvúcshúza:
G:'tbori György, Budapest VIrI.
Gúhori Viln1os, Budapest \"II.
(iúrdos Zsigniond, Nagyign1:índ.
Cúspúr „Arpúd, Budapest III.
Gúspúrné sz. Uontilo\·its ()Iga, lialgantúcsa.
Gúts :\ttila, Pécs.
Cicclcon Andor, 'l'aktaharkl;nv.
{ieduly Elek, 'J'úpiúszclc.
~
(icffcrth l)czsü ifj. Székesfchérvúr.
Geiger l\.{dtnún, Pl·cs.
(icigcr J\.últnúnné, Pécs.
licirit1gcr .lúnos dr., Baja.
Gelei Ciyula. Hudupcsl VI.
Gcllér ,Júnos, J\iskunf(•legyhúz:i.
iiz\·. dr. Gcrhcrt ()!lÓnl\ Alag.
Gergely IstYún, Csorna.
Gergely ,Jc11ií, Alap.
Gergely .Jenü,. Szeged.
Gcrgclyffy György. ?\yiregyhúza.
Gcrhauscr Súndor lovag, l 7jpcst.
Gerle Jcnij, Szcgt!d.
Clt~cz:•• Dezsö, Szarvas.
Gidófalvy György. I lúd1ncziivúsúrhclv.
(i!asz .fózsí•f, Zsú1nhék.
·
Glós (Jttó, Sornogyjú<l.
Goldl1crgcr Lajos, Bl~kés.
Goldblall Ferenc, Súrnspal:ik.
(ion1bos. Zo11ún. Budapest IX.
Gonda Arn1in, Bia.
lionda l\úroly, Lenti.
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Gonda ~lihúly. Xyírl'gyhúza.
(iorka · Arpúd. Alcsút.
Giihcl Kiiroly, Pl·cs.
liühl Nándor. :\lernvP.
(iödény Súndor dr ..' Debrecen l·s i\:igykúllú.
(iöllncr Aurl·l. Bicske.
Göllner Barn:1hús dr„ \'úc.
tiöllncr l-Iugó, \'úc.
üzv. Gül!! Púlnl'. Pl·et>I.
(iö111hiis Lúszló örök .. :\!úr.
liii1nhiis Zollún, :\lúr.
Gön1öry .Júnos. Csongrúd.
Görhc Gyula örök., Baja.
(iürgii 'J'ihor dr., vilt;z, Budapest \'Ill.
Giiriig .fen{i dr.-né Buday ::\Iúria, Budapest .\..
(iiirögh Pl>ter In11'{'. (iviire.
(ii.i!!er Agoslo11. \'ép . .
(irinnu Hudo!f. :\!arlon\'Úsúr.
(irinun Hudo!fnt;. Siklós.
(irúl1n1a1111 \'ilnios. Sopro11.
Grc'isz Dt>zsü l•s nt•je szül. .Jungrl'isz l\{'llt". t ·.ifehl·rló.
(irúsz Nagy Fl'renc. Delir{'ee1i.
(irúzer l)pzsű dr., Borsodnúdasd.
üzv. (Irózer I.njos11l·. B(1r ...,c1dnúdns1!.
Cruhcr :\l:ijos dr., Sullvadkí·rl.
Gruber Arpúd. Budapest \".
Grul1er József. SashalcJ111.
Gruhernl~ Dúnos :\l:irgil. Szl'tlles.
lirü1nv;:dd Gyuh1, Budap1:sl \'11.
(i-U\_''ÚS Bt„lli. l~lsp1·.st.
liuust lture, 'l'ürükszc11l1uiklüs.
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(iulfrcund J„rpiíd. IIöd1nt•zih·ú:-.úrhPIY.
Gutt1nan11 Súndor. Gyöngyös.
Gyannali En1i!. Baja:
·
Uyelvay Andor, l\arúcsoncl.
C]~·íirffy .lc'izsef, :\Iosó11szenlj;í1Jos.
Gylírffy 7\fúlyús, I\iskun1najsa.
Györkös Pid, 1\óka.
Gyiirky Béla, J·Iévízgyörk.
Ifaas :.\Iiklós dr., llud:ipcst

'rtr.

llack .fcnií, i\1agykoYúcsi.
IIudzsy Endre, Budapest '-'L
Ifaffncr Fcrencnc', sziil. Adorjú11 :\Júri:i. Ercsi.
Haissingt'r 1\:úroly, l\'yín.·g~·höz:i.
iizv. 1-Iajúsz Püiné. Gvön1rii.
Tlajdu .J6zscf'. Bud:ipd'st ''L
IIajdu ()diin dr., l\:ispesl.
ffajnal 7\Iiklüs, ?\fakó.
1Iajnöezy (lyfirgy. \~eszprl>ni.
l-lalúpy Oszkúr, lludape:->I IV.
Tfalúsz B{iJa. Budapest YIL
Halúsz I111re. S:írréludvari.

l lallósy Endre. Csúvolv.
Ifnln1 lv;ín. 'l'okod.
·
If:1J111i Pú!, I-farta.
If:un1ner Hudolf. Elek.
iizY. IT:in1pek L:íszlóné. fh<1rosherl-11Y.

lfanny Isl,·ún. Szo111hathclv.
I-Iarangl1~· ,\rpúd. Sajószp11.l1a"ter.
Harcz L:ij(JS. Pestszentliírinc,
II. I-I:irinos ·rilJor. Núd:isd.
I-Iarr ,fúnos, Csákberény.

·

llar,{111yi l\itrnh', B11d:ipe:,1 Xl\',

I-[;1r:;ún~·i Z1illú;1, I.engvl'l.
llallv:is"v Andor. Szt>ged."
llan~r i):'1,·id. Hagúl~-.

özv. 1Iaus1·r .Júno!'inl·, Pl•es.
I-Iautzingcr ,f('izsl'f, \'l~nténd.
Ifavas .Jözsef. Szt>nll'S.
Húltn l)czs<'í. l 'szúrl.
llitrnik L:ij"'· B11d:ipe'I \'L
IH(ckel :\J. !\úrolv, Ujpcst.
1-Ieczlcr 1~1nil. 01.-go,·úny.
1-feffler Fert'llC. Polgúrdi.
Hegel Frigyl•s. (iyürgysövényhúz:1 {•s Kúny.
ll~'.gyes Gl·z:i. Budapest L
1-lcih Púl. Súr!Jogúrd.
l IPllcr Lúszlú. l~udapesl \rl I.
iizY. ] ft'l'<'Z (iú!Hirnl·. Csepel.
Ilc•rczegli Ft·n·11e. Szolnok.
lf1•1Tz(•gh !11Jre . .Túszf{·nyszant.
ih·ringh l~rnii. Po!gúr.
ÜZ\', 1l<·rko\·i(·li Súndonil·, Po1núz.
1lt>rzng Eh~111l·r dr.. '!'olna.
llessl'r ..\.ndor dr„ Budapest VII.
l lc\(•nyi Dt;nes, Aposlag.
lli"lenúry llugi'i dr. fü'ük„ B11d:qwsl \'.
l !l·ray Andor dr .. Budapest I.
l I ih:n· (lviirg\· dr. ür<'ik„ Eger.
1[ idy~·gi \Jú;·fa, Don1hl•gyhúZ.
I-linffncr .Jenii. Pilis.
Hirschnrn Sala111011. Budapc•s! \.II.
llndúszy Jy[u1, Szeged.
1-lodúsz)' Jsún, Szotnbathcly.
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l r11fl1a11t·r Andor, h:iszo1nhor.
lfofcr Antal. Budapest VIII.

lll·si Üdöu, Lijpcsl.
In1reh Béla (sz(~pvizi), 'l'cngclic.
vitéz !1116-~h Gézúné, szül. J[ahni .Súra, Ilarta.
In1rch Jenő, Ujharlyún.
lrgaltnasrcnd, Budapest II.
Irgaln1asrcnd. Eger.
f rgahnasrend, Púpa.
Irgalnuisrcn<l. Pécs.
Irgahnasrend, Vúc.
Ispím .fenü, Buclapesl \°!.
Istók Irén, :\lakó.
Islók .i\Iargit, .:\lnkó.
özv. dr. Ivún :\rpúdné, 1\i.sh(·r.
Iv:u1its I\:üroly dr„ I\cszlhel~-.

!Ioff111a1111 Gi!za. Du11ahur:iszU.
J loldy i\Iagda. Doboz.
l folesch Zo!lún. Sa_jö,·úrk<111v.
I I ollünde1· József. :\Ihikole. .
l [ollós I\:íroh·, Lürinci
IIollós Lúszlc~. h-:iivügóörs.
ffollösy Púl, Zal:i.sz:íntó.
lforlollúgyi Jt'>z:->ef vil<.~z, Sash:doni.
liorvúih An!al. Bud:-ipest V.
1I Of\':Í lh I lll n•. Csúny {~S rr ort.
ffor,·ú!h .József, Puszla111érgt•s.
1for,·üth I\úin1ú11. LöYc'i.
1for,·:i1 h J.ajo.s. l [odit!-iz.
fforvlilh ()diin. I·Iorl.
florv:íth Súndor vitéz. 'folna.
Hürii111pií Inirt•. Biiclszpnf1nihúly.
f-f r:1héczy Oszk:ír dr .. Bndapl'sl I .\.
11 ui>{•r Fcn·ne, Nycrgesujfa!u.
lluhaesl'k J\:íl1n:ín, i\findszrnL
lfuszúk Lajos,' Nagylózs.
lfuszúr I\:íroly. Badacsnnylo11u1j.
vih;z ll11szk:iy111;, Pr:H•forl En1111n. I\1111h:ij:1.
llutseh<'nrcilt•r \'iln1ns. Klil:ij.
iizv. J liihucr .Jc'lzscfné. h::o1nl;'1.
llih·;;, Li»zló (botfai). Budapesl VJJ.

[húsz Núndor. Szl'll!cs.
Illés ..\111:11. Budapest Vf.
l!h'•.s Ede dr., Budapest l.
Illés Zsúfi;i, Nyíregyhilza.
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Jakab Géza, Szakn1:ír.
Jancsö Kúln1ún'. 1Jajdudorog.
.Janils:Ír\· f,·ü11 i\rilk„ Budap{'s! If.
.Janilsfu·;· L:iszló, Budapest \'I.
.Tankó (ivula, Zsüka.
D . .Jankr;,·ich Dénes. :\Il'zii!lir.
Jankovich lslYún ifj., Etyek.
Janovich Istvún. \rúl.
dr. Janovit.sné . .:VIarton Zsuzsanna. Budapl'st II.
Janlhli 'I'ivadar, I-Tcrcegfnlva.
J:issúki l)ezs(í. TlödnH'ZÖ\'ásúrhcly .
.Jtikö .J:ínos, Sz<:gvúr.
iizy . .Túnossy GVzúné. C:egléd.
Jii1n·{1ry J~ndre . .TúszherPny.
.Túsz lslvún, :Nagykörös.
.Jiiger I\ ..József, Nyírlugos .
.1t·gcs llé!a, Nagylúng és 1\.isláug.
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Zollún, I\úli'iz.
,fc1H:s Vihnos üriik., Budapest 11.
.Jeney Pú!, Porc!-ial111<1,
.fesz~nszky l'all~r. I\apuYiir.
.fezsó Artúr, · :\Icdgycshodzús.
.ft"lu1 \Tihnos, Sopron.
.firovctz Lúszlö, Csúk\'úr.
Jo!Jst 1\:úzinér, Szigel\·úr.
.ft:gl'!'i

{izy. ,Jóna Lúszlóné. Baklalúrú11l11úza.
,Jún:1p Aladúr, fJel1rcccll.
.lt'inús Géza dr. ifj .. Pécs.
dr. .Tónús Gézáné, Pécs.
.Józan József dr„ Iharosberény.
.Józsa Lajos. Budnpcst IIL
Józsa Súndor. Kunhegyes.
,f uhúsz I.sf\·ún. I I ód1neziiYúsúrhl·I .\.
.Juhász :\lúrlon. Budapest VII.
Just 1;-l'igyes. SzPged.
.Justh Alfn"d (•s 'f'úrsai, Szell!l's.
.luszkó ti.Yti!n. A<'sa.
Juszt ()szkúr. I\ecel.

I\ahay .Túnos. Húkosszc11ln1ihúlv.

I\aczfún Sarol!a. Pestújhely. .
I\:ida Erzst•hel. Budapest X.
ÖzY. Kada Ist\·únné, ]3udapt•st X.
h'.ajdúcsy Púl. Bndatélény.
h'.alúli .Aladúr, 'i'ornyospúlca.
Kalún Gyula. Budapest \'fi.
l\aln1úr Ist\'Ú!l, Bud:ipt.•sl \'Ill.
l\al111úr Zoltún, Székcsfchérvúr.
Karal1t;l~·os E11drc, 'rcszprén1.

Knrúdi E111il. Hákóczifalva.
l\ardos Zsig1nond, Sútoraljaújhely.
Kardos Zsign1ond1H'. S:ítoraljaújh(';}y .
l\arlo\'ilz Adolf, Púpa .
I\arvass\' .fúnos dr., Pincehely.
Kar.sav -L<iszlö, Cigánd .
l\assai Arthur, Budapest IX .
l\aszil1:1 Kúln1ún . . fúszszentlúszlú és Szank.
l\aszl<'r ()diln dr., ZalaPgerszeg.
f\'aszlner Súndor. Budapesl VIIf.
\\aszlriner ~Iiklós, Budapest Xl\r .
l\azay Adl·!, Vértesacsa.
{jz,-. ·Kazay Endrt·né, Vérlesaes:i .
l\.alona f:-;°ivún. :\Iindszenl.
J~alnna ~largit, J\ecskcn1l·t.
·iiz\". l\:i!ona Zsig1nondn1\ Kt'Cskcn1t•I.
l\auf1na1111 Erntj, Vcresegyhúzu.
Kaufn1a11n (ivuln, B:illonva.
l~:iclúr ..\11do1:. Sútnraljaú./ht•ly .
l\údúr Lúszló, 'I'iszahiid .
I\úldor ,.ihnos. Cece.
I\úldori l\Ielanie. Csepel.
l\úllay I1nre. li<'szt.
I\Jdh1~· J\úhnún . .Júszkisér.
Kú!!a~· L:i ios Lúszlú. Földes t•s 'I't!lt'llt•n.
I\úlinÍtn .-\nn:i. Zúhony.
l\úhnún BPl:i. Budapest VI.
I\úln1ún Ernií, i\lúlészalka.
Kúhnún l\úroh·. Púh-.
Kúlnav lst,·ún ·örök.,~ ~yin1do11y.
I\úlna\' Zúdor, Szentgál.
ifj. J~[1poszlüss~; Géza, DeJJrccen.
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özv. I\Jtroly Arn1inné, BudapPst \.I.
I\ftrpúti Adolf, 'l'isz:iföhh·úr. ·
I\:átai Gizella, Szpghalo1n.
Kátai Gvula, Sashalo111.
1'~útai s.· Istvún. :\lonor.
1\eglc,·ich 1'\Iúria. Szar,·as.
Kelccsényi Fcrl'nc. lJunapataJ.
h':clénvi Jiihúlv. l\úlinúncs:i.
1\clln~r ()dön.· ::\liskolc.
Kemény (i)·nla. Budapest IV.
Kc1né11y In1rc, I~lek.
I\crnény Lúszlú, Irsa.
l\e1nplt~rné Péter .Jfargit, Budapest 1X.
I\ende Ernii, I fos.szúpúlyi.
Kende Ervin, BndapPsl \'.
I\enéz Ferenc. (>csa.
I\:cnycres Ciyi'1rgy. Gyiir.
I\erbolt J)únit<l. \'cszprl'lll.
I\erckes Istvún. Szculcs.
Kereszt{~] v ,J ú nos. .Alberi f:1 h·;i.
l\cresztt·i;y .Túnos, Péc·s.
Kerpel 11?11, BuclaJH'Sl II.
Kerp<'l Púlné, Budapest IJ.

Kerpel \'ilnios, Budapest \'.
l\erschl>au1111naYer I\úrolv, I·:sz!ergon1.
J(crtész Dezs(i .. Szécsény.'
I\crlész ElenH"r, ?'{:igyköriis.
Kertész Ernii fstvún. lhníny.
Kerlész ,Júz.scf. ()r<)sliúza.
1\.cscrii .A!adúr. Gyiír ..
l\eserii .T<'izscf, \Tcszpr<'~nl.
Ecscrli illiklös, \Tnsvúr.
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l{cs.sler Gyuln, Apc és .Jobbitgyi.
Kéler .János, Gyula.
J\ésinúrky Elek, Bt~késcsalia.
l\.hircr Antal, Szegvúr.
Kilián Béla, 'I'atnúsi.
K.iller Zsig1nond l'.:rnij öriik., Budapest Ill.
J\.irúldi .Júnos dr., :Jliskolc.
J{irály György, E.unhegyc:s ...
Király József, Szahadszcntk1ruly.
i.izv. i\:irály Lajosné, Gyula.
!Zirúly f..Jihály vitéz, ;\lakó.
Hirályi l\Iiklós, 1\.on1úroni.
Kis Antal. líraiujfalu.
I\íshonlhy Zoltún, J\.oudtiros.
Kiss Alliia. 'l'iszavúrkony.
~Kiss Fcr(•!H'., l\.ötegy{iu.
l\iss J. Ernii iirök., I\Iakú.
iizv. Kiss .l{JZSt<fné. Bt1d:1fok !\1•h•nviilgy.

J\:iss Lajos, Barcs.
l\iss La.ios. Kistelek.
I\i.sze\y I111re, :\!ajs.
l\.\eiu ~E111il, I\alta.
Klein I~rnü, 'fokaj.
Klein Ferenc, Ne111('sbikk.
i"1zv. I\.lt>in Gvulún(:, Nagykiirüs.
l\.lein .Je11ií. ,lúszl:HUiny.
I~l('ill H61H~rt .le1u'í. Ujp1"·d.
l\.lcn1a11n ls!Y{1n. l\iirnH·11tl.
h:Iósz 1\úln1ún. Alag.
l\.luht·cz Pú!, Salgótur.iúu.
l\ncilncr l\úln1ún. Csö1nlir.
Kocsis Irnrc. Budapest V.
dr. E:ocsis E11drl·nl-. Sz!·ged.
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Kocsis I\áln1ún, Sornogyvúr l~S Gam{1s.
1\ocsuba örök., Vcszpré111.
1\óczián Dezst'J, Berzenee.
Koczka Pú!, Szolnok.
1\.oczogh Júnos, .:\likepérrs.
I\ohln1ann Ilona, h':islcrenvp.
Kohut Púl, Barcs.
~
Ko!hav Hudolf, Dl·vavúnv:1.

1\olos. György. Fajsz.
.
l\olos "I'ihor, Szerencs.
J\.on1áro1ny Gyula, J~gyhúzasrúdúc.
Ko1nlósi h:úrolv, i\Iéivkút.
1\.onriid Gt-za cir., BuZiapcst \TJII.
l\.onyúry Bt~la, Ferltíszentnliklús.
Korttni Zolt(u1, Budapest VI.
dr. 1\.orúnyi :\Iiklós, Budapest \'III.
J\.orcsok lléln, ,Júszdózs;i.

.l\oretkó Géza örök., Bajna.
I\urilsúnszkv Ih'•nes, Kölesd.
Korilsúnszk}· CHtú, Budapest \'I.
Koritsúnszky \'iktor, Budnpcst VI.
h-:orinúny Géza, Fchérgyar1nat.
Korn1os A.ladúr, Budapest V.
l~ornhoffer .József örök., ;\fikepéITS.
horoknay Lúszló, Lébény.
Koros Istvún, Hákospalota.
I\.orpos Lajos, Kötelek.
1\.orosy 1\.úroly, Kétegyh:h:n.
Kósa hnre, Baja.
Kósa Súndor, Súrospalak.
Kossuth László, Szurvus.

I\oslcl(•lzky ;\l:irgit. l\:islúng.
1\.oszka Lajos, Sajúkuz:i.
I\oszlolúnyi :\Iúrta. Púpa.
l\olschy Ferenc. Siúfol~ ~·s Siúfokfiirdíi.
l\o\'aCSÚl'7.Y

(l'!->l'.J Ll'I.1
.
1s\y;111

;.:i.
~

ut·.i·{,

!->7.Ül.

:\Inrgit. Zirc.
.
Ko\'Úcs Andor, Budapt•st \.
l\oYúcs Barnahús . . Józsa.
„. „
.J. Ko\'Úl's Bl·la. Ba!alon~·nn:d-lu_nlo.
J\.ovúcs Jgn:'ic. Szilashalh:is t'S l h•g.
l\.ovúcs Istv:"in. Bl·kl•s.
J\.ovúcs .lózsef. l)l•g.
l\.o\'Úl'S J\úlinún. :\lczííkiivc•sd.
l\.ovúcs l\.:'ihnún iirök .. Húkú('zifalv:1.
l\<l\·úcs I.ajos. Baraliús.
l\.ovúcs Lúsz\ú. BicskP.
J\ovúcs Lúszló. Pilis\·iiriisYÚi',
S. I\ovúes :\lihúl~·. l\t•<·skt•ntt"L
J\ovÚ<'S Zn!lún (uz1111il. Szoln11k.
,·itl·z l\ovú\s .-\l:u!úr. Budapt>sl Ill.
h:ovúls (ivul:i. Súrhogúrd.

l\ovúts L;'tszló. Tiszadoli.
L. l\:ovúls 'l'ihor. Hajdus{unson.
Koz111úrv Zoltún. Göne.
özv. I\:0~1nÚl'Y Zolli11111{', Gönc.
J\.;'ihaln1v E!{:k. Balassagyar11H1t.
Kii111öcs~· 1\.úhnún. Szigetszentn1iklós.
J\.iir1nell.(h· Kúlrnún. J\.arúd.
Kiirnl{~JHI~· Súndor. Budakeszi.
I\örnvl.'í ·Pú!. Budapest \'i.
l\örii~sv !stvún, Nagykúl:1.
I\.öyér ·Béla, Pétervásúra.

Szolnoky

l
1

1
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f\özgazdns{1gi Bank, l\:nlocsa.
J\rasznai .J6zscf. G:intús.
I\rú1ner Ferenc: Ba!lonv:i.

J(rúnczlv I~rvin, .Júszbc1:(:11v.

1\:rúncz!~· Ferenc, Szegvár.·

J\rc>hsz Gl~zn, Budapest Xt\".
I\reuz Valdc1núr, i.\Iihúlvi.
iiz,„ Krcuz I\árolyné, ~fihú!yi.

1\:r(!hcsz László örök., Pilisvüriisvúr.
l\rl•111cr Szilúrd, Szolnok.
I\rétcr En<lre, Erdiícsokonva.
l\:rinilzky Pál, Seregélyes.·
H:risúr Aladár, Pásztó.
· I\ristó Nagy Ist,·ún, llóclntl'ziiYúsúrli(·!y.
Kropp Ilona. Húkospalol:i.
I\11dar Jenő dr. örök., l\ögr:id\·prt°ícc>,
Kun Aladár, Budapest IX.
Kurucz 'l'ivadar, Szikszó.
Kutassy I\áhnún, 1Iajduhüsziin11l·11,·.
Kürthy Pál, Bihartorda l>s :\:tg\T;·i11 1 ·~.
Kiittel Dezső, 1\ürrncnd.
·
ifj. I\iittel Dczsii. h:iíszcg.
Laczka l\.atuliu, 'l'iszabura.
I.adúnyi A.ndor, Budapest Vf.
Ladúnyi I\.úln1án, J(ölcse.
Lajhck .Jenii dr„ Hajka.
Lakatos .Anlal, Sövényhiiza.
I.akner Gyulúné, Sajcíszöge(f.
Lan1herg J. l\úroly, Bndapt•st \"!.
Lassúnvi Jenő, Szolnok.
L:tssún}·i ··.lt'izsl'f. I>chrcccll.
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Lassú Ciyörpúl .J(lnos, Pcstszen!liírinc.
Lnsz!ovsZky .Júnos, .lúszbL~rt~ny.
(jzv. Latinovits (i{~zúné {horsodi). Ccgll·dh1•n·t•!.
f .atill(JYils Üdü11 (borsodi). Ceglt~dbcrcPI.
i~antncr Lajos, 'I'ürtel.
Lún1 ElcnH;r. Budapest YI.

Lúng József. Budapest III.
Lúnvi Andrús. Nyírcgyhúza.
Lún~·i Dezsíí öri)k., Nyírcgyhúzu.
LúrCncz Lúszló, 'J'o1npa.
Lúszló Islvún. Felsőgöd.
Lúszló Jenü. l3udapesl IX.
Lúszló .f. 1\:úlrnún. Zsúntliok.
Lúszlú 'l'ibor. l\ispcst.
. Lúzúr .JózsL~f, Pcslszentcrzsl•ht>I.
Lc>dofszkv Islvún. l\.iskürüs.
Lehrcr „\.!fréd, Balatonfiík:ijúr 1'•s l.t·p . .J·n.Y.
J,Pi11zi11g('r Gyula. Sz('g('d.
Ll'inzingt·r :\lúrla dr., Sz1·gt·d.
i'lzv. Lelovils .Júzst•f1Jl·. Sopron.
Lendvay Lajos. l\.liszt'g.

Lengyel
L(•ngycl
Lt·ngvel
Lt'ng~·el

Anlal. :\yinnada.
Bl·la, Bocsúrlapujlii.
l'.:ndre. Húkoshegy.
S!t•!':'inia . .JúSzszeHl:tndr:"is.
Len~· .lózscf, Hud<1pesl X.
Leii\·t·:· Zoltú11. !Syírlass.
l,pskú \'il1nos. t:j!-izi'ged.
Ud<'rt'I' Eni11. Bnd:ipesl !\'.
lJ·vai (il·za. f\agyhúHhl'/:!Y,t's.
! .t·\·ai l zs/l. J 1ajd11l1iiszi°fl'l11l·11y.
l.l·vay .fúzst'L Siklús.
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Lí.~\·oit fstYún dr .. Pest.szen!Przséhel.
Liber Béla. I\aposvúr.
Lieb111ann l)pzsii. Bud:ipe.sl YIL
Ligí•li Ernii. l~nlocs:i.
Lipp<• ()diin. Húkosszt•nl111ihúlY.

Liptai A!lH:rl. 1h·reltyúujf:du ..
l.iplhny Endn.'. Iiaty:u1.
l.ipsrl1ilz .lú1111s. ll:ijdt111(1nús.
Lipschitz Lajos. llajdnnúnús.
Liszkay lsh·ún ürük .. Hugyi.
Lollok I.úszló, lludabúnva.
1.osoncz J)ezsii, So111lüs;iillc'is.
Losonczy .\'ince. l~aposvúr.
Lcn·assv f)ezsii. I\aloesa.
iizv. L;ivassy ()dii111a·._ Baja.
LiHil Inire dr.. Sz{'ged.
Liihl 'I'ilior. :\ll'zc'ics:'1t.
J.<ichen•r Gyula, Soroks(1r.
Liicht·n·r Tainús. llud:qH•sf JX.

II.

'.\[:iczkó Ilona (sc1nplheí), SzakC's.
:\ladcrspach Endre dr., HúkosligPL
:\Iagay l\úln1ún, Budapest \'II.
:\Iagda l\úroly örök .. ?\[:igyarfn·úr.
:\lagi .\Jihúly. Gesztely.
:\lagos.s Súndor. Nagykúlló.
:\lagy:1r Pú!. ·rószeg.
:\lagyary 1~ossa l;usz!úv. Budapest XL
:\Iagyary Kossa Súndor. Szl>kl'Sfehl•r\·úr.
:\laier György örök., DotnhPgyhúz.
:\lajor :\goslo11. Kistelek.
:\lajor .Agoslon, h':unszen\111iklús.
:\lajor }1.goslonné, .\larc:ili.
:\Iajor Elek, 'I'arjún.

IUI
Magyar gyártmány!

a közgyógys2erelláiás,

a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.

B E

E R S D

0

R F,

Budapest,

?\lajor Istvún. 1\.t1ll.SZL'lll1niklús.

.\Iajor :\lihúly ürök., Debrecen.
\lajorossy Béla, Budapest X.I\'.
:\lajos Púl. Budapest \'I.
:\Iajtún Alajos l\ajelú~1, Púcs.

il

'
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:'\:fak:ti Eniil, Fiizcsgyarrnat.
.\[akay 1\:ároly, l\iskunhalas.
?vlakray .Józsl'.f' ürük., .'-;z:iny.
.\lakray Lúszlö <lr„ Baja.
.\Iandel .József iiriik„ I>elin:ct·n.
:\Iann GCza dr., Budapest X.
iizY. :\farherger Gyulúnl'. Bud;qJesl \'.
.\!arincz<•r .Jenii. Csorn;i.
.\farkoYics Púl, GYiír.
:\larkuvits .Jenií, 'l"iszacsege.
:\Iarosl{ii fstvún, Szeged.
?\larschalkó L1~ó, N:igye('sí'd.
.\!arsli EdP, Il:trczika.
.\lartinovilch Arpúd. 1f::ji"1s.
:\lartos (lyuln. YúC'.
.\Iatavo,·szky (;uszl{l\·. Szt'rt'IH'S.
.\lathést•r .ll!uii . .\lakú.
.\latu!csy (;:·ibor dr.. Ptt.'iZlaszahol('s,
.\la!olcsy 1stvún . . \d(nid.
.\lalolcsy l~úroly dr. ,·i!l·z. lludapesl. \'Ill.
.\lalolcsy l\úroly vilt~z dr.-ut·. Bndapt·sl \' J 1! .
.\Iaurer Arn1a11d. Uudapesl \'Ill.
!\Iaurcr I\ornt~l dr„ Bud;ipc•sl :\!\·.
.\Iaver l\{iroh· . .\lohitcs.
:\!ú(·z .·\kos iirük .. <lyoni;i.
.\lúdav .-\lndúr. {iyo111a .
.\lúnd.i .fl'n1·i dr .. Z:davg(·rszq..;.
\lúuya .lózsvf. \'t•<·sl•s .
.\lúrkus Ot•zsii. Vú111osu1iknl:i.
.\lúrk11s (iyu!a . .\lvcsekszalH1!1"s .
.\Iúrkus h:c1n1l·I. <lond1a.
:\f:írkus \lúr!oii. \'t·szprr'·Hl\·ar.-.:·uiy.

.\!útl~ffy

Endre, 'fúrkl'Vl'.
.\lihúly. Szeged .
\Iúln.tv Guszl[I\·, Pestszcntl'rzsl•hl'L
.\lees ·B:ilogl1 I,ajos, Nagy111úgúcs .
\fees H:ilogh S:ínclor. Kisujszúllús .
.\icdgycssy György, Nagydobos.
).!l'dreczkv Núnd()r, Tkervúr.
.\fcdvcczk~y ?\Iiklós. ?\agyn1aros .
.\Iedzidln·t;dszky fgnúcnl·. szül. .Sz:tllt'I' I\011sta11li.1 .
,Júszalstiszenlgyörgy.
:\Ieisels :\kos, Budapest III.
.\lciscls l\liklós ör(ik .. ..\baujszúntó.
.\[eisels l\Iiklúsné, :\baujszúnt<'.i .
:\Icnieh .Túnos. Zagyvapúlfalva .
.\Ienner ()dön. J)iósgyi.ir.
..\l<'lllH:r Hichúrd. l)iú.sgytir .
.\i1~11czl'I Edith. ·rab .
:\f1•rkl .József. Lo\':Lsherl~ny .
:'llerklY Bl'l11s Lajos. !\Pll\l'sYid .
).h~rk(Y Helus Józspf dr., :"Jagy!;,:niizsa .
:'lfvrthu .\goslo11. Hlikkiisd .
\íerl11a Lnjos. Pr'•es .
\fer,·ai r;l;Z<l. l\.isujsz(1\l(1s.
\fes!t'r Lúszló. C.C'glc;tl .
:'llt'slcr Súndor. :\agy<:s:'tl;:úuy.
.\fúlhl~

\

1

!1

1I

\fl.'Zt•i E!Pk. l' jpPSL

HYPIE~IOIL

száj· és
),

..b ',"

j§>}>

torokleriőilenítő.
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J

;/

:\lczei ,JózsPL Bodrogkereszlur.
'.\ll'.szúrns Bl•la dr .. :\[~gócs.
:\Ii•sz:írns I111rc, PúpakoYÚ<'si.
\h'szúros I 111rc. Szpged.
\I<'szúros ltnrl·nl'. Sze~<·d.
\!i•szúros Isi vún. tiúh~1riú11.
!\, :\ll·szúrns :\lel:1nic d~'.. B1ul:q1t·sl 111.
:\Il·.sziiros Zollú11 dr .. :\lisknlt·.
:\Jl>sziily '.\lúlyús. Budapest \'II.
ifj. :\lt·zcs ).JihúlY1H'. ()slffyas.szollYf:i.
:\lichl (ll·zn. 'I'at;1.
.
·
:\liclin:i ln1re. S:ijószenlpl'.·h.·r.
:\lichna :\lihúly. Púpa.
:\lich:dovils .l{·nlí. l>('hrcc1•1i.
:\lik<·cz Z11ltú11. l\enH'l'Sl'.
:\likt•s Hl·la. ()('hn·cl'll.
:\1 ikt•s Eh•k. 'l'firiik.szcnt u1] k lús.
:\!ikt•s Fl'n'lll'. 1\i!-ikunhalas.
:\!iklús :\l:idúr. Húkospaloln.
:\l ikú Súndor. Szo1najo111.
:\liksa Gyula. Cspnger.
.\liovúcz l1nre. Buracs.
.\lispúl Frigyes iirök .. B1.»kt>scsaha .
.\lisut!:1 h:(1;·0Jy. lh1lalonsze11lgvilrgv.
.\lilh•hn<11111 Jpnt'i. l~aposvúr. ·
·
.\lóczúr (iúbor. Dúvod.
l)c .\lodl'r

JJ(•1H·s .

.lúszladúnv.

iizv . .\lodra l.úszlö1u\ Budajiesl \·11.
.\[ops;i; .\liksa. Bokod.
.\lohílla H< zs/i. (ivc'ir.
.\lohr In1re, Kős;cg.
.\Ioldl Béln. Dudapc.st VIII.

~

:·,\ohh·ú11

.\lolnúr
:\lolnúr
.\lnlnúr
.\lolnúr

I.njos . .Sz<'gl'd.

;\. Dúnicl iiriik .. l>una.'i7.t'kcs!i.
Alfréd dr.. Budapt•st !\".
Antal. Pt•sls;i;enlin1r1.»
B<'rlalan. 'J'is;i;ahi\.

:'.Jn\núr tiyula. l~jrl'h(•rló.
.\Inln:'ir .Jenii11l'. s;i;ii!. Schultz Frida. l>on1n;,i'.l!·1.
:\folnúr l\úl111ú11 (fulökl•1Tsi). :\liskolc.
.\lolnúr I.ús;i;lú ürtik .. 'l'l•gl:'1s.

:\!olnúr L:'!sz!ó. Cihakhú;i;a.
:\Iolnúr .\Iil1úlv. ()roshúza.
K. .\Iolnúr .\Úklús. ()l.;,{•eskt'.
.\lolnúr :\liklós ifj. (kü1nlc'.idi.1. ·r:·1píú;,zl'1tl111úrltn1.
.\Iolnúr .\liklús. Szoli.
.\Iór liyula. l)u11:d1araszli.

.\lór Lajos. Sútoraljaújh(:ly.
A. :\forvay .Júzst>f üriik .. .\lt•ztd-.üvl'sd.
:\lost HudoJL J!o111oktc•rcnyc.
:\!oys .fúnus. ;\\·irkarúsz.
:\ló~es Eh·1nl·1-, ...\Jgyű.
.\lurú Lúszlú dr.-nl>. szül. Csonka ld:t. Szt•J1lli'iri11c .
:\llihlrad .Jvnr'i.

t~jpt:st.<

.\lüllcr Elek. Civc'irszenti·V.ún .
.\J iillcr J,úszlú .. ·riszasiilv.
:\li'tller :\lúr iiriik .. 1J(id;1H·ziivúsúrht•IY .
.\llilll'r Viln1os. Húkosp:tln!a.
.
özv. ?\[ünieh lludolfnl" :\!are:di.
:\Iiins!er [n1re . .J:íszapúti.
.\!ünslcr Súndor, :\agyoros;i;i.

il

1

:\agy BélH dr .. Hut!apcsl IV .
l.. :'\:1gy B0hi. Bű11yré!alap.

'I
11

!
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l

lh·gl~czi :\'agy Bélúllt~ sr.iil. GiiiH·l :\Iargi!, Pl·cs.
Nagy B. Szilveszter. P:ílhúza.
1
\ agy
Elcn1ér, Csongrúd.
>/agy E. Jenii. l\iiveskúl.
Nagy Elek. :\lccsekalja.
Nagy Ernö. f>oC'saj.
\lagy I;-erPJH.\ Cs1~pa.
tizv. dr. !\agy Frigycs1u\ l\unlH·gy<·s.
Nagy tiyörg~· iirük., Szeged.
Nagy I111re. Bud:ipcsl YI.
Nagy Istvún, Fok.tii.
Nagy Júnos. Gúdoros.
Nagy .Tenií. J)o1nhrúd.
i\'agy .l<'izsef. h'.úpolna.
Nagy l\:úln1ú11. Zagyvurékús.
N:ig)· I\úroly. Nyiracsúd.
":\'agy Lúszlt'i (sa.sil. JúszliPn"ny.
Kaúli ?\agy l.úrúnd, Diisúrkúny.
'l'ak;íesi !\:igy Lúrúnd. Szl·kc·sfl'ht"rvúr.
:'\:úlHs lrurc. ::\yírbútor.

ü

RUGALMAS

TAPASZ KÖTÉS
MAGYAR GYÁRTMÁNY.

:\úd:is<ly .Túnos. I\isktírfis.

:\úgel IslYún dr .. Budapest !\'.
::\iigclc Gl·za, Budapl·st Vllf.
:\'(•fltPs Gyi"irgy dr .. BudapPsl l\„,
:\'enH·s Sarolta. Kótaj.
:\t•1nl·Hyi Xúndor. Budapes! IX.
;'\(•tkovszky ,Júzsf•f örük .. 'l'engelic.
Xt'!zasek Jt·11íi. Fadd.
:\'t~k{un Aurél. Pl·l'SYÚrad.

VEGYESZETI GY ÁR R. T.

:\é111t'I h(Jr11{·1ia, ])('hreee1i.

BUDAPEST,

Nt~111Plh ..\rini11. Budapest IV .
.\l·1ul'lli .Júnos, Diikk.

i

~,1·

~··

...

XIV., l<OMÓCSY-UTCA 41.
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IEJLASlO IP ILA Sl
ezelőtt TRICOPLAST,

rugalmos tapaszkötés.

11

1

A

jelzéssel: egészen kent;

11

B11 jelzéssel:

csikozotton kent; „(" jelzéssel: félig kent;

hossza 2

1
/,

méter,

5 m é t e r re n y u j t h a t ó.

:\t•111eth .Jünos. :\c'igrúdveriice.
:..;{;n1elh Józst·L r'\'agycenk.
Z\' t·1ncth Lúszló, J)ebrccen.
Nén1cth Lúszló, Ujpcst.
0:t;1ncth Péter. Lnjosn1izsc.
Xt•1neth Súndor, :\lakó.
1
N< llH.•th Súndor és gve-r1nckei, l~:íckl•vc.
i\'{'nietvúry Lúszló. ,··ftéz, ·rokaj.
Xikolics :'\Iiiivoj, Sopron.
·
:\indi ,János, Eszterháza.
J\izsalo\·szky Istvún, Gvc'irszent111úrton
!\ov:ík József. IJajduh~1clhúz.
·
N<n·otny Andor. Szcpt'lk.
:\'yilass~· „\gostnn. Szeged.
Xyitray 1'ihoi', :\Ieziilúr.
( lli_crin:1ycr (iizclla. Enying.
(l!ah ;\rpúd. ''askúl.
fllúh Lúszló. Kón,·.
()J{lh L:íszl6. Szcn.ll's.

2503
2506
2508
2510
2512
2515

2 '/o m: 3 cm dobozban
2 1;, m: 6 cm
2

'/o

2

1
/2

m: 10 cm

2

1
/2

m: 12 cm

m:

8 cm

2 1/2m:15 cm

„

<Hcrl En1il örök .. Xngvcsúk;ínv.

()Jlv;ínyi Zoltún. PénY~slitkc. · .
özv. ()rb:in Ignúcné. ·Balatonfiired fiirdii,
( )rnslein Izidor. 'I'nreal.
B. Orosz Ferenc, Bnd:ipes! XL

iNSUUN „RICHTER"
100 és 200 egységet tartalmazó
5 ccm-es üvegekben
311
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()sgy(111i .lúzst'f. :'\yín•gyhúza.
()sz\':dd I.ú:·;z\ú. So1nogyyúr.
(>YúrY Elcn1l>r. nt·tsúg l>s I>iósjenii.
(h·úr~· Zoltún. (>nod..
.
()rk{•H\" llugö. Budap(•st VIII.
()ryl>n~·i Bl·!:i ifj .. Budapcsl X.
(ls:ipa)· Lúsz!«'>. L"jkl•csk('.

Púrtos László Budapest

Pasztor E:ároly, 1'örökbálint.
l-':'iszlory Sándor, SzékesfehérYúr.

c;l~ZH (n;ig\'a!ÚS\Hl\'i), Za!aszt•11tgrúl,
Paczck .Jcnc'i. '1iut1apcsi ,1.
! 1ako111:'111dy E11dr<'. l\isku1Jft"ll'gyl1úzn.
Palo\·ils :\lujos. Ciyiír.
Pandula .Júz~t·f. Budapt·st IX.
Pap Endre. llajduliiiszörnH'·ny.

l1:1úl

i':ip Lúszlú. 'l'isznszt•ntin1n·.
Pnpp Elek. l\u11n1:idaras.
Pnpp <iyula. i>l'bl'l.'Cl'!l.
Patakf:tl\'Y Súndor. Cinkoln.
Pataki l\.;1n1l·l. ~~e1uesdCd.
Pataky Isl\'Úll. l\e11(z\(í.
11cnH~s- Patak\'. Súudor. Ih•rt'l'Sk(' t·s l\onyúr.
Palay S(1111ut:l1H" !'húji). szii!. Kozsi11szky (>ltilin.
'l'úpióhicske.
Patyi l\lúr:1, 'l'ii111i'ir\,J·11y.
Pauli Pt•lcr. 1\t~cske111t•I.
Paulo\'i\s <iyula. JluszlnfüldYúr.
P:i\'lil• Fl·n•IJC". P1~cel.

Púln· l>l'zsii. ()zon1.
l 1 ú\Ú'y (Jyuh1. 1::i!n1:iz11jy:·tros.
Jlúh·iilµyi F{•re11t'lH··. szii!. Szily
Pú11czt·! .\rp<'id, E~t'!\
l iúrlos •.\11dor, Sarkad.

~l:1ri:111111'.

·'r·

P~skuj Antal, Törökkoppá.ny.

l':iks.

Peczold E:úroly clr„ Berekböször1nCnv.
üzv. Pcczold Károlyné, sziil. \\rattav· Gizell:i.
Berekböször1nénv.
·
Pentz .János, Kisko1;1áront.
Pehr Ernii. Tiipiósíily.
öz,-. Peres Erntíni', íludapest VII.
P{'J-czc István, :\Iezöcsokon\'a.
Perényi Gyula. Ahony.
·
Perger Ign:.'1c. 'I'urna1néra.
PPrin Béla, Aszód.
Peringer .József, Alsóné111edi.
Perl József, Dorog.
Persay Andor. NoYa.
özv. i)ersav Gvulúné. Nova.
ÖZ\'. Pt'sth\· :\Ühúh·1H\ sziil. 'fhinagel Szerafin.
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'fnponúry .lózsl'I' Ede. Eger.
'I'orday F1..•renc vitt·z. Budapest XIV.
·rorko:; Dl·ues. ()riszPnlp1."ter.
'I'ornyos Aladúr. Litke.
'l'ornyos Lajos iiriik„ .Tú'szben~ny.
Cs. 'I'óth Bertalan iirük„ i\agyec:;cd.
ÜZ\'. 'l"ólh Dezs<'in{>, Egyt•k.
'l'óth Elc111{•r. Köröslaresa.
·róth Fl'rcnc. l~rd.
Tóth llonn. 1::rsekvadkPrl.
'l'óth Isl\·ún. J\ecskenu'.·L
'l'ólh .Júno:;. Szentes.
Tóll1 .fúzsef. Budaörs.
Sz. 'l'ólh József. Kisk1111f{·lcgyh:iz:1.
'J'úth .Józsl'f örük„ Erd('ic!-inkonyu.
Sz. 'l'úth I~úl111ún. Balatonkcnes1•.
Sz. 'l'úth Kúln1ún1H~. sziiL :\l·nyl•i \'il1ua. Bal:llou

'f;1111ússv F!óriún, B1Hlafok.

'l'anúcs ·Gyula öriik .. Balatonfiil(h·úr t>s Köriishcgy.
1'apfer Súndor, S:irospatak.
'I'ar J)czsii. Garadna.
'l'arjún~·i

.Júnos,

Ki.skunf{\Jeg~·l1ú?.a.

'!':is Zoltún, Csillaghegy.
'I'atúr .József, Budapest Vf.
·rauffcr Gúhor dr„ Eger.
'raYaszy Ferenc. Encs l>s Forró.
'favaszy Lúszló. Encs.
'l"úhor ·Gvula iirök„ Irsa.
'l'únczos ·.József iirök., Budapest i.·
'l'clcki Ele111Pr. \'úchartvún.
'l'elkcssy Lúszló, E:rasz1;okva.i1la.

'felkess;. ()dön dr., Súrhogúrd.
'I'etncsv~·tr\' Ist\'Ún dr., Budapes! X.
'l'c1ncsvúr;· .Júzsl'L Szeged.
'l'cn1scvúry Lúszlú. Gyöngyös.
'I'crl'czkv Púl. Szent111ártonkúta.
'l'erc1nv. }.[cnvhérl. Szabadszúllús.
'l'ernúfgó .Józ~ef dr„ Budapest XL
"I'crstvúnszkv 1\últnún, Söjtör.
·rculs-ch ,lóZsí'f dr. örök„ 'l'óvúros.
·rcutsch Hcin1H1ld i\riik„ }.!oson.
'I'écsy J)ezs('i dr.. :\':igyküriis.
'!'{'.lcssv J:;tvúu. J.;:iskunlachúz:1.
·rt~r~· ~\urél. I·[íigyt·sz.
'!'haisz Erzs{·het, Gúrdony.
'l'hicrrv 1'ibnr, Cs('pel.
'!'hurúi1:;zkv l~úrolv. Sút:i.
'l'l1ur\' A11;lor. Kisil.unf{•ll'gvhúz:t.
'l\nnl~or .J1..~1u'.i dr„ Budape~<;l XI.

kcncsc.
'l'úth l\úhnú11. Bcre1nend.
·r<'ilh Púl. Par(id Ps Hc<.:sk.

!'
!

1

'l'örlik Arpúd. Ilegycshalo111.
'f'örök (fizella. Kiskund11rozs111a.
'!'örfik (iyula. \'yiregyhúz11.
l'üriik 1.;:ú1n1ú11. ·r:ipiúl1i<'sk1·.
'l'iiriik L:'1szló. (iyür.
'l'iiriik :\lúrton. Sz!'gt~d.
'J'rajúnoYils ..\nt:il iiriik„ lien•l!yúujf:du.
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'l'raply ..<\lajos, Bogács.
Trex.ler Jenő. Ajka.
'frexler Jenö. Ugod.
'fróher ?\lárla. Pécs.
"I'lirei Ernö, I\.iskunn1ajsa ..

Ujhelyi Súndor. :\Iúndok.
Lllrich József. .Szl'kszúr<l.
Uray Lúszlú . .Júnk.

Vadúsz Elek, Nyirbátor. '
\.'adna\' Zollún. l·lird.
Vagas;,ky Kúz111(•r dr.. Húkoscsaba.
Vajda Gyula. Adony.
\rajcla I\J1roly. Knnyúr.

Vajda Lajos. :\lakó.
Ynjnn .József. Budapest !\'.

Valent István. 'fur:1.
\ralu .József. Pelsiíireg.
Varga :\nt:1l. !~t·kt·scs;1li:1.
() \"arga l1nre. llajdúhadhúz.

Legolcsóbb napi áron-------·---.
Ph. Hungar IV-es

drogok, kemikáliál<, vegyszerek
LUKÁCS ISTVÁN gyógyárunagykereskedése
BUDAPEST, IX, ELEK-UTCA 18. -

Telefon: 26-92-17.

\'argha Pál, Szatmárököritó.
Vargha Lúszló, Paks.
\'"nrgyassy Gyula, Nagykörü.
\rarsányi Béla. Budafok.
\'ass Ede, Budapest \'I.
''ass Jenő. Bercel.
'\'asdénycy Aladúr, Nagybajon1.
Vasdényey Elctnl-r, Nagyatád.
\rasvúry Béla, TiákosBzenhnihály.
Vasvúry Elc1ni'r, I-Iód1neziívásárhcly.
\'attay l~len1ér (vattai), Gönyü.
\ 7 úgó Gyula, Csurgó.
7
' ágó
István, \rillány.
\iúllay Sipos Berta, Nyir1nihálydi.
\'útnos Gyula, Budapest \r.
\'án1os In1re, Diósgyőr (Ujdiósgyür).
\~árady Lajos, Baja.
\·úrad~· Lajos, Szentes.
Vúracly László, .Túszfelséiszenlgyörgy.
vitéz \'úrady László dr„ Szentes.
\'árdav ?\Iiklós. ?\feziitúr.
\'úrkoi1yi 1'ivaclar. T\áld.
\'elcsey István, Eger.
''enccl Lajos, Szabadszállás.
\'eres hnrc, Dunavecse.
\'eress :\rpád, Budapest II.
'reress Barna, ?.Iezt'ícsdt.
\'ercss ;\Iária. Zákúny.
,„eréczv Géza. l\endercs.
\rersen·~„ .J(Jzscf, Cscténv.
VCbcr ~Ern{i, Pcslszcntlörinc.
Yl·hcr Ernliné, szül. Búrúny Elza. Pestszentlőrinc.
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égh Antal, Szolnok.·

V<~gh fstvún örök.,_ 1'ev~I.

dr. Véghné Berg l\alal1n. Budapest \.I.
\'\~kony Istvún, Szikszó.
\'élv lózscf. \'ész!ii.
\rid;l ,József öriik., l~tyet.
\-'ida ()dön, Rl·késszentandrús.
\ridovszkv Istyún, l~l·kl·ssún1so11.
\rincze I~lvún. Budapest X.
Vincze :\liklós. Kunszcntrnúrton.
Vinnav István, Kotnúdi.
Vinna~· Púl. BcrP!ly()lljfalu.
Viola . Lajos. '!'ököl.
Virúgh Zollún. Gyiirsüvl·uyhúza.
Vizslovszkv J,úszlú. D11naszPntgyörgy.
\'"ondra ;\;1tal dr .. Pt~es.
Vörös Súndor. HötillH'ziívúsúrhcly.
\Vajdils Gyiirgy dr.. Honyhúd.
\\'"aligurszky Antal. :\'yirliogát._
\\'allcllfl'ld ~Iih{ily. Dunahogclany.
'\\Tallner Hczsii iiriik .. l'god (•s Púpaleszl·r.
\\'allon J,ajos. '.\"ngyk:ilíisz.
\ \7 andrúk .lózsl'f. Borota.
\V'atlaY Kornl'I iiriik .. En1tid.
\\rchcf DéIH'S. Baja.
\\\~igl f)ezsíí. Pl•es.
\\reinhergcr Arniin. :\lugyarnH'('Si>t'.
\ \7 cisz .Jcníí. 1I ódn1cz6\'úsúrhely.
\\'eiszcnhacher PúL íll'ssenyszög.
\\Telirös (iy11!a, Budapest I.
\\'eszc>!oys~k\" Erzsl•hct. 'l'iszaroff
\Vl.J1cr J)('z:.)i dr., Budapest VIII.
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\Vl·lier Dl·ucs. Budakalúsz.
\V{·her Flóris. I\úlló.
\Vúb(•r l~úln1ú11nt\ Pt"•t·s.
\Vl•hly Is!Yún. :\liskol('.

\\'ieland Dl·1H•sn{•. Gyula.
\Vieland Gyula. Sark:ul.
\Viener .Jcnii dr .. Szo1nhath(dy.
\Viener Leó, :\Iedgyescgyhúza t!s :\ledgyPshodzús.
\Villy l\.úroly. llúta.
\Vill111ann (Hiú dr., Budapest VII.
\Vin11ner \'iln1os iiriik .. Núdasdlaclúny ~s
Súrszcnl1nihúly.
\Vinkler Lajos, Gyula.
\Virker .lúnos. Húkoskcreszlúr.
\Vitltna1111 Elcntl~r. BudaJH'sl \"J.
\Volf!' Lajos. Bud:ipesl 1.
\Voll111ann Arpúd, 'l't"·glús.
\\rolltH•r Lipöl. Balatonalniúdi.
ÜZ\'.

B Za.úry ElcnH~r, Jlúgócs.
Zachúr I\árolv. Búnhida.
Z:ihúr Súndo1~ .iirük„ Szl'ged.
()z\·. Zajúcz l\úrolynl?. 'l'iszadoh.
Zakúr Zollún, Szl·gcd.
Zakúr Zollúnné. Szcgt'<I.
Zala E1nil. llajduszohoszlú.
Zalai l\úroly dr„ CPgU·d.
Zalai .Júnos. Szckszúrd.
Zalay Lajos, ()roshúz;:i.
Z:'unhó Lúszló, ,Jú11oshal1n:i.
Zboray Gyula örök., Budapt>sl III. l•s :\lnrgilszig<•l.
Zi1nay Pál, l\ccskc1n{·I.
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Zipera J\.úroly, Buclakalász.
Zlinszk~· Endre, Ujdon1bovár.
Zlinszky ,József örök., Dunaföldvúr.
Zlóczk~· György, 'fólko1nlós.
Zoltún Ht·la üriik„ Budapest \'.
Zoltún György dr., Budapest V,
'l'. Zon1hory Béla, Bősárkány.
Zon1bory György, .Júszkaraj~nö.
Zöldy J)czső, I\.isujszállús.
Zsarnay János, 1Iiskolc.
Zs[unboky Júnos, Nagykör()s.
Zsögön Arpúd, ;\Iagya~csanúd.

Szaktárgymutató.
T:irtal11i:1zza

VAllSANYI FEllENC
ola.1- és vegyipari vállalahítuíl.
2-4.

Telefon:

JHaZ'i.

1~1;1n

t·s

JH:tl

..\dóközilssl•g 12311935.
.-\dózúsrúl ludniYaló 222119:16.
:\lkahnazoll gyúgyszer(•szek liPj<•IPnlt·st• H8'
i n:~ö.
;\\k:d111azott gyúgyszC'r(•sz felí·lüss1"gl' L"). 87 ·
l\l:l·L
Alk:iln1nzott gyógyszl'rész hell'gs1'·gl'. sz11li:1tlsúga 224/19:3fi.
;\!kahnazolt gyógyszcn"sz hclyz('!e gyúgyszpr\úr útruhúzúsa esetén 228/HJi)i">.
..\!kalnitizoll gyógyszer{'.SZ clhalúlíizúsa <'SP!l•ii
ill<'ln1t·nyeinek kifizell'SP '.!'.:!U/ I H;~;>.
:\!kal111nzotl gyógyszcrl·sz<~k szolgúlali jogviszonya 200/19i35.
Arnpu!lús készít1nénvck í.'l!cniir1-ése

Cng. 1u11·a[f, albtun és egyéb Ph. llg. IV·cs y;ist•és olajok; dobozolt \'Uselinck n1indc•n
ua~~·siigban legolcsóbban beszcrczhctük:
Gondos és prou11>l sz1illilús!

Röppentyü-utl~u

Hl;\.!,

l·vi

1H:·li 1~,·i
kiHetht-11
o\dalnll

li1u~k

VI.,

az

külelckhl'll iucgjelent úl!andú jel\egii gyúgyszcrl>szi kiiz.
l·rdPkii rendelkczl•sPk. !11dniYalúk sih. \'('Zt~rsza\·ak szt··
rinli csoporlnsílúsú\.
A sziivt·g utúu kiivt·lkt·zií szú1nok az olda!szútno
k:1L a \ürh·onal u!{tn ú!Jú szú111 pt'flif.( :1 kii!('[ l•\'fo.
ly:1111ú\ jl'l7.ik.

~9-11-45 ..

I.:1

'

.,i"'

:\nglo Oanuhi:in LloYd rt. bct. hizl. oszl.
287/19ii·L
.

;I
il

1

l

'.!!\
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111;r7 l~vi
kiiletlwu
(dda!on

1~lili évi
kiitl'!ht•!L

nld:doll

liudapcsli (i\·p1{\'Úrak BL•l1.•gs1.•g(;\yzii Pl•11zt:"1r vl·nyei '.l;JCi/lH:-i-:1.
B11dapl'sli l\.erilh·ti Eltd,ii1rúsúg feliigycll'li
joga 21/tH:l-:I.

·\r"t'lllun1 acvlie11111 ki°tlt•h'zt, t:irlús:1 8\/l~l:l-1.

:\r~P11nlhl'nzolkt'.•szít 1111."n \'l'k ríil szóló rl'Hdt>ll'I
:18! Hl:lö: -1;>/1 ~l:\!i. .
;\.zonnali h:1l:"li\'Ú elliocsútús '2'..HliJ\l;\;i.
.\lla1nki11('s\:'lr i1.·rhl·re re1Hle\hctr,k 1'2H.

Hrüsscli 1nl'gúllapod:"1s Yl•grel1ajlúsa criisha-

tao.

t:"1sú gyúgyszt•n•k pgysl•gcsill•sl' túrgyú-

1:1i. 1;18. JH;l/lH:l-l: -l-i/1H:1:1: :.!8. :1t. 77.
78. 7H, H-L H;)/1nan:
'27. '28. :18. -io. -11
.\ltandóan lcle\epcdelt (Jr\'tis t'.•rleln1L'Zl•st•
l-t Hit H:-1-l.
;\Ila tegl·szsl•giigy \t1ry{•11y ,-l·grí'hajlúsa 1~l'2.
lHi/tH:l-1.
.\ llatgyúgyúszn 1i
gyúgyszt>rk ii !1'111 \1.•gt'-'isl·gt'!~
t ox! 1u:1;): HH/ 1U~Hl:
Allatgyúgyúszati <1llóanyagtik. szl·ru1nok :ir:ii
221/rna<: n. 9;/19:H1.
.-\\lati gyúgyszerPk 11n11J!.:adijai 11-l 'tn:lö.
. \\\:ilorvosok kl·zi gyógyszerlúrai 80. 2'.l:l,
t

;) 1

:1;-1-:I

1\ohlii rl·szt>n· gyúg·yszt•rk iszolgúlús 1H0/1 H:IH.
Oohbi ll'rhl·n· ?\t•osa\v:irsan 172/tn:-llL
nol1únyzús gyógyszl'rlúrakli:1Jl tilos
1~2
Drogista n•nd(•ll't
r>:i~-11 L 17~1- -'.l 11
l )rogistúk új gyúgyszt·rckl•t kiiziinsl•gnck
ne111 úrusílhalnnk (i0/IH:·l4:
i'l5--111
Egl·szsl·gi hizonyílvúny l\•lúllítúsi l•s útruh:"1zú.si kl·rvénvekhl'Z 8;)./} Ha-1.
1:gycsílctt (iyóg~·szt>rúrszal1ús sajlúl1il1úinnk
javítása l-.s pótlúsai 28H/tH:·I-!.
Egyl•.sii lelek. ha tósúgok. IPsl iilt•ll'k :HJ-l / 19:1-1.
237/l~laö: a:Hl/tHiH':
'2I"i'i

lHI/tH:Hi.

11 túanyagok

.-\.rszahúshan pút\úsok l·s ja\'ilúsok 125/JB:llL
.\rusílúsi kiir szahúlvozúsn -10/tO:HL
lh•advúnvi
i\lcl\•kek- '.!;H)/tH:~-l: :\tH/tHali:
lle\egt>IU~tó
sziivelkt•zct
gyúgysz1.•rszún1lúi
:178/tBil-l.
Bl•lycgillclék gyógyszcrszú nllúk núl 1'27/ l H:>i1:

114119:10:

Bírúskodús kiizcgl'szs(•giigyi ügyl1cn 12/1~);\.l.
Bortörvény \'l•grchajtúsí ulasilúsa

121/1\131\.

Cseppn1l·ríi ··~ nonnal t 7H/tH:·l-l.
Deúk ·Ferl'lll' J~{'lt>gs. Egyl<'I szú1nlúi '277/
1\1:1-1.
1)exlriiies k h·onal kiszo\gúlúsa 7tl/ 1u:-15.
J'>iftl·ri:i l•ileni ,·{·diíoltús i:1:1.!tH:l-1.
Diftl•ria sz(·ru1n kölelezii l:irtúsa 18f>/HlK-l .
l )ol 1bi gyúgyszl'rszúl 1i túsi egy1.•z1111.»ny 1-17 .

1\1:1·1.
.\ l lalnrvoslúsliall hasznú la los
'.ll·L 227.ltH:\.I.

l

ban tnn/t~la-l.
(:on1pri111ata kl·szitn1ényt•k :'trn lfi5/tHaCi .
<:11n1prinu1la S\nlphanlini h·gnagyohh adagja

1111
f>2

490

491
1937 évi
kütcllw11
o\dalnn

Egységes ös.szetétclii gyógyszcrL~k ellen~·irzése l:Jil/IH:l-l; :1.J./19:J5; 41/lH:lH:

I·
j

J·:rüshalúsú gyógyszerPk egys1.„g1.•sít{·s{·
193,!.
Fehnondú.s alkaln1azoll11:tk 21 ;J/ l H:li>.
Feln1ondúsi idií kitölli·sc 21 i/19afl.

193i é,·i
kiHeth1·11
oldnlon

Ili

t HH"

Fén1 nútri1u11 1''s 1'1.„111 kúlíu1n úrusitúsa 2:·11/
1\134.
Fiúkgyógyszertúrak
18. :11. :la. a.~;)/ l Hil-1:
27-l/Jn:·lü; iHlO/ln3G;
Forgaln1i adatok kin1utalúsa 1-17J1 H:l.J..
Forgal!ni adó clleniirzése 2-11 /l ~l:·l-L
Forgahniadúvúl !súg 118/ 19:lfl.
Forgahni köre hpesti gyúgyszert:'1rnak

:H:!

f
ao.

105/rn;rn.
Forgaln1i körl1ül gyógyszcrtúr útkíiltöz{·st·
ill/Hla4.
Forgalo1nbahozatali engedély 81. 8-l/lH:Sti.
(ialénusi :-;zerek t>llérii kl·szitési 111ódja. Ph.
II. 111. és tr. elüiratai szerint 192/tua:).
Gazda nikotin úrusílúsa 30. a-l. 11·1. t 17.
Gyakornoki ft>h·l•lt'l 11-l/ l Hil·l.
Gyakornoki Yizsgúlóhizoltsúgi lagsúg '..!-10/
19;1.i.
llYakurnokla rlús 120/ 1Uil-!.
(i;·ógyszerúr:-;zal1úsról 188/ 1Ha-1.
(iyógyszerúrszaliús (Egyesített) sajlúhibúi11ak
jayilúsa l·s pút!úsa 2SH/tHa-1: 21/tH:-lfi:
12511931\.

! ;);\

i

(; yógyszerúrszabús \·últozús11k l H14. l~Yllil
kezdüdüleg 2H·lil93·L
Gyógyszerúruk. kereskedések és illatszcrtúrak
n1egvizsgálúsa 87/ 19:·14.
Gyógyszcr<'llútúsn
- közkúrhúzaknak 1 () l /
HJ3.J.
Gyógyszerek eltartása 69/ 1935.
Gyógys~:cr forgalo1nbahozalali engedl,ly 81.
, 84/1931\.
Gyógyszerek (t>riishal{isúJ -- cgysi'gesítl>sc
169/19il4.
Gyógyszerek (hi,·atalos) tiirzskünyvezésc
;-n
Gyógyszerek, gyógyszerfélék stb. a;1yagokkal
való kereskedés 4-l/19:J4; 55-111. 179-211
Gyógyszerek kiszolgúltatús:i 7-!/ 1 H35.
Gyógyszerek összeférhetetlensége :J05/193G.
(-iyógyszen'.·szalkalrnnzott fcleliíssi•ge 15/ 1H:-3·1.
(iyógyszerészgyakornoki Kijeliilíi Hizottsúg
szervezete 114/1 Ha4.
G~:ógyszerész jóléti intéz1nény (Gy. 0 .•1. A.)
1;1_ ·Hl. fi7. J:ll. 140. J.lii, 154. IG:l/l\13l\;
133. 1;;\J. 1,-,.1
Gyógyszerészi jólél i júru lékok 58. SH/ 1Hilfi.
Gyógyszerész ka1narúk létesíti>se 1-Hj/JO:J-!.
(iyógyszcrész képesítés n{·!küliek roglalkoz.
tatúsa 152, 2H2, 2Hfi/ l 9::J4.
llyógyszerész púlyúra felvl·tel 114/1 ~)34;
120
<lyógyszcrész titoklartúsi kütelezetlst~ge 20/
19il4.
Gyógyszerészi gyakorhtl t 7/193G.

492
493

H13i t'\·i
kiitellw1i

liyógyszert·szi 111liködl•s l·s cljúrús szahúlyozúsa (i 7/1 na;),
{;yógyszerl·szi ok levl•I t'•rvl>nyesst~gt• l Ot>/ 1H:-1G.
(iyúgvszen;Szl'k kiilPIPzii kii~1 v,·,·pzclt·se J 07/

· i n;1".

·

(lyógysze1·Pszl~k 111„,·st in1 -l l H/ l H:I-!: il-1 ()/ l H:-15:
-!fiS/19:-JH:

Ciyógyszeri~szet
küzt>gl'szst~gügyi inh~zn1t>11y 15/!Hi.l-L
(;yógyszer{•szi gyakorlat H8/lH:lö.
(;y(igyszerkészilnH>n vek úrv{1llozúsúnak kilz-

. ·lé.se

.

( iyógyszerkill lsl•gt•k folyósit:'1sa t 55/ 19:1-l.
(iyógyszerkünyv (lY.J alapelvek 15-ik pontjúnak l~rlel1J1ezl•st•
Ciyógyszerkönyv (IV.J beszerzl'st• :!H/IH;~;-).
fiyógyszerkönyv (1\ •. ) t"letheh'p!eh"se -tl/JH:-1-t:
Hü/tH:.lt>.
(, vúgvszerkiiliin l<:gessl•gek
ú Ila !gyógyú. ;zati 108/IH:i;): 9()/1H3ti:
( i yógyszcrkii liin legességck {•\'e n k {~n l i 1ii rzsk ön y\·ez(•s<' 287/19:14: 158/t 9a5.
( iyógyszcrkiilün legesst~gek
el lt•11iirzl•s< 1:.li}/
l\J:J4; 4I/19:iH.
{iyógyszerkii!iinlL•gesst'.•gi
Úr!-izul1úsok
~H.'i/
HI:J.I.
Gyógyszerkiiliin l!•ges:-;<~gi
rendelt>! na. l ;-\;)/
19il4.
(iyógysZl'l"SZÚJHJúk JH~lyegil!ej(•kp J '.!7/ J H;-j;):
114. 1 In/!9:JH:
1

Hl3i é\·i

o!dal(1Jl

úrusílúsi
zása 21. 40/!931L

Ciyógyszcrlúr

kütelbl'n
oldalon
kiirének szah{dyo-

úthelyezé:-;c egy ktizsl•gliöl a
nuisiklia :12/ t 9a4.
Gyógyszertúr út ruházús iizYegyr(íl ;~ 7/l B::~·!:
1í:l/HlilH.
(iyógyszert;ír

Gyógyszerlúr l1L•n•1Hlt•zé:-;e 1nint Yt~grchajtú!'i
lúrgya 2H/1H:i-l.
Ciyógyszcrtúr forgaln1i kiirt· ao11nan.
(Jyógyszerlúr rorgaln1i kiirél1iil való :'1tköltüzése l·s helyt>nek 1negh;1túrozúsa ;{l/
HIJ4; 91/1936.
Gyógyszertúrhan Heni úrusílható cikkek '.!-1/
1B:H>.
(; yógyszt> rl ú rl u !ajd< 111 os felcliíssl'gc l ;)/ 1H:l.!.
(iyúg\'SZl'rlúrlula jdo1111s szali:1dsúgidejt• 18/

. . i9Hfi.

.

.

(;yögyszerlúr iizlcli jogn \'l~grel1:1jtús lúrgya
Hcn1 lehel. :l:J/ 1HB·L
{iyógyszcr!Ú!'Yizsgúlati jcgyziikö11yv -1'2/ l H;14.
(i~·ógyszertúrnk

!1t•rt>ndezésp <~S fc>lsz<'reh;se

8:1/19:1ii.

Gyögyszcrlúrak liél'IH•:1tlúsu H-!/ l H;-14.
(iyógyszertúrak (fi6k1 :l-lfl/Ul:l-L 27-tl!H:-l;):

· ':ii;o/rn:m:

(iyúgy:-;zerlúrak
·I iii!I 191!1\:

(l1úzi1 .J().f/tn;-1.1: :1;~.1 '1na5:

(iy<'igyszertárak

ik{·zi J -!08/1 n;1.1: :i:lH. l Hil;°');

·lilí /!93G;

:n :.!

·llH

494
495
1937 öri
kötetben

Gyógyszerlúr<tk
(közrendészeti t;s honvéd
kórházi) 418/19:!4: ;1.rn/19a,ó: 41l5/!936:
Gyógyszertár:.1k (nyilvánosak) :i58/19:14: 28.8/

oldalon

1935; 3H/193G:
Gyógyszertúruk úrusít:'1si körének szab:ílvo- ·
zúsa 102/1935.
Gyógyszertúrak l·r!Pkelése Y:igyonadó szen1pontji1hól 2il9. 283/1934: 102/1936;

428
il24

1:n

Gyógyszerlárak forgaln1i :idatainak ki1nutatúsa H7/!9ii4.
Gyógyszertárak hivalalos vizsgúlatu 18/1 H34.
Gyógyszcrlún1k kötelesek diftériu széru111ot
tarian i I 85/1934.
Gyógyszertárak 1neg,·izsgúliisll iJ9/l 93-L
Gyógyszertúrak rezsi költsége és haszon.
hozan1a 209/ 1H3-L
-

1935.
Gyógyszertúrhan

105/1935_

ne1H

úrusítható cikkek

Gyógyszertiiri bcndYúnyok H0/193-L
(iyógyszertúri jogfolya1nodús 17, 29/1934.
Clyógyszt•rlúri jogok engelh~lyezésc 12G/1H:J-l.
tiyógyszerlúri kérYl~nyekliez helyszini rnjz
JUellt.'•klenclü 81 / l H:l-1.

41l 7i l93G:

;io:J--30fl

Ciyógyszerlúri sza!Júlyrcndclel 27 /19:1-l.
Gyógysze1;iiyegek forgaln1üról
Ha1nisílott Yények 281/1934-.
Haszonél,·ez(•ihen lévíi gyógyszcr!úrak
útn1húzúsa 17:-l/IHafi.
Haszon hoz:una és rezsi kültsl·gl' -· gyógyszerlúraknak 2!i9/19:1-l.
H :i lúsúgi or,·os felügyeleti joga 221193-!:
H alósúgok. cg~·csiile!ek. !csili lelek :JO-l/ 1934:
237/1H35: il20/19:1G:
llúzi gyógyszertúrak 18. I:i-L -l04/1H3-t: 334/
19:-lü: 45ii/19;.!(i:
1-!el~·cttcsílt\"i a gyógyszt•rlúryczcl~she11 HH/

-!2

a~
2;)7
·lli"1

1 n:l;).

Gyógyszertúrak vasárnap déluiúni zúrYa!artúsa 150/10:3.1: 92/1 H35.
Gyógyszertúraklian tilos a doh:.í.nvzús
Gyógyszertúrnt ki kezelhel lG/1934.
Gyógyszertúrha11 larland6 szukkön)·yek 93/

193i évi
kötetben
oldalon
Gyógyszerliiri statisztika 415/1H;i4: 3-!5/1935;

1! clyn1egha tii nizús

12:!

fgyfigyszerlúr 1 Bl i l Ha ti.
l li!t>lezni gyögyszerl·sz csak siirgús ,.{'szt'·!y
eselt•n kii!('les J Hll 9;1.1.
llite!1negyon:ís 2íii/tn:l-l.
11i Ya la! os g~·ügysze re k tii rzsk ün y Yezl•sl •
;.J J
!iiYalal11s vizsg:ílniu -· - gyúgyszert:íraknak
J8itH:J-l.
l lo111eopathi:íi.; szerl•k t'isanyag:li l•s f'l!cniirzést• t {j/ l n;1.1: :i:1 · t ~)~lf).
l l1H1Yl·d kc'irhúzi' gyógyszcrlúrak {•s gyúgyszerl·szpk .f t:1. 11n;1.1: ;1.ta/1nan: .lfJ;)it9:·HL
-t'.!,-.:
Illatszer kt'l'<'Sk<'dl·s('k t~s droi.:(~ri{ik 111egvizsgltlú!:ia 8i/U1a.1:
·
fi5---·l l t
llln!szpr kisznlg:i!!atús ;)Hltn:·I.).

·496

497
1937 é\·j
kötetben
tlldalon

lllcték1nentessl·g közszúllítúsi
né! 10.\/!93li;
Illetl~kekröl

gyógyszerek~

2a.1
212-2-1:-l

illPll•kniutalú 2:10/1n:Hl: :n.t/IHi.H);
2-1~}
Insulin úrszú1nítúsa -10/1HiJ5: i l;J/IH3tl:
.J ogf oly:.i 1noclúsok 29. 1271193·1.
Jóléti intézn1ény -·-gyógyszerészi 13. -lH. (j7.
l:lt. HO. 1.\5. 15·1. 11\:1/!\l:Jf\;
lil:l. 1:rn. 1.)l
.Jóléti júrul<'.~kok i>8. 8fi/t930.
Jövedelini Ps vagyonad<i kivell'se 2:-HJ. 2s:·1/

ma-!; 102/ rn:ii;;

11:1

l\.úhílószer rendeil•tc·k :-12. il-111 H:-HJ.
Ka1narúk (gyógyszen'.iszi) ll~le!'iité.se l-lti/19:1-L
.. Karlshadi sú" - 1Hesh•rsl•ges - úrusítúsa
tilos 8a/1 na!i.
I\eresked(ik úll:tl ;'irusith:llú ;inyagok
K(•resztjelzl·.sek 1111•gvúl lozús:1 128/l 93li.
l\eresztes t;s kl·tken•szh•s szt'rek kiszolgúl-

-IOK/lHii-l: :l:\K/tn:~;):

l\{•zi gyögyszPrlúr:ik

ma+.

l\t;zi gyógy:-;zerlúrak t>11gcdl'lyczése \·s e!leufirzt>sp 9iL 1a.1/19:·1-l.
l\l·zi gyóg\·szt•rtúrnkrúl szúlú sz:1l1úlYr{'Jld(•let. 1:1-!Htl-I: Hi/t9afl.
.
l\úrhúzak (küz,I, gyügyszerl'!!útúsa lfil/lHil-1.

11/l\l:I.\.

l\):J.1.
1 ()fi

\) 1! l!l:l4.

gyógyszl'rlúrak
·lf>i/JD;H;;

oldalon
l\01n1nersz injectiok e!h~niirzl>se ;J;.I/JH:Jli.
I\oztnctikai C'ikkck adóvúllsúg:1
l\ozn1etikai cikkek kiszolgúlh1lúsa .)fi/lH:lfJ.
I\nzn1Plikai ip:1r gyakorlús:i 2;};-1/tU:~-l.
I\:önyY\"CZctl·s 107/19il-1: il/19,~lü .
I\:ötelczíi köllY\"\"t'Zell>s 107/lHH-L
l\ütszcr rend;~let H7/tna-I.
l\özcgészségiigyi hizoltsúg 18, 22/1U3-L
l\özeg(>szst'giig'yi kiizigazgntús 18119::14 .
I\.fizegész:-;égiigy rendc•z{>s{•riil szúlö türy{•ny
h-:üzegl·szs{•gi ügyekben hutösúgok rendiirliírúskodúsa 12/ t n:l-!.
l~iizgyúgyszerellútús fizPlcll\'ll szún1!{1i 277/

talás:i 280/t9il.t.
l\l;t kereszttel jl'liilt gy<'igyszl•rek !"l'lldl·ll·se

J\{·zi

1\)87 évj
kötelbl'll

-11!1

l\özgyógyszcrcll:'t lús kö! l.'il·gei tH•k f1)l\·úsítúsu

ló5/l\);J.I; H/tu:m.

.

l\üzgyc"igyszPrt'!!útús lt>rlH.'.l"l' n·1Hlelt gyógyszerek úrainak lcr1)vúsa lfili/tH:l·l.
l\iizgyógyszl'rc\lútúsi gyúgyszt•rn·ndeJ(is kil1•rj('szt{·sp -1-l/IH:I;): 28. :Jt. 77. 78. 79.
H-L \I;)/ l H:lti:
'2i. '28. :·l8. -l 0. -11
l\iizgyiíl{>:-; el!Pni panasz iigy{•l1l'n y(>ghal:írozn\ ~~-1·~/1u;_1.1,
J\(izi11l{·z1nú1iy(•k gyúgyszerlH•szt•rz{•sp 21i/

tn:iü.
!\iizkc'1rhl1zak gyúgyszt·rt>!lú túsa 1n1 / t H:-l-L
l\özrP11d{~szeli
kürh:'izi gyógyszerlúrak és
gy6gyszpr(·sz<'k
-11 :111 íl:l-1 :
:l-l:l/ 1íl:Hl:
-lti:)/J9:Hi;

•t2S
32

499

498
1937 é\'i
kötetben
oldalon

l\özszállítási gyógyszerek szcrzüdési illctékn1cntességc 1OJ/193(j:
Kufflcr-féle diétús liszt rendelése 12H/1n:-14.
l\:.uruzslús 1-1/1934.

Külföldröl hozol! gyógyszert.•k e!!eniirzése
:rn/l 9:lH.
l .clicoplast rendell·se l fi;)/ 1H34.
:\[agyarországi Gyógyszl'rész Egyesület közgyiilés elleni panasz elutasítása 242.
246/1934.
:\lagyarországi (;yógyszcn"sz Egycsiilet alapszabályainak jóvúhagyúsa 1i /1935.
:\!ugyar gyúrl1núnyú zsín1solajok hasznúlatúról
:\!agyar Hajózúsi Be!. Biz!. Int. vt"nyci 28-L
288/ l!l:l·I.
:\Iaxi1nális dozisok az új I\·. kiadúsú :\!agy.
Gyógyszerkiinyvlien :100/ 1H:J4.
:\laxintúlis dozisok 111egvúllozúsa 12Gi l HiHl.
:\!ABI gyógysZ(.'l'SZÚnllúi 2tlO/tH:i-l: 121/1nan.
.,:\lúrka eikk1:k" 2iH//1n:-1.L
:\lúv. H. B. l. gyúgyszcrrl'ndell,si útnlutatója
Pilcni p:innszok 15\l/lH:l-t.
:\lúY. B. B. I. húzi gyógy.szcrlúrúnak gyógyszerkiszolgú lús:i 1GO/ l 0;1.1 .
.\h'i\'. B. ll. 1.-\'l'I kiHött sz,•rzüdl·.shez pútlús 285/1 n;1.1.
:\lú\', B. B. f. terh{•n• liirléuii gyógyszerrendelés 12:1/ rn:m.
.\h1x.ilnúlis adag 12l/t9:HL

2il·l

1937 é\"i

kötetben
oldalon
.,?\íester.séges karlsbadi só'" árusílása és névl1asználata tilos s:J/1936.
:\l{~rcgkönyv incgörzésc i2/1935.
:\Iinösítvényi táblúzat 36/193-l.
:\liskolci közkórhúz engedélyezési okirata
168/1934.
„~lunkaadói igazolvány" ((Yfl) ára 90/1936;
lö
Ne1u okl. gyógyszerész fehuondási ideje
216/1935.
Nor1ual csepp111{~rü 1ifi/t9:·J4.
„Nostra" co1npri1naták
13B
Nüi lcr111ékcnység tncggútlúsúra szolgáló szerek árusítúsúnak tilahna Gl/1934:.
:\yilt üzletek zárórúja utún nern úrusíthaló
cikkek HH;/l 9il5.
(Jklcvcles alkahnazoltak feleliísst'•ge 15. 87/
19il-l.
()Jdcvél he1nulatúsa n;~/IU:Jü.
( >kle\·e! (gyógyszerészi)
ér\'ényessége 105/
1936.
22i. 2,!H
C>!drnli illetékek 2:JO/l~l:J5: at-1/19:Jli:
()Jtó an~·agok (- állalor~·osl:lshan .hasznú- .
latos) 214/193·1.
()itóanyagok P.s szeru1nlennl'lÖ üzen1ek 225.
230/ 191).!.
Orszúgo:::1 egyesület kiizgyiílésc elleni panasz
242. 24(i/19il4.
Orszúgos :\lagánhelegs. Egyesület vényl·i
258/1934 .

50(}
1!1:-Ji (;,.i
köll'lheu
nldalon

()rvos úllandth111 letelepedett 1-l9/t03-t.
()r,·os (hatóstígfl fcliigycleti joga 22/Ina-t.
(Yl'I egyez1nény tö8/19ilfi.
(ff'f Gyógyszcrrcndt>lt~si ú!11111tatúj:1 2.S2/
l!lö4; 128/l\1;1;,.

O'fl terhére rendel! gyógyszerek kisz(1lgúll::dús:i ('•s szúnt!úzús:i 17{), 17H, 18(), 24 7,
'24H, 2;}3, '257. '277. 28IltH:i4; 80. 117.
12.1, 150/1u:1u.

O'fl szc1:züdés kicgt~szill-s 110/1 HaH.
()"I'I-nuk tl'rílés 125/l~J:l-L
crrI .,:\Innka<idói ig11zolvúny" díja 90/lH:Hi:
rrrr szerziidés fpl1nondúsa 17'2/tu:-t).
<rr1 új vi·nylapjai '.!88/IH:l-L
()sszefi~rhetct lcn gyógyszerren(!eit"s :l();)/t o:-l(i,
()ttúhlúzalos n_•1Hlt•h·! -1-1/ 1B:l-1.
()zveg~·i ú 1ru húz:'1s :17/ ! H:l-l: l 7:l/ l H,1H.
Púlyúra fch·l~le! 11-l/lH:\.!: 1:10/1u;_~;);
Pútlúsok t;s javitúsok az :'1rszahúshan 28H/
t9a4: 21/tH:l5: 12:l/UJ:H).
Pötlits a :\lúv. B. B. · L-\·e! kötiill szt>rziidl>shez 285/t Ha-L
Pról1aidú {gyögyszl'n.:'.'iZ alkal111azúsúnúl)
2lO/l11:15.
l~eúljogú gyógyszertún.tk 1G/1 o;q.,
l~eklúrn rendl'le!bc iitközö 1-lH/lU:-Hi.
ll en1leliii11 tl•zt~l1•k gyögyszerheszcrzt;sc :-18/

1nari.

Ll

120

501
iu;ri t·,·i
ki"1!Pihl'H

l lendiídií rú~kcHlús
kf1zpgészségi
iigyekl 1e11
. 12/ l\J:!·I.
l,tc\"i\"ul ki:;zolgúlúsa l l;)/lHiSU,
Sajlóhiliúk jaYítúsa Ps pót!ús az Egyesített
(Jyügyszer:"1rszal1úsl1oz
289/1 Ha-!:
2 I/
103;); 125/tH:!H.
Sí'h(•szcti kiitiizii!'iZPrek elü:'dlilúsa t;s forg:1lo111h11 hozatala H7/tH:l-L
Sósl1orszesz úrusílúsa 100/JHaG.
Sóskasav l>s. s{ii k1'~!k('reszllel n1egjl>liilése
157/HJ:i~.
'
Speci:ilitús rendeh·t n:1. t:·l;)/IHa-L
Siirgiis \"t'szl·ly l'S<·ll•n ,·aló gyúgyszerkiszol_gúl<"is 80/1Ha5.
.. Sattirn" rendelt'! 27a/1n;J.l: :12/u1;HL
Szahadsúgidc'i - -- gyi"igysz1•rlúrlulajdo111is 18/

oldalo11

rn:rn.

Szahúlyrcndelet a gyógyszPrlún1krúl 2n/1n;1.i.
Szabúl~·rl'JHielel a gyögyszer<•k, gyúgyszerfl•lék, 1nérgPk és n1éreglarl:d1nú anyagokkal Yaló kPreskPch~s t:"1rgy:'d1an .J;)/
l9:·J4.
;l5--lll. Ii!I -211
Szahúlyrendeil'I kl>zigyógyszerl:írak ról
7a/1n:1-t: H7/1u:1u.
SzakkönYvek na/t9a.t.
Szaklap(;k a:~4/ 19:J.[: 2-12/ l 9:15: :lti2/ l O:~li:
:!H-1
S.zú1n}úk 111cgiirzt;Sl' 9--l/1 \l:l5.
Szc•1nélyes gyógyszer!úral ('gy gyligysz<'rész
esak Pgyet bírhat a2/t9:J-1.

503

502

ltl:J7 {•\"i

l\l;\'i 1··,·i
k(ilcthPll

oldalon

Szetnélyjogú gyógyszertúrak 1H/19il-L
Sze1nélyzcl bcjelen tése 18/ 19iJfi.
Szent Hókus lúbsó n1inösítésc
Szérumok árszán1ílásn :J7, 40/19:i5; 97/19:-JH.
Szolgálati jogviszony 20011936.
'fávheszélö díjkedvczn1ényriíl 232/1934.
'fechnikák foglalkoztatása 1f.i2. 262. 266/
1934:
'l'iszti főorvos teendöi 1911934:
'l'itoktartási kötelezettsége gyógyszerésznek
2()/193·1.
'l'ürvénygyiijtetnény tartása 20, 2:3/1935.
'förvényhatóságok 337/193-L
'l'nlajdonos eltá,·ozúsa, sznbaclsúgidejl' 99/
193•!: 100/1935.
üj gyógyszereket a droguistúk közönsúgnek nen1 szolgúlhatnak ki G0/1934.
Uj gyógy!-izerlúrak i~·!O/ 19:3-t; 288/1935; 355/
193H;
Uj gyógyszertúr helyt~nek 111eghalúrozúsa :·n/
19:J4.
Utn1utatús helységnevek kikereséséht·z ;152/
1934; 281/19:-l5; ,1H8/193fi.
Üze111rend H7/193ü.
Vagyon- (és jövedelc1n-) adó kivelt~sc 2ilH,
2s:J/ rn:H: 1021l93li;
Vasúrnapi 7.Úl'\'alartús I öO/ 1H3-!; :11 / I H3H.
Végkielégítés 22B/ t 935.

2·1

133
36

kötetlw11
uld;l\011

Végrehajlúsi c!júrús 14/lUaH.
Vegyvizsgúló úllon1ús 1nüködése 2H;)/19:15.
Veronúlró! 8-1/1935.
Veszettsúgcllcni
oltóanyagok (tnnegúllapí~
tása 22()/1935.
\rilágító rcklán1túhlúk 1H8/193U.
Vizsgálati jcgyziildlnyY (gyógyszcrlúri) 42/
1934.
\'örös Kereszt jclkt.'•p(·nck lilal1na 282/1 fl34.
Zúróra 81/1935.
Záróra után nen1 úrusítható cikkek lOH/
19il5; 26/1936.
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IHlANISAPLAST
Gyártja:

B

E

E R S D

0

R F,

Budapest.

505

504

Olvasóinkat kérjük, hogy bevásárlá·
saiknál az Évkönyvre hivatkozni szíves;
kedjenelc: szolgálatot tesznek ezzel
nekünk s önmaguknak is!

KOCHMEISTER
FRIGYES
UTÓDAI

Előnyös

beszerzési
források:

Gyógyárunagykereskedés.
?\lcgbízhaló ininiiségü drogok t>s galenikus
készítn1ényck. VcrSl'Tl)'képcs úrnk. Pontos {>-.
eliizékt~ny kiszolgúlús.

ALLATGYóGYSZEREI\:
C:hinoin gyll1trszt•r és

Budapest, V., Hold-utca 8.

g~'IÍl'H

,·eg~·észcti

lt•r1nékck

rt., U.i11cst. Tcil•fnn: '2\l-l-H-8:·1.

l\oc:h1neish•r Frig~·l•s utlltlni. Budapest \' .. Hold·
utca 8. Tl'lt•fon: l'2i-:\-/;i. 1'27-:\-ili.

HEX

1//~

1 "'

g~·{igyszt•r,·cgyészl•ti

gytí 1· és gyúgy1.h•uke1•esrt., Budapest. \' .. Hudo!f-!{·r 1. Si\rgiiny-

l•t•th~hni

~\~

eíin: :\[('diea.
11:1-7-07.

Bud:qws!,

Tt•lcfoll:

t J;)~-7-tHl,

Cs .St·itz rt.. gyúgyszl'rúrunagykt.:re~
Hud:ipt•sl. \' .. Zi·in:--·i-Uh'H :L T1·h•fon:

Thalhun\·t•r
kt>rl{·s.'

182-H-:18,

Siirgönycí111: Pharn1achc1nin Budapest.
'l'<'\('.fon:

1-251-HH.

t-251-HO.

TiirUk Lubor gyúgyúrunugykcr(•Skl•dés fs \'t'g)'·észcti g)''l.Ír rt., Buclnpt•sL VI., · ]\irú!y-uh'a 12.
Teh·fon: 1'..!-l-:1-20,

1-2[>1-Hl

és· 1-1·17-51i.
.

.
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ASVA!'iY\'IZEI\:
gyiír és gyúgy~irukt•J't•s
kcdchni rt., RudapesL \' .. Hudoll"-ll~r 1. Siirgönycín1: :\fcdka. Buclapt>.<.,I, Tclt·fon: 1til-·i--\iO.

HEX

g~·ógyszervcg;yészt•li

l·li.l-7-G7.

Thnlhu:n·cl' és Scilz t·t.. gvúgyszerúrunagvkercskcd(·s.' Budnpt·st, \'., Z1:i-nyi-111c-a a. '(i'lel"on:
182-\l-:18.
Tiiriik L:abor g;yúg~·1irun;1gykt•1•cskcdés és Ycg~·é
szcli gy:ír rt., ,,Ihulapesl. Yl.. Kirúly-utea 12.
Telcfo11: 12·1-3-20.
·
BETEGAPOLASI Cll\J\EI\:
HEX g~·üg~·s:r.t•rvcg~'i~szcli gyúr és gyúgy1irukc1·t•sketlchni rt., Budapest, Y., Hudol!'-tl>r l. Siirgönychn: :\IPdil'a, Budapl'S!, Tt~lefon: 1 Ul-7-HO,
11:1-7-tii.

Thalhnu;rcr t;s St•ilz rt., ~yúgy.-.zt~rúruuat:ykt·rt'.S·
kedés. Bud:1p(•st. Y.. Zrinyi-utca ;1. Tt'!efon:
182-~l-:18.

THriik Labor g~·úg~·1irunugykert•skt~dés és Yt·g~·é
szeti gytír rt„ Ruclnprst. YI., 1\ir:'l\y-11!('a 12.
Telefon: 12·1-:l-·20.
CEHAT CAPSULAlí:

TICHLEH .J..\NOS :lll éY útu fcnuülló gy<'igyszcrészeti papiriiru és
po1·-cupsulngyliru,
Unda11csl~
VI.,
ó-utcu ai. sz.• Telefon: 129-i--18.

CSO~IAGOL() ANYAGOl\:
Ccllophun
iil'cgülhitszó
stcl'il,
pó1·11s1ucnt:s
Egycthirusihis:
Hajdu
es
cso1nugolóunyug.
Uokor1uíl, Hudapt•sl, YJI„ Síp-utt.·u :1. Tell'fou:
138-0-88.

FEllTÜTLE!'ilTÜ SZEllEK:
,.Lubor"-féle fcrtőtlcnHij Szent hut•c g~·óg~·
szap11un. Phcnolin fertőtlenítőszer. TörökLahor rt.. ·Budapest. \'I., I\ir:'ily-utc:1 12.
Telefon: I 2·1-:·1-20.
Thc Uacdcrs Pnrfu1ncry Co, Liruitcd, U.i11cst,
Erzséhl't-utcu 2-4. Telefon: 294-8-50.
FOGA.POLÓSZEUEI\:

Ovcnull i'ogpéJl, sztí,ivíz. G~·ürtja: Buctlcr rt. U.ipest, Erzsébcl-ulen 2-.t. 'l't•h•fon: :?!l-!-8-50.
Nivca l'ogkré1n. <iy:il'lja: llcic1·stlorf 1·1.~ Btulapl'st.
XIV .• l{on1ócsy-u. 41. Telefon 2!Hi-4-!18.

TÖRÖK·lABOR
GYÓGY ÁRUNAGYKER ESKEDÉS
ÉS VEGYÉSZETI GYÁR R. T.

Budapest, Vt, Király-u.12.
Gyártelep lll.,BECSl·ÚTGI41
Telefonok: •t-243-20
LevClcim: Budapest 4., posH. 160.
Siirgünvclm: Drouturm;: Budapest

···------.
508
Gl~PKAPSUL,\I\:

.!A.NOS an C>vt.· fcnu1i1lú
g~'<Íg~·szcrészcti 1i:111ir:'iru és ptn•cavsulagyii.ra,
Budapest.
VI.. kt'riilct
ó-utcn :li. szi.írn. Telefon: 12!)-i-48.
TICllLER

Gll:'!tl\tlA Ulll\:
REX ''YÚg~·szcrYcg~·észt•li gy1ii· és g~·úg~·:'irukcrt·s·
kt•d~;ii' rt., Budapesi. \' .. Hudolr-1t·r 1. Siirgiinycín1: ).IedicH. Budapc>s\. Tl•ll'fnn; 1J:~7-li0 i·s
11:1-7-1'17.
,,Cll!u" kiilUnlcgcsségck ui:1gynrorsz1igi küZJHlnl,ia:
\' .. l-lollí1n-uh'a 2-t-~li. TPlel"on: 111-H---fül.

Thalh11:1yer és St•itz rt., gyúgyszt•rúrunagykert•skcdt·s. Budap1·st. \'., Zrinyi-Hlt"a :1. sz. 'J'p]pfon:
182-~J-:~8.

GYóGYARUNAGYii:EHESJi:EDÜK:
Kochrueister Frigyes utódni, Bull:1pcst. Y„
Hold-uit'a 8. "!\•!.: 12i-:1-ii'i. !'2i-i\-ili.
l:uluíc.s lsh·iín gyiigyürunagykt•1·t•skcdö. XI ..
EIPk-utea

J."L T('lefon: 2n\l-2-li.

;\Jaro.sszéki Gyuln gyúgyih·uuag,·kercskedií, Budap1·st. IX., Ci!üi-út 511. "l'PIPfon; 1·11-K-ti!.
HEX gp"1gysz<'1"·<'gyész1•1i g)·>i 1· és g)-i1gyii1•ukt•1·eskt•deh11i rt .• Bud:qwsl. \' .. Rudolf-tér l.
Silrgönycin1:
~lf'dica.
H11dap1·st. Tc!1•fo11:
11:\-i-no. 11:1-i-lii.

Thnlhnayel' és Seilz rt„ gyúgy<>zl'rúrunagykel'l'Skl'di'.s, Buchq1ps!. V .. Zrinyi-uh'a :1. 'l'PI.: 182-11-:18.
Tiiriik Labor g)·úg~·,írunagykereskedés és \'l'g)·é·
szeti gyiir rt .• Bud:q>t>s!. Yl.. l\irúly-utea 12.
Tt>IPfou: 1'.!·l-:1-20.

THrHk Labor gy{1g;r:'irunag~·IH·rcskt~dés és Yt'g;\·észt'li g~·1ir rt .• BudapPsL \'l., l\irúly-11\en l~. sz.
Teh~fnu:

GYÖGYBOHOlí:

l~-J-a-·'.lO.

GYEH:\IEli:TAPSZEHElí:
Hichh•r Gedeon Yt>gyt·szeli gyúr rt.. Budap{•sL X„
c~wrkesz·utca
n;1. Tell'l'nu: 1·18-i'i-li~l.
Dr. \\'A'.'iDEH g~·l1gyszt•1·- (•s t:ípszp1·g~·1ir rt„
Hudnpt•st. X„ 1\:ert•szturi-ül ao-:1.t. Tt•l1>fonok: 1:1:1-:1--lli. sorozatos. .Sih•giiuyt•itu:
O\·n1nnlfint•, Budapest.
·
Tiirök Labor g~·t>gy1irunagykert~.s1u~dés Cs
\'egyé.szeli gy1h· rt., Hudapcst, \"!., líirtíl~·
utcn 12. Telefon: 124-il-20.

Thalhuavt•r és Seilz rt„ g~· cigy sze 1· :iru n ag~· k t• re skt~dés: Budapl'S\. r„ Z r i 11 y i -11 te u a. T(•lefon:
182-!t-;\8.

HEX gy1ígyszt•r,·cgyészl•li gy:.ír és gy6gy1irnkt•res·
ked(·i111i. rt„ Hu;lapl'SI. r„ Hudolf-ll•r 1. Siir;..!Üllycín1: ~fl'dkina. Budapt'.'>!. Tt·l.: \ J:l-i-HO.
11:~-i-lii.

Tiiriik Lahor gyligv:iruu:1gyli.t•1·e.sli.t•dés és vegyé.SZt'li t,l)'<Ír ~i.. Íludnpt:sf. \'J.. J\irúly-utc·a '\2.
Tt>h·fon: l'.!·l-;1-20.
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GYóGYCUKORJ{AK:
:tfu1·osszéki G~·uln g~·ógy1irunagykcreslledíi, llutla·
pcst, IX., Üllői-út 59. Telefon: 1·11-8-61.

Dl'. \VANDER gyógyszer- és l1í11szergy1ír .rt.,
Budnpcst, X., J(ereszturi·1í.t 30-a.t. Tclt'fonok:

1:1:1-:J--!6.

sorozatos.

Si.irg:i.),nycí111:

Ovomnlliue, Huda11est.

HEX gyógyszer\'egyészeli gy1ír és g~'óg~·:íruke1·cs
kcdeln1i rt., -Budapest. V.. Rudolf-ll•r l. Siirgönycí1n: '.\fedica. Budapest. Tt>lefon: 11:1-i-tiO L>s
lU~-i-tli.

Thalh1u1ycr és Scilz rt .. gyógyszer[! ru 1_1:igykercsZri nyi-u lrn :1. Telefon:
kcdés,~ Buclnpest. V
1&'2-H-:iS.

Török Labor g~·óg~·iirunug~·kereslu•dés és Yeg~·é
szcli g~·1ir rt„ Budapest. \'!.. l\irúly-11\('a !'..!.
Telefon: 12-1-:1-20.

GYÚGY:'iüVt:'\YEI\:
REX g~·úg~·!iZl'l'\"Cg~·észcli g~·~ír és g~·{lgyiiruli:cres
kedehni rt., Budape'>L \' „ Hudulf·h~r 1. Slir~öuycúu: '.'.Il·dira.
Hudapt:sL Tt'L: 11;\-í-liO.

GYóGYSZAPPANOfü
The Ilnedcrs Pcrfun1er~· Co, Lin1ited, U.ilH'sl, Erzsébet-utca 2-4. Telefon: 29-1-8-50.
HEIERSDORF
HT .• Bnda11cst. XIV.. l\01ntics~·utca 41. Telefon: 2!Hi-4-!18. NiYea·cré1n stb.
cikkl•k.
ThalhnaYcr és Seitz rt., gyógyszerúruuagykcreskPdós.' Budapt'sl. \'.. Zrinyi-uka :1. T,•Jefon:

1

182-~J-:18.

Labor ~~·()gytil·unagykcrt•skedés és Yt·g~·é
szeti g~·1h· rt„ Budapl•st. Vl„ Kirúly-utea 12.
Telefon: 12·~:1-20.

TUrUli:

GYÚGYSZEHl~SZE'I'I PAPIHAHl1H::

TICHLER .JANOS :J9 éy úln h•n111ill6
g;\-·lig;\"SZt'l'Í'SZt~li
JJllllir1iru és JHH'·

capsu1agyi.h·u. Buda11cst. YI„ ú·u.
:~7. sz1í.ru. Telefon: 12!1-i-48.

GYóGYSZEHl::sZETI ÜVEGEK:
Tiiriik Labor gyfig)·1í1·11nag~·kereslu~dés és Yeg~·é
szeti gyür rt, Hudap(•st. \"!.. Kirúly-uka J;.!.
Tl'lf'l'on: l'.!4--:1-----20.

tt:l-í-iií.

Thalln1aycr és Seitz d .. gyúgysLerúrunagykeresZrinyi-uh'a :1. Tt'll'fon:
kcdés.' Budapt•sl. \'
18'1-H-HS.

Ti.irUk Lubor gyúgyü1·unngylu~rcskcdés és Yt~gyé
szcti gy1i1·a rt., Budapí'SL YL. E.irúly-utca 1~
1

Teld'on: 1'.!·l-;1-20.

PANDIGAL
szivgyógyszer
itj digitalis praeparatain
B E 1 E R S D 0 R f,

B U D A P E S T
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GYÓGYSZElllWLÖNLEGESSEGElí:

Chinoin gytigyszcr és \'Cg~·ési:eti terntékel\
rf., Ujpt•st, Tl'lcron: '..!H-1-8-8·1.

g~·1ír:1

BEX g)·tigsszel'ycgyészeti gy1ir és g)·fig~·1iru
kcrcskcdcln1i rt .• Budapest. \'.. Hudnlr-tl·r ! .
Silrgii11ycí111:
;.,fedica,
lt:\-i-1i0, 11:\-i-tli.

Hichlt•r
X ..

Gt~dt~on

Bud:spt'!'l.

\'t'g)·észcti

Csl•rkesz-ult'n

!i:\.

g~·ür

Td1•1"011:

rt., Buda11t•sl.

Tl'h•fun:

1-18-;J-tiU.

és Seitz rt. gyúgyszt~r:"1 ni nag\"kcrP$ked(·s. Budapl'sl, \;.. "Zrinyi-utl'a ·a.
TPlefon: 182-U-:18.

Thnll111a~'t'l'

TiirHk-Lnbor
szcti g~·iir

győg~·1irunng~

kert·slu•dés és 'egyérl .• Bud.1pt•sl. \'!. h.Jl'a\\-uka 1:!.

TP!Pfon: l:!·l ·-;\-20.

Hz,·.

Bt•rt•l\'1ís

Tanuísné Szt•nl Liíszlú

GYÖGYSZl·:H- 1-:.S YEGY.SZEBGYABAh'.:
Br. \V:\;"l;f)EH g)·úg)'SZl'I'- l;S hípszt·r~)'Út' l'I„
Budapt•sl, :X.. l\1•rt·szturi-1íl :!O-a..J. TPlt·i:;:i-:i--tn. soroz:.ilos . .Sii1·giin~·
fonof;,:
rin1: Ovornaltint•. Hudapt•sl.

g~·ú~~·szt•r

Hit·hh•r Gt•tlt•on \"t•gy(·.~zt•!i gYÚr rt.. Budapt·st. X. C:st·rkt•sz'.1.1. !\:\. T;·it•ron: l·JH.;1.H\I.

Bt•it•rsdori" rl. Budapt•st XIV„

l\onult·s~·-utt·a

..Jl.

'J\•lt·fon: :!HH--·1--\IH.

Chinion

g)·úg)·szt•r és

\"l'g")·1~sz1•1i

ll·rntéli.l'k

g)·:íra rt„ ll.iJn•st, T\•\"J'on: :!\l-l-N-H-1.

HEX g)·•ig)·szl'rn•µ)·i'sz..i; gyür Í's gyi>g)·ürnIH'l't'Skt•th•hni rt„ BudaJH'.~L \· .. Hudolf-ll·r
!. Siiq.:i"1nyt·i1n: .\ll·dit·11. Budap1·:d. 'l\•Jpfo11:
t J:\-~-7-liO. 1 t:l-7-ü7.

hirn, l{ispest. Teh•fou: 14H-8-ll1.

lil•i<•rsdori" rl. B11du1u~st, XIY.,
Telefon: 2!Hi--l-!18.

h'.nu1út·s~·-u1ta

41.

GYÚGYSZEBT.\.HI BEBEi\"DEZt.SE!\:
<>lu•rHiluh•t· (.i)·ula g)·úg)·sn•1•hírh1•rt•ndt•z(•.-.j t·(~.
lhul:11u·st. VII .• lú•rlész-u. at. 'l\·I.: t::i-!1-;):l.
ll~LAT.SZEHEI\:

Rugalmas

HEX

A

A

kisd1h sérnh:sl'knl·I a l1·galkn!uiasu!)h. nyujthat<"i
gyorsst·hkiilt~s.

B

E

E R S D

0

R F,

Budapest

;_.:~·ú~)·.·;;,~t·1·\·l·g-yt'.o;zt·li

~~·:í1·

t-s

g-~·6~.'":in1-

l>.t•1·t'skl'dt•ln1i rl„ Budapt·s!. \' .. Hudoll"-tl·r
1. .'-;iirµi'•nyeiln: ~ll·dit·a. lludape:,I. Tckl'ou:
11;:.--/--Hll. Jl;~-i-lii.
Tlia!hna~·t·1·

t-s

St•ilz rt.,

kt·n·sk1:dl·.-..
BudaJH'S\.
T1· J(~ f un:!."\:.! · ·-~t .... :;N.

.:.:.\"l'1;.!y.~t.L·r:"in111:q.!:->·

\'„

Zrinyi-utr-a • .•.

.
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Ti>riik Labor
szeli gyiír

g;\-óg~ 1.'irunag~ kt·1·cskcdés

rt.

l-!S 'cg:ré·
Budapvsl. YI. l\i1úh·u\t,1 l:!.

l\ÜLNIVIZ<i\'ARAK:

Tl'lefon: l'.!.J-;\-20.

Tht~

Bat•ch·rs Pont'untcl'y Co, Li111ilcd, ll.hwsl, E1•zséhl'l-11tt•n 2-4. 'J'clc[on: 2!t4-8-fiO.

ILLATSZEHGY ABAI\:

Thc Buetlt•t•s Pl•rfu1nt>ry Co, Lhnih~ll. tJJpl•st, Er·
zsébet-utcit 2-4. Telefon: 2!1+--8-50.

li:ÜTSZEHEK:

TllHUL liiHszt~1·g;\-'Ür, Budit(lcst, ll„ Eriid-ult•a
1-:l. Telt•fon: tá2-U-42.

Th:1lhunyc1·

KOZ:\IETIKAI C.IKKEK:

Scitz rt„
Bucl:qws!.
Tt·\\~f on :1:82-\l-:IR.

kl~rcskedés.

Tiiriik L:1hor
szl'ti gy:ir
Telt·f!Hl:

és

~YÚ~\'SJ:!•rúrunagY

v:.

'.z'rinyi-lll('a

g~·4íg~·1h•unag~·JH•rt•sla·d1~s

rt.

t-.„

·:1.

gyligys1:t•rún111:q.(yZrinyi-uh'a ;\.

\"„

gyúgyszcncgyi'szcti gpir és g)·úgy»rukert•skeclchui 1·1 .• Budapt•st. \' .. Hudo!l'-!i·r
1. SHrgönycíu1: :\ledita. Bud:qil'sl, Telefuu:

llEX

·.

Y<·g~:(-.

l l:i-7-l\O, 11:1-i-tií.

Bndapl'sL YI„ li:ir:'d:•·llll'a 1'.!.

l'..?·{-;{.~„;.!0.

Thc Bnt•d(•J'S rarfun1c1·y Co, Lhnih·d. ll,i(ll'SI~ E1·zséhcl-utca 2-..J:. Tt~lcfon: 2!14-8-50.

L

L

I\OZi\IETIIL\.I GYAHAI\:
.

/A

'jj'

Magyar gyártmány!
.a közgyógyszerellátás,
a MABJ,
OTI és

BEIEHSDOUF HT.. Bud:.1pcst, XIV., J(t)1nncsy11tca 41. Tch~ron: 2!111-4--~)8. Nivt•H·eré1n slh.
l'ikkek.

az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.

B E
·.

Scit:r; rl.,

Tiiriili. L.iho1· g~·úg;níruiu1g~·kt•rt•skl'dés és ,·1·1.tyé.'iZl'Li gylir 1·t.
Budapt•st. \'!.. li:irú!y-uka !:!.
Tl'll'l'ori: l'..!·l·--:\-~O.

11:1-7-tiO, 11:\-7-fii.
T1u1Unt:Q'l'I'

é.s

kcrl•skedés. 1311dap1.·sl.
Tt·lt·i'on:l8'..!-H-:l.S.

HEX gytíg~·szcrvcitrészt~ti gyiir és ;.i~·úg~·üru
IH•r1•s1H•€lehui rt •• Rn<lapl'Si, V .. fi111l1i!f-[{>r
1. Siirgöny<·ín1: i\Jcdka. Bud:qwsl, Tl'lefon:

E R S D 0

R f,

Budapest.
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l.ABOBATOBll'~ll

BEBE:\llEZl·:SEI':

Oht•rliindt•r Gyul;1
~ytigys:r.t·rt:Irht•rt•1ulezl-si
e1•g.
But1:11u·st. \'II .• h'.p1·1t•„z-u. :11. Tt•I.: t:l7-!1-i1::.

sz1::nn1 1::s 01:r<'Ll:\Y,I(;,
llr. l':ipa~··félt• ultüintt•zt•r t's szt'n11uh•r111l'lii 1·1 ..
Bud:tpt•st. IX„ L6nyay-nlt'H 1:.!. s:r., Tt•ll'fnn:
185-:í-li:I. Sií1·giiuyt·í1n: P:íp:i~·széru1u, Brul:1·
JH•Sl.

l'f JtEHESZAPPA:\(iY .\ H:
Tht~

Hat•del'S P:1rfu1nc1•y Co. Liinitt·d. l'.ipt·st. Et·zsélu•t-utca :.!-·t Telefon: :.!H-t--8-:iU,

Tiiriik Labor
szt•ti g~·:h·
T1•lt'fo11:

szPnül'Al"IHOI\:
S1.iil'ii1111pír 1nil11h·u n'h'u, t•t'l·at- t's 1·su111aµ;olúpaph·ol;,, slaniol. IL\.IDl' 1::s BOh'.OH. Btul:111t·sl.
ru.., ~ip-ult·a :1. TPl1•fo11: l:IH-0-88.

TAPSZEHEI\:
(iedt•on n·g,\·(·~z,·!i gy:'ir rl„ l\11il:1)H''ii. X. C.'it'l'ki·SZ-!L n:t. Tt•\pfon: !·lN-:J.ii'.I.

Hit·hh•1·

111·. \\'ANBEH µ;;n"1g;v.-.zt•r- t's t:ípsz1·1·µ;y:í1· rt„
Hudapt•sl. X„ h::1·rt·szluri-1íl :10-:~.J. Tt•lt•lu1:ok:
1;:a-::-.Jli. soroz:1lt1s. Sii1·giin~·
t·ín1: Onunaltint'. BtulaJH'SI.

gyúgyüt•unng,\'kt•rt•skt•dc's l-s Yt·g~·é·
rl.
Bud:qws!. \'1.. h:ir:'d.\·-1111·a 1·~.

l:!·l ._„_ -:!O.

\'ASEl,l:'\I·:I\. OLA.fül\.:
Yat'.'i:ínyi
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porkapszulák a legjobbak
HA<~TAPASZ:

LEL'KOPLAST k:iuesul;: ragh1pasz. Gy:il'!ja:
BEIEHSDOHF HT.. Btulapl•st. XIY. f;:(•t'.

l\od11nvish·1·
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YEGYSZEmm,
ul6dai. Budap(•s!, \·.
8. Te!t'l'on: l-'.!/;\ __ 7;1, 1 -'.!"i:l-"ili.

HEX gyúg)'>Z<'l'V<'g)·t'sz<'li gy•ii· i's g)·úg)·ürnlu•rt•skt•dt•hni rl .• Bud:1pl•s!. \'. Hudnlf-ll·r
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Ko1nócs~·-uka 41. Tclt~fon: :.!!Hí---!-!18.
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l l:l-7-li7.

és

Sdlz l'I., µyúgyst:t'rÚrtlllagyBudapPst. \'.. Zrinyi-uka '"

Tt·lefon: 18'.!-\l-:\8.
Tiiriik LalHH' gyúg~·iiru11:1gyke1·1·skt•dés és ,·pg~·é
s:r.t•li g~·iil· rt. Budappst, \"I., Kirúly·l!ll'a \'.!.
Telefon: 1:!4-:!-:!0.
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Tartalomjegyzék.
Elc'isz(J

z7 államban kapható!
J\'\ngyarorszúgi fiúk:

s·udapest, V.,
•
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Ho11ánwutca 2-1--u.
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:\'aplúr
A gybgyszt•részelrc vonatkozó jogszahúlyok gyüjlcn1é11y{'. Az t~l;HL eszlendii
f11!yan1án Illl'gjelent Hli11iszleri l'l'lldclkt'Zl•st•k ~Egy·1•h h:ilósúgi rC'ndelkezések
Egycsii!eli érlt•si!Psek
.\l:igyaror.-;zúg gyúgyszerellúlúsúnak ellt•n(írzl>st•. Ir!a: dr. Sch11lt·k l~lt•1111~r
:\ gyúgyszl'l'l'k l·s gyógyszcrfélék kcreskt>dt•!ini forgaltnúl
szahúlyozó r{'lldclet. lrla: Liich1'r1·r Tanuis
.\lil kel! a gy6gyszerl·sznek tudnia :iz
illt~lt·kekríil'! ()sszl•úl!ífolla: dr. :Yaou
/)1·::sii !Jrí!i11t l·s L/ichi•rt'r 'f'r111uis
lllt·h"Iunutaló --- -„- ~ . .ll:tlósii.gok, egyesiilelck. h·stiilc!ek
Szaklapok -- -- -{lj nyilYúnos gyúgyszt•rlúrak l H:IO-han
.\Iagyarurszúg egy11l·! lii!d1 gyögyszcrlúrral ·liirú !dizség<'i -- - ··
A gyógyszt'rtúrak 111<1zgal1ni adntai
(a<lo111únyozások, útruházások)
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anos-tér 1 'a
9 Budapest

Igazgató: KULCS . . - fo/efon:
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Rex Gyógyszervegyészeti Gyár
és Gyógyáru l<ereskedelmi Rt.

hészítmÉnVEinhEt
a hivatalos követelmények·
nelc minden
~egfelelő

telcin'ietb~n

minő~:.!!.

1J«~

Budapest, V .. Rudolf-tér 1. szám

Tt·l.; ~-1:17-liO, 1-1:17-l\~l. l-1:17-G8, 1-1:17-fi;,
I::"dc11n: Hudapt·st li'.!., Postafilik 2:12.
Surgiinyd1n : :\l e d i e a, n u cl a p e .s t.

!l

Debrecen, Fürdő-utca 3. szám.
Levl>kí1n: Dt•hrL'Ll'll '.!. Poslafiúk ·l·!
Sürgiinydni: \l l' cl i e a, Ül' li re el' n:
Telefon: 2:1-0ö, 22-:\(i,

-

1111

Galenikus készítmények,
Steril injectió!t,

saját laboratóriumunkban

l(emikáliák szavatolt
csomagolásban.
Droguál:, Kozmetikumok.
Gyégyszerkülönlegességel:.

kés2ítjülc.

THAl\.11.MA VER !ÉS ~EHT'&: ~. T.

!-Jfl~t
!•::: '

.~y~rs és pontos eltpeditic.
Surgos rendelések scronkívül
expediáltatnalc.

BUDAPEST, \1. KER. :ZRINYl·UTCA 5. SZÁM
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Athla-nyomda rt. Dpest, I„ SzL János-tér l/a.
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