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Egyesület hivatalos lapja kiadóhivatalának kiadása.
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tott útjúra Pvtizl'th•kkcl ezeliitt. Búr tudjuk, hot_'. ·
a fclcdht•letlen 1ncsler alkotó tchclsl·gl·veL sze1 kcsztií 111íívészt•lévcl 11e111 kclhctiiHk vprsenvre.
dc tiszta szúndl·kaink l•s criis igyPkczcliink :~rra
:i fellevl•sn• liútorít ~ic11niínkcl. hogy az ii nyo1udokuin hal;:idva az Evk(inyv összl•úl!ílúsúvnl sikerill hasznos szolgúlatol lt•uni karunknak {•s ez a
1110.stnni kötet a h<'lllll' fek\'ii 1nu11kús igyl'kl'Zl'I
n::·vl~n nyugodtan úllílhalú ahha a 111ar:ida1HIÖ l~r
h'·kií kl·zikönyvs(i!'11zalli<1, 1nelyl'I a (iy1Íff!fS-.:1•rt~S:i'k
f:.11!di11u111· Pgy1núsutún kiiY('!kezii kilteteh·el alkot.
~Iindt•n idöhen fontos volt. hogy k:ir!úrsaink
:1 gyúgyszerl>szelel l·rinli\ jogszahúlyok szÜ\'t'Yt:ny(•iln•11 kl'IUi júrlass:'1gg:d bírjanak. V'onlns \·olt. hogy
1ni11dt•nkor tudjúk. 111i a gyúgyszrn>sz ll•1111ÍYnlú.i:;.
s 1nikl·p kl'll inh'zkt•dni a 1ni11dt•1111api gyakorl:llJian fölnH•riil('i f'SP!t•k :1lk:1l111:'1vnl .
.A tnai viszonyok kiiziil!. a gyúgyszerl•szi iiz(·1ni
rl'nd t>s egyt·h rPlldl'lkezés<'k (•Jetht>ll·ptelésc 1>s hizonyns in!l·zkC'dl•sek y{•gn~hajtúsúnak n1Pgl1a\ÚnJzott idi-ípnnthoz kötése idt•jén. fnkozo!lalih nn-;rlt~k
!H'll fontos az. hogy kart:írsaink n g~'ógyszl'rlúr
vizsgúlaltal kapesolatos kl~rdl>s1.~kr61. \"alan1inl :i
gyakorlati l·!clhc11 elöfordulú prohlé1núk körül IH·lyes tájékozódús! nyerjenek.

5

Az el111011dotlak figyelen1lil' y{•tell>Yl l kiilöni\s
gondot fordítottunk HITa. hogy a !. ()J\':isúk a
(; !f Ó(l!JS:f' részt~ k /~'u /,ii ll!f l'l' k öl elei J1e11 n1 i ndéü kor
felleljl;k a s:dik.ségcs tudnivalók összefoglalús{!I.
Ezl~rt az ez(•vi kiitethcn 1ncgkezdet1ünk eg~· ki~rdés
j'clrh1l soro:::alot_, arnelyel a küvclkezii t~\'<'ld>en b
folytatni fogunk. ;\ n1indennapi élelhen fl'ln1l~rülíi,
1ninlegy 40 kérdést dolgoztunk fel t•s az (•zrkn·
:idol! kiincrítil felelettel kh·únunk_ lújt;kozlatúsl
nyujtani olvasúinknak, hogy hosszas nlúnjúrús,
forrúsnn1nkúkban \'aló keresés és a jogszahúlyok
h('halóhb lanuhnúnyozúsa nl-lkíil. :1 fl'll('!I k6rdt~
sekre adolt vúl:1szhü! kéinnycn felis111t-rjl;k a hl'~
lyes lt·nnh·a!óknl.
1

;\ gyógyszer!úr,·izsgú!ntcik pnl!1lt•111úi igt~ll sok
gylig_\·szt•n;szt kt"·szlellek arra, hogy :idol! C'S<.'lPkht•n
f<'l\'ilügosí!Ús(~rl forduljan:ik liozzúnk. Ug~·anP;i;(
lapasztaltuk a gyógyszertúri n1Prlegt>k hitch,sítl·s1•
köriili hizonytalansúgok kö\'etkezléhen. n1crt hi~
szen :iz erre \·onalkoz6 rendeletek ol~·an szétszúrYa
lalúlhalók <'suk ft'l. hogy annak szii,·c\'ényeihe11
júrat!nn k:1rtúrs1111k csak a h.>fp1agyol)h 11cl1Pzst~
g<1k t;s 11!ú11júrúsok úrúu isn1erheti ki 111:1gú!.
EzPrl l~vkii11yyii11k szún1úra fclkt~n;siinkn~ dr.
Sc/111/ck Elen1ér ~~gyel. 111. lanúr. a n1. kir. ()rszúgos Kiizcgészs(~giigyi lntl>zPl oszt:ílyv('Zeliijc (;!f<Í[!!fs:crtárak Pi:s!llÍlata eÍllH'll lanuln1únyt írt, :uncly
folyt:ilúsa és kicgészílésP l~vköny\'Ünk n1ull esztendei kötcléhen n1cgjclc11t Jlfayyaror.~·:óg gyógys:crcllálúsri11ak ellcnűr:ést? cÍJníí nagy elis111eréssel
lalúlkozott. kh·{lló tanuln1únyftnak.
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kének pontos egyheállítústira és a pontos jegyzék
az alapílúsi t'·Y. a gyógyszertúr cíntzésc, a helység~
lakos-sziuna, valtunint az esetleges bérlök és kezcliik feltiintetése _n1cllelt a. gyógyszertárak jelenleg
{~rvénves telefonszún1út is feltünteti. 'I'cljes ez n
· ecrvz~k nzért, inert ez (~\" dece1n)Jer hó l-én zárult.

1
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Felvettük a tényleges, valan1inl nyugállományú
honvéd gyógyszerészek rangszerinti, úgyszintén a
\.ilézi Hcnd gyógyszerész tagjainak névlajstro1núl.
·rennészclesen felöleli az 19iJ7. év folyanuín
l1H'gjflcnt öss:t•s Y!/Ógyszerés: vonatkozású jog~
s::aluílyokal, nlinisztcri és hatósúgi rendeleteket,
elvi jelentiíségií véghalúrozatokn.t, ítéleteket, úgyszintl~n az egyesületi t"s testületi értesítéseket,
valanlint az 1937. évlH'll kiitött guógys:ers::állílá:d
Cfn/l':'.IJléll!Jl'kl'f.

Szeretettel és hizalon11nal hocsútjuk útjúra :1
(;!fÚf!!JS:erés:.::ck /~'pf.-ö11y11e 1988. é,·i kötetét, abban

a 1neggyöztidésben, hogy n1unkússúgunk kartársaink javúra fog szolgúlni és avval a hlí kívúnsú·
gunkkal, hogy szebb l·s jobb újesztcndtl virradjon
a gyógyszcrésztúrsadahnunkra.
Uudapest. 1Hili. évi decen1her hó l~én.
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Belügyminiszteri rendeletek.
!8~7/1936.

sz.
Az alapszabályok kiegészítése.

Függelék a 1\fagyarországi Gyógyszerész Egye:-:iiletnek a 111. kir. belügyn1iniszlcr úr állal 193H.
évi decc1nber hó 9-én 146.771/1933/\TIJI. a. szán11nal Játta1nozott alapszabúlyaihoz.
„3. §. e) Együttes védjegyeknek bejegyeztetés
últal való n1egszer,·ezése, 111elyeket az egyesület
niinden tulajdonos-, lúrstulajdonos-, bérlü vagy
olyan tagjn, aki a gyógyszertári jognak özvegyi
vngy kiskorú haszonélvezüjc, hasznúlhatja n1indaz:ideig, a1níg az egyesület fegycln1i eljárás sorún, a
védetl árukkal való húrn1ely visszaélés avagy •t
kari közér<lekkcl ellenkezii inngaturlús 1niall anna[;:
használatától jogcröscn cl ne1n tiltja. ·vr-d,icgyhi·
tnrlús esetében az ebhiil folyó nlindcnnc111íi jog Í";
kötelezettség kizúrólag az egyesületet illeti n1eg.
illch·c terheli."
Elfogndl:i a ),fagyarországi Gyógyszerész Egyesiilctnek 19:~H. június hó G-ún. Egerben tartott
szah:ílyszeriíen egyhehh·ntt halúrozatképcs fiO-ik
{•\ l'S rendes k(izgyíill>se.
Budapest. 1936. szeplen1her hú.
/\orit.wi11s:ky Oltó

iigyv. igazgató.

lJr. 'f'auffcr Gfif1or

elnök.
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sekre votullkozóan külön javaslatot szándékozom
a törvényhozás elé terjeszteni.

.l/11!/!Jar kirrílI1i

be!iirtr'n . .
S·: . :. _. . ..1 u111s::f1'r
. 7:.inL 1»8.nb 1--1 n:~n/r lI--·1

Latta a in:igyar kirúlY1· licliigy111iniszil'I'.
,

Il uc1apest. 1fJaíL t:vi ·
decc111l)(•r hó

.:\ nlinisztcr rcndcleh•Jiii!·
Dr: !Júskándy s. k. .
\
1n1111sztcri lilkúr .
. . ·.: .litdi!_gyu1iuisz!erileJ1 ! '!
ild.tl.is,1 ko\ P!keztéJ1c•n -~ .'.' l'.1/11ozo1t függelék he1\ oknak a c(•l clérl's~ ., , .. J0\·~11:1gyolt :1lapszahúR •
l Jc S7.0l"alo t•sz!·'"· ··1 r ·
'l · \-i-<u1ak ccldir.•i
~ elirntt'i
.
n
e. 1- " h i;'l P --t' • ~ozo
.
ponl hciklalúsa foly!:~1t~.- 'r , , on :1a1_ az új l~.
k<iplak.
·
• g, h, I, .J, 1negjelölést
Hud:ipl'sl. 1n:·lfi. dc•ct>111!1t·1· 1,,·, -{-e> 11.

/\'1:;itsú11s::ky Ottó
ugyv. ignzgali'1.

f)r. Trt!lffcr
<'Intik.

A gyógyszerészi törvényjavaslat.
ldr. Bc•liig~:111iniszt('r -l./19:-17. f.
le1r:ila. ·h. :.z.
(..\ .\!a"Y'trorsz:
o' 'U\'O"VSZC
'
,
t">. '
' ,.lol
J'
··
1 · ~ .,
A gyügyszcrPszetr(íJ ~:: . cs.~ ~_1:~yesulelnek.)
\'l'Ze!t"•! azzol 1-,··111··
. zoln
torvt•nvjavasl·1t
le1·• ~
, • ·" ' < 0111 lllC"
j
("
.. .
. '
0
· , ·~.ninek. hogv csellege.s e.szreYételeit ,. 1,
.
e cin 1cgl·csoUl f . . .
J • '>4 .
io -E·1g közölni .szivcskcd1·e"I-~ .
' . cv1 ja1111{1r
. "}'Úti l
..
t:
a
Inegjegvzen1. ~.J , • •
•
!~.unarakra. ú"Yszint, ~ , ' . iog) ,1 gyogyszerészi
h.. .
t n .1 gyog~·szen>szi hitclk6rdé:\ Hl.

Budapest, 1937. január hó 14-én.
[{o:n1a s. k .

~~iln.

A7.
-

A
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influen7.a chinin" önköltségi áron való
kis7.olgáltatása.

kir. hclügy111inisztcr 23-!.38G/19a7. sz.
leirata és rendclelt'. (:\ i\Iagyarorszúgi Gyógyszert>sz Egycsiiiet
elnöks{·gének.)
Az „inrlucnza chinin" kiszo1gúltatúsúra vonal·
kozó rcndclelc1net tuclo1nús végett a t. Elnöks{~g
nek 1ncgkiildö1n.
l.igyanakkor a t. Elnökségnek azon n1egl~r1c,
PI íúrúsúért -- atncllvcl a közegészségügyi érdekekre
figyclcn1n1eLkészsl•gge1 vúllalta, hogy az elüírt idii
alatt a chinin sót önköltségi úron, ininclcn haszon
nélkiil hocsútja a közönség rendelkezésére - fo·
gadja elis111erő küszöncten1et.
111.

lluclapesl. l!:H~7. l·vi januúr hó 29-én.
vité::: f{o:::nu1 J\fiklós s.
Ill.

J;.

kir. beliigy111iniszter.

Az influenza elleni védekezés során több esetben cred111énycsnek bizonyult a chinin sóknak kis
adagokban való előzetes szedése. Ezért a gyógy·

•
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1\)

szerl~sztúrsadalon1 önzetlen felajánlúsa alapján leösszetételű gyógyszerek és gyógyhetöséget kívánok nyujtani, hogy a közönség az e !!~-~~;~;~~~;."~~~~-''::·~~:~ ellenőrzése tárgyában kiadott
célra szolgúló chinin-sót anyagi 1ncgeröltelés néls.
körrendelet, illetőleg az ahhoz
kül be tudja szerezni.
csatolt szabályrendelet egyes rendelkezéseinek
Ennélfogva elrendelen1, hogy az 19:J7. l·,·i fcbkiegészitése tárgyában kibocsátott 230.800/1935. B.
ruár hó 1-töl - ez év április hó 31-ig bezárólag
M. számú rendelet módosítása.
tninden nyilvános gyógysze_ rtár kifejezetten erre a
· Jic 1··ugyn11n1sz
· · ler -·;.
01·1 CI00/1<1·1- A Hl. 1ur.
• • 1. sz.
célra szolgáló, öt centigritrinnos chinin-sót ,,influrendelete. enza chinin" néven, 1ninden üzleti nyereség nélkiil,
;\ 230.800/1Uii5. B. :JI. szú111ú n·ndelcl (IL ·r.
önköltségen, darabonként. két fillér árban szolg:íl1H;JG.
évf. 56. old.) ;). t'.·s ti. ~-a i·rteln1{•bPn 111in·
htssa ki a vásárló közöns{~gnek. A.z „influenza chiden egységes összet(·ll•líi gyúgyszer. gyógyszerkilnin" árusításánál sen1n1ifé1e inunka és tnrtúlvlönlegcsség 1n:17. t'.·vi januúr Ji{J 1-e utún csald:-;
díjat felszáinítani nem szabad. :\legjegyzen1, hogy
olykt~p hozhat<'i forgalotnha. h:i azokn:ik úgy lielsti.
ez a kivételes árn1egállapí.tás egyéb chinin készít-

1nények

árszahúsúrn és kiszolgúltatúsára

kozó rendelkezéseket nen1 érinti.
Fe1hívo111 alispán, polgárn1csler urat,

\·onat-

hogy

rendelele111et hatósága lcr:ületén leYÖ nyilvúno'i
gyógyszertárak vezetöivel~ vala111int a hatósági
n1agánorvosokkal tudon1ús és 1niheztartús véget.t

közölje.
11ité:: J\.0::1na Jlikfós s. /,·

1n. kir. heliigy111iniszt(•1-.

111 int kiilst) tartója a rendelet szerint 1neghatúro
zott adatok fpJsoro\úsút 111:igyar nyelven felliinteti.
Tekintellt•I nrra. hogy ezidtiszerinl \[agyaror·
szúg teriilPll~n szú111os olyan kiilfiildi Pr{'dt>lii k(~
s:1.ít1nénv van forgalo111han, :1111elyekcn a 1"(•11delet
szerin! -eliiírl vúltoztatúsokat kereszliilYinni nen1
\l)helett. a kivl>leh•s n1l•\lúnylúst l>rdl'111lii kürüln1t'nYekre figyele111n1el 111egengede111, hogy azok a külfé~ldi
eredelii
gyógyszcrkészíln1ények. a1nelyek
1~Jili. évi januúr hó 1. eliill hozallak he az orszú~
területére, a 2:-Hl.800/1 u:·l5. B. \1. szún1ú rendelet
fi. §-úhan eHiír! fl'lll>telek 11é!kiil b forgalo111ha·
hnzhat6k legyenek, azonban az i\~· készíl111Pnyl'k
kü\sö tart{ijúrn (cs11n1ag(1lúsúra) olyan fl'lH~rszíni;
eí111kél kell ragasztani. a1nely a fenti rl'11d1•lelhl'lven c\üirt adatokat tarlalinazza.
~
E eí111ke nl·lkiil úrusítúsra k1·riil!\ ki·szítn1{•11v
forgalo1nbnhozójút a 230.800/19J5. 13. :Jl. szán1;·1

20
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rendelet 8. §-:.i szerint 111cghatúrozull kihúgúsi
--Vestin dragée einevezésü gyógyszerkészítmény.
júrús alá kell vonni.
ek a „lcö:z:gyógyszerellátás" terhére való rendelése .
.A szükséges citukékriil a belföldön felelös forgalo1nbahozó, a ciinkék fclragnsztúsúról pedig nz··
__ _.\ ni. kir. heliigyn1i11iszter 2-12.fi2.!/19a7. sz
köteles gondoskodni. :iki e készít111énynek jelenleg'.
körrendcle!e. hirtokúban Yan {felelö.s forgalo1nhahozó, nagyke-· < r. , ,
liirYénvhatósÍl'' clsii tisztviseliijénck.)
rcskcdö. a gyógyszcrlúr fclelíis vczctüjc).
--~(' .il.nnennyi
·
t>
Jelen l'L'lldelcl kihirdetése napjú11 h~p l·lethe{j
.\
köz"YÓ"YSZcrcllútús„ túrgyúban kiadoll
:1 minis:ft•r helycl!fi*·IOOlina2'. N.ti-l\l~-11. szú1nú rendelet .t-: ~-úna~~ :!.
f)r. Johan Béf(I s. !.:-:~~- ionljúhan foglall_ re1~.dell~?z~sck1:c va!~ ~1talassal
úll:1111titkúr.
:\ffe ~udotnús és n1cgfclclo elJaras Vl'gctt c1lc;<;1lc1n _:~1_,;4 ispún (Polgúnnes~cr) u~·at, ~H1gy az (~~·szagos \Ot;·
A Citargan pulvis taxa áráriak megállapítása. Ífl'gi''.szst~giigyi 'fanacs vclc1ne~1yc alap;1a11. 1ncgcng~
&t l<>rn
ho"Y
a dr. 'Van<lcr
gyogyszcr· · •_)O cs
A 111. kir. heliigyn1iniszlt>r 2·!2.íH7/1Hi~í/X.Y. sz ":t<
„
•
ti.
'lS)tapszcrgyar
· 'lt J
· ·+.:,rt.
hndajJcsli (X.. 1\Creszturi-ut · '',, -, , . eeg J :,1 :it
renclclc!e. ~
~~" ·úrtotl \'estin dragée elnevczesu gyogyszcr \esz Fell1í\·0111, hogy az l.'.:gyesíletl liyógyszcrúrsza-·4:f ~; ·~nv '.Hl dra"éct tartahnazó eso1nagolúshan :~ P
hús kicgészítésckt'pcn az ~~gyesiilct _1-Tivatalo.s l\öz-'lf;i_ ~,(; fÍlh'~rl's, _
dragéet tartalinazó cso1nagolúsh::u~
lcn1ényeinck ,.Egyesiilcli Erll'sítt"sek'' r0Yati1han ri7.::Z1
p fi() filléres czi<liiszcrinti gyógyszcrlúri eladú·_a
alúhbi készítrnl·nyt a köYt.•lk(•z(i szliYcggcl !egy~/~ úron ezen körrcndclctc1n kihirdctésé_tiíl l~c:t~déí~iílc_g
közzé:
~% 'l J·öz"\'Ó"\'SZ<.~rcllútús„ terhére. a lennallo lorvl~(:itargan {Kal. aq..(t~nlun1 dicyanid) pul\'. 0.1ó:;~ ; 1 v~s" r~J;(1;ikezésck betartúsa n1elle!l rendelhctü
gr. 2fi fillér.
-*-ie""ye11.
Egyben felhívon1 az Egyesületet arrn is. hogy_0f 0 •
a fcnlehh e1n!ített kl•szítn1l·nyt annak idt•jl'n a ki<'
Budapest, 1H:li. é\·i úprilis hü H-ún.
hoc.sútandó új l'.:gyesílctt G~·•ógyszerúr.szahús-han iS-3'4
ugyanezen néven vegye fel.
:\ n1iniszlt~r renclclctébii!:
13udape.st, 1H37. i·\·i fehruúr hó 20-ún
-z;
/Jr. 1'01ncsik .lcí::scf s. k
:\ niiniszter rendclctéhül:~.
1niniszlcri lanúcsos.
Dr. Ton1rsik s. k.
n1iniszh'ri tanúcsos. 'd.

„

1

fi

i

5o
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A Citargan
ménynek a

pulvis elnevezésű gyógysxerkésxít~
„köxgyógysxerellátás" terhére való
rendelése.

jún _az t•ddig cngt•dl·lyt:zcll 0.1 granunonként i.10
fillérről :!5 fillt~rre 1nérsekele1n.
Budapest, 19~~7. évi úprilis hó 9-én.
:\ 1niniszlcr rend{'letéhiil:

-·- .-\ 111. kir. helügyn1iniszicr 2.J.J.-120/IH:l7. sz.
körrendelete. (Vnla1nen11yi liil'Yényhatósúg (•lsü tisztvist•liijl·1H~k.):;~

!Jr. Torncsik Józs1.•f s. k.
tniniszteri tanúcsos.

A ,.közgyógyszcrcllútús" túrgyúhan kiadúttJ1
A „Dynarsan injectio" elnevezésü gyógysxerkészit~
-100/l.Ua:!. N. :\I. :.I. sz. rendelet 4. $-únak 2. pont-.~ffi
ménynek a „közgyógyszerellátás" terhére való
júhan foglalt rendelkezésekre való utalússal tudo-::ft
rendelése.
1nús és tncgfelclö eljúrús Yégctl l·rtcsíten1 .-\lispún „~:
(Polgúrn1cster) ural, hogy az Orszúgos I\.özegész-~ __ A ?\L kir. hclügyininiszter 244.052/tH::37. XV. sz:
s0giigyi ·ranúcs v0len1énye alapjún 111egengeden1, "~
körrendcletc. hoi:,.ry a Cilo gyógyszervcgyl•szt•ti gyúr hudapesti c{!g ~.t.·.•; (Valan1cnnyi törvényhatósúg elsii tiszt\·iselc'íjl·nck.)
(XlY., Lengyel-utca :J:::l.) últal gyúrtott Citargan··.f;
pulvis elnevt>zl>sii gyúgyszerkészílinény 0. 10 gr:nll-„J
A „közgyógyszcrellátás" túrgyúban kiadotl
n1onkt'.>nt 2fl filll~res {'ZidGszerinti gyógyszertúri el-:Xf ..t00/19iJ2. N. l\I. ?\L cln. szán1ú rendelet (kihiradúsi úron -- ezen körrendeleleni kihirde!{•st~liit'L] detve a Budapesti Közlöny 1932. évi 1nájus hú

kezdűdöleg - a „Közgyógyszercllúlús;' lerht"rc ·,>%
fennúlló tür\·l~nycs rl'ndclkezl•sck hetartúsa 111ellcll ·~.
0
rcndclhctö lt•gycn.
Th
Ugyancsak l~rlesítein Alispún (,Polgánnestcr) N:
urat, hogy a dl'. l~gger Leó és Egger r. gyógy:.zer- ::*Ycgyt'·szeti gyúr. budapesti cég :Utal gyártott és ·1 ·~
-!1.120119:12. ::\'. JI. Jl. sz. rcndelcllcl a kiizgyógy- -~
szcrcl!ú!ús terht'·n' engt>dl~lvezell .-\ryil c!nl'Yczl~sii f0
gyógyszerkészílnit·nynt'k a i~üzgyógyszcre!lúlús \cr· ~i
Jit'•rc ('tlgcdi!!yt•zt•lt Úl'Út
a c(•g ht',jt>Jl•Jllt~S(' a\ap· z;
~;

-2'

11-i 105. szá1nában) 4. §-únak 2, pontjában foglalt
rendelkezésre való utalússal tudon1ás és incgfclclö
eljúrús végett értcsítc1n Alispán (Polgúrn1estcr)
ural, hogy az Országos l\.özegészségügyi 'l'an:ics
véle1nénye alapjún n1cgcngc<le111, hogy a dr. Egger
Leó t>s Egger I. gyógyszervegyészcli gyár budapesti
(VI., I-lé\·ny-u. 12. sz.) cég „Dynarsan injcctio" cl11cvezésíí gyógyszerkészílinénye 1 drb. 1 kc1n-c-;
u1npullúl tartal111azó dobozonként 1 P 90 fillérl'S
l~:; 10 drh. i1 kCill·eS :unpt1l1Úl tartail11<lZÓ dobOZOll
ként 12 P :10 filléres czidöszerinti gyógyszertúr~

24
eladó.si áron - ezen kürrcnclclcletn kihirdctéséttil
kezdödöleg a „közgyógyszerellátás'' terhére a fenn~·
álló törvényes rendelkezések betartása n1ellett
rcndclhetö legyen.

tninl a E:íihúnyni Polgúri Scrfiiz<le és Szent fslvún
'l'úpszern1iívck r. 1. is ha.zai lt•r1nelt-sií napraforgó
111 nghól gyúrtanak.
Budapest, 19a7. l!\'i inújus hó 21-én.

Budapest, 1937. évi április hó 28.

1\ 1niniszter rendeletéből;

A miniszter rendeletéből:
Dr. Tomcsi!.: József s. 1':.
n1iniszteri lanúrsos.

f)r. J\o/osváru Súndor s. k.
n1iniszl<>ri oszlúlyfi)n<ik.

A magyar gyártmányú zsíros olajoknak közkórházakban és állami gyógyintézetekben gyógyásza!i

A „Halsterin solutio" elnevezésű gyógyszerkészít~
ménynek a „köxgyógyszerellátás" terhére való
rendelése.

célra való használata.
A

111.

kir. belügynliniSztcr 2:)5.522/19:17.
sz, körrGndelcte. -

(Vala1ncnnyi közkórhúz és állun1i gyógyintézet
igazgatójának Szék.helyeiken.)·
1\ nu1gyar gyárt111{l!iyú ;,síros olajokn:ik köz~
kórházak.hall és úllanli. "gyógyintéze!ekhCll eV.O<'VÚSzati célokra ·való. használata túrgyúhan
251.500/1936. szlunú körrendeleten1
a Budapesti ]{özlöny 19:JH. évi

n~egjelcnt 250. szftn;ában) hnr111adik bekezdésében
~ogla~tak kiegészíléscliJ~pcn
tudo1núsuh·é!cl végett
ertes1te1n lgazgató Urat, hogy külföldi credctü olajok pótlásúra alkahnas étkezési célokra is használt
étolajat (ol. cy.barii), illetve naµ"raforgó olajat
helianthi} a:i „Albus" Szappan~ és Olajgyár',

_

:\. Hl.

kir. helügyulinisztcr 24-1.40·l/19:l7. XV. sz.
körrendl'lele. -

(Valan1cnnyi tör,·t'~nyhatúsúg elsü tiszlvisclüjének.)
1\ „közgyógyszcrellútás" tárgyában kiadott
400/19i32. évi N. i\I. ~I. cin. szinnú körrendelet ·L
§-ának 2. ponljában foglalt rendelkezésekre való
utalással tudo1nús i~s 1ncgfclelii cljúrús végett érle·
síten1 Alispán (Polgúnncslcr) urat, hogy az ()rszúgos J\i.izcgészségügyi 'fanúcs vélctnényc alapján
1uegcngeden1, hogy Bichtcr Gedeon vegyészeti gyúr
r. t. budapesti (X .. Cserkész-utca 63.) cég által
gyártott llalslerin solulio clncvezésü gyógyszerkC:·szíhnény 5 gra1nn1os üvegenként 3.- P-s czidö·
szerinti gyógyszerlúi:i ela<lúsi úron - ezen körren·
déletcn1 kihirdett"sétül kczdiidölcg a ,,ki.izgyógyszer-

2H
cllú!ús" terhl·r<• a i'<'nnúlió li\rvényt•s rcnclelkt'.Z~
sck Lclartúsa 111ellett - rendelhető legyen.
Budapest, 19:17. l'.Yi június hö

9-t~n.

:\ 1niniszter rcndclett>hiil:
lJr. 'J'orncsik .ló:.st'f s. k.
1niniszlcri tanúcsns.

A Magyarországon forgalomba hozható, törzsköny.
vezett gyógyszerkészítmények.
~

:\ n1. kir. hclügy1niniszter 2,15.000/1987. sz.
rendelete. -

.-\ \[agyarorszúgon forgalo1nha hozatalra engedélyezett egységes üsszctételií gyógyszereket é:.;
gyógyszcrkülünlegcssl'gcket, Yala1nint az ú. n. kon11nersz injekciókat és hon1oeopathiús készíhnényekct újólag jegyzékbe foglalta1n. ;\ jegyzéket a je.
len rendelet rnclléklete tartal1nazza.
1\ jegyzékben felsorolt törzskönyvezett gyógyszerkésziin1ényckcn kívül ?'llagyan1rszúgon csnkis
a 230.5t:J/1935. 13. \L szún1ú rendelet alapján a
n1. kir. heliigy1ninisztcr állal külföldröl eselcnként
hchozatalra engedélyezett kábítószert ne111 tartaln1azó és a behozatal alkalinú\'al a vún1hi\·at::il kör·
rwcst'ljével ellútott t>lleniirzt'.~si jeggyel útragasztott
ú. 11. konlingentúll gyúgyszerkésziltnénycket, valanlint - lo\'Ühhi intézkedésig --- az cinberorvoslús-

l 1 ·isznúl:ilos h:iki<-'riolúgiai

ll'r!nt'szctii \'t;cl6-.

h:u~ _ ;,~.(ig;-itó- és kúrjelzli (diagn:i:ztik~d) _a1.~ya~

nltu
' ti-, .:
~I l\_ir · Orsz·'i"os
.1 0 k s vegu 1 a · ·
· ·• 1:1 : h.oze"eszst..•gug-v1
• ~
,
-:
Intézet últal ezen 1:cntlelel . h~llal?·ba lepcse ~Ilt~1~
.. ·J· ,··, ,·vezctt
oyor•yszerkesz1 t1nenvek
larth.1tof...
torzs~ 11 .
·
::->. i:i.
•
f(ir11alo1nllan.
::>Ez a rendelet kihirdetése napjún lt'.~p hatúl~·ha;
ezzel egyidejiilcg a .25-1.H00/19:-~.i. B. :\f. szan111
rendelet hatúlyúl yeszl1.

Budapest. t9:ii. július hú 1-én.
A 1niniszler ht•lyl'll:
f)r . .lolian s. k.

úllan1titkúr.

Ez a r('IHlelct a Budapesti l\_özlöny folyú hú
22-iki J(i.!, szú1núnak 111clll·ldeteként jelent ineg. A
n•iHlelet l·s ahhan en1\ítctt 111elléklel 7() oldalra
!~rjed. „\ beliigy1niniszlériun1 rl'gehben felhívta
1 u{~r a ~Iagvarorszúgi Gyógyszerész Egyesületet
arra, gondo~kodjék róla, hogy a rendelet n,1i1:d.en
"vó•rvszcrtúrhoz eljusson. Az c1Tc\·onalkozo ira.s~
fi~lit:o-rendclel alapjún, 1nint ez 19:J4-bcn történt,
külön füzetben adta ki a ~Iagynrorszúgi Gy6gy·
szerész 1::gyesiilct a forgalo1nha hozható és törzskönyvezett gyógyszcrkt'.'.szit111l>nyek lajstron1út, 111ely1·t 1ninc1Pn gyógyszertúrnak 1negkiil<Hitt.

29

28
A Magyarországon forgalombaho:z:ható törzsköny~
vezett gyógyszerkészítmények jegyzéke.

:\ 111. kir. hcliigy1ninisztcr :2-L).S.)8/19;r1. X\'.
sz. lcira!a. -(A ).fagyarorszúgi (~yógyszer(·sz Egyesület

Pénzügyminiszteri rendeletek.

Elniiksl~gt~nck.)

:\ fenti rendeletet''') :.1zzal a 111cgjegyzéssel kiildü1n n1cg a 1. Elniikségnck, hogy r. u. elüterjeszlt~lt kiYúnsúgúhoz k(•pcst ne1n teszek észreYételt az
ellen. ha a gyúgyszcrkl·szítrn(·nyck jegyzékl~nek
n1agyarúzaltal cllútolt l>s az l~gyesülct kiadásúhan
1negjclenl kiillinle11yon1atút yaJatnennyi n1agyaror·
szúgi gyógyszcrlúrnak önköltségi úron niegkiildi:
A külön1L·nyo1ualoknak a gyógyszcrlúrak rt~
szl·n· IÜrll>nt sz{•tkii\d(•sériil jek•nt(·st YÚrok.
B11da1H·st.

1na1. l•\'i július hú :11-(:11.
:\ 111inisz!er rendclcl(•hc'\J;

IJr. l\olosvúry s. k.
n1i11iszleri osztályfiínök.

'") A nt. kir. lielügyn1inisztériun1 2·15.858/1H3i. X\i.
B. :!\!. szú1nú rcnclclctc 111egjelcnl a lti·l. sz{unú lluda·
pesti Közliiny 1\l:li. Pvi július 22-i szú1núhun. A re11deletel lapunk július '.!·!·i szútnúnnk 50i!. oldalán kúzöltiik. Szerk.

A jövedelem· és vagyonadó 1937. évi kivetése.

_A ni. kir. pé11ziigy1niniszler :12.000/IUi\7. szú1nú
körrendcleit'. (Valan1en~.1yi. ill. i:~r. .. pl·nz.~ig,yigazg::lósúgnal.i:. ,·a\;1111 inl kcrulct1 adofclugyclost•gnek t'S Ill. kir. adúhivatalnak.)
..\ jüveth.>!e1n- és \':tgyonadórúl szóló 1H27. évi
\I. szúntú lliYatalos ()sszeúllítús 45. ~-únak
(2) hekezdtisl~hez. fíi:-ötl u~asílús (1 ~ h.~ke;.désébc.ll

;1

oo/P.

fo«lnit rendelkczcs ertcl1nchen a pt•nzugy1gazgalo1ninden éY január havúbnn 1ncginditj(1k :1

s:·17.ok

jü~edelc1n- ~s _vagyon:1c~ó „~dvet(•s(~t.

.
.
:\z l Hil 1. eyre szolo JOYedelern- cs Yagyonad1•
l;:ivetési 1nu11kúlalok egyöntetíísPgl~nek a bizlosilúsa
(•rdekében. a fentcn1\ítell 1-Ii\·atalos C>sszeúllítúshan

nyert fclhatalinazús alapjún, a köYctkezükct rendelen1:
9. ~.
A f!!JÓfJ!JS:::ertárak értékelése'.

(1) A hivatkozott 1-1. (). :JU. §-únak UJ) beke.r.dl·séhez füzöll utnsitús (2) bekczdést~beu foglnll

iY{J:7i/• .<zL>''

>·.····<
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:10

n·ndclkczés (·rlcl1nl·hcn c\rendc>lcn1. hogy a
szertárak tiíkcértékéiil:
1. az olyan szen1élyjogú gyógyszcrtúraknúl.
a1nelyekhcn az 1HiH). (•vhcn okleveles gyógyszen."•szscgéd voll alkahnaz\·a. az lHiiCi. (~vi forgalon1 kl·l·
szerese, a1nclyckhcn ilyen segl·d ncn1 voll :ilkal111azva. annak egy l·s ft.'.~lszercse,
2. az olyan reúljogú gyógyszcrlúrnknúl. a1nclyckben az 1nan. évben húro1n vagy ennél löhh
okleveles gyógyszcrészsegl·cl volt alkalrnazva. at.
193('1, évi forgalo1nnak 2.75-szercsc, a1nelyckht>n se·
géd vagy egyúltulúhan nc1n, vagy húro1nnúl kevesebb segéd volt alkalnH1zvn. a1111:1k 2.25-szörös1~
veendö fel.
(2) Az olyan szen1l•lyjogú gyúgyszcr!úrnl atll''.·
lyct öz,·cgy vagy úrva haszonl•\VC'Z. ahhan az l'SCl·
hen, ha az 187G:Xl\'. t.~c. 12~L ~-úhan e111!ítclt
okleveles kczeliin (gondnoko1d kí\'ÜI 1nús oklevc·
h.·s segl·d nincs alkaltnnzva, Sl'gl·d nl·lkiili gyógy
szertúrnak kell tekinteni.

·~gigyógy.xerellátás terhére rendelt gyógysze·

ékről sx616 sxámlák másolatainak illetékmentes

sége.
·'...- :\ rn: kir. pénziigyn1iniszter Ikh. 24.51·!11937. III.
sz. leirata. (:\ ·l\ragyarorszúgi Gyógyszerész Egyesiilelnek.)
A nagyn1éltósúgú 111. kir. pénziigynlinisztériun1
a. közvetlen ott előterjesztett kérehnére az 1937.
évi ·n1árcius hó l-én kelt 175.943/193B. XI. a. szá111ú
rendeletével elistnerte, hogy azok a sz{unl:un{~so
laHapok, an1elyeket a közgyógyszerellátás terhére
kiszolgúllatott vényekről kizárólagosan a hatósúgok és hivatalok részére hivatalos célokra állíta:·nak ki, - 111íg azokat 1nús cl~lra fel nen1 hasznúljúk, az illeték díjjegyzl~k iU. tétl·I e) pontja
i1lapjún feltételesen illeték1nentesekként kczeltessenek.
A kir. hivatal erröl értesíti.
Budapest, 19:Ji. 111úrci11s 18.

Son1oyyi s. k.
nün. tnn„ hivatall't\nök.

Budapest, 19:!7, l·Yi l'ehruúr hó 20.
lJr. Fohi11yi Tiha1uér s. !.·.

ni. kir. púnzügyn1iniszll'r.

4

A mesterséges édesitősxerek forgalmának és

árának újabb szabályozása.
Ajánlja a

kir. pénziigy1niniszlcr 11·!.000/tU:li. s1..
rendelete. 1. ;\z 1v:11. évi oktlibt>r hú 17-én k1~lt 1'..!i..100.
siiunú rendelethez {közzétéve a Budapesti l\.özA

BAIEDIER
OVENALL fog· és
szájápoló szereket

ni.
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lüny 1981. (•vi október hó 18-ún 111enjclcnt sz
,1
,
[
o,
inaJan cs a Jénzügyi Közlünv 1na1. évi 28. sz
n1úhan) csatolt J·lirdchnl:nnyel ·közzétett eladási á
szahúst 19:17. évi augusztus hó. 1-jt>ti\l kezdiídiíl

k tÚ:38. l-Yi januúr hú 20-úig. a 1ncstersl·g~s
ésífijszcrek nagybani úrusítúsára jogosított cécktiil pedig az cgyedúrusúgi rak.túr 19:18. úvi jauúr hó 31-éig visszavúllani kötelesek. 19:17. l•vi
hatályon kiviil helyczc111 és ugyanakkor az ahh:
ece111bcr hó :'11-c után kizúrólag a jelt~u n.!ntlcle·
1negjclült 1ncstcrségcs édesítö;zcrcknek a szl~ke. cnihez csatolt llirdehuénnycl közzétett cla<lúsi ár·
fiivúrosi
pénzügyigazgatósúg
kczt'll·sl•ben lev zahúshan n1cgjclölt n1estcrséges édesítüszerekcl
l•gyl•dúrusúgi r;.1ktúrhól való kiszolgúltatúsút Ji zuhad forgalo1nba hozni, az olt incgha!úrozott
!-lziinlt•tent.
·rakon.
2. 1BH7. éYi augusztus hú 1-jétöl kczdíidiíle
Jelen rcndelelcn1 1937. évi augusztus hú 1-{~u
a jch:n rcndclete1nlH'Z csatolt llircleln1t'.•n11Yel kii· ép életbe.
z{•lcl! clnd:'1si úrszahúshan n1c'1 Jel()lt 1ne~tcrsérr
Budapest, 1H:57. l·vi július hó ::ll-én.
l•dt•sít<'iszcrcknek az Pgycdúrusú~i rak.túr útján v~l
l'org:i\on1ba hozalalút rcndclen1 Pl. E hatúridö utii
:\ 111iniszler helyet::
az egycdúrusúgi raklúr kizúl'Ólng a csalolt I·lirde
lJr. .faJ..:abl1 Oszkár s. k.
n1{·nnycl kiizzt'•le\I ('ladúsi úrszahúshan 111cgjclö
ú ll:un ti tkúr.
111cslersl·gt•s l·d{'silüszert•kt>I szolgúllalhatja ki :i
ni\ llH'ghalúrozoll egyedúrus:'igi úron. az azok Jié
s:1t•rz{•s{·rc jog1>sílo\I l'ngcdl·lyc•spk r{•szl•rt.
:1. A 111t•stcrségl's t'.•dcsitiíszcrck 11:.1gvbani
n 1 J.í.()OO/ J!).'17. s:<in1lÍ: pén:iiyyulinis:f('fi
kicsinyhcn i cladúsúrn jogosított cnge<i-élyesek .~·
rendelet ht•::.
l '27..!00/19:1-!. sz{unú rendclcte1nhez csalolt I·lirdCl,~
tlll·nnyel küzzl•\t•lt t•lndúsi úrsza\Júshan 1ncgjelölt é~
kl·szletükl>cn Jt•y(i Jll('Stcrségcs l·dcsiliíszerckct, i,ff,
.
1nosl e1nlitelt
úrsz:ihúsban 111 cghatúrozo\t úrot.ÍÉ
~~ II 1; .~\.Il'. pl;nziigyn1inisztcr úttal a lll{'slcrst;·
1Ha7. {•,·i dl'cc1nhcr hú Bl-l'.ig forgaloinba hozhai;lPcs, c:Ie.siloszcrek . úll:un.i. egyc~lúru~úgúról szóló
júk. E hatúridti utún t>zekct a n1cstersl'ges édesítö~1912:XXII. l.-c. Yt•greha.1lasa targy:ihan kiadott
szereket forgalo1nha hozni ncni szahad. A jelzcÍ~H2.tOOl_191.2: szútnú ut~1sítús 2. §-únak 1núsodik
1rkezdesc, illetöleg :L ~-a II. r0szénck clsií bekt·Z·
hatúrldiliab el llt'lll
adolt
kl·szlctckct
'l' 1ncslc;·séneN
'
'
• '
b ""'1'
.•
• .. .
•
l·dcsitűszer kicsinyben Y:.lló eladásúra jogosítotlf e~e :1lapJan
a penzugy1~azgatas. a 12í.-t00/19il1.
cngedélyesektöl u 1nesterséges édesítőszer nngyáru~'i~anut ~·cnt~e~cthcz (niegJclent a Budapesti I\.üz~
~ony lH.11. ev1 október hó 18-i sz(unúhan és a Pénz·
1

0

tl1lelléklt~f

3
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ügyi I\:özlöny 1931. é,·i 28. szfu1}úban) csntol t llirdetmé nnvcl közzét ett Eladás i Arszab ás hatály
on
kívül h~lyczése n1cllett, a 1ueste rséges 1~dcsítósze
reket 19:-!i. évi augus ztus hó 1-t6l l.:ezdődöleg
:!Z
alábbi úrszab úshan 1negh atároz ott csoma golúso
kban és árako n hozza forgal on1ha :
.-\. vonatk ozó enged élyek alapjú n ipari felhaszná lús céljár a kiadha tó 440-sz cres édesítő crejií
·
kristá ly alakú 111esterséges édesítőszer ára kil:::>granu nonki nt 528 P.
A. jelen I-1irdetn1ény fenti cladús i úrszab úsúhan 111cgjelölt 1'. 1., 1'. 2., valam int ·r. 3.
jclü
t;:; 50, 100, illetve 300 drb. 450-sz
crcs édesítő ercjü
111estcrséges édesítőszer lahlett úl tarla\111azó üvcgfiola, illctöle g h:llszö galakú üveg lczúrú súra alkal111as zúrjeg yck ,.\!agy ar I\.irály súg'' szfiveg
ü vízjeles pnpiro n készül tek.
Az 50 darab 1nesterst•ges i'desílü.szer lahlelt út

mell- és tüdőbántalmaknál a Puhlmann und
Co.,
Berlin, teakül önlege ssége t nj(lnlju k. - :\!inden
,·evii
n Puhtm ann-te a is1ncrl clöh6! (~gy ingyen péidún
yt
kaphat .
Vezérk épYist' lel és fürnktú r:

11- ---- ---1 ,
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lartahnazú üvcgfiola zárjcgyének inérclc 19.5x29.r;
n1n1. ,\ zúrjegycn 1cvö 111agyar cí1nerl c~ís~ítn1éI_lyes
rajz veszi körül. .A keretbe foglalt zar.1egy .1obb
felsíi negyedében „1 tabletta (súlya 1.2 cgr) =
köri.ilbeliil 1 kockacukor" szöveg, a bal l'elsü ne·
uvcdében ,.50 darab 450·szcres édcsíHierejíí tah·
J~ttau szöve",
a cÍiner alatt pedig „'f. 1.'; jelzés <-:~
t"l
„
.
. J' a,
. ..
. ,?i.Iesterséges Edesitöszerck :\llan11 :..gye arusaga

szöveg látható.
A 100 darah 1ncslcrséges 0dcsitőszer tablcttút
tartaln1azó üvegfiola z:írjegyének 1nérctc 23.0x.42.fi
111111. A zúrjegyen lévli nulgyar. címert ~ís~ít1né1.1ycs
rajz veszi körül. A keretbe t oglalt zar.1cgy ,1ohh
fcisfi nenvcdéhcn „1 tabletta (súlya 1.2 cgr) =-=
köriilbeIÜí 1 kockacukor" szöveg, a hal felséi nenvcdében „ 100 darab ·150-szeres édesítiierejü tahí'~tta n szöveg. a cí1ner alatt pedig „T. 2.;. jelzés és
. ,).[ester.séges l~desítil.szerek Allanli Egyedárusúga '
szöveg lúlhntó.
A aoo darah 1nl·.slerséges (~desítiiszcr tahlcltút
tnrlal1nazó üveg hatszügalakú. 1.<.•zúrúsára 10xl02.a
1n111 111érctü zúrjcgy. ennek a zúrjcgynek lczúrú:
súra pedig li3.5 nun, oldal1nérelií
halszügnlaku
pccsé.tjegy szolgúl.
.\ zúrjcgyen lévi.i n1agyar ein1erl díszít.1n~·ny~s
rajz veszi körül. »\ zárjegy kiizci:én
~:· .1e_lzcs
t:~s „'.'\leslcrsl•ges Edcsitliszerck ~\llan11 Egycclarusúga" szöveg lútható díszítrnénycs r~\.i::l><l foglalva.
.,\ hatszögalakú pccsétjcgyen fclul a inag)~ar
chner lútható, a cí1ncr alall pedig „:JOO darab ·laO·
szeres l>dcsítüerejü lablelta, l tahlclta (súlya 7.2

„:r.

= köriilbelül 1 kockacukor" szih·eg olvasható.
Az cgt•sz díszít1nénycs rajzzal v:in körülvéve. A
halsziig szélein „Egyedúrusúgi 111cstcr.st>gcs édesítő
szer'; szöveg olvasható.
:\ zúrjegyek, vala111i11t a pccsétjegy alnyo1uata
azonos rajzú és vilúgos sziirkt'.•s-zöld színíí, szövegük t'.~s rajzuk színe pedig sötét olh·zöld.
A fenti eladási úrszabúshan 111cgjelölt 1\.. 2.
jelii 1ncstcrst'.·gcs édesítőszer lezárúsúra lovúbbra.
is :iz 1912. évi 71.l:J-l. szán1ú körrendclethez (111egjclent a Pénzügyi Közlöny 1~)12. évi 17. szún1ában)
csatolt llirdet1nényhen leírt hiva!:dos zúrJegy rn:i. rad hasznúlalbun.
A rncslerséf!CS édcsítős:crcket nagvhan csak az
erre jogosított nagybani úrusitóknak, · kicsif)(~n /H'di!f csak a: iga:olocinnyal cllátolf r1yógys=t~rlára1"
uak s:abad árusítani .
:\ nagybani árusitóknak a 1nesterségcs é<lesítöszerckct kizúrólag u jelen 1-lirdcltnény elaclúsi úrszabúsúban jelzett cso1uagolúsokban szabad a székesfövúrosi n1. kir. pénzügyigazgatóság által kezelt
egyedárusúgi raktúrból, az eladási úrszabúshan
!'eltüntetett cgyedúrusúgi áron beszerezni . ..t gyóyys::tTf<Írak a rnesterséges édesítüs:::erekel ki:árúlau
a: igazoluányukban nlcgjelöll naaubani árusítóktól, a jelen I-Jirdetn1énu eladási drs:abásábrtn jel::.etl csornayolrísokban és az ott 1neghaláro:oll
11auybani eladási áron s:ere:helik be . .-t guógyszcrlúrak a rneslerséges édesítűs:creket ki:úrólag
a jelen !Jirdetn1ény eladási árszabúsdban jelzett
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csomagolásokban és az ott meghatározot_t ki~sii;y
beni eladási áron árusíthatják a foguasztuk reszere.
A mesterséges édesítöszerek beszerzése és el·
·id·ís•t tel·intetében egvéliként tovúbhra is az 1912:
' "
'
.
. 1 ll 6') 100/
XXII. t.-c.
végrcllajtúsu
tárgyában 1>.u1<.
<~.
-1912. sz{unú utasitás 3. §-únak Ill. pontJaban foglalt rendelkezések n1ara<lnak érvényben.

Egyéb hatósági rendelkezések.
Kezelheti~e a gyógyszertár személyes jogosítvá~
nyáilak birtokosa csődbe jutott gyógyszertárát?

:1 111. kir. Bcliiyy1ni11is:fériu1n 2-'t0.9i-'t/J9,3G--.\"f\'. s:. elvi jcll'nf(jségii uéubatáro:ata. Sz. gyógyszerész, p.-i lakos, a Il.-hez ci1nzett
gyógyszertár t•ngedélycse fellehhezéssel l•lt Polgúr1ncslcr Urnak 2U.HG·111H:JH. sz.
azon véghatúrozata ellen, an1elyben nevezettet :1
cs{idn1egnyitó vl>gzl•s alapjún gyógyszertúra kezclésl'tiíl chnozdítja l's annak vezetésl~re hatósúgi kezcliit rendel Id.
Ennek alapjún az alúbbi uéghatáro:atof hozp.-i

szen11.'.·I~·jogú

hun.

Polgár111cstcr úrnak fcnthivatkozott véghalúrozatút n1egsenunisite1n és 1negengcdc1n, hogy Sz.
gyögyszertúrút n1indaddig szen1l•lycscn vezethesse,
an1íg a gyógyszPrki~.zolgúltHtás zavartalansóga Polgúrincsler t:r 111egúllapítúsa szerint hiztosltva van.
lgy halúrozlanl, inert az 18i6: X.I\7 , t.-c. 131.
§-a értehnében a szc1uélyjogú gyógyszertúr szemé-
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Jycs iizlPli jog:t kifejezetten az engt•dl•lyes S7.l'llh-;J~·éhez kütüll jogot kt'·JH'Z t~s nlinl ilyen. y{>grl'ha.iÚ1s · túrgYa ncn1 lehet. :\ türyl•ny végreh:ijtús:'tl ké·
.
•
1el 1-t,
' ';;-il
'
pczii 2:2.:~i0/188:1.
B. :\1. sznhú\yrcndt•
kifcjczctlcn ki is jelenti. hogy a sze1n(·\yt:s ii:-h:_ii

jog a
t•ppen
jogú
ho"Y

csc'idlö111cg kicgészílü részét IH.'_lll. kcpez1. cs
ehhül kifolyólag a csiíd alatt allo szcn1cly·
gyógyszcrlúr cngcdt.'.•lyese is jogosu'.t ar~·a,
"YÓ"vszcrlúra üzleti jogosítyúnyút atruhaz\ia~~a. t:i;rc~~uészctcs, hogy a gyúgyszcrtúr útruhúzúsúhól nclún cliiúlló vagyoni l'liinyök a csüdtii1nc"cl illetik. :\ törvényhatúsúg elsií tisztyisclöjc :·1
t:>
'
'
'
szc1nl•lyjogú gyógyszcrtúr cngcde\ycsl'l a gyo~y:;zcrtúr vezctl·sétiil :1z 187H:Xl\', 1.-c. 125. ~-:1,
i\Jetiileg t• törvényhely vl•g:rehajtúsút kl·ppz(j 22.:170/
188:1. B. ~!. szú1nú szahúlyrPnde\el 21. R-a l·rteln1l·hen csak akkor 1n0Zdithatja el. h:i a gyógy:-;zc!·t:'lr vezetést• hch·tp\c1üil vagy szal~úlyl'll{•IJesC'n tiirlt·nik. illcliíh•g. i1a a gyógys.Zt'l'Pk zayarta\:1n ldszolgúllalúsú11ak akadúlya Yan.
.-\ nl. kir. l\úriúnak Pk. \'II. 29/19:17. sz. hatúrozala is ezen úllúsponl helyességét igazolja, a1ni·
kor ki jelenti. hogy vl•grchajtús. illcHílcg csüd alú
.;< •szen1t'.·ly'1o;•ú
''YÓ"YSZl'rtúr
iiz<'tnl·híil
szúr(·s·1\·
·'\.
• '
••
!'.'
r.i •.
"'·
•
nu1zó jl'>,·edelen1 ,-onható, dc 1naga a gyogy:-;zcr!úri jc.;gnsitvúny és az 1H08:XLI. t.-c. 8. ponlJúhan jelzett gyógyszcrlúri herendczl•s stb. nenL EbJi(il ;1 yiJy{u1való. hogy sc1n a gyógyszcrlúri jogosílvún·,.. sen1 a gyógyszcrlúr azon berendezése,
n1unk;1szerci, tartúlyai és gyógyszerkészlelc, arnelyek a gyógyszcrlúr iizen1ének folytatásúhoz feltét-

lenii! szliksl•gl•sek. \'{•gn·hajlús alú ncn1 \'nnhnlúk.
l('húl a csiidlü1ncg lúrgyút sen1 kl·pczhetik.
'.\linthogy pedig :1 Cs\. :1. ~-ún:ik korlútozú
rendclkezl~se csak a csiidtün1l'ghez tartozó vagyon
ft•lell n1011<lja ki. hogy a közadös elveszti kezcll·si
{•s rendclkezl·si jogút. nyilvúnvaló. hogy ha ne1n
fel olyan köriihnl~nyek. :11nelvek a
1ncriilnck
gyógyszer za\'arlalan
kiszolgúÍásál
aka~lúlyoz
nák (a közadós kifejezett rosszakarata, a c.siíd~
1il1neggondnok \·agyonjogi lcrn1észclíi rendelkezéseinek he ne111 tarlúsa, vagy összefl~rhetellen 1nagatartúsa sth.) halósúgi kezelii kirenclell'.sére annúl inkúhh nincs sziiks0g. n1crl ennek kiilön díja~
·zúsa a hilclczéik anyagi Prdekeit is sértené, dc
ugyanakkor a csiídhejutol! gyógyszerl·sz lcgeh•111íhh
!l•lft'ltétell·nek n1cgsen1111isitt'.'sl~t is jelentené.
l~ppcn ezl•rl a l\úria is fenlhivatkozotl hatúrozatúhan csak azt 11101Hlja. hogy a cséidbe jutni\
gyógyszcrtúr hatósúgi kczeliívcl kczcllethelii. dt•
nent a Cs!.. hane1n a 22.370/JRS:l. B. '.\I. sz. szahúlyrendelcl 21. §-únak.· illetiileg az 187H:XIY. t.-c,
125. §-ának cgyhcvetl•sévcl. Azaz. atníkor a csöcl
eircndelése következtében oly körü\Jnl~nvek 1neriil1a:-k fel, a1nikor a gyógysz~~r kiszolgúi:1s:i zayartalansága biztosítva nincs. Egyébként ha olyan kiiriiln1ények 1nerülnének fel a gyógyszerl·sz részérül.
a1ncly a csiidhitcleziik jogos igl~nyeinek kielégítését akadályoznák. ntócljúhnn van arról a tö1neggondnok.nnk Polgárn1cster Ural tájékoztatni, a1ni~
kor, figycle1nn1el a 22.370/1883. B. l\I. .sz. szabályrendelet 21. §-úru a hatósági kezeli) kirendelésének
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akadúlya nincs, - ha nzt Pnlgúrn1Pstrr l,ír a
fenthangoztatolt kiizl·rdeklu'il n1l•l'lcgcll•sc alapjú11
sziiksl·gcsnck tartja.
Bud:ipl'sl. l9:i7. {>yj !lO\"Pn1hcr hó 6-ún.
A n1iniszter helyei\:
!Jr . .lolian s. k.
úll:nnlilkíir.

Gyógyszer világos üvegben tartása, tartályok jel·
:zése és morphiumnak a méregkönyvbe be nem

vezetése.
- :1 111. kir. l>eliiyyniinis::teri11111i kiluíuási fanrícH
:)J(j8/ J!JSa. kih. s::fín1ú 1Jéy::és1'.

X vúr111cgye alispúnjúnak. n1inl 111úsodfokú
rcndiíri hiintctiihírösúgnak Sz.-on l\:. sz.-i lakos
ellen I\aliu1n Aceticun1 solulu111nak Yilúgos üveghen és vilúgos és 111ch.•g hclyt'n tartúsa. pincében
a gyógyszc~rck signalurúinak rossz volta, a 1norphiu1u napi adagon fcliili n1ennyisége kiszolgúltu·
lúsúnak a n1t·rcgkönyvhe be nen1 vezetése. a rnagúnyvényn~·ilvúntarló könyvbe sok recept he ne1n
vezetése 1niatl a 215000/lnaa. B. :\I. rend. :J. ~-a.
a 220.000/1fJB3. B. :\I. rt'IHL 5. pontja, a iiOfJ/lfJ35.
B. :\I. rend. 1. ~-a és az 187H:XI\'. t.-c. 7. ~-a
alapjún i11dilott kihúgúsi iigyben .J. vúr111cgye alispúnjúnak 1H3H. évi június hú i30. napjún 10,55/
l Ha(). Jdh. SZÚlll alatt hozoll lllÚsodfokú ítéletét a
ll•rhclt fellebbezése folylún fcliilhírúll:un és 111eghozta1n a következő véu:ésl:
A tnúsodfokú ítéletet és az annak alapját ké-

elsüfokú ítéletc_t incgscn1111isíte1n, az eljárás
és új clsüfokú hatúrozat hozatalúl
rcndele1n cl.
J1feuokohís. Az alsófokú íl~~~clc~~el nz~r~ k~llell
. '"._.„n 11 nísíh~nenl. 111erl :1z a\soloku rcndon buntl~
,ue:-o'''"
• ·
1· 1 l ·1 ·
'
tiihírúk íll·leteikct a lényallus poll~~s e < e n .. e~: ~s
111 ea:Hlapílúsa nélkül hoztúk n1cg. I er 11e 1t 1JUl10SSl~
" "t011'ryanis
a vizsgúlalot lcljcsíti,í vúrtnegyci tiszli
0
t>c
· ' · 1
·11 e l vc
fiiorvos
últalúnossúghan lcll n1ega'11 ap1tas:u,.
,1 t;p111kn::1k últalúnossúghan lett vallo1na~a1. t~lnp
jún úllapítottúk n1cg ané.lkül; h~ig.y a „1u.~1agas~~k
tényleges fennforgúsa a v1zsgalat1 Jcgyzokonyvbol,
vu"\' a tanuk val101núsúból n1egúl1:1píthuló lenne.
·\ J\r J·i·icl·"1sú :\l·1"var Gvógvszerkönvv ugvanis a
~{alii;1n \. _:\ct:l. s<;t.' ~itarfá.„·~ír;,- nt.'.·zvc aÍ~kl·nl. rendc.1·
kezik. hogy az .. siitl·t t.'.·s hüviis helyen tartandó'",
Ez a· rendelkezés az1>nban nen1 kíYúnla fcllt"llenül
azt jelenteni, hogy az c1nlítclt készít111ény .,sötét
üvegben·· !artass{·k cl. nH:rt ehhL~n az cscliwn :i
gyógyszerkönyv ~ tniként n1ús helyt. is ki·
fcjezettcn „sütl·t üvegben" v:iló l'llartasl rendelt
volna cl. A hiivi\s helyen való \artúsra nl·zvc n1cg·
jegyzcn1, hogy húr a 2U0.52?11H:l:l. B. ~I. sz. rendelet 1:·L ~-únak 1. bckezdese knnond.Ja, hogy •l
híívüs he\ve11 lartandó gyúgyszerekel a pin('(·IH·n
kell cltart;111i. úgy a Kaliun1 acel. sol.-hól, Illil'.I
l"'\"l•I) hüviis helven lartancló gyógyszPrekbiíl (s1r~jJok. kcnöcsök,· feslvényck slh.) egy-egy úllvúnyedényrc Yaló 111ennyiségct últalúhan ininden gyúgyszcrt"ttrban a gyógyszertár helyiségében szoktak tartani l·s legfeljebb a nagyobb készleteket szoktúk
a pincében elhelyezni. :\lcgúllapítandó tehát, hogy
, 'í
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larlt1 ll-t'
kúsos úllvún ycth" nyrl' valú nu•nnyist~gt~I
1ne1H1yi,·il:íg os <'.·s nH.•\eg helye n, vagy a gyóg yszer
ta-c.
halacl
111eg
et
sl~g a 1nege ngede tt llH.•nnyisl·g
a viz~
A círnké l.:re né.:uc az ílélel , illctii leg
:íll1.l_azl
gban
nossú
últalú
csak
gúlati jegyz iikön y
jók„.
pílja 1neg, hogy a „pinc ei signa turúk ncn1
(2fi0. 520/
Az idevo natko zó rende lkezé sek szerin t
a szc1·ek~'.t
1H34. B. :\I. l2. S. 3. hek. és 13. 8. 2. hek.)
oly 1nújelzés sel ell:.í.tott edénv bcn kell eltart ani
larlúl yra
~lon, hogy a chnk ék ]ól olvas hatók és a
rül az öszjól erüsí tettck legye nek, :.izaz az edény
nek köny legye
ne
ól
céljúh
szell' veszt és clkcri ilése
lehúl
n
nyihc
Ainen
tók.
olítha
cltúv
nven
a
ja eHiad
éhen
hezés
felleh
a;nin t azt terhe lt a
az edény
pincé ben lcvij tartúl yok jól oh·as h:ltó és
cllútv a, ez
11\·akúra rúcrií sitctt signa turúk kal volt:i k
pontj úl'Ücn scnl a rende lkezé sek bctar túsa sze1n
) ki~
teheti
nen1
l
onthó
zc1np
szaks
pedig
hül, seu1
fogús .
nl·zve
.-\ vúd túrgy úvá tett harn1 adik kihúg úsra
jcgyz iíúlati
rvizsg
szertú
gyógy
a
leg
illetü
az ílélet,
bi11n1 11ak
köny v a küvct kezök ct 1nond ja: ,.:1 n1orp
!Jllfle
napi adagon fcliili 111ennyiségc a 111érc[J/;:ÖI1 gy-

tkozó an inegjc
bcvcz t•f1n' 11c1n Dolt." Erre vona
e nézve
zcn1, hogy n 111ércgköny,·hc való bc,icg yzésr
k l;),
§-úna
7.
let
rende
sz.
:\I.
B.
L
a 260.510/H:3szerin t a
pontj a intézk edik, Ezen rende lkezé s
reszte s szerről a
belső haszn álatra rende lt kétkc
adago t túlha ladó
napi
legna gyob b egyes vagy
a 111éregki.inyvbc
k
vénye
tott
kiállí
ben
yiség
menn

lkezé s téhcvcz etend iik. :\Iint hogy az idéze tt rende
rcndclkczé~
vedés ekre adott alkah nat. az idéze tt
gészség1n:ig yarúz atúra nézve - nz Or.<;zúgos 1\.iize
utún
úsa
allgat
1ncgh
iigyi 'I'anú cs véle1 nényé nek
kczlik bcn:
kövct
a
1
adtan
tot
arúza
1nagy
alos
hivat
nézve a
A 1nére gküny vbe való hejeg yzésr e
15. pontj a
2fi0.510/1H3-L 13. J\f. sz. rende let i. ~.
hogy kél
intézk edik. Enne k helye s t~rtclinezése az,
orvos últal
keres ztes szt•rn ek rende lése e.setén :iz
kell 1neg111egadott ponto s haszn álati utasít úsból
a legúllap itani azt, vajjo n nen1 halad ja-e n1cg
yiség ,
rnenn
n
az
t
adago
napi
,-agy
egyes
nagyo bb
vesz
alalt
nap
egy
e
illetv
íln1it a beteg egysz erre,
egyes vagy
h
gyoh
legna
azon
s
csaki
a
lfogv
Enné
..
he
álatra rcnnapi adago t tülha ladó és hclsii haszn
i rcndeh·t.>dell kétke reszte s szerr öl kiúllí totl orvos
vbe :-;zaki.iny
rnéreg
a
l·s
ni
atarta
nyeke t kell vissz
rnagyar:í.húlys zerüe n hevez etni, an1cl yek a fenti
úllapílhutóznt szeri nt a haszn úlati ulasítii<;hól 111eg
legna gyob b
lag túlha ladjú k az egyes . yagy napi
Példa kép L'n1líljiik. hogy ezek szerin t
adago t. 'JO/o-os
Bcn1 ,·ezet endéí he a 20 gl' üsszr nenny iségíi
pld. :-l-szor
eh·c
hcvét
ha
r.
akko
se1n
lclat
phino
111or
. noha
napo nta 20 csepp et rende l helöle az orvos
n1orp hin
az orvos ság üsszinennyi.ségl~ben -10 ctgr.
k idcj('n
fogla ltalik :· :\ hivataln~ rn:.ig yarúz at anna
sületn ek is
n '.\Iagy arorsz úgi Gyóg yszer ész Egye
talos I\:özn1cgk íildet ell és az Egye sület azt „Hiva
ki>zzl· is
10-t~n
s
úprili
lHilf>. {·vi
1t~n1ényei"-hen

:::. Eyye~
\{'llc. ( L<is<l a Jf<t[J!J<trors.:<Íyi f;yóy!Js:crés
s:á11ui2.
éP{.
l.
ei11ch
'1néuu
:difcl fli11ata!o.<; l\6-:::ll
s {1ltal kiiiorvn
lisztif
u
hogy
.-\z.
.
dt.)
oldal
1B.
11ak

.Ifi

l"ogúsoll vt~nyekre h·!írl 1norphinos gyógyszernek
· ·-- a heleg últal L~gyszcrre vagy 1 nap alatt bevett 111cnnyisége -- a hasznúlali ulasítús alapján
1negúllapílhalólag - túlhaladja-e a 111orphinnak
legnagyobb egyes. illcUilcg napi adagját, a vizsgúlati jcgyzökönyv, illetve L'g!·éb adatok hiúnyúhan
ncn1 úllapítható n1cg, dc a fcllehhczés szerint ez a
n1ennvisérr a 1naxin1úlis adag alatt n1arad. A
:l09/1Ü3i>.1:' B. ::\I. sz. rendelet 1. l·s ·L §-ai alapjún
:1 1nagisztrúlis n1agúnvényekel a gyógyszer kiszolgúltntúsa alkalrnú\·al a gyógyszen:sz a vl·nynyilvúntartó könyvbe tartozik bevezetni. Ez -- egyéb rendelkezések híjún -kötelező a gyógyszcrl·szre akkor is, ha az orvos a vényre esetleg azt írja
rú. hogy „útíron1 a \Iúv. vagy O'fl-ra'·. A vl~ny
a kiszolgúllatúskor való hevczl'lt'sének chnulasztúsa ugyanis n visszaéll•sek elkövett•s(•l lenné leheliivé, illetőleg a rendelkezések bclarlúsúnak el\eniírzését tcnIH~ lehetetlenné. - Az t~ljúrús sorún a
\'Úd túrgyúvú tett k.ihúgúsok \l•Hyúlladéki cl0nH·i
pontosan rnegúllapítandók l·s a hizonyílús fenti0k
!'igycle111bevételével folytatandó IL'.
Erről Alispán l'rat az 19;)(). Pvi augusztus h{i
~U-ún l:J5-1/193G. !dh. szún1 alatt leli jelentésl·rc
értcsílc1n l·s az iratokat lo\'úhhi eljúrús végt~ll lckiildö1n.
Budapest, iu;·\7. évi fcbruúr hó 5-t'.·11.
A n1iniszler rcndcletl·böl: olvashatatlan aláírás

s. k. ininiszteri tanácsos.

12.17/19:1(). kih. sz.
Végzés.
Fenti III. fokú végzést kiadon1 jelen \·l·gzéscnunel hitelesített n1úsolathan K. sz.~i lakosnak.
Sz., 1937. VII. 7.

Olvashatatlan aláírús s. k. \'. fogaln1azó, rh.bíró.
A gyógyszertári vagyonérték megállapítása.

A 1Iagyar l{irályi l{özigazgatási Bírósá,r
t)
26.,138/1937. P. sz. ítélete. A. vagyonadó n1egúllapítás{1núl panaszos últal
kifogásolt az az eljúrús,
hog!· a gyógyszerlúr utún az adóalaphoz külön vellek fel gyógyszertúri liíkcérll·ket l·s kiilön
iizen1i tiíkeérlékcl, llelves, n1crt
lL (). 29. -~. (li bek. 5. pontja szerint
a ,T.
a gyúgyszerlúrak ti)keértéke tiíkcvagvon. ·
-I-f. (). 28. S.
Etliíl tehát kiilönhözik a ,1.
(l) hek. 2. pontjúban e1nlített üzleti iizenli ttikl'.
A .T. , •. i'I. Ö. 38. ~-a is külön az lizenti töke.
1níg a :J9. §. külön a lőkcvngyon L~rtékénC'k
a llH!gúllapítúsúról rendelkL•zik.
.Ezcl~n~l fogva az . _19~14-. évi ,·ug,vonadúalap
1JJegallap1lasa .szen1pont.1ahol is a l·L000/1911-L P.11.
sz. rc.1~,d:. 9. ~-{u:a~;:, a .1.
II. (). a9. R· (:3) bck.hez t11zott utas1tas (2) bele-érc való hivnlkozús
1nellett intézkedő és kifejezetten a gyógyszertúrak
tökeértékét c1nl ítő rendelkezését is „
esak a tiike\·agyon ért{okelésér~~ lehet vonatkoztatni.
Budapest, 193i. 111árcius 11-én.
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A gyógyszertárak vasárnap délutáni zárórája.
-

Pest-Pilis-Solt-Kiskun \'úr1ncgye Alispúnjúnak
:J2.511/193i. l~ig. sz. rendelete. (\'ala1nennYi júrús Uíszolgabirájúnal~. Ill. város
Polgárn1cst~crénck, községi Elöljúrósúgnak és I·latósúgi orvosoknak)
Konkrét cscthiH kifolyólag 2fi0.il 10/ 19:3-L B.
::\l. rendelet 9. ~-a t'.·rtclnu'.•bcn 1ncgcngcden1. hogy
nündazon községckhcn, ahol csupún e~y gyóg):szcr_lúr 1nüködik, vasúrnap délutún a gyogyszcrtar az
alúhhi fcllétclek 1nellctt tartható zúrvtL
;\ "Yó1tyszcrt'.·sz köteles a községi, illetőleg :1
ki'iroryo~-t ~~ rögtöni scgélynyujtúshoz sziikségcs
"\'Ó"YSzerckkeL ki.Hszcrekk~~l t'.•s injekciókkal clí':;itni: esetleges júrvúny fellépése esetén, dacúra
ezen últalúnos rendeletnek. a gyógyszc_rtúrak :1z
1K7H. l•Yi XL. L-c. ~){). ~-a l~rtelntl•ben yasarnap delulán is n\'ilYa tartandók.
Felhi~«llll ,·a\n111ennyi hatósúgi orvosl. hn u
gYÓ"YSZertúrak yasúrnap délul:'tni zúrYatarlúsúYal
k'ap~~olathan l\SZl'e\'Úlcliík 1nerii\nc fel. azt a 111.

Rugalmas

ll.
kísehb "sériiléscknl~I a lt•galkahnasahh, nyujthatú
gyorssehkiltés,
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Budapest.

kir. liszti föorvos útján vcle111 haladéktalanul közöljék.
Budapcsl, 1987. július 1.
nr. l~rdélyi, alispán.
A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetével
kötött Gyógyszerszállítási Szabályzat.
·A l\Iagúnalkaln1azotlak Biztosító ln!l•zc\l·11l'k
(fntézet) biztosítotlai és csalúdtagjni {igényjogo·
sultak) rész(•rc szüksége.s gyógyszereknek (gyógyvizek, túpszcrek, sz{>ru1nok is) a l\Jagyarorszúgi
Gyógyszerész Egyl'slllethcn (Egyesület) l's a Budapesti Gyógy.szcrl>sz 'fcstiilcthen ('fesli.ilet) tön1öriilt
nyilvános gyógyszerlúrak últal történü kiszolgúlta!úsa i\letöleg azoknúl beszerzt'.•sc az alúbbi pontok·
han foglal! szahúlyzat érteln1l•hcn történik.

!.
1. :\z Inll·zct az igényjogusullaknak a szliks{'ges t'•s a \'(•nykÖn\'vben a körzeti orvos úllal re11~lell gyógysz~rekel az Egyesület. illetöleg a ·restü-

let ktitelt'.·kl·he tartozó nyilvános gyógyszcrlúrakhól
szerzi IH:. A Cito vagy Slatiln jelzésii vt'.·nycn rendelt gyógyszer, küt.szt'r. gyógyúszati segédeszköz :i
ft'nnúlló tör\·én\·ek, rendelkezések érlcltnéhcn húr1nelyik nyilvú1;os gyógyszcrtúrhól heszerezhetií.
Ahol a gyógyszerszállítús az Egyesület Yagy a 'I'estiilPl kötel{·kt'.:he tartozó gyógyszcrtúrak útjún nen1
biztosítható, az Intt'·zet arról az Egyesület vagy ~
Testülel kötelékébe nc1n tartozó gyúgy.szt~rlfira\,
úljún is gondoskodhatik.
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'.!. Az Eg~·csiilcl Ps 'l\•stiilet arra kötelezi lagj:lil. hogy a gyógyszereket a !-izahúlyz:il értchnt"bcn
szúllítsúk és szún1Júzzák.

II.
1. :\z Intézet iucgtillja. hogy a kürzctí kezt•Ji).
orvosok a betegek részére gyógyszereket szolgúl·
tassanak ki, lovúhhá, hogy a gyárakban. áruhú·
zakhnn slh. történö rendeléseken a tagok részére
irott vények összegyiijtcsscnck és v:llamely gyéigyS7crlúrba irúnyittassanak.
2. Azokat a g_•tógyszcrcket, inelycket az Infl'·.i:cl rendellíintézell~hen és kórházáb„~n rcndellck. :i
húzigyógyszcrtúr szolgáltatja ki.
:-L 'filos az olyan vényt a húzigyógyszertúrha
ul:dni l>s olt elkl<szítcni, :nnclyel körzeti kezclöoryos írl. :\ f(íorvosi cllent'irzl·shcz kötött vényt az
igl•nyjogosultnak a feliilvizsgúlat, illctölcg a gyógyszer szükségességének 1uegú!lapitúsa utún a gyógyszerek nyilvúnos gyógyszertúrban beszerzése céljúhól vissza kell adni.
·!. A fekvőbeteg részére írt vl·nyl fiiorvosi
1dlen_icgyzésre a hcteg hozzúlartozója. vag~· n1ús
111cgbizoltja viszi. A 111egtürtént ellenjegyzés ulún
a gyógyszer szintén csak nyih·únos gyógyszcr!úr!Jan szerezhető he.
5. A.z Intézet az igényjogosultakat a vénykönyv
tudnivalók rovalúban rigyC'hnezteti, hogy a körzeti
kezcliíorvos últal rendPlt gyógyszer csak nyilvúnos
gyögyszertúrli:111 szert>zl1('tc') IH.',
ü. 'filos a húzigyógyszerlúrhan olyan üsszcté-

telü gyógysiert rendelni, 111elyet nyilvános gyógyszertárak ne1n tudnak elkészíteni.

Ill.
.:1 fl!JÓ[!!JS:t•rtcírak és f!!JÚgys:erek kiszolgáltallisánál az alábl1i rendelkezéseket kiitelcsek megtartani:
. a) Osztatlan porhoz kivéve a nedvszívó,
levegiin hon1Jó szereket, a szen1 és sebhintö gyógyszereket doboz csak akkor adható, illetöleg
szún1íthaló fel, ha azt az orvos vagy a gyógyszerek kiszolgúltatúsát szabályozó rendelet előírja.
l>) Pilula, supposiloria, globulus rendelésnél,
ha az orvos a vényen a vivöszer Inennyiségét netn
jelöli n1eg, hanc1n a helyett „quantun1 satis" jelzést használ és ha az alkatrészek sziikséges n1eny11yiségct 1negengedik, a pilula súlya darabonként
n.20 g lehet, a suppositoria készítéséhez <larabonkl>nt legfeljebb 2 g, a globuluséhoz pedig darabonként legfeljebb a g Butyru1n cacao használható
fel és az úr e szerint sz{unítható.
e) 1-Ia az orYos a rendelt anyagok súlyn1enynvisl>;,eit
nen1 olvashatóan írJ·a fel, a vonatkozó
•
b
nliniszleri rendelet szerint kell eljárni.
ti) A gyógyszertárnak
n1inden olyan vényt,
:unelven az orvos körbélyegzője hiányzik, a
sl'lli1n" \'<l"V a .Cito" jelzésiíek kivételével -~'.is~za kell ~;tasil:.~;li, n1ert értéküket az Intézel
nen1 fizeti n1eg. lla a körbélyegző a „Statim" vagy
„Cilo" jelzésíí vényekröl hiányzik, a gyógyszertár ezeket az orvossal utólag lebélyegezteti. A sze·
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n1élyi a<laluk hiúnyussúgúért az egyébként sznbúlyszeríícn kiállított vénynél, :iz orvos felellís.
t') 1. Az Intézel a hclügy1niniszterileg jóv:·l·
hagyott gyógyszerrendelési úttnutató alapjún az
Intézet terhére rendelhetli gyógyszerek jegyzl•két t'
szabályzat' hatúlya alá tartozó 1ninden gyógyszer·
tárhoz eljuttatja, de azoknak icHíközi jcgyzékél
(körirat) is 1negkiildi. I~ 1negúllapo9.ás alapja a helügy1niníszlcr által jóYúhagyoll gyógyszerrendelési
út1nutató l·s körirat. Az út1nutalóhnn fel nen1 sorolt
gyógyszer - a „Statitn'; yagy „Cito" jelzésií ren·
delés kivétell~vel - az Intézet lerhl'rc csak fíiorvnsi alúirússal l·s hélyegzt)v(•l ellútott v(~nyrc adható id. Az Intl·zet a füorvosi alúírúsra jogosult orvosok ncv(~t és hélyegziiik alakját az érdekelt
gyógyszertúrakknl közli.
2. Ila az or\·os n főnninsi cnyedélyhr::. kiilölf
gyógyszer vl'nyén az erre vonatkozó figyehnezh'tést, vagyis .,füorvosi cngcdl·ly sziikségcs" . . .fiiorvosi engcdl~llycl" szókat elhagyja, a gyúgyszerl a
gyógyszertúr az Intl·zcl terhére kiadhatja.
a. A gyógyszcrlúr olyan vl•nyrc, a1nelycn :t
„ftiorvosi engedély szüksl·gcs;'. vagy a . .fiíorvosi
cngedl·llyel" szók szerepelnek, dc t1111elyr()l a ftior·
Yosi aláirús t.'s bélyegzü hiányzik, gyógyszert nc111
szolgáltathat ki. Az ilyen vény értékét az lntéz1~t
í11:1n téríli 1neg. llasonlóképcn ne111 fogadható cl
az olyan vény .se1n, an1elyen Yagy a .,főorvosi en·
gedéllycl;. vagy a .,fiíorvosi t~ngcdély sziikséges"
szók út vannak húzvn. az Intézet az ilvcn vén\"IT
kiszolgáHatott gyógyszer értékét csuk i~kkor té.ríti

111t·g. ha a kihúz:'1sl az 1;rYos a 1naga alúirúsúval
iguzolja.
f) :\z olyan vényre. a1nclvc! az Intézet rcn<le~
liiinlézele {dlított ki t~s a1nch:en !\•! \'an tüntcl\'l'
hngy ,.csak a húzigyógyszcrÜ1rhnn szerczhctü !Je"'.
!ilns gyógyszert 1núsutt kiszolgúltatni és az ilyen
Yl~nyrc kiszolgúltalotl gyógyszer értékét az lnl~Z>.!l
nen1 tl·ríti n1eg.
!f) 1. Kötszer l·s gyógyúszali
segédeszköz ~\Z
Jntl·zet szútnlújúra csak akkor adható ki, ha ;1z
or\'OS a vényen a „Cito" vagy „Stali1n" jelzést
l1asznúlta.
2. 1-Ia az orvos vala1ncly gyógyszerküHinlegcs·
sl•gböl az eredeti gyúri cson1agolúsban forgalon1·
hnn· levi) 1nennyisl•g1n~l kcvc.sehhet rendel (pl. 'fonogen, Adigan, slh.). azt ne1n .szabad drúgúbban
sz{unitani. 1nint an1ennyi a rendelt n1cnnyiséghez
legközclehh esií ugyanannyi, vagy annúl nagyobb
n1enyisl·gct tartal111azó eredeti gyúri cso1nagtll:'1s ."1
készítn1l·ny úra.
:·L ~!inden gyógyszerkülü11legcsséget, túpszert.
„Cito" vagy „Staliln" jelzl·síí kötszert, ha az orvo:-.
a vényen a 1ncnnyist~get, nagysúgol l·s 1nérlékct
közclehbrül n1cg ncn1 jelölte, csakis kö::.foryalo1nlH1T1 lcllii h·ykisebb cn'dcli cson1ago!áshan szabad
kiadni és fclszú1nílani. A gyógy.szertúr ugvanabból
a gyógyszerkiiliinlegességhGl egy vényre J~ét dar,1·
bot csak akkor szolgáltathat ki. ha az orvos a
darabszá1not szúnunal t!s hetüvel is kiírja, ha a
d;irnbszún1 bctiívcl nincs kiirva, az ln!l'zct akkor
is csak egy különlegesség úrút téríti 1neg ,ha az
or\"os a vPnyen szún11nal köt darabot rendel.
1
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4. Azt a gyógyszerkí\lönlegességet t~s lúpszert.
ideértve a főorvosi ellenjegyzéses vényen rendeltel
is an1ely közalnpi". vagv „pénztári" cso111agolfis„
1J~ 1n is i·o;galo1nban. van: csak ebben a csomag:ihisban szabad kiadni és felsz{1111ítani 1nl>g akkor is.
ha az orvos uz erre vonatkozó rendelkezést a \'Ú·
nyen ehnulasztotta.
h) A vegyileg egységes hivatalos gyógyszernél
az Intézet nen1 írja cl<'i a készítő gyár n1egneve~
zését, - dc a ne111 hivatalos egységes összctételii
gvógvszernél csak az árban legolcsóbb gyúri késZítn~ény úrszabást fogadja el. A Nostra elnevezé:;.
gyári n1egjelölésnek nen1 tekinthető. A 2\lagyarországi Gyógyszerész Egyesület egyelőre rendszeresílelt Noslra kon1prhnátúinak 111egadott árait !1
gyógyszerészek a szátnlázásnál betartani kötelesek.
1

IV.
1. Az Egyesület és a 'resliilet kötelékébe ta:·tozó gyógyszertárak az ú!taluk kiszolgúllat~tt
gyógyszerekröl szóló vényeket havonkint szúmlazJ( özgyógyszerellú tús

Orsz. Társ. Bizt. Int.
Osszes hetegpénztáruknúl.
SZABADON

sol.

amp.
tabi.
supp.

RENDELHETŐ'

LA NA Cl A R1N = Chinoin
digitalis lanata l<észitmény.

zúk. :\ szún1l:íkat n1i11d<'11kor a hún:ip ulolsö nap-

jún kell lezúrni. lla az egy havi szú111la nyers
iisszege a 20 pcngöt ncn1 haladja 1ncg, egyszerre
tühh, dc legfcljchh húro1n havi vény szán1lázható,
de ezt akkor is havunkint kell csoportosítani ·~~
havonkint kell külön-külön összesílcni. A. szán1lúkal :1z Intézetnél a gyógyszerek kiszolgáltatását
· köveU..i hónap 6-ig kell benyujlani. A. Budapesti
Gyórrvszert'.~sz 'fesliilel tagjainak az Intézetet terheli)
~:n:óg'\·szersz{unlúit a Testület titkári hivatnln
~vujija be 1ncgfelelü összesítő kin1ulatás kíséretéhén, .a gyógyszerek kiszolgáltatását követ~ hónap
8-ig.
2. I:Ia a szá1nla benyujtási határi<lejél a gyógyszerész ehnulasztja és mulasztását elfogadhatóan
n1er1 rlen1 okolja. a késedeln1esen benyujtott szán1la
kifhetésénél az .Intézetet az e pont (i) bekezdésélien 111egszabotl határidő ne111 köti.
3 . . .-\.. szún1la ürlap alakját, a sz{unla kiállitásúnak 1nódját az Intézet és az Egyesület, illetőleg a
'festület közösen állapítja rneg. A. szá1nl:íhoz csatolt vényeket a vonatkozó rniniszteri rendelet szerint kell pontos árszabással ellátni.
4-. A. vényeket nün<lig csak az a gyógyszertúr
szán1lúzhatja, an1ely a gyógyszert kiszolgúltattu.
5. 1\ közgyógyszcrcllútús, illetülcg az állan1kincstúr terhére rendelhető gyógyszcrkülönlcgességck és a ncin hivatalos gyógyszerek árszabúsúr.i
vonatkozó 1niniszteri rendelkezések az Intézel ter·
ht"re szóló ilyen gyógyszcrrcnclelésck esetéhen kötelezők.
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.\ Yiclt·ki ''Yó•ryszt>rlúrak az Intézel javúr:1
n. o.
11
•
1

•

a vényszerlíen (1nagislralitcrJ„ rcn{.c l _gyogyszcrc ':,11.·sz·ili.'isi
5°/o. az:tz <)\ szazalt•k.
a buda„ '. ..-u"'tllól
<
•
• •
1
pestiek 70/0, azaz Hl>l szúzalék penztart .. cnge( ·
niényl adnuk. A hn,·011kint 20.- P nyersosszt•get
1neg nen1 haladó gyógyszerszú111la után ez az en-

ncn1 júr.
"cdn1énv
0
7. Az Intézel a szú1nlút a 1ncgfelelii cngcd1nén~
a szú1nla hcnvujlúsútól sz{unított la
le ,· 0 n<'<1•s·t• ul"1n
<
•
11
1•
'J- . f
('l'izcnöl) nap alatt, de _lcgi~clje ) > a. _1011:1.1~, .~'.>-!~
köteles kifizetni. lla a sza1nlal hcnyu.1to _gJ.~t:i~sze1!úr io"oS képvi.selüjének (tulajdon.os, bcrlo, gondnok) ~zeniélyc irú1;~ k~tség. incri~lne fel, azt •_1':
Egyesület vagy a „ I estulc.l. igazo~J~':
Bu_d;'1pc;!~
Gvó"vszcrész 'festulet lag.itunnk g) og? szersz,1n1l,11t
a;, 17;tézcl a 'festiilet titkúri hivatala altal bernutalotl i>sszcsílii kiluulnlús alapjún az esetleges l_evonúsok felliintt>ll•sé,·el a 'fesliilet titkúri hivatala!1ak
c"V i.isszcghcn utalja ki. a1nely :~7:. eg?'e;<; „gyogys~~rlárakat n1egilletii ilsszeg(•k k1itzelescrol gondoskodik.
.
8. Az engc<l111ény akkor is jár, ha a g~·og!:
szert az igén~·jogosullnak n1cghizús va?y kolcsonüsst~g alapjún az 1927:XXI. t.-c. Oa. ~-aban xnegjclölt n1ús intézeti orvos '"'.1gy kPzc\{~sscl 111eghizotl
netn intézeti or\·os rendeli.

·:\„

v.
tla a henyujlotl szú111la a szún1szcrü összeg~
zés vany az ú.rszabúly sze1upontjúból lényeges lnfoi/ús :~lú esik. a kifizel{•st az Intt~zet n1egtaga<l-

hatja t~s a gyógyszcrtitr!úl :i ,·{•nyí•k újahh Í's hclves úrszahvúnyozúsút l~s új szú111!a hcnyujtús:í.t
IZüYclelhcli. I\.ifogús alú esik a szú111la akkor isi h,1
a ntcgúllapodússzcríi szútnlúzási rendszertiil cl!ériicn ,·an kiúllílva.

VI.
A sz{unlúzotl vényeket a gyógyszcrtúri hélyegziíyel le kell bélyegezni és az árszahvúnyozó gyógy·
szerl·sznck az ársznhúst alú kell írni. Az olyan vényeket, a1nelyckröl e kellékek hiúnyzanak,' az Inll>zct pl>tlás v{•gett visszaadja.

VII.
1. Az Intézet a ,·énycket l-s szú1nlúkat felül·
vizsgúlja. A 1negúllapítoÚ sz{unszeríí és úrszahúsi
különbözet a gyógyszerlúr köYetkez() ha"i szún1·
lújúnak kifizell'sénél kerül clsztunolúsra. A hih:'tsan úrszahványozott vagy sz{unszerííen hibúsnak
nliníisített vl>nyckct az Intt·zet gyógyszertúranként
külön csoportosítja l·s azokat az érdekelt kiví111súgúra betekintésre húrrnikor rendelkezésre hocsújtja.
.-\ különbözetek levonása ellen az Intézetuél a lc\'onúsok közlésétől szárnított no napon belül lehet
f('lszólalni. I~ határidiín túl érkezii felszólalúsokat
az Intézet ne1n veszi figyelen1be. I·Ia az Intézet vultunelyik gyógyszerész sz{unlájúból a gyógyszertúrúhan alkaln1azott szernélyzet utún fizetendö túrsadalornhiztosítási járulékt;ak hútralékos részét levonja, a gyógyszerészt értesíti, hogy ruely idöre
esedékes hátralékos járulék fejében n1ilyen összei..:et vont le.
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'...!. \ra\:1nH•ly gyógyszt'rlúr t11lajdo11úban vagy.
bérletében hcúllott vúllozús esctt!n az Intézet a
gyógyszcrszúllítúshól kifolyólag jogszcríícn n1cgúllapított szinnszcrii és úrszabúsi különbözet cíInl>n fcltnerült kiiYe!elésekct az adós gyógyszerész
jogulódjúnak szún1lújúból, az niúbbinak hozzújú
rttlúsa nl·lkiil is --·- a jogcín1 Incgjclölésé\'cl levonja.

Vlll.
A gyógyszcrlúr a neki n1cgküldött or\'osi néY·
és lakásjcgyz6k alapjún a nála {•rdcklödő igényjogosultnak az orvosok lakúschnc, a rcndelőjiik
hl·lyc l>s a rendelő órái felől fclvilúgosítást ad.

IX.
Az Egycsiilct és a 'l'cstülct a kebelébe htrtoz1)
gyógyszertúrak gyógyszerkiszolgáltatúsának halékony cllcniirzésl~bcn az Intézetet tá111ogatja. At.
Egyesület és a rrcstiilet a inaga részéről is gondos·
kodik a szahúlyok és a szahúlyzat szigorú 111egtartásúról és a 111egszegések 111cgakadúlyozúsúról.
Az Intézet nlin<len n1egúllapitott szabálytalansúgot
HZ I.i:gycsület vagy a 'fesliilcl tudo1núsára hoz.

x.
A. gyógyszcrtúrnak a vényre n1úsl. n1int az
orvos últal rendelt gyógyszert vagy a rendelt
1ncnnyiségnél kevesebbet vagy tnús tisszetételii

gyógyszert kiadni tilos. A. vényre nui.s gyógyszer
vagy cserecikk az igényjogosult kívánságára és
költségére sen1 adható ki. /\ gyógyszerésznek vagy

a gyfigyszl.'rlúr alk:i!Bu1z11ttjúu:ik akúr az I11tl•zet.
akár :1z Orvosok 1nííkiidését hírúlni, a rcndt:.d\
gyógyszer gyógyhatására 1ncgjegyzést tenni, vagy
a rendelt gyógyszer helyett n1ást ajánlani tilos.
'filos végül a gyógyszerlúr tulajdonosának, bérll'.ijl>nek, kezclüj{~nck, alkahuazottjúnak az ig{•nyjogosult, tovúbhá az Intézet alkaln1azottja vagy az ln.ti:izcttel szerződéses viszonyban vagy húrmiféll'
szolgálati viszonyban álló egyén részére a gyógyszer kiszolgúltatűssal kapcsolatosan jutalékot, ajándékot, visszatérítést vagy egyéb enged1nényt vagy
előnyt adni vagy igérni.

XL
1. Az Intézet a szabályzat alapjún történő
gyógyszcrkiszolgúltatúst hár1nikor ellenőrizheti. E
célból a terhére kiszolgúltatott gyógyszerckröl
szóló s a gyógyszertár hélyegzöjével ellátott vénye·
ket igazolt inegbízollja útján a helyszínen. a
gyógyszertúr iizen1ének n1egzavarúsa 11élkül, útviz<sgálhatja és az intézeti vény vagy a n1ár elkészített, dc iuég ki nen1 szolgáltatott gyógyszert elis111ervény ellenében elviheti.
2. 1\ gyógyszerkiszolgáltatás ellení\rzése célj:1hól a gyógyszertár az Intl~zet igazolt nH:~gbizottjti
nak a gyógyszert kiszolgáltatja. Az átvett gyógy~
szernek kb. a felét ellentuinlaként a gyógyszerlúrhnu vissza kell hagyni. Ellen111inta visszahagyásu
a gyógyszerész kivánsúgúra sem n1cllözhetö. Aiintaként elvitt gyógyszer tartályát, burkolatát a
gyógyszertár pecsétjével lehetőleg
spanyol-
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vins!-izal -::-. az elle111ni11l{1l pedig az Inll·zet fH'·
csétjéYel kell lczúrni. Pecsétviasz és pccsétnyo1nú
hiúuyúban a burkolat ragasztússal is lczúrható. De
a ragasztús helyét 1nind a gy<igyszcrl·sznck, 1nind
az intézeti n1cghizottnak. szükség szerint tölih hL·J\·cn is lintúval történö névalúírússal út kell írni.
.\ n1intayételrö! nz inlézcti 1ncgbizotl jcgyzc'íkönyvt•l készít, :unelycl a gyógyszcrl·sz alúír és a gyógyszerlúr bélycgzc'íj1."vel cllú!. A n1inlavélcli cljúrúsnak gyógyszerész részl'riil türh"nii szún<lékos 111eghiúsílúsa a gyógyszerszúllítúshól kizúrúsra okot
szolgúllató eselek1nény.

XII.
1. I·Ia a gyógyszctúr tulajdonosa (hl·rlííjc, kczeliíjc vagy alkalinazollja) e szahúlyzat hatúrozalait l·s az abban 1negúllpílott kötelczettsl~gPkct ;1
K'! úgyszerek clkl~szítésére, kiszolgúllalúsúra von:1I·
kozó törvényes rendclkezl•sekel 111cgsl·rtelle. az Inlézt~l a gyógyszertárai illcl\·t• lulaj(,lonosúl (hl·rhijl·t vagy kezeliíjét) a kihúgúsi ille!iíleg n1ús hiinügyi eljárástól fiiggetleniil - :1z ("rdckclt t's az
Egyesület és a 1'esliilct ineghallgatása utún - :1
gyógyszerszúllításhól e/6rt' Illl'[Jhafárn::ntl idiitarfa111ra vagy uéglegcsl'n kizúrhatja. A kizúrús kisehh szabálytaJansúg l·s nntlaszlús esetén húrn1n
hónapig !crjcdhet. Súlyosahll szahúlytalansúg és
n1ulasztás ,-agy a gyógyszcrkiszolgúltatúsok kapcsún elkövetett húnnilvcn Jiii11cselckn1énv cscléil
a:t. clkövelii gyógyszcré~z véglegesen kizú.rható. A
gyógyszerszállítúsl1ól kizárús csak az Egyesület.
illetve. Tesliilettel egyett'rtésben ú!lapítható 1neg.

(ll
?\le"e"\'ezés
hiúnyúban a 111. kir. belügyrniniszler
0
;\z Intézet azonban jogosult a szabálytalansá"ol elkö\'etií gyógyszertárat az Egyesület, illeHilc•; 1'estiilet beleegyezése nélkül is eg:v hónapr:1
Jd~úrni. E:özcgészség elleni vagy nyereségvágyból
elkö\'cle!t hiíntett, \'agy egy hónapot 1neghaladú
szubadsúgvcsztéssel l1ünlctclt vétség nliatt jogerő
sen elítélt gyögyszerészt véglegesen ki kell zárni.
·2. A kizúrt gyógyszertár illctöleg tulajdonosa.
hl~rliije, kezelője vagy :dkalinazottja a kizárás iclíilarla111a alatt az igényjogosultaknak gyógyszert az
Intézet terhére a ,.Cito" vagy .. Statinl°' jelzésíí v{•nyekcn rendelt gyógyszerek kivt"telévcl - ne111
sZolgúllathat ki.
a. Ideiglenes kizárús esetl~hen e tilalo1n n1eg·
szegése a végleges kizúrúst vonja 1naga után. A
kizúrás a 111ulaszlúst elkövet() gyógyszerészre külön
határozat nélkül hatálvhan n1:irad, :nníg a kizúrúsra 1negúllapílolt idii rúvonatkozóan gyógyszerlúrtulajdonosi. ht~rliii \'agy kczelt'íi n1iniís{>g!H•n
tényleg le nen1 telt.
.
..
cl • .-\ véglegesen kizárt gyógyszerlar, ha UJ tulajdonos. hl>rlü vagy kczclii vezetése alá kcriiL :1
g~:ógyszerszúllílús jogúl csak a kizúrús. icHiponljútól szún1ítolt cg\' esztendü utún nycrhel1 vissza . .-\1.
idciglcncsc11 kiz':"1rt gyógyszcrlúr a kizúrú.si idő le·
pergése cl(itl a jogot csak akkor nyer~. vissza_. ~Hl
az új (u!ajdonos, hérlii vagy kczelo a k1zart
gyóg~:szerl>sznck ncrn fel- Yagy k·1ne~1i\ {1gbeli l'Ll·
l~ona. Yagv 11c111 sögora. unokalcslvcn~, vagy en·
nl·l küzel(·l-ihi nldalúgi rokona. ne1n házastársa vagy
jegyese, ncn1 házastársának testvére, testvéré-

áö;l.

,_
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nek húzastúrsa, 11en1 örökbefogadó vagy ne\'eil
gyenncke. ncn1 gy~í1nja. gondnoka, gyá1noltja vagy
gondnoknllja, 111t'g pedig a húzastársi vagy sógorsügi viszonyb:1n leviikrc nl>zve tekintet nélkül arra.
hogy fl'nnúll-e inég az a húzassúg. nrnclycn ez a
viszony alapszik. :\ gyógyszcrszúllítúshól kizárt

gyógyszerész a szúllílásban a kizúrúsi idií lepergéséig akkor sc111 vehet részt. ha icHíközhen n1ús
gyóg~.;szcrtár tulajdonosúvú, bérliíjévt> vag:v k('Zeliíj{'vc' válik.

5. A gyógyszerész. il!cliilcg gyógyszertúr ki·
zúrúsa esctl•hen az EgyPsiilet. illctc'ílcg a 'fcslül1!t
gondoskodik, hogy ;1 gy6gyszcrszúllilüs zavarlalanul tiirténjl:k. I-Ia ez n1<Ís nyilvúnos gyógyszertár
ütjún 11en1 lehclst"gc·s. az Egycsiilrt. illcliileg 'I'estiilct az Intézet\('] t•gyiillescn a kiz:'irús kiizlés.~
liil szún1itott :1 napon belül a gyógyszertúr 11c111
111eghízhatúnak bizonyult Yczi•liíjc helyl>hP hat:isúgi go11dnok kirelldell·s{•t kéri.
U. I-la az Jntl·ze\ fl'lj('lcnt('.•sl·re a hirósúg Y:igy
kiizigazgalúsi hatósúg a gyúgyszcrtúr tulajdonos:1,
hl·rlöjc. kczclc'ijc vngy alkalinazollja ellen jogcrüs
biintPlii itéle!i.~t hozol!. n gyógyszcrlúr tulajdonns:1.
hl·rli\j(' Yagy kczeliíjc 111ind öntnagúl·rl. 1ni11d alkahnazo!ljúért a szabúlylalansúg clküYe!l"séYel okozott kúr l·s az ellent'írzl·sí l'ijúrús 1ninde11 ktiltség'~
lekíntell•!lt'n az I1110zettcl szetnhen anyagilag felelii:;.
7. A .iogen'ís hiintetti itéh·llel cln1araszlalt. tulajdonostól. hl·r!iítúl Yagy kezeliíliil az ellenürzt!<.;i
t•l,iúr:·issal felu1criill kiillsl:gct
(vegyvizsgúlati <lij
sth.) 1··s a kúrl az t!rdekL·!t gyógy.szerl~.sznL·k \'Hgy
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jogutódjúnak sz{unlúihól - clözeles hozzújúrulúsa
nélkiiI is - a jogcín1 n1cgjclölésé\·t'l le li:het Yonni.
ha :iz érdekelt g~•tógyszcri'sz. illetli!cg jogu!ócljn a
vele közölt költst>g, illeliilcg kúr kiegycnlítt>se ir:'int
nz értcsítt>sllil szún1ított .10 nap alntl ne111 in!Pzkcdik.

XIII.
l. l~ szahúlYzat érYényc a -L szakasz (Hl bt•kcZclésPt illctiíen. 19.37. ja1;uúr 1-én, cg~·éh ~·e.nck•I·
kezéscihen pedig a 111. kir. heliigyminisztcri jó,·úhagyús kiizlPsét köYctií 15. napon kczdtidik Ps annak az (•,·nek :i Yl·gével sziinik n1cg. an1clynL•k július 1. t~s lfi. napjai kilzött akár az Int(>zet. akúr
az Egyesület Yagy a 'festiilet e kiYúns:ígiit kifejezi.
EzcnkíYiil :·~ hónappal eUire közölt kivúnsúggal fl'ln1ondhatú. ha a törvPnyhozús vag~· :i kor1núny a túrsadnlo1nhiztositús gyógyszerszúllít:ís:íll:ik
kl·rdl•sPt e szahúlyz:il inh~zkedt>sétiil eltl~r(íen 1'('11d('Zlli. ,·agy ha e szahú!yz:il n1egkölésc idején t.'rYt'·nyes g~·ógyszerárszahúst n kortnúnyhatóság a
gyógyszcn'szck j:n·úra Yagy !('rhére idiiközbcn lPnycgesen 1nódosítanÍl.
'I'oYúbb:í. ugyanúgy fcln1ondható, ha az Int\!zel a körzeti kezclöorYost a kezelésnl~! felhasználható gyógyszereken fcliil a JiclegnPk kiszolgálta·
lús cPljúhól gyógyszerrel lúlja cl, ha a gvúrakat.
úruhúzakat slh. a Yények összegyiijtésl·lül -és vala111cly gyúgyszcrlúrha
irúnyít:"tsálól nen1 til!ja cl,
vagy a húzigyógyszt•rlárl)an olvan összelélclti
gyogyszt'I' i'('IHlelését líirL :t111eiYPI a nyilvúno.'i
gyógyszerlúr kiszolgáltatni ncn1 tud.

E szahúl\'zat az 1927:XXI. t.-c. 30. §. 2. pontja
l·rtehuéhen, Íigyelenunel a 'f. 204. §-úhun foglaltakra, illeték1nentes. 1-Ia az illetékes pénzügyi hatós{1rr n1égis illetékkötelezettségét állapítaná n1eg, :i
kiró7t illeték az Intl>zelet terheli.

JJ. /{ir. Beliiyy111i11is:::lc·r.
2lil.222/10.J7. XI. szún1.
Az intézeti alapszaliúly 1H8.
hagyo111.

Budapesti Gyógyszerész 'fcstiilet„ és
t. ?\Iag\'arorszúgi G\'ógyszerész Egyesulet,
·
·
Budapest.

P. H.
..:\ 1ni11iszll'I" hclvell:
Csatáry s. ·k.
ú!Jn1nlitk{1r.

Az Igazgalósúg 1937. úpri~is 2!i-ún tartott ül~~
st~n 113. jkY. 10-1145/19:3(). 1kt. sz. alatt. clha~a:

.lí<UJlJflrors:Ú<Ji (;yúyys:t•rés::: l~!J!JCsiilcf:

J\orifsán~~ky Ottó. s. k.
Dr. 1'auffer ~~cíbor s. k.
iigyv. igazg.
elnok.
r;y<Íyys:::crés:::
'i'<·stiilct:
B1ulapcsli
J\011ács (idiin s. k.
/Jr. i\'agy Béla s. k
elnök.
ügyv. igazg.
!'. II.

alapjún jóvú-

Budapest, 1H:l7. l·vi július hó a-ún.

·r.

rozott gyógyszerszúllítúsi szahúlyzatot elloga.~la~1
11\'ilatkozalúval ellútús végett az Intézet 1ncgkuld1.
· Budapest, 19i37. június l-én .
J-findy s. k.
]Jr. Zsl'IlllH•ry s. k.
igazgató
elnök
T.
?\lugúnalkaln1azottak Biztosító Inti>zeténL~k.
Budapest.
A fenti szövegü gyógyszcrszúllítúsi szabúlyzatlnu1 foglalt rcndelkez(•seket rnagunk1·a nézYc
kötelezii1H.'k elfogadjuk.
Budapest, 1H:17. június.

S-:1

Az Országos Társadalombiztosító Intézettel
kötött gyógyszerszállítási egyezmény*)
ar111•lyt>I Pgyfeliíl uz {)rszúg1ls 'f'c'1rsndalon1l>izl(1sít<"1
fnh~Z('f (az alúbhiakhan riivid('!l (). ·r. I.). 111úsl'Pliil a .:\Iagyarnrszúgi Gyög;·szcri'sz Egyesület (az
a!úhhiakban r(h·iden Egyesiilet) l•s a íludapesti
(~yögyszen;sz 'I\:stiilct (az al:'!hhiakh:u1 rih·idcn
·restiil('t"I az (). 'f'. I. (kL·riilcli l·s vú!!a!ati JH'nzlúraH hiz!osílolt tagjai l·s azok <'salúdt:igj:ii. vala111i11! a kiilünúllú hc!('gsl·gi hizlosílü inh"zl'IPkn{'J.; a kölcsiiniisst'·g alapjúu g~'(1gykezell hizlnsílo!I tagjai i's csalúdtagjai ri'szt;re szükségl's gy{igyszcrck kiszolgúltal:"isa (•s h<'szcrz(•se t<'irgyúl)an az
al:'ilihiak szerint !diliitlek.
'''I
Hl:ill,

:\.Hniszh•riúlis

S::crk.

)c'1\'úha(.!yú zitr:idékqJúsi

eljúrás
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t. Az ()_ ·r. T. kött'lezi 111agát. hogy a cin1hen
n1egjelüit hiztosílo\l:ik l·s ('Salúdtagjaik részt;rc ·1
sziiksl·gcs l·s orvosi y{•nyen rendelt gyógyszerek
ht•szcrzt."se y{•getl :iz Egyesület. ille!iill'g a ·rcstiill'I
kiilcll•k(;l it'
tnrh fZ(J
nyilv(inns
gy6gysz(•rlú rnka 1
Yl'SZi igl•nybC'.
, •.iszonl az Egyesület l•s ll 'l'estiih~t t>IYú!lalj:1.
hogy tagjaik a jelen egyl'znil·nyhen foglalt kiih•\ezettsl·geket teljesítik.
Sc1n :1 kt•zt>lii. se111 ;1 rendcliiintézeti or,·osok
n hclegck rl•szl·n· gyc'igysz1·rekC'L
eltekintve az
''lsÖ segt"lynyu.itús esetl•l«'i! ~ tH:111 szolgúllathatnak ki. .-\ kt>rt•sk1•delt11i szabad forgalo111 túrgyút
kl·pezii ús,·únyyizekct l•s 1neslerségt's túpszerekel
azonban az ltlll•zt·! h(izi raklúrai a biztosítot!aknak ulnh·úny ,-:ii.::>· y{•11y {'llt•nt;lw11 kiszolgúllat-

haljúk.
'.2 . .-\z {). T. 1. azokhau n kiirz1•lekhe11. :ihul
;1 tagok (•:; :i ('s:tlúdt:igok
g>·úgyszere!lúlúsa
a1.
E"\'t~siilí'l Ya"Y ;1 ·rí'stii!l'I
kii\{'ll·kl·IH'
lartozú
g>~;1gyszt·rtú
igl·11y! t{'\·t"lt•ll·Yl'I IH'!ll liiz\o'iÍI ható.
a g\'úgyszcrellúl(1srúl az Egyesület. Yagy a ·reslii]p\ kii!C'!l·kl•ht· 11t•111 larlozú gyúgyszt•r!úr(ak.l í11.iú11 is go11doskodhatik.
::. A .. Cito'· ,·agy .. St:dini"' .il·lzl•sll ,-é11yekc11
l"l'JH!t·ll gyúgysz(•n•k. li:iitsz('J"('li:. slh. a ft>11núllt"1
~zal>úly1Jk !"zerint liún1H·ly nyiJ,·únos gyllgyszertúrliúl iil'SZl'l"l'ZlH·lii].;_ .-\zokal :i g\·Úg\"SZt'l"l'k{'L slh ..
:~IHt!lycfret az {l. ·r. !. húzig>'.í:)g):;zt>rlúrral bírr·1
,·,·ndt•liiin ll•z;·h··! H'll yagy in tl·zJJH;nyl·ht'll n•ud(·\ t('k.
;1z il\P\l•kes liúzigyúgy.-;z1~rtúr :;zolgúllal.ia ki.

.-\z (). ·r. L kiilelczPtlség,•t YÚJlal az1raut. hoo\'
húzigyúgys.zcr!iirakra \"P~lalkozü kikötl•s(~kel po7i!osan hetarlJa es hl'IHr!al.Ja. Ennek kö\·etkpzlúhen
~i!os olyan YÚll)~ckn_ek :t !iúzigy6gyszerlúrha ulalúsa
l'S nzokhan
bar1nilyen eínH·n l'lkészítl>se. llJCI\'
,-ényck húzigyögyszerlúrral Hein híró rl'BdelüiH!(:_
zc!ckl)Pll. r:igy pedig kiirz('ti 111"\"0si n•ndeliikJ 1e 11
rendcllt'l\ek,
. .~z <>. ~r. L kütel('zi 1nagúl a1-r;1. ho"r a fiioryos.1 .t•llen.1t;gyzé.".t. igénylii y{>nyckct az elienc'irz~.~
111egc.1ll'SP utun ala1rva :i f1"·liH·k Yissz:i~idjúk. IHl"Y
:i7:ok. a 11yiJ,·únos gyógysz1·rtún1kl1a11 le•;\'enek ~!··
k1•sz1lht•!iik. KiYl•lt•ll kl•pt•znek a rendel~- or\·os!úl
.. pro :tinhu!anlia"' n1cgj1•1iill·ssel rendelt szerek.
·I. .-\z Egyesült•! 0s n 'J'esliilt·t kii!elékébc tarloz_i'1 gyúgyszertúrnk az ;Í!t:duk
kiszolgúltaloll
g)'o~yszt'rl'k \'t~nyPil haYonkl·nt kö!Plt•sek szú 111 .
~:.1zn1. .\ szúinlúkut 1ni11de11k()r :t !Hí11np ulnlsú nap.l:l\"al kell lez:úrui. ll:i az t•gy h:tri szú1nlúk hrulln
:1

rak·

l<ristá!yos tÜsl.Öhormon készítmény .

tabi., amp., supp.
l\E'.\DJ·:LJJET<'i föon·. l'ng(·d.
li: iíz~y (·1gysz1·rl'I !ú 1:·1 s

()rsz. T:ír.s. J:izl. ln!.
_

Os~zt·s lw!(•µpt•nzlúraknúl.

-,111:11111:111m1mm111:m'1111111111111111m11ml#111m1:1111111m11111mm1111111111mílaa1

liS
iisszege n 20 pcngiít ncn1 haladja n1cg, egyszerre
tiihh. de legft>ljPhh húro111 ha\'i \"l;nynnyag sz:'i1nlúzható: ahhan az esethen is azonban a ,-i'nyany:igo! hnYonkint kell csoportosítani l·s haYonkint, .kii!i_in-kiilün kell ibszL:síh•ni. :\ s1.(11ulúkat az (). 1. 1.
illt>ll"kes he!Yiszer\"i•hez a szú1nlúzúsl köYel{\ húnap
iiliidik n:ipj::1ig lwzúrólag kell henyujtani.
Ila a szíunla henyujtúsúra Yonatkozú idíípon\
ht•larlúsúl a gyúgyszerész eln1ulaszlja l•s 1n1das7:túsút clfouadhatónn 1negoknlni ncn1 tudja. n kl'sedehncse~ henyujtot! szú1nla kifizctl·sl·nél az (). ·r.
l.-1 ugy:1nc1111~k a ponli1ak l1etedik hek6zdl~si•J11_•n
nH•gszahott hatúrid<'i ne111 köti.
' .:\ szí1111laiirlap alukjút. Yala1nint a szú1nla ki;"d\ítúsún:ik n1ódjúl l·s nz t•lsz:'11nolús 111ik{•njPI nz
( J. ·1'. l. úllapilja nu~g. ;\ 'J'estiilct kiilf'l<'.•k{•lw lar·
tozú "'"Ó"Yszertúrak n szí11nlúkat nc111 küz\"ellt•niil.
hane17; a!:'- h•stiileti titkúrsúg útjún nyujtjfik ht'. :\
szú111\:"1hoz esa\oll \"Í'll\"ckl'I 1ninde11kur a \"onatkozú 1ninisztcri J"l'ndcl~:h!k h\'lartilsÚ\"a\ kt>I! pontos úrszahússa! ellútni.
.:\ YPnyek
szún1lúzúsúl
u1indíg esak az !~
gyúgyszl'rlúr \"l•gt•zlll'li. :inH·ly a gyógyszl·rt kiszolgúllntja.
,
.
;\ közg\'ógyszl·n·llútús. i!!Ptiileg az alla111k111cst(1r lcrh(·rt• ·n·n(lelhelii gyógyszerkiilünll'gesst"·gek {··,
!J('Jll l1iYa!nl1is gyúgyszl•n•k :"1rszahús(1ra Yonatkozú
n1iuiszh•ri n·1Hl«."1kt•;{•s az 0. '!'. I. ll'rht'·rl' szóh"i
ilyt>JJ gy<'>gyszl'JTCll<h·li•sc•k úrszal1úsa tckintcli•lJc11
:1z EgyPsülct l•s "J't•stiilet tagjnira kötelt•zii.
.\ µ-yógyszl•rt'•szek az (). ·r. !. jaYúrn :1 ,·{·11ySZl'rii1·11 (111:igisz\ralitr·r·1 rcnclc•l! gyúgysz1•1Tk úr-
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sz:ib:'isi :'1r:'1J1i'i! lf'> 0/o. ;1 gyógysz1·rkiilii11!l'g1•ss{•gl'k. ki;.;zercll gyúgyszcrek, sz1;ru111ok. kiilszl'rek. 'iuiíszcn•k. gyögyúszati segl>dcszkiizök. túpszl'rck. úsYúnvyjzek, úrösszegl·hiil pedig -1°/o <'nged11H;11vl ndnai~.
;\1. t'Hgcdn1(·11yt akkor is le kell Yonni. .h:i az O.
'I". I. .h~ztnsíloll tagjai l·s :izok cs:tlúd!ngjai részl!l"t'
1~1~gh1zas \·agy_ !.;ii!csö11iisst''g a!apjúll az JH27. é\·j
• J, ·z.
XXI.
n1cgjclöll kiilün helt><rsén
1,
., • l.-c.
. •~);I. ~-nhan
1
't>
b 1
tc;s'. u -~llil'1;~\e ~ or.~·osai rcn_clelnek gyúgyszerl. ;\
h,l\~'>llld~ll -0 Jll'Hgo l1n1lto össz(~gct 1ncg ill'lll halado. gy?gyszerszú1nlúk ulún :izc111l1an az (). ·r. J.• t

pngedntt~ny nt•ni illP!i llH'"

. A hc~yi_:zer\· . :i sz:7iiúlyszeriíl'n üsszcúllítoll
sz.an1la ~-egosszcget a 111cgfclel!í engednii'nY Ie\"onasa ul:u~, a __hcnyujlús húnapjúnak ulols~·i nap_pug a 1e~lulclle! lürtl·nii Plszú1nolústól ellt~r!ien
a. hcnyt!Jlt~ ~,~·ógyszcrtúr jogos kt':pYisch'íjének
(1_~1la,Jclo11os. l1l'r!11. gti11d11ok 1 kiizyellt~niil kifizPtni
l~?lcl:.s ..~~l'.1 :i .'izún11~-tl henyujló gyógyszerlúr jogos
!-..epy1sclo:1t•nek (lula.1donos. hérlii, gondnok) szc ~.
lyc!Jen valtozús köYelkezik hl'. úgv azt az Prdrkelt
?Yogysz~ré:.zck az (J. 'J'. I. ilielPk-cs szeryénck he·
.17_Ien_len1 kotelcsck. lla a szentély irúnt kt~lst>g Inerul fel. azt az I~gyesiilet igazolni köteles.
_Ha _helyiszerv a szán1lút :iz egyezrnén,·ben
1ncgi::llap1to~t határidön lúl qgyenlíli ki, az ri;tézi!I
a szun1la k1egyenlítt„"sc napjáig a n1indenkori tür·
YPnyes k:.unal 1ncglérítés{·re köteles.
.
5. A közigazgatúsi és a jelen cgyczn1énybcn
f~glal! . rendelkezések hetartúsáYal szabályszerííeii
k1szolga!tal~itt gyógyszerek úri'1t a gyógyszertúr he~
lye szerint cdletékes helyíszerv fizeti ki.
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Ii. Ila :1 l•l'l\\"Ujlol! szú1nla. akúr szú111szcrli.
<1kúr sz:ikszl'rií ht:!y~·sst~g. akúr a ·I. punt har111atlik
liekPzdt·sl"iil'n 111egúllapítol!
kiiYt'leln1l•nyek
:-;ze111pontjúból sz:'nnul\<'Yti kifogús a!ú psik, H kifogúsoll szún1l:1 kifizet(•s(•t az Intl·zel n1egtagad·
halja. Ily cselhL'll n gyógyszcrtúr 1nt'gfeleliíPn úrszahYúnyozolt Yl·nyek {·s új :;zúnlia benyujtúsúr;,
kiitel('S. I\irogús alú esik :1 szú1nla ahhan az esetben, ha azt :i gyógyszerl·sz az lnh"zel ú!lal 1negúllapitoll és az Egyesület {·s a 'l'estii.\pt hiYala!o:;
Japjúhan küzii!t szútnlúzúsi rcndszerti\I e\t{~rücn úllíloll:i Id.
7 . ..-\. gyói:ö·szerl>.'iZl'k a n1úr szúntlúzotl Yl~nye
kcl :1 gyógyszertiiri hl·lycgzii !c11yo1nalúYal l~s :iz
úrszahYúnynzú gyógysz(•r{•szek az úrszah\'Úll\'OZÚs
igazo\:'1sút kézjegyiikkl'l n1inden cscl11t>11 0llút1{i költ•lesek. Köteh•sl'k \oYúhhú n gyógyszl'n'·szl'k 11 hiz·
\ositolt:1l. Yngy !111zzútarlozújú,·a! a gyógyszl'r Ú!·
y{•telt',t a Yl·n\'l'll alúirússa! elis1nerll•lni. :\z o\\'ail
,.(··11\'('kt·l. :11n.elYekn'i\ t· kellt"kek hiúnyoznak .. az
!. az t·rd~·kell gyúgysz(·rl•sztH•k p1\tlús Yl~gt•tl
Yisszakiildi.
8. :\z 0. T. 1. a szún1lúkal l•s \'(•nYekel felülYizsgúlja.
E fl·llilYizsgúlnt sorún n~egúllapílotl
sz:11nszeru l·s úrszal)úsi kiiliinl1iiz1•t a gyógyszerlúr
úllal kl·siíhlien Jwnyuj\ol\ szún1la kifize\l•sPnl·I ke·
rli\ elszún10\úsra. :\ hibúsan úrszah\'únyozotl yagy
szú1nszeriit•11 hihú:;nak talúlt ,·l·nYl>l\.et :iz (), ·r. I.
\yukasz!ÚSSHI {•r\·{•nylcJcnít \.{' az {:nJekeJI f{~J kiYÚll ·
súgúra bctekint{·s y{•gcll 1negküldi. A kiilönhözclnek il•\·onús:i ellen :1 heh·i.szcrvnél a le\'onás köz\l·st•liil szún1itoll no napŰn hcliil· lellei ft.~lszólalni.
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!~zen :t li:llúri<hiu IÚ] t•rkl'z(j r !
!{'.Zl'I _11cn1 \·eszi figyelc1nlH·. t• szúlalúsokal az ln\ ala1nely
"'·óriyszert·"tr 1 !· .
.
li0rlclélien ht•„d!c'~· .}~'1 •1 . - '
.u ·t.1donaln1n, ,.a"\'
'
'" ozas t'sclen . 1 1 ·
b.
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·.
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o.
·'
dS 10
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i'dla1>íloll s.„.-, 111 ,.„,, „ • . • • ' . " .Jogszcruen lile"'·'
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·
. ]' · · 't 1 .1z :tdos "YO"\·s· , . ; .
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·. ti., ti-· zctesz Jog·
l:'isa· 1H"lkii! is ___ , ·
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· ·• '· •
t s 11 el e knYP!cléseJ· ·. ·1
·
•
'
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H. Az Egyesület {"s .1 ·r . ··
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•
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t·st·lhen ·icllJ'tló ill l "I
_
. oz s,iJ, :thhan az
a re11cl1·I·„ . •. . · .I "~· ~j cg ara Jelszúiuílhalú. ha •tzl
001\0S (' OJf)'l' J·jy't i J
' ,
:dúl a nedvszívú \"t '·_', ' ~'. t' e\. t~z alól H szabúly
sök, J\al I j .- , . .' g~ levcg1.n1 ho111!{1 szerek (hron{,•
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porok i•s szei·i·I·
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, • „ · 111 cs sehln!o. · · '· · 11ppos11onu 111 1!· 1·
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h.J pilu!fik s111>' ~. .'1 <, ~11 )(17: <ira Jelszún1íth:ilú.
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l osnona ~ L'S "!11!111111 1
' 1e 1.L'Senél • h·t• ..tz. 01\0S
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.
, , :::> .' ," so l rl'!la \'l'fl\'t.'Jl
11\'JSt" 0 Pt llC!ll . 11·1·
.
d \ l\USZer llll'llYb Jl' 1 1 lllC" h·tlll'lll
J 1 1
.
lun1 satis" jl>J;{•s! , ., i--· • . ' • .'
e le ye ! .. quan111 '' 11 llldZ l'S h'I 'lZ ·111· 1 .
··1
.
'
SZU ~s(•gps lllCllllYis.' '
' .
' •. ' ,a l'l'SZek
,
,
•• l'f.t'1 n1e"ell"ecii1· ·1· l l.
reiHll•lt
pi! !"!·
.b. h
'' • z 11 ezct ter·
1H'rl'
-.''r. 11·!11•1
11 •.1' s~llya. clar:ibonkin! O.'.!
·•
• lllig a
·Sl!ll posi 1tJl'!l!lllok
kt;szíll>st·lit•z-

darahonkinl legfeljehh '.l gr. a i:.dolndusok kl·szíti'·sChez j)edi'' darabonkint legfeljebb :3 gr Butyr. ca~
.
. 'ti Hl 1·~·
cao hnsznúlhatú
fel l·s az úr e szerint
szn1111

c'i uhban az esell.il~ll. ha az orvos a rendelvv11\'en ncn1 jól oh·ash:itúan írja fel a rendelt anyag~ik súly1n~nnyiségl>t. a vonatkozó ininiszteri ren~delet szerint kell eljárni.
· 1\. lllHH
· 1cn .. n 1ya 11_ ,·(~n.vt.
d) a gyógyszeresze
.
alnelven nkúr az orvos körhölycgzi>Je. akar a h1z:
tosít~tl szernl·lvi adatai (neve» lakúsa, 1nunkaad11
neve). ,-agv a -vény keltezl·se hiúnyoznal~. a .. Sta-

ti1n·· vag,:· „Cito'' jelzésiiek kivétcJé,·el - visszautasílani ·kötelesek. inert ezek árút az Intézet ne111
téríti 1ncg. 1-Ia ezek az adatok a „Statinl': vagy
.. Cíto" jelzésii vényeken hiúnyoznak. a gyogysze·
rl>sz ezeket :iz orvossal utólag feliralni köteles:
cl az (). ·r. l. kötelezettséget vúllal, hogy a
"VÓ"v.szerrcndc\l•si Úln1utatója alapjún az lntl·zct
~rid~rc rcndelhctil gyógyszerek és gyógyszerkülön·
Jcgcssl~gek jl•gyzl>kl·t az egyez1nény hatúlya alú tar·
tozú 1ninde11 gyógyszert úrhoz cljutlalja l•s az. eh·
ben eszküzült esetleges vúltoztatúsokat a gyog~··
szt•rtúrakkal idiir(íl~idéirc közli. E jegyzékben fel
nc111 sorol! n1inclen gyógyszer és gyógyszcrkülön·
lcgesség - n „Cito" vagy „Statin1„ jcl7:~sü v~nyc_k
kivételével ·-- az Intézet terh{•rc csak foorvos1 ala·
irússal és bélvegzc'ivel ellútotl vónyekrc :i<lható ki.
Az Intl•zpl a - fiiorvosi alúírúsra ·jogosult orvosok
JH.~vét, bélyegzüszú1nút az cgycz1nl·ny .hatúlya . alú
tartozó "YÖ"vszertúrakkal közölni köteles. A gyogyszerészck- at:>.füorvosi engedélyhez kötött gyógyszerek és gyógyszerkiiHinlcgcsségeket az olyan vé-

nvckre, an1clycken a ftjorv(?Si l'llgcdélyczés hiúnyzik. a .,Cito„ vagy „Statint'· jelzésííek kh·(~
tclévcl - csak :i sajút kúrukra l·s veszélyükre szolgáltathatjúk ki. _.\ szabúlytalanul kiszolgáltatott vl>nyekel lyukaszlússa! ér\'C>nytelenítve az Intézel
visszaküldeni kölcles.
Ha a rendcliiorvos a fiiorvosi engedélyhez
kötött gyógyszer vagy gyógyszerkiilönlege.sség vényén az erre vonatkozó figyehneztetést: „FöorvoSi engedély szükséges" vagy „Fiíorvosi cngcdélylycl" szavakat alkahnazni chnulasztja, a gyógyszert vagy gyógyszcrkiilönlegessPget ti gyógyszerész.
az intézet terhére kiadhatja.
Az olyan \'ényrc, a1ncly az (). '1'. J. vala1uclyik
házigyógyszcrlúrral bíró kórházában vagy rendeliíintézeléhen renclcltetclt s :11nelycn fel van tüntetve,
hogy a „húzigyógyszertúrban szerzcndö lJe'· a
gyógyszer ki.szolgúltatúsa ncn1 teljesíthető: ellen·
kezii escthcn a gyógyszertúr a vény értékét az Intl·zcttöl B'Clll köYctelheti:
fi a kütsz<;r Ps gyógyú.sz::lli .segédeszköz az f).
'f. I. sz{unlújúra csak akkor adhalü ki, ha :i
„jogosult" szó és a hclyiszcrv körbélyegzöje a
vl•nvrl~ rú van iilve. l\.iv{•tel e szabúlv alól:
- ha a kötszert az orvos „Cito" - vagy „Stntiiu·'
jelzí'.>ssel rendelte, lovúbhú a szen1cseppcnlő l~s a
szen1ecset. :unclvck :i beszerzési úrhoz hozzúadott
ao 0/o-os felúrral- sz{unlúzha!ók. A beszerzt"si úr le·
kintctébcn a .. Schottola Ernéi'' budapesti cég úrai
111frvadók.
10. lJa az orvos v:dan1cly egységes ö.sz~
szett•t('lii gy<'igyszerbí.il. vagy gyógyszerkiilönle.ges·
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sl•g!_tiil az Pr'.•tl,Pli _g.\·:in ('S111n:1g1)lúsl1a1 1 f1irg:il 11111 J1a1 1
Jeyo .llH'llll,Y!Sl'l:{lll'I keYescblie! rendt•l\ (pid, 'l'onogl'll, :\<~igan. Carho 1nedicina!is. CadogPL slh ..), :ufnak arat lll'lll szn!tad 1nagnsahhan szún1ílani. niint
:trHc•nnyi :t n•n<k•\\ n1t•n11:.·ist·ghez lt·gkiizelehb t•s(i
t~gy:u1a,nnyi Y<l}JY ::11!1úl 11agy!1lih 1ne1111yi!-il~gel tart.1ln1azo eredeti gyari cs<nnagcdúsú kl•szíln1t>11y úr:i
:"11 i ndpn gyógyszl·rk ii !ünlt>gt'sst>g, nt•111kii!Íin l>Pl;
a ,.Cilo" Yagy .. S!ali111" jelzé~ií kÚtszt•r rendell•!-i[._
n(•!, a1~1c;11nyihPn az orvos a gyógyszer\·t'•nycn a
n~:cnny1.segrt~. a nngysúgra t'~.s 111t'>rclre Yonatkozü
kozelchhi jc.~zésl 1~en1 alk:dn1nz. csakis a kiizforgalc'.111.han lcvo legk1s<'hh t>rede!i C'Son1agolíis aclhn!r'i
k1 l'.S szú111ithatú f('l.
_:\Iindnzoknnk n gyúgyszcrkülünlegességeknek
l\•; lapszercknek rendeh~st;nt·I. an1PIYt•k .. közalapi''
Yagy .. pénztúri" cson1agolúsln111 i~ f<1rgalon1bat 1
vannak. C!'inkb az ulóhliiak ndhatú[; ki t•s szúinl:'izhatók. llH~g ahhau :iz t>st>lhl'n is. ha az oryos az
l'ITP \·on:tlkozú rt'tHh·lk<·zt''sf :1 \·{·ll\"('11 JH'lll liin\C'lh·
fpJ.
.
Az ( l. T. l. a gyúgyszcrrend(•]l·si úl!nulalólia11
'.1 _g):Ogy~:-erkiinyYhen hi\·atalos cc1n1pri111útúknúl
t'.S 111;1eke1oknúl nen1 tiinteti fel a kl•szffii np\·PL Ez
a _gyogyszerkiiny,·hen hh·af:ilus gyúri kt·szitn1i-nYPI,>
IH•l azonban f1·ltiinlclhcl(i.
·
11. Az 0. 'L I. szn,·atossúgol Yúllal azirúnl.
h_o~y :_1z oryosi rc1alcl(•sekn{•l a y{•nyek üsszegyiij.
~(_•:et t's azoknnk ugyanegy gyúgyszcrlúrha Yalc'i
1ra1~yítúsút n1eggútolja. Az (), ·r. I. gondoskodik
arrol. hogy a kezelö-, vala1nint a rendelöintézctei~
l.u·11 alkahnazott orvosok :t hizlosítollakal l•s :izok

csal:'ullagjail 11H·gf('\l'lÚl'll figyt•\1nl•zlclik arra, l111gy
:1 n.'·szlikrc rendeli gyúgyszl'n~kl'I nz Egyl'sii!et .'·:.
a ·restiill'l kiih·h"kl·iiL' lnrlozú húrincly gyúgyszerlúrhan beszcrl'zhelik. ;\ figyc\n1ez!c\l•s H gyúgy!'izerlúrral !ll'lll birú n·11dt•lc'ii11lt··zt•IL•ldH•ll az olt ldfiiggeszle!l n1egfelt•!ii sz(h·egií túhlúk útjú11 tiirlt'~nik.
A gyúgyszerészek kült•lezct\st•get Yúll:iln:tk. hogy az
lntl·zettc'íl nekik kl·zlH·sílell or\·nsi nt'-Y t'•s lakjegyzt•k alapjún :i núluk l•rdPkllid~·; inlt~zeli hizlosílol·
tak1Ú1k ft•lYilúgosílús\ :ulnak az nr\'osok h1kcí1nL'.
a rcndeliiintl·zC'I ht•lyl' t'-s a rendcUiúrúk lc>ldnh·IPhe11.
Az Egyt•sii!et l•s a ·rl'sliilel kiitL·les a kehelébl'
tartozú ii!'i!'iZt'!'i i.:yúgyszerlórak gyúgyszerkiszolgúl~
talúsúnak hatl•kony elleniirzl>st'>hcn az 0. '!'. L-l
1nindcnhen lfunogalni. Az Egyt•siilet t'•s a 'l'l'sliill'I
:1 1naga rl•!-izt'•riil is gondoskodik :iz cl!iírl !'izahú!yoK
l•!- a .iPh'n cgyc·z1nt·nylw11 J'og!all niegúllapodúso~.;
szigorú lit'lar!ú~úrúl. az l'gyez111{•11y llH~gst·rtl·sl>nl'k
l·!-i n1inden1H·1nii {'gyPl1 esclll'gl'S !'iza!1:'1\ytalansúg11nk l•s \'Ísszal·!t'·s11t>k n1t•gak:1dúlY1Jzúsúrúl. :\z (). 'I'.
J. kötcll'Zi 1uagút arra. iiogy 1nindi•n n1cgúllapitoll
szahúlyta!:insúgol v:sgy Yisszal•lt'>sl :11nikor azt
c.'t'.~lszcríinek lar!ja, -~- :iz EgyL'!-iiilel Yagy a ·restillcl tudo1Húsúra hozz:i.
12. ·ri!os :1 gyÓf:(\'SZPl'l•!-.Zt•kuuk. :t szahúlyszl'rüen kiúllítol\ inl{•zeli orYosi reudeh·t·nyre ntúsl.
1ninl a l'l'JHlc!Yl·nyhcn l'li'drl gyógy!'iZl'rl. Yagy a
rl'lldl•lt 1\lennyiségnl·I kcví'sel1l1. ,-agy lllÚ!'i üsszctélelii gyógyszert kiadniok. Az orvosi rcndclvt'•ny
clll~Ju'•hen 1nús gyógyszer Yagy cscrceikk a hizlosílotl vagy csalúd!ugjni kíYúnsúgúra {•_s kiillst'>gt'~r1:

7n

7i

st>1n adh:itc'i ki. ·ril(Js n gyúgyszt·n;szt>kn('k Yagy ·n
gyúgyszertúraklia11 alkalu1azottak11ak akúr az ().
I.. akúr az inl(•zpli orYosok Jlllíköd{•s<~l a hizlosí·
tollak jclcnlt~h"lien hírúlniok. a rendeli gyógyszer
gyógyhalúsúnt vonalkozbl:ig inegj<.'i'.{Yzést len11iök.
Y:1gy a rcndc.~lt gyúgyszer helyett niúsl ajúnlaniok.
·rilos a gyógysz('rtúr lulaj1lo11os:ínak. bt'.~rlöjl·nPk.

·r.

kezeliijt'.~nek, alka!111azolljúnak a Jiiztosítollak és
azok csalúdtagjai, lnYúhhú az (). ·r. 1. alkalnu1zotl:1i. Yagy :iz 0. ·r. I.-,·al szerzlidl>ses vagy h:írn1if<.•Je sznlgúlali Yiszonyhan úllú egyének r{:szére
n

gyógyszt>rkiszolgúlt:itússal

kapcsolatban

jutalé-

kot, ajúndékot. visszatérítést. v:1gy egyéb cngcdnH>nyt vagy elünyt adni vagy ígérni.
Az (). ·r. f. kötelezi n1agút arra, hogy ha az
(' pontban köriilírl Yal:uncly szahúlyialansúg vagy
Yisszaél<"s clköYcl{•s{•hcn alkal111azo1tai Yagy orvosui
részesek. ellenük a 1ni11dpnkor fennúl/ü szahüh·ok
(~rlehnl•he11 eljúrni.
-1.'J. Szerziiclö felek 111cgcgyeznek ahhan. hogy
uz (). T. I. a jelen egyezn11:'.·ny alapjún türténl
gyógyszerkiszolgúltahíst húr1nikor cllcnörizheli. E
télhüi az (). T. I. terhére 111:ír kiszolgállatott gyógy.
szcreknl'k a gyógyszertúr hélyegziíjé,·cl
ellátott
'{·nyeil 1negbízo1tja útjún a helyszínen anélkül.
hogy az a gyógysze1·t{1r iizemt~! zaYand1. {1tvizsgúlhatja és az intézeti Yényeket, vagy a 1nár elkt'.·szílett. de 1nég ki nem szolgállalott gyógyszcrc-

kt.'! elísnicrvény ellenében elviheti.
A gyógyszerkiszolgúltatás ellcnúrzl·se céljáb1)I

a gyógyszerl·sz nz Intézet n1egbizolljúnak a gyógyszert kiszolgáltatni köteles. Az iitvett gyógyszerek-
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tulajdonos. iizerntúrs. hl~rli\ yagy kczelii
hen tl·nylcg le nern h•lt.

1niniisl·g~

.:\ ldzúr! gyúgyszer\úr a kizúrúsi idii h~tclte
l'liitt csak ahh:in az l'.Selhen nyeri Yissz:t a gyógy.szerszúllítús jogú!. hn <iz új lulajdonos. IH'r!ii \"agy
kezcléi a kizúrl gyúgyszerésznek lll'lll fel-. Yagy lt'·
1ncnii úgheli rokona„ Yagy nen1 sógora. unokateslYl•rt•, Yagy ne111 c1111l·I klizelchhi olclalrokona. ncrn
h:ízastúrsa yagy jegyese. nen1 l1úzastúrsúnak tesl·
,·{·re. le!-il\"l•rének húzaslúrsu. 11c1n örökbefogadó.
\'agy ncvcliiszülüjc. 11cn1 iiriikhcfogadolt vugy neYclt gycrn1ckc, ·nen1 gyú111ja. g11ndnnka. gyúmoHja.
Yagy gondnokoltja. 111ég in•dig a húzastúrsi vagy
sógori ,-iszonyhan lcviikn· nt'~zvt> tekintet nélkül
arra. hogy fennáll-e 1111.'.·g az a húzassúg. n1nelyL~ll ez
a visz1J11y n!:ipszik . .-\ gy{1gyszcrszúllitúshól ideiglcncSLll vagy ,-(·gleg1.'sc11 kizúrl gyúgyszcrl!sz a szúlli!:'1sha11 a ki:zúrús idiít:irl:in1únak !cte!ll·ig akkor SCl!l
\·ehet n'·szt. Ila idüközhen ,-:d:nnl'lyik n1ús gyógyszl~rtúrnak y;'ilik tulajdo11c1s:'1\·ú. iize111\úrs;·1,·ú. ht·rlc'ij0\'('. \"<1gy kezl'Uíj(•Yl•.
:\ ;,!yógyszerC::sznt~k. il!t•tiih:g gyúgyszt·rlúrúun!.:
kizúrús:1 t•sctt•hen az Egy1·siilel. illcHill'g :1 ·rl'stíilel
:t legtcljl'Sl•hh 111l•r!(•klwn gondoskodik arról. hr1gy
u gyúgys:zl•rkis:zo!gúltatús :z:i,·nrl:ilanul lchunyolilhalú legyt.'ll. l-1:1 l'Z lllÚS nyi!YÚIJOS gy1)gysí'.l'l'IÚr
útj:'111 111·111 leilel:-;l·g1·s. az Egyesiilt•L illettdeg :i ·rl'stiih~t :1 kizúrús l.:i'lzlt·st"Ui\ ~zúinitoll :1 napon hl'liil
n gyúgyszl'rlúr lH'lll 11H~ghizhalú11ak hizonyult \"t'Zt'lc'ijl' !it•lyl•Jip hatús:'igi gondnnk kin·ndell>st•! ki'l·
l1:lt•s kl·rui.
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.\lilldt•n n!v:in eselht>n. :uniknr az I11!l-zt•I fel-

jelenlésr a!apj:ln a hirósúg vugy kfizigazgatási hnlúsúg a gyógyszerl:ír luJajdonosa. hérlíijC', kczcliije.
,·ngy Pzck alkahnazollja ellen jogcríis hiinlclií ítéletet hozo!L a gyógyszerlúr tulajdonosn. Jit~rliije,
,·ngy kezcliíje. tígy éin1nagáért. tnint alkal1nazo!! ·
júért a szahúiytulansúg elkö,·et('sével okozott kúr
(;S az ellenörzl>si Pljárüs összes köl!sPgl'i lckintcléhcn :iz Intézettel sze1nht•n anyagilag felelCís.
_,\ jogcriis híinlelü ilélcttcl chnaras:d;.1Jt gy<igySZ{~I'lúrtulajdonoslól. hérliiUíl vag~· kczp!ii!iil az clh·116rzési eljúrússal fcl1ncriilt J.:öliségck (v(•gyvizsgúlali díj. slJJ.) Ps az oko7.olt kúr az l;rdekel!
gyógyszerész vagy jogultidja gyógyszersz<'inlláihól ··-<'liizclcs hozz<ijúruhís kikl·n>sr nélkíil is -- :1 jogc·ín1 111egjclölést>vcJ lcYonú.sha hozható, ha az l'rclt•kelt gyögyszcr{>sz. i!lc!iílcg jogutódja a YCIP kiizült kiil!sl·gck. il!ctc'ileg kúr kiegycnlítt>sc irúnt az
t"rle!-iílt>stül szinnilolt :10 nap :tlall

11e111

inll~zkcdik.

l ;) . .fel l' 11 egypz n1l·n y <" ry(~u Yc ,·issza 1uc ll ií lt>g
JH:{fi. <",·i .i:inuúr l-YPI k<•zdiidik 0s az 1H::l7. {>yj deCt'lllhcr hú :lt-ig lcfjcd.

. .-\ jt>l('IJ cgyezn1é11~· húro1n liaYi f<'lrnondússn!
('g\·oJdalúan hánnikor feln1onclhaló, ha a lör,·t>nYiu;zits vngy a knrrnúny a türsadaln1nhiztosí1<\„
gyi'1gyszcrellúlúsúnnk kérdésl·t :iz cgyczrnt"ny intt>z.
l•cdl>scit{)J eltl~rc"ilcg rcndezrH'. \':igy ha a jelen
t·gyczn1l•11y n1cgkötl•se idcji·!Jpn l•r,·i>ny<•s gyógyszerúrszahús! a korn1ünyhatósi1g a gyögyszen>sz(•k
j:.ván1 vagy IPl'h('I'<' idiíkihJwn !{•nyegt'S<'ll n1ódn.
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• •h•!<'ll l'g\"('ZllH'll\'
' '
:. ·•l'll'IJJl•l<'pj' .
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llH'g:illapodúsok J1atülyuk:il \'eszt1k.
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Egyesületi értesítések.
I~JOi/19au.

sz.

A uPesti Magyar Keresk d

.

tainak Lánczy Leó és W e. elm1 ~ank Alkalmazol~
terhére történő
e_rss FiHop Alapítványai"
gyogyszerrendelések.
..\ Pl'sli :\IagYar h~eresked ·J

~,eü :\~apj{111ak ni'egk('l'f'St~.~l·r··

azok vénylapjai nz en1lített
naptól érvényüket
vesztik.
Az u,1on1H111 kibocsútolt vényeken rendelt
,rvógvszerck :lrn az indigópapir felhnsznúlásií~;il .:.._ olytnúdon sz{11nítnndó ki, hogy ~IZ elsz{unol:is az alatta Jevö nH'i.solatlapon is jól oh-:1sh:.1t1'1
legyen. ;\ jöviíhen e szerinl n gyógyszer kiszfd·
gúlln!iisáYal egyidcjiílcg n laksúlás is n1egcjlendii.
:\ neYczetl Alap gyógyszersz{unlúi! ezentúl i"
havonkinl, dc lcgkésiihb a kö,·ctkezii hónap :l-ik
napjúig kell hcnyujlnni a Bank gazdns:ígi hi\·a!a
!únúl (B:inkl~piílcl. I\". l'lll.) folyósítús ,.1;gell.
Budnpt>sl, 1H:~n.
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A

Székesfővárosi

Alkalmazottak
szabályzata.

Segítő

Alapjának

Egyik szaklapunk !egutóbhi szúinúhan a Szt'•kesfc'ívúrosi _.\Jkalinazollak Segítii Alapja legújÚhli
.s;oabúlyzalúl k()zölte. n1elynék knpcsún "7.Ún10"
hcJyrüJ fordultnk kérl•sscl hozzúnk, hogy \':ljJOll
az olt l't>ltün!Plctl 10 filll~r júrult'.>kol vt'~11yenkinl
a tagoktól hcszedjl·k-e.
Fl~lrcl·rtl·.sek clkcriill•sc cl·ljúhúl közöljük. hogy
a kl·rdl•sps kiizlt•n1l-nviH'll isn1crlclett szabúlrzal --·
jóYúhagyúsa hijún ..:.._ n1t•g nen1 lépell él~lhe i~-;
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fpganatosítani.
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:\Iihelyt a Spgfliialap elniikst;géliíl :i \·ég/egps
.Sz:ihülyznlol annak jóy:íhagyüsa ul:in kl>zlH•xv1.d·
liik. karl:ír.'>:iinknuk azonn:i! ('l'l<'sí!<;ss<'! l<'sziink.
Bnd:ip<'sl. 1$1:17. J:11111:ír ;).
dr . .Yayy /J(;/o
elnök
dr. Tauff1•r (;ríhnr
dr. f{ouács (j<fiin
<'lnök.
igazgaló
A"orit.wins::ky Ottrí
iigyr. igazgató
-tt1!1n:11. sz.

A lejárati idöhöz

kötciu gyógyszerkiilönlegességek
kicserélése.

.·\ gyógyszerkiilön!cgess1•gek kl;szítl•sé! és fcirgalo1nhnhozatalii1 sz:ihüiyoz<i rendelt•! lilhl1 kt;szílHH;nynl;l kiilt•leziien eUííi·.ia, hogy hizonyos idti Jp.
lelte• Hiún azok kicserélendc·)k. Ezcnfelii! liihb elii.
ií!líló vegyt;szeli gyúr t;s l:d1ontlóriun1 igen sok ki•-
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Elveszett orvosi

/Jr. Tauffer Gál>or
\l (jy. E. elnöke
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87
:187/19::17. sz.
Ertesítés az egyes „Nostra comprimata" fiolák
méreteinelc megváltoztatásáról.

'l'öhbsziir n1erült ft~l panasz. hogy ;iz A1nidazopheni con1pr. 20x:JO, lovúbhú a :\itroglycl'rini
co1npr. .10x0.005 ne111 férnek lil'lc a jelzett fiolúkba. J~lnöksé·giink ezért a Nitroglyc{'l'ini con1pr
;)Ox0.0005-hoz új nagysúgú fiolát készítlclctl s azl
„,rIII."-as szúnunal lúlla cl. Nngysúga 52X25/26
111111. Az A1nidazophcni co1npr, 20x0.il0-as - 1ninthogy a VI-os szú1nú fiol:'tba 11cn1 fPrt bele. rl>szén~
:1 \'II. sz{uuú fiola üllapíttatolt 111eg.
fclclüs vczt~löi!,
Fclk(~rjiik a gyógyszerlúrak
hogy a gazdasúgi szolidáris front „Nostra'· 1nozgahnúnak „Eliiin!lgylijlen1ényét"' a fentieknek 111egl'eleliien ;'itjavilani szi,·eskedjenek.
BudapPst. Hl:l7. 111úrcius hó ö.
l\.orilsá11s:ky O/fcí
iigyv. igazgaló.

/Jr. 'J'aufft?r Gábor
elnök.

:HJ7/1H:i7. sz.
A m. kir. posta betegségi biztosító Intézet terhér·~
rendelhető újabb gyógyszerltülönlegességek.

bizlosítú Intézel
A lll. kir. posl:.1 betegségi
igazgalúsúgúnak felkérésére értcsiljük u gyógyszer
túrnk 1. felelös vczelöit, hogy az intézel lerht~rc :1
következl) gyógyszerkülönlegcsst~gek rendelése engedélyeztetett: 'I'alJL Influen. Cito, 1'."eu111agnol lhl.

l·s 'l'elraeur !bl., sol. l•s i_11j. úllalú11os l'l'IHlelésrv.
J[cdohis inj. és sol. pt'dig t•liizelcs orszúgos féíorvnsi engedl·llyel.
Buc~apesl,

JH::~7.

n1úreius hó U.

/\.opúc,1:i, Odön
Bp. (iy. ~;,"' 2' fgnzgatój:i
0

/\. oril sánszky Ottó
:\l. liy. E. ügy\·. ig:izg.

ii04/!937. sz.
Az Arsenobenzolum solub. in amp. rendeléséről.

A Székl'sfiivúrosi Alkahnazoltak Segíliialapjú11ak igazgalósúga 171 :·l/t ~);17. sz. alatt l•r\esili ;1;i:
összes l·rdekcll gyúgyszcrl·szekel. hogy nti\'e\ 111.
Arscnohenzolu111 soluhile in a1npullis vl•delt lll'\'l'kcn keriil forgalo1nha (HcYival. Neosah·arsa1H s
így nc1n a gyógyszerköny\' szerin! a gyógyszen'.·..;z
úllal készílctl gyógyszer. hanc1n gyúri készilnH··nyck, t~zek rendelése a Scgíliialap cliizelt•s ellPlliirzií oryosi engedPlyl~hez ,·an kiilve.
Ha siirgüs sziiksl~g esetén az ig(·nylii tag <i
gyógyszer úrát teljes üsszPgl~ht•11 a gyügyszt~rész1u•J.;
kifizeti, akknr a Segítiialaplöl :i laxúlt l•s l{'hl•lyt>gZ{'tl vény bt>n1t1l:ilúsú\'a! 111eglt-.rih-.sl kth•hct.
Budapest. lH:-17. n1úreius 2·1.
/{ouács ()diin
llp. Gy. 'J'. iigyY. igazg.

J{orilsóns:ky Olt<j
>L Gy. E. iigyY. igazg.

:\ fogoryosi n·nd1•lt·st'klli·I lt'ginkúhh !iaszn:'!h
sz1·n·k jegyzt-.kl':

A fogorvosi

gyalco~latban használt gyógyszerkészít~
mények lciszolgáltatásáról.

/Jr. Hayer

l~S

Tsa
i 11j. .j"/11 és '10//I 2

,\' ('11110/IO[ 11 fi

:\ ft•1111ú!lú !ifr\·(·n\"('S rendelkl'zl-sek (·rtelinl·hen

gyúgyszereknek a f11gorYosok n"szl·re lürt(•n{i kiszolg:·i11atús:'1rn csak gyógyszerlúri jogosílvúny hirti,J,(ihan \p\·ii oklPYPh•s gy6gyszt•rl>szek vannak felj11gosilYa.
Az ('lTl' ,-onalkozú jogszabúlyoknt nyo1nut(·ko·
snn hangsúJyozzúk Ps llH•geriisítik :t gvcJgyszerek
kl·rt'sk(•dl'l 1111 forgahnút sz~1húlyozó 21.áóo/1 ilan. E:.
!\. \1. sz. n·ndelet in!t"zkl•d(•sei. Ezl'kkel ('.s :1z ezek
ligyl•lit•11 :iz (·rd(•k1'1l gyúgyszcr\'t•gy1"szeti gyúr:ikknl
rnlyla!ol\ túrgyalúsok t•red111PHyl-Yl'\ 111ost nuír hí:~
!c1silYa \':Ill. hogy a jii\·c'ihen fogor\·osok SZÚlllÚra
1· .... :1k gyúgyszt·rl:'1n1k
fognak gyúgyszt~rt kiszolgúl·
latui. EhlH·n a il'ld11tt·lht•n L (·yj úprilis 1-liil k(•zdv·_·
rt'ndszvrl'S t•s szigorú l'ilt•nc'irz(·s!
fogunk gyak<•·
rolni.
Ehht'il kii\·t·tl;.(•zik. hogy HH·g fog nü\·ekedni :1
kl•rcslt'l azokból n szl'r('khi'd. a111l'lyl'kn• :i fngor\·nsoknak n·1Hleli·siik kiirl·hen a h•ggy:1krahban sziiksl•gük \':tii. Ennl·ll'ngya sajúl (•rdekl·ht•n 11júnlj1d.:,
hogy a gyúgysz(:r!úra kürnyl~k(•11 lnkú fogorvosoi~
núl (~\'d('k\c'idji·k az irúnl. · 1nelyck azok a kl·szílrn:':nyek, :unl'lyl'kl•I lt•ggyakrahhan hasznúlnak, s ha
azokat eddig raktúro11 !ll'lll larlotta, a Yúrható ken·sl('!re val(i leki11!eltel ht•szt'I"l'Zni l>s raklúron tnrl:nd sziyeskt-dj(»k.
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l::J.50

91

90
,1/oyurir J>Ju1r111a

Hichfcr (;l'ilf'nll 11t•yyl„o;::l'li !J!JíÍr rl .
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J~lad. úr:
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10 n111p
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;\'eo/011ocai11 inj. 1\'.o, .\". -'i 0 /rr ':2 cr111

10.;>0

100 :unp

liL20

Fclhh·juk a gyógyszcrtúrak fl'lclíis vczelöit.
hogv a fclsoroll kl>szít111l·11yek eladúsi úrait ponlos:{n lartsúk ill'. 10°/o engcchnl~ny 111ég rogorvosoknak is (~sak 10 darabol lartahnazú cso1nagolás·
hói adható.
BudapesL 19:-\7. 1nl11Tius :·11.
/Jr . •Vauy Béln

elnök.
llovács (Ídön
iiv. igazgató .

f)r. Tuuf[t'í Gábor

elnök.
· l\oril.wins::.J;y 01/rÍ
iiv. igazgató.

ül9/t9:·17. sz.
Az ifj. Gróf Ráday Gedeon egylet vényeinek orvosi
bélyegzővel való ellátása.
l~rlcsiljük a gyógyszerlúrak l. l'L•lclös \'CZelöit.
hogy az ifj. (irúf H.údny Gedeon egylet szerzildéses
orvosai az egylet v(~nyeil folyú l·,·i úprilis hó 1-tiil

htHycgzc'ível fngjúk ellútni.
2.50
5.50
9.50
l 7.

f\ovács Ödön
Bp. Gy. 'l'. iigyv. igazg.

/\oriisáns::ky Ottó
:\!. (iy. E. ügyv. igazg.
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G3il193i. sz.
A

fogorvosi

gyakorlatban használt gyógyszeres
készítmények jegyzéke.

Felhh-juk :i gyúgyszL•rlúrak fclcUís vezt•Uíit.
hogy a fogcJ1·vc1si gyakorl:illn111 legi11kúl1l1 l1:1sz11:íll
szerek jcgyzt."'kl~lie. :unelycl a Budapl·sti Gyógyszc~·
rl·sz 'l't•sliilel 129/tH:Ji/-!. szú1nü körievt>!l·hen l·s ~1
szaklapok f. l•vi úprilis :1., ill. -!~i szú1naihan k<i·
zöltiik, pótlólag a küvelkezii kt."~szít111ényt sziveskcd·
jenek hejegyczni:
11/(lf/!Jar f>/u1rnu1 rt.
;\'1•011osHpri11 u11. .jl'/11 :! CClll

ö.:JO
14.iO

25 an1p
100

i.10
18.40

Ertesítés a fogászati injekciók ügyében.
, .• 1...
!. feleléís Yl'ZPlííil.
!;·~I.1CSI
jll 1\. .,\ „,·ógvszcrtúrak
n.
..
f
hO"Y a nl~'x gyúgySZCI'Yegy0sz{_'[j g_yúr 'I' .. \. <!i;<:I"

,.n;f kl•szíllnénycinek ll • Bu_dapc~t1
(,~·ogysze_I„('~/"
·1· C'S 1U··1 l' 1 10"/l'l'l-1
·I . 'sz;unu
korleYelehen.•· ,,li.1·
-~'
''
.
.
'
: 1 t 1 .s·'·il·I·irJok ie"ulóbhi
szú1nai!1;111 kozzt>l<>I!
llllll
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.
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iigyv. igazgató.
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egész raktárt megrendelhet.
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Felhívás a gyógysxerész:ekhez

a Magyar

Vörös~

!(ereszt Egylet munkájának támogatása és elósegi~
tése tárgyában.

A :\lagyaror!'lz:'1gi Ciyúgyszt•r{•sz Egycsiilcl vúlaszltnúnva szüksl~gél Jútja annak. hogy a ,·idéki
gyógyszci·ész kartúrsaink hckapcsolódjanak a :\[agyar Yi.irös-Kcrcszt Egylet ki.iz{•rdckíi n11111kújúba .
..\ gyógyszcrészlúrsadalo1n üsszcssl~géuek l·rdeke,
hogy a gyógysicrész l'l'IHI 1nindcn tagja közt'lel1
szereplésével is igazolja, hogy a közegészségügyi
(>..; a vele kapcsnl:itos kérdések
területén az Öl
1negillclCi \"t•zcl(í szerepet tölti he. Ennek érdckébc11
a :\lagyarorszúgi Gyógyszerl•sz Egyesület nul.jus
8-ún tartott Yúlaszln1únyi iill·sl~nck hatúrozata alnpjún. fclhí\·juk a Yidéki gyúgyszertfrrak tulajdonosait l·s vezclöil, hogy a :\!agyar Vürös-I\creszl Egylet helyi csoportjúnak 111u11kújúba kapcsolódjanuk
be . .-\1nennyihen ilyen helyi cs0;porl községük te·
riiletén 1negalakítva 1nég nincs. úgy 20 tag hL·szcrvez0séYcl alakítsák azt n1cg, 111erl a vúlasz\.
1n:'111y a gyúgyszerl>szl:'trsadalon1 l·rdekében úllónak lalúlja, a gyógyszerl·szi kar ilyen irúnyú köz(·g(•szs(·gii gy i ni un kúj ú1.

Budapl'sl. IHa7. 111újus h<'i 1-L
/{ovács Odiin
Bp. Cly. "!'. iigyv. igazg.

f\uritsúns:ky Otfri
~I. Ciy. E. iigy,·. igazg.

f\·orilsá11s:ky Ol/rí
iigyy_ igazgató.

!Jr. Ta11ffer Gúlior

elnök.

ilti
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802/IH;.li. sz.

A Kazay Endre síremlélc-alap kiegési:ítése.
-

FelhiYús. -

A :\lagyan1rszí1gi Uyógyszcrész Egyesület Iü;.Jl.

dceen1bcr 1~-i kclcltPI fclhivúsl intl·zt'lt a gyógyszcrésztúrsadalo1nhoz a Knzay Endrl' sírctnll•k felúllitúsúhoz szükst>ges költsl>gZ•k üsszcgyiijli•st•re.
A felhiYús <·ln1ondotta, hogy

111."hai

Kazay

Endrt• boldc1gen1lékli {•s nagyneYií kartúrsunk jeltelen sírhan nyugszik a yl•rtcsacsai le1neliihcn. E111ll·két a kartúrsi sz.crclc! l•s húlrahagyntt t11don1ú11yns n1nnkúi híven iírzik ugyan. cle azt a helyt'!.
:ihol örök úlinilt alussza. csnk korhadt fejfa jelzi.
?\cin lehel t•s nen1 :-;zahad, hogy a 1nagyar
gyógyszerl·szlúrsndalo111 ~ a tudo1nányos n1unkúja
rl•\'én kiilfiíldün is hecsiilclet szerze!t ~ karlúr.s:'tn:ik. ('gyúlla! .sajút h:do\ljún:ik sirjút lll' iirükíls1·
HH•g 1nl·Jtú e11110kkeL
_.\ fe!l1ivús 11e111 júrt ercd111én11yeL 1ncrl cs11·
pún a kiivelkt•zii ado1nú11yok folytak he: :\lagyar1irszag1 (iyógyszpr{>sz
E.gyesiilet 100.·--. :\lagy:1r
(fyógyszerl·sztudn1nányi 'J'úrsasúg l•s a ~la(..;y:iror·
szégi (;y()gy.szer(·sz Egyesii\e\ Sopnin
\·úr1nc_•gyt•i
kt•riill'le ;10-50 11. a kispesti gyógyszl'r(•.sz('k :z.:-i.P. E1nhcr Elek. l\oribiúnszky ()\tó l'.'i l!urvúth .ll'nii
10-10 P. l\aciún S{indor (né•hai) ;) P l•s dr . .Schul·
Ill:tnn Búdng :l.--- P. összt•st•n '.Hi:l P.
J)r. :\Jiay :\e111es (iyuJa és :\lárkus Dezsli kar·

az~al a fclhh·:í.ssnl fordultak
falusi karlár.s:iinkhoz. hogy a falusi
kn\legúk. ·;
túrsaink

19a:l-hen

nagy n1agyar gyógyszerész en11ldu.> irúnti '.~szlel~!
hfil ú!dozzanak azzal, hogy egy-egy ·pengovcl JHruljanak u sírc1nlék felúllitúsi köllségcil~ez.
llvcn eléízn1ényck utún fordulunk a n1ost lefolyt J~özgyiill~scn erre vonalkozú:in e!hangzoll fclszólalús figyelen1l1evCtelével 1. I\:artúrsainkh(lZ. hogy
adon1únvaikkal !egyék lchctlívl· a Kazay Endre
síre1nlék-:dap olyan 1nértl·kíí kiegészítl>sl·I. hog,·
néhai Kazay Endrl•nek :1 k:irtúrsi kegvelet n tnl·llü
síre1nh'.·kel -felúllílhassa.
-Ado111únyok a :\lagyarorszúgi (iyógyszerl>sz
Egyesület iigyvileli irodújúhoz. Budapest, YI.. 1fp.
gediis Sú11do1·-utca 1i. a :·l:·L ii9. sz. postahefizeli'si
lapon. postautalvúnyon \·agy le\·l·Ihl~lyegben is hPkiildht•liik. :\ hefol;·t :idon1únyok:1t H szaksajtr"1
úljú11 11yugtúzzuk.
lhulapest. 1H:·li. 111újus hó 18.
/\.orif.wí11s=:ky Oltrí
iigyv. íg:1zgatú.

/Jr. T({t1/fcr <;ribor
(dnök.

A forgalmi adóváltság adatainak beküldése.
-- Fclhivús.
:i

~

Ft•lkl'n•n1 a 'l'e.'iliilet tagjai kiiziil :izokat. akik
forg:dn1i adóvúlt.súg l·s :t ll'sliih.•li gyúgy.szervizs-

gúló szl'r\"t•zel ügyl·IH'll két hl•! eliítt szétküldött
ft•!hiYúsl1a11 f1,glall:1kr:1 1nl·g lll'lll \'Úlaszoltak. liogy
"úlasz11k:l! :t f1•lhh·ú'>hoz lllt'llt"kt•\\
lt•Yeh•ziilap(ln

gg

98
siirgíisell ki.ildjt>k hl' a 'rt•sliik•t litkúri hivalalúnak.
·~.hban a7: l'SC'\hen is. ha adóYúltsúgot eddig nc1t1
l 1zettck l'S ll gyógyszt>r\·izsgúlú szt•r\·ezelnek 11('111
kiYúnnali: tagjai lenni.
Hudapl•st. Hl:17. 111újus hú 18.
f{nuács (hfr'i11

igazgn!ú.
:28H/ 1H:~7. sz.

A MABI terhére kiszolgáltatott gyógyszerek

számlázása.
i::rtl'si\l•s.
1::r1t·sítjük a Tt's!iilL·! t. !ngjnil. hog.Y :1 .\!..\Hl
"J'psliill't kiizlií! ll·lrl'.iiill l'gyt•sst\: (·rll'i1nl•hpn
n .\l:\BI !:1gjni rl·.-;z1"·n• J;isznlgú!!alcil! gyc"lgyszt•rt>k·
riil_ szúló szú1n\(1!;.:d ('Zl'Hlú!
úgy 111int az ()'j'[,
~L\\" stb. rl·szl·n· kiúllílo\\ sz(nnl:'d~a!
lt•gkt'•siihh
lHÍlldl'n lic'Jt1ap :-i.(·ig n 'I't·s!ii!c·t titkúri hiYala!úuúl
k<•ll hl'll_Ylljln11i s :1znk ()SSZt•g{·! az l11!{·zr•\ a tagok1n1k a titkúri hiYahd út_jún fogja kifizP\Jli.
;\ szú1nlúk kiúllí!:"isa az 1·ddig h:1sz11últ nyo111!al\·únyon :1z 1•ddiµi 111/idou tiirit>njt•l.;. :\ ,·l>nyPk
jt'i! oh·:ishn!ó
úrszaln·:'nn·ozúsn.
az
úr:1kn<1k :1
.~z:"1111lúh:1 \·n\{J ht·írúsa {·s i'lssz1•ad:'J,;:1 n ll'gn:1gynhh
gnndd;ll li"n·ll~ll j1"·k. lll('rl az l'llt·Hkl'zii t'Selhcn 1H':Hlú lllHlil-::1!11r!i"nlús foh·!:'111 a kifiz(·t{·s kt"•si•cll'llll".!
szr·11Y1•cl\11•t. ;\ jolih o\~·:1sli:llc"is:íg 1"s feliih·izsg:'d:ll
llll'J-:kil1111yilt•s1· 1··nh·kl'IH·11 n sz;Í1Hl:1p:111irn:1!i. n y1·~-

1"·s

:i

nYl'k ~rll·kt.'.·nek fl'ltünlt•ll'st•re szolgáló l---10 rn-.
v;ita köziil n1inden 1núsodik rovat iiresen hagyandú.
illeve a y{·nyek úrúl l'sak 1ninden n1úsodik roYallia kell hc:j(•gyezni. fiiggiílegt•s sorhan ...\ y{>nyc'k
:iz 01'\"l!Si b{•\yegz1"ík SZÚllHI SZl'rint e!küli.i11Íl\"C. kt~t
flícsoporthan szún1lúzandók . .-\z Z'l.síí .-\) ft'icsoporllu
tartoznak a gyl1gyszerkiilii11\egcss{'.gekri\l, "g~·st'.ges.
kiszerelt gyógyszerekrc'il. sth.-riil kiúllílol! y{>11yp\.
;\ 1núsodik fi,) fíícsoporlha szú111lúzandúk H 1nagisztrúlís Yények. :'llindegyik csoportot iisszcgvzHi
kell t.'.'s 1nindegyik csc1porl vl·nyeinek d:irabszún1:"il
összesíl\·e ki kell 111ulalni. ()\yan t·sethl'n. ha ('gy
,·{>11ylapo11 kt.'.'! llHlgisztrúlis gyógyszer Y;1gy k1"l
gyógyszt•rkiilii11legesség slh. Yall rende\Ye. a szú111!úhan a Y{'nyek :'1rúl kiilön-ldilön kell fl'lliintetni.
:\ szú1nlúkhól a sz:'tzalt.'.·k f'llgt'd1110nyl az Int{·z~·l
fogja J('\"Olllli.
..\ sz:'l111!ah01yeg ilh•l{•k
'.200 pt'ngi"dg '.! fi!lt"r
rioo
t>

1000

líl

i,·cnkt.'.·nl. Y:q.(yis :t szú111la
\'{'güsszeg1· ulú11 júnl
annyiszor kel! felragasztani. ahúny
ÍYhiíl úll a szú111h1. .-\ nu·gkezdt>ll ív is l'gy ÍY1H.i-~
s;r:'l niil.
ht~lyegilhdt•ket

0

/\r1PIÍ1·s Od/in

rlr . .Yfl[l!f /1él11

ig:izgntú.

f'lniik.

98
siirg«'iscu kiildj{·k he a ·rí'slii!el litkúri hiv:.i!alúnak.

:_1·l.1h:111 a7: t'selhe1; is. ha adóvúltsúgot eddig ne1n
f 1~c!lck ('S a gyogyszpryizsgú](J szerYezelnek JH'lll
k1v:un1ak tagjai lenni.
lh1dap('SL 1Ha7. niújus hú 18.
f{ouács (hfii11

ignzgalfi.
18\J:' HJ:l'i.

!->Z.

A MABI terhére kiszolgáltatott gyógyszerek

számlázása.
1::rt(•sít1"·s.
1::r1t•siljiik ll 'l\•:-.lii!1·! l. l;igjail. hogy ;1 \L\lll
l·s a Tt•sliilt•l küzii!l ll·lreji'i!l l';'Yt·ss1°'" '{.rll'!u1l>IH•11
:t .\l.:\lll lngjai n··sz1.'rt' lcis zol:.:úll;11ntl ~\·úgvsz1•rPkr!il_ szú!ó .•;z;'111il;'1J,::1l t·z1·11lú! :___ úgy t1°1fn1' "az ()'J'L
.\!.\ \' slh. rl·sz1'•n• ki:"d!í!t1\I szit1nlúk :il
li>gkl•s('i!Jh
1ni11th•n h/ni:qi :1-1'·ig <1 Tvsliil1·! tilkúri liiv;llalún<'d
ki•ll henyujtani s azok üsszegt„! az lntl·zt•\ a !;igoknak :i !iikúrí hh·:i!al litjún fogja ldfizP\ni.
:\ sz:"i1nl:.1k ki:"d!ílúsn :iz (•ddig \inszn:'d! nyon1l:i\y(111yon az <'ililigi 111údo11 !iiri1··11jt·k . ..\ v(•nyPk
j("d oh·a-.ha!ú
:írsz:1Ji,·ú11vozús:1. :;z
úrnknnk :i
~:z:"tnli:"tha Ynli'i ll('ír:'ts:1 t'·s ·iissz('ad;'10.,;1 :1 li'gnagynhh
gnndd:il liir!t"·n jl·k. 111Prl az t'il('llkl'zii l'Si'ilH'll h1•:-dlú 1J11111J.::dor!r"1d(1s fo!y!:.111 :t kifizi'!l•.-; k1'•seth•!i11,•.!
.-.zt•Jl\"(•dh\'I. .\ johh nh·aslia!ús:'ig t'·s ft·liih·izsgúl:it
!ll('gkii11nyill•st· l·rd1·kdl!'l\ a szúnilap:1pirnn!.;: :1 ,.,-~.
0

0

ll\"l'k érlékt.'.·nl'k fellünle\0sl·re szolgúlö 1-10 ro-.
y;1ta közül 1nindc11 111úsodik roYal iircsen hagyandó.
i\leYc a ,·l·nYl'k úrúl csak 1ninden 111úsodik roYalba kell ht~:jcµ~·ezni. függ!Hcges sorhan. :\ vt.'.·nyck
az orYosi hl·lyegziik szú111:1 szt•rint elldilf1nil\·e. kt!t
fiicsoporiban szú11ilúzandók. Az els(í _.\_) fücsoporlln
tartoznak a t:"Yúgyszerkiilünlegl'SS1>gekr(íl, eg~·sl•ges.
kiszerell gyógyszerl'kr(iJ. slli.~rii! kiúllítoll vt.>nyc\.
:\ n1úsodik Bl fiicsoporllia szúnilúzandók a Illa·
uisztrúlis Yé11yek. :"llindl'gYik csoportot ibszegezni
kell (•s ntind~gyik csopori Yt.'.·nyeinek darnhszú111:"ll
ilsszesitve ki kl'll 111ulntni. Olyan t•selhen, hn l'gy
\'[•nylapon kt•I inagisztrú\is gyógyszer Yagy J.::l·t
grúgyszerkiiliiulegt~sst.'.~g sth. Ya!l n~nchd\'t'. :i sz{nn~
iá1i,;1·1 a Yényck 'úrút kiilön~kiiltin kell felliinletni.
_.\ szún1lúkhól a sz:'iz:dl·k l'nged111l·nyl az lnh'z.·l
fogja Jcv1l!llli.
:\ sz(1n1!:1hl·lyeg ·ilh•ll•k
'.!OU pt·ng!iig '.! ri!l(''r
;}OO
;)
10110
10

.„.

Í\"l'llkl·nl. Yagyis :t szú1nl;1
Yi"güsszcge u!ún júro
annyiszor k('I\ fp[ragasztani. :d1:·n1.':
ivliii! úl! n ~;zú1nl:1. :\ nH•gl.;:('zdl'll ív L" t>gy Í\·111>1 ..
s;r{nníl.
IH~lycgille!t"k!:I

1,· 1111ric·s Odiin
igazga\r'i.

rlr . .\"ayy Uf;lrr
C'lniil.; .
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llll

N51/193i. sz.
A Magyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet
vényei.
l~rlcsíté.s.
l~rlcsítjük a gyógyszertúrak
felellis vczctöit
hogy a :\lagyar llnjózúsi Bclcgségi Biztosítú Intt•zcl
igazgnlósúgúnak a heliigy1niniszll•r úr úlial j(n·úhngyoll hntúrozata t.'.·rteln1l>hen az lntt.'.·zt~I tugjai f
l·Yi július h<'i 1-tc'il kezdiícliíleg a rl•sziikn.• rendt•!I
g~·ógyszcr kiszolgúltat{isaknr 20 filll"r. hozzújúrulúst tartoznak fizetni. :\ 20 filll·res hozzújúrulú.sl
a n1agisztrúlisa11 rc1ulell gyógyszerek l>s g~·ógyszer
kiilö11leges.sl>gPk. tovúhh{i a vegyileg cgyst'·ges gyúrilag kiszerelt gyógyszerek ulún egyfor1nún nu•;.:
kell fizetni. !-la egy vl"Bylapon egynt'.•l töhh gyúgy!>iZcr van fc.•Jirva. annyiszor 20 fillt:r! kell a tagnak
fizetni. ahúny gyögyszl'r :i y(•nylapon rl>szl'l't' rcll·
de!tetelt. A tagok :'lila! fizl'telt hozzújúnilús iisszt>·
gét az Intézethez lienyujtandú szúnila iisszcgl·hiil
lt._· kell vonni.

Budapest. 1H:l7. 1núj us
l\oritsá11.o,;-:ky Ottrí
).!. (iy. E. igazgatója.

a 1.
/\·oPfÍcs Odii11
Bp. (iy. ·r. igazgatúj!l.

ll-t-t/19i3i. sz.

;\ \'l'l'Sl'llY fcl!l•!elt·i kiiliin felhi,·úsban foglal·
l:tl nak.
A hírúló hizollsúg :i púlyúzatok clhírúlúsúnú!
11c111 küvelel n1:ig:is szin,·ona\ú l•rll'kczl•sl, hane1n
cs:1k annyi clint'.•lcli l•s gyukorlati b111crct igazolú·
súl. :11nt•nnyit egy szorgahnas l>s tiirckvc'i gyógy·
szcrt~szgyakornok a gyógyszt>rlúri 1nunkúlatcik kiizl1e!l elsajútílhnl.
FelhiYjuk azon gyúgyszt•rlúr Yt'ZP!c'íkel. akik
gyakornok kikl·pzt•s{·ycJ foglalkoznak. hogy gya~
kornokaik figvchnl•! hívjúk ft•I :i Hnzsnvav ).Játyú:-;
lanul111únyi ~·~rsenyrc. :.l gyógyszcrészg'ya.kornoiznkid pedig figyel!neztcljiik. hogy sajút érdckilkhen.
lt-hetiileg 1nindnyúja11 vegyenek rl·szl a púl~·úzalok
k {•szí t{•s{~J icn.

Budap<•sl. tH:l7. jl1nius hó 20-ún.
/\oritsríns:ky {)fiú
ilgyv. igazgató.

lL

elnök.

IE

1.

A

Magyar gyártmány!
a közgyógyszerellátás,

a MABI,

Felhívás a gyakornokot tartó gyógyszerészekhez
a Rozsnyay Mátyás tanulmányi verseny tárgyában.

A ).-!agyarorszúgi Gyógyszerész Egyesiilct a
l:ini\gyi hizollsúg javas!nln alapjún Hozsnyay ).f:í.~
t~·ús tanuliu:'1n~·i V<•rseny !;q·tiisúl !1atúnn;t;1 cl,

f)r. Ta11/fcr Gríb(/r

OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.

B E

E R S D

0

R F,

Budapest.
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Rozsnyay h'!átyás tanulmányi verseny feltételei.
1. .-\ púlyúzalon 1·{·szlvchc!. sc'.il kh·únalos. h_ogy

.Jul:ilo1ndíj:1k: Ebc'í díj: no.- pcng(·í. 111ú.-.od1k
díj: .l().- pengii. h:tl'Illlldik díj: :10. ,.~ pl'ngii t'·s
dicst·r<'í oklevelek.
Budapest, tH:!7. június ltú '..!O·:'in.

rl·szlvegyl'n sajút {·nlt•kt:hen 1nindt•11 II-od cv~:-.
gvógvszcrl·szgvakornok. ;\ púlyúzni kívánó leh·:li~le~r· rövidt·1~ ·l·s tü111iiren a kl•111ia. a botanika vag_\'
b
•
•
1 •.• ,
phannacognosín {·s a gyogyszerl'szel ~orl' Hl • s:q:i i

/{orifscins::ky Olfú
íigyY. igazgató.

1nagu vála-sztolla ll•tHakürbti\ t:gy-egy írúslu·li doigoznto\ kt•szíL
'.!. :\ dolgozalok lieadúsi ideje 1H:->8. 1n:'1rciu ...;
1. 13eadliatúk Budapesten. :t \l:igyarországi Gyógyszerl•sz Egvesü\_e\ iigyvi!Pli irodújúlian (VI .. Hege-

108'..!/JHa7. sz.

„, .

düs Súnd~1~·-utca 17.}. Szegeden 'l\•nH:svúry .J{izst•l

e"vesiileli túrselnök. gvógvszt•r{•sz úr cí1nére (Sz·:„~~! • •••\Jt·uv:tltó''
"VÚ';\:_;.;z~·;·túri.
A tunfolva111r:i
ht"
:->
b •
tl.
:-i.
'
•
•
iralkiizú];, jt·ll'n\J.;ezt'•siik alkal111úYal SZ('Inl·lycsen 1:-iit'nyuj!haljúk dolgozataikal a liudapt•sli. illl'l\'t' :1
szeg(•di tanfoly::un Yl'Zt•liijl·nl~l.

;1. ;\ púlyúzók. arról. hogy dolgozataik:tl 111:1·
guk kl,szíll'ltl•k. a Yúlaszlolt tl·111akörhéíl a gyaknr'1101.: i yjzsgú l 1negel(íz('j unpo11 ko\lok \·iun10\ _les:~
Hl·k. ;\ pú\yúzókn<1k tehúl alkaliuuk lc!'iz a palyn·
zal ht·H.\:Ujlúsa L-s :1 knllokYiu111 klizi.'Jtli idii .alall _:1
t;uJfolY;unuk JútugatúsúYal hiúnyzú is1ncrete1kct ki·
('l-;'t~sziil'lli s n kol!okYíu111011 sikL'ITL'I r~·sz!Ycnni.
-\. .\z l·rdt•!,!i"1dlik a tt'.·nittkür 1neg\"úlasztúsii.
forrús 111 1111k<'ik. irodal11ii t'•.s egyl·h út1uulatús lckínlelt.'.>lJl'll az t'gycsü \l..•I i iigyYitt>I i
i rodú hoz fordu J.
! ::: 1:i::l~.

llr. Tffuf/t:r (iribor
elnök.

A Székesfővárosi Alkalmazottak Segítöalapja ter~
hére kiszolgáltatott gyógyszerelc utáni térftés.
-

l~r!Psílés. ~

:\ Szl·kesfiiYÚrosi :\lkal1n:izotlak Segíltialapjú··
uak a n1. kir. beliigyn1i11iszlcr últa! jó\·úhagyoll
111ódo.silotl szabúlyrcndelel{' (•rlt•lI11ébe11 a SegítiiHlap tagjainak f. t~vi augusztus hó l~lül kezdve :t
gyógyszerek kivúltúsakor azok :"irúnak :10. illch·t'
;10°/o~ún felül. 1ninden vl•ny utún 1110" 10 fillér!
kt'li fizetniök.
·
:-i
A vt·Byek szú1nlúzúsa az eddigi 1nódon törli'~·
nik, csak a szú111la lezúrúsút köYetiien kel! jeleziu
:1 rendclvl•nyek
daraliszú1na utún 11 tagok itlt:il
fizetett üsszcgct (pl. 2fi dh. rpndeh·t·11y 11\ún {1 10
fillér = 2.50 P).
.
Felkérjii k a gyógyszerlú n1k fclcltis YCZl~lii11.
hogy az 1Hai. július hó :-11-ét n1egelc'izl) idiihcn ki·
szolg:'iltatoll lisszes vényeket szí11nlázni és legkt'··
übh 1n1gusztus hó 5-ig henyujlani szíveskedjenek.

105
inert a Sl'(-!itc'i:ilap n1iudt•Jl korúhhi kt ltt·zl·sii v{·uyl
is augusztus hú 1-e ulún kivú!to\luak fog leki11leni {•!'i a szú1nlúkh<'>I 1nindt•11 Yt;lly utún 10 fi!l{·i·t
fog il'YOJlllÍ.
Bud:ipt'sl. Hl:Ji. július hú ~1-{•11.
Jioríf.wí11s:ky Of!!Í
ügyY. igazgató.
1

l217/1H:i7.
Elvesztett orvosi rendelölapok.

-

Putz ?\úndor eszlergo1ni oryos kiizlt'st· szerint
tc'ile rcndC'\íilapokat loptak el. a1nclyeknck fclhasznúlúsÚYal kúhítószcrck IH•szerz{•sl;l kisl·rlik 1ncg.
FclhiYjuk :i gyógyszcrlúrak fele!iis Yezelíiil. hogy
a nevt'Zt'll orYos ncYt~vcl cllútotl n•1ulelv(·nyek t·lkt'•szítl·sl·nél 1ncgfeh'IÖ kürültckinll•sse! jf1rjanak Pi.
Budapest.

tH:~7.

augusztus 11.

Bp. Gy. ·r. igazgatója.

Sertéshimlőoltóanyag.

1::rtt>siljiik a gyógyszertúrak fl'll'liís Yl'Zt•tiii!.
hogy a ni. kir. fü!d111íiYell•sllgyi 111inisz!er úrnak f.
{•Yí, 'augusztus 1-l-{·11 !~üzfilt :~H.tHt:J/tu:-~7. szú1nú illiratúhan foglall:ik szrrinl a dr. Púpay-fl•lt• oltó·
int(•zel {•s szl·ruíntern1elt'i r. 1. a st•rl(•shilnlü elle11i
oltt)anyag tcrn1ell·s{·t {•s forgalo1nhahoz:1talút folyó
l·,·i július hú 12-tiil sziinctellt•li.
Budapest. 1n;~7- augusztus 2:1.

l\onács (}dön
Bp. Gy. ·r. igazgalfija.

FC'lhivús. -

Jiouács O<iön

1:is:1/1na1.

Prl'!Jl'r

f)l':sií

:\l. Gy. E. titkúr.1.

Gyógyszerárut jól és olcsón

Y tii R tii K-11. A B 0 R-nál
vásárolhat.
Gyorsan. pontosan és jól szállít.

Pr1'y1•r /Jc:sií
:\!. Ciy. E. títkúra.

Számlák végösszesítése.
~

Ft>lhiY{1s. --

;\ .ia:i/IH:l7. 8. sz{1111ú körlcYt'·llien f11glallaknak
kiegl·szítésekl·pen fcll1í\·juk a 'J'psliilel \. lagjaiL
hogy a \IAV Betcgsl·gi Bíztosíló lntl·zet lerhl·re kiszolgúllatolt gyógyszerekre'\} szólt:, szú111lúk Yl~gl>n
ii~szpsí!l•sl kell kl·szítt•ni a kiivt•lkl'zc'i fonnúban:
\' égösszcsíll·s
BJ csoport ( 1nagiszlrúlis ,·(·ny<'k l tl·telsz(una .
Idei. i-rtéke .
!' .
:\ l csoport (nen1 inagisztrúlis/ vl·nyck tl·telszú1na
ti,tel. i'rtéke
. 1'

:\lindössze:
ft·tel; ?rtt"kt>

P

r.
r.
r.

l!)(l
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:\ szú1nlú11ak st·111 B.l esoporlbcli, scn1 \egoslszl'gezl·sénl·l IH'lll !-iZahad lcYonni a kikii!ütt 0 /o e11-

ged1nényl és :t liyója-júru!éluil.
Budapesl, 19a7. augusztus :2:1.
igazgató.
1:2t>-l/tHa7. sz.
A mQsterséges édesítőszerek árusítására jogosító
igazolványok kiegészítése.

Ft•lhivús.

A mesterséges

f\11urícs Odii11

~

;)oo/1n;{i. sz.

_„„

Fc!hh·juk a vidl·ki gyógyszerlúrak t. felcliís
\TZL•lili!, hogy a pénzügyuiin isz!er
114-.000/ 19:17.
sz. rcn<lcletével forgalo1nha hozott -!;)0-.szeres édcsilti crejíí '1'-l. jelzés ti 50 darabos. ·r-2. jclzésií l oo

édesítősi:erelc

árusítása.

f:rlesítt·s. -

l~rlesítjük

a 'l\:stilh:t 1. tagjai!. hogy 11 l\H':-..·
\{•rséges l·desítc'iszerek forgalon1bahozatalára l'ngcdl·llycl híró szl>kl'sfiivúrosi gyógyszertúraknak új
úrusílúsi cngcd0lyt, ille!Ye enged(.lyiiknek kiegészf.
tésl·l ki·rniök nen1 kell.
.-\ n1eglevü engedély kicgészílésc irúnl a sz:'kcsfiivúrosi nl. kir. pénziigyigazgatósúg a JH!nzligy·
ürségek útjún küz\'etlenül 1naga fog inlézkcclni.

Budapest. 1H3i. szepte1nht•r 1.
dr. ;\'agy /3éf11
elnök.

J\onúcs Üdön
igazgató.

darabos, ·r-:-i. jclzésíí :-HJO darahos tahlcÚús cso111,1golúsok hcszerz{•sc l•s úrusítúsa irúnt - az cddi"i
igaznl,·únyuk kiegl~szíll'.'iP t·s kilerj1. sztt>sl• 1'•rdck0J.1;11 - l~érvl·nyc>ikel az illl'lékes p0nziigyigazgalós:ighoz c1n1ezve, ugyanoda hal:idt•l\.lalunul terjeszszék he.
·
A kérvénvl'k az 1Hl2. l~vi ti2.100. P. :\I. s1..
n·tHlelet .'I. 1*. - 1. h. pontja t•rll'lint~lien i!letéknH'll·
lc:sek.
Ilvcn irúnyú dii11t(•s\ hozolt konkrét eselb(;i
kifoly{ihtg :t 111. kir. kiizigazgatúsi birósúg 2l.!i8/~:'
l\l:·l4-P. sz. alatt.

felcliís vezetőit.
hogy a nl. kir. p~>sla hetegségi biztosító int(~zet köz.
li~sc sz.:rinl az inti•zt•l y(•nycin n szakorvosi re11dellíintézet YCZl'lií sz:ikorvosai últal rendelt Gl:in·
duholin inj, 1000 E. gyógyszerkiilönll'gess{•gc! a
gyógyszertárak kiszolgúl tathaljúk.

Budapt'sl. 1H:·li.
Pri·ycr Dc::sii
titkiir.

Budapest. l ~J:~i. szt'plc1nher 1.
l\uvács Odün
Prcyt•r lJc::sií
Bp. Gy. 'J'. ig:1zg.
\l. Gy. E. titkarn.

1

(•\·i augusztus

hó '.:!-1-ún.

JJr. Tauffer Gábor
elniik.

Pósta B. B. 1. rendelése.

- - l~rlcsít('.s. l~rlcsítjfik a gyógyszcrlúrak
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KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK
a gyógyszerészi gyakorlat köréből.
(!. sorozat)
Miért felelős a gyógyszerész?

A gyógyszer(•sz felelílssl·gc igen szélesköríl.
felelibi a gyógyszertúr helyes YCzetéséért, a gyógyszerek elkészítésl~ért, a kl·szlett'·
hen levö gyógyszerek eltartásáért és azok n1egfelelli 1ninöségéért. az eliiirt könyvek helyes \'ezell~séért. a szen1l~lvzct n1üködésl~érl. stb. Felcliíss(·ge húnnas irl;nyú: közigazgatúsi. hünlcti\jogi (·s 1nagúnjogi.
„.-\ gyógyszcrtúr tulajdonosa (•s kezeltijc 11eH1
u!dev<•les st·gl>dszen1élyz('{(•nek n gyúgyszcrl·szel kürl•ht• vúgó 1nlíkiid{>sél•r!. úgyszint{•n a gyógyszerek
jó 111iníísl·gl~l·r!. lisz\as:'1g:'1l•rl l·s \i('lyes kiszolgúlúsút'•rt H 7. ~-lian kiszaho\! hiin\ell•.s terhe :dali r('Jc\iís:·
(}kleveles .segl·dck sajút n1üküdl•sükér! elsiísorhan 1naguk fe]p\iispk.'. {1870:XI\".' t.-c. 125. ~- 2 ..
• 1. hek.l
:\ gyógyszert-'szi felclössl•g foglalkozúsuuk
legnagyobb l'likai l•rlt."ke .. tnclycl csnrhitatlanul
n1cgiirizni -- az clüirt szahúlyok pontos 1ncgtartúsúval ·-- nlinden gyógyszl'rl·sz11ck lcgföh!1
kötcll'ssl·gc.
Elsősorban

Milyen fontosabb rendeletek jeleritei< meg
utóbbi években és hol találhatók azok?

ai:

Közgyógyszcrc!lút:'1.srúl ·IOO/tHa2. :\' . .\I. .\!. sz„
!. (iy. l~vk. l~1:l:I. 7H. o,
h:özkörl1úzak
g}·ügy.szt·rrc11dcll•si
11!:1.si lásH:
1:·H)0.1tH:·l2. '.'\ . .\l. .\I.. \. Gy. !:\·könyve 1n;i:.1.
1oa. old.
(iyúgy.szcn!.szgyakc1r11oki kijeHiUi hizollsúg .szer\'l'Zl'll•ríil : 20.oa1/1H:ll. \'. !\. :\I., 1. Gy. 1::vk.
l Ha:-l. 122. old.
Küt.szl'rrcndelel: 52.öaa/tH2li. 1\. !\. JI. !. (iy.
i::vk. 1H:14. Hí. old.
(iyúgy!'izcrküliinlcgcs.st"gek l•.s egységes iis.szctt-'tel!i
gvóg,·.szcrck tiirzskiin\'Vl'Zl>st•: 200/tH:-HI. B. :\I.
~~. i.' (ly. 1::\·k. 19il·L .1:15. old.
Ennl'k 1núdosí!ú n·111h•lt•lt>: '.2:10.800/tH:·H). B . .\!.
sz. 1. (iy. !~Yk. Hl:l7. Hi. old.
Diphll·ria !'iZ{•r11n1 lnrtúsa: 212.fHlO/tH:l:I. IL :\I.
sz. l. li\'. i~Yk. lU:l·I. !8;l. old.
.\Jl:ilegl·.'iz~t."gügyi törY{"ny \·l·grehujtúsa: 100.000/
tHa2. F.-.\1. !-iZ. 1. (;y. 1::vk. 1Hii·L 198. old.
1..:oznH·likaí ipar gy:ikorl:'1.sa: -lH.-!14/tHaa. 1\. 1.,:.
.\!.. \. (J,·. 1::Yk. tH:1.1. 2:1:1. old.
J\úhít<iszei:r{'ndl'll'I:
2.222/UJ:l.I. .\!. E. sz .. 1.
(iy. 1::\·k. t9:-li>. 1:L old .
J..:úhílószt>rjegyzl•k: 2ti:2/Hl:l·L II . .\!. sz .. 1. liy
1::\'k. in:Hl. :12. old.
llyúgyszl'n"szi 111iiküc!l·s {·s t•ljúr;'t.s szali:'ilyozú.sa:
2tHl.;itoltB:l·I. B. :\1. sz .. 1. liy. 1::,·k. 10:15. 117.
old.
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::!HO.fl20/Ul:l·I B. \1. sz„ L tiy. l;:vk. l~l:-H>.
8:-1. old.
<i-vógvszerl·szi gyakorlat: 252.ll2i ! I na.i. B. .\1.
·sz.: l. (i~·. 1::,-1;:. 1n:1il. H8. old„ ,·agy tHafi. 170.
old.
(iYógvszerl:'1rnk ú rusílúsi kürl·nek szahúlyozúsa:
· 21iÚ.óli0/193·l. 11. :,r. sz .. \. liy. 1::vk. 1985. 102.
old. ,·agy 1n:-lfi. 2 t. old.
For"alini adóYúltsúg: :J2.~JH2.11Hil-L P. \l. sz„ L
e;~-. l~Yk. 1~1a:>. 118. old.
IH;)f>:lll. l.·e. gyógyszerészi jó\l•ti i11lt•zn1l·nyn'il:
\. <iv. 1::Yk. 1n:·Hi. t:L old.
I\(,illll~l'l'S injekl·iúk törzs\dinyvezl·se: 2:-10.5 t :1/
tHa5. B. \L sz„ l. tiy. l'.:.vk. IH:-l(i. ;~;1. old.

.Jú!t."li Alap t"!etheh'•ptetl·se: :IOi/tH:-lfi. B. \L sz ..
l. <iy. 1::vk. tH:HL ·HL old.
.Júll·ti .-\lap 1niíl,/idt'.·st>: ;108/tn:1;). ll. :-1. sz„ !.
(iv. l~vk. 1~J:ln. ;)0. old.
.Jóh'.;!i :\lap .iúruh'.·kai: ;10~l:' l~lail. ll. :-1. sz„ !. (Jy .
1

1::vk. tH:líi. il8. old.
.!úh:•ti ..\lap 111údosílús: H0'.21/!H:·l:). 11. :-1. sz .. !.
(iy. i::\'k. u1:1ri. 8\i. old.
l\l•zi gyögyszl•rtúrak: :.1:\25JOO/tH:\il. B. \!. sz .. 1.
(iv. 1::\'k. tn:-Ui. fii. old.
J ! i ln l11s gyúgyszt'n·k tiirzskiinyvczt'.•st•: ~;1;-1,KO!l
u1:1n .. \, (J~·. f-:,·k. n1:11. :11. old.
1
!)nigistan•n1lt•lel: 21.000/l~l:lll. !~. K. \1. sz„
{;~'. !"·:\·Ii.. JS);\/. ;);). nld.

\';1

Milyen könyveket kell a gyógyszertárban tartani?

_:\ gyúgyszcrlúrhan kiilt'lcz<'ien tartandó kilny,·ck húro111 csoport ha sorolhatók: 1. szakkiinY\'CIL 2. 11yilv:í.ntarl:í.si-. :\. üzleti kiiny\'ek.
·
1. A kii!Pll'z<'ie11 \artandú s:okkfinyvek
(2{)0.5:!0/lHi-J-l. B. \!. sz. rend. ll. lfi. ~-- lásd
Ciyúgyszcrl·szek 1::,·kih1y;·e tH:l0. t'.·,·f. n:L old.;
a kih·c!kcziík:
.-\z {•rvt;nyhl•n h·,·ii gyúg_,·szcrköny\·.
.-\ hi,·alalos {•s egyesílctl gyógyszcrúrszahús .
.-\z egészségügvrl' Ycl11<1lkuzú \ör;·énvek t'.'.s
rt'IH.k•lelck gyiijte;nt'.•11y1· IPlllll'k \'-Vf: kötelei hl'lyc!l 111egfelcl a (iyúgyszerl·szek Zschnaplúra UJ2il -1H2H. külPll'inek lar!úsa .
Vala1nt>ly gyúgyszerészi. yegyt>szcti. gyúgySZl'risnH'I'l'li. HÜYl>11\"la11i g\'akorlati kl?i·
kiinyy ( JH"ldúu! a gy~·1gyszt·r[·~Zl'I tankiinyye J.
.-\z újnhh gy{igyszl'n·kl'l is111erle!Ü \'al:iinely szakniunka. (pld. dr. Csipke Zolt:"ln:
.\ 11e111hiY:ila!os ;.;yi'igysZl'l"('k Yiz'igúla\a.I.
tiyúg~·ni)y(•11.\·gyiijt('111{•11y. ,·agy a hi,·atal11s gy<ígyii11\·1··11yeke! úl1rúzc1lú szak1i1unk:1
{<'sak gyakornc1kol tartó gy6gyszcrlúrhnn 1.
2. .-\ kiitcl(·zc'ít·n
!:11·tn11dr"1
nyilnrínlurfrí;;i
kii1111111· /; 1lúsd: (; ,·(fgysz1·n"szt>k 1:: rk ii11 \"\'t• 1!););'1.
t'·,·f.· 71. {"s H:L 111:1.1' ;, kii\'clk<·z/'d~:
.
\lvgrvndt•]!i !dl'ft•klt1s1 Idill\'\",
! .:il inra túri 11111 i 1111111 kn kii1l\·~-,
\'izsgú!ati naplú.
.
\! 1:n._~\.; i'1n .\'\'.
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Mely recepteket kell vissz:atartani es a méreg·
könyvbe bevez:etni?

:\. gyógyszerészi 111iíködés és eljárás szabályozúsa tárgyúban kiadott helügy111iniszteri rendelet értchnéhcn visszn kell tartani t;s a n1éreg·
könvvhc bevezetni:
:~ legnagyobb egyes vagy napi adagot túlhaladó és bels6 hasznúlalra rendelt kétkeresz!es
szerről kiú!lítolt orvosi rendelvényeket,
kiilsölcy rendelt gyógyszerek közül a cy!in<lri hydrargyri hichlorali corrosivi, cylindri
hydrargyri cyanali és oxycyanali-ról szóló v(~
nyekct. lnv:í.hhú
a hatósúgi 1nércgcngcdélyeket (rnezögazdasúgi \·agy ipari hasznúlalra) tudon1ún~·os intézetek. tanintt>zclí.•k n1(~rcgrendcléseil.
rcrliíllcnil(•srl'. úlla\cirvoslúsra szolgúlú 1nén·gre11del vt•11yek(•\.
„\z t•1nl.H•rgyl1gyúszalli;111 hiilsr'ílcyl's hasznúlatra rend<:-lt 111l>n·gtarlal111ú rcndelvényekcl le·
hú! (n1int pl·ltlú11l higanypr<'eipilúl. higanychlori(l, coc:iin-:u·spn, slh.) akkor Sl'lll kell :l n1éreg-

künv\'hl' he\'l'Zl'llli. ha a felírt 111ennvis(•giik a

Panaflu-Cfjinoin
ln fJJ.uen= 6rn á 1
meg!)iiJéses megbetegedése1<né1
0.15

De~epfyJ

0.30 at:c'ylsalicyl::.av
.
0.05 chininun1 hydroclonc.

lt'gl;agvohh adagol n1l'ghaladja.
.
'·
Helyesnek !útjuk itt pro 1nc1noria újból fel,·etui azt a JJ1ú1· tühhszüröscn tisztúznll kérd(•st.

hogy IH1 egy vényen a n:ndcll k{~lkcrcsztes szer
(lie!sii hnsznúlatra) a legna·
gyobh cyycs \·agy napi adagol túlhalúdja, he
kell-e yezclni a n1éregkiinyvb<'. Erre nézve a
iiss:111<'n11yist~[fl'

h<•liig\'1ni11iszlt•r az ()rsz.
n:'1cs' .YéiP111{•ny<' :ilapj:'in

Kiizt'g(•szsl·giigvi

'I'a-

11ivatnl~s 111n'g)·a~r:'1zatol
~

bevezetendö
e g y 1 e t i recept?
Ne1ncsak Yisszatarthaló, de a leghatározollahhan \·issza kell tartani és a 111éregkönyYhöz
1nellékelni a legnagyobb adagot túllépc'l egyleti
receptet is. Helytelen eljúrás a vény 111ásola!á!
csatolni a n1éregkönyvhöz, inert a rendelet szerint (2fi0.5l0/193-!.) az t•rcdc!i vénv tarlandó
vissza. A. pénztúrhoz a vény 11uísol0Íál kell henyujtani. A n1érgek- l·s kúhítószerek fokozódú
l·s egyre szigorúbb ellenörzé.s(>t tekintve forilo'i.
hog~· ininden alka!o1nn1al az ert'dc!i Yényl iirizziik 111eg .
..\z egyletek Ill'lll kü\·etclhetik az eredeti vény
benyujtását. inert a rendelet erről Yilúgosan jr{.
tézkcdik. (7. ~. 15 pont: ... „or\'osi rcndclYónyeil fliss;(I k<·I! f(ltfani és ... a \'e\'Ü kívúnsúµúra ... nuísol"fof kell kir1d11i .. :') :\Iinthogy
az egyletek kfvánjúk a vl·ny hl·nyujtúsát, de az
eredeti nen1 adható kí a k(·zhiil. Yilúgos, hogy
a nuísolaflal küll'lesl'k hel·rni .

•
Mit tegyen a gyógyszerész, ha az orvos a vényen
szabálytalanul lépte túl a legnagyobb adagot?
Szahúlytalanu! akkor lé.pi túl az orvos a lt'gnag:--·ohh :t(hlgol. ha l'hnulasztja az adag hetii,.l'I \'aló kiírúsú!. ,-agy clnnilasztja a rendeli
111cn11yísl:gcl kiilfin ki~zjcgyóvcl vagy a!áírúsúYal 11H•gpr(isiteni. :\kúr t'gyik. :d~úr n1úsik (l'srd
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hngy az\ SP111111icscln• se h'·pjiik !úl az or\·os
szal)álvszerli rcndelk<·zPsc 11l>lkiil. Yiszont a l1t>lcg sii;·güs esetben akadúly n(•lkiil hozzújulhasson a gy6gyszerhl'z.

Mi

sxámlá:zandó

25°/"~os

munkadíjkedvezménnyel

és mi nem?

Az
l>rvl'nyhcn
levii
gyógyszerúrszahús
(2fi0.500/IU:-15. sz. heliigy1niniszleri rcndelcl i.
pontja) i•rlehnéhen 250/o-<)S n1unkadíjkedYezn1l·Hnyel szún1lúzandók a közgyógyszcrellútús.
illetíilcg az úll:unkincslúr (111. kir. rencliirség).
\·:igy \·ala111ely közalap. !oYúhhú az 1H2i:XXI.
1.-c. halú!y:1 alú t•síí betegsi~gi hizlosíló inlézelek. úgyn1inl az ()rszúgos 'fúrs:idalo1nhizlosítú
lilll~z(•I (>s hl'lyi szerYei (n kerületi t>s Yúllalali
pl~nzlúrak. a dcbrt•ceni ker. Belegsegldyzii pénzlúr). :i Ill. kir. Posta Betegsl~gi Biztosító Inl(•zetc, a ~f{l\„. a Poslalakarékp{·nzlúr, a I\özforgal1nu ~lagún\·asu!ak. a Dohúnyjiivl'dl·k Betegst~gi Bizlosítú IntPzete. :1 búnya!Úr!'lpi·nztúrak. ll
Di<'isgyiíri \'asgyúr. l\0111Jt'ii kincslúri búnyalúrsp{•nztúr. a ~Iagyar Ilajózúsi BBI., :1 ~Iabi. ;1
Uazda:-.úgi )lunkúspt'>nztúr. :i vizilúrsula!oknúl i•!'I
a 111. kir. fökiiníiYl~l{·siigyi n1inisztériu111 húzi
kezclt'·sébcn Yl~gzcl! n1unkúlaloknúl alkaltn:izollak terhl•rp kiszolgúllalott gyógyszerek. Ugyanil\'en kedyez1nénn\'el sz{unlúzandók a gazda terhJ.rl' a gazdasúgi ~cseléd (•s csalúdja rl>szére ki~
szolgúltatoll gyógyszerek. (a gazdatiszt, gazda~
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l!S
súgi tis:r.lvise\iik slli. Yl·nvl'i kl'd\"l'Zlll<°~nvrc nc1n
jof;osnllak.-l Cgynnezekn;"I a legolesóhl-1 edf.nyZl'l yagy tartúly úr:.1 szú111ílandó.
:\ t\·\soroltakon kívül csak azoknak az egy~
lell•knek vényci szún1\úzandók kcdvez1nénves
1nunkndijjal. ·a1nclyek11ek a kedveznn~nyt a "velük kötött egycz1nény bizlosílja. 1nint például
a Szl·kesfövúrosi ..\lkahnazottak Scgílií Alapjúuak. A többi cgylclcknél (tnagúncgylelek, 111inl
pl. n Caritás, Ráday. Zinn stb.) a rendes kcd,·ez1nény nélküli n1unkndíj sz{unítandó. Az
cth'.~nvzct és tartúlv árak fc\sz{nnítúsúra nl~zvc
l'Zl'k;1él az egylcle.k111.'.'l nlindíg a velük köliitl
egyezn1l·ny az irúnyndó. illctiíleg az orvos utasítúsa (fial cxp. si111plcx). Ilyenek hiúnyáhnn
senl szabad azonban. haC'sak nincs eléiírva. az
ú. JL distincl laxút alkahnazni. vagyis cgyszerii
porlnlúd:i. doboz. stb. adandó l·s szún1ítandú.

Hogy 1axá1andók az á1la1gyógyásJ:ati vények?

Az

{•rvl~nylicn lt'vii taxart>1Hlelel (2H0.500/

i ~);)·L B. ~!. sz. rendelet) érleln1óben az állatok

!'>Z.ú111úra rendeli gyógysz1•reknek a taxúhan fog-

lalt anyagúrúból 20°/u-ol. a sebészeti kötözíiszl~
rvk úrúhól pedig io 0 /o-ol kell \evonúsba hozni.
:\ taxúlú.súnúl tehát az anyagok úrúl összesíl.iük. levonjuk helöle a szúzalékol, a 111aradvúnyhoz szú1nítjuk hozzú a nninkadíjal és az edényzet, ill. cson1agolús árút. A inunkadíjtételek levonús nl·lklil szú111ítnndók fel, kivéve az álhtn1-

ldncstúr terhére rendt•l! úllatn.,, .; .. . . .
kel 1nelve!·né! -.-o;
e-}Og).isz.1li venyc~
o-os 1-:edYPZn1l>nves n1unkadi.
sz,un1l.111do.
;\llai"VÚ"''SZ<'l'I
· 1-.I"
•
r>.
t> ' •
111111(
CX:Jl !'!' .1
s1n1plex„ szerint J·'"(•ll 1-.dSZO
· .. 1gallaln
,
• <> •· • ec l 10
1 s ·iz , I" .
zelel. CSOlllO.l"Ol·'tst s!!
. .
' ' . C( Lil~ ..;
•
t>
• • • •
'· e.'>zenn\ sz{11nítani
. /.~ng~.<~~~l:·e;-et 1 gyógyszerkiilünlegcsst"ghiít sc111n11 e e sz.iz.tlekol 11en1 kell leYn11ni
,

.. „· . , .. , '·>
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gyúgyszl'rki'!\ii11\t>gt·ssl•gel JH'lll y(•11yn~ sznlgúllatjuk ki. akkor cs:ik nz ;>o fi\h'·rt•s l·jjcli pútdíj
sz:'11níthatú.)
l·gy:111csak tl>ves f1•\fogúshól ered :1z a gyakorlat is, hogy az ú. n. n1:1gúncgylclck l·jszaka
rendelt y{•nycill 11{·n1c!yck nen1 szú1nítjúk fel ::
271°/o felúrat. Ez :dúl csak n laxarendclct 7.
ponljúhan felsorolt intéz1uényck,
1nclyck
75°/o-os 111nnkadíjrn jogosultak vannak kiYÚYl'. 'l'ehúl pl•ldúul a Carilús, Húday, slh. vl·nyei l·jszaka szintén 25°/n-os pótdíj felszú1nítúsúval szolgúllatandók ki. Ilyen csellien célszcrii
a gyógyszer útvl·lel{·nek idöpontjúl a féllel iga-

zoltatni.

Hogy kell
taxálni?

pasztillát

expediálni

és

t;vakn.111 eliíforduL hogv az orvos nen1 egész
l1aneu1 daralionl~Z·nt rendel szuhli~nút
paszlillúl. llyen esetben a húron1-nl~gy-öt slh.
sznhli1núl paszlillút ii,·eglien (szl·lesszújú) \'agy
ii\·egcsiihl'n kell kiadni. :\z Ü\'l'gcl vagy fiolát
gondosan le kl'll 1n•csl•\t•lni és „kiilsiílcy". szignalura 111t>llell rnércu (•s halálfej jclz{~sscl kell
e\lúlni: Papirzacskúhan. papirdohozhan slh. tilos a szuhli1núl pasztillúkal eXJH~diúlni.
:\z úrszún1ítúsnúl \ern1l•szclesen fclszú1ní·
tandó a szl·les szújú ii\'eg \'agy fiola ára és az
expedicio dija is.
10 drh. szuhli1nál pasztilla rendelése esetén
rendszerint a kiszerelt k.észít1nényl szol~áltutjuk

fiolú~·al.
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Mikor lehet phiolát adni és számítani?
, •\ 1nagúnpraxisl1:.111 phiolút adhatunk t'~s

SZÚ·

n_uth.tlunl: a nern k1szerellcn rPndelt co1nprin: -

lakhoz., I:.gyleti rt•ccplurúl1:u1 azonlian (kivé\~·~
csnk a szuhli1nútpa.sztillúl
.s7:olt:i.dt.1lhnt.1uk k1 phinlúban, inintho"\' ·1 sz·~
hal~:ok cs:iki.s a sz11hli111útpa!'izlillú11úl t>í.r1·:~l· ~·1'„11
'\Z ll\'l'"lll'll
"
·
\
·
'_,"
.t">·, ·• Yagy 1.1,·egcs!'ihcn
vali') kiadú!'i!.
(Da1.1ho11~\ln.t1 rcndclt•sn• gondol1111k. n1intho"Y 10·
,·::gy. 20.~~i~·al ~iinúgy_ is kiszerelten van k{:szlclh<:1.1 .1 c~,l111dn suhlunati s ennek laxaúrúha a
ph1oln .11u1r hele Y::lll szútuítv:i.)
.. , :·~ .~~islra n1ozg_:ilon1 kerc!l'hc11 egyclilre rend~
.s7:~1.:s11lll co1npr1111atúk
inegúllapíloll úrail ·1
kulo11 inegl'gyezések alapjún hc kell tartani.
.
•,1_ n:,:~g:~negy~elcke! i
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Újítsa fel reagenciáit
T Ö R Ö K - L A B 0 R-nál
TtlRöK-LABOR árjegyzékben mindent megtalál.
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Uradalmi vény retaxá)ása ellen hol lehet felw
szólalni?
;\ rctaxúlús kl·rdl•sl' a küzgyógyszercllálúslúl p\tekintYe. :'iltalúbn11 nincs szahúlyoz,·:L I-Ia
a gyógyszerész :1 rctaxúlúst s{•rc\Jnl'Slll'k tartja.
inagánúl :1z urad:i\01nnúl kl·rh<'ti :1 hclyeshíll~sl.
1-la felszólalúsa crechnénylelcn. igényét csak bírói úton ér,·énvcsíthcti. Cl·lszcríí 1nínclen ilvcn
esetet az orszúgos cgyesiiletnck Jipjclcntcni. -

~\ ·-lOO(o-Ps kcth·e~111énynyujtús kötclezcllségc
11c1n l11Yalalos ?yogyszerekre is vonatkozik "
t•hhen
az esetben, is érvénvcs
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" ·•1 ·sz·
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nz otYcnszcresnel keYesebb ' dl' ·ilill<.
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úra.
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Mikor köteles a gyógyszerész. a taxarendelet 13.
pontja alatt elöirt llOll/11 engedményt nyujtani?
;\ jelenleg l·rYl•nycs gyúgyszerúrszahús\ l•\e!-

bell~ptetü 2íHl.500/tH:1-L B. ;\[. sz. rendelet J).

1i~. ponljn szerint: . .I-Ia a küzkúrhúzak és szegl,ny járóbetegek gyógyítúsúra szolgáló orYosi
rcndcHiintézrtek (\. 1il00/19H2. -:\. JI. ?\I. el11.
sz. rendelet 1. sz. 1nel1l~klet Gyógyszerrendelési Utasításnak 11. pont.iút) az intézet terhére
,·alan1ely gyógyszerl1iil oly 1nennyiségel rendelnek. an1cly a jelen rendelet I. szú111ú tnclléklctéhcn foglalt gyógyszcrúrszahúsban
fellünteletl
alap111enyisl~gnek ötYcnszercsét \eszi ki \'agy azt
1ncghaladja, úgy a gyógyszerész kötele!'! a rendelt gyógyszernek az úrszahúshan 1negállapíloll
úrúhól 4-0°/o-ol leszún1Ílani. Ezen engedtnény lcYonása inindcn cscthcn az alapárból történik.
n1l'.g akkor is, ha valn1nely gyógyszer ú. n. ultr~1
1nennyisége. illctölcg úra is szr-reprl nz ársz:1l1:'1shan.H
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aro t~g a közkórhúzakat (~s oh· rend~-

lo1ntezclekel illet Jlle" ·iniclvel- . 11 ·· 1.
1
!:'.>'
'
\.
a llll( 0 szel? • Y J cg retH cll•sl tar!annk és a "YÓ"vszer~l·
:irat a hetegeknek fel nen1 szúnlitj:ZJ;. ti{G,:óuy~
s~e1T;1ul. utasítús 11. pont.) Setnnlifél. · ,; . '?· tezn1cnv t 1 · 1
·
e n1.1s 111.- : e Hl se111 a közgyó1•vszel'cllút'1s s
.
liete"SC'' J •, t • • '
• o.
<' • • Cili ,\
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AiClN-CH.lNOIN
(acetylsavas oluminium)
gyomrot nem izgatja, iztelen
egyenletes hatású !

SZ,\BA!JO!\ llENDEL!IETü,
Orsz. Túrs. Bizt. Int.
Üsszes hclcgpl·nztúraknúl.

L __ _ _ ~

ol .o
Jogosult·C a gyógyszertár illatszereket árusítani?
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Mit sxabad záróra után árusítani?

•\ helii"Vllliniszler n1;\.L t·vi :HHl.f>70 .. sz. ~-c.11~
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yagy részlegesen az üzletek kötelez{) zúr\·alar~
túsi ideje alatt. ki vannak rek('sztvc n gyógyszertárak árusítiisi köréből.
Oly községben azonban. ahol drog{•ria nincs.
a gyógyszPrtúr a 2. sz, n1elléklethen felsorolt
cikkeket .is' korlútozús nl·lkül ú1·usíthatja.
Szájvizek. arckn.'111ck. kilnért hajolaj és hajszesz, a gyógyszerkönyv szerint készült kölnivíz akiir kiszerellen. akúr kiinérvc, gyógyszappanok, ki1nért súsllorszesz. gyógyászati hint<'iporok, kin1órt arcpúder, sth. nen1 esnek korlútozás alá és így zúröra utún is szabadon úrusíthatók .
Mi a gyógyszerész teendője, ha a helyi hatóság
a felsőbb helyről kiadott rendelettől eltérő vagy
éppen a:z:zal ellentétes intézkedést tesz?
Az pi\· az. hogy a helyi hatúsúg int0zkedés{•!. h:i esak a kiizrt• vagy az t>gyénrc veszélyt
11e1n hoz, jogfeonlnrlússa! \'agy liltakozús 111cl~
letl hajtsuk vl·grl'. 0s az cselei azooal jelentsük az Orszúgos Egyesületnek vagy a kerületi
t>lnükst„gnek. a111ely azulún vagy úhnutalúst ad.
vagy (•ljúr n hcl_vll'h'll inll·zked{•s feloldása l·rdt'kébt•Jl. J!y 1núdon clkPrii!helii t1 helvi h:ilösúg(-{al valc'I .iisszcíitközt~s.
.

Ki fizeti meg a községen átutazó szegény beteg
gyógyszerét?

A ldizgyúgyszerellúlú:-; terln"rl' rendelt gyógyszer :'1rút :iz a kiiz.•il·g larlozik 111cgfizelni. }llllt>ly-

l o-

-'

n<~k leriiietén rendelték. A hcteg illetösége Ill'lll
111érvadó, n1ert a községen útvonuló (átulr1zó.
rövidebh-hosszahh ideig ott tnrtózkodó) szt'"
génv betC'g hirtelen rosszulléte alkahnúhól · rögtöni orvosi kezelést igényel. vi.szo11l esí•tlcg b't·
,·oli községben vagy n1egszúllt területen hír illetöséggel. A -!00/19:12. sz. k6zgyógysze.rcllúlú~i
rendelet szelle1nl·höl kiliínik. hogy .a községl'n
átvonuló szegl•nyheteg gyógycllútúsúról az :1
község tartozik gondoskodni, an1elynek. lerülc·
tén u rosszullét vagy a betegség (pld. fertöz(, ·
1neghetrgcd&s) fclll~pe~.!·
Mennyi az alkalma:zott felmondási ideje?

Erre a kérdésre pontos !'clclclel ad a dr.
Dczsií Bálint kir. közigazgatási bíró {•:-.
f.iicherer T:unús gyógyszerl•sz. a :\L Gy. E. alelnöke ú\t;d összcúllítotl ....\ gyógyszcrtúri alk.al·
1nazottak szolgúla!í jogviszonyai„ cí1nií kitü:1ii
tanuhuúny. :\lcgjclenl a Uyóoys:erés::ek Eukönyuc 19a5. évfolya1nában (l. 200. old.), loYúhhú !di\ön k.öny\·ecske alakjúhnn is. A tannln1únY ncn1csak a fplinondási idüt, hane111 ~1
inuni'-avisr.onnyal kapesolatban ú\lú val:unennyi
jogí kl,rdt·sl fl'IÖ\Pli.

.Yfl[!!/

:\líg a [cl111011rl<isnnk
~iirlt'·1.11;i('. ~lZ alkalinnzoll

ir:\shan

fr?fP1~ft'fÍ'rt'

írásbeliség nincs előírva. ~linda1nclle!t
az akceptálást írásban eszközölni. horTy
Y1ta: eseh;k_hcn kölcsö!1ösen rendelkezésre állj~; 1
a b1z_on~:1tckul .. s7:olgaló akcepláló Ievöl vagy
s:o_Ig:tI.nt1 SZPJ7.o~k·s. A kt>rd6st tiize!esen n1ei,·~lug~lJ:_1 ... A gyogy.szcrlúri alkal111azoltak szolg,al?t1 .1og:·iszony.'.í.ról" szú!<'> tannlinúny. (lásd:
(1yogyszerc~z.(;.k l'...vkönyYe. 1Ua5. évf. 207. old. i
::\Iegl'nilil.J.uk. hogy a gyógyszerészi tiirvón,:terYCZl'I szerint .. a szolgúlali \'iszonvt létesÚii
1negállapod:'1st n1indíg írásba kell foilalni." Iín
n lcry~·zcll tiírYl•nnyé vúlik. akkor az írúsbeii
akcepl~~lús. illetiíleg szolgúlati szerziich~s kiHelez\-i
le~z. J·,pp<•n t'Zl>rl hclyes<>n júrnnk el kartárs:unk. ~Hl . n1úr 111ost is írásban akceptáljúk
n:u~~1~:1lars:11!_.-:a_l; annúl is inkúlih. n1erl ha n
l~1kotolt haY1 J<lraudúsúg t>OO Jll'llgiin alul Yan .
u.g~· ,a szolgúlnti. szerziidl•s i!l1•il'•kn1c11t('s, (1H20:
XX\'lf. !.-<'.Ii.

~.·1

Mennyi a gyógyszersxámfa bélyegilletélce?
A g:-:ógyszl'rszún1la l>t>lyt>gi!ll't{•kc:
200 peng(íig
'.2 fi!!l•r.
'.200---500 Jll'll"ÜÍ"
;)
'•1111- l 0011
" "
l0
l OOO- ·~OOO
20
2000-.,j()()()
511

r>000·-7 t>OO

Mi a helyes eljárás allcalmazott felvételénél?
1ni11díg

z~an a~
e~'l:zeru

ktcll

\:Ol\!llli.1).-
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A bl~lyegilleték ívenként Crlendö, tehát ha
a szú1nla több ívből áll, annyiszor 2-5-10
fillér, stb.-t kell leróni. ahány ívre terjed a
szú111la. A hélycgillet(•k a szútnla hrutto-összege
ulún rovand6 le: pl. 0. '!'. l. szútnlúnúl a lagnk
últal fizetcndö ~Hl rilléres hozzújúrulúst ebhöl a
szetnponthól 11e111 lehet lcYonni. hnnetn a hrutto
összC'g ulún k(•ll Jcr{ini a 111'."lycgilletékel.

Kell·e az állam, törvényhatóság, közseg részére történt, általában a közszállítási szabályzat alá eső

szállitásokról kiállított gyógyszerszámlák után szerződési illetéket leróni?

:\ gyúgyszerszú1nla ne1n esik s::er::iídési

ífft'-

ték alú. {'llJll•lfogva n :l.li 0/o«is szerzödl•si ill<'-

!l•k \pyonúsa a kifizelií hatúsúg. intéz1nény rl·szl·rlil. jogosulallan. Ajúnlatos a halósúgok.
kiizin!Cz1n{•nyeknek szúló szúnllúra rúírni: .. :\
L"l·LIOO/lHa:i. P. :-ii. sz. rl'ndclct l·rteln1l~hl'll illetl~kn1entes. '·
Egyl'h úllan1i illl'il•kekre yonalkozó tú,il~koz
tatúst lúsd: lllelékr1111lotó. Ciyúgyszcrl•szek i::v„
kih1yve l H:-\f). l·vL 2:-HJ. oldalún.

nincs. Ezt a jonosultsÚ"'O\ részben a
1:-100/1 ~H32. ).„. ~L :-ir. sz .. r~ndelet ~yónyszerren„
dl'l"si
ul
• l GL pontja, 111úsrészt
t'.I.
t'>.
-.l';
_as!·1·asana~
a 21.000/
19„~b. h.. l\. ~f. szún1ú. ligvnevezclt dronist·1re11I ·! t '>f
e:. „ 1 '
~.
t> • '
te e
- 1. :-.·<ina~ 2. l>ckczd0se állapítja ll1P"
:nn;ly. igr szöl: „Gyágys:erlár krJrhrí:r;ak par~;
[~~ :l[!!~l r,1/ e:: cl llt' k. _l>rír1;.1il11e 11 f/JJÓ[!!f s:r rt, f/!JóÜÚ1
-~ ~ <rfl lt anyngof es knts::erf t'ladhaf ,'
:\ _gyógyszert úr lchút rl·szt veht~l kórhúzi ver-·
Sl'_nylargyalúson és nen1 zárhaló ki a szúllítúsh_nl_. _hahúr nincs is nagybani úrusílúsra feljorr 0 „
s1to 1gazolvánv:i.
' n
(:\z id0zcÍt 1nnndat crcdctilcrr hiányzott a
~1.rogislarcndC'lethöl. A ~L G~·.
intervenció·
J.ara _a ke~:cskeclelc111iigyi 111inisztcr leírási hiba
l.'.i~ylan s~ukségesst'• vúlt he1yeshítésk0ppen egt~
sztl~tlc. k1 a rendelet 26. §-ának 2. bekezdését
:i_ „~c~!l1. n10!1~lat~a~ . .:~. hcl~·eshilés a Budapesti
h(~zlo_n} l 9;Hi. t'YI .1uhus 2fi·ún n1cgjclP1ll 1 iO.
~z:unahan. kiizül\t'lt'll s azt kfh·cf(í~·;1 szaklap.i:1111khan 1s n1c>gjl·len\.)

E.

H~~y 711_enőrizztilt a gyógyszer. kötszer, szérum stb.

le1arat1 idejét?
:\. l\". gyögyszt•rkü11vv l>izon\·os "YÖnvs·zerei·

l~iitsz~:JT·k,

Jogosult-e a gyógyszertár kórháznak vagy más
gyógyintézetnek nagyban gyógyszert szállítani?

;\ gyúgY.'iZCl'IÚr l•pJH'llúgy. 1ninl t•ddig. a
· kúrhúzak rl•szl•re törtt•11_ii gyógyszl'rszúllítúshan

injekciókra .nl·zve ú." n. f~·j<I'i~afi.
a\lap1t n1eg. 1'.1cl11ci~ túl e::ckel a:: anyagok(t/
11i·111 s:abad k1s:olyaf/r1lni. Ezért a gyógyszerész
sohase 1nulassza cl az ilyen szerl'k készítésének
vagy raktárra vételének időpontját az illető szer

idiii
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181
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lar!úlyúnak cin1kl~.iére. l)tlrkolatára följegyezni,
a lcjúrali idiit pedig gondosan cllcniirizzc. C:l•l ·
szerü ezt~krti\ az anyagokról [t'j<Írali noplát j...;
,·czetni. 'I'anúcsos a raktúrt idiínkint, kiilönösPn
pedig az ('•11 Pt~f!ÚII útvizsgúlni t-s a lejúrt k{•szíl~
111{•11yL·kcl hecscrélés. újra stcrilizú\!1s. csetlP(~
n1cgsen11nisités vt'.•gclt clkiilönítcni. :\ lejúrt szi.'·ru1nokal. injl'kciókat sth. a forgalo1nhahozlik
díjtalanul kicscn'.~lik. a kötszert újr:1 slt•rilizúljúk. Hcndldviil fontos a lejúrati idii ellcniírzl·s1·.
inert az ilyen anyagok fclhasznúlúsa. kiszolgúltatúsa kihúgús. czenkiviil a gyógyszerl·szt kúrosodús is {·ri. :11nil a kcllii gondos.súg 1nl'llel\
kiinnycn el lehet kt~riilni .
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t'1i a gyógyszerész teendője. ha a
ltülönlegesség romlott?

A szaliúlY is111crl•tes:
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gyógyszer-
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8Z11lu1d J\irl(ini. A111 a gyúgyszL·rldinyY n.'JHlelkl'Zl'sl' szerint a gyÓgYSZí'l'Í'SZ csak arra szorílkozhntik. hogy k'túst·~ - ,ielPkhiíl úllapílsn 1neg .i
gyúgyszl'rkillönlegcssi·gek jó Yagy ron1lolt yo\l:'tl. a cso111ago\úst felho11!:111i 1H·n1 szabad. Ig_\azulún gyakran l'liífordul. hogy :1 gyúgyszertúi·!1úl e\\"ill ''YtÍ"\'SZl'rküliin\c"l'SSÍ"'l'I 'IZZ'll hnzzúk Yissza_n. h~gy az ro1nl~I!·.· \ti i1;.~:nkor ~1
gyógyszeri'SZ. tecndt1jc·.1 '!\•nnl·sz.í'lcscn a gyúgyszcrt Yissza kell Yen11i. il\ctiileg nu\sik. ro1nl;1tl;111t kl'll hclyi·IH' kiszolgúltatni.
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Az alkal1nnzol\:1\ -·-· okl. gyógyszerész. segCdgyógyszcrt!sz, gyógyszer[•szgyakurnok - helépl·sél köve!ü 8 napon heliil hc kell jelenten:
n tiszlior\'osuúl (eredl•li ok1núnyok, oklev{•l, lirocinúlis hizonyilvú11y, púlyúralépési engedély
he111utatúsa 111ellell.) Cgyancsak S napon belül
he kell jelenteni az alkalinazott kilépését i.s.

Ugyancsak 8 napon belül kell 111eglen11i !t
hcjelenlést a lúrsndalo1nhiztosíló inll·zelnCI is
(\Iabi, 01'!). HüYid tart:unu kisegíll>s is hl'jelcntendii, n1ég akkor is, ha a nyolc napot ne1.H
haladja 1neg.
Az alkalinaztntús alapjúul szolgúlú ok1núnyokal a gyógyszcrlúr fell'liis Yezctiije tartozik n1egíirizni.

E g y receptről kell-e számlát lciállítani?

1'.Iegesik, hogy \'ala1nely int{·zn1{•ny vagy k~i
ziilet lcrhl~re csupún eyy receptet szolgúllatunk
ki. Konkrl>l csethc'il kifolyóan közöljük, hogy
ilvenkor is szahúlyszerü szún1lút (esetleg nyugt:Ü) kl~ll kiúllitani és ncn1 incgfclcHí például a
recepthez csatoll kísérőlevél, n1elyben a reccp!
úrúnak kifizctl·sét kl·rjiik. A közületek ugyanis
kifizell·sckct
rendszerint csak
szabúlyszcrti
szú111la \'agy nyugta cllenl>hen cszközölhclnck.
Ilyennek hiúnya csak a sziunla kiegyenlítését
késleltetheti.

*
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Mit ltell tartalmazni a mentösxekrénynek?

A cséplőgépcknél gyakran cHiforduló súlyos
s1~riHésck clsö segélyben részesílésl~rc szüksl~ges
szcr{)k készlcthenlarlúsúról az 190·L (~vi 2150.
sz. bclügy111iniszlcri rendelet intézkedik. l\. rendelet két típusú incntiíszckrényt ír elli: gözerövel vagy villanyeriivel hajlott csépliígépckhez
gazdagallh felszcrell-sií nagyohl1 n1cntiiszckrényL
1uás inozgató (1uolorikus) crüvcl vagy júrgánynyal hajtott csépliigépeknél kisebb kölszcrszckrényt. .-\ kischb rncntüszckrénynck (1nely jól
záródó húdog- vagy fatartUly) a kö\·clkczü
anyagokat kell tartahnaznia:
'.:!00 l?r. Druns vatla 25 gr-os cson1agokban,
2 n1 steril gaze üvegben, 1 n1-cs cso111agokhan,
a drh. t>x8-as 1nullpólya,
2 drh. húron1szöglctü kcndü,
a drh. szuhli1nálpaszti\la fahengerbcn; felírás: 1néreg sehvízhcz, 1 l. vízben oldandó,
drb. gununi szövött pólya,
1 drh. tnosdószappan,
drb. körö1nkcfc,
A nagyobb n1cntiiszekrényck felszerelés~l
lásd Gyógyszerészek Zsehnaptúra 1928. l~yf. iö.
oldalon. A népjóléti és 1nunkaügyi niinisztcr
192·1. évi i2..155. sz. rcndelelé,·cl 1negcngcdtc,
hogy szuhli1uút helyett \\Tetol seholaj tnrlhatb
készletben.

Melyek a kábítószerek?
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)1. ..
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e~icod.al (<l.yhydroxycodeinu1n),
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d~~od1~! (d1~1ydrocodeinuin), ·
d1t1l~cltd (d1hydron1orphinun1)'
accd1con
(acctylodirncthylodihydrol hehain)
. vagy acelylodihydrocodeinuI;l.
d1hydron1orphin (pararnorphin),
geno1~1or1~~1in (N-oxy111orphin) és ezek este·
rei, SOI.
11ilrogcn111 o rp hi n *SZÚr11u1zPko k.
N*OX yinorph oi nos összetételek.
lhchain és sói.
a 1noi:phi~1 Úelheroxydjai (inint henzyhuor*
ph~n l'S_ ezek sói. ( kiuéuc a nu~lhlfln1or
[J~llnt _ (codt'irl) Í!s aethyln1orphini (dioe:; e::.cknck sóit).
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indiai kender és gyógy. készítn1ényei (extr.,

linct.),

az in<liai kcnc.lerhi.il nyert gyanta t~s ennek
kCszíltnényci (hasis, esrar, sira és dzsa1nba).

vl·gül a felsorolt húrtniy lÖnH!nysl·gü kltl.1itúanyngok és szúr1nazékok folyékony v:igy
szilúr<l higílúsai.

Mit szabad és mit nem szabad megismételni?
A gyógyszerész jogosult is1nélellen elkészíteni az oly gyógyszerekről kiúllíloll rendelvényt,. 1nclynck 1ncgisn1étlését jogszabúly nc1n
tiltja. vagy an1elycknek incgistnétlését jogszahúly n1cghal{trozolt feltételhez nen1 köti. Az
elüírt fcllélel teljesülése esetén ez utóbbi szerek is nu;gis1nétclhetük. ?\cn1 szabad azonban
isniétclten ~lkésziteni az olvan vénvl. rnelyct .i:r.
orvos ,!ne rcpclalur'; ,iclzés-scl lútoÚ 'el, tc;Yúbhú
a visszat<1rlancló, 1nércgkönyvhc hevczetcncl1í
vénvekcl.

~):abadun is1nélcflwtük tchúl a ne1n kercsz~
les szerek. az egy keresztes szerek s a két keresztesek közül azok, a111clvcknek a vénven rcndcll összn1cnnyisége nen1 ~haladja n1ci a ~7.er
egyszeri 1naxi1núlis adagját.
l\ivélell képeznek a kél J.:cr('s:lcs kábilös:erck: tovúbbá az egy keresztes, ú. n. iircs J.:crcs:tcs kábitús:crcl.: (altatószerek). A. két keresztes
J,:ábílús:crck ugyanis akkor scni is1nételhetők
szabadon (újabb orvosi aláírús nélkül), ha a vé-
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\'Úhhú nz l'Z~ kicgl·szi\é'1 !Jelügy1niniszh:ri rendt•let \CiY. EvklinYY('. l~J:~i'>. :~'.!. old.). 11){'\y
a kúhílÓszerck
j~gyzl•kl•l lartalinazz:i !'.'.s a

KEK Sz !étesitl•s{•n:íl' ~zóló rendelet (u. n. kötet.
:14. old.).
;\ kúhítószerck jegyzéke káhítószernck n1iniísiti az ópitnnot és a heli>Ic nyert készít1nél1Yl'kcl. Y:thuninl 1ninden gyógyúszali készíln~ényl. a111ely 0.20/n-núl tühh 1norphinl larlal1naz. Ennek 1ncgfl•lcliien a lincturn C>pii is kúhílószcr.
'l'ühhszi.ir felincriill ez alapon a kl~rdés, hogy
1nivcl az ópiun1 linclura kábítószer, szabályszerii or\·osi rcndelvt.'.·ny alapján n1cgis1nétclhetií-c·? Ezzel kapcsolatban utalunk a 2.222/
1na-L :\1. E. sz. Korn1Úl1\"l'C!Hlclct j. ~-úra, n1clv
a kúhitószerck gyógysz~rtúri forgalinúról inté;,kedik. Ennek 2, pontja értel111éhen (19:!5-ös é\·könyv. 15. old.) n kábítás:crl lartaln1azó gyógyszerek kiszolgúltatúsúra a yyóyys:crck kis:olff<Íl 1a/ ásóra 110 naf ko: íÍ

áll a/ ános

Mi esik Gyoja járulék alá?

:\ Gyúgysz('ré;;zck ()rszúgos .Tóll'li Alapja javára .. az or\·os1 rendeletre kl·szítctl inindcn
egyes gyógyszer kiszolgúltatúsú11úl felszún1ilotl
1uunkadíj ulún·· júrulékul kell l'izc!ni. Az 19:15:
III. t.-c. v~grchajtúsakénl kiaclotl rendeletek :1
gyakorla\!Jol isn1cretcsck kartúrsaink clött. E
helyen .tehút csak uzl kíYúnjuk iisszcfnnfalni,
hogy lllll. k('ll a 1nngúnvl·ny-nyilvú!llartökii~1\'V}H·
li.cve.z_eln1: azaz 111ely vl'nyek ntún kell a 4 fill<'r ,1arulckol leróni.

a111p.

rend cl ke:é.'H' k

éruénucsck, dc ezenfelül a gyógyszerész köteles
a legnagyobb kiiriiltekintést l·s gondossúgot tanusílani.
1-In a tinctura Opiil az úllalúnos gyógyszerészi rendelkezl·sek szc1npontjúhúl vizsgúljuk.
azt lútjuk. hogy a hivatalos gyógyszcrárszabúshan egy kereszttel yan inegjclölve, 1nég pedig
ne1n üres kereszttel. }.linthogy pedig az egy keresztes szerek az is1nétlés szc1npontj{tból nincsenek kor\útozúsnak alúvctYe (korlúlozúsról
csak abban az esetben lehetne szó: ha üres ke-
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Chinoin

Asthma
Vérnyomásesés
Légzöközpontbénu lás
HE?\DELHETÜ füurv, enged.:
Közgyúgyszerellúlús,
Orsz. T{trs. Bizl. Int.
Üsszes hctegpénztúraknúl.
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_.\ :·HHl/1na5. B. :\!. szú1nú rcndt•lel t·rlt•lnH'hen 111agúnvénynck kell tekinleni az olyan orvosi (úllalor\·osiJ gyógyszerrcndelvt'.-nyt, :11nelycn az eléiírl gyógyszer clkészitését'.'rl (~s kiszolgúltatúsúérl júró fizetési kütclezcltst."g :iz :'dla1nol vagy 1nús köziilctel, a lielcgsl~gi l·s baleseti

kiilt'le:6

bizlosítúsra

vonatkozó

jogszal1úlyok

(1H2i:XXL t.-c.) alapjún vala1nely túrsadalon1·
hiztositó inll·zclet vagy pl·nztúrt nen1 terhel.

Ennek alapján hevczclendii a 1nagú11vl·ny11v ilvúnlurtókönvvhc:

· 11!i1ulcn 111r1Úis:trúlis 111nuán11é11y (copia is).
a [JIJ(Í[f!JS:crknnyp álfa! kis:cn·lvc cliHrl, de
tiir:skiinypc::clf 1;l;s:íln1énut•k: ú. n1.:
Jiivalolos con1jJri1na/o (:-\ostr:i co111pri-

111•111

111ala),
hi11alalos, Jlf'lll lc)r::skönyue::elf i11jckciúk.
<'!/!/(;b kis::1'rl'll yalenik11s kés::if111l'n11c/,:

i:islhtnacigarl'lta. (1ptldt.~lcloc, slh ..l.
:\lindt·zckel a vl·ny(~kel akkor is hl' kell
\"l'Zt>lni a köBy\·lw. ha az or\·os :i vl·nyen
lH'lll írt t.·Ui gyúri
kt~szíllnényl
(.,sec''! X.
Y.'i, de a gyógyszcrl·sz 111l•gis liirzskönyyezc\t
kl•szíln1l•nyl ad ki. Pld.: Hp. llexa1nelhyl<·nlelra111ini tabi. :\o. XX .. gyúri 1neg,iclül(>s
nt.'.,lkiil.) Ilyen <~sP!hPn. h:1 Hichter. Egger.
stb. gy:'1ri kl·szit1110nyl adunk is ki. a vl:nyl
a köny\-ht• hl' kell vczl'lni és a júrull•kol
lcrúni.
Bevczell'ndiík toviihhú:
111n[JfÍIH'!l!Jli•lek P1~nyci (pld. Carilas. H:'1day,
Petüfi, slb.),

s::an(l/<Íri111nnk uényci;
.1/ auá 11 kár hú ::a!;,
11rful11! 11u1 k
2ti 0l o-os
1111111 f\ad íj kcd PI':: 111t?1l !Jt' S ,;_._ kt•rlP!'::111é11y 111ifkiili uényci,
cs1•11dúrs1~ui pé111Jt'1'.
11r11usi „pro 1111'" jcl::h·dÍ 11é1111ck:
úllalába11
111i11dc11
n1ayán11é11y,
a111ely11él
1111111!.-adíj s:ániillalik. 11a[J!J a:: t•!iiírl árba "
11111111.-adíj nuír fic/1• 11<tt1 s:rí111ílun.

{)nk0nl lTtcliidik. hogy az alapok, i11tl>z1néhcleghiztosíló inl(•zclek, ldizgyógyszcrcllú·
t:'is slli. vényei küziill is a júrnlék alú psíik
küzl· k<'ll sorolni 111indt•n olYan ,·{:ny!. antclvn(•I
inunkadíj van sz:'t1níl\·a. (l\lszt•rell ~01nprin~aln.
i11,iekciók. slli.}
;\ hill'lhl' kiszolgúllatoll v{•nyek a gyógyszer
kiadúsakor vezctendiik hc a 1ncgúnvénynyilvú11larlú!din~·vh<'. ugyancsak he kí'll írni a kiszolgúltatús alkaln1ú,·al az PSPllt>g k{·séilili egyleti
y{·nyre úlirandú rl'ccpl~·ket is.

1J~'\'k.

B 1R0 B 1N -tabi.
Chinoin
vérképzö -e rös í tö-hizla 1öszer.
HE:\llEL!ll~TO

fiiurY. ('nged.:

Székesfüv;irosi I<iizkórh.
Posta B. B. l.
~L\. Y. B, B. 1. terhére

~L\HT..
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Mennyi eltérés {hibahatár)
gyógyszereknél?

van

megengedve a

·ru!ajdtn1kl·pl'.11 nincseH olya11 j<1gszabilly.
allll·!y IIH~gengednl•. hogy a gyúgyszerek a
IPgcst·kl·lyehh 111cn11yis(·glien b eltérjenek az
í'lüirltól. ellenkl'ziil'll. a 2H0.510. sz. rendelet
ki1nondja. hogy a gyógyszert úgy 1ne1111yiség.
111i111 111inüsPgrl' u1'·z,·e szigorúan az orvosi n·ndt•lvl•Hy szt•rint kl•ll elkl·szíteni. ·rudv:ih'•yc'i :izonli:in. hogy a gy(igyszerkl·szí!l•s <l dolog le"i·111\·SZl't(' SZl'rint lll'lll anali!ikai ponlossúggal liirh"nik s 1•zt•nkh·ii! :t kl·szitt•s :dkaln1úv:il technikai l•s fizikúlis okokhó!. bizonyos el!{•rl·s.
st'ilyv(•sz!t•sl•g úllhnt elií.

EniH•k HZ Pltl·rl·snek a gyúgyszl'rek t•!!eniírzl•st'. 1nt•gyizsgúlúsa alkahn:'ihúl \":111 jelt•nttís0g(' .
.-\z ( >rsz;.ig<lS 'Küzt'gl·szs(•giigyi ln 10zel 'a gyiigys~1·~
n·k (•llt•niirzii Yizsgúlalúnúl kih·l·lelt gyakorlal:1
szt>rinl. l·ppen n fl'llll'nliitt'll sZl'lllponlnkra le·
kínlt'lll'I. hizonyos llH'llllyisl·gi elll;n"st a gyügyszer llH:gfele!ii \·0!!;'111ak e!l1irúlúsú11úl 11cn1 \'t'SZ
szú111ilúsha. Yagyis ú. 11. hibahalúrt t'llg('dl-lycz.
Dr. Schulek Eh·1111··r. nz lnlt'·zel k(•n1iai qszlú!y:·i·
nak vczeliiil'. n•ndkh·iil (•n!ekt>s tan11l111únyt -i:·t
<·1-riil a kl:rdésrül :i (iyógyszer(~szpk l~vkiiny\·c'
Jü:ll. (·yj kiit('l(•Jw (!. '.!-Ui. old.J. 1nelvlH·n n
hihahalúr! az egyes kt"szil111(·nyt•kn(•l a 'J:ü,·e\kez('ikben jt>Hili 1neg:
'I'ahlPtlúzó g{•pt>k -l--0°/u

hatnak,

Pll1"n-.ssel

dolgo:?;-

Anpullúzolt oldalok <.>lt(~r0sc legfeljebb 4 ;:, 0/o lehel.
f o lyi·k 011 y gyógysze rk ü 1ön legesség:
nagyol1!1 iivPgeknél -l--;)fl/o.
kisebb iiYegeknl•I 8~100/ 0 .
:\Iaghizt rúlis gyógyszt>rt>kn(•J;
oszloll pnroknál l-t-"1Hfl/o.
egyi•h tnl·n"seknl·! (folyadt~k. slh.) H---80/,J
<lZ elni'zhelc'i súlykii!önhsi·g. Kú!!óra
(elporl:'1!-.
stb.) 1--1°/o~nl szútnílanak. Ezek a hihahalú-

rok a 1n:ixin1úlisnak l"kinlht'!iik . .-\ gyakor]t'i
gyúgyszt•rl·sz fel:idala. hogy :tz el!Pn~sl eliiid(>z/i
okokal. n1int~l inkúhli kikiiszühöljt' (~s kötel!•ssl>ge. hogy :i lehelt'\ legnagyohh pontossúgg:tl
1lolgozzi·k. n1erl n111nkúja prPcizitúsúYal egY('ll~·s
arúnyban nÖYekszik a gyógyszen~szel ir:ín!i
l\Jt•gJ l('CS il J (•s.

Hogy l{ell el!enmintát venni gyógyszervizsgálat aJ~
kalmával?
Ila \'alnn1e!y gyögyszt~rbül az arra jogosi!oil
kiizeg Yizsgúlnl cl·ljú!Jú! n1i11!út vpsz. lanúcs(1s
l'llt'lllllinlúl Yt•nni. hogy sziiksl·g esetén a Yizsgúlal niegúllapílúsail n1öd1111khan lí'gyen k(ll\·
1ro !! {1 ! la ln i. Az e 11<' n 111i n ln vl•!t• le ugyn n úgy liirlt~
n i k. 111inl :i vizsgúlat ct'ljúra !'!vitt gy6gyszt•r111inta vt'•lele. dP :i visszalar!ol! <'llt•111uintút fll'·
esételll'ssiik lt· :i yjzsgúlú ki.izeggel. A 1ninl:i i•s
(•lh:n111inla vé!Pll·nl·I J\(iy{'!end('i e!júrúst rt"szle\esen isnu·rlPli dr. ,'')c·/111l1'k Elcnu"r egyel. u1a-

gúnlanúr, az Orsz. E.özegt~szst~gügyi li~Íézct lü.'.·
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H5

n1iai oszlúlya vczcliíjénck a Gyógyszcrúszek I~v
kön~·ve 1H31. l~vi kötell·hcn ,.1\'élián11
s=ií a
[!!flÍ[!!!S::en1í::.~y<Ílatokr<it' cí1ncn
tncgjclcnt la*
1111ln1únva (1. 250/252. oldalon). Az cllcnnlinlaYl•tcl h'·;1yl'gc az. hogy az cllcn111inta pontosan
11gy:111azt larlahnazza. 1ninl a vizsgúlati 1ninla.
le IC'gyl'll pecsételve és a 1nintavcvö vizsg{tló

közeg (lisztior\·os sth.) úllal hilclesitvc, lo\·úbhú
1núsoljuk le a y{~nyt, jegyezzük fel rú az clviil
11Ii11la és a visszalartol! cllcnn1inta 1ncnnyis(·gét (ccnligra1nn1n~:i pontossúggal) és a 111úso!atot :i 1ninlnvc\'Övcl hilelesítsiik.
Ila a vizsgálat iucgúllnpítúsúval SZl'lnbcn aggodalinunk- \'olna, a helyesen vclt cllenn1i11tút
knntrollvizsgúlat alú bocsáthatjuk s igazunknt

Mi~or

tari:andó nyitva a gyógys:z:ertár?

A gyógyszcrt{u·ak nyitvatarlúsi idejére slh.
a 2G0.510/19:·J-1. I3. ~I. sz. rendelet III. fej. H.
paragrafusa (L. Gy. l~\'k. 19:15. éYf. Sl. oldaJ,
a kü\'etkezöképen intl>zlzedik.:

„A gyógyszertúrak zárélrújúra, v:iltott éjjeli.
Yasúr- és iincpnap délutúni ügyeleti szolgúlatúra és a 1nagukhan 1níiküd{í gyógyszcrtúrtulajdonosnk ''<lSÚrnap délulúni nninkaszünetérc \'O··
nalkozó intl·zkedés - a helyi Yiszonyok tekintctbcYétclévcl a tö1·vl~nvhalúsúg elsü tiszt\'~
scliíjének hatúskiirl·bc turtZlzik.'' :\ gyógyszcrtúr
nyilYalarlúsúnak idejét lchút rnindenült a helyi
hatóság úllapít.ia n1cg.

111údunkhan van IH:hizonyítani.
Mikor kell nyers káliszappant kiszolgáltatni?

.\ kúliszappan a gyógyszcrkiiuyvlien

J.;l~tfl~J1~

nli11iisl·glH'll fordul e!ii: Sapo kalin11s t;s sapo
k::dinus venalis. ()r,·nsi rendeletre 111indíg ·1
joltli n1i11iisl>gü (vegytiszta) sapo kalinust ke!l

kiszolgúllatni, kcniícske\'er&khcn is. :\ nyers
,·agy küzönsl•gcs k:'iliszappanl csakis akkor sza·
had kiadni. ha az orvos kifejezetten „.w1p11
/\alinus l'!'nalisf„ rendel. Sapo viridis ne111 le·
kinthetö „kifejezetten" ucnalisnak, s az&rl ilyen·
kor sapo kalinusl (a gyógyszerkönyvi galeni·
kus készíl1nényl) kell kiadni s ll'rn1észetcsen
P!l!lek úrúl sz[unitani.

•

Ké:z:i gyógyszertár hol tartozik beszerezni gyógyszereit?

:\ heHigynüniszter 1H:15.

e,·í

2a2.500 szú1nú

rendelete intézkedik részletesen a kézi gyúgy··
szcrtúrakrúl. (Lúsd Gyógyszerészek l~\'künyYc,
tH:H.i. éyfolvan1 Hi. oldal.) Ennek G. ~-a eliíírja.
hogy „ a .kézigyógyszerÚ1r tulajdonosa gyógy(•s ·kütszcrsziikségletét köteles a hozzú lcgközc·
IPhh f1•k,·c'í nyilYúnos gyógyszertúrt1k cgyikéhc'll
licszen·zni. ''
..\ rcndt'lct szüycgt>ilül

t~rlclc111szeriíc.•n

kÜVl'l·

kt•zik. hogy ha a kézigyógyszerlúr helyúht·z
olyan község fekszik lcgküzclehh. n1elyben csnk
cg~' gyógyszcrlúr van, akkor az orvos cbhöl a
gyógyszertárból tartozik fedezni gyógy- és köt10

~
j
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.szersziikséglciéL l[a ellenben olyan közst~g (vú*
ros) esik legközcil·l1l1 a kl:zigyógys7.ertúrhoz.
ahol liihb gyógyszcrlúr van, akkor a kl•zi
gyógyszer!:'tr lul:ijdonosa ennek a küzségnrk
(vúrosnak} l1únnclyik gyógyszPrlúri'tl~úl ft>dczheti szükségletét.

..\

k{·zigyógyszerlúr

korlati

zítmulatá.'i

az

első

scgél!Jn!Jujtáshn:."

cÍinÜ, sze1nll~ltclii úhrúkkal ellátott kitünií öszszcfoglaló tanuhnúnyn. tncly a Gyóyys:erés:,•J;
/~'11könyoe I9al. évi kölcll>hen jelent 1neg. (L.

2fJ8. old.)

•

gyógyszcrheszt>rzés{•ye)

kapcsolatos ludnivalóknt s az cgyld1 l'l'lld{'lkcz<•seket lúsd :1 fent hivatkozott rendeletben.

Köteles·e a gyógyszerész első segélyt nyujtani?
l\.iitclcs.'

;\ köz<'gészségiigyl türvt>ny. az 187H:XIV. 1.
<'. :IH. ~-a szerint rnindcnki l<iilcles l'fsií st'[!Íl.'iJUl'I 11yujt(/11i. ;\ ·10. ~. pedig l'liiírja. hogy az
t'ls~·; segítsl·gnyujtúsra n1i11<lt'nkil ki kell o/dol11i.
(/ki /r1yfalko::ástin<ÍI foy11r1 !f!}(lkrr1hbr111 j6h1•/
11/yr111 hcly:t~lbc. hoyy Sl'f!ilst;f!l'f Tl!flljfso11.

rt'!Hlclkezt•sek szerint lehút :i f/!J6[1ys:~·
l'l;s:111•[; 11c111csr1k erk6lcsi. t•rnbl'rb(/ráti. ha11e111
E

11 tliruény áff(I/ 1•lliírt kli!clcséoc elséi st'f/ifséuct
11y11jtr111i ,~..., klitci<"sséyc (/: 1·/sii scuélu11ynjf<Ís/11i:
s::: ii ks('f11• s l ud ni fi(// 1í kat el sa jril i ton i.

Az 19'.:!7. évi l·l·LHO:l. ?\ . .\1. .\L szú111tí h•irat t•ln•1Hh•llp az t'lsc·; segélynyujtúsnak n gyúgyszen~szgyakornoki lanfolyan1011 Yaló tanilús:it.
Azok szú111úra, akiknt•k ezeket :iz isn1eretelu~t
11e111 volt n1ódjukhan elsajátítani, igen értl·kc.:;,
rl•szlctcs ú!Inutatúst ad dr. /\.iir1116c:::.i En1il, a
budapesti incntők igazgató főorvosának „G!Ja-

Mit !tell sötét üvegben kiszolgáltatni?

,\ "YÓ"Yszerl>szi 1111'.íködés és eljúrúst szahú~
1Yo7.ó "in:7~. é,·i 2H0.510. sz. hcliigyn1iniszl•!ri
I:l'lldeh~lnek a !J!JÓfl!fs:crck kis:::.olaállaldsá"oi

szú ló 7.

~·

19. ponlja szerint:

.. Siitéls:í111'i (sár[1<Ís-liar11rt) i'iPeybcn k1'll ki
adni n1i11dt•11 olyan f/f!Ó(J!JS:crl. an1clynck cft,~u· ·
trí.Hif a {f!/<Í!f!!S:::.crkü11yv, fl(l{f!f ~nás .:i;:akrnllnk11k··
firt11
taláfh(lfrí
ulasftdsnk fe11ytol
óva rc'fl ·
dl'lik cl."

;\ rendelel ezen

intl·zkedésl·1H!k 1ncgl:irbisa

a gyógyszerésznek, han·~111
ciryú!tal jn'_'ol is hizlosíl sz{11núra. a tekinlct
h~l1, hog,: s1ill·t ii_ypghen kiadandó gyógyszerek
nl·l cgyle.li reccplurúban is sötl•l ih·egct szún1ít
hasson fel.
ncrnc.sak

lt

kö!elL•ssl>gt~

BAEDER

CAOILA
szappan, shampoo
nagy hasznot hajtó cikk

li
j

f.18
Hol talál anyagot továbbképzésére

a gyógysze·

rész?

_A gy~g~·szcrészck
~ataban allo n1agyar

loyúbbképzésének szolgányel\'Ü gyógyszerészi szak1r<~d'.llon1 ina rnég ne1n 111ondhaló gazdagnak .
..\Ians \'an azonban néhány értékes n1unka
n_1elyckhen a gyakorló gyóg~:szcrész anvagot tn~
!alhat toYúhhképzl'sére. Ezek a 1nunkii.k a kii·
vctkezök:
A

/\'. ,\fayyar Gyáyys:::crkönyv is111crlctt!s;;~.

A . l\Iagya1:_ (iyögyszcrészludon1únyi 'I'ársasúg
gyogyszcrkonyvrnagyarúzó elöadássorozata. I~i
adta a l\Iagyar GyógyszC'részludo111ún,·i Társaság 1935-hcn.
, _:\ IV. ,11.ogyar Guríoys:::t•rk{inyv J{o1nn1c11fr1r1fl. Dr. '.\Iikó Gyula

(1~1:Hi).

(;!JÓ[!!fs::crés:::l'f. Gyógyszt•rvizsgú lai. A 1"YÓ"Y-

szcrkészíll~s <•Jp1nci. Dr. J){ivi<l T~a jns (I. ...„Jdrt~·l
1D22, lf. kiilPI 19'.Hl. III. kiil<'l 10:-17.l.

:\'c111 hi11atalos [!rJÓf!!fs::erc/; 1;s ve1111is;<"rel;
11i:soálata és hns::ruílata.
Dr. Csipk(; · Zoltún

(193fi).
nuakorl(/li [l!JÓ[!!JS'::t'rés:ef.

})r.

?\:igy BPla

11\1:1-l1.
~:\: ('ués;séyiiuyi l\i!:iua::u(/ttis
Dr. Atzél Elcn1Pr (1B:Ji.)

:l

f;yríyus::cn~s:fudo11HÍ1111i

sifiije. sff).

k1;:ikii11yv1·.

Trír.w1,wíu

l~'rtc-

·

A ~!agyar ll-yúgyszcrésztud11111ú11\·i 'l'úr.sa.sú~
kczde1n0nyezt'.s0rc 1ncgindult l'l'llll.szZ.res lovúlil;~
kPpz(í tanfolya111okkal kapcsolatli:u1 r(•111('.lhe!ií . .
ll'g f~il!cndii!~'.s kö\'clkczik hc a tovúhhképzésl
szolgalo szak1rodalrnu11kLa11.

Gyógyszertárak vizsgálata.
Irta: Schulek l~fl'IHér, cgyelc111i 111agúntanúr,
a Ill. kir. ()r.szúgos l\:özcgészségügyi Intl'zcl
11.sztúly,·czcliíje.
A gyógyszcrlúrak nlinl kiizegészs(•giigyi inll·z111('.nyek az 187H. éYi XIV. t.-c. alapjún az úllnn1
l'licnőrzése alatt íillanak. Ezt az cllcnürz(~sl a 111
kir. tb:zlifiiorYosok és 111. kir. tisztiorvosok gyakorolj(tk. l~hbeli 1nüködésiikcl az 19;1n. l·vi IX. t. . . e.
:_:l~pJÚn kiadoll U00/19illl. B. :!.I. .szú111ú rendeli•!
úllapílja 111eg. E rendelet az cllcnűrzés, a gyógyszertúrvizsgúlat részleteire ne1n terjed ki. Igy húl
H gyógyszertÚr\·izsgúlat rendje 1naradt a régiben
úgy, ahogyan azt az 1876. éYi XIY. f. . . c alapjún
kiadott rendeletek (12.:-JiO/lSS:J. B. :!.-1. sz„ illetve
i;"'J.ll·11/1SH::I. 13. :'.\!. ~z.) eHiirlúk. A gyógyszerészek
f:\'könyYe l.9::37. évi kötetében rcún1utatla111 arra,
hogy az ilyetén 111ódon gyakorolt cllenc'irzés út„
tnlúnos hygicniai és cg(•szségiigyi ktizigazgatúsi
szen1pontból n1egfclclő ugyan, dc szaksze111ponthól netncsak nern kielégítü, dc egyenesen hútrú . .
nyos. !-Iátrúnyos a közre és a gyógyszerészre egyaránt. A. szakszeri.ítlenség a vélt ellenőrzés helyett

':!
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nnnak cllcnkcziíjét éri cl és a közre hútrányos
h1za clle1tc'irzésre \·czet. A vl·!t. a kl>pzl'll szakszl'riist~g a gyógyszcrl>szt elkL'dvetlenili. ncn1 ritkún
elkeseríti.
„r\ szakszerii.ség kérdi."se rl·góta Y:ijudó prohIYÜ·.:.:„:.1 a gyógyszl'rl·szi n1íikiidl·s ellcniirzés{·nck.
Iliszcn a 22.H25/1919. ?\ . .\1. .\I. sz. rendelet il
f·.yógyszcrc.•k. illetve a gyógyszl'rlitr:ik vizsgúluti
1nódszcrl'inek cln11.'•lcli {•s gyakorlati lanítúsút tö1ültc a tiszli<H'\·osi !unfolyt1n1ok lananyagúból. En~
iick a hiúnynak póllúsúról :izonhan Sl'lll Uiry{•ny,
~cn1 rendelet llCJll intézkedik . .\Iindiisszc annyi Uirll·nt, hogy a volt l\l•pjóli•li i's .\Iunkaiig:i-·i .\Iiniszl{•riun1 !eirathan híYta fel az akkori liirvl·nyhat6~.úgi tisztiflior\·osok figyeln1él. hogy a gyógyszerlú·
1·ak ellentirzés,>nek .szakszcrüsl•gél l1izlosíland~-1
:~yógyszerlúrvizsgú!:ilaiknúl a !clieUi:;l"g szL·rint \·e·
i~Yl"k igénybe kivúló gyógyszerl·sz,•k. önkt'·ntes szak\··rtiíi 111unkújút. "fudo1J1úson1 szerint a fclhí\'ÚS
.;ogy-kt'.·t lÜrYl~nyható.súgllan clt."rte cl-ljú! s az iinkl"ntcs, illetve felkl·rt gyógyszcrl~sz-szakl•rtiík a legleljescbh Illegelégedésrc lútjúk e! tisztiikcl.
...-\ gyógyszertúrak ellcníirzése kérdésl·nek új
irúnyt .szabott az ()rszúgos Küzegl·szségligyi Jnti~zci
lt'.•lcsitésc (1H25. t'.·x.i XXXI. l.-c.). il!PIYP az Intézet Clie1niai ()sztúlyúnak n1unkaprogran11nja.
n1elyben a gyógyszerkülön!egessl~gek
vizsgúlatn
111cllett a gyógy.szerlúrak n1unkújú11ak szakszerli
elleníirzé!:ie is !:izercpclt. Eleinte csupán a gyógyszertúrvizsgúlatok alkulruúval fehnerült kétes C!:ietekben küldöttek be a tisztifőorvosok gyógyszermintákat ellenőrzés céljából. J{ésőbb a tiszliföor·

vosi értekezleteken hangzottak cl kíYánsúgok, n1c·
J\'ek az ()rszúgos 1\.özcgészségiigyi Intézetnek az
ii\'ell tcnnészctií n1unkúlia \'aló intenzívebb bekap.:
e~olúdúsút kÍ\'Únlúk. lgy fcjliidött ki elc'iször a
kiilelezíi gyógy.szerlúr\·izsgúla tokról l>cküldüt t gyógy·
szeres készíl1nények. fiilcg chc1nikúliúk és galeniktnnok ellenörzt'.·sc. E \·izsgúlatok szú1na 1936-Lau
1núr az 1200 szú1nol is cll·rte. A gyógyszerészi
szakn1unkúha azonban akkor kaptunk igazi he·
tekintést. 111ikor lnlt.'.·zcliink az ()rszúgos 'J'úrsada·
101nbiztosiló Inlézcllcl, n1ajd kt'.•sühb a ;\Jagúnalkal·
nu1zollak Biztosító lntézcté\'el kötölt szerzti<léses
1ncgúllapodús l·rtelinében uz uzok tagjai részére
orYosi vényre gyógyszcr!úrakhan clkészítctl gyógyszeres készíln1é11yckct kezdte quantilaliY szcn1ponti1ól Yizsgúlni. A;, ilyen yjzsgúl:1tok szúnta a 1negúllapodú~ szerint {~\·i 1-100. illetve 500. összesen tehúl kii. 1HOO. :\"e1n lesz érdektelen. ha n1ege1nlíte111. hogy a rendszeres cllenfírzt.'is ere<ln1l·nyckl·nt
a kifogúsolúsok arúnyszú1n:1 25-:-HJ 0/o-röl l·l--·
15°/o-ra csökkent. Fontos az11nba11 tudnunk, hogy
:iz ()rszúgos Küzcgl·szségiigyi lnll'Zl~l a szigorúan
\·cll gyógyszerészi nn1nka: n1int u p.orok elos:túsa.
a viviiszercknck. így oldatok eseteben a v1znek
lentérl·sc lekinlctéhcn igen enyhe 111érli~kct alkaln1azotl. 1nel\'cl azonhan lassan szigorílaní k!\·ún.
I"v az oldó~zcriil alkalntazolt \·íznek szen11nt.'irték
- szerint valú lc111érését -·-· n1ely a gyogyszcrl'SZ!
rnunkúnak a gyóg~·szerlisz részérül való lebecsülése
- a jövilhcn kifogúsolni fogja.
Az ürszúgos l\.özegészségügyi Intézet gyógyszertárakut ellenörzi) rnunkáját a helyszíni szen1-
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ll·k teszik teljcssl~. E n1unkúnak - 111ely egycli.irl'
11en1 bir önúllóan hi\'a\a!os jelleggel - a kir. lisztifúorynsok rl•szérúl is a leglcljcsehb 1ncgl·rt0.ssel l•:-;
~:!isn1erl·ssel lalúlkozik, llll~rl a teljes sznkszeriisl'gl'l viszi he!c az cllcnürzéshe. A hL·h·szin! szc'1nl;·.
ken, 111int :t kir. lisztifüor\'osuk szai-.értú nH111k:itúrsai jelenünk n1cg s az cgyszcrübb vizsgúl:llok
<'IV{'.gzl>sére szíiksL~gcs kl'ntiai felszerelést is u1~;
gunkkal visszük. Fclszcrcll·siinkcl tlr. Zhórav Bertalan isnH:rlel\e a :.\!agyar Gyógyszerl~sztuch;n1ú11~·i
·rúrsasúg l~rll:silüjl·nek IH3i. évi 3-ik füzetében.
Fclszerell>siink U drb. O.Of1 keni-re beosztott l:!
kcn1-cs biirctlút. pipcltúkat. aelht>r ké1ncsö\·L•t. pontos \·0Jun1elriús oldatokat. sül kis Yízfürdiil is !ar!aln1az. l~én1szereinket leglübbn~·ire szilúrd úllapollia11 Yisszük 111agunkkal s a szükséges !'{':tgúl/1
oldat núhúny ke111-jl·t t'X ll'Illporc kl•szítjük pJ.
:\lonchH1on1 feleglegcs. hogy llll'/;:fl'il'lii üvegcdl·nyv 1 ~
is lartozl•kai kis fl'lszen·ll·sünknt>k. ·- !~l·111szercink
küzütt IH.'lncsak a gyógyszcrköny,·bl'n hiva!alos
rcagcnciúk. de olyanok is szerepelnek, 111c!yc:k kiilön!cges célokra kitünöen heYállak, Ezek k(izöil
szerepel a krislúiyos SbC\:: is. n1cly az „()!. jceoris
:\scl!i„ gyorsan tújl·koztuló ellt•nl')rzl·sl•rt• kivúlóun
alka!Jnas. (:\z olaj -- CHC!:i-han o\do!l ShCb-hoz
est•ppenl\·c· ~ intc·nzíy kt•k szini C'rednil·nycz. ha
f('iként .. :\„ \'ita111inlartal111n n1cgfP!t•lii.J Fc!szPrl'!i··siinkkel egyszerii!Jh quantilativ ,·ízsgú!aiok is Pivl·gczhctiik. :\ liíircllúk viszonylag nagy szú1na
lcheUívl• teszi. hogy a n1osússal l•s száritgatússui
júró idűvesztcsl·ge! kiküszöböljük. :\z 1H3ü. évben
8fi gyógyszertárat látogattunk 111eg. A helyszínen

rueg\·izsgúll :18H gyúgyszcr közül 89-el kellett kifot~úsolnunk, a111i kb. 2a 0/o-nak felel 1neg. E szú1n
is 1nutalja, inily szükséges a szakszerííség! „\.
helyszíni cllenürzésnck azonban 111ús szen1ponll1úl
is van jelcntüsl·ge. Az cllenürzíi g~·ögyszer0sz·
sz:ikérlii készséggel úll lallácsadúshan a gyógy~
szcrész rendelkczés1."re. :.\lcg1nutatja a gyógyszl'rYizsgúlatra tényleg alkaln1<1s cgyszerü eszközöket
s ineghatúrozúsok gyakorlati kivitelét is 1ncgta11ulhatja a helyszínen az érdeklúdii gyógyszcrl·sz. :.\Iegjcgyzc1n. hogy a szakszerü tanúcsadús a gyógyszertúr vezetésére s a ga!enikun1ok célszerii e!ii:'dlítúsúra is kiterjed. :.\Jost vúzolt n1unkúnkat :1z
JH:li. é\' foly:unún i11l·g szl·lcsehh kiirhen tcrjcszlt•ltük ki. Ez Cvhcn nlin!cgy 200 gyúgyszertúrat vizsgúltunk n1eg s a helyszínen VL"gzell g~·ógyszcrellcn
c'irzl·sek szú1na a 800~al közclílí 1ncg.
A fiihh \'o!lúsaiban v:·1zolt rendszer úl!andósilúsa vl·k•n1l>nye1n szerin! llcn1csak a köz. dc a
gyógyszcrl·szl't l·rdl'kc is. J!inden ren1ényünk 1neg,·an. hogv az l•\'ek folYarnún kialakított. el!eníirzl>si rend~zert a késziilÚ gyógyszPrVszi törvény az
úlla111i gyógyszertári felügyelöi intéztnl·n~· ll•tesíll·sé\'el úllandósítani fogja.
A helyszíni kisz{dlúsokkal kapcsolatos gyógyszt•rlúr-cllenéirzésck a gyógyszer!úr bercndczésl~re.
f elszercll·sérc. iize111 rt'!Hl jl·re. az clc'íir! könvvek
(111ércgkünyY. la!Jorntúrit~n1i könyv. g~·ógysze1.-vizs
gúlati napló slb.J szabúlyszerií Yezetl'.sére, különöskúpcn pedig arra terjednek ki, vajjon n IV. kiadúsú GyógyszerkönyvLen hivatalos gyógyszerek
niegfelellí 1ninöségbcn és 1nennyiségben reridelke-
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zl'.src úllanak-e'! ,.ajjn11 lll'JH engedélyezett gyógyszt'_rkl·szít111l·11yekt•l t'.·s egyéb cikkeket úrusit-e a
gyo~ysz~·rész.:.i E lckintelhen ncn1 lesz felesleges
111eg1s111e!eluunk.
llo!!v
a 'b'Y6"vszcrt'11··1l·l1·111
cs·1'1·1·s
•.
..
.
.
•J.
- !">. • •
< ~ ~ '
• ' \. •
orzsko11yv1 szanllnul cllúlotl "YÓ"Y"zcrkii!ünie"P ·-

st"gck, \·egyi!eg egységes i.isszet0iclÍi. "YÓ"vszercl~ -i~s
()
.
1·
o. o.
:iz
r~zagos
\.ÖZcgész.sl·giigyi lntl·zel zúrszalagjú'

val c.•11.atoll „.ko1111nersz''-injckciúk. gyógyszerkii!Ön-

legesseg sza1nba 1ncn~·; ho111oe·!~palhiús készílnll•nyck . és helügy.n1i11iszteri engedély alapjún bcho-

':olt u. n. kontingentúlt gyógyszerek tarthatók. :\
le!soroll készítrnényck forga!o1nhahozntalút túrg.~·uió rendeletek szú1J1út l•s rövid isn1t~rlcll>st"l ilh·loc!l a gyügyszcrészck t>vkünyvl•nck 1H;~7. l·vi kiitct~·hcn 111cgjelcnl rüvid kis cikkc1nre utalok . .-\.
gyogys:-erlúrak l'llcntírzésc szc111ponljúhüi f 1111 ti)sahh l!Jtdd1 rcndt•lc!ek a kövclkeziík::\ 212.-HJO/lSJ:l:·~
IL :\L sz. rt:nd~h.·L 1nely szerint a gyógyszert:'ir~
h:t11 ·~ lct;lnlll~a1 scgl>dszc1!1t>lyzL·l szÍlH.•s kiipenvl
lnrloz1k v1sel111. :\ 252.fi27/ l fJ;J.J.. B. :\l. szú inú rendelet. a ,gyüg~·szcr(•szi gyakorlat folytatúsa túrgvith:in 1nll'Zkcd1k. a 2GO.ö70/IO:!-L B. :\I. szúniú r~~u
delel a nyih·únos gyógyszcrlúrak úrusitúsi kör.:'·l
szahúly<JZZH. :\ 2UOJi20/JH:J-L B . .\1. szún1ú rcndt•~c'.
gyúgyszerl:'1n1k bcrendt~zl•sl·t l•s felszcreh'sl•L
1r.1a clii. nlig a 2H0.5I0/1n;,1.i. B. :\1. szúrnú rendP!el a gyógyszert'·szi nliikiid[.s l>s c!júrús szahúh·ozúsúról szú!. a 21Hl.500/1HB·L B. :\1: szú111ú rendelet pedig a gyógyszerek úrszahúsúnúl kii\'eleudíi
t!lj{~rúst lúrgyalja. :\ gyógyszerlúrak 1níiködésl~nek
e!bir!llúsúra !:iil~nös fontosságú 1nég a 21.000/193H.
h.. h.. :\L szan1u rendelet is, n1ely a gyógyszerek
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és gyógyszerfélt~k kercskedehni forgalrnút szabúlyozza. E rendell~tek rcn<lelkezl·scinek tárgy:1lús~1
túlll·pnl· e kis cikk keretei!, ezl•rt czl n1ellözön1. d~·
hangsúlyozon1. hogy e rendeletek pontiis isn1eret(•
:i gyógyszerész sz:'unúra 11l·lkiili)zl1etellen szi.iksc.\~.
,\z (}rszúgos h.üzcgészsl·gügyi lntl·zel úllal törzskönyvezett gyógyszerkt'·sziltnények jegyzl·ke (:1-15/
1U37. B. :\!. szún1ú re11delel n1cl!éklctc) a készlc!hcn tartható gyógyszeres készílrnl•nyckriil lújl·kozlal. A. l'l·lreértések kikerülése \'égell e helyen is
hangsúlyozzuk, hogy a jegyzl·kben alkaln1azoll keresztjclzés t1nnak az últalúnos 1negjclölése, hogy az
illctü szer csupún or\·osi rendclYl'Il\Te adható ki.
:\ kt:t kert•szles szert lartalinazó g}·ógyszerkésziln1é11y isn1l·telt kiadúsúra vonalJ,ozú!ag tennészt>ll'·
SCH ugyanazon szabúl\'ok (~rv(~nYcsck, 1uint a 1n:1giszlrúlísan felírt gy<';gyszerek ~·sctl·hcn. Hiszen a
gyógyszl'rktilünlegcssl•gcken a SZl'r pont()s iissze·
tl•tell•l kötclezücn fel kell tiintctni. :\ jcgyzl·ldw11
kereszttel n1egjelöl! k0szíllnl·nycket elkülünil\·t'. z:'1r
alatt kell tartaní. :\ n1l•rcgszckrl·nyhcn való lart:'ls
azonban jogszahúlyhan nincsen l'liiírva.
:\ gyúgyszcrtúrYizsgúlalok Jegfontosahh scgl•dktlny\'t' tennl·szctesen a l\'. kiadúsú :\lagvar (iyúgYszcrkö11vv. E kiillY\' rl'ndclkL·zl>sL'i hL•l<;1:lúsúr;1 i\ii.
llinüs g;ind fordil~111dli.
:\'e1n lehet Cl:lja e rilYid kis cszn1efullatús11ak
az. hogy az eh'iforduló 0s cliifordu!ha!ó eseteket :1
feu11úlló intt~zkcdl~sek és jogszahályok szen1ponlj:'tegyenkénl túrgyalja. Erre t'g'Y köny\' tcrjedel·
volna szükség. :\Iégis a vizsgúlalokhoz nl~111i
'"'""""'
nyujtandó tárgyalnunk kell a nlinta·
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Yélcl n1iHlozalait. 111ert C'Zl jogszahúly vagy rcn·
delel ne1n túrgyalja.
Törzskönyvczcll gy6gyszcrkészilI11é11yck eseté·
hcn a n1inlavétcl cgyszerü. Cgycljünk, hogy csak
teljesen ép l•s sértl'!lt'!I cso1nagolúsú kl•szíl1né11yt
:aljunk L'llcn('irzé'1 viz.sgúlalra. Fontos tudnunk.
hogv az clleniirzl'src az Orszúgos l\.özcg('.szségügyi
In!l;zct elis111cr\'ény{~rc kiadott gyógyszeres kl·szíl·
111l·nvl annak gyúrtója az c1nlítclt clistncrvl·ny el·
lcnl•IJcn ingyen tartozik pótolni (:J:·Hl.800/lHiHj. B.
:\!. szú111ú rendelet).
1\.ütszcrcknl·l hasonlókl·p júrunk cl.
Galeniku111ok, drogok és vegyszerek csch.:•bcn
a n1intavétel küzisn1crt
szahúlvai a n1l·rYadók.
;\rra azonban különösképp iígycl,fünk, hogy úgy a
kiadott vizsgúlati 111inlúl, vahuninl az úgyncvczcll
ellcnrninlút a gondosan ho1uogcnizált készlctLill
vegyük. s tcnnl·szctüknck n1cgfelelií n1ódon cso1nagoljuk. :\lindig tiszta és száraz Ü\·cgt•l. edl·nyzelct husznúl.iunk! .-\. nedvszivú anyagokat, 1ninl
:i natr. bro1natun1, natriun1 jodattun. lheobro1nin
nalr. salicvl. célszcriíen parafadugöval jól clzúrt
szúraz fol~·adéküvcghe helyezzük. .-\. kenücsökct
üveg, vag~: porccllúntégelyben adj1.1k ki. .-\. „Sr>L
jodi spiril."-t l·s .. Liquor hydrogcn hypcrnxyd."'-l
paraffinba úztatolt parafadugóval zúrjuk cl. ~\
rnintúkat úgy a gyógyszertúr. 1nint a 1uintavc\·{)
pecsétjévl'I zúrjuk el. A pccs{:t ,·iaszpecsét l(•gycn.
A niinta tartúlyára a gyógyszertúr cÍlnkt'.·jét ragasszuk s ezen tüntessük fel a n1intavétel keltét,
~-1 tartúlv tartalmát, helyesebben a ininta pontos
üsszetét~lét. Ez utóbbi különösen akkor fontos,

1;)i

ha nc1n gyógyszerkönyvi készít1nényrc'íl. hane1n ;1
gyúgyszertúr úgynevezett. húzi, sajíll készítn1{·ny0riil van szó. I-Iiszcn az ilyen készítn1énvek iisszet{•telét :i gyógyszcrlúrak l:;horatóriunli Úönyvcihen
pontosan kell vezetni.
.-\. 1nagisztrúlis rendelésre készíletl gyógyszc1ek cseléhCn a 1nintaYélcl szabúlvai a következíík:
a gyógyszereket 1nindenekeliítt -ho1nogenizálnunk
kell. .-\. ho1nogenizált gyúgyszerck fell·l eliizetcsen
gondosan kiszúrílott lartúlyba hclyezziik . .-\. visszatartott ellen111inl:1 súl!·út ccntigranun pontossúggnl
:'dlapílsuk 111eg s czl a bckiildendii nlinla lnrtúlyú11ak cín1kéjt!rc, vagy a csatolt vény1núsola!r11,
jegyzükü11yvhc gondosan vezessük be. Ez adal nélkiíl az ()rszúgos I\özegl~szségiigyi Intézet vélc1nt'.·ny!
:;dni ne1n lnd. ()szlotl porok esell~hen a porok
ft>h"t ellcn1nintaként úgy kezeljük. hogy azok:il
iisszl'Ön\jiík s ezek egyiittes súlyút úllapíljuk nu•g.
.\z ellenn1intak{·nt vissza!arlott pilulúk súlyál :1
eo11spergens lcszitúlúsa. s a pi!ulúk szúraz ruhú·
Yal valú letörlése után úllapíljuk 111cg.
.-\ töhhi gyógyszerfonna tninlavt'.~lclét hasonló
t•lvl'k szerint (•ljúr\"a {•szszPríien végezzük. Nl'!ll
lt'sz l·rdeklelen. ha :iz Orszúgos !\iizegészsl~giigyi
Inl{·zl't úl!:il a kir. tisztif<'iorYosok részóre összeúllítol!
jegyziikiiny,· for111ul:H az aláhhiaklia11
kiizreado111:
.-\. gyógyszer{•szt·k l~\·kiinyvc lH:ll. {•yi küll'\{•hen a 111intavélt>l 1ntidjairól szólva n1t.'ge1nlítetlen1.
hogy a gy{igysz<'rlúrakal feleslegesen nagy 111inla
,-étcl{~\·ei 11cn1 szahad 1negterhelnii11k 1nár csak azért
sern. n1erl ezzel az ellenőrzés könnyen céljút lé-
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!\incs ('r!eline az olyan vizsgálatnnk.
ken sztiih·i!elt;hez a gyógyszertúr egész
kl'!I fe!haszn1í!n1111k. f~z{·;·i jelen ki\zk•a gyógyszerkünyyj kt~szit111{•11yt'k Yizsgú1

!Jekiildl'Bclr'i llH'111iyíst'.·t!eit túJ1J;ízall>a fnglaliissze. Ez teszi t'•rlhef(iy(~ azt is. hogy az Orl\ilzegészségiigyi Intézpt sok esclÍi~n :i IV.
ki:ICl:„sú )!agyar (;yógyszerkönyy eJjúrús:dt6! eJt{>.
niikrot•ljürások:il kt'nylelen Yizsgúlalninúl alillet,·t• ilyt•nt•kt•l L' cl·lokra kidcilgozni.
A Yizsgúlal t•rt•111Pnyei11ek tnegitl•ll•s{•1H'I kiiYL'·
<'ijún·1sl illc•l(.il·n .. :";0hún~· szú a gyógyszcrl Ciyógyszerl·szek 1:_:,·könyyp 1g;i1.)
cikkcn1n>. loYúhhú a :\!agyar (iyc'lgyszen"sz·rúrsasúg kiadúsúhan tn:1.1.J1e11 1negje:\Iagyar GyúgyszPrkünyv I\·. kiadús:'111:1k
ci111ii könyvill'!l foglalt dnlgozaln1nni
iy,[Jg,-s;„„·„szi cl1t>111i:ii vizsgú!ö 11u'idsz<'n•kJ ulaluk.
.\z utú!Jhi dolgozatban szúnios \'izsg:ílati ('Jj:irús is
tnlúlh:ilö.
SZÚ!ll.

kir. lisztiflior,·os;i.
.\ .\l. l\IIL (H\SZ..\(JOS l\OZElil':szs1~G CGYI
1~T1::zET~EI\.
Ill.

Budape~!.

1X„ flyúli-út ·L
.-\ li'1r,·{·11yh:itúsúgu111 terii!t•ll•n vl·gzell gyögy·
!-iZ('rl:'irvizsgúl:t!uk ~cH·ún a
küzséghen (\'Ú~
n1sl1:1n)
lulajdc111úl kl•pczc'i (vagy
lH'rlPl<'l kl•p(·z1'i1 l•s
.·hoz cin1zett gyógyszcrlúr Yizsg:í!:!la alk:dntúY:d az alúhhi gyógyszcr111intút YÍzsgúlat ,.<'gclt 1negkiildön1.
a) A gyógyszer lll'Yl':
h) :\ gyógyszer tuennyisége:

e) A gyógyszer úllvánvedt'nvböl vétetett-e? .
:\ gyógyszer a 111int:n~t•!cl ~liitl ilsszcrúzatott
Yllgy összcke,·crlelelt-e '.11 i .
dl ,.\ "YÚ«vszcr vl•nyrc kl>szii!l-e·_i:!
tl~ b.
•
•
• - •
;·)'!
_.\ ' gyógyszer
tcl.ws
nlenny1sq:.;-c
ile 1\U·· 1(1ctetl-c.
, . . ·Ha· nen1. n1ennvi 111aradt ,·issza a gyógyszl'rlúrhan ·? (clg-nyi JH;ntossúggal l1H~rvc)· 1 •
e) J\t'szlelhen larlolt oszlott por. pilula. por.
paszlilla-e'?;; .
f) Is111erelle11 összeli·telii gyögyszer-e·!H
l~SZI'l'Yl>telck;
:\Iel!l·klclek szú1na:
.\ n1i11fay{·!e! helye ("s kelte·:
111.

kir. t!sz!i flior\·os. P. II.

t

a gyógyszerlúr fl'!elö.s vezcliije. P. II.

1 Cil'dt"k(•s l·!-> rl·h·gt·li.n· klilüniiJi) fo!yadl~kok 1nin-

l:1\'(0•lc\ t•liítt
h·1u!i'ik.

~l Ez
h·ndii.

iis.sze1·úzandúk, kt·n{i(•si'1k üjl>úl l'!diirzsii-

:.•.st·!Jwn

l1ill'll'silP!l

v{·nyu1ú.solal

1nelll·k1•-

:11 .-\ hl'kiild{>.<; sz{traz l•s !iszla ih·t•glH'n, !lH•gfdelc'i

n1údon (!>1. jlid!iuL!lll'ÚnúJ 1~s hydrogt'lL hy1wroxydn{1!
par;1ffinnzolt d1q{Ú\'al lezúr\'11·1 liirll·ujl·k .
1.1 ;\ Yi.sszatarlolt porok. pilulák. supposiloriúk,
gloliulusnk pgye.sitn:: 1n{•rendiik, :i pilnlúk súlya a conspcrgl'ns nMkül. a snppositoriúk {~s globulusok súly:1
a hurknla! nélkül úl!apitandi°> 1neg.
.;) Ez eselhl'll lt'galúhh 10~10 drh. küldendő Le.
r.) ;\ haszutilat célja közlendő!

rno
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Kemikáliák:

2-5

:\('\'lanilidun1
,\ce\u1n pyrulignosun1

20-:~o

:\dd.
:\del.
Acid.
Add.
:\l'id.
Add.
Add.
;\dc.l.
At:id.
:\dd.

acetylusalieylic.
arscnicosun1
henzoic. resina
lienzoic, synthl'lit•.
horicu1n
carholicun1
carholieu1n liquefact.
citricu1n
diaethyllinrl1i!uricun1
hydrochlorit·11n1 cunc.
tii\.
Add. laclicu1n

;\dd. 11ilricun1 ('OIH'.
..\dd. 11ilrieu1n clil.

.\(·id. 1il1t•nylae!hylharli.

,\dd. 11hc>s11horicun1
Add. salicv1il°lln1
.\\·id . .snlflÍricun1 conc.
.-\i·id. sulfuricu111 di\.
,\cid. taunicu111
.\l'id. tarlaricun1
.\dhl'I' acelkus

:\dhL•r atl narcosin1
.\t·lhl'!' ehloratus
:\Plher dcpuralus

"
0

10-ilO g
'.!O-:lO"

.-\dd. ncclietnn conc.
;\eid. acelie111n diL

.\l·id. ni!rieu111 co1H'.
..\dd. nilrieu1n di\.

Al'thyliu1u a1ni11ul>enzoic.
Aeth)·ln1orphin. hydroch!oric.
A!cohol ahsolutus

1-2
2-:1
:!-:1

2-fl

g (tahl··tt;'ilbó!
g 5 5 d~h.1

'""
'
0"
f!

"

0

"

{!ablct!ákból

,..,

5-S dtb.)

0

'..Hl--:10 g
20--i\O g
20-:10 g
:!O-:\O g
20-:111
g rtab!cttfl bú\
2-:1 f! 5-'> drh)
20-:10 g
'..!O-:Hl,..,

fi-10"
r1-to g
A1nn1011iu111 hro1nalu1n
ri-to g
An11noniu1n car11onicu1n
f1-lO g
,\1n111011iun1 ch!oralun1
f1-JO g
;\1nn1oniun1 snlfoichlhyolit'.
5-10,.,
.\111v!u1n nilrosu111
2-i\ ,..,
A(H;lnnrphin. hydrnchl11r. 0.20-0.:10 g
. .
( 1i:Clll ;1mp11!lalih."I
l( 11
.\qua hLsdl'slillala slerilis
'.!-'.\ dih.

..\!u1uiniun1 s11lfuric11n1

ArgPnl11n1 ac1·lic11111
;\rgentu1n rulloiclalc
;\rg1•11\1tn1 11ilri1·u1n t'rysl.

,\rgenllnn nilric11111 fusu111
Aq~t·nl11n1

Atropin. s11lful"icu111
llaryu1n s11\[11ric111n
llt·nzin11111
l lPla i 11u111 ! t yd n H· h loriru 1n.
llis111ulh111n ·oxyjodogal\ie.

1···-2
l·-.. -2

0

"0
"
"
0

"

0

eri."d1·ti c:;Pmaghú!
0.:10--0.r.o g ta111c11:1111.1 :10 t11h

g
100 g
O.ri- ·1 ,...
2---:1 ,..,

10~·-'..!0

.s11hnilric11111

20-:10,..,
'..!0--:10 g
2---·5
fi--10 ,,
20--:10 g

20-30 g

0

suhgal\i(;\1111

"

0

q.:y l'n~deti ii\·eg

O,;'i-1
O.fi·--1

1-2

J>rulPinicun1

Arst·nulH'llZ(ll11u1 soluhilv

20-:10,..,

2-0

0.20-0.:10 g
20-ilO g

:\lu1nPll

ri--to "0
fl-10
ri-1!1

1--2

(mint g)'Ogr~::~r
kü\iin!cgesscg
kczclcndii)

.,,

SI! j lSH Jicy \ ie,

2-~

lril1ron1i1l1t>llylie.

'..!--:;

"

0

Bulus alha

20--;io f.:-

C;ikaria elilor:!li1
C:t!e. :n·l•lylosalicylic.
C:1k. earh. pracc:ipilal.
('hl<ira l111n
glyl'.cr i11<111ll(lSJJl1oric.

'..!O--:io g

J1ypophospborosu1n

0

10-20 "0
10---20 ~,, ;1mpul!idd1td
!'"·--i ddl.
5-10 r..:
3-5 g
11
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Calc, lacticun1
oxydatu111

sulfurk. us\11111
Carha111id. hro1naethylact•!ie,
hro1nisovalcrianie.
(:arho llll'dicinalis
<:hinidinun1 sulfuric.
Chinin111n hisulfurk.
c:J1ini1111n1 l1ydr11chloric.
c:hininun1 sulfuric.
c:11Joralu1n l1yclralu1n

!"1-10

ao

"

g

:10-50 ,.
e
tablcltákhól
1-2 g 5-5 dth.I
(labJcttákbú!

1-2
" 5-5 drh.)
5-10 "

0,;)-1

"g

2-:l

g

2-:1
2-:l
:J--fl

1tahlclt<'1khól
5--5 drh.)

e

g

g
(mint gvógv!'zt'r-

C:hlorofonniu1n ad nareos, vgy l'rt'<L ih·. kiiliin\Cgc::"Cg
kczckndö

20-:10 "e
ad llSlllll l'X(Prtl.
1---2 g (tabklt;il;hól
('.hlorogl'niun1
5-5 drh.)
o.:\0-.--0.IiO
t:orainuu1 hvdrochloric.
e"
o.;10
nov~un hydrochl. 0.:10"
o.;1t1--tJ.fJ11 " ít•1i1lc!lftl;h\il
c:11dt~i11u111 l1y1lroc11\oric.
\) - lll li•h)
o.:i···-1 "
('.ofl\•i11u1n
:in \'111~
('.olle1npla.slra on1nia
10- --20
('.o\lodi11n1
:1---;) e
c:u1irun1 sull'11rkun1
:1
lh·xtrinun1
Ephl•dri1n11n hydrod1\1iril'. 0.:10 0.:10
2--·-:I "
Ft·1-ru111 alhun1inatun1
"
··--;J
hydrogt~nlo rPdllt'!.
:;
--;l
lal'lÍt'lllll
2--:\
oxalicu1n oxydu!.
;\. --:) "
plll\'cratun1

--

s1·sq11i<:hlora l111n
„

sulfuric. oxydul.

Fonnaldehv<l. sol.

{ie\alina i»udssiiuu

.---

;1-IU "e
:) 111 g
10-20 g

5-10

s

Glvcerinun1
20-:{0 g
G1Íajacoh11u earhonic.
1-2 "
1-2 : 'iablcttftkb!'1l
Hexan1clhylenlelra1i1in.
"' .l-5 drb.)
II01nalropin. n1ethylhro1nat. 0.10-0.20 g
Hydrarg. hichloral. corros.
:1-5 g
„
chloral, 1nitc sub!ilnalionc parahnn
5-10 g
Hydrarg. chlorat'. ntill'
\'aport~' 1iaratun1
:)--·10 g
llyclrarg. cyanalun1
1-- „;! g
1nc!allicun1
10 g
salievlicun1
!-:! g
.Jodofonniu111 ·
1--:! !{
.Jodu1n
..
!-2 g
l\aliun1 hro1nalu111
:1--- IO g
«arlH1nieuu1
:)- -· 10 g
d1lorieu111
:i· -.-1 () g
ln·drocarhoni{»
:1--lfl g
h)·droxvdat.

i> ·-111

h)·1wrn-ianganie.
jocla hun
-:\'atriun1 lartark.
nilrkun1
-Stihiu1n lartnrie.
sulf<iguajacolir.

:1-~r1

sulfuric.

:i-10

";l ·- -

·---:}

"e

g

;)··--- t fi g
t {) g
;!---10 g
:1-;)

"

e

s

BEBE

HINTőPOR
KENőCS

SZAPPAN
a lcgkilííuilhb gycrn1ekúpolási készlhnények.
AB 0 R".félc fcrtötlcnílö S% e n t 1 m re gyúgyfertözéses rnegbetegedések és jiu·vüuyqk
a legkiválóbb orvos szaktekintélyek ajánlják.
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l\ reosotunt
1'.rcsoluin crud11.1n
l.iquor Ainn101.1.iae
, .
Ilydro"t'llll hype1-

„ oxvd. '"cunc.
1.iquor .Ilyclrogcnii. hypcroxyd. 1nercal1s
.,
\la"nesiu1n carh. hydrox.)d.
•

l:'.'t

"

hvpcroxydat.
nicd. 15°/n
hvpel'oxydat.
n;ect 25°/o
oxsdah1n1

5-10 g
100 g

ao-'10

g
(liara!íinuzt•lt

1)-10 g t111gu,)

20-;10 g
fi-10 g

a-ri

g
g
g
g
g
g

5-10
suif. cryst.
fi-Hl
sulf. sicc.
2-5
i1{·1n;;anun1 chloratun1
t-2
~i~·utl1olu1n . .
'.2-:1 "
\!etl1vliun1 salicyllcnn1
1-2 ""b
)íeth~·\snlfnnalu1n
.
(au1p11llá\;!1•·,1
o.'..!0-·-o.:Ul g 10-10 drb.
h\'drochlonru111
.
!ITorp l11n.
•
fi-10 µ
1\aphlhalintun
:~-f)
g
".'\aphtolu1n

•

'.'..:alri11n1 1H~llZOIC.
bori e.
hron1a!.
carhnnic. {:rysL
carhonic. sicc.
chlnrnlun1
citricu1n
.
liy(\rocar110111c.
joc\nlun1

irydroxydnhun
kakodylkuni
nilrosun1

phosphOricutn sicc.

'.!-B

g

:1-10 g
f>-Ul g
fi -10 g

fi-10 g
il--fl g

:1 -fi

r-

1()-'.!0 g
f)-10 g
ri-10 g

l-2

1-2
5

<f

t:i

(a111pullákllúl

g 5-5 drh.)

Nn!r. :-;:11ieylícu111
:1-ií g
s11!furicu1n crvst.
ií-10 g
„
sulfuric1nn sicc.
5-10 g
.Nilroglyccrintnn spiritu sol.
20 :::>
Pankrca!inu1n
0.50-I g
P:ipavcrin. hydrochloric. O.il0-0.50 g
I)araffinun1 liquidu1n
50 g
l'aq1ldehydun1
15-20 g
Pep.sinu1n
1-2 g
flJ11•11acctinu1n
l-2 g (tablcttükhöJ
5-5 drb.)
flJu•nochinolin. 1nethylcarh.
1-'.! " (~1blcttákbúl
t>
o-5 drh.)
PhPnolph!a!tdnu1n
1-2 g
f'hcnyldinu~thylpyrazolon.
l-2 rr

„

a1nidodin1cthylic.
salicrlic11n1

1-2
1-2

g!:'.> (t:iblctt<ikhól
5-5 drh.)
r-

PIH·1n·l. salicYli~'.t1n1
1-:! g
f'hosjihorus ·
1-2 tl1hysosligu1i11 . .salicylic,
0.10-0.20 :-i
Pi!ocnrpin. hydrochlork. O.JO~-(),'.!O rP!u1nhu1n ace!icutn crv;.;L
;l-JO g
t'arhonic, hyd1~oxydal. ri--10 g
oxvclaiuni
ií-10 g
Pyrogallo!Íun
2-5 g
llesordnu1n
·1-5 g
Sae('h:H"in11n1
;-i tahi.
Sacchanuu
Hl-20 ,.,
lnc!i.s
:J,-5 g
uvae
:J-5 tSunloni11un1
0.:'10-0.50 g
Scopola1nin. hyclruhron1ic. 0.20-0.30 g
5 g
Solutio :\ndrvnal. hydroehloric.
.Spiritus concentratiss.
ti0-80 g
Slearhuun
5-l 0 g
Slibiun1 sulfurut. aurantiac.
2-3 __ g.
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;i--10
r1-10

pu\vPratu1n

""

lil-'.HI

Talcutn

Tnnnin, alh. kcratina\.
Tcrpinun1 hydralun1
'l'hcohron1inun1
„
-Nntriun1 ~alkylic.
Thcophyllinu1n
Urethan1un
Yasclinum allnnn
cholestcrinat.

„

C::ileitnn phosphoric.
<:lrnrta siuapizala
<:l1iniu. Ft•1T11n1 l'ilr. :unnion.
. ..„.
tanuic. insip. II.
( .ol l 1·111111n dlric.
-::\'alriuni lil·nzuic.

0,10 g
0.20-0.;10 g

Strophuntinum-g
Strychnin. nitrlc.
Sulfur prnccip.

f\a\'Ulll

Zincu1n chloratu1n

uxvdat.
snifurit-. l'rysl.

"g

:l--fl

""
"g

t-2
2-~-a

"
1-2 "g
1-2 "

l'.~unpri111ata

20-iHl ""
20-ao "g

Barba1nidi
Nilroglyceriui
Jla ra f1)nnald<•l1v1I i
Phe11:11nidi
•
I'hcnolphta!t>ini
Sanlonini
Strophantiui
Theohro1nini jodati

20-:\0 g
:-1-IO g
fi· -10 g
;) --·10 "

:\ltuncn usltnn
Alu1niniun1 acct. tart. sol.
:\1np111lae stcriles fluidis
incd. rcplcltH'
Aqua :unygdal. :unar.
calci!'>
chloraln
dcntifrida
dcstillata
cinna11101ni spir.
focniculi
1nenthac pip.
„ rosae
Bismuth. tannicum

20„.-:10
20----:\0

""

Thyn•clidt•ap

"
"
""
""

20--:111
111 -20
i"iO

"" ""

g (nu1rmllükllúl
5 tlrb.l

""
n

50 n"
doh.oz

„

C\":llla!i

:10

"

:io

g

f>O "g

:10~·-flO

:100 "g
100 g
100 "
100 "g
!UO g
n

0

l·.1n1llas!. canlhari<lalun 1
diachyl~in

„

COllljl.

hydrargyri
saponalun1
..
salicvl.
Exlract11n1 Alocs
·
Belladonnac sicc.

Chinae fluid.

kii!iinlcgc~;;(:g

lH·zclcndi\J

:10
10
10
10

drh.
<!rh.
drh.
drh.

10 drh.

'.Hl drh.
10 drh.

fi drh.
;10 g
'.Hl 0
'.!(l "
~() "
"0
20 g

'.Hl

"

"g
5 g
'..!-:J
~o

20

sicc.

fnt"n! gyúgysicr·

10 drh.

doboz

i:n:dr. Thy1ni co1l1pos.

(amou!lfikh!il
5 drh)

:!O g

('.u1n·un1 alun\Í11alu1n
10 g
<:ylindri !Iydrarg. hichlor corr. fi drh.

;, -fl drh.

5

anlirachiliea

dr!~
f) g
f) g

salkilve.
Cullodiu1n flt'xilt•
.
Collyr. :ulslriug-. lute11n1

Galenikumok:
\an:1t• hydrosus
anÍlydricus
sulllus• henzoatus

10 "
:1

a-5

"

0

g

(m.!P.~ ~yógySlCr·

kulou cgcsst':~
kcltlcndü) ·
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E:\\ rad.

Colocvnthidis sicc.
Condtlrango fluid.
Filieis tnaris
Frangulac fluid.
siet·.

.f g
20 g
10 g
20 g
1-2,.,

{l(·11tia1H11' :iqn . .sp.

10 ,.,

llvdrastis fi.
10
ll'·oscíanii si('e.
2--:1
J.iqniriL clqi. aqu. suhs. 10
y(•na!l' aqu. shT.
10
Opii aqu. sic<'.

Liquor· · !Zn•soli sapon:1\.
\lag11Psit11n hvdroxvd11\. in aqua
'.\fP! clt'p1tralu.111
·
'.\lix!ura chloralo-l1ron1a\:1
\hwilago gun11ni arah.

g
ampuLúldiúl !1)

1-2 " drh, tahlc:h!d1l•l
'"'

!0-20"
:1-5 g
10„--20
10 "
g
Hl g
P\u•nyldiin. pyr:;zo!. t'ofL cilr. 2··-;l g
10-20 clrh.
Pii. ferri cnrl~onid

('ntnphornl.
phosphnra\11n1
Clx \'llH~l Seil!al'
l'a~la Zinci
salil'YL
0\(·11111

g
g

"'"'

fiO !.(
100 g
20 g
:·Hl g
20 g

Hl drh.)

5 g
Po1ni ft>rral. nqu sp.
:..!~:~ g
Hhl'i skc.
Sdll:H' sicc.
St•(·:ilis corn. aqu. sin·.
1arupull;'1kl1úl
snbsp. ;l g S drb.)
20 ,.,
fluid.
--'.! g
Slr\·ehni skc.
:1 ,. .
TrÚ"o!ii fihr. aquo.s.
;1 g
!-'l'rru1n carhouie. sacc\1arat.
20 ,.,
:-;esquiehloralun1 sc>L
l!v([ran~vrun1 l>khlor. an1111un. :..!---:\ :::>
_ _ ,,
')
" 0
·
· · liijodal. ruhr.
'..!-:lg
oxydal. flnL
:!O-i\0 g
!11f11su1u Jaxaliv111n
20-:10 g
Hhei
20-:H1 g
1\:ili11111 an·L solut.
f)- ·-10 g
!1vdn~!ar!arie.
ao g
l,i11inu·11!111;1 auunoniaL
fi{) ~
saponal. t•a1nphPra\.
10 g
Liquor nnnnou. anis.
'..!0 ::>
Ft·rri albun1. sacch.
20 g
,.
oxvchlorati
20 g
fonnaldeh)·di sapon.

10·-~·20 drh.
jodnti
20-:\0 1lrli.
kn•os<Jli
l(J .• ~20 drli.
l:ix:in\Ps
20 g
Pl111nl1111n :1ed. has. sol.
Polio '.\fngrH'S. 1·ilr. effl'i'\·.
Pul\'. :ul arpi. alk. sa\i11. for!inn•ni ~{) g
n1itinn•n1
'..!O g
-s11lf. salí11:1111
'..!0 "
nsin·rginis inf:intu111
Harhun1idi
~ ·-:\ "
clt·ntifricius all111s
20 "0
nigt•r
'..!O 0"
10 "
gun1111os11s
10 ""
LiquiriL eonip.
"
Opii el Ipc<.·ac. 1·01np.
Sl'icllilzensis l·fh•rY.
Hvsina .la!npnc
S:1po durus
fi
f1-lO "
k:ilinus
'..!0 0
Yt:nalis
1nedieinalis
0 0
Scilla siccata
5 g
Sl'hun1 salicylat.,
5 g

"

(il11lfH1 1J:i),

b(d fi drh.)
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1il
egy <ln hoz (mint

S(lluf. :\drt>nnlini

'.Hl

nr!-ien. Fow!eri

Chinin. hydroehlnr.
t·l l'1·ethani
Solu!. Cocaini novi
:\cln•na!ino

~yógyszer~

küllJnlegesség

""

kezelendő)

111 an1p.
('.
Hl n1np.

Snlul. gt•lalinat• 10°/11 10

k('lll

·10 k«nl

Cinna)110111i
(mini

kcze.cndö)
(m\ut gyogyszcr~
dohn7. kiiliinlcgcssCg

kczclendö)

(mint

gyógyszer~

do hoz !1illünle&esséi.:

lnsulini

(mint 1.!}'tigyszcrdo hoz kiiliinleges!iél!

kezelendő)

keztlcmlil

:Hl

.!odi Spiril.

111

'.'i:llr. clllnr. phys.
S1wt·ies .-\\lhaea1·
:1 n1a ril:a 11 ll•s
a ll ! insl h 111:11 i1·a1·
diurelicait•
laxanle!'i
Spirilus :H'tiH'rt'Us
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C(•r:1si nigr. 1n:1t·l'd.

111

""
""

kl'lll

-lll
·10
.l(J

·10
'.!O

20
20
'.!O

(ampu!J;"1kh1'il
j t!rh.)
(ari1pu\l:'1k:iii!
lll t!rh)

t:offt•:H'

Ft'l'l'i_ jodali

hypopho!'iph. co1np.
l\alii sulfoguajue.
1nannnlt1!'i
:\:fcnthac
llhci
Huhi Idat•i
si1nplPx
Tindur:1 :\hsinlhii t'on1p.
:\loes
a111nra
:ironwlil'a

'

""
"g
"

'
""

""
20 "
:io ""
ao g
'.!0

0

'.!0 "
'.!0 'g
'.!0 g

20 "
"

"
"

10 g
fi drh.
fi drh.
:10 "
:10 g

"

:10 g
:10 g
:IO

:111 "
g
;111 g
:io g
ao g
:111 g
:10 g

:10

"

;\() g

20 g
!Hl g

20 g
20 g

:\11r:nitii

20 g

t·ouf1·rta
Helladonua 1•

20 g
:10 g
20 g

Cantharidis
Capsici
Chan1onüllac
ChinaP conip.
cinna1uou1i
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Drogok:
:\hsinthii herba
Adoui<lis vcrnalis herba
Aloe
Althaeae foliu111
radix
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10-·!0 b
1-5 g
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10-40 g
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dulcis
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:\nisi slellati frudus
vulgari.s fruclu.s
Aurnntii corlcx
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„
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Foeniculi fructus
Frangulac corll'X
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Cira1ninis rhizo111a
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Ononidls spinosaP riidi:t

Opitnn
Pix B(·lulac
Fagi
., ,Jnniperi
J111dnphyllinu1n
Pulvis opii
Jlunicat· granati eurlt·x
Halanhiac radix
nesina pini
Hhei rhizo1na
Salcp luher
Salvi:H' fnliu1n
San1hud flos
Saponari:u~ Hnng, radix
Scil\ac bulhus
St>lH1n1 ovi!c
Sl•calc cornuluin
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2. lérfogatszázalt~k. jele TfO/o;
:1. súlytérfogat százalék, jele STf 0 /o:
4. térfogatsúlyszázalék, jele 'ffSO/o.

Szemelvények a gyógyszerészi gyakorlat számtani müveleteiből.
C>sszcúllítolta: Spcrycly JJéla gyógyszcr«sz,
a ;,\Jagyarorszúgi Gyógyszcrl>sz Egyl'siilel

gyakornoki iskolájúnak tanúra.
A gyógyszerkönyv készít1nénycinck <•liiúllilús:1
(•.,. vizsgúlala küz.licn sok szú1nlani fcladalnt kl'll
111cgoldanu11k. Sztöhio1nctriai szún1ítúsok n(•lkiil
llt'lll úllithatunk clii ké1niai készít111(~nyt•kel. ll fizikai n1érésckkcl kapcsolathan sok átsziunílúsi 1nii
Vl·lctct kell végeznünk. a higítúsi (•s szúzall·k sz:'t
111itúsok :11111yi vúllozathan fordulnak cléi a gya·
korlatha11, hogy ezek isn1crctt'.•! ncn1 nl·lkiilözhcli :i
g~ úgyszcrl•sz. l\tindczck a szú1nitúsnk {•s az idevonatkozó képletek a 1ncgfcjll·sckkel együtt n1egt:ilúlhatók rl~szhcn a Gyógyszerész Gyakornoki 'l'nn·
kiinvvt•ldien.
rl·szhen a htivítt~!l Arszahvú11vha11,
1níg. a hiúnyzó 1nüvclctckcl i·s a gyakorlati 111;111kút
n1egkiinnyilií nl·húny
!úl1lúzatol
SZl'n1t·\y[·nyl·k

alakjúhan ill foglaljuk össze.
S:<i:(lfék s::ánlÍl<Ísok.
.\ gyúgyszcrl~szi gyakor\:.ithan nl•gyf(•ll' szúzu
li"kkal 1:1 lúlkozunk:

1. súlyszúzalCk. jele

s0/o;

Súlyszázalék azt fejezi ki, hogy 100 g anya"~
,
, 'I\. anyag van. Ez: lehet oldat, por·,
, "
g nu.1s1
1Jllll 1Htny,
tca:kcverek sth. _Pld. A physiologiás só 100 g~jában
0.8n g konyhaso van oldva, 1niért is az oldathoz
l~asznúll víz n1cnnyis(•gc> 99.15 g. Ez az oldat 0.8;1
s 0 /o.os.
Ha liirl Inennyist"g 0 /o tar!al111úl kell kszú1nítn11u11k. ligy ('Z 11únnasszahúllyal törtl'nik.
Pld. a;> g vizl'S oldalhan n.Ofi g zincun1 Stll ·
furic11n1 v:in oldvn. J-lúny sz:'1zalt"kns :iz old~ll'!

35 : Q,05 = IOJ: X
,
0.05 x IOO
5
X '''''"" ---3--- = -.: =0.1428 javillissal 0.1430,10

3J

J

~

.. Pld .• 1!a liO g vízh('z 0.f>O g jódkúliu1nol \'{"
:-;z1111k, hany szúzal{•kos lesz :iz oldat?
. fiO-l-_0.50=fi0.5 g. Ez az oldat összes 111ennviSP~l' .• •: lenti p(~lda szerin! az oldott anyag 1ne1;v11y1st•gt•l inegszorozzuk 100-al i•s elosztjuk az nld;il
iisszn1e11nyiségé,·el:
50 : HO.;) = 0.82ti

'
0

/u.

Pld. 'l'inct. nuranlíor. conf. szúrazanvag n1c·•ha.lú,n~zúsúnúl a le1nért 111c1111yiség 1.24 J\ét ór7ii
szanlas utún a 1naraclvúny 0.18 g. ).fe1i"nvi a sz{1raz :111yag, szúzall·kban '!
0
18 : 1.2·! = 14.511) /o. A készít11u;ny a gykvnek
uern felel ineg.

g:

180:

JS!

'f'L'rfoy(lf .~·;ú:alék azt jclénli; hogy 100 keni
anyagban hú!Íy kcnl rnúsik anyng· ,·an. A gyógy-

szerész clött Icgis1ncrlchh példa az alkohol, a111i :1
J,crl'skcdelen1hcn kb. 9G 'l'f0 /o-han jiih forgalo1nha.
Ide\'onalkozó szú111ítúsoknl az alkolioloinelrin

l t•jezclbcn végzünk.
.S'úfgtérfogaf s:á:alék fogahna uzt fejezi ki.
húgy 100 g-han húnJ; kcn1 anyag van. Ez a szú1a]{•k félcsl'.•g a gyakorlatban alig fordul elií. Ll'g-

li)hhször a gúzok oldhatósúgának kifejezt'.sl·rc :il1,alinazzúk. :izonhan a gyk,·. pld. az :\qua chlor:it:inúl is súl~- szúzah;khan fpjczí ki az oldott gút.
1nc1111yist\~él. :\ Liquor hydrogc·nii hypcrox>·dali11:íl zúrjelhen 10 illelvP 100 ·rr0/o-r61 c1nlékszik
a gyógy.szerkfinyv. Ez azonh:in 11e1n felel llH'g
fogalo11111ak. inert a 'f'fO/o úgy Yllll Prtchnez\'t'.
hogy Pgy grannnja :i k(;szíln1P11ynek 10 illcl\'C 100
J, cni nxyg{;fl l ft'jh'szt. :dkahn:1s
kiiriiln1Pnyek
!, i'izöt t.
1npg
:i

'J'érfnyatsúlys:IÍ:ol1ík alall értjük azl. 1nikor
oldal 100 térf'ogalúhan cg~· hizonyos g llll'llHyi,._,·.gíi nnyag \'iHl ol<lYa. llyenek pld. nz injekciús
1-ldalok. lll'lylch•niil YPgyC's szúzalPknak is JH'Y'.'zik l·s .il'lzésl•iil \' 0 /o-ol alka!inaznak. :1111i kiinny('ll
i'•sszelPYesztl1et{í a Yol11111 szúzalékkal.
Pld. 2°/o-os 111orphin h~·drochL oldal :iz in.i~'kciús oldatoknúl annyit jl'lent. hog~· kPtlii granun
1norphin s1í nl<lYn Yan 100 kc1nrP. ftt gy:1kran kell
tiirt n1e1111Yisl•gekt>I 1Hsz:í.1nít:ini 0 /n-r:i. Pld. 0.0;) g
.\n'eoli11. I~yd1:ohn.uu. a :! kcn1-hen hüny Tr.c; 0/o-os'?
:•;i;

5:

a= l.GGG%.

l~g~·ancsak :t szo1norodni hor \·izsgúlntún:'d a
gykv .. az :ti kohol lartalrnal ·rrs 0 /o*han fejl'zi ki· •...
.
Als:::.ríII1ílások. Sokszor cliífordul. hogy oi<lal<)kat vag)· porkcverl•kt~ink a!katrPszi..'il l'gyik sza.
zalékrúl a IllúsiJ;: szúznlékra kell úlszi1111iianu11J;..
Ilyenkor a szúrnílúsainkhoz egy új faktoi·t.. a sil
riist~gct \'agy fajsúi~·t kl'll isrnerniink, illel\'c fel,

l1asznúlnunk.

0

Pld. 20 'l'f.~ /u konyhnsö oldal húny súJyszú
zull~kos'! Az oldat siíriisége 1.1282, azaz 100 ·kcu 1

oldat 112.82 g. Ebben \'an olch·a 20 g konyhasü.
Ezl•rt.

112.82: 20= 100: x
2000: 112.8=t.li.8t 0 /o
Pld.

()1.

caphor. Ph. llung. IV. 20

s 0/n,

kt'r-

dt~s. hogy hány 'fLi.; 0/o'? ls111ét sziiks{•giink Ynn :1
siiriiségre. :unil a gyk,·. 0.9aO-nak ad n1eg. 'I'eh:'i!
100 keni O:l g. A szú1nítú'i 1nosl rnúr igen egysz<•rii
100: 20=9;3:

x

2>~H.:J= 18.00 'l'fS 0 /o

Ezért a gyógyszi·rkiinyYes olajbúl készült in
.i<·kciúknúl nern lL'hel a 20 11/u j('IZt~sl alk;tln1:1zni.
Tiin1ú11y oldr1tok 1;s porok lliyílása. rnt:y/111/áro:::H/.'
la mé 11 yst~[f re .

Ila egy tün1ényehh oldatbi'IÍ nH·ghalúroznl!
111cnn)·isl•gii hígahh oldalol kell kl~szífeni, kél szú
ndtúst kell el\'égcznünk:
,
1. nieg kCl1 úllapílani, hogy a higítoll oldal

182

n1eghatitrozott mennyiségéhen, 1nennyi ahsolul
tiszta anyagnak kell lenni'!
2. 111ennyi tön1ényehb olclathan van n1cg l'Z
a tiszta anyag n1<~nnyiség'?
Pld. 27°/o-os

só.savból

kt>ll

kl•sziteni H kg

80/0-os sósavat:

kell venni.

1-sö egyenlet:

Pld. 1\(-szítiink 'két tinct. opiit,· 1nelyek köztil

100 : 8 = (iOOO :

x

x =-180

2-ik. egyenlet:
27: 100=-180:

x

x=

1777

azaz 1777 g 27°/o-os sósavban van 480 . g sósav
gáz. I-ln tehát ezt a 1nennyiségcl 422:1 ~ v1zzel elegyítjük, úgy () kg 8°/o-o.s sósavat nyerunk.
/(iilrJnl>c'i:éj

törnénységii

tartaln1n,

kívánt 0 /o tartalu1a,
x. az a 111ennyiség, :11nit a törnénychh ol<lathól
kell a higílúshoz Yenni,
y. az a 111ennyi.ség, :unit a híg:ihh oldathól

oldatokbúl nteyhal<iro:olf

tö111é11yséyíi oldal kés:itésc.
.A higítúsokal húron1ft'•lek{\pen vt'~gczhetjiik.
I-ligithatunk:
1. súlyra,
2. térfogatra,
iL fajsúlyra.
A. két e1sö 1nódszcrhcz ugyannzt a szú1nítúsi

az egyik 1.12°/o, 111ú.sodik O.H4 11/o n1orphint larlal1naz; készílenclil clihc'il t 0/o-os Linctnra.

1.12

0.06

0.94

0.12

azaz a lö111énychh tinclurúhól {) g, a hígabb lincturúhól 12 gr:un1not kell elegyíteni, hogy 1°/o-os
tinclurát kapjunk.
Ezt az arányszán1ol átszú1níthatjuk úgy, hogy
tncg legyen adva az a hígahh oldat 1nennyiség,
:unit 1 kg tö1nénycbb oldathoz kell adni, hogy a
kívánt higitúst nyerjük.

niódot használhatjuk.

x=c-b

y=a-c

nzaz 1 kg cröscbb tincturúhoz 2 kg hígabb tincturút kell a<lni. Ellenörzési.il számítsuk ki a tnorphin
lartalotnhól, hogy helyes-e a felállítás?

:184
1 kg tii1nény
2 kg liíg

.185
lincl. larlahnaz 11.2 1norphint
lincl. larlalnt:iz 18.80 1norphint

:! kg iligiloll linel. larlahnaz ;J0.00 nwrphinl
a111i pontosan 1°/u.nak felel 111eg.
·rr 0/o-ns vagy 'TfS 11 /n-os oldaioknú! ll·rfo 11 :1tr:1
is higílhalunk a -1nódszer szerint, ki,·éve az <~!van
oldatokat, inc!yek az elegyítés alkaltnúval ü.s~ze
húzódnak vagy kiterjednek, p'hl. az alkohol.
1\ teljesség kedvéért idciktatjuk a fajsúly
al:tpjún f'elállílotl higítási képletet is:

x - s.

f. (fi -

fa)

, ft (b-f)
X a higíló folyadék 111ennyisége,
S a higílandó folyadék 1nennyiségc,
f a higító folyadi•k süríísége,
f1 a tö1nény oldat siiriíségc,
f:! a higitott folyadék siíríisége.
Pld. fi0°/o calciu1n chlorahun oldalot készí·
!link, n1elynek süríisége 1.22. :\ sú erében elfolyt.
l'Zl°Tl t•r{iscbh oldalol késziteltiink. inclvnek síirüs?ge 1.25. Ezt az oldatol kell hcúllítani~ 50°/o«lsrn.
azaz 1.22 síiríiségrc.
•
JOOOxlx(l.25-1.2")
x ·~ l.'.!5 x (1 :'2-1.0)
1•gy kg oldalhoz 111.1 g vizet kell adnunk. hogy

;\erou1élcrrcl csak ·a n1üszcrcn 111cgj,~llill h1"1J1H:rséklclc11 dolgnzhatpnk. a.nlikor 111indcn szú1nílús nélkül egyst.crií lcoJ~·asússal 111t•gkapjuk az l~r··
li·kct.
Piknon1étcrrcl búrrnely hi_in1érségletcn dolgozlialunk, dc 111iutún n fajsúly i.isszehnsonlitó Crtl·kel tul, ezt is bizonyos 111cghatúrozoll hii111Crsék·
Jelen végezzük. 15 11 , 1 i .5°, 20°-on. 1\ lcggyakrahhan
hasznúll fajsúly !úblúzatok 15°-ra vannak kidolgozv.a, de igen sok túhlúzalot talúlnnk 20 11-ra n1egúllapílva is. :\ fajsúlyn1érl·s szú1n!ani egyenlete:
p

Fs=

-;;,r

súly, törve a' térfog:iltal. :\ fajsúly értékhez 1ni11díg
hozzú kell lenni a hil1nérséklelcl is. :unel\'en a
tnegúllapítús téirtént. Pld. glycerin
2ou ·
Fs 2Q!.' =

1.223

:\ negyedik kiadúsú 111agyar gyk\'„ ludY:.dé,·iJ.
lcg a siíríiségel írja elii a régebbi fajsúllyal szen1lw11. így igen sok értéket út kell szÍ'11nitanunk :i
si;riisl~gre, de ugyanakkor szükségünk van elllll'k
l'llenkezújl·re is, 1. i. a siiriíség ú!szú111ítúsúra fajsl1Jvra.
. Siíriísl~gcl fajsúlyhöl a küvetkezii képlet adja·
S

20°
40

=

fs 20'.l x o,9;i703 + 0.0012

pontosan 50°/o-os oldatot nyerjiink.
1''ajsúly és slírliséy s::<Ín1Í/Úsok..
:\. fajsúlyn1én:·s történhetik aerön1éterrel, vagy
pik1101nélerrel.

Pltl. Glycerin fajsúlya 20°-oll 1.2:15. Síirlíst•gl':
1.2:-15>".o.nnioa-!-0.0012 = 1.2a2:)

Fajsúlyt siiríisl·gliiil a kiivclkezii képlettel szútuílhuljuk ki:

180

s':·

-0.0012
Fs 20"=- 0.99703 Ifr1111né fokok <Íts:árnítcísr1.
1\ gyakorlathan kiiliinösen a vegyszerkcrcskedcle1nben rnég rna is használjúk a Bau1né aero1nétcrl és az úru lö1nénységl•t. B:u1n1{~· fokokban jelzik. A gyógyszerkönyv azonban, csak siiriiségct is·
n1er, n1iért is út kell szú1nítani nagyon sokszor :i
Bann1é fokot faj.súlyra, vagy a gykv. siírííségére.
Az útszún1ítás képlete:
. •
144.3
Faisuly 15/15" = 14 4.3-n

a kl·plethen az n a leolvasott Bau1né fol;:.ot jelenti.
Pl<l. a k{·11sav fi!i Bé: rncnnyi ennek a fajsúlya?
144.3
144.3: 78.3 = 1.842
- 66
15/15° fajsilly 1.842
78.3

Pld. a sósav 1() Bé, a1ni nlint
kcreskcdelc111hen kapható, 1nennyi
súlya és sósav tartahna?
144.3
144.3 128.3
16.0
15/15 fajsúly
128.3

=

tötnény sav, :i
ennek a f:ijl.124
1.124

l\Iiutún a sósavlartnlotn a fajsúly két első tizedcsének a kétszerese, így az úru 24.8°/n sósavat tartahnaz.
A kereskedelemben kl>tféle Baun1é használatos. Az újabb racionális beosztású mérő és a régi

l1eoszlúsú. A kcttií ktizlilt n{·n1i eltl'.rés van, 111iért
ís u régi Bau111é fokok útszántílúsánál a képlet is
146.3
1negvúllozik.
Fajsúly 15/15" ~ l 4ti.3,-n
foI.:oJ.: és a:. l?JlflCk lllC!J fel t•Ui 15115 fajsúly.
(Hacionális skúla.)
1.45;)
1.190
45
1.00í
2a
24
uoo 41l Uli8
2
1..0 J.I
·l 7
1.483
1.210
:1
1.021
25
1.220
48
1.498
I.029
20
·l
49
1.514
27
1.230
5
1.036
i;
1.530
28
1.241
50
l.04li
1.251
51
1.547
29
1.051
í
;!()
1.2fi2
52
l .fifi3
8
l.05H
5:!
1.580
:11
1.274
u
l.OüH
;).,!
1.28:)
:J2
1.598
1.0H
10
1.29()
55
1.H 1fi
:13
11
1.082
l.634
56
3-l
1.308
12
1.091
:J5
1.320
57
l .H5a
1.0\1\J
rn
;}()
l.:J32
58
1.672
14
1.10\
5H
l.6H2
37
1.345
1.116
15
1.357
1.712
:J8
00
1.125
l ti
(íj
:JH
l.3í0
1.732
l.13:l
lí
()2
1.384
l.75il
l.142
40
18
l.39í
ll3
1.775
1 \)
41
l.lú2
1.411
64
1.797
1.161
·12
20
1.424
65
1.820
l.líO
4il
21
1.439
06
1.842
44
22
1.180
:\ víznél könnyebb folyadékok n1érésére szerkesztett Baun1{'. znéríik hasonlóak az elöhhihez, <le

llr1I111H'

188
189

ftd•ok útszú1nílús::inúl a lörl neveziíjél1en a negalí\·
jel· helyell pozitiY- jelet 11!kal111az11nk. tovúhh{1, 111crl
a künnyehb aero111éll•rck. n'.~gi oszlúlyzalla! készli!lll~k. :iz útszúniílúsnúl a 111úsodik kt'.•pletet h:tsznúl-

jnk. A leolvasott
lllerl

a

YÍzfokOll

fokokh6J
a

lllÜSZCl'

10-et le k<'ll vonni.
llCll_l

0°-ot,

haHClll

fOC'-ot n1utat.
A szú1uitús képlete:

fajsúly 15/ 150 =

145.3
-,-„,.,_7x~r-_~~)-

14 6 3 1 1 10

Pld. A, 30 Bé-s paraffinolaj _milyen Jajsú!yú '!
141j.3
146.3x(3U-IO)

=

1463: 1653

=

0.879

Pld ..Az alkohol ·Bé foka 40; 1nennyi a fajsúlya?
140.3
14G.3x(40- 10)

=

1453: 1763 = 0.828

Ilyen 1nódon kiszúznítotl, gyakrabbnn ha.sz-.
uúll B{~ fok és a 15/l:J 0 fajsúlyt a táhlt1zat adja.
- 15°

Beo

!·s150

10

!.OOO
0 .fHifi
O.H:'J:l

l;j

'.Hl
2t1
;l(J

o.uon

:i:i
-10

0.878
0.85:l
0.828

;}()

0.78-1

{)()

0.7..J:T>

Alkoholu111ctria s::árnlani fel(/datni.
..\ kiindulúsi :inyaga a gyúgyszcrésznck a lct-{lii1nl•llvchh szesz. Ennek szt•szfokúl többfl~lc 111ódo11
lehel ;ncgúllapitani. A 'gykY. olyan hitcll'sílt•ll
szcszn1l~ríil ír clií erre a cc.'lra. 111('1lycl 1.1°-on n1ind·
júrt a szcszlartalnH1t olvashatjuk le térfogat szúzalt:khan. 1\:észiilnck olvan szesz1nl~riik is, 111elveke11
kél oszliilyzat Yan: egyik a Trall (tt>rfogat 0io) fokokat, a n1úsik a Hichter (súly 0 /o) fokokat adj:1.
I-Ia nc1n volna kéznél szcszn1érö. úgy a fajsúlyt kell nH:ghal:írozni Ps a \\'indisch túhlúza!bc'il.
a1ni a III. gykY.-IH•n Yan. kikcrcslH.•ljük a nu~gfr·
lc•Jií 'J'f. Yagy .S 0 /11-0!. 'J'crnu»szelcs. hogy csak olyan
fnjsúlyt n11.-;rh{'liink, an1clyik a túhlúzalha~1 szerept>l. n1crl 111ús lu'í111érséklctcn nH~rl Prlékkcl, a lúh·
Júzat hatni~ 0 /o-ot 1nulat.
:\ szeszrnériin(~l is ki.sst: 111Pg11Phczíli a n11~r1:s1
az. hogy 15°-ra kell a szesz! l<'hiitcni.· vagy fL·ln1Pl<>gÍl('ni, n1erl a szesz1n{•rc'i ('ZP!l a hii1nfrsl·kletc11
van hilelesítve. Ezt n sokszor hosszadaltna.s n1un·
kút elkcriilhctjiik akkor. hn c>g_,. kis átsz{nnílúst
vt>gziink n 15°-tól ellérii hiítnérs(»J;:Jpfpn észlplf Prit~k<>k kiizii!L l;gyanis tudni kell. hogy 15 fokon
a szesznH-;ríí a szesz Yalödi alkohollnrlahn:ít adja.
1níg cl!iil ellt-r(í húnH'rst~ldcten. lúiszólagos 1~rtékci
sznlg:'1llnl. Ezt :1 lútszólngos ért(~ket íigy sz:í111Í!j11k úl a va16di l'rlt'·krc>. hogy nbhan az esPlhen.
l1a a lcoJ,·as:'is 1fl0 -núl alacsonval1h hfi111l'rsé>kleten
liirlénl, akkor a kt'I híin1érs(~kl~f kiilönhsl'gét 0.4-cl
.szorozzuk és :i kapni! érll•krl hnzzúadjuk··a lcolYasott fokhoz. I·Iu a leolvasús ll}l!g~1sal_lb höfokon

rno
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liirtl~nt.

1nint 15°. úg~· :i hiífnkok kiilönhségf' sznrozva 0.·1-cl. le h•sz vnn,·a a leolvasolt szii111höl.
Pld. A leolvasús 10 fokon törtt."nt; ()8
111ulalot!.

·rr0 /o-ol

15-10=5><0 ..1=2.o H8-1--2=i0 ·rr 0 /o val{idi t;rh"k.

·rr 0 /u-ol

Pld. A ll'nlvasús 22 11 -011 74

t'rPdn1l·-

11~·t·z1·ll.

22·, ·I ;,= 7 :.< OA = 2 ..S l'llllt"lfogvu 7·1

A szún1ok azt a térfogatot adjúk, :1111cnnyihlil
az tdcgyítés utún l 00 keni hígított szesz h~sz. A
kiindulúsi anyag a 9;) lf. = -os alkohol.

no 0 /o
80%
70 11 /ri

110 11 /u
;)()U/o

'..!.8 --71.2

-1.0°/u
;10°/u

A kiili\nhiizii alkohol <'l<'gyl'k alkohol tarlal111ú11:1k kiszún1ilúsa :1z t>!iiz,·i pt'•ldúk szeri11I tiirl{·nik. Pld. i lúny tf 0 /u-os 1 !ill'I' un°/n-os {·s :Ifi() keni
-lH 11 /u-os alkohol?
1000 keni 96 °1o~os tartalinaz 960 kcn1~t
350
46Cu-os
161
iisszcscn 1350 kc111
tartahnaz 1121 kcrn-t

20°/n
10°/u

Ff.

0 /n

a valódi t•rtl~k.

a 111egf<•jl{•s l1ilrn1assz:1!1úllyHI türtt·nik:
1;1;,11: 1121~11111: :\
112100: 1;~;,o = 8:1.0:l ·rr.

0

/n-os.

A szeszn{•I figyt•le111111t~I kell lenni. hogy :i kiili'111hüzii tö111énys(•gii alk11hn\11k elcgyitl•s(·n~l üssze!iúzód:"1si jC'h·nsl>g úll elii. 111iérl is a valósúgh:1n :1

J;,is(•rJ(•li crcdnH:nyek t>lll·niek n szú111tanitól.
A kisl•rlcli e;·edn1l·nyckcl azo11l1an 1uegközelithcljiik, ha sz:"unítúsba \·t•ssziík a kis(~rletileg lnl'gú!lapíloll ibszehúzódús n1l~r\(•lu"t.
A ~zesz l•s \'ÍZ clegyih'st'·nél clüúlló üsszehúzó-

dús nagysága:

;jH/o

101.488 kcn1-l1iil
102.•!2;)
1011.01\9
1ll:l.óO l
10:J.72i
l 0:{.11112
1O:l.l li8
102. l 2H
lllll.8i8
l OO.a2i

i<'SZ

1110 kc111

Ezz(•\ a !úblúzaltal javíthnl.iuk nz <'ic'ihhi liszlún sz:"1111l:uli cn•dn1t'.·nyl. Kh. 80°/n-os szpsz11(•J
102.-12 kcn1*hc'il lesz 100 kcnl·C'h•gy.

Tehúl: 1112.·12:11Hl=!ili>ll::\.
:\=!:118:
t>hhiíl: 112100: 1:118=85.05 ·rr 0 /o a 8:1.0;1°/n-:li
szt•111h<'n: ilyen eltolódúst okozhat a·z alkohol kl'\'l'r{•k(•k lisszel1úzódúsa.

//iyilolf alkoholok

J;és::ih~st•.

Az alkohol higítús az is1nerl
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Tön1ény alkohol 1'f. Oío-a.

85

80

65

70

75

60

55

i
0•833
0·8·18
0·863
0·87li
0•889
O·!JOl
0·912
0•923
0·933
0•942
O.H51

(j·.JO

85

13·30
20·HO
2B·50
39·!0
50·20
6300
78·00
95·90
111'50
14HO
178•70
223·tit
285 50
381·UH
5:l!l·43
855·63

80

75
70
65

HO

55
50

45

0•958

40
35

0·9fi.!
- 0·970

25

10·975
0·980
!;;

!JO

0•985

:-,o

20
15

10

H·5G
13·7!)
21•89
31•05
4H;;J
53-65
67'87
7<!'71
105·3·1
rno·8o
163·28
206•22
266· 12
355·80
505·27
80.1·54

!

n·sa
l·l-481 1·20
23•14 15•35
:m·oa 24·66
44'48 35-M
57'!}0 48·07
73·BO li3•04
93•30 81•38
117·3·1 104•01
1·18•01 132•88
188·57 171•05
2·15·15 224•30
329•80 30<! 01
·171 ·00 436•85
753·1)5 702•89

7·201
8·15
16-37
21M7 17·37 8•7li
38·32 28•li3 Hl·02
52·43 41'73 31•25
60·5 ! 57'78 46·09
90·76 77'58 lH·48
117·82 102·81 81·9s
153·61 136·0·1 118·94
203·53 182·83 rn2·21
278·26 252•68 226•98
·102·81 398•8:! 33·1·91
()52·31 601•601551•01)
1

I

9-.17
I 20-.11

10•35
3·H7 J 22·!JO
51'43 38"16
n·o8 58·21
101'71 84·54
H1·li5 121·16201'<!3 175•95
301•07 267·29
500•5!l 450'19

I~

A pilu lák hely es készítéséről.
lrta: dr. Csipk e Zol/<Í11 orvos , gyóg yszen
"sz.
l'gycle111i n1ag únlan úr, egyct c1ni fiivcg
yész.
Akko r. a1nid ün a ,.(iyógyszcn'.';.;zck I~\·k
önyvé„
nek íge11 tiszte lt szcrkt~szliije egy gyak
orlat i túr·
gyú közicllH>ny hckiiJd{·s{•rc fcJl\.érl.
ÖrÖllllHCl VÚJnsztolt:Ull a gy:tk orlat i gyógyszcri~szet
nek éppe u
olyan részCt, an1ely a túra-;.isztal n1ellc
ll dolgo zó
kartú rs:1in 1 érdek liidés l>vel fog n1aj<l
Gizonyúr:1
tttlúl kozni .
!\ürii lnl•zv c a gyóg yszer észi gyak orlat
ban.
111egf1llt1pílhatjuk ;1zt, llngy a n1od crn,
vagy talún
n101nlhatjuk azt. hogy a n1:ii di\·at os
gyóg yszcr n·1Hlclés 111ind nagy ohh n1{Tt{•kbc11
szorí tja ki a
h:l,idan népsz erii lahda csok a!.
Gyak ran kell ezzel kapcso\atos~\ll
s~tjná\alt:.d
1nt•\4 Úl\ap ítanun k azt. hogy a gyógy
szcrre 11dcl l·s
írúny ú11ak n1egszal1úsúl1a a l1l•leg szaniH
Ú!-iÚll kí\'iil
1H:111 egysz er nyul nak bl'le
dfn1t ficn a n1:1í kornak 11e1n 1nind íg szirn palik us jelle1
nziíi. a túlha j\otl s 11c111 egysz er kúro s t:ikar l•kos
súg. \'agy 11
111l•g johh an e!ítl~lhctii kl>nye!Jni szent
ponlo k.
A konz er\·tl lh' gyóMyszer{•SZl'I ereje
!~ótséglc·
leni'il hany atlób an \'<.Hl s anná l örven
detes ebb az.
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11'.!gy :1z utóbbi években, 1negfigyeli'sii11k szerint a

kozelu~.ult1.1oz viszonyítva a javulás nt>n1i jelei fe-

dezhc!ok fel ezen a téren.

·

: " Illetékeseink 1neg_gyöz{í l~.s kitartó propag:uid.q,t nen1 tnaradl tcl.1esen 1neddi) orvosaink .'ink·
szor cs:~k nchc:-c!1 fclrúzhalt'l közönyével sze1nlH•n.
<llllC'1J11y1hcn kltn1kus és kórházi rcndcl<'ior,·nsaink
n:igy_oJ~h s_zcrclcttel karolják fel a 1nagiszlrúlis rccepturat cs szh·cscn rendelnek pilulúkal, fc'ízc!t•ket, oszlott porokat s ina nui.r 1nind rilk{ihhnn J:ílotl n1nnuúlis gyögyszerforn1ákat.
, Lússuk 1~1ár n1ost clsrisorhan azt. hogy 11 pil11Iak 1:cndclcst'.'nck visszaúllílúsúra törek\:() proP_'1ganda1_1k n gyógyszerész eg>· eh·cszítcl! leriih··1l'JH~I~ v1ss~aszerzl•sl•rl' irúnyuló j:ín1hor ól1aja·t~
('~ur.:.tn. n11ndcn ko1nol.v Prv s tudn1nún~·os alap
lll'iknl: vagy pedig kizúrölagosan a ht>lt'a l•rdekcit
szolgúló kötelPssl·gszerií fpJhh·l!s sokszn 11: l' h~kin
IPlhen tújl>kozatlan nr,·osainkhoz. a1nclv ft•lincnl
l 1;·1_1niink(•{. 111:ís oldalról gyakran ('lh:n1g~ó gy:inúsil:is~1k nloL_ hogy a g~·ógyszPrl;sz csak anyngi l'r·
_dPk<'IllPk ,.('<ic·lnH'hen akarja fcltú1nasz!ani ezt ;i
11t•k i lalún liihh hasznot l1nzó gy{1gyszprforn1ú 1?
. ..\ pilulú~ kíYúna!os rendcll>sére az ér\·ck egl·sr.
sor:tl liozhat.ruk fel. a1nclyek11ek isn1<'relt'hP11 llll'"
k('ll. :~ll.apíl:inunk a:-t. hng~· a lahdacsok phnr 111 a~
~;:olog1;~1 ~zen1ponthol a „pt•r os<: adagolúsnak 111a
is (•gy1k Iegcélr:n·czetiíhh forn1úi. Kicsiny helye!!
t•lfl-rnck. kiinnyen he\·chctök Ps kíilii11ösc1; a k<;Ilc1ne!lC'n ízlí Yagy szagú gyóg,·szcrck hevételél könvn.vilhPljiik 1neg :izftltal, hogy a nevezelt szf'rek~~I
klizön1!Jös, í.zlelcn '·agy éppen kcllen1es ízű, illa-

tns nnyagok közé úgyazzuk, söt tovúhlnnenye még
c 1111 spcrgúlhatunk, illct,·e ol1dueúlhat1111k is. an1iYl·I 1núr tükl•letes ízfcdésl l·rhctiink el. Künnven
hatóanyagok rendch~sénél. t1n1el~;ck
111 egvúllozú

(IXYdúciúval yagy nc<h·ességgel szen1hen érzéke
nv~k, az alakító- és kötöunyagok helyes 1negYúh;sztúsúval és könnyen kivihctö bc,·01utlok alka!··
111 azúsúval scholscrn védekezhetünk olyan tükl•lctescn a bo1nlúsokkal sze1nben, tnint épen a lahd.i ·
csoknál.
?\cin

utolsó

sorban

en1elen1

ki

azl

az

orvosok elölt különösen ·hangsúlyozandó clünyt,
hogy a közön1hiis vagy esetleg előnyös n1elll'.khatúsú anyagok közé úgyazott hatóanyag a túpcsatornúban lussan és egyenletesen a gyo111or
n~szheni ld111élése 1nellett elsősorban a vékonyhl~lben szabadul fel s kerül onnan felszívódúsra,
a111i a rl.'ndelt szer therapeutikus értékét nagy
1nérlékhl'n nö,·cli. I-IelYesen készített labdacs adú~
súYal lehúl - l'gy-kl·t -szórvúnyos esettöl eltekintve
-- 111egközelítjiik azt nz idcúlis úllapolot, hogy :i
hatóanyagok éppen oll szabadulnak n1ajd fel hallasztjaikból, ahol a resorptio kezdetét \'eszi.
1~nnek az egészen pontos beúllítúsa azonban
n1l·g a pilulúknúl is csak úgy érhetü el. ha olyan
hcyonatoknl nlkahnnzunk, an1clyck a pilulúk hatóanyagait a jejunalis szakasz k('zdetéig védik az
t>11zvn1ák tú111adúsúvnl szc1nhen .
. A racfonúlis thcrúpia l~s a beteg gyo111rának
kiinéll·se ezért úllítotla az érdeklődés homlokterébe az „in succo gustrico insolubiles" bevonalokat, különösen a tablettáknál, ainelyek legjob-
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ban rúszorulnak ilyen ohdHkcióra. l\fa 111úr ezek
JH:k •:t hPYonatoknak
a kl·szíh'•se a t't.
"Yakorlú r>.
''YÚ"\··
•
•
::>.
szen•sz l'eSZl'l°l' is könnyen hozzúfl·rhcliik és a
kc1_1~7:erYalí\· ~yúgysz<•rt~szel l>rdckéht•n n1inden púlya.p1l szcrclu gyógyszpn>sz últ:d 1ncgszh·lc.·le11dií
az a részletes beszú1nolú. t1111c!vc! dr . .\lozsnnvi
Súnd_or. a .\!agyar Gyóg\·szerl·szludon1únvi 'J'úrs;1súg Ertesí!<'.ijének Ula7. l·~·i :i. szún1úban .:Egvszprli
eljftrús a pilulúk, lahl<•llúk és porok gyon1;i~nt•<h·
J,t•n ncn1 oldódó rélcggt•I hc·vn11ús{1ra" cÍinen tar·
loll elöadúsúhan közöli.
j_ labdacsok ebben a lekinlclhen is liízonvo'i
<'liínyös hclyzclel t>h·l'Zlll'k l•s nH'g ht•vonús néil-.üJ
is 1ncgközelilik a helyes resorpt'iót. Kilt('í- és ah•·
kílú anyagaik fo!ytún ugvanis lassahhan esn•_•k
szt~I. 1nint a tuhleltúk é:~ i:ndlnszljaik colloid. fer111észell~ folytún hatúseffektus !ekintelt'~hen kiizl·l
olyan ldilünhségek n1ul:tlkozhatnak :i pi!ul:'dnni
rendelt hatöanyng c'.·s az olda!h:in n•1Hlelt hatö~
unyag közölt. 111int az l'xlraet11111 l•s a hPnnc h'v•'•
hat{ian:-·ngok közül!. (L. cxtr. hellad. (;s a tiszta
nlropin sulfúl halúsa kiíz1'.illi t•llt'.'rést.)

:\ pilulák felsorolt t•líínyei :izonhan csak ahlian az t'st•lhcn rnutalk1iznak 1najd. ha az11k:it n1i;idt>11 lt·kinlt·lhen szakszcriíPn. nz~1z ÚI-{\" a tndo1n(1.
nyos. 1ninl a gyakorlali kii\'t>h.•linér;~«·knck Illl"'fl'IPHíen kl·szítjiik PI!
·
,..,
Ellenkez<'.í eselhcn sehnl ol\'all hasznavehetetlen
µ:-:ögyszl~rt IH'lll u<lunk ki, n1i1{t t'~ppen a Iabdacsoknal ! Ez a kliriiln1ény lehút fclll·!leniil szakszerli
t•s lclkiisn1crt~les nn111kát követel n1eg a "\'Ó"\"o. b.

szerészliíl. :.\Iinden pse!hen· gondos kiir.iiltekinté~
SPI vúl:isszuk incg lchút a rl'ndclt gyogyszenH•k
"it:gjohhan n1cgl"elelc'i alnkit~!- ~:s küliisz~·rt l·.~ IH'
t,s:tk azokra n technikai ch,1nyokrc legyunk !igyeh·nnnel, a1111.~lyek a 1nnsszu künnyü kisodrúsút s
n pilula gön1hölyitl·sl~t segilik el_lí, „han~1n _gondoljunk arra is, hogy a_ rl'n1ckhe keszull p1h,1.lank ,.in
\'iYo" ne errészhen lavozzon :i szer\"ezelbnl.
l\özisn~erl kü\'clehnény, hogy a jó piiulúnak
nen1 szabad sen1 nagyon lúgynak. sen1 nagyon
ken1Cn\·nek lenni l~s n1egha!úrozott kiiriilinények
küziltl ·\'Ízben szél kell esnie.
Ezeknek a ko1nhinúll fellélcleknek Yalljuk he üszintl·n is1nerve a rendelt szerek c~
·,l~rí\ !er111Cszetél. nen1 l·ppen könnyii 1negl'elt'ln1.
.-\ gyógyszcrköny\· a ,.Pilulae·· úllnlúnos l'cjczctlien csak nagy úllalún(1ssúgban klir\'onalazza
azt, :unit a gyógyszerésznek a pilula készitést'hez
..lege artis paratun1" rendell·s t•setén ludnia kell.
" Súlvukal 0.1-0.;-) gr. küzütl úllapítja HH:g s
: 1 pilul:.t n1assza
úl10111únyúra \-~~n:~tkoz?lng :~-;l
1nond ja, hogy „összcúllú. cgynenu1 cs kl'zzel .101
alakítiu1tó lei:yen". Szl•ll•sl·siikre néz\·c pedig n1cgkiYúnja. hogy „kelll• 1nelszve l•s langyos vízzl'!
r:"1zog; 1tva rü~·idesen szl·tcsnek: t,•nyhl~n n1ell'gílYv
nH~··túg\'ulnak vagy 1ncgolvadnuk.''
r. A ·kötü- és al:1kító-szen.•kel a kiizi.i111büs szerek sorúból kell 111eg\'úlasztani.
,
.
llvenek a víz. a szesz. a glycenn. :1 llll'Z. :iz
cgysze;·ü syrup, az arab1nézg:1 oldat, az cxtraclu:1~
és pulv. liquiritiae rnd., a te.1cukor, :~lthaeae .~·ad1x
pora, a holus. J)c ezek 1nellett. a gyogyszerkonyY·

200
hen

201
felsorolta kon

kívül,

hasznúlu nk

n1ég sapo

n1edicina list, spirilus saponalus t, t'arlH) 111edici11alisl, rheun1 gyükl·rliir zs porút, ke111l·nyítiít, Jiszlclkuzeinl, n1agnesiu 1n oxydot, vagy carbonato t, facx
1ncdicin:1lis kl~sziln1ényPkcl.
tragacanl ha
port,
:igar-agar l, gclatinút, exlntctun1 trif<)!ii-1. "l'nlia-

naet. -absinlhii- 1, slh.-l is.

·

ei

Az ilt fel.sorolt kötií- és alakítón.'i_szek Jeotühhjénck közö1nbö s volta relaliv ('.s kivúlaszlús1~k alkal1núval a rendelt hatóanya g fiziko-che 1niai tu
h1jclonsúgait is figycle1nb e kell vennünk. lsn1erl'·

les az a köriihnén y, hogy a pulv. rad. allhacae 11Jagas calciun1-o xnlat tarlahna 1uiall nagyuhh 111en11visúgben nen1 alk:dnias h1bclucsok kt"szíl{·sl·hl'z. 1n~~rl

kilke1nén yck lesznek s csak nagyon lassan csncf;,
szét: az allhaea hasznúlat úl h•húl !eht>!lileg kerü~
jiik. L'.gyant•z úll a sok aralnul·zg a alkal111azú.sún1
is. an1clyel pedig últa!úhun sokan {•s nagy n11•ny·
11yi.sl·g!Je11 husznúlnuli. fel pilulúklio z. Az :1ral1l1H-.zga kitünii liophy! kolloid. a 111assza elasztik11s ~úgúl l•s plaszlicilú súl lehút kitiiniit•n 11Üvt•li. 1">s
könnyü vele jó pilula 1nasszút üs.szeúl!il ani, de .1
,·elc készült lalnlacsok gyorsan kiszúradn ak s 11e1n
L·snck szét. Cgyelníin k kell arra, hogy nH;g· :1 kis
n1ennyisé ghen alkahnazo tt gu1n111iarahicu1n se t:1rtaln1azzon peroxyda sel és ezért :1 n1utdlago gu111111iarahicil 100 C 0-011 lühhszÖri slt•ri[(•z(•Sse.! dt•Sl'll·
zy1núlnun k kell.
A tragantha por a pilula 111assza claszticitú sút, eriís duzzadóké pcsst'·gén él fog\'tt. 111l~g a gu111111h1rabicun1núl is IHlgyobh n1értékhe n fokozzu. dl'

u mellett még u labdacs n1egfelelö szétesését is jól

hiztosllj:i . Erre a ct'·lra legcélszl:r íihli vízzel 1: l 0
:irúnyhan készült nvúk. vagy glycerinn l'I 1 ::~
arú11yhn1t kúsziill kut:sonyú jút, csl'llt:g ung. glyccrinil haszHúlni .
.
.
t:gvancsa k júl has;i;núlh alú :1 gelaluin is .. <h~_
ha sok:'tl ves;i:iink, a 111assza túlsúgosn n elaszl1k1~·"'
\esz s a kiszúrndú s utún a pilu!a nagyon 1nc.gk~nll'·
hY(~dik. Cl•lszerü a gciatinúl oldatbun husznal~11. .
· A. kc111ényilií liophyl tulaj<lo1!s ága a p1l~,luk
Ji.juyúrúsú núl csak akkor l~rvt'·nyesülhel, ha cloze~
lL'~~n 1neg<luzz asztjuk, ll'húl siírü kc1nún?'ít ü csirizt készítünk , <le ennek a kt!szlelhe n tartasa ro111ll·konysúg a iniall nagyon körühnén yes ..
:\z alak.Hó szerek közül a 1nag11csn1n1 oxydol
y. carl;onalo l, annak ellenére, hogy sok vízfclYt-.leln~
;.1lkaltnas, 1négse1n ujánlhalj uk, egyrt!szt n1crt t~~1~1
tartoznak a chcn1iaila g indifferen s szerek koz1·.
111 úsrl·szL ha sokat vcsziink hcHHiik, nagyon 11t•hezt•11 szl~t~sü ial!dacsok at kapunk.
A kötc'í- és al:1kítú szereknek küziinthii s vultúl a rcndell halÓ<lllya gokra nézve is 1ui11díg gondos 111l·rk"'ell·s túrgyúvú kell
lennünk, nehogy
Jicl \'\t·!e11 171cg\·úla szlúsuk cllt'lll iai iisszefl~rl1cletlt•11st'·~·rl' \'l'Zessru . . lú pl'.lda erre a júdot t·~s nalrhun
nitrosu111ol tnrlalniaz ú pilu!a, :1111e\y11ek :iz cll~t":
szitt·sl•hl'z saYanvú kl-1nhalús ú kötii- l·s uluk!lo
sZí:rt. pl. \iquirili.id 11en1 h::s~núlhalUllk: nll•rl nilrosus gtizök 1nellell jód va!Jk szubi1dda .
alakilú- t·s köt().szcre k között elsii hclycil
kell 111egcn1lítene111 a nüvényi porokat, így az édes·
uyökeret, \'ahunint a síiríí-állo n1únyú novenyi

A;.-

<l!ooltivo natokat uz extr. liquiritiae subspissu mot,
D
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az <'Xtr. gcnti:1111u•-I. ahsinlhii-l, lrofolíi-1 és t:ir;1-

x:icil. Ezek a spissu1n kivonatok ininteg~· 250/n
hygroszkopos sú! larla!inaznak s n1eg tudjúk akadúlyozni a labdacsok kiszúrnclúsút. :\!inden ll'ldntetbeu indiffPreus alakító szer a }Jnlus. itt viszont
szú111oln11nk kell kisehbfokú adsorpcióval {•s ezért
helyP!te lerr:1 siliceút célszcrlíhh hasznúlni.

\':untak IJizonyos gyógyszerek, pl. a digitalh;,
:11nclyeknek hatóanyagai ,·íz jclcnlét{~!Jen gyorsabban ho1nlanak s így a n1asszút víz nélkül kell
i1sszeúllíta11i. Ezért szokús a digilalis pilulúkul
adeps lanae-vcl vagy vasclinnel k{~szíleni, holott ez
l('ljcsen

helytelen.

a1nennyihen Happ és tiihhek

vizsgúlatai alapjún jól tudjuk, hogy az ad1•ps lan:ic-\·:il, lehúl viasz összeh:'~lelii zsiradékkal vagv
Yaselinncl
k{·sziilt lal1d:icsok halóanva"ai
na"YohÍi
•
•' t>
t>.
rl'szt ne111 szívódnak fel. !llPr! a duodenun1 !ipast"ja 11e1n tudja a Yi:iszokal. illt•l\'P 11 ,·asPlinl hon!:ini s így a hatóanyagok c.'iak :i pilulúk küzve!len
f(diilel{•riíl diffundúlhatnak a h{·lht>. 111íg 11 pilul:i
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eröshatású bísmuth antilueticum
HE:\DELl-IETÜ fiiorv. ('llgt·d.:
pro dosi '/'!. kcm.
i-.: iizgy\)gyszt•rellú tús
Orsz. Túrs. Bizt. Int.
S . . ·f„
r .. I • . I
;\I. j,. V. _ Posta. _
. Zl' 1~L·~ o\"._. \O~ ~or 11aza .:.
.
:..
]l
ll
,
lionYed
hurhazak.
I) l
'--O~lll•l•l)~·.J~o.1~··~-·.;.~·~I~.·~ll~e~I~~~~~
-

-·---...:

Jcgnagyol1!1 n'.·szt•. a J1alóan~·agokkul _l'gyillt Yúltozallanul lÚ\'ozik H ~zeryczetbül. A lelsorollakhan
csak nl·hún\' közis1ncrt pt~Jdút hozlan1 fel ahhól a
szú1nta1<1n ;~setbiíl. a1nclyek élesen rúYilúgítannk
arra, hogy a pilulúk helyl's, sz:akszcn:i clkt•szítés~\
illelüleg a n1unkaaszlalnúl dolgozó gyógyszerésznek 1nÍIYcn sok nehl·zsl·ggel kell 111egkiizdl'nic.
A tfira n1ellctl. -- ellckinlYe a 1nár lcljesi~n
tiszlúzotl, sablonos c::;elt•kttil ~ gyors clhalúrozúsra \'all szükség és ez az elhatúrozús adott esetben a lcgrnegfeJéJ<ihh legyen, n1ert az elkészítés
utún a 1núr kiadott pilulúink \ovúhbi sorsút ncn1
kisl·rhetjlik figyclt>n111nd.
A gyógyszer elkészítése kupcsún hosszadaln1as
experi1nentúlúsr:i ne111 kínúlkozik lehetiíség, dc n
rcceptura \'Últozalossága Sl'!ll teszi leheliiv{~ azt,
hogy n1indt'n pilulúra n1úr elüre kidolgozott cl"íiralunk legyen 0s a helyes készítéshez szükséges
anyagok 1uindegyikl·t készlcthen tartsuk~
l\.l•rdl•s leh:ít az. hogy \'Hll·C 1nód arra, hogy
vzl a kl·rclést a lehetös1!gek hatúrai11 belül rniné!
johhnn l'gysze1·íisílsiik s olyan kötő· és alakító
~zert ta!ú\junk. a111Ply az esetek nugy százalékúban t•!iízl'les experin1en\u1n nélkül is alkahnas ar.
iiss:zes kii\"elel1nl·nypknek 111egfele\i_i labdacskészi·
\0shez?
I 02 l -ht•n a phan1ncologus llt>intz hívta fel az
orYosol-: figye\1nl'\ arra. 11ogy n furunkulózisnúl
{·s egyl~b hetegségnl·I tnúr rl•góta hasznúlt l'Xtraclun1 faecis kítiinü sto1uachikus halúsú szer. Ennek a n1cgúllapitúsa után Sabatischka és Hiesenlie.rg végzett kísérleteket ahhan az irányban, hogy

204
\·ajjo11 a pilulák k1.."szilt'~!:il~n-· 11P1n lch('tnc-e felhasznúlni u f:u·x kt~szíln1\·11yckel '! h'..isl~rlelcik igl'll k1..•dVPzii crcdu1l:n11ycl vl·gzüdlek, a1ninck fnlvo1núnyaként
1H:2H-han
111cujclcnl
VI. né111ct ,;vó•rvs:.Zer••
•
"
b.
o.
1\.onyv 1n11tl pHulúkhoz lcgall.:alluasulJl> kötő- t'.s
al:1kítú anyagot az cx.trnclun1 faecist és a pulvis

faccis pro pilulist felvette a hivatalos készíllnényci
közé, 1najd példújút töbL újahb gyógyszerkönyv
küvetlc.
•.\z cltuull 10 é\· alatt a faex kl·szít1nénycknck
pilulákhoz való hasznúlatúval foglalkozó közlenn'i·
uyck nagy szún1a jelent Incg, an1elyck kivétel nl·l
k~il j~ crcd111ényckrül szúinolnak be . ..\ Gyógyszcrcszcll Jntézethcn dr. Hózsa Pú! tanúrscgéd ();)
félc, gyakrahhan cltífordulú pilula készítésével igazolta a faex ké!izÍhnénycknek szinte univerzú!is
hasznúl,ható.súgút. (L. Gyógy.szerésztndo111únyi 'J'úrsasúg ErtesittijL• l~J:J5. évi ;J, sz.)
.-\. pilulúk készítéséhez a fuex kl~szíln1l·nvck
küziil últ:liúban a FaL'X Jncdicinalis pulv. pro· pilulis-1. az Extraclun1 faccis spissu1not l~s az Extr.
faecis .si1..:cu1not hasznúljuk.
:\. faex n1cclicinali.s pulv. pro pÜulis készíti~s[„
hcz a Saccharo1nices cerevisiac (sörélcsztöj tclept~l
vizes nalriurü carbonal oldattal út1nossúk, inajd
kipréselik s az így kapott ú. n. Facx co1nprcss:il
1 lJO/o cukorral ÜSSZCkC\'CI'\'C 40 C0 -on szúrítjúk,
porrúdürzsölik és a pilulúk készítéséhez a Lenne
lév6 aktív enzyn1úkat 2 úrún út 100 c0 -on valú
szúritússal elpusztítjúk (<lescnzyrnálják).
A.z Extr. faecis spissun1ot úgy készítik, hogy
a Faex co1npressát sósavat tartalmazó vízzel 40-
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50°-on. öne1n{>sztés c~_ljúhól. :í.ztatják. 1najd a fel·
repedt sejteket 100°-on hevítik és ,.-ízzel többször
kivonjftk. Az egyesített kivonatokat fluid <'Xirac·
ltun állotnúnyra vac11u1nhan hesiírítik (·s kh. 250/11
dcscnzynu'dt Faex siccu1not keverve hozz{1, a k íy:'Jnl állon1ányra besürílik.
:\. faex készítinényck kissé savanvú k<''1nhalúsl1ak. inert az öne1nésztés alatt a111in~sa\·ak kelclkl'znck. a111clyck a kcseríí anyag n1cnlesítés vl>gPI!
eliizclescn hozzáadott szódút is közön1hiísílik .
:\. facx készít1nénvck használatának elÖllYl'i
pilnla készítéséné·l az, i1og~· a vele késziilt 1nassZú. ,·al könnyf'n dolgozhatunk. kiilsöleg is szl~p f(~
nyl's Ít'ltilctií. fiiszer('s szagú. kc1Ic1ncs ízíí pilulú·
k:il kapunk. :unclyck hygroskopos só larl;ihnuk
niiatt 1n6g huza111osahh :íllús alatt sen1 szúradnak
ki oly:in gyorsan. :\. faex-IH•n sto1nachikt1s hatúsú
anyagok is vannak. :\. sneeharont\"('f'S C<'lulúk víz]t(•Jl Priisen fclduzzadnak. an1i a Pilulúk l:issú. de
('gycnl<•h•s sz6!cs(;s1;r<' Yt'7.<'l. V(•giil EsclH•nhrf'nner
Yi:~sg:'il:ilai szc-rínt az <'xlr. faccis-sz1•l k{•sziilt J:ih·
d:icsok llH;g hón:ipok n1nlva is csíran11'11h•s<'k
Yol!ak.
Ilng~· a forg:1ln1nh:111 l1~\"1"i :1 l·h•szlilkt;szít1111;11v
közli! esl'lcnkin I 1nclyikel y{iJ:iszl juk. azt :1rú1n:Jag köunyií t~ldöntcni. n1crl e 1t•ki1;lrlh1·11 ·! pilul~1lipust kiilönhözteliink 1neg.
1. Norn1úlis összctc'~telíi lahdacsokn{1J Extr.
f:iecis sicc.-ol. vizet Ps glycerinl hasznúljunk
t•gycnlii n1ennyiséghcn. l-fa :i víz jelenléte IH.'lll
kh·{1nalos {pL digitnlis11úl). úgy víz hely<'tl is glycerint vegyünk.
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Si1k

l'Xlrae\11n10\

tarta!111az('l

pilulúkhoz

Pulv. l'at'l'is n1l'diciualis pro pilulisl. glycerin! (ís
,-izel h:1sznúlj11nk.
a. Sok porl l:trlaltllllZÓ pilulúkhoz. an1í'ly
t·r:yl·hkt·11l törékeny n1asszút ad, legti'ihhször clcg1•1Hléí :1 spissu111 kivonat.

·1. Sok folyadt'•kol vagy olajat tarlahnazó lah·
dncsok11úl l'!iihh a folyadékot Ptllv. f:iccis-szel fl'litatjuk. 1najd Exlr. t\1ccis spis.-111al n1cggyúrjuk.
.\lt:dúhan 10 s. r. fol~·adt'~kra 20 s. r. Puh·. f:icci<;
l•s ;)-() s. r. Exlr. faecis spiss. sziiksl•ges.
Az egyes rccvptnrúhan eliiforduló pilulúk nagy
rl•szt'·nck l'lkészítt'·sl•hez tchút. a fcnli csoporlosítús
rig\·cle111hcvélelc utún. nc1n kell rVszlelcs u\asílÚ'i
tq.~;·an, de n1l·g kiizck•libi ú!bai{:(nzítúst kaphatunk
l'rrc nt•zye Hózsúnak fenle1nlílcll dolgozalúhnn.
:\_ pilulák helyes elkl·szíll'sót in Yitro ncn1
ludjuk teljesen a \'alúsúgnak 1negfclelc'i('Jl n1egítt,lni. 111crt Yizsg:'1latainkkal a physiolúgiús Yiszonyokat csak 111l'gkilzclítiíen tudjuk utúnozni.
:\_ gyúgyszcrküuyYnck az oldúdúsra l·s szútt•!-:l•src Yonatkozli fl·nt idl·z1~\t az a kíYúnsúga ... hogy
l:i11gyos YÍZZ('l rúzogal\"a rövidesen szl·tcsnck:
1•11yhún 111clcgi!Yc n1eglúgyulnak y;_igy 11\l'gt1}\·a<l11:ik" n1·1n elég Yilúgosan kiir\·onalazza :i .iú pi\11!:1
\ul:1jdonsúgai!. llelycschh a hl·\,·l·l gyúgy:.zcrkiiuy,·
ulasí!úsa. a1nely n1cgkh·únja. hogy a pilulúk :1i 11 -o!l
lf) pcr{'ellkint rúzogatY:L vízlwn 2 úra 1nul\"<l esIJt'k szt~t.

:\lt\(" hL~lyt•sebb a vizsgúlalol a „Capsul:ic in
ga.slrieo insoluhiles'; fejczcthen eliiírt s{isa,·as-pep:-;illl'S kcvPrékhcn, az ott e\iiírl n16don Yé-

~IH'l'n

grz11i, dc a szé!cstísn• · 2-:1 6rút kell engl'dni \:l
fl•IIJ·\":IS pilulúk kivétc}éycJ).
;\ pilulúk szétesési ,·jz:-;gúlalúnúl a fent kife.i·
teliek alapjún últalúhan nen1 :-;z:ihacl az idiil túl·
rfiYidrc szabni. A labd~1cs lherapeulikus értékl~nck
a n1egitéltísl;hez tiikélctt'scn clcgcndü az. ha 2-·:I
úra 1nuh·a a i11cgduzz:1dt lahdacsoknak 111úr a kiizcpc is puh:1. szl·lnyon1haló.
llöYicl fcjtegetl~scin1 befejeztével is1néleltcn l'i·
gyt•l1ntíl1c ajúnlo1n I\_arlúrsain1nak a kitiinc'ie11
hasznúlhalú faex készíllnl·nvPkct. a111clv a lalidat•~ok legnagyobb ré:-;zl•núl . (a hh·atah;saknú! is)
:-;ikcrrcl h:isznúlhaló. de csak 111eghízhaló :-; f1dtl•llen l'nzy1n-1nen!cs kl~szítn1t~11yekct vúsúroljanak.
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Tudnivalók a gyógyszertári mérlegek
hitelesítéséről.
lr\:;:

Pn·u1·r lJf':sö.

.-\ 111CrlCkl'kn'il. ezek hasf.núlatúrúl l's ellt•nörzést'riil az 1907. t>vi V. t.-c. intt'zkrdik . .-\ li'irvl·nv 42 ~-hó\ :Hl {~s fi ft>jezetre oszlik. Gyógyszpr{·szi ~ze1nponthúl :1z l. fejezetei {1-tíil 1.i §~.). a II.
frjezclel {t 1-tiil 2:·L ~~.) l·s a tov{ihhiaklian azokat
a szaka.szokal isnH·rl('\jiik ki\·onatnsan. anH·lyek :1
uvógvszc>rtúraknl l·nleklik.
~\z t. ~. ki1nond.in. hng~· :1 kiizforgalo1nha11.
'·
vagyis sznlgúltatúsnk \í·rjl'1ll·l111l•1H:k 11n·~úl_1:1pilú~.n
cl·ljúhól. a \iirvt'•nylll'll inegúllap1!oll k1,·1·lclek~nl
1•\lekinlvt'. \'sakis tiírvl·nvl'St'll nu•gha!úrozoll n11·r!l·gpgys{•gl'k. vala111i11t az;1k 1'1•ll•1H~k _ús tiil1l1szilri,is~:
Jl('k 1nr.gfelc\1'i 111l·rlúkck (·s csakis olyan nn•roPszkiiziik b:isznúlhatúk, n1nc\yl'k a 111l•r! n1P1111yis1'·~.!Tl :l IÜr\'[•nyhc;I 1neg:'1J\ap.íto_tl cg~·st'•g(!k!H'll. f1:jl'zi ki. Ezen szakasz a 111L'rh.·kek hasinalutau:d
;1 lizcdcs rendszeri ,·ezeti be. A ~--12. B§. a
1nt·rlékegys1!gckct l·s azok jclzésél úllapitják n1rg.
A ta. és 1..J:. §§. a ki\'étclekriíl szólnak.
A IL fejezet tartahnazza a 111értékhitelesítúsl:c
,·01i:1lkozú legfonlosahh rendelkezéseket. :\ 13. §ban jul kifejezésre a hitelesítési kényszer, vagyis

közforgalon1ban, szolgÓ.ltatások terjedelmének megállapítása céljából csakis hitelesitett n1értékek és
1néröeszközök használhatók.
A tör\'l•nvszakasz ezen része n1ost 1núr vonatkozik 111indc1; n1éröeszközre, an1elyet a gyógyszertúrhan használnak, tchút ncn1csak a tára- és tizedes 1nérlegckre, hane111 a függö 111éröeszközökre is.
lrkin!ct nélkül azok tehcrbirúsúra és nagyságára.
A lG. ~. szerint nlindcn hitelesítendő 111érték
t's n1éré)cszköz csakis hitclesítYc hozható forga·
lo1nba. Ennek következtében 1ninden a közforgn10111 szú1nára ki·sziilt 1nérték és inéréicszköz forgalon1bahozatal:i eléítt hitelcsítC>ndii (elsií hitelesítés).
A kiizforgnlo1nhan hasznúlt 1nindc11 n1l·rték 1>::.
(hasznúlatha111ériicszküz forgalnn1h:1kerii lést~liil
y1'·telt'~tiíl) sz:\1nít_~1tl kl•I. p,~_l:'n_ !__icliil__ s utóbb kf>t·kt"l
t·,·enként űTr;_1___ hiic-Te~~ftéS- alú- f;OCS:\tandó {idösza·
kos hilclesitl·s). Az nl\'an 1nértúkckn~ és 111ériil'szközökrc Ynnatkozt'ilag. :unelyek az iclöszakos
a1nelyeknél
hitelesilésrc ncn1 alkahnasnk, ,·agy
ezen időszakos hitelesilésre természetüknél fogva
szükség nincsen. az idüszakos hitelesítés idöpontjút és 1nódozatail illctiileg az idöszakos hitelesítés 1nellözhclöségét a kcrcskedelc1niigyi n1iniszter
rendeletileg határozza 1ncg. (Ilyenek a teljesen
iiYcghlíl k<.'.·szHll lérfogahnérlékck, ioYúhbú nZ ana~
lytikai inérleg. arnclyek szolgúltatúsok terjcdeln1é11d>: 1ncgúllapítúsúra nen1 alkal111asak.)
A forgalon1buhozatal idöpontjút a 111értéken,
vagy n1l~röeszközön annak készítője vagy eladója
külön bélyeg alkaln1azúsával n1egjelölni tartozik
(forgalombahozatali bélyeg), ha a hitelesítés évé·
t4
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lll'll 1H·1n

kt•riilt ·forgalon1h:i. lla

az1111l1<1ll \'ala1ncl\'

n1~··rlék vagy 1nt~rüeszköz oly tnl·rvií javilús (111{;.

dositús. igazítús:) :dú kerül. a1ncly annak nagysúgút ,·agy adatainak l1elyt>sségi'l liefolyúsolhalja.
rajta :iz. aki- a ja,-ílú~l vl·gzi. a hilelesít0si !n"·lyegcl
1J1egse1111nisilcni lnrtozik.
Ilyen javíl:'1s ulún az
i!lelii. túrgy clsö hilclcsílés alú hocsútandú.
A l i. ~ . .szerint a kcrcskcdelcnüigyi nliniszlcl'
n'IHIPlt>lileg úllapítja incg a hilclesih~s :dú hocsúlhatú n1l·rll·kek {•s 111ér~'ieszközük kt>lll•k(•it i's hihah:itúrni!.
;\ 18. ~- szerint a hill'l('sítt·sl•rl fizell•1Jd!'i di.iak 11agysúgút a k{'n"-.;kt'{h·hniigyi 1niniszll'l' ha!ánizza 111eg. EzidiíszPri11l a gyógyszertúrak:il t·rdt•klii kiivclkt•zií dijsz:1hús Yall l•r\'l•nylll'n: (Az úllan1i 111l-rtl'khi!i•ll'sítc'i lli\·a\alok díj.szl'lYl·11yl ii!lílannk Id. Jllt'iyl'l a kü\·<·lkl'z(i idt1.szakos hitclt•síll'•siµ 111eg kr•ll tn·izni.·l
E.üzi\11st•gt·s súlyok hi!('\t'síll·s(':
..10 p.
:!O kg
1O kg-ig a dijt•gysl;g
.:w
;)
;)oo g-ig
-.20
:!OO g
1 g-ig
-~.20 ..
i"lOO 111g -- 1 1ng-ig
1nt"rlt·gek hill'lt·sí\(·s1·:
- .80 P.
daruho11kl•11\
J..10 „

l~(izii11s(•gt•s

tl kg-ig
:.Hl
lllll

~.8()

.,

.\legjl'gyzr•11tlii. hogy <1 hilclt•sitl•s SZl'lllponlj:'iLól 111eg kell külö111Jözlclni szl·ld1t•lycll és szl'khPlYl'll kivi\! (szinhPlVPnl ti1rt1"nii l1ih•l<'silt;sl. Szt"khc:l:>.i J1itel_esít1ís az 1 '1nid~Ju a UH~rtc'k!árgyak hih_•-

lt•sítl·se a 111.
Hivatal úllandú
vagy idtJszako:-. helyiségében történik. Szinhelyen
tiirténü hilelesitl·s :_ilall l~rlendii. 1nidtin a 1uértékl1itc}esítií közegek az iizen1lH.'!l. gyúrhan. gyógyszertúrhan :.th. (~1 ht•lyszínen) vl•g:dk :1 hitclcsítü.st. A
fenti díjt{·tclek :i helyszínen liirll•1iii hiteh~sílt>s ·a1kal1núval ugya1Jaz11k 1naradnak. azzal a kiilönl1s{'.g~
gel. hog~- nzonfeliil llll'g a kiszúllús kiillsl•ge lerlH·li
a hih•lesítésl. .-\ s~:l·khelycn kíviil tört{•ni\ hilclesih"·sl·rt. 1nidc'i11 a hiYalalns közegeknek 1nús kiizsl>ghe
kell kiszállniok. 1nl>g a rendes dij1~gysl•ge11 reliil kiiliill (iradíjak is fizctendiik. (Ez azt jelenti. hogyha
a hite}psÍ\{•s \'{•gf'll a J11{•rt{·ld1i!elesítiíkPl úllandi'1.
yagy idííszaki szt·kht·!yiikrül 111ús küzst>ghP hí\'j:'1k
ki. akkor a hilell'síl(·si dí.iegység{·n f'Pliil 111•111 kisz:'lllúsi díj. hane1n c"iradí.iak fizelendiik. Fl·l napra
2:.L~ s a lnYúbhi fl·I napra 7.- P :i dij.i
A 1111;rlék1·/; 1~s n1ériíl's:/;(i:iik itliis:11kos hif1'fl',„·ir1~s1'.
.-\ liiry(•ny szt>ri11t :iz idiíszakos lii!Ple.si\(•.-.;l ;1
kir. ?\ll·r\(•kliilPl('sitti lli,·atnlok a szl·kht>lyiikün
1·gl·sz {•\'('IJ út. a sz1"klil'l~·t•n !dvii\ JH'tlig :iz idiiszakos hih·il'sih»si kürt'!! kt•n·ll•hl'll \'l•gzik. ;\ kPrt'S\,:{'dl'!e111iigyi niiniszll'r n•11d1•\t>\i!Pg j<'liili ki azokal
n kiizsl•gekt>L Hlnelyt'k 111in! idiisznkos hih·lesíh"si
kiizpontok SZl'l°t'JH'l11t>k. Ez('kht>n ·n kiizpon\old1~u1
szúllnak ki kl•! {•\'<•nkinl a lli!t>l<•sitíi J.;iizc·gl'k s 11u·g~
(·rkt'zl·siik t>liilt nyolc nappal az pJiil.iúrúsúgn;ik
küzhírr~ kl'll \t•nni az l>rkt•zl•si id~'ipnnlol t"s :iz
olt l:irtúzkndúsuk id('jt•L :\z idiiszakos hilt•Jpsí!(·sr('
kt>riilii lúrµyak nz idiiszakos hih•lf'sít{•si központban ·l·s kitiii:ötl idöpontln1n 1nutalnndók be. llihq111.
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lesítési cljúrús alá csak azon n1l•rtékek {~S n1érö"
eszközök vétetnek. a1nelvck tisztúk. rozsdútól mentesek. egyszóval . jókarhan vannak. A hitelesítő a
henyújtol t eszközökr iíl díjszelvén yt állít ki s a félnek a díjhefizet ést·hez postataka rékpénztú ri hefizetési lapot ad. :\ hitelesílií a n1egvizsg ált n1értPkek
l·s 1nériíeszk özöket a kirótt díjnak a postataka rl;kpénzt:'lr útján történö befizetésé t igazoló elisinerv{~ny ellenében szolgáltat ja ki a feleknek l>s a lH•fizetett összcgrlil nyugtatvú nyt ad. Ila a. felek :iz
idöszakos hitelesítés t a helyszíne n kívánják V(~gez
tetni. kötelesek n hitelesítfi részl•re alkahnas lH'lyisL>get és 1negfelcli í 1nunkneri ít rcndelkcz «.sre hocsútani.
.\ 1nériíeszk özök tulajdono sai kl~lfl•le cljúrúsl
kiiYelhcln ck nH-;rtéktá rgyaiknak idc'íszakns \1iteh•si·
!l·srf• Yaló bc>n1ulntúsa alkal111áYal: yagy közYellt··
nlil 1nulatjúk be azokat val:unely 1nértékhil t•lcsítii hivatalba n. \'agy 1nértéktú rgyaikat útadjúk
t'g.v javító iparosnak . aki a sziiksl•gcs javítás Illl'i·
h•ll n hitelesílt;s r(íl is gondosko dik . .-\ kétfl~lc C'lj:'1rús ldiziitl lényeges különbsé g van.
1. I-Jn a felek közvetlen iil n1utatjúk be nu;rll·k·
!úrgyaika t. akkoi- a tnértékhit clcsítc'í vizsg:í.laln:íl
az úgyncvez clt idiíszakos hilelcsíh;s i. ll~hál PHYhl;hh hibahatár ok alkalinazú sn 111ellett yjzsgúlja
n1cg azokat t>s csak ezen enyhéhh kövelt•ln1l·nycknck incg nc1n felelií tnl•r!l·ktú rgy:ikat utalj:i ,iavítúsra. Ebhcn nz esetben. gondos l·s kin1úletes keZl'lés n1cl1Plt a n1{!rl(·ktúrgyak ncn1 egy. h:n1e111
több idöszakon át is 111pgft'iclü állapotba n Inaradnak és a tárgyakn ak csak egy része szorul ja~
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vit:'isra és így újra hitC!"":té sre. A. javít{Ls 11tún be11i11lutoll inértéktúr gyakért. a hitelesítt>si díjakat
lijh<'il 111eg kell fizetni.
2. l la a fentebb e1nlilett 1uásik eljúrást kö·
vetik és a 111értéklú rgynkat időszakos hitelesítésre \"aló hetnutatú s és kijavítás végett egv
1nértékja vító iparosnak adják át, ez esetben ~1
n1értéktú rgyak - 111inthogy javításon estek út szigorúbb u. n. elsö hitelesítés i hibahatár ok szerint birúltatna k el; erre való tekintette l azokon a
n1értéklá rgyakon is kell javítúst végezni, amelyek
az időszaki hitelesítés i hivatalok nak esetleg n1ea0
fele1nének s javításba adásuk felesleges volt.
Az említett két eljárás között a költségek
szen1pon tjából szembeszökő a különbség : az első
esetben a n1értéktá rgyak tulajdono sa a rnértékhitelesítö hivatal utmutatá sa szerint a:dja javításba
hibús n1értúktá rgyait, tehát csak azokat, an1elyek valóban Javításra szorulnak ; e1>ben az esetben csak
nérni költségtö bblet merül fel a hitelesítés i díjak
körül, viszont a második esetben az összes n1értéktúrgyak javító.s alá vétetnek, azok is, an1elyek az
követehn ényeknek meg is
időszakos hitelesítés i
felelnének . ).Iinthogy a n1értékhi telesítési élíjak a
javítási költségek hez viszonyít va igen alacsonya k,
kétségkív ül az 1. pont alntt leírt eljárás gaz<la:ságosabh, n1ert az utóbbi esetben a javítási kiHtségek lt'.'nyegescu csökkenthetők.
Az időszakos hitelesíté s alkahnáv al inen gynk1:au elöfo1:dul, .hogy a gyógysze rtári mérlegeket,
ertyc a taran1erle geket, nehéz leszerelni , esetleg
arra az időre is nélkülözn i, míg azoknt a kö.tség-

ht~n úgy:n1-, dc a gyúg);Szerlúrtúl túvnli helyiség!1t•n hiiclesilik. Nc111 is szúlvn :irrúl :1z csctriil. 111i-

diin a !úran1(•r\{'gek villanyvilúgítússal kapcso\alos:ik s így a vezl'll·kl·I is cl kcllenP hont:1ni :i
h·szcrclésscl.
Eliibhi fcjczl'llinkbcn istnerlcttiik a díjazúst s
o\l tüntettük fel. hogy ugyannzn11 kiizsl•ghcn :t
l11~\\·szi11l'H történii hitclcsili'•s{-rl a rcndl'S 1lijakon
fí·IÚI kiiliill díj H.- P fizl'h•ndí'1. '.\!Pggondol:n1dú
\l'h:'iL hogy érdcincs-c lt>szerl'lni. \·agy pt'dig l1t•ly:-:zí1.H'll valú hill'll'sitl·st kl•rni.

lri/l'lt'sÍf<~s a/rí l>ocsfÍfri/f llH~r/[•kl'kriH s:IÍ/rí
rl' 11dclkt' ::<~Si' k.
Az HlOi':\·. t.-e. csak últnlúnossúgban 11101Hlja
ki n hitelesítt•s \;,ii\elezettsl·g0t. 11pn1 nc\·ezi llH'g a
f11rgnlon1lit1n lc\·ii 1nl~rt{~kfúrgy:ik kiiziil az11kal.
:lllll'lYL'k a hil('ll'sill·si kiilPll'ZPlls(·g a\:'! l'Sill'k. :'\l'Ill
szú! -~ú-ró! se1n, hogy nlik a hit\~il'sill·s rt'llt'·IL'lei.
nH·rl a !Üryénv czt'klll·k llll't!l1a\úrozúsúl a keres·
l,cdl'll'1nügyi n;inlsztl'rn• !Ji;Ía. \ logy
\·ala1ncly
1111'.·rtl·ktárgy hite\esítl·si l'lj:'tr:'!s alú Yonhaló ll·gyen. ·ahhoz szüksl•ges. hogy :t niiniszter az illt'\ii
111l•rtéktúrgyra a i1itell'SÍ tl•si ki'ilch•z('lls{•gct ki11Hi1ulja
s ezzel kapcsolalln111 a hitelesil(·s fl'ltl·lelcit. a hitclcsilhetii nH'rll•ktúrgyak l~elll~keil {·s hil1ahalúrnil cliiirja, illetve a ti.iry(•nycikk vl·grehajtúsi n1údozatúl
1ncgállapítsa. :\ l07.22f)/1H08. h. :\!. sz. n•nth•lct
frlüleli a kihocsújtúsa ich·jén használatban volt
ii~szes-111l·rll•klúrgy-tipusokal. Ennek n1egfclcliit•n :1
rL'!ldelcl Xl. fl'jezetre osí:lik . .-\ rendelet 111agúha11
. ~·ngialja 'a 111l•r\l•ktúrgyak" szerkezeti kellékeit {~s
:\

!Jjt(•lt•sílt•sí hih:ihalúr:iit. A 10i'.22t>/1H08. h-:. '.\!.
n·ndt~let halúh·on kívül helYl'Zlc :1 súlyok. 111l>r"
ll'gek. kiilönhü;.(í slirüség1n{·rÍikre \'011atk~JZÓ eHibl\i
rendelclszakasz(lkal. A_ lil.11;-l/1H2H. i{. :.\I. szún1ú
rl'Jldl•l<'I pt.•di(! 1nf•riL•gszahúlyzaiol lt·plt•tpl\ t~lt·lht~.
Az utúhhi rendcle! a ki.iYt•ikezii 111l·rlegf:ijta típusokat úllaj>Ílja n1L•g: :iszlali fe\siiscrpenyüs n1t'·rlt•gt>k. cgyculiikarú rúdntl•rlegPk. egyenliítlen karú
kürl{•sntl•rh•gt•k. híd111l•rlpgek. hilll•Jlün1t·rll'gt>k {•s
ib·eneknck az eliihhiekkt>\ való iisszetl~ll'l('i (az ii.
n. skúlúsn1l·rlegek, póstai eso111:ig1n{•rlegek. :idagolú1nl·rlcgck).
Az lHOi:\'. 1.-t'. nz lH:Hi:XX\'. 1.-c.~vcl tnúdosult. Ci1nt>: .. Az cgl·szs{•gilgyi {•s l'gyl·h közcl•!okra
szolgúló 1110rl~sck11{•! h:isznú!atos n1l•rl{•kck és 111ériícszköziik, \'ahuni11l kt.'.·szüll•kek hitelcsíll·sc···. ;\
1núdosiló. illctülcg kiegl·szilü új tör\·énv csak :111\·nyihan \'Úllozlatoll az a!aptür~·ényen, ·hogy cZl';ltú\ az l'li<'niirzésl a 111. kir. 1\.i.'>zponli :.\lérlékügr'i
lnh~zelre hizlúk. a hitelesítl·st pédig a nt. ki.r.
:\ll·rl{•khitelesítii ln!l•zelck Yl·gzik. Az újuh!J tör\'t„nyhen c1111íll·sn• 1JJ{•lló vúllozús nH~g az. :uni ;i
2. ~. (~J lickczd{•sl•he11 talúlhatú. nevt•zelesl'n. hogy
a: ,.hitelesíll·s hatúlyúl veszli. ha a 111l•r\l•ken. 111{·riil'Szklizf>n. vagy k{•sziiléken olyan javílús!, út-
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nlakftásl, n1ódosft{1sl, vagy
igazítást \'égeztck.
amelv a n1f>résnt!-l kapható adniok helyességét hefolv{;solhatja. Ilyen esetben az, aki a javítúst, útala1dtúst, 1nódosítúst vagy igazílúst végzi, a 111t~r
tékc11, n1érőeszközön, vagy kt-sziilt·ken levíí hilt•lcsítési bélyeget Inegse111111isíteni tartozik".
Ez a törvény a zsinóron függö kézin1érlegckct ·is a hitelesítési kötelczetlst~g a\ú vonja.
.rl yuógys::.erészt•let érdekUí rc11delcls::akas:uk.

Eddigi is1nertetésünkben csak
helyenkl~n l
érintettünk egy-egy végrehajtási utasítást s nagyobbúra a gyógyszerészetet érdekli.) törvén~·
szakaszokat n1utnltuk be. :\ törvény azonban tag
felhatalnH1zúst ad a szak111i11iszternck, hogy részletes rendeletekkel, szahúlyozza a lörvt~ny végre~
hajtását. Szüks0gcsnek n1utatkozik lehút azoknak
a rcndclclszakaszokn:ik idciklalúsa is, :unelyek
is1neretére a gyúgyszcrtúraknak szükségük van.
Az alaplör,·ény elsü vt~grehajtúsi utasílúsát kt;pezü rendeletek közül az elsé.i a 107.225/1~)08. I\.
~I. szántú rendelet.
A !>2. §. a kövelkezüképc11 szól:
„Scn1111i oly alkatrésznek neui szaLa<l :1
1nérlcgei)::-~Ic-;;-_nr;~__ Iil_Clió1:ek-~: eJrnóZ_dJ tású val a k:i-rok hossza, vagy súlypontjának helye n1eg-vúltoztatható legyen".
Az analytikai 1nérlegci11k tchúl azért sen1 hitelesíthetők, 1;1erl karjainak végén szabályozó csavnruk vannak s igy a hivatkozott rendeletszakasz-

bnn elöírtnknak nem felelnek meg.

„n.:1. ~. _,·) ___ kéL.kar alakjn _ é_~ nagysttgu __
t·gyt'1do legyen .. ;\. 1n11tal6 a IH<~rlcgkarrnl -tlHlZ-·
.dulatla1111! iisszccrÖ!<iÍlendii. ·l1c1ssza a 111l-rlcrr+
1:úcI c:g{'.SZ ht1'>ST-únak lcgalúhh fele Icgvcn.
h
__ :·\.!né~_;_ggkur- a :-;c-rpenyök nélkül- is_ biztos
t•gyensulyhan 1naradjon, a scrpenylik és a f<'I+
fiiggesztl-src szolgúlö lúncok t•s liorgok frsszes
súlya„ Inindl~~l oldalon ugyanaz legyen . .-\ serpcnyok felfuggeszlt·sl-n_• csak fl•rnlúncok hasznúlhalók.''
A fl-nllúúCOki·ú · \·(Húitkúz(J rendclkcz<!s gyakorlati alkahnazásút
azonha11
célszcriil!ensé"c
rnialt 1ncgy{tJtozlallúk. A1nenyibcn ugvanis t 92n
óta a ni. kir. Központi ~Iértékiigvi Iiltézct utasítúsa , a~apjún isn~ét elfogadjúk :~ felfüggesztésrl'
szolgalu selyc1nzs1nórokat.JL.SZcn idíí óla az ilyen
kl~Zin1t!rlegekct 1s hitelesítik.
·
„A 7:J. ~. Az clsfi hilclesít(•sntd olv t~rz{·
kcnys~g '.,;:ö,·clcltctik tnt·g. hogy a telje; , rneglcrhelc!-inel :i n1u!ntó 1naradandú l'ln1ozdulú.sa
lcgalúhb 2 111111. l{•gycn. ha a terhet 1/2000. rú!->Zévc_l n_~ycl jül~ ,; .
~~\.--.fcndclct szefTi1t :1z új kilós lúran1<'·l'lc" 111u- . _
lalójúnak tchúl teljes 1neglcrhcf~i(.;; ~ kL~t / 1-t
n1n1-es kilengést 0.5 gr .s~lytöl!hlctnél kell inutat-ic
niu. 1 Az._új~.ceu.ú~-~CtJ!.:..}f~'fél:1léTJ:<;fi)Ii1~rlegek~ "'
11t·I .. !..:„~.~R:Di!l_.l~lL a fenli clniozdulúsnak heúllni:i.3"' 0
A 73. §. ~'olytalú.sa arról szól, hogy
„A. tel.ies terhelés 1/:1 é.s 1/rn részénél a 111ulatónak ugyancsak 2 n1n1 elinozdulúsa követel~
tctik rneg, ha a terhet I/tOOO, illetve 3/2000 rt!.szével növeljük.
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{•rzt"kl'll\'St"gi pr{ilia liil1hszüri isn1t•l\{•s{·1n11tutú. eli11qzd1dú!-iúnak \'Ú\lozui lll'lll

sz:iiiad."

„7-l. ~. Idiíszakns hill'lesitl·s11l·l f{•lakkora {·rz{·kenys{·g a küvcl(•ln1l·nv.··

„1:a11;~ra_tóriun1lla_n 11;1sznúll anaJytikai n1érlt•gl'l~l~ l!Si1ek hitt•lesill•si kiil{•\ezeltsl•g :dú."
(;\ g;)_{);~5/1H12. !~. }.{. sz. re1Hh•\et i·l. ;:;-:1
11gYanezl 1nL~gis1nélli.)
'· Figyl•lc1nhe vcendi'i nu:·g a 107.227/IH18. K.
}.!. sz. rendclel. illetve annak l:J. szakasza, 1nely
a küvelkcz(i:
•. A n1t''.rlékhitelesítü hivatalok a hozzújuk
fordulú közönséget a 1nérlékiigyi törvény vagy
az annak alnpj:'ú1 kiadott rendeletek és últalúllall a hitelesílcndií· 1nérlékek ('.s 111{'.riieszköziik
szcrkezell·re vagy a hitelesilt'.~s alkahnúval kövc\í•1Hlti (•\júrúsra vonatkozólag a lcg1nesszehl>nn·níileg l•s díjtalanul lújl·koztntni kölelcsck. A
1nl•rtL·kl~itclcsitii hivatalokhoz l' rl•szhl'n intl·zell
111cgkercsl•sl'k 1u•n1 tckinlhl'liík hivata\o;.; head\·ú11Yoknak és 1nint i\Ycnek lu.'.•lycg1ncntesek.
l·g,:nnerre vonatkozik :1 ·nfi.Oa;)/JH12: sz. rendl'lt·t · 11. ~-a is. 1nely szerint az id(•vonatkozó rendelelgyiijten1l·nyck is a kiizönsl•gnek rpndclkc~
zl>sl•re hocsútnndók."
Súluok és

I1H'ffl'H!Jl'd1•tf

hibahatárok.

Ennc•k gyúgy;.;zcrl·sz érdekli szakaszai a kiivel-

keziik:

Hl21l. l·vi f:i1A1!1. 1\.. }il. szú1nú I't>!Hlclcl
súlyokra (•;.; a hihah:1túrokra vonalkozik.
Ar.

:i

l. ~. llilPIPsÍlhC'U\ súlyok kc;tft'~lt;k: 1. J~alrn:"1r
sldyok;· 2~_-. .:;_~jgoi:ú (pn·ciziús) súlyok. l;lúhhiHk
pnnlosahh kivi!Pllwn. 11agyohl.1 pon!oss:"1gg:d kl•szíli'lldiík.
.
.
2. R.:.JHl-~Rll.li~,Ln_1n,l_!n,túl _lcfcl.l: .c!-iuk ~zigorú ~-ú:.

1vok„ vannak.
·
· . :~. ~. A súlyok jL·IZl'.sc: kg. dkg. g; cg, n1g.
:\z i"i---2 l~s l 1ng-núl elegendii :i szú111 jelzl>se. :\Jús
11u•gj(•liilés 11i11cs 111ege11gcdYc.
·l. ~. :\ szigorú súlyok 20 cg-tói 1 g-ig esak
platin, urany Yagy nikkel hevonall:d hozhatók forgalo1nha.
5. {:?. A szigorú súly csonka kúp alakú. a!Só
lapja kisehh a fe!siint'·l. l·lci le vannak kercldlvt~.
A súlyok n1l•relci 10 dkg-töl 5 g-ig: :t súly út111{·riijc egycúi(í a fcls<'i útn1{•r() 0,8 részl•\·el. 1n;1gas;.;úga egycnl('í a fél kiizépút1nén')vel: 2 l·s 1 gr;11n·
1nos súlynú\ az abú (1tn1l•rc'i e"Yt'n!ii a ft>l~c'i út111l>rt1 0.8 rPszl>Yt'!. 1nagassúga <~~yt•nlc'i l/4 köz{•pú 1n1l· rííjL·vcl.
:\ gran1111 liirl részei ft•lhajloll széHi vagy
sarkú nPgyszögalakú lcn1czalakok. ;)() Ps ;) cg h·hel szallúl)·os üt szög. a 10 l•s l cg·os IPhet egvcnlii
oldalú húro111szüg. Egyéh n1l·retekrc a Küz.pon!i
}.lt'·rtékiigy·i Intl•zet szerkezeti rajzai irúnvadók.
A. h/8. ~. H knln1ársúlyok úlinérüjÖt és 111agassúgút sorolja fel {·s 1 111111-nyi eltérést engedélyez.
A 12. ~. :\.súlyok fcliilctt'. azok bevonata kc-

111ény1 szívl)s: .hihúllrln. tiikürsí111a, a légkörÍ„hal{lsoknnk ~·llc>núllú. a f<•!iilrt tninden. pontjún tapadó
lt•gyl'n ('S lepal!ogzan1a .nen1 szabad. i\'ent hitele-
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sítl_ielií 11 ~úl_y, ha azon porusok, v:igy c~.orhnlús_c~k
v:·,-;ll;-ak. nit·g ha ezek hc is vol11ii11_ak l1!Ell\'C _n1as
rt·nÍnicl~ s ha a reszelés nyon1ai lathatok i::1Jlttk.
25. Az clslí hitelesítésnél n1cgengcdheto lcg11agyohh cll(·rl>sek:
20 dkg kaln1úr súlyn{d 100 n1g, szigorúnúl ;:)) ing
111
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t11eg·
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_ ..: . . ••1 ..C"-nal
o. . , dSC) )C „ne
·:m-ú·;,.;r,--ülinl'-:rz··e1so htlelesilesc!1cl.
,.
.. _
. •)i § Büntetendö nz. akt - olyan sulyt 1iasz
uúl ~n~I~·;1él az eltérés t~ ~fi. ~-ban tnegengedettnel: a k~tszcrcse fcnnúll:·

*

A további fejezetek a hiinlelii rendelkezéseket l:n>
t:il111azzf..k. 1'ekintcttel azonban arra. hogy a gyógyszcrtúl'i 1nérlegek pontossúga ne1ncsak a nu~rtPk
hitelesíll~s 1niatt fontos. hanern elsösorban a gyógv:-;zerek he1:'·es és pontos elkészítése szeinpontjáhólill azokat felsorolni llPin tarlotluk sziikst;gesnc>k.
.\ gyógyszerésznek úllandónn elle11i\riznie kell ;1zf.
hogy nn'.'réíesr.közei kifngúslalanok-t'. :\ !egcsckt~
lvehh t~ltért>s is. akúr a súlvoknúl, akúr a n1érll'icknl·l. kiszún1íthatatlan kCh:clkez1nényeket vonhal
1naga után s így a tör,·ény hiin!etö rendl'lkez(.sei
-- a felt(.tleniil pontos gyógyszerészi n1unka sze1nt·h'i!l tartása 111Pllett karunk körében ldilöniisehh érdekliidésre ig{-nyt ne111 tarlhal1H1k. '.\IindP!l·
{'Sclre n1egnyugtató, hogy idiinkinl a 1n{·1·{ipszkiizükcl halósúgilag Ps sznk{·rlelPnIIue! hileh•sítc;s :dú
\'nnjúk. inert így :ilka!o111 nyilik a nit~rl(•geink pou\(lssúgúr61 úllandúan 11H·ggyiiziíd11i.

•

.lfif kell !1ul11ift r1 yyríyys::erés::11('k '' 1111~rlél.-1·l.- ,~„
111érőt•s:: kl):ökrlil :'

.-\z l'iiírehocsútottak azokról a lür\·ényekrc'íl 1~"
ll'lHlelclekrül szólnak. a1nelyek :1 gyógyszer{•sz•.>!
sze1npo11tjúhól fonlossúggal hírnak l-s :unclyck islllPl'(•iL' :1 n10r!L;kck l•s inériieszk(izök hnsznúlatún1
nl·zve sziiks{•gcsek. Lússuk tnost 1núr pontokba
üsszcfogh~lva azt, hogy nlil kell a gyógyszcrt!sz .
nck a 1nértékck {•s 1nériieszközökrc vonatkozóan
:íllandóan sze1ncliill tarlani:
1. Csakis hilt>lt>sítcll 111Prh"kt•kcl t~s n1{•ri)cszküzökct vúsároljo11 t~s tartson iizeinbeu.
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AKT E DR 0 N-Chinoin
A leginagasabb agyi központok sti1nulálószerc.
Élénkíti a szel1en1i tniil{ödést.
Ne1n ártaln1as.
tabl. 1 inj.
(phenylisopropyla111inhydrophosphat)

Illeték-mutató.
1. Okirati illetékek.
A fokozatos illetéktáblázatoka! az 1927. évi V. t.-c.
megszüntette s helyettük az ezen törvénycikk fel·
hatalmazása alapján kibocsátott 68200/1927. PM. sz.
rendelet százalékos i!!etéktételeket léptetett életbe.

..t 111. kir. 111i11i:;:fc~ri11111 ':20.'IO~ífJ:J':2. J/. /~'. s:.
n·1ull'Ít'll' a: iiriikh~si. r1já11d1'f,·o:úsi t's i11ut1fla11 r1r1rt!frJ1uífruluí:ási illl'lékl'k. a: illclék 1·yu1·11érll'k. lo·
uríbbri r1 .~·:::ri::al1'kos okirati és 1c1í:af1'kos l<'irt1l•1111!.-1•:c'si ill('fl'kt'k lllri11 ':20 s:<Í:ol1'kos re11<ikí11iili /J<Íflc;/;o{ IÍllrtfJÍ/oll IJU'fl· !~: (1 pálh'k a lör::.sléffl uftin
s::rí111Ílr111dú. A: (lf<if1biakha11 a: cyycs iflclékck11t'f
l':l a pátlékohísl kifiinlctjiik (\o; f!t'diy olyan 11uídn11_.
llou!J r1 Jiir:stét1·lf t~ 1níflékkuf' a
jellel öss::1•kii!jiik .~· íl::: = jel után k61Jcfkt•:ii s:á:aléks::rír11 n111~
futja a 11u1 érvé11yr•s tételt.

+

Adrísoé!t•li s::er::ihl<;Sl'],·: Ingókra vouatk(lZÚk
(<·.sak írüshafoglalú.s ('.Sl'lén) ;-1°/0+200/o = :1.rio/0 .
Ingallanok ,·isszlerl1e.s útruhüzús(Lról kiúllitoll <ikiralok el.sií JH'ldúnyúnak elsii íve 2000 P-ig l P,
:!OOO P-n túl 2 P, :iz t•lsii példúny 1núsodik t•s liihlii
Í\T, ,·;dn n1i1lt a 1núsodik t's töhi1i pt•hl(111y 1níndt•!J

Í\'c l P illclt'•k ulú esik. Ingatlanok visszterhes út-
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AKT E DR 0 N-Chinoin
A leginagasabb agyi központok sti111utálószcrc.
Élénkíti a szellen1i 1niil{ödést.
Ne1n ártalinas.
tabi., inj.
(phenylisopropyla111in!1ydrophosphat)

Illeték-mutató.
1. Okirati illetékek.
A fokozatos illetéktáblázatokat az 1927. évi V. t.-c.
megszüntette s helyettük az ezen törvénycikk felhatalmazása alapjitn kibocsátott 68200/1927. PM. sz.
rendelet százalékos illetéktételeket léptetett életbe.

_.\ 111. kir. 111i11is:lt;ri11r11 ':20.'IO~lfJ:J':2. J/. 1~·- s:.
r1·1ull'f('f1• a: 1irlik!ési_. r1já1uftíko:<Ísi és Íllf1t1fh111 11r1f/!J111uíln1hú:ási illl'lék1'k. a: ille!ék 1'y!JCI1érflík, lo~
p1íbluí 11 s:ri:a!Jkos nkirali tis s:<Í:oftikos lört1(í11yk1•:1ísi if{('f(íkl'k 11trí11 ':20 s:1í:11flíkns n·111/kíoiili p<Í/l<;kut IÍl!af>ilol/ nu:y. !<:: 11 páfhík a tör:::.sléll'l után
s:án1ilr1111l<í. A: alúhbiakba11 a: <'[l!fCS illcfékck111íf
l':l a prítlékohísf kilii11t1•tjiik <;s fll'tliy olyan 11uitlo11_.
lioyy r1 lör:sh;ft•lt e pótlc'kkaf- r1
jfllel öss::('/;(ifjiik s rt:: = jel 11/<Ín kö11cfkt•:(í s:rl::aléks:rírn 11111talja 1t 111u éruényt's lélcll.

+

Atlrí.•;111í/1•/i

s:er~ih/,;se/,·:

Ingókra

vo11:itk(1zúk

(t·sak írúsl1af1lg!alús ('."iett"n} :-~ 0 /0+200/0 = :1.1-;n/0.
Ingatlanok vissztcrlies útruhúzúsúról kiúllítotl okiratok elsií pl-ldúnyúnak elsii íve 2000 P-ig 1 P.
2000 P~n túl 2 P. :1z <.•lsií példúny rnúsodik l-s liihl>i
Í\'.I'. ,·:1ian1i1ll :i n1úsodik ("s tühi1i JH;ld(1ny 1ni11d1•!1
h·c J P illeh"k alú esik. Ingatlanok visszterhes út-

oo-
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ruházása után ett6l függetlenül 1nég külön 5°/o+
200;0 = fiO/o yagyonátruházási illeték fizetendii.
Ajándéko:ási okiratok. Elsií példúny elsö íve
-l- ·p. lovúhhi ívek ívenként 1 P. :\faga az ajúndl~
kozús 1nóg külön vagyonálruházúsí illcll>k alá e.sik.

:ijánlalok (/;:ö:s:rillífásokru lelt ajúnlalok.) 1.
Ila az ajúnlali összeg 50 P-t 1neg nen1 halad. illl'lékn1cntes; 2. kiilönhen az okirat elsc'i ívt~rc: 200
P-ig 1 P. 200-10.000 P között '.:! P, 10.000-·
20.000 P között 5 P, 20.000 P-n feliil 10 P: a rn:·1sodik és töhh .ív. ha az ajánlatot ne1n fogadjúk
l'l. illeh"k1nentes. az elfogadott ajánlat n1úsodik f>s
1ninden löhhi ívl>rl'. az clfog:idolt ajánlal l-r!l•ke
szerin! 10.000 P-n al11\ h·enkénl t P. egv{•hkl>nl
:! P. 111elv i1letl>k1H•z a hiilyegjegy<.'k('I az elfogad:ísról \":tl<'i .értcslill>stiil 15 nap rilatt kPll a halrlsúgnúl Jwszolgúllatni.
Allt111dó iiss:.cy1'i illt'/1;/; riltí cs() (Jkiru,Jok. Elséi
pl·ldúny elsö íve 2 P. Plsii pCldún~· n1úsodik t;s
többi ívl'. valan1inl lll<ÍSfHlÍk és többi JH;ld:Íll)"
111inden h·e: 1 P.

Alfrt111 poludr sáyi bi:: o nyit vrí 11 yok. _,\ llalúli<n1 1O
c{~lra. 11yugdíjjogosultsúg igazolásúra, úl\anii szolgúlatra Yaló bcl{>pt>sre. közszo1gúlathau
úlló alkalin:izotlak :;;zún1{1ra: 2 P. <>ptúlús alap,iún

J). fskolai

vén~·hatósággaL \·árossa! vagy községgel kötött
ingóadúsv{·!C'li. vúllalati l>s úruszúllílúsi szerzödé.'iek 11!{111 CZI UZ illetéket a fl>J úila} ;.i fízelt~S alka!·
nu"n·al hen111talott nyuglún kC'IJ leróni, a1nikor is
a nyuglaillelt!k is lero\'andó. 1-In a kifizctl>s póstalakarékpénztúri kiadúsi szú1nlúró! történik, ezeket
:1z illelékekl'I a kifizetö hatósúg a jií.randósügból
levonni kiHcles. Az ilyen .szcrzéidések az úruszúllíl:"i.sí -- inegúllapodások, ha úllandó lerinésze·
tííck, akkor is il!elékkölelesck. ha róluk okiratot
ncn1 úllítollak ki. Jlorgalnii adáoríltsáygal ierhclt
<irul.-rHil a uéleli ill<•fék nc1n rovandá le, han1'1n
csak o l!!Jllf!laillclék.

'10°/11

fJ{r/cti és has:o11l>c~rlr•fi s:í'r:iidésck:

=

0.6°/o.

o.rl'!o+

Bi:onyítvúnyok. 1Ial6súgok últal kiállított. .sze111élyes \·ag~· túrgyi lul:tjdonsúgokal vagy körül1Hl'11yrkct. {Tl{~kekl~I. stb. hizonvitú. Ya~v tanu.sító
liizonyil\'ÚH_yok 1 J>. ;-.;en1 hatÓ.:;úgok ~ ideérh"f'
:1 közjegyzüket is -·· {dla! kiúllitoll i!vf?n bizonvílvúnyok: 2 P.
·
·
Csekkek. lla helföldön fizetendő: 4 f, ha külföldön fizetendő: 10 f. :\ 111. kir. postatakarékpénz-

BAEDER

1 P.
:\11yakii11yvi kiunnalok: Születési. húzass:ígi,
halotti anvakönvvi kivonatok: 1 P.
Arlls:~illit<Ísi s:t•1·:iírlések: ~liut adáSvételi szcrziidl•sl•k in~ókr:i vonatkozólag. Az állarnmn.l, tör·

szappan, shampoo
nagy hasznot hajtó cikk
15

22fi
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túr últal forgalon1ha hozott csckkfiizl'lck 15 db.
l:1rtalo1nn1al: :10 f. fiO dh. !arlalo1nn1al 1 P 20. f.

Cseléd- és 11111nknkö11yoek. Csel<!dek, iparos:
segédek. inasok, stb. részére, hatösúg, vagy· a n111nkaadó :íl!al kiállítolt illctöség, szcn1élyes tulajdonsúgok és viszonyok, szolgálat <!s tnagavisclet igazo~
lúsára szolgúló n1unkakönvvek és hizonvítvánvok
utún: 50 fill<.'r.
·
·
·. ·
Engedniényt'k: 0.5 11!0+ 200/o =

O.a 0 /o. !t•ufcl-

jt>bb 25 P.

Fordffások: Hiteles fordílúsok h·cnk<~nl: 2 P.

llitclt•sÍfésck: Alúírúsok hitelesílésc pgy-cgy
pld. l P. Kcreskedehni cl~gek és túrsasúgi szcrziidl•sck alúírúsúnak hitelesítése egy·cnkl•nt ;{ P. I-Ih·atalos iratokról. könyvckriil. f('ljcgyzé.sckhtil. tclekkönyvckhii! kPsziill hiteles 1núsolatok i\·enként 2 P.
f{a11u1tillef1'k: :\lagúnhitelek utún fizelell ka111alok 11lú11 :1 kan1:1l 15°/o-át köteles :1 hitclczii illetl·k
f(•jl•bt>n fiz{'lni. ;\z illett·k lerovúsa 11 jH~nzügyi hntúsúgnú 1 l1l'SZ{'rzend(\ .. l\a1n:1 lil letl·klero\·úsi-i v·· -cn
okn1únybúlyegck lcrovúsa útjú11 lilrti'nik.
/{fresk1·<le/111i kiin!JP('k. 5000 1H~gyszi.ig<.'c11tin1é
tcn.•s Ívt'nkénl 50 f. Egyes ívt>khiil úllö kcre!ikede!Jni l·s ipari feljcgyzést>knl•I ívt 11kl·nt 1500 cn1'.!-ig
J () f. 2fi(){) Clll:!-ig 20 f. ;)(}{){) Clll:!·jg ·10 f. 5()()()
1

1 ÚJ l p.
l\.iit j('[!!Ji'k: Kereskediík kütjegyei:
= 1.2°/u. de IPgfcljehh 1 P.

Clll:!·Cll

10/0 -!-200 /o

.lleuhatal111a:úsok: 1-Ia díj \·agy jul:ilo111 kikötve nincsen: 2 P. Ila díj, vagy jutaluu1 va11 ki-

l·rtl·ke utún a0/o-l-20°/u = :J.6°/u. Il;1
n1eghalaln1azí1st olyan perhen. vagy iigyhen való
t·ljúrúsra úllítoltúk ki. :unelynek túrgyn 500 P: 50
r, 500 P-tiil !OOO P-ig l !'. 1000 P-W! 5000 P-ig
1.50 f. Ezeknl·l. illetve 2 P-nl·I kisehh díj, \·agy
!ulalon1 kikiil<~sc ('setén S('lll lehet az illeték.
.Vy11uták: 0.5°/o+ '-20a/11 = OJJO/o.
OriU>b1•fouad<isi s:er:iídést'k: l. ll:i az üriikhefogadott idegen úllan1polgúr l•s nagykorú 100 P.
-- 2. lI:i az ürükbcfogadott 1nagyar úllarnpolgúr
(·~ nugykorú. 20 P. :1. I-Ia az iirökbcfogadnll
kiskorú vagy ha az iirökhcfogadó és iirökhefog:1doll közölt az elsiífokú unokatestvérségnél nen1
lúvolabhi rokonsúgi. vagy e\séifokú s6gorsúgi _ viszony van: fi P. --·- ·L I·Ia az iirökhefogadott kiskorú. húzassúgon kh·iil sziilelelt. vagy szii16tlen
Úr\·a. n\·:1gy hacliúrva. vagy úlla1Hscgl~lyhen része·
süli\ hadirokkant: ;){) f.
lÜZ\'l'. ('llllfk

:1

Pusfai s:állít6!e11clck: 10 f.
S:rín1hík: 200 P-ig 2 f. 200 P-Híl 500 P-ig fi r.
;)00 P~tii! 1000 P-ig 10 f.1000 P-tiíl 2000 P-ig 20
f. 2000 P-tiil ;)000 P-ig 50 r. 5000 P-liil 7500 P-ig
/f'> f. 7500 P-tiil 10.000 P-ig 1 P, 10.000 P-n fcliil
2 P . .-\ szí11nlaill<~léket a tételnek a szú111l:d\'ck szúHIÚ\'al szorzúsa útjún eredn1ényczell üsszeglit'll kell
!t'róni.
Bevúsúrlúsi küny\· darahonkl·nt 50 f.
Túrsasáui s::f'r:iidés1•k. !ln a felek csak a sze~

1nl·lyl'S 111unkússúgukat kötik le: 50 P. J~Ia a felek
111agukat Yagyonbell·l szolgúllatúsúra is kötelezik,
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a kikö!ötl vagyoni heh-;! utún: l.illl/0+20°/o =
1.8°/n. :\z illeték akkor is fizclcndií, ha a szcrz~'i
dt•sriíl ncn1 üllí!anak ki okiratot. feltPve. hogy n
lúrsasúgot a kcreskcdeln1i ct>gjegyzékhe hcjcgypztl-k.
Liflcuclck. Ulazúsi ok1núnvok. tckinte! IH-;lkiil
az ok111i1nv elnevezésére, ha a~ok az orszúg halúrain kh·ül \'aló hasznúlat céljúhól szükségesek. 1.
kiiztisztviscliik részére: 50 f. 2. eselédek, lcg{~nyck.
inasok. napsziunosok részt'.•n_· ;)0 f, a. 1nús szen1I'.·
lyek részére il P.
l'ííllók: .-\ helföldiin kihocsúloll l•s helfiildiiu
fizel<•tHlii vúltók illell>ke az azokban kitetl l·rll>k
utún:

U.lll/u-+20°/o = 0.12°/o. l1a a fizcll'si hatúrhúnap11úl 1a•111 kl•sc'ihheH júr le:
h) O.iJ0/ 0 -!-20°/u = O.ti 0/u. ha a fizell•si h:1ti1ridii ~i lic'1napo11 !úl .iúr le.
;\ helfi)\dün kihocsúlol!. dc kizúrúlag kiilfiildiin fizel<~Jld('i v:'lilók illetéke az azokhan kii<>!!
ér!t'•k ulún:
u) 0.2°/o+ 20°/o = 0.2.t 0ío. ha <I fizclési lia\:'1ridii H húnapnúl ne1n kl~siíhbcn jár le:
b) O.t 0 /0+·200/o = 0.12°/o. ha a ri:r.clt~si ha!úr~
idii U hónapon túl júr le.
A kiilföldö11 kibocsútolt. dc belföldön fiz('*
len dö Yúltók illetéke az uzokhan kitelt érték ulú11:
a) 0.1°/0+20°/o = 0.120/o, ha a fizetési halúrid(i 12 hónapnál ne1n kt~sübhen jár le;
b) 0.5°/0+20°/u = O.H 0 /o. ha a fizetési halúridö 12 hónapon túl jár le.
a)

idii

(i

A kii~föl<lön kiboesálolt és kizúrólag kiilföldiin fizetcndii, dc belfül<lön forgalo1nhahuzutt (úl1nenö) vúltók illett•kc az azokban kitelt értt'.·k ulún
O.O!O/o+200/o

=

0.012°/o.

.Az olyan vúltó, atnelynek szövegében telekkönyvi bekebelezési vagy előjegyzési engedély foglaltatik. a fenti csoportok húrn1clyikébc lartozzl·k,
tekintet nélkül a lejúral idejt>re, 1°/u·+200;0 =
l.2°/o.
.:\ vúltóilleték nlapjúul szolgúló pengöt sz:'tzz:d
n1ara<lék nélkül osztható pcugiís üsszcgckrc kell
felfelé kikerekíteni.

/!. 13eruloányi illetékek.
Altaldnos illetéklélelck. A111ennyihcn küliinös
szabú\yok n1úst nen1 rendelnek, a közigazgalúsi hatósúgokhoz, hivatalokhoz, vagy ezeket kl•pvisclii
hivatalos sze111Clvckhez intézelt bea<lvánvok í'lsi_i
pl~ldúnyúnak elsi.i ÍYc: 2 P. Az első pélcÍúny 1-núsodik és többi ívére. úgyszintén a ntúsodik és többi
példúuyúra: 1. P. Felzctck és 1ucllékletck utún 30 J.
Aruk ln:-, ki- és útuileli cngedélyt!t kérő beaJucínyok. Az úrúk értéke szerint 1000 pengönként
1 P.

Gyógyszerárut jól és olcsón
vásárolhat.

'Ji' Ö R Ö K-11. A B 0 R·111ál
Gyorsan. pontosan és jól szállít.
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Fl'/fo/yr1nHH]tÍsok: Altal:'than -! P. II. fokú hn!úsúgn:ik az I. fokú lndüs:'tg hatúrozalút helyh1·11hagyó hatúrozuta ellen ~ P.
Fel/cl;he:Csek. Jllcték111cntcs headvúnyokr:i hozott Plsiifokú hatúrozatok elleni l'ellcbhezésck n
tartozús összege szerint: 1000 P-ig 50 f. 1000 P-tli\
;>OOO P-ig 1 P. 5000 P-!öl 10.000 P-ig 2 P. 10.000
P-n túl ininden 111egkczdell 10.000 P ulún 2 P.
J-Já:assliyí akc1Chil11nk rtltil fel111e11fésf kérő fJ1·ruluányok: ;) P.
flo11osilást. kii:.'>é(lí fdjft'lékbe ualó fch1éft•ll.
11r1rn1 a kö:séal>t·n 11aló lctell'pcdésl kérii berulP<Ínyok: 20 P. Visszahonositúsi kl·relcn1
últalúl1:111
!.! P. Községi köteh'.·khc l't•h·l•tcli kérele1n az elsznkílolt részeken 1naradt lHt-L nug. L elií!ti 1nagyar
úllan1polgúr részére 1 P.
Guóays:t•rtár álrllhá:ási kérllé11!f. L. az {dlalúnos illct(~kll~telek alatt. :\linthogy azonban a kérvl-nvhen kl·t kl·relen1 foglallatik. iisszcsen -t P-l
kl'll. a kl·ryl•n\Tc leróni,'- :\findcn 1nelll·klelrc és
:11nennyiht•n kÍiliin felzC'I esalollalik. C'ITe is :Hl-;\() f júr.

r;!JÓ!J!fS:l'rfríri joyosÍ/Príny iránti kc~rl'l111ck. T,.

az últalúnos ilil•tl·ktl•telek alatt.';''!

''') A I~özigazgalúsi Birúsúg gyakorlata nc•1n
t•gyönletii. Az ellentétes gyakorlat szerint a kiiYl'lkezii hrkezdl'.'ihPn frlliinlctelt !(•lelek alkahnazandók.

, l{énH~np[l'~·-·tia/~1111.cly- 1:áll~dal vagy l~e~esel ii:l1•/en· 111ctr1<111111falo Jr1uns1fvany clnyeresere. Bu-

dapesten 20 P. 100.000-nél nagyobb lakossúgú vúrosban vagy közsl·ghcn 15 P, 5000-100.000 lakossúgú vúroshan 10 P, t'gyéh helyen ;") P.
Iporl>cjt•!c11/ésck és Íf!ftrCil(/t'délyt kérö !Jeruliiá11yok, valanu•ly s:of)(tdíprrr önálló ii:ésére. Budapesten 5 P. 100.000-nél nagyobh lakossúgú vúrosban vagy községben il P, 5000-100.000 lakossúgú YÚroshan vagy községhen 2 P, egyéb helyen
1 P.
f\ö:íya::yalósi

Birósáyho::

2000 P ért(·Jdg 2 P, 2000 P
nicgkezdell 1000 P utún 1 P.

inté::::.ctf
értl~kcn

panas::ak.

túl 111indcn

,\'ayykorusff<Ís iránti bt'<ulványok: ,) P.

.\'é11vóltn:lalás iránti bcodurínyok. J\.öztisztvise·
lc'\k beadvúnyai 1 P, 1núsok hcach·únyai 10 P.
:\'é1NÍ/r11hú:úsl kérií beadványok. }{a az, akinek részére a névútrnhúzúsl kérik, nagykorú: 20
P, ha kiskorú. Yagy legfeljcbh elsíi unokatestvl~ri
vagy elsüfokú súgorsúgi viszony forog fenn: -! P.
(Jriikhcf ogadásí

s:er::ihlések kornuí11ylu1/<Ísríyi

IllC[Jl'f<'isil1~S(' ir<Ínli folyaIJlfJ(fll<Íll!fOk:

a

P.
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Hatóságok, egyesületek, testületek.
Magyar királyi belügymi11isziérium.
~Iiniszler:

dukai l•s szentgyiirgyvlilgyi Szt'·ll
.Tózsef dr. ni. kir. titkos lanúcsos.
Polilikai úli<untitkúr: tahvúri .t!s tarkcöi 'I'ahy
Lúszló dr. ni. kir. !. tanúcsos.
A 1ni11is::lériu111 lH'os::ffÍsa:

lga::uatósi csoport: Elnüki~, I. tiirvénycliiki'·
szítü-, 11. közjogi, III. vúnnegyei l•s küzségi-, I\".
vúrosi oszlúly.
Rcn<lés:cli csoport: (igazgatúsi rendészeti) \'1.
karhalahni-, VII. közhiztonsúgi, Vlfl. rendőri bü11 ·
tetG-osztúly.
J(ii::júléli csoport: IX. közjótékony.súgi-, X.
gyárniigyi-, Xl. lúrsadalo1nhizlositúsi-, XII. alapítványi-osztály.
f(ö:cgés::ségiigyi
csoport: vczcli.i: dr. ,Johan
Béla úll:nntitkúr.
XIII. oszt. (úllalános egészségügyi). Yczetií: dr.
Grosch Kúrolv nlin. tan.. hclvcltcsc dr. Pültzel
.ll'nő nún. o. ·lan.
.
XIV. oszt. (egészségügyi igazgatúsi), vezető: dr.
Sass Ele1nér min. tan„ helyettese dr . ..\tzél Elc1nér min. tanácsos, e. és jell. dr. I\:ovacsevics

Gvula Inin. oszt. tan„ dr. Kenyeres György
n-iin. tilkúr, dr. Pftris Lúszló ndn. titkúr e. és j ..
dr. Aszalós .fú11os ni. kir. tiszti orvos.
X\'. oszt. {cgészségYédc!nli l·s J<ll'Yúnyugyi.1.
vezclü: dr. 'l'o1ncsik .József 1nin. tan. e., hclvcltcs,,
iircsedésbcn, dr. Sicglcr .Júnos inin. tilkúr, dr. (Jr1nús Zsig1nond n1in. s. lilkúr, szolgúlattételre beosztva dr. Gaúl :\ndrús közeg. fe!iigyelii, dr. Pelrílla Aladúr küzcg. felügyelü, Si1no11 :\rno!d t:s
Sil~kcly ,Jenü gyógyszerészek.
X \'I. oszt. (betegellútúsi). vezelü: dr. J\olosvúry Súnclor 111in. osz!úlyfiíniik. helyettese dr. D:'!vid Jlihúly 111in. tan„ dr. Lukúcs linre és dr. Nl'.111es 'l'ibo;· 1nin. litkúr, dr. vill·z ·rakúcsy Lajos
ndn. lilkúr.
:\ \' l l. oszl. (gycrJHl~k védel n1i .l. \·ezetii: dr. Fektde Bt·h1 111in. tan., helyettese dr. I-fepp Bajún
Erni'i 1nin. lan. Elr'íadók: dr. :-;yon1úrkay Kúzn1úr
111i11. o. lan„ dr. Szl'nlklúrav E111i! n1i11. titkúr.
Szolgúlattl·il'lrc lieoszl\'a: dr. Bielek ·rihor közeg.
fl·lügyclü, próhaszolgúla!ra lil·rendclYc: dr. Bru<:k
Ferenc 111in. fogahnazú.
XIII. oszlúlyhoz szolgúlaltl•lclre heoszl\·a: dr.
l\o\":ú:h Gyürgy küzt'g. l'eliigye!ú l>s dr. Lt~núrt !inre
úll. szc1nkórhúzi f{)orYos.
XI\'. (hcl('gellú!úsi) osztúly.
Kábítószerek

központi

ellenőrző

szerve.

Be!iigy1niniszlériun1 \'. o.sztúlya. Veres Púlné-11tc:1
2·!. IIf. ('Ill. 24. "J'el~·fonszún1: 1-8U8-22. A szer\' r~·;.
nöke dr. l~údúr L. Levente u1iniszteri osztályf'Gnök.
helyettese <lr. Szöllösi Alfréd tniniszteri osztály·

lnnúcsos. E szer\' iig~>Y<'Zelííje dr. Baksa .János fii·
kapitúny-helyetlt•s. B<"nszlv:t: dr. :\Iagay Iinrr
r<•ndiirkapitúny.
Magyar kir. földmívelésügyi minisztérium.

Szú1nvcviiség gazclasúgi szakosztálya: Gyógyszerl·sz: \'enkei Lúszló szúnl\'. gyak.' Ügykör: a lótcnyészintl>zetck, gazdnsúgi szakoktatúsügyi inléz1nl~
nyck, úllatorvosi fiiiskola, crdőigazgatósúgok és
úllaini birtokok gyógyszcrherendczéseinck és gyógyszerfelh:isznúlúsún~1k,
az összes földn1ívelésügyi
in téz1n l•n yck oj lóan yag-bcszerzéscinek f cl ül vizsgálata; n ro_lyani- és kultúr1nérnöki hivatalok, keres-.
kcdclini kikötc'i. dunahogdúnyi kőbánya helegst•gl>1) ezési alapja terhére beszerzett gyógyszerek sz{unl{linak rctax.úlúsa és érvénvcsítésc; a tárcúnak
gyógyszerészettel kapcsolatos- ügyeiben való v(•lcn1én yn yi 1vún í tús.

Feludala a heifiil<li. te'r111cll-slí gyógynih·ényekkel
valc'.1 kereskedele111 felligyelete l•s elleniirzl>sP. \'iz-;gúlja és nlinösítési jegyekkel e!lútja a kiilflildrc
kerlilii drógúrukal.
Igazgató: dr. Augusztin Béla ok!. gyógyszc~rt•s1:.
egycte1ni 111. tanár; fiiadjunktus: dr. Boros „\dú1n
egyctcnii HL tanúr: adjunktus: dr. Szúhlendcr I\úroJ~· okl. gyógyszerész. segéd vegyészek: dr. Honi
Jlúl okl. gyógyszerész és .Jáki :\Iiklós vcgyész111l·rnük; HL kir. kertész: Szathn1úry Géza; gyakornokok, i!JetYc heoszloll szaktisztviselök: Nechav ()Jj.
\·l~r gyógyszerész, Békésy :\liklós okl. gnzd~l. dr.
Sulyok Győz() gyógyszerész.
l\irc11ch•ltséyc: Budapest, V.. Arany ,Júnos·u.
fi. II. .5„ 'fel.: 11-2-1-07. A hirendelts1."g feladata
a nagykereskcdük t"s hcvúllók ügyeinek ad1ninisztrúci(ijn. \·pzetii: GioY;innini Hudolf okl. gyógyszerész.
Magyar lcir. igazságügyminisztérium.

M. kir. Gyógynövénykísérleti Allomás.

Budapest. II., Hcr111an CHtó-u. fi. "fel.: lfl3-83a.
A 111. kir. Föld1nÍYell·siigyi nüniszter fcnnhatósúga alatl úlló n1cziigazdasú'gi kísérletügyi inlt'.·z111l·11y. Feladata a belföldi gyógynöYénygyiijlés, ter111esztl·::.. feldolgozás és a killkcrcskc<lclnli értékesítés clih11ozdítúsa és fejlesztése. E célból kísérleti
telepet tart fenn. n1cly ellútja n belföldön n1ég el
nen1 terjedt gyógynövények 111agvaival és dugványaivul a ler111clökct. 'fanúccsal, útbaigazítással
tú111ogalja a gyiijtüket, lenneléíkct, hcvúltókat. stb.

Szún1Yevüség XI. osztálya He1netcy Fiilcpp 'J'ihor l>s dr. Putnoky Istvún gyógysz. szún1\'. gyakornokok. iigykür: nevl'liiotthonok, letarlúztatúsi inlézelek, Jiírúsúgí foghúzak gyógyszerszú1nlúinak reYidiúlúsa és l~rYénycsílé::R~. Birósúgi és egyéb igaz·
súgiigyi egészségiig.'-·i intéz1n<"nyek körébe vúgó re·
fercnciúk, ja\'aslatok.
M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium.
Szán1Ycvőség l\'Ía. osztály: Gere Géza gyógyszerész szútnvizsgúló. Ügykör: az cgyetenli gyógyszcrtúrak szún1adúsainak fclülYizsgúlúsa. ;\ klini-
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~~:.d_ gyógy_szers.zú1nlúl~. húbaképezdl-k. tanítóképzií
u1tczelck t.'s n1111den allan1i tanintézet inlernútusai.
úrvahúzai, sikel11én1ák országos intézete. szerelt'!~
h{tz gyógyszerszú1nlúinak feliilvizsgúlaia."
Országos Közegészségügyi Tanács.

Elnök: dr. Scholtz J\ornél n1. kir. titkos lan.,
ny. heliigy1n. úlhuntitkúr, egyet. rk. tanár.
. :\fúsodelnök: dr. Bakay Lajos egyet. n~-. I'.

lanar.
'l'agok: dr. .·\ngyún .Júnos egyeterni nv. r. la·
núr, dr. Barla Szabó .József 0'1'1 igazgató:föorvos,
1n. ~dr .. ~gészségíigyi fiHanúcsos, egy. nl. tanúr, dr.
Belak Sandor egy. ny. r. t:inúr, dr. Benedek J...úszhí
egy. ny. r. tanár, dr. Bókay Zol!ún egv. ny. r. fa·
núr, dr. Bosányi Andor közkórhúzi fÜorvos, e"y.
ni. lanúr, dr. Csordús Ele1nér Budapest-székesf'ü~;·t
ros tiszti fiiorvosa, Ill. kir. egészségügyi fötanúcsos,
dr. Darúnyi Gyula egy. ny. r. tanúr. dr. J)el'r Endre
111. kir. konnú11yftílan„ gyógyszerész, dr. Zsak1'i
Ish·ún eü. u;tau .. a lipóln1ezci ú!l. ellne- l·s idc"gyó~yiut~;ze_I igazgatója, dr. Fenyvessy Béla cgyZ.
lt.•nu ny·!lvunos rendes lanúr. dr, Frigyesi .Józspf
egy. ny. r. lnnúr, nl. kir. egészségügyi fötanúcsos.
dr. . Gortvay. Uyörgy, az ()1'1 aligazgatója, cgyelc1n_1 111. l:inar. dr. Grósz I.'.:n1il nyug. egy. ny. r.
tanar, uth'. tan .. dr. Guszn1an .József n1. kir. l'"l"szsl~giigyi fiit1.111úcsos, egy. e. rk. tanár, dr. G~·örv
'l'ibor nyug. h. úlla111titkúr, egy. rk. tanúr; d1:.
llainiss Elc1uér egy. ny. r. tanár, dr. IIerzog Ferenc egy. ny. r. tanár, dr. l-Iints Elek kerületi szü·
lészfőorvos, dr. Hunkúr Béla, a székesfövárosi
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,„egy- és 0leln1Lszl'r\:izsgáló inl{·zel igazgatója_. <lr.
l-Iíiltl !Iiin1ér, :i;.: orszúggyiilés fplsiihúzúnak tagja.
111. kir. egészségügyi fiitanúcsos. egy. rk. tanúr, dr.
J.liilll 'I'ivadar egy. ily. r. lanúr. dr. lllyl•s Géza
c~~y. ny. r. lan:'tr, dr. Kch•n Bt'.·la cg~-. ny. r. lanúr,
Keller Lajos. az Orszúgos .Sl<'rúnia Szövetség ignz·
gatójn. dr. liúró I\nrányi Súndor. nyug. egy. 11)'·
r. tanúi'. az orszúggyiill·s felsilhúzúnak tagja, I\olsis
Jv{1n egy. ny. r. t:inúr, dr. Lé11úr! Zollún egy. ny.
r. tanúr, dr. Lieher111ann L<'Ó 111. kir. egúszségiigyi
fiilanúcsos, cgyetenli c. rk. !anúr, dr. Liirincz Ferenc egy. rk. !:inúr. :\fanningcr ll<'zséí egy. ny. r.
t:111úr. dr. i\Ianninger Vihnos 111. kir. eg(!szsc~giigy1
ftilanúcsos, l~gy. e. rk. lan{1r, dr. 7\ll>szúros fiúhor
kúrhúzi ig:izgaló-füor\'os, egycte1ni 1nag:'n1tanúr, dr.
:\filk(i \'ilinos Pgycle111i cín1zc!es rendkí\'iili tnnúr.
dr. 7\lozsonyi Súndor. l'gyet. gyógyszer. i11L t-s egyel.
gyógyszp1·lúr igazg .. 111i11. lnn .. C'gy. nl. !an:ír. dr.
~t;kú111 Lajos egy. n~·. r. lanúr. az orszúggyiílt"s
fclsöhúzúnak tagja. dr. Ncuber Ede egy. 11)'. I'. lanúr, dr. hilkei Pap Lajos, a székl•sfiiyúrosi gyú1r,\·fiirdök igazgató-föorvosa, egy. nJ. tan úr, dr. P:,11kotu:v Nieder111ayer Gellért 111. kir. úlla1ni t.{yt·r1nekn1cnhclyi igazgató·föorvos, dr. Parassiu h')zsef 111. kir. egészségügyi fötanúcsos. a székc~f(., .'1.
rosi központi tíidőbctcggon<lozó intézet igazgah)ju.
dr. Pclö I~rnö 111. kir. cgészségiigyi f'ölnnúrsos, ki~,„
húzi igazgató-föorvos, egy. n1. tnnúr, dr. Srl1u!ek
Eleinér, nz Országos l\:özegészségügyi fntéz:et osztályvezetője, egyeten1i 111. tanúr. dr. Soó!' Aladár,
a budapesti tudo1núnycgyclen1 diactelikai inlez<>lének \·czetöjc, egy. rk. tanúr, dr. Szabó .Józ~ef egy.
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ny. r. tan:ír. dr. Szalh~r :\Iiklös ni. kir. tiszti fiíOr\'?S. dr. Szinnyey .József Ill. kir. cgészsériijrr\·i fií!:inacsos. közkórh:ízi föor\'os, dr. 'l'óthfalu~s;· rn re
1
egy . . '.1~. tan.úr,~":: \r:!tn.~~ssy Zollún egy. ny. r.· l:inúr.
ni .. ldI. e~eszscgug,v1 fotnnúcsos, dr. \\TéJier Dezs<i
gyogyszcresz. dl'. \\'in!ernitz Arnold lld\'ari lan:ícsos:. c,gy. e. rk. lan:ír Ps dr. \\'olf I\:íroh·. :i SZl~
kt'sfo\'aros közkórhüzainak közponli ju~IZ"atója.
e~y. ~ll. tanúr: l9.1i-hcn kine\·czcl!Pk:
riBoi:os
,l<~z~ef egyel. 1:k •. lanúr. dr. C.sill(.ry Andrús ny,
n11n_1sz!er, dr .. hop1ts .TPnfi eii. féítan., cgYet. e. rl~.
lanar. dr. :\Ia!ht~ l)t~nes P"\'et e ri· i·in•i. J.
Jr1i·11
· r1
t'>.
•
•
'"·
·'<1.
·„.'
a ~O\'ICs :, ('llll'r eil. ft)!an .. kii;.-:kórh. igazga!().
1(iorvos.

Sr.

Igazságügyi Orvosi Tanács.

l~lniik:

d_r. Yc!'ebély 'I'ihor egyet. ny. r. lan:'ir.
()!ah Cnisztú,· dr nv h : !J· 1·11-:.
„
J 1·
. . · . d ·lllli ~dl.
1
·1 c·;.,r-yzn: f '" :1tot'lk Zsi!!n1ond C"V rl· l·111'i1· '!'·
1 l l 1
"
l:'l •
~.
'
'
•
d·
gi: ~-~ ~ r; 3 :islülYÍch Lúszló egy. ·ny. r. tanár; dr.
HoJ\.,q
Zoltan ('""
t·111·'tr
cl1· • ll11cl " ' · J„J
·
• •
-1:>. •
•
•
•
\H lllH!l C"V
lun:.tr, F~diinyi Budolf dr. egy. 111. ·lanúr. dr. p~:i~
g·':essy Joz?ef egy. ~ty. r. l:in:'tr. dr. Kelen Béla egy,
11_, · ."· 1.:~nur. dr. hPll_\'l'res Balúzs egy, ta11úr. d·r.
Illy~'S c,:'.za {'.f:Y· lanür, dr. I'ferezng 'p{'!'{•Jlc Cg'\-.
lu.nn1:. h.1ss Oc~i}n dr. ('ill1egyögyintl>zt•li fiio1·v'o's.
di· hrcpuska Cieza egy. l:tnúr, dr. :\Iinich J\Itro]y
l.~~~:· I.'k·„ ~an{~,._ c~1'. Nt:~~ú.~n Lajos udv. tan:ícso~.
~t;'·~:. l,~11 ..1.~, <11_. Nt>111et ()don egy. rk. lan:'tr. egész~
s,<'hll~~·1 fo~<!ll<lC.Sos, dr. Preisz I-Iugó egy. tanúr. dr.
.Schaffer
haroii· e"r
1." ,rozsc
· 1· egy.
.
·b- · t·111··11·
• • , cl1·. S·zaJ.Jo
:\!elnok:

1

tanúr. dr. VúHtoss}· Zoltún egy. lanúr. dr. \Vintcrnilz Arnold egyet. rk. lanúr.
Országos Allategészségügyi Tanács.
Elnök: dr. ~farck .József nyug. egyet. ny. r. tanúr. alelnök: dr. Jung E1nil 111. kir. úllatcgt!szségiigyi fiitanúcsos, jcgyztí: dr. Sch\Yanner .Jenií nt.
kir. föúllatorvos.
Hcndcs tngok: dr. .Júnnai l\úroly egy. ny. r.
tanár, dr. I\:onkoly '!'hege Súndor. az 01ngc. fiítitkúra, dr. ;\fanningcr Hezs6 egy: ny. r. laniir, clr. llelzcl I-Ienrik egy. ny. r. tanár, dr. \\rclhnann Oszkúr
L'gy. ny. r. tanúr, Blancz .Jcnü jószúgigazg„ Hor\·úth
Vil111os nL kir. úllategészségiigyi fütanúcsos, dr.
Fokúnvi Lúszló nyug. 111. kir. úllategészségiigyi fiilanúcs~s, dr. J\oy:;rzik l\úroly ni. kir. úllategészs(.g.
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ügyi főlanúcsos.
I·IiYalalhól tagok: l [orYúlh Kúroly kereskedele111iigyi 1niniszt. ny. h. úlla111titkúr. dr. Grosch
Kúrol~· 111in. lanúcsos
(heliigyn1inisztt~riu1n), dr.
Nuszer ;Júnos n1in. osztúlvfünök (földn1ívclésügyi
1niniszlt'·riun1), Battha Pú( Ill. kir. gazdasúgi fel-

iigyelií.
Hendkíviili tagok: Born .József ny. 111. kir.
úllategészségügyi fiilanúcsos. Sen1scy Géza dr.
.szfih-. úllatcii. lanúcsos. dr. I)eér Endre hudapcsli
gyógyszerész, konnúnyfütanúcsos, dr. Guoth Endre
l'gy. ny. r. lanúr, dr. Szekeres \'ince községi :illat*
or\'os. :\lakó !\:Jéger Súndor n1in. oszlúlyfiinük. dr.
I\.otlún Súndor egy .ny. r. lauúr, dr. \'úsúry
.József köz\'úgóhidi igazgató, dr. Schandl .József
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..
(•gy. ny. r._ lanúr. Bra11ch Ferenc húsúrur'Y<íros (r -

r~:skcdchn1 «:s Iparkan1ara részt'.•riil). J·r. lJlrei~~1

S.indor
111. kir. a!!aterr6szs<'"'Ü"\·i· 1···1
·
\' nin:i
·
F
„.
::- · -- -r> :-..
o anacsos.
1 n~·· szlo~· lnnúcsnnk :i szt;kt'.'iféíyúros r{>szé~iil
-~e.
. .
d1. :\focsy J1u1 0 . ., l"'\"
ll\"
ll
:
. : .
S•
J • ••
r-. ·, · · 1 1~- 1dll.JJ. <1!'. - assko
·. ,1'.H o1 ~g~ ', ht>lyc•!lc•s PS inagünlanür. l\erh;sz La.r_o.s
.·
\. 111.
• kir. .allatcgl'szsl'!.!ii!.!\"i
• '
" "· UiJ·111'1cs<>S
' • · · · cl1·•.'I
\ are1s
: 1p:H 1 Ill. kir. al!a!cg{•szs(;!!Ü".Yi t·111'1CS<JS ci1· S·
j'
· J'
··
" h.
'
' • · •
. , ZlllOH ll)'!
'.l"JJo 111. kir. ltl!ategt"szst!giigyi f<'ítanúcsos.
M. kir. Országos f{özegészségügyi Intézet.

Buclapl'sl. IX .. Gyúli-úl. -L 'f'<'lt>fnn: 1-15-4-15.
.

Iguzg:1tó: dr. 'I'on1csik .József cgycle111i tanúr.
l:i11acsos. P:1razi!olügi:ii osztúly: ():;z!úh•\'í'·
zt:to.: <~r. _:-.!nl:ara (!~-~_irgy adjunktus. haktcriolt;giai
c_i.szt.d:. ()szlaly\"('ZP!o: dr. l.o\Tl'knYich Tsl\"Ún ad.1~1.nklu.s, Serológi:ii oszlúly: ()szt{ll\"\"l'Zctii: dr. ()Júh
(,~iJH?I.' ndjun~\llls .. ClH·1niai oszt:íl:Y: ()szlúlyvczelti:
d1. Schuh:k l.:.len1l'r {'t:"YPlctni 111ag:'i11 tanúr, osztúly1111~~·

TETRACOR Chinoin
an?l~pti?um,~ excitans,- expectorans

1n1ect10, solutio, tabletta, pu!vls.
RENDELHETŐ fóorv. eng.
Orsz. Társ. Bizt. int.
MABI, Posta 8. 8. 1.

,
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vezeti.\. a) Biológiai_ alosztály: \Tezetö: dr. Stasiak
Aranka adjunktus. \Tíziigyi osztály: Osztályvezető:
,Jendrassik Aladúr adjunktus. a) :.\Iérnöki iroda:
\' eze\(í: V nss Eletnéi- f(ín1érnök. .Túrványügyi osz\{iiy: ()sztúJy,·ezelii: dr. Pctrilln Aladúr egészségügyi
feliigyelii. Kiilsii1nunkúk osztúlya: dr. Gál A.ndrás,
('gyct. nt. lanúr, cgt~szsl'giigyi főfelügyelő,
Budapest székesfőváros kórházi központi gyógy~
áruraktára és közkórházi gyógyszertárai.

Bucln{H'Sl, VII., l\ngydiúfa-nlca 14. sz,
Telefon: 131-969.
.\lagáb:in foglalja a székcsfövúrosi Szent Ró·
kus. Szent lstvún. Szent Lúszló és Uj Szent .János
közkórhúzak húzi gyógyszerlúrait, továbbá a közkúrhúzi gyógyszPrlúrak központi raktárát. 'l'artozik a szL·kesfi\\·úrosi pulgúnncstcri X. közcgészségiigYi osztúlY alú.
· · ·ranúcSnok: dr. Sala111u11 Ciéza: tanúcsi fö·
jcgyzií: tlr. Hust~1gui Achilles. ;\z. intéz1nény igazgatója: dr. l·lorvúlh .lenti, helyettese: Szabó :.\Iiklós
fiígyógyszer{·sz, a központhoz hcc~sztottal~: I-Iön,y
(i(·za, Ladúnvi Endre, Zsarnay La.1os gyogyszercszck. ifj. Balogh (_iusztúv gyak. gyógyszerész; a galcnikus és chcnlini !ahoratóriutn \'ezetiijc: dr. Peres
Er11ii gyógyszerész. kiinyYelii: Bertalan Anna.
Vl•nyúrszaln·únyozó oszlúly: \.'t•zclő: Zordon
Gyula. b.eoszloltak: I~enderessy Lajos és Dávid
E;idre Nándor gyógyszerészek .
.-\ közkórh:'izi házi gyógyszertúrak vezetői:
Szent llókus közkórház: l·Ialász György gyógysze16
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rt>sz: Szent fstvún közkórh·íz· I"
.
Szent Lús.zió 1:ü;,kór~~~:~z~~ly,. ~~'!:~
I:.lJOS íogyogyszen>sz; u· s
~nl~Sl..t;l'J
1• zent .J.inos l~ozkorhaz:
l·ejes Istv·íii 1"· . ·
·
· •
ogJ ogyszercsz.
"'"il·o.
•
Alkalrnazott
!·
S· l
·
,.,.
' ~ 1 nn 1~ gyonyszen::.szel·
· B·
~os . aI~c or. Barthos Endre, Di~te~·- F.rin: . ~
5
i:uili'.gya1 !stvún: .Jeszenszky Viktor, N~~~ 'z~i:7-'
o sch .Tanos, f:!hy lstvún \r:tr d r T;· .
.in.
FarBkas Sünc~or, Só~kuti An~lrú; 'kfgrin;:~1u~~lt~!1-.
és erlalanffy \':dér.
' .
.
... .111

g~·t~gys7:~rés~;

l

:

„ ..

N. ' .-

·

Országos Társadalombiztosító Intézet.
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Zoltánné sz. l~oHcrÚs 11 ts. ozv:. \.ollk<~ly 'I'lH•gc
díjnok.ok.
on.i l:D ogyszcrcsz szak-

.-1 [!!JÓ[!!JSZerés:eli os::tály keretében: központi
(J!JÓg!Js::er-anuagraktcír:
I\czelöje: Siska László

gyógyszerész-feliigyClö. Ellentir: \rúgó Ernő gyógy·
szcrúsz-fcliigycli). J{ö.:1ui11li k/U.\·zerraktór: 1\:ezeliije: Nérneth Istvún II. o. gyógyszerész f6felíigy.
Ellenlír: Bcscnyií Boldizsúr szakdíjnnk (gyógy·
szerész jelillt).
/\ö: fJOllf i
há=iy!JÓ!J!f.'i:crlár:
Gyógyszerlúr\'CZelií: Szeder Endre gyógyszerész feliigyeHi. Beosztollak: Fo<lor István int. gyógyszerész gyakornok, Papp Klúrn. PóhI Józsefné sz. 'l'óth Ida,
Heintz Géza. dr. Györffy Endréné sz. tferczcgh
Súra. Jiihúlv Kl·ltnúnné sz, I·Iaill Eta. Koncz Islvún. Chrenó.czi ;\agy Aladúr, Benkő Andrús, Vitéz
Endl'l' l~s Stclz Lh·ia gyógyszerész szakdíjnokok.
h rí=iyyáyy s: erf ár: GyógyszerHos.szn1ann Ferenc gyógyszerl~sz fel·
iigyelii, Ady Ferenc intl>zcli s. gyógyszerész, Szalkay Jiúria. Papp I\úroly l·s Lúszló ..\nna ~yógy
sz<.•rész szakdíjnokok.
/\ ö: JJO lll i-kó r há=
luí:: Í!J!JIÍ!f !J s: e rl úra:
Gyógy
szertúrvczctö: Schn1idt .Józ.sef s. titkúr. Beosztott:
Brocsck Béla gyúgyszcrész szakdíjnok.
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Pcsfuj/Jt•lyi \'ass .!á:st'f J/1111káskórbá= luí:iU!frlff!fS=crl<Ír<1: GyógyszcrlÚr\'czetií: Botka Eletnér

gyügyszerész felügyeli\.
Be<1sztott: Szlúvik Istvún
dr. intézeti gyógyszerész,
A: 111. kir. Ors:áyos l\ii=cyés:séyiiyyi lllfé:clhc:: beosztva: Zipszcr lsl\'Útl!lé sz. l\.enu.'.iny Edith
gyógyszak<líjnok.
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·~I la l J\'adar. l). Berki .József. Pa1>1> 1;1·111··, \1,
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" I,:i lJOl'l'ZI· i\·huos
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l'·1z.el··1s
1asri·1r
· - .1:tnns,
·
11 Phs Lúsz!6.
u.
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'
~·· ·
: . , . \· .cr.ess
I·f<•gy1· 'l'l·l
"YOrfJ"SZel".
l
n l ~ (lS,
b.
o
t.sz-gya \.ornokuk, Zádory Gyuh;, 1-fiunor-

('' .„ ,

szkv Oszkárnl'. Gáldy Bélú, Krnssy 11iklós. Ll·núrd
'l"ib.or, Iladady Ferenc, D'rávay János, Fl'renczy
István, Nagy Pál gyógysz. szakdíjnokok.
„t s:árnocuőségi gyógys:crész-csoportnál: Al1nássy Andrásné gyógyszerész, J:Iittrich J!va gyógyszerész-gyakornok.
M. kir. Allamvasutak Betegségi Bi%tosító Intézete.

\'I., Andrássy-út 73-75. 1'el.: 126-JHO.
Elnök: Lázár László 1L.\V igazgató. Ügyvezető: dr. Lakner Nándor 11A\' főtanácsos. 1-Ielvetlcs: dr. Zagroczky Jenő 11:\.V főtanácsos. Föor~·os:
vitéz dr. Csia Sándor. Sz{unfejtőségi csoport vezetője: Szentirmay Lajos 11.-\.V főintéző. Gyógyszerészügyek előadója: Szilúgyi Géza g'yógyszerész.
I\.özponti rendelő és n1agánkórbáz igazgató főor
vosa: dr. Pásztor Sándor főtanácsos.
llázigyógyszertár: Podn1aniczky-u. 111. sz.
'fel.: 123-505. Gondnok: Jankó Barna gyógyszerész.
S%ékesf6városi Alkalma%ottak Segitöalapja .

Budapest, I\r., Calvin-tér 2-3. Tel.: 186-875.
Ügyköre körülbelül 1negegyezik a töi>bi betegségi biztositó intézetével. I\.itcrjcd u székesfőváros
végleges tisztviselőire és alkaln1azotlaira. Budapesten és vidéken kb. 16.000 tag (családtagokkal
együtt 30.000) tényleges és nyugdíjas igényjogosult
tartozik hozzá. Az orvosi kezelést szabad orvosvá·
lasztás rendszerével nyujtja. - A gyógyszerkcdvezményt a tagok csupán bejelentett kezelöorvosuk
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:í!la!. vényl'iizcllikün rendelt gyógyszerekre igényelhetik. A ked\'l'Ztlll·nyes gyögyszer n.•lJdt>lésl'rl• az
illetékes kezcliioryos nt~valúírúsa és hl~lycgzöjc a
Yl!nyfiizct el.sö oldalán talúlható. A gyógyszer kcd~
vezn1ényes
kiszolgáltntására
a
:l\Iagynrorszúgi
Gyilgyszerész Egyesület és a Budapesti Gyógyszcrl'sz 'l'estület, valan1int a Segítöalap között kötött
rncgúllapodás az irányadó. F'övárosi cllenörzés nélkiil pénztári, vagy ennek nern létében a legkisebb
cson1agolásban szabadon kiszolgúltathaló kiilönlcgességck jegyzékét a Segítőalap -évenként közli n
gyógyszertárakkal. - Igazgató: Dulácska Jenü, aligazgató: dr. I'iaury Istvún, rnegbizott főorvos: dr.
Kapossy Ferenc. Gyúgyszerész retaxf1tor: l{althrcnncr llilda.

Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet.
IAzl'liilt Orszúgos Guzdasúgi :\funkúspénztár.)

Budapest, V., Akadérnia-u.

a.

1'cl.: 123-4fi2.

l{özponti igazgatús. Az 1900:X\'I. t.-c. 27. paragrafusúban biztosított felügyeleti és ellenőrzési
jogkör gyakorlását a Ill. kir. földmívelésügyi 1niniszter ezi<liíszerint dr. Frónius Oszkár 1niniszteri
tan .icsos, kor111únybiztos útjún látja el. - Az Orszúgos ~Iezögazdnsúgi Biztosító Intézet az t 9a7.
évben a törvényes rendelkezéseknek Inegfclelöcn :3
év tartan1ára 1ncgalakult igazgatósúga a következi): Elnök: gróf 'l'cJ('ki 1'ibor, igazgatósági tagok: Csizn1adia András, ?\Ielczer László, Patacsy
Dénes, Putnoky ~Ióric, gr. 1\:huen-I-Iédervúry I\ii'roly, Inúrcsi Fnrkas Frr('nc, .-\.szlalos Júnos,- .Jak:~h

JslYÚn.
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F·ihrilius Endi'l'.. Eszt•nyi .lenú. Bayer .Junos~, Le-
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A"osloll, hr. \'ay :\liklús: iigyY. 1ga:-g:ato: < r.
Blaske Lajos 111in. lanúcsos. h. igazgalo: <~r. _.\11dorka ZoÚún 11ii11. t:inúcsos, ti!l~úr: dr. ~·.ulacsy
lnire 1ni11. s.· titkúr. or\'osi oszt:dy Yl'Zl•lo,!L': dr.
l\l'leli lsh·ún.

Magyar HajózáSi Betegségi Biztosító lntezet.
Budapest. \' „ Hold-utca 19. sz.
'l'cll•fon: 122-827. l•s 124-181.
Flnök: Klc\'sl Kúroly, igazgató: dr. Langsch
József. tiszl\'iseÚl~füor\'os: dr. \'ill~z '1'0gl_ússy B~l:i,
fiiol'\'t;s-helycttes: dr. L0hner Jinrc, gy?gyszcres_z~
rctax.útor: 1-lt•rliún ltezsiinl·, sz. l1araszt1 Bcrno!ak
Blanka.

Állami Vasgyárak Igazgatósága.
X„ l\öb:inYai-út 2:·L ·rclelfon: 14H-02H.
oszlúh·:
rctax.úlor:• l\cnl·z
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lntramuscularisan és intravenásan
adható calcium-készítmény
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• " ozsonv1 Sún. ~.
.
. · ' ., cg)· Ill. tanar 'l J J·
reszeli intézet és C")'Cl 0 •• l' '. : JIJ( ·l~cslI gyogysze.
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EI ezncr, az Orsz'•"O" :„. . t:>'. b' ,1.1, r..uc
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• l:l _, 1\OZC"cszseu„ . I .
la yvezelője, egyetcini n · ~
ougy1 ntczet osz1
országgyiilési képvis ,1 ·~· :u;.ir, dr. 1'auffer Gábor
e o, .l nlagvaro1·sz"1n·
·
···
· „ o 1 Gyogy-

>·

szerész Egyesület elnökt'. Löchercr 'l'arnú.s, a 11agyarországi Gyógysze'rész Egyesület alelnöke, 11üller \ 1iln1os, a \[agyarorszúgi Gyógyszerészegyesiilet
alelnöke, dr. Nagy Béla, a Budapesti Gyógyszerész
Testület elnöke, dr. vilt.'.·z \'árady László orsz. gyül.
kt.'.·pvisclö, ürszinyi E.úroly gyógyszerész, az Okleveles Gyógyszerészek Orsz. Egyesiiletének elnöke.
(iróff Gyula gyógyszerész, az Okl. Gyógyszerészek
()rsz. Egyesületének ügyv. igazgatója, Lúzúr Ernéi.
Berkovits Kúroly t~s Szenlinihályi Géza gyógyszt:részck.
Gyógyszerészgyakornoki Kijelölő Bizottság.
Elnök: dr. Szily E.úhnán n1. kir. vallás- t'·s
ki\zoklalúsügyi úlla1ntilkúr. előadó: dr. :\Iolnár Andor 111in. tnn. a n1. kir. vallás- és közokta!ásügyi
n1iniszt. kt'~pviselctl·hcn, tagjai: dr. Grosch I~úroly,
a nl. kir. bcliigy1nint. kép\-.-hcn dr ..lakabhúzy Zsig11101HI, dr. \\rinklcr Lajos, dr. Széki 'l'ibor és Issekutz Bl:Ja egyel. ny. r. tanúrok, to\·áhbá a következi.) gyógyszerészek: dr. Andriska Viktor egy. e.
rk tanúr, I3ozó Géza, Dobos Gúbor, Koritsánszky
()tló. 'J'ernesvúr~· József és tlr. \\'ebcr Dezsü, :iz
Orsz. Küzegészségi.igyi '1'anúcs lngja.
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam tanárai.
Budapesten: Vezctli: dr. \\'eszclszky Gyula egy.
tanár, dr. Augusztin Béla egy, rn. tanár, dr.
7'iagy Béla gyógyszerész, dr. Spergcly Béla gyógyszerész. dr. \Véber Dezsö gyógyszerész, az Orsz.
I\.özcgt~szségi.igyi
Tanács tagja, Hl·thelyi József.
111.
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' 111 .ii. t r
lanúr. Borhl•Jy ,J<izst•f ·,. j .. ~.' . , a1,H or egy. n1.
gyógyszerészek.
- ts _.einzinger llyula szegedi
Gyógyszerészeknek előadó egyetemi tanárok.
f. Budapesli kir. uiauyar Pá:nHiny Péter tudo1nán1 f![!!Jf'fc111c11.
YÚll

.

.1

· .
I
t·1n„1r (J _n!~t. 1,ar: )r. Bugarszkv Ist-

llölcses:c/ludonuí
ll\'

r

· ·. · .'. ' '
.:enll:tl, dr. Dudich F 1 :, 11 .
lanar (allatt·1n·1 dc· (" 1 G
.!l( IC
-'·
• .
' ·
· 110 l l\'llla nv . I• ·
(1 \.e1111a), dr. :\faurilz Bél·1
. '.
: . l. .tnnr
lan), dr. P·i·'tl .\· . : · . ' ll_\ ·• 1. lanar (üsv;íny, •
'lp,lt1 11\ l' l'lll'I' ( .. •
.
Hyhúr fstvún nv. r 1·111.'c...(!.. : ·1:1) novenytnn), dr.
·
' ' • 1
IZI \ 'l
d1· S 'J • 'f"J
ny. r. tanúr (I· ~ "I
-~ ' ,
· 'zt•.:1 1 ior
•
\t nu.1 · dr
l uzson J •
!anar (növénvtan) d. r .
~--.
. anos ny. r.
•
'
1. \.onek I· r1gycs e. rk. lanúr
I.

(organikus k(~nlia}, dr. Augusztin Béla 111. lanúr
(gyúgynüvt'·11yl•k isn1erel<'}, dr. Schulek Elcn1ér 111.
tanár (kéniia), dr. Szehellt'!dy Lúszló 111. tanúr 1ninl
ineghizoll (ké111ia); Ernyey ,József bölcsészet doktor. a gyógyszen."·szi történele1n incghizott elüadója .
Oruosulclon1á11ui kar: Dr. Darúnyi Gyula ny.
r. tanúr (közegészségtan), dr. Issekutz Béla ny. r.
tanúr (gyógyszeris111e), dr. ~lozsonyi Súndor 1uin.
lanúcsos, ni. lanúr (gyógyszerészet), dr. Andriska
Viktor e. rk. tanúr nlint n1egbízott (közegészségtan), dr. Liptúk Púl e. rk. tanár (gyógyszeris111c~
rcli vizsgúlalok), dr. Csipke Zoltán n1. tanúr
(gyógyszerészeti vizsgúlatok), dr. Fritz GuszlÚ\' rn.
!anúr (kísérletes gyógyszertan). I\.orszcríí honv.
kérdések: kijclöll katonai előadó.
2. S::.cut·cli kir. 11u1guar Ferenc .ló::.st'f t11do111á11ycguete111cn.
11fítfc111alikai <!s ter1nés::.ett11donuínyi kar: dr.
Kiss .-\rpácl ny. r. lanúr (ké1nia), dr. Györffy Isl·
vún ny. r. tanúr (növénylan), dr. Gelei .József ny.
r. tanár (úsvúnytan), dr. Szentpétery Zsigxnond ny.

L E

u

K

0

IP

L A

s

11'

Magyar gyártmány!

a közgyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és
ax összes közkórházak résxére
sxabadon rendelhető.
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é. l11nár (iillall:in). dr. Friihlich .József ny. r. t:inúr
(fizika).
·
Orvostudonuinyi kar: dr. Liírinc Ferenc euv.
ny. rk. taniir (közegészsligtan), dr. ·rukats Súncl~r
e. ni. lanúr inint nieghízott (gyógyszerisrnc), dr.
1\.öszegi l)énes egy. n1. tanár, inint 111egbízott (ké1nia), dr. Dú\·id Lajos egy·. rk. lanúr ü::-y·nkorlati
gyógyszerészet).

Gyógyszerészhallgatók egyetemi vizsgálóbizottságai.
l. éoes gyúgys:::crés::hallgatók ui:::sdlóbi::ottsága: .
1-Judapcstcn: Elnök a Inindenkori bölcst~szet
kari dt~kún. ·ragjai: dr. Bugarszkv István. dr. Groh
Gyula. tlr. Paál Arpúd, dr. H viJár Istvún és dr.
'J'nzson Júnos egyclenli ny. r. 'tanárok.
Szegeden: elnök a 1nathc1nutikai és ler111észctludon!únyi kar 1nindcnkori dékúnja. 'l'agok: dr.
I\.iss Arpúd, dr. Győrffy István és dr. Fröhlich József egy. ny. rendes tanárok.
11. éves gyógys:::erés:::hal/gatók elős:::igorlati
bizottsága:
l. Gyakorlati s::igorlal.
B1ulapcsfc11: Elnök: :iz orYoskari dékán. Elnökhelyettes: a prodékán. Vizsgúló tagok: a köz<•gt>szséglanhól dr. Darúnyi Gyula ny. r. tanár, a
gyógyszcrisiuéhiil dr. Issekutz Bl·la ny. r. lanár, a
\·egytanhól dr. Szt>ki 'I'ibor ny. r. lanúr. Vizsgáló
helyettesek: a közcgészségtanból dr. Andriska Viktor e. rk. tanúr, a gyógyszerisméb()l dr. Lipták
Púl e. rk. tanár. vegytanból dr. Szehellédy László

„

dr. H.olos\'úry• Súndor
l<.111 <11 ·• l\.or1núnvbiztosok:
•
•
tnÍn. oszlúlYfiínök. dr. :\Iolnár Andor ~n1n. tana~
uyóriyszertárlul:qdonos,
Ill.
' . - ··\nl·ti
· , t>.
t>.
•
esos. (II.· ll',J\'('i'
kir. kor1núnyfötanácsos.

Hl

Sze"t·dcn: konnúnyhiztos: (hPtoli<·llt•n) t~s

.,„·,,,'."'

·rt'·

"\'{inyszerész.
ElnöJ, az orYoskar
n1es •
·József
"
h,
h.
s·
1
1'niinlen.kori dl·kúnja. Vizsgúzlatók: dr. '1'11 zats • anll
·
1·"
.,
ll<'11es
·
dnr eg\'. n1. 1. n1int 1neg111zo l'S -.os,.l'h .
<'"\'
o .. n;. tanúr. 1ninl 111eghízoll
2. f~'lrnéll't{ s:::igorlat ( Zrírrís::iyorlut ).
Elniik: az or\·oskari dl·kún. Elnökhclyclt.es: ;1
p'rodi·kún. Yizsgúló tagok: a kiizegl·s.zsc'gtau.hol. d.1:.
DarúnYi (iyula ny. r. tanúr. u gyogyszcr1s1.nehn_I
lr. ls~eknlz Bl·la ny. r. tanúr. a YPgytanbnl di.
~z1."ki 'J'ihor ll\'. r. tanúr. Vizsgúló la·lyeltesck:. n
i-.Úzc•'l•szsl·"\aniiúl
dr. .-\ndriska Viktor ('. rk. t:~nar.
0
. ['\ I)'\
o
:i "YÓ"YSZ('ris111éhiil dr. 1.1p a"
a <'-. rJ·'· ·.t·111·1r
• • . · ··1
Yl'~~·l:;ilbó! dr. Szl'hPlll·dy Lúszlt'i 1~1. lana1:- I-.01:·
in:~~·nhizlosok: dr. Bayer Antal gyogysze~·lartul_a.1~
doi~ns. 111 . kir. konnú11yfiitanúcsos. _dr. l\olosYa.ry
Súndor niin. oszlúlyt'iiniik, dr. J[olnar Andor 111111.

„,,,.

tanúcsos.
.
I'I
··
SzPgetlt'n: kortnán~·liizlns: dr. \-erí'S. '. t~lllt'l.
t"'"· 11 y. r. t:niúr. Elniik az orYnskar n111Hh.'llkon
<1[,\,únja. \'izsgúzlatúl~: dr. ·rukats ~úu~l.or .eg~". 11.~:
tanúr. dr. J.c'irincz l·erelll'l' egy. n~ .. '..''· l:1n.11. t s
dr. l)úyid Lnjos 1.•gy. rk. tanúr, dr. l-.oszpg1 Denes
('gy. nt. tanúr. 111int IHl'ghizotl.
;i. F l'l ji '!!' isí t 1i r 11 /!rir11 l1úci rís) 11i: .~!f iil 1~bi: ol 1s~Í!J:. .
Huda11<·.•;/('11: Elniik az nr\'oskan dl'k:Lu. t' 110 ~
helyetlcs: a prodf·kán. \'jzsgúló. tagok: dr. ~Io-

1

!1
11

zsuuyi Sándor 111in t· .- , ,
dr. \\rebcr Dczsií g\:O- ,·~1~,1cs~)S, egyet. n1. tanár és
·
. b' szeresz
. . Szegeden: elnök t;z orv 05.'1·· .
.
.
kan,1a. J\:onnún\·l>'iztr „
J·.
• '.".1 nllndenkon dé-

'J
·
t :11n .'.: dr • D.-i\·id
'

. IS,
r··.
-'<lJOS

.) ózsef gyógyszerész.' ·

·

•• .

( dllC\CZCS 'ti'lll)
l'"Y
rJ· l'lll.
·•

'"'· ·

~-

\<'

•
izsgaz-

' ar cs Bnrb{•ly

4. G11ór:111<>-t'r<;
•. _,f· 0 J·t
·
• • • ' ,,_
' ort· s-u1orlal

l ·-. ·1 ·1 ·
Buda Jl'<;f, . :- •• - •
Jl-S!f(l o n::.ollsaga.
1
nökhelyetfes, ~ 1.pi~~!:~::.l~: a~„o~·v?s.kari dl~kún .ElCl:{l~szséglanhól dr D; '.'.-'n· .. J~sgalo tagok: a köz.
· .u .un 1 Gvul·i nv 1. t· ·
gyogvszcrisn
l.: . - '. . · • .1nar. ;1
1ébíil <l.
.
••
1.
sscl,ulz Bcl·i nv
a gvogvszen;szcll>r"I
· . '
.J · r. ' 1anar,
.
1 ( 11 'l
•
•
. . . .
.1 07.SOll\'l S•
núcsos, C"Y(~l. 111 . : ·. • •• .. -. • anc or 1n111. tn~
1 1.1~.11. a.. nO\'l'Hytanhól. dr. Paúl
Arpúd ll\"r-. . t· :. .•
.
· · 1· ,tn,u t.'S dr. I uzson J:
, .
nar, a venytanhól dr S· 'I·' „'l"J..•tnos n~. r. ta\''
• _
1:1.
•
• Zl d
1 Hl!" Il\'
r 1 •
1zsgaló helyetlesel·. , 1...• • ,
• · · nnnr.
\'1'J·t .
'1 .... ,1 ,ozegt.•szsPgt:inból dr ·\11cl1·1'sl"1
. "
' or e r · t· •
· ·
Liptúk Pú! l' ·rk .... . ·~! 1 : 1 r: a -~y.úgyszeris1néhíil dr.
-\rp:1d 11 . .· t ..1,1n'.11 . .t llOYt•nylanhól dr. P·i·íl
•
'
~ · 1. anar Ps dr ·r . .
•
''
tanár (egY1nús hel\"el .. , . ·.. uzson .1anos ny. r.
SzPhellé<h: T :1szlr'i - t1es:kt.nl}. :t Y<·gytanh61 dr.
. ., · · 111. 1anar.

1

Magyarországi Gyógyszerész Egyesület.

'r!··

(l~~1d.a1_Jest,
!·Icge~líis S:índor-u. li.)
,
:\h\.,aL1kult 18 1 2-hen .\tsz . „.
·
· · · .Cl\cztcletl: 1921-hen
f'elpfon· l l'" ('t' '' .. - ·~--)} cs 1-257-92.
.
I agletszií.111 valan1cnn\"1 . . !·
gyúgyszertúr.
· cson ,:un:igyarorsz:ígi
. Elnök: dr. 'I'auffer
\'Jselö, Budapest.

e·1ahor.

orszúggyiilési kép-

'rúrselnök: 'I'en1esvúry József,
Alelnökök: Löcherer 'fa1nás l3u<lapest, :nliillcr
Viln1os korn1únytnnúcsos, Húkospnlota.
ligyvezelií igazgató: I\oritsúnszky Ottó.
Pénztáros: Hóth :.\[anó. Budapest.
Ellcnörök: Czukor I~úszló. dr. 'I'elkessv ()dön.
'l'itkúr: Prcyer l)czsö.
.
~
Fökönyvelö: Sin1onidcs Géza. a i-.Iagyar-0\:1sz
B_ank ny. cégvczetiíje.
\ 7 úlasztn1úny: I3ozó Gl•za, Csúnvi I111re. 1;:1ek
'.\Iihúly. J-Iaas ;\liklós dr., vitéz E:ov{;ls AladŰr. Le~
dcrer Ervin, dr. :\Iann Géza. Yill·z dr. ;\latolcsy
I\úro\y, ii.laurcr Ar111and, dr. Baloghi :\Iihúly l\.úpolnúsnyék, dr. Bisitzky Andrús Celldön1ölk, I3eretzki P<~ter :.\leziirl•ny. Bokor Ferenc Kaposvár.
Budano\·its 'rihor Ujpcst, Frank! Antal Szeged,
liciger Kúhnún Pécs, dr. Királdi .Túnos :.\Iiskolc .
.lúnvúry Endre .lúszberl~ny . .lónap Aladár Dehret:cn. I\irúlyi :.\liklós l\0111úro1n, Koczka Pi'tl Szolnok. :.\lakray Lúszló dr. Baja. J-Iészúros zoltú11
dr. :.\[iskolc, :.\lohilla Hezsií (Jyör. Hndó ).liklós Békl·scsal1t1. Spel'lúgh Zoltún i"Iat\·an, Szendrey Súndor Búrúnd, Szikszay Gusztáv Pcstszenlcrzsl·bet.
'I'hury .\ndor iKskut;f(•Jegyhúza. vitéz dr. Yúrady
Lúszló orsz. gyiil. képviselü Szentes.
J·Ih·atalhól ~ az alapszabúlyok 15-ik paragn1fusú11ak rendelkezl•sc szerint -- 1nindcn kcriilel
l'lnöke, az iigyvezctö igazgató, pénztúros. az cllenliriik. vahunint a 'faniigyi Bizollsúg elnöke.
Póttagok Budapeströl: Ne111ényi Núndor, \Vil's11er Lajos, ,Jnnitsáry Lúszló; vidékröl: Boros ;\\a-
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d.úr, dr. Dvorszky Béla, dr. Auher Vilmos ~! 1 .
( ,,sete •\.1 n 1.>rus ,cg 1.cc.
1 Né111elh .Józs f ":\.T, ;~ 0• 1acs.
I·
dr · \\" aJ(
· 1·1
l'1yorgy
··
-- e '-'·lg\cen
\'
1s
Bonyhúd.
··
. ~zún1:·izsgálóbizottsúg: Kalán Gyula elnök:
!~l~.J<ll: \V1rker .J:'inos .. B. ()rosz FPl'l'llC
p.·. 1 .
·l\·1rol\"
n·110„ l ~asz
. I'o. Póllarrok: Bnrd·Is. l){'zs··
.
dSZ 01
<
• •
1
'f'akúcsi-1'-;·agy I.úrúncl.
n
• .
.. o. ( r.

e

• , _?uakoi-~oki !anfolya!n: Budapesten VIII., Aglelek1-u. ~- e;c;; ~zcgcden. l~Yenként inúrcius hú 1-liil
Jlln1us ho vcgcig.
iVyilP. vegyvi::syrí/6 ríllo111ása: (VIII A ""'ic·lcl·"
8 ) \'
1
„ .'1.oo
· d~1::!~~~2Ó7. ·ezetií: dr. HC'il!nann Nún~lor. 'fel.:
\'~i_id('u~::nf)(íi: \'!., 1-Icgcdiis Súndor-u. 17.
!Juik- cs lr'<Íl!!fOl!hnna: VT„ 1-fpgediis Súndorulca 17.
l\ii11u11trír(/: \'L. llt'gediis S:'tndor-11. 17.

A Magy. Gyógysz. Egyesület kerületei:
1. A Budapesti Gyógyszerész Testület.
..\l:ipitúsi év: 1809.
'!'elefon: 1:--12--22a.
.. Elnök: dr. :\agy Béla. Alelnökiik: \'itt·z :\lalolcsy
l~:.1r~1l~·. d.1:„ „cs;:u1yi. 1.1nre. -~gazg;~tó: l\n\Út's ()dün.
l tnzt~uos. Lll'k '.\l1hah·, h.oll\'\'laros· Fun!· J •. · •.t·
FII

"

1"

'

. 1

.

.

.

~

'OZ.Sl

z;

.

· enor: '<H:zany1 stYÚn, Vú!aszl1nánYi t·i"ol· · Czt.
k_or Lúszlö~ Dohos Ciúhor. C!l<'i IslYúi;. l·:eJ\.e~~
1 ;_
la.1.1, dr. l·[:'.<;s '.\liklús. l\erpel Viltnos, Léderer ErYin.
I.och~rer I_a~nús. dr. '.\Iann Gl'za. :\laurer .:\rinano,
'.\I~~lnar Al!n•tl tlr„ ()rosz Ferenc. Preisieh J{úroh·
Hoth ~[anó, \\'olff L:ijos. Vúlaszln1únyi pótlngoi.:;

J\.aln1úr lslYÚn, Besn);ő Púl, lllt'.~s Ede dr., Schulek
Béla dr., Kúhnún Béla l·s Kalán GYula. Szún1vizsgúlóhizottsi1gi rendes tagok: ifj. ()r,~ényi Béla, Steil1er Oszkúr, Strausz Ar1nin. Fabriliusné br. Syntinis Ilona. Szkalla Lúszló. Szán1Yizsgúlóbizollsági
póttagok: .Janitsúry Lúszló. Korúni Zoltán. Fe~
gyeln1i hizoltsúgi rendes tagok: dr. Dö1nütör Lajos.
Fáczányi Istvún, dr. liesser Andor, l~a1ún Gyula·.
vitéz· I\.oYúls Aladúr, l„öchercr ·r:unás, Yitl·z dr.
~Iatolcsy KúrolY. NetnénYi Núnclor, Héthel\·i József, HÓth ~Ia1{ó, Schuhc-rl Arnold. Szilvús~y Gy.
Lúszló. Fegyehni hizoltsúgi póttagok: .luhúsz '.\Iúrton, Kerpel Púl, :\Iajorossy Béla.

II. Budapest~vidéki kerUlet.
Elnök: '.\lczei Elek {Ujpcst), társelnök: Szcnl1
g:'tli l)únicl (Gödöllií), clnökhelyctles: \\ irker János (Húkoskcresztur). alelnök: BudanoYils 'l'ibor;
p{•Jlzlúros: Biró Lúszlú: titkúr: Preycr Dezső. 'I'isz\c\etheli elnüklik: dr. Andriska Viktor (Pcstszcnterzsl~bel), l\ersc11baun1111ayer Kúroly {Esztergo1n).
'.\Hiller \'ihnns 111. kir. konnúnytanúcsos (Húkospa·
lota,). Vúlasz!n1úny: Baksay Bél:1 (~agykátal, Bordás l)ezsií (Peslttjhely). Fáy Ignúc (:\agyt{•lény).
Frietl Súndor (H:'1kospalota), dr. Elek Pú\ {Ujpesl).
Gulyás Be11já1ni11 ll\.ispest), Ka111"1nnnn Ernií (Veresegyhúza). l\erschln1ununayer Kúroly (Eszlergo111). l\iirnH~ndy Súndnr
(Budakeszi). '.\lúlray
(iusztúY ( P<'slszenterzs{•i>el J. :\lolnúr Antal (Pestszen tin1re). '.\Hiller Vi!Jnos (Húkospalota), Púsztór
K:'1rol\' {'fiiriikhúlinl). Heh1nann Hókus (Balassagyarn;at J. SzigYúrth .1 únos (\' úc}, Szikszay Gusz17
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lúv (Pt'Slszcnlcrzsl•hel.i. Schuln1ann Bódog dr. (:\Ionor), Sznner Andor (Snlgólnrj;ín). Sziíl.sn{> Szííts
Jtili:i (.\Iütvúsföld). \·:trs:ínvi B1•Ja (Budafok), dr.
\'agaszky I~úzn1_('!" IHúkoscs;1ha): ,·úJnszln1:ínyi púll<tgok: Gonda :\rn1i11 (Bi:iL L:ís:dó lsf\";ín (FeJs(igöcl). BorzsoYay Ish·ún. ·rhyt•rry 'f'ihor (Csept>l.J.
Csonka I~l·la (h':islarcsn.J. In1r('h Jt'nií (l 1jhartyún).
Fcgycln1i hizottsüg tagjai: 1 !niik: Szenlgáli Dúllit>!, dr. ElPk Púl, .\Iolnúr Antal. p6Uagok: l~iir1111,•ndy Súndor. Borzsovay fsh·úu.
1

A kcriilclhez tarloznnk Peslvúnnegyéliiíl 109
lielységhöi l i 1. Eszlergon1 Ylll·hiíl 7 helyen U. i\"ögrúd Ytn-hiíl 2:) hl'lyen 28. I-font ''Ill-biil .J. helyen -1
gyógyszerlúr. ()sszpsen: 14 I hl'lycn 212 gycJgyszcrl<ír; köztük a fiók.
Ill. Pest vármegye déli kerülete.
Elnök: dr. Zalai I\úroly (Ct·gléd). elniikh1·lyel!1·s: Thnry Andor (l\isku11f1'·lt~gyhúza). a/(•loiik:
Szdd~J~- S;índor. ftítilkoír t~s pl•nztúrnok: Csele .-\11111!"lts. lilkúr: Dohos (lyiirgy (C<'gléd). tisz!ell'lheli l'!niik: Fark:is lgnúc.

\"ú!aszt111ú;1v:

(Xag\·kürüs).
.J:'111;>s (I\isku11fl·h·gyhúza ! • Csorhn .l<'inos f K<•csk('n1l>i). Atnl~
rt'izy Tibor {.Júszszentlúszl<',). L:1ut11cr Lajos ('l'iii-lldi-_1 LoYass\· D{'zsii (l\aiocsa). K:iton:i :\I:irgi!
1J\~ cske1né!): H:'icz .Júuos ( I\iskunhalas_). Bach{i
\:"tndor (Cegll;di.

Buttinger .-\rpcíd

JlorJ.,:h-

Endre

(Lajosn1i~se). CP!!t~r

F'egyel111i hizollsiíg !ngjai: Sz. 'I'úth .Júzsef,
(iel!t!r ,János. Székely S:índor, :\Ie.sler Lúszlú, dr.

Zalai l{ároly.

_·\ kcrülclh(·z 'tartozó g}ógysz~rtúruk: ;_1~ hclyrn
-,() "Yógyszi·rtúr;
kö;.;lc 1 fiók.
:".
'.
IV. Széf:esfehérvár~vidéld kerület.

1,.1 .. 1.,

Csilúry G. ()Ji\"ér
(Székc;.;fehérv:ír).
_,no~.
·
)
J 1 „l
-Jr 1'·1
lúrsclniik: \'ajda Gyula ~.\ho!lY.; n_ e. no": ,~„ ·„ <-:-kúcsi l\ngy Lórúnd (Szl·k~~s~~~hl·r\·ar) ... „t 1 t•~•'.\ 1;~
Lukúts Bl·!a. pénzlúros: (1ellerth Dl'zso (Szekc.
fchérYúr)).

_

.\ kl'rÜlelhl'z 1., 11. 1,,,,·1 t>.
"YÓ"Yszerlúrak:
t>.
Fcjl·r
•
.1 .,1• 40 lH'lvsPrrhol ;"iO, \'eszpré1n 111pgye·
\:.1rnH·g,eH.
· :-.
·
'l"llhch·
1 „ 1 1 il<'hsé«h(il 20 Zala YHrrncgye io , .. ::.:
.
:::>
••
"'8 ht>lvscrrhol
/ -l
S10
t'·"!J<'íl '...! !!Yógyszcrl:"1r.
osSZl'St~ll
·h
· .. · r:>
• b
'-'~
... '
'
!
gyógysZ<'l'lúr;· kiiZIC' (i !O \.

7

,„.

v.

Győr~vidéld

kerület.

1·1 "!„ Si'>11111'r l!nn· ((iyt'ir-1. l'lnükhclyl'llcs:
'. HO ~- '
.
•
,
, J r .' '
Hostiit\(~l' .Júu(ls (<iyiir:1. alel.~1iik_'. ~_ll'IH·ll('C y 'f'!lllL
("r1··ll. lilkúr: :\Iohilla Hezso ((ryor).
.
·\',-t\:iszl111Ú11Y: B:trna .-\nini. ('l)OI
.·· ·ff:,· , lozseí
,. .
l'úl, i•aJovils Lajos. To1~1ka !nm .. , ]"
Ft'"Ycln1i bizollsúgi !nguk: St_1nner Jn11t,. \.l~
r:"dyi :'lí'iklós, I-los!Üller János, pottagok: Dal1ho1
Lú~zlú. :\Hiller Elek.

~l:u'k<,',.ils

.\ J·criile!hez turtozó gyógyszcrtúrak: _Gyiír
.
•
~- !· 10 helvsé"t~btíl
'.!1..
l-\01núro1n
Yannc,·ur111c1.J.\Clle\.
-„· t_„·. >r1 ·ének
H
"\"ének lil hclvséghol 1-!, }.Ioson :·111nco)
--~
"·
. 'JJo"J l!l.' \'c;SZJJréru
\'Úrrnegvenek
11' hclJSC·
hc 1ysc"c
·
·
b "l · q
g1'.>bűl
gyógyszertúr. ~~szesen: ·13 helyseg o <:>,
közte -1 Ílok.
0")'Ó"\'szcrlúr,
o.

-l.1
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VI. Sopron vármegyei kerUlet.

Elnök: :\Iarinczcr Jeni\ (Csorna), elnökhelyettes: Flódcrer Jenő (Csepreg), ügyv. elnök: Nikolits :\lilivoj (Sopron), Litkúr: l)ohsa ?\Iihál:i-· (Sop
ron). 'fiszteletheli elnök: Jéhn \'i11nos és Szerdahelyi ,János (Sopron).
Vúlaszhnúny: Gallus Jenii Groh1nann \'iln1os.
Binder ()lló (Sopron), Né1nelh .József (Nagycenk).

VIII. Somogy vármegyei kerUlet,

Elnök: Piatsek Gvula, alelnök: Súrlory Lajos,
titkár és pénztáros:. I:Íokor .Ferenc.
V:Haszlinány: Fúhry ()dön, Lieher Béla és
I.osonczv \ 1 ince.
A. tZcrülethez tartozó gyógyszertárak: ö2 hclységbül 62 gyógyszertúr, közte 10 fiók.

Ec'iry \'ihnos ni. kir. kor1nánvtanúcsos. titkár: dr.

IX. Baranya vármegyei kerület.
Elnök: '!'örök .János (Pécs), elnökhelyettes:
i\t!k{un Aurl·I (Pécsvúrt1d), alelnök: dr. Auher
Lúszló (1Iohács), titkúr: \\rcigl Dezsö (Pécs), pénztúros .dr . .Jónús Géza (Pécs), díszelnök: }.;:eresztény
,Júnos.
\'álaszl111ánv: Friedrich Sándor, Geiger I\úl1nún, ~Iertha L:;jos, dr. \'ondra Antal, Eiiry István.
(iz\'. i"liibner .Józsefné. dr. :\luróné Csonka Viln1:i,
Slerczula Jenii.
A kerülethez tartozó gyógyszcrtúrak: 2() lu~ly
sl'ghííl -12 gyógyszt•rtúr.

Vúlaszlnuínyi tagok: <lr. Siinon Ernú, Kiillel
J)ezsii, 'l'orkos ])énes, Cséby Lajos, ?\Icrkly Bclus
.Jc)zscf. Bichlcr Gyula, Lukúts \'ilinos, Szigctvúry
Zoltán.
I;-cgychni hizollsúgi tagok: dr. Kaszter ()dön.
dr. \\Tiener..Jcnií, dr. Szn1odi.ss .József; póttagok:
Lukúcs Vihnos, Szigclvúry Zollún.
A kerülethez tartozó gyógyszerlúrak: V11s vúr111cgyének 24 helységéből 34, Zala vúr111egyének 29
helysfig<;h<ll -10 gyógyszertár, Cbszescn 50 hclysPghöl
7 i gyógyszertár; közte 2 fiók.

(Szckszúrd l·s Bajavidéki kerület.)
Elnök: Pongrúcz Lajos (Uútaszék), társelnök:
dr. :\IakraY Lúszló (Baja), alelnök: dr. \Vajdil'>
György (BZ>nyhád), titkúr: B. Fodor _Súnc_lor (~ec.s).'
pénztúros: dr. Geiringer .Júnos (Baja), _Jcgy~.o: 1.IJ.
Szeghy Súndor (Szekszárd.), 'I'isztclctbeh elnok: al.
Szeghy Sándor.
\'úlaszhnúnyi tagok: dr. Geiringer .János.
Fnrkly Gt·za. dr. I·Jprczog F.lenu~r. I\oritsúnszky

Heh111ann Bóla (Beled).

Fegyeln1i hízott.sági tagok: Gallus .Jeni\, Nindl
.János, Krculz Valde111ár; póttagok: Binder Ottó,
J I uszúk Lajos.
A kcrlilethez tartozó gyógyszertárak: Sopron
vúnuegyl·hiil 1í hclységböl 26 gyógyszertúr.

VII. Vas·Zala vármegyei kerUlet.
Elnök: dr. E:aszter Odön (Zalaegerszeg), t:'!r;.;-

l'l11ök (•s TH~nztúros: dr. Bisitzky Andrús, alclniik:

\Vi~ncr .Jenü (Szon1h:Úhcly)."

X. Tolna vármegyei kerület.
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Dénes. di". Púfvt.ilgyiné Szily ).Jarlannc'. Praefort
Ferenc, Szendrovics Vihnos. ifj. Szeghy Súndor,
V:'1rady Lajos Ps Ulrik .József.
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: 1'olna
\"Úl'n1egyéhiil: :11 helyen :18 gyógyszt>rliir. Bajai húron1szüglilil: Búcs n1cgyr 18 helyén 2·! gyógyszertúr. ()sszest>n: ·Hl helysl·ghcn H2 gyógyszcrtúr: kiizlt•
1 fiók.
Xl. Szeged-vidéki kerü!et.
Elnök: ;rc1nesvúrv József. lúrsclnök: Borbély
'Jözsef, c!nökhclyclles~ v. \·úrady Lúszló dr„ fiilitkúr: Jfúthe Jiihúh·. titkúr: 'fakúts Istv:'1n. pl·11ztúros: 'l'ürök Jlú;·ton, lisztelelbl'li clniikök: BPrclzk Péler és \'úrady Lajos.
\'úlaszt1núnyi tagok: ..\pró ,Jcnü, Ban:say Kt1rolv. Franki Antal. (;(•rlc .fen(). ,Just I;-rigycs. Leinzing~r Gyula, szegedi Havas ,József. v. Vúrad~·
Lúszló dr. szentesi. Phillip Isl\·ún hód111eziivúsúrht>lyi l>s Szülliissy ,Jcnii 111akói kartúrsak.
~

A kerülethez tartozó gyógyszcrlúrak: Csongr{1d YÚr1negyéLt'.H: I() helyen HH, Csunúd \"Únuegyt~
biil: .12 helyen ~L '1\lrontúl vúnnegyéhi.il: :J helyl'n
:1 gyógyszl'rlúr. üsszesen: :-~1 hclysi'·gh('íl H::J gyt'igyszt·rlúr.

XII. Szolnok vármegyei kerület.
Elnök: ifj. Szele Béla (Szolnok), clnökhelyetl1.:s: .iúnvúry Endre (.Júszbcrény), lilkúr: U. KoYÚls
Zoltún (Szolnok). segédtilkúr: \\rcigl .fózscf. pénztúrnok: l\.rl·n1cr Szi!úrd (Szolnok).
"I'isztelelbeli elnök: id. Szele B.éla (Szolnok).
\'úlaszlinúnyi tagok: So!cz <.iúbor, LassúnYi
.lt·n(i. Hokszin Szih·iusz, Ft.~renc J1nre. Húcz Illl:s.
\'incc :.\liklós. l\.úrpúli Adolf. Balogh S:'lndor l·s
.lúzsa Súndor.
A kerülclht•z tartozó gyógysz('r!úrak: összt'sen
-10 hC'lysl·gldil /;) gyógyszertúr.
XIII. Debrecen-vidéki kerület.

;.p

C 0 D E R 1T -ta b1.
Chinoin
köhög éscsi ! la pitó-kö ptetószer.
:::zahadon: Posta H. B. 1.
I· üor,·. l'ng.: :>.L\. \'. B. B. L
lt·rhérc l'l'tlllellH·tö:

Elnük: dr. (1/idény Súndor (Dchrccen). Plniikhclyel!es: Székely Adorjúu (Debrecen). lilkúr: .lúnap Alndúr (Dehreeen), pt>nztúros: 'I'oh·ay linre
(Debrec.:en). liszteletheli e!niik: :iiihalovits .Jenií.
\'úlas;d111únyi l:igok: Bl'ke Barna, Bt•nkii Sún·
t!or. Holdizsúr I11u·('. :\lnH·r Bélu. Buduy FercJH'..
dr. Birlok L. Súndor. I·Tiirii111píi I111n'. Szendrey
Súndor . .Jankó Gyula, Púll\ Ciyula. Fii!ler .János.
(Jsgyú11i .József.
A kerülethez tartozó gyúgyszerlúrak: 1-Iajdu
YÚr111egyl·hiil: 20 helyen 5-! gyógyszert úr, Szabolcs
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·'J "l· il'l h('lvcn -l8 nvógvszcrtúr. Szntn1úr
,l,(l l1.c·ivt'11 t'> n:,yógvszcrlúr.
ílih:ir
n. ~.
(")
',
t:> •• 'I ··1 'lj
l1elY~ll
2a 1:1rryógvszerlúr.
y:irn1c"\l~
H1 . •
••• „ • • SS7.l'St'll
8·1 ht•l~:ell t:l7 gyógyszcrtúr; kozle 1 f10 1\.,

\'anneg~t:llc.~I:
\':ll'IllC"Yl' JO ·

XIV. Békéscsaba-vidéki kerület.

1·1 ··1·· cl1· Sii{h· Ernii (Békéscsaba), clnö,kl~c
'.. llOhetölletlen.
\..
· '
·titkúr: D~llcsc Jl ,l"
· •f (Bekl'S·
lvcltes:
ozst
.
t~s·1ha). pézn!úrnok: Varga ..\ntal.
,
1·.
·'
·
. .
1.. B· dics Flek Relhv \H·
VúlaszlllHlll;'O_ la~o \.:, ,.•l.
-~- r'etrv• ioltú11.
1
.
J
>7.sel
(1t'í Z\
ezso, :\I'l fj.
1
rolv Bence IC y ' (
•s dr.
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..
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..
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\ .11111et1J
.
·.
, ·{·btil ~ helven b. Csnn.i<
h·lven {\(),Bihar \'Hl'lnesJ .
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' · . 'I Hl.. 1 •1 lic•l\·en
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"YO!!vszerta1.
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XV. Heves vármegyei kerület.
„
··11 ll
('""" elnök: Sperlúgh Zo!Elnok:. heto e en. r>. '.
'l"l·I" (Errer)
t'I
•
l 1 "I·· Beniezkv ·' i-.. os
tún (I-lal\'anJ. a c.n.o . ._.
-. ; ;;ros: Szabó Bt·ln
titkúr: Pn•szlcr :\1 n1111. Jll 11 . 1

(Egeri.
l 'roponúry
·: l·1szl111·,·1n\·i taaok: Púncz{•l Arpa.c'
,1
•
·
''
1·
l
J" . '•f 11:„.lltna.~: fl)„,:ógyszer{~sz, :.ps. e1n Géza, Bo, ozsc\l 1cl•",,: Kesslc1;·Gvula. Saúry Gahor.
ros : : • '
··
·
· l 33 hely:\ kerülethez tartozó gyógysz~:·~ara -.:
séghen -! i gyógy.szerlúr, közte S hok.

XV. Miskolc~vidéki kerilfet.
Elniik: iil'liiltt•llcn. Elniikhelycttes: dr. l\.irúldi
.fúnos,
titkúr. dr.· :\It>szúros Zoltún
(:\Iiskolc).
iigy{>sz: dr. Dancz G.vula.
''úlaszlrnúnyi lagok: ''ehly Isl\·ún, :\Iolnúr
l\úhn:ín. I\ellner ()dön, h'.ardos Zsigniond. Asztalos
(iyuJa, .Steinhausz Bt>!a. Kovúc.-; I\úiinün. V:ín10."
hiH·e. :\i:ita,·o\'szky Guszt:i,·.
A kerülethez tartozó gyógy.szcrtúruk: Borsod
Yúrn1egyéhíil .1() helyen ;}l, Ze1nplén Yúnnegyéhíil
TH helvc>n 20. Szat1núr \'Úrn1eg\'{•híil -!- hch·l'll [),
Ahauj -Yúrn1cgyl>hlíl J 1 helyen~ i:~. fiün1ür ~·úr1nL'
gyéhííl 2 helyen :-1. Bereg YÚrntt•gyélilil ;1 helyen :1
gy6gyszertúr. összc>sen (iH helyen 101 gyógyszerlúr, közte i fiók
Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete.
Szt·kht•lyl': BHdapest. Alapíttatott 189:3-han:
újjúszer\'t•zletet t l noa-han. ,.:tgyonúllapot 8008.-.
pengíi a feltéh·ll's l1efizetések l>eludúsúYal. ·ragok
sz1í1na lO::l.
Elnök: BaYer Antal, alelnökök: Löcherer 'J'n1nús és dr. 1-l;ll'\'Úlh Jenc'i. pl·nz!úros: betöltetlen.
elleniir: dr. J)iin1iHór Lajos. ilgy\'ezetií titkúr:
Siinonidcs lil>za. \Túlasztinúnyi tagok: f. Bcretzky
Béla, Gere {il>za. dr. Groh Endre, I\aiún Gyula,
I\oritsúnszky Ottó. Ladányi Endre. Nernénvi Nún~
dor, Sin1on~n·ils .-\ndor, .Szerdahelyi l\úroiy. Pót~
tagok: dr. B:ítori Ferenc és dr. I\orúnyi ~Iiklós. ·
Szán1vizsgú!ó bizo!lsüg: ifj. dr. Bayer A.nta!. Alberti
Andor t~~ dr. Baradlai .Júnos.

2HH

Budapesti Gyógyszerész ·restület Nyugdíj· és
Segélyző-egylete.

;\\apitúsi l•\·: 1885. -- Elnöksl·ge l·s tísztiknra
:1 lip. (;yógysz\'rl'sZ ·rt>sliih·ll•\·el azonos_ (\Iiíkiidi•Sl'

szlinclcl.)

A Magy. Gyógysz. Egyesület és az Okl. Gyógysz.
Orsz. Egyesületének keretében alakult Gyógysze·
részek Temetkezési Segélyakciója.
Bndapt•st.

·vI..

ll('gcdüs Súndor-u tea 17.
'l'elefon: 115-2HH,
lnlézii liizoltsúg: (iróff Úyula, l\.oritsúnszky
{J!ló. KoYÚcs ()dön, Lúng Oszkúr. Lücherer 'l'a111ús.
\il·szúros Dezsii ('•s Hóth \lanó .
..\z akció 2 csc1porll1úl úll: {;\ i·s B). Az :\1('soporl 1200, illel\"v 2000 P-~ Jiiztosílússal. Enni·!
;1
ha\·i díj az üsszl~S hiztosítollak útlag korúnak
u!apjún nyer l·Vl'lltkl,nt n1Pgú!lapítúst. :\ B)-csoporl egyl·ni liizlosítús. a111c>\ynl·l niind('n hiztosítotl.
'!('\kora SZC'rinli díja! fizC'I.
,\z :\) c:soport lagjain~1k szú111u 250. ;\ B;
t'soporlé 91.

O!develes Gyógyszerészek Országos Egyesülete.

0

\

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság.
Alakull

Hl22~bcn.

'l'agok szíuna: GOO.

'l'isz\(!\l'li elnök: dr. ~Iúgúcsy~I)ictz Sándor
nyug. egyet. ny. r. tanúr. Elnük: dr. Jakabhúzy
Zsign1ond l'gyet. ny. r. lanúr. elnökhelyellcs: dr.
L)cér Endre konnúnyfütanúcsos, titkúr: dr. Lipták
Pú! egyet. e. rk. lanúr, jcgyzli: dr. Ilorvúlh Jenő,

.
~\l.:1pit!:~lo!l n1ínt Gyúgyszerészsegédek Orszú.
go_s Szovetst'ge lSlOO-hau. ljjú:t!akult lü2:l-llan. 'I'elefon:
\'III „ ;:\""t'J
·· - J '
t
27. SZ. 1-10-:-11-l . B11d·1p('SI
'
.. '
.'>SZIJJ laZ-ll {':l

Eil.1iik_: L'.r.szi11yi Kúroly, a!clniikük: Straub Ant:.1~ kanl:~.tJ\" elnük. dr. l!aln1ai .Júnos, dr. 'l'ouiori
:\_a1.1dor, ugy\·ezelü igazg:itú: (;rúff GyuI:i; i"azga!ós:1g1 l:tgo:>-: La!!IHTzi \'i!n1os. Siska Lúszlú~ \·ill;Z
dJ". :~ndn.ska _<>diin. pénzl:'tros: Fantel Súndol'.
elleHllr: Lzt'gledy
Bl·la. l"!iJ"''.''·zi,··
'Ii'J·I
··
'·
•
• '-::-i
••
-'
~ us
„o 11·an
jegyzii: Vö!dl>nyi Alajos, szerl~esztií: Bl'rkovils Kú~

z
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roly, iigyl>sz: dr. IIuhrr Lúszl6, fi\or\'oS és or\'osi
\n!lÚ('S:ulú: dr. liuhay Gt•za, húznagy: llajnal Hl·la.
!Jcbrcccni fiúk: Elnük: Pialsek .Júnos, titkúr:
'.\!anflel PáL pénzlúros: Varga Púl.
Országos Közegéstségi Egyesület.

I-lclyisége: VIII., Eszterházy-1t. 9. - '.\legalakull 1885/86-ban. llivatalos lapja: az .. Egészst.'.•g"
e. havi folvóirat.
Fiícélj;i a tnagyar egészség\·édelc111 eHÍlnozdítúsa, a küzegl~szségiigy terén cselekvésre hivatott
szake111herek. orvosok, gyógyszerészek, technikusok, közigazgatúsi szakértök, stb. egységes 1nunkújúnak irúnyílúsÚ\'al. 'ro\'úbbá az egészségügyi közfeladatok teljesítésének clön1ozdítúsa érdekéhen :i
túrsadalo111 közretnüködésének 1negnyerése. A. népesség egészsl•gügyi feh·ilúgosítása. a közegészségügyre úrtahnas tl·nyt•ziik felkutatása {•s 1negsziintetl•siik SZ(>rgaln1azúsa.
Az egyes.iiletnck 10 szakosztálya van.
n . .-1 !J!JÚU!JS:::t•ré.~:i szakos:::tály 1H30-ban alakult. Elnöke Bayer Antal 111. kir. kor1nányfiitanácsos. gyógyszerész, tilkúra: J)r. Bernolúk .Júnos
gyógyszerl~sz volt.
Az egyesületnek flO l•YeS rennúlliü;ával kapcsolatos 1~)35. évi közgyülés a ff!JÚ[!!JS:::t•rés:::i s:::akos:::t<Íl!Jl úlszcrvezle. 'ragjainak szán1a 200. 'l'iszteleti elnök l3aycr Antal. Elnök Dr. i\lozsonyi Sándor ininisztcri tanácsos, az Egyeterni Gyógyszerl-szeti Intézel igazgatója, egyet. 111. tanár. \'álnszt1nánya: l)r, Darányi Gyula egyetemi ny. r. tanár,

az 0. K. E. elnu··i·c
.'
\. • {J1· 'I
•l • .
.
lanúr, HZ• 0 . 1;.... E~. r··1·1'1
: ell: .Jozsef cgve!cnli
Ill
() 1 \. 'll"I d . B 1 l
.
.
~?~·.~ten;.i tanúrsegécl, az ()_' 'j~ ~c_1f1:ahcr Júnns
usl\..1 l tklor cgvelctni rl' t· : . l1lk.1r,1. dr. Ancldr. Haver ·\nt·;J clr íl '· '11~1.1r. Bayer Antal ifi
. ·
· ' '
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, ', · ·
t
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\.Ill.. Aggte!l'ki-u. 8.
Tl'lefon: 1;J;_)-120.
Al:ikul! lD:-10. l>Yhen.
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A budapesti kir. m. Pázmány Pét.~r t~clo;?1ányegye~
gyógyszerészhall9:~ióinak Onkepzo~ es Se
gélyzo egylete.

tem

.\Iúzeu1H-kiirút (\--8. I f. lHh·ar. I. l'llH.>]{'L
. 11 ISI"'
szúrna:
L->;I.
\
: 1a 1dl
( Jd. 1·.,-lJe!l · ____ ·rarrok
ci
,
•
•
· 1no.~:
··1 t·.
1<'lZ\'
Zs1"n1ond
·riszlikar: lanurc
i i . 'J·'11··1
\, !1„'
„_
-~:
'"'
·!niik. Pandula Egon Lúszlú. alclnok_: hu_!lc! !):·'.- ." f:'tit!-:u„ Búnöczy Zoltún. litkúr:
zsn. of{ípfnztúros:
\• ·
.
f"'o.rei:,y
· , z"·
zscL
Dl·nes
L:1,1os,
.o. l\·Hl·u·
, ·•

Andnsk~t. J~J

..\ranyi .-\rpúd, póth:izn:igy: Stin1H•r fstvún, ldtlc·!11t1k: hr. SehnH'rlzing Hannihúl. v:í!aszt1n:ínyi Ingok: :\Iau('h;i Piroska (•!-; Ceglédy-(il•her Lili II. l;.S
Donnahprgt'I" h:!úra . .\Iikt's Edit. Eiliach Iielli L
i:;,·eshallgatók. hfr;í!t'iliizo!lsúg <'lniik(': ifj. Gyiírffy
Githor, szún1vizsgúl<i hizn!ls:íg elnökl•: Bír6 Lnjo.'i.

A kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem gyógy\ szerészlanhalfgatói 11 P.ákóczi" bajtársi egyesülete .
:\! (1z1~11111-kiirút Ci~8. J l. ud,·ar. I.
'l'agll-tszú1n: 1100.

l'llIPll'I.

.\fagister: dr. Szl•J.;j 'I'ihor (•gyt'L ny. !'. l;101'1r.
!ielye!!es n1agister: dr. :\foz.sonyi S:índor 111i11. l:in„
('gycl. 111. lanúr. \·t·z1~r: dr. fl:dn1ai .T:inos Pgycl. lnJJÚrst•gl·d. ah·t·zl·r; .-\r;ni_Yi .\rpúd. núdor: Cgry Ist\':·in. Uikincslúros: I\ndar l\onH'•I. fiíú!lou1:ín.\'vl'zt•lli: Hiró .J:"tnos. fr'iírúdl':ik: Czl'g!t~dy G. Lili.
Hirzsfti: Hl·dig('r Bl>la l>s 1\il'kJH•r Ilon:i. d:irnfii:
B:ínüczy Zol!iln .

A m. ~dr. Ferenc József tudomár;yegyetem gyógyszerés:.:hallgatói „Rákóczi" bajtársi egyesülete.
:\lakult: Szegeden. lH21. t;YlJen. Székh('ly:
Szeged. Gizella-l<~r ~L. ·rund Cluh.
()rükiis 1nagisler: dr. Szlíkj 'l'iho'r l'. ny. r.
lt111úr . .\Iagister: l)úYid Lajos dr. <'gy. rk. lanúr.
Vez<~r: dr. l\l>ki .\Iiklös, :tl\'l'ZÚr: Balogh Ferenc, núdor: Bay ()dön, fökincstúro.s: Eger,·úry
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Lúszló, kincstárür: Sól1ujda Gyula. Fiíudvarnagy:
Apró Lúszló, fiíiródcúk: Dö1nötör Lenke. darufií:
Csapy Lajos, fiHövész1ncstcr: Vargha József, regiis:
).lúthi· Endre. 'l'aglétsz{un: patrónus: 25, th. donlinns: l{), do1ninus: -142, levente 17. bajtúrsnií: 8.
Osszlólszún1: 508.
Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség.
Fédération lnternationale Pharmaceutique.

ügyviteli iroda: Leydcn, Bocrhaarelaan ai.
'fisztelcthcli elnök: Prof. dr. L. van Itallic.
Lcvdcn és dr . .l . .T. liofn1an. 1-fúgn.
- Elni.ik: dr. E. J-Hisl :\Iadscn (Kopcnhúga).
Alcnökök: E. S:iYilll' Pt•ck (Ca1111iridge). Kori-

Lsúnszky ()ttó (Budapest). A. Sch1nierer (Berlin).
Prof. Dr. J). van Os (Groningen). Prof. A. Chal1neta (:\Iadridl. Prof. })L I. Stcrha-Böh111 (Prúga).
Fiilitkár: dr. 'r. Poljc,Yijd (Le):den). titkúr: (i.
:\! oyens ( Jette-St.-Pil'ITC).
A szövetségnek Yan tndo1núnyos. gyógyszerkiill_yYi, gyógyszcrkiiHinlegességi. sajtóiigyi. sth. hizottsága.
A. szövetségnek tagjai Európa és a töhhi vilúgrl'SZ úlhnnainak orszúgos gyógyszerész egycsiilPtei.
A központi hizotlsúgban ).[agynrorszi;got 1912. óta
<1 Szövetség~ek 19aO-ban turtoll stockho~n1_i. i;:a.i~l
:1z 1935. évi brüsszeli közgyiílésc alkaltnahol u,1hol
alelnökké választott I~orilsánszky Otló kép\·iseli.
aki a snjtóügyi hizotlsúgnak <:s a szövetség J~oulh~~
tin-je szcrkesztöbizotlsúgúnak is tagja.

;\lagyarorszúg:i Ciyúgyszt•n:sz Egycsiilefel
nH•gfcl{'l(ien -- 11cn1zclközi kongresszusokon húro111 szavazat illeti.
A Szövetség hivatalos közlönye az évnegyt•deu~
ki-nt n1egjelenií Bulh•lin. n1elyel :\ l'Pndcs <'s púrtoló tagok lagsúgi díj ft•jéhen kapnak, egvt'·hk{•nl
{•yj eli.ifizel(•si úra 5 holland forint (1;) pe1igii).
Nemzetközi Gyógynö~ény Szövetseg (székhelye
Páris) magyarországi bizottsága.
l:igli~tszútnúnak

!

ll
1

Elnök: vill·z dr. Antalffy Súndnr HL kir. füldniiiveli•siigyi oszt. !anúcsos. kortnúnykl•pyiselü tagjai: dr. Augusztin Bt'>!a. a Gyúgyniivl·nykisi'rleti Al!on1ús igazgatója !'a tudon1úny kl·pviseleli~hcn): dr.
'f'uzson .János egyet. ny. r. tanár (lennelc')k rész(•rül), llencz Fen'JH'. az ()rsz. ?\Iczögazclasúgi I\a1nara eHiadója (gyiijtiik részéröl), Koritsánszky
()ltó gyógyszerész-igazgató (gyógyszerészek részl·rüli, Spergcly Bl•!a gyc'igyszt•rl·sz (gyógySzer ipar.!.
Betegh Pt'>ler ,·pz(·rignzgató !'kl'reskedele1nL dr.
Biltl'rn Gyula il!óolajgyúro:-. (illóolajip:1r).

NETZASEK-féle szalmiák cukor
Syrupus Rubii Idei Ph. Hg. IV.
Fadoboz, A e th e ri k u s olajok,
Parafadugó. Lamprecht üveg.
0 s ty a e a p s u 1á k, Vágott ostyák
MAR 0SSZEK1 GYULA gyógyárunagykereskedi',
Budapest, IX., Üllői-üt 5D. Telefon: 141-861.

Alkalmazott Gyógyszerészek Nemzetközi
Szövetsége.
lnternationale Union Angestellter Apotheker.

ÜgyYitcli
iroda:
Bécs,
VI..
Laiingruhl'n
(iassc '27.
Elnök: Dictrich I~ranz.
•i\lelnökök: Nahecz Czeslav (Varsó), SYohotht
ÜSZ\Y:dd (Bri.inn).
Fötitkár: J(urlics H.ichard (Bécs).
"l'itkár: dr. Kolossa \Valter (Bécs).
A szÖYelst•g tagjai: Ausztria, Hulgúria, Cst•hszlovúkia, J)únia, Finnorszúg ..Jugoszlú,·ia. f,<~ngyel·
11rszúg, l\.fagyarorszúg, Nén1elorszúg, Nor\'l•gi:i, - Bon1an1a, SYédorszúg.
l\.I:igyarorszúg
hiYatalos
delegúltja: Grófr
Cyula. az (). Gy. 0. E. ügy,·. igazgatójH.

Szaklapok .
Gyógyszerészi Hetilap.

;\[egindult 18fi2. {~vben néhai Schéd~· Sándor
szerkcszlésl~hen: az 19::18. 1>,·ben
lchúl 77. é,·fnlynn1át éli. 1\ Budapesti Gyógyszerész ·restiilet hi·
Ynlalos lapja. Szerkeszt!: Héthelyi .József. K.iadóhiYala1: Rökk Szilúrd-utca 31. 'l'elefon: 1--31-1-00.
Felelős kiadó: Dr. Gaúl Endre. 1923. június hú
iJO-ig hetenként jelent iueg . .lelenlcg húro1nhclenként jelenik n1eg, n Gy. l~r!esíliiYcl és ::\Iagyar
Gyógyszerésszel vúltakozva. Elüfizelési úra a :·;
lapnak együtt egy negyedévre 7.úO pengő.
Gyógyszerészi Közlöny.

::\legindult '1885. éYhen, néhai Csurgay l(úhnúu
szerkesztésében, az 1938. övben tehát 54. é,·folya111út éli. .A i\fagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület
hivatalos lapja. Szerkesztette 1892-198(). néhai
Karlovszky Gevza. l\:iadótulajdonos 1~s a kiadásért
felelös öz~-. E:~u·lnvszky Ge\'zúné. 1'úrsszerkcszlü:
l\orilsúnszkv (Htú. Sz~rkes;,tiíség és kiadóhiYatali
iroda: Bud~pest. \'III., \ras-utca 12. (Tel.: 139225.). i\legjelrnik: 11elenkt~n!. Elöfízetési ára ncgyedCvrc 8 pengő.

27G
27i
Gyógyszerészi Ertesítö.

:\IeginduFt 180:1. (•yben. Lukúcs IstYán szcrkt•sztéséhen: :iz lH:~H. (•yben lrh:'ll -lli l~Yfoly:unália
h"p. Szerkeszlii: dr. 'I'en1cs\·úr\· Ish·ú11. i.::'iadjn :1
(ly. IIt~lilap, Gy. 1::rtc.silii l;S ::\I: Gyógysz. egyC'~Ílcl!
ldadóhi,·atala. Budapc~st. \'IIL. Bükk Szilúrd-11tc;1
:si. 'fclefon: 1-:114-00. .:\. kiadú.sl>rt felcliis: Dr.
<iaúl Endre. 192:-1. június hó BO-ig hetcnk<"nt jelent 1neg; .klenleg húro1nhe!enk{~nl jelenik 1neg :1
(iy. l·letilappal és a .\lagyar Gyógyszerésszel y:'JJ.
lakozYa. Elöfizetl·si úra a :-1 lapnak cgyiill egy ncgycdt~\Te 7 .50 pcngc'i.
Gyógyszerészek Lapja.
:\z ()JdeYeles Gyógyszerészek ()rszúgos Egyc-

siilett>nek (alknhnazott gyúgyszcrl·szek) hivatalos
h1pja. :\Icgindull lOOH-han: 1HB8-han teh:H :~3-ik
1"Yfnly:nnút t'.·li. :\lcgjelenik h:n·onl:i kl•l.szcr. Fel<>!fis szcrkcszlii: BerkoYÍls J\úroly. Kiadja az ()k!t•\'l'les GyúgyszeréSZC'k Orszúgos Egycsiilele. Szer··
kesztc'iség l·s ki:idc'Jhi\'alali iroda: Budnpest, VIII„
:\épszínhúz-utca '27. 'l'elefon: 1-.fOa-14. A. lapot az cgyesiilct tagjai díjtalanul k:ipjúk. Elöfizel(·si úr n0gyed(;\TC H pt>ngc'i.
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Értesítője.

'.\Iegindult lH:.!5. (~\'llelJ. Dr. :\hí.gócsy-Dic!z
Súndor, dr. .Jak:ihhúzy Zsig1nond, dr. Dt•ér Endre,
dr. Szl·ki 'f'ihor és dr. Schuh'k El<'111ér közrP111iíkiidt;Si'Yel szerkeszti: dr. Liptúk Púl. L\f0gjelenik kl>l-

haY011k1"11L ElíifizPh"si díja t•gy {•\T<' tü Jll'llgii.
Szerkeszl(ist\:- és kiadóhiYala!: Budapest, \'III.,
Üllili-úl '2(), 'I'elefon: 140--'249.
Magyar Gyógyszerész.

i\Icgindult 1H28. szeplcn1hcr ha"úhan - Fclelc'ls szerkesztii: Dr. G:iúl Endre, fiiinunkal;írs:
Erclid):i l)ezsii. l~iadja a Gyógyszerészi I-letilap,
(iy. Ertcsílii t'.•s :.\!agyar Gyógyszerész egyesÍ·
lett kiadóhiYatala: Budapest, VIII„ Hökk Sziiúrdutca 31. 'felcfon: 1-:114-00. A kiu<lúsért feleliís:
Dr. Gaúl Endre. l\fegJelent 1933. évi decen1ber haYúig ,I1avonta kétszer; jelenleg a Gy. lietilappal,
Gy. Erte.~ítöYel YáltakozYa. Elöfizctési úra a 3 lapnak egyutt egy negyed é\Te i.50 pengő.
Orvosok és Gyógyszerészek lapja.

:\Iegindult 19:-10-han. Orvosi és gyógyszcrésztársadahni közlön~-. Szerkesztik: dr. Erdélyi Púl.
dr. Jánossy Gyula. dr. :\Iikó Gyula, dr. Orsós Jenií.
dr. Rex Ferenc l•s dr. Pap iollún. Szcrkesztiisc••;
l~s kiadóhivatal: J)ehrecen, J-:'erenc József-út
'J'clefon: 2H-8B. l\Iegjelenik 1ninden hünapban.
E!<'ifizelési ún1 egész évre 10 pengi.i.

19.

Gyógyszerész Ujság.

l\Iegindult 1H32-hen. l;-eleliis szerkcsztéí: dr.
Fried Ernő. Feleliis kiadó: Búró Schell Gvul:1.
Szcrkcsztüség és kiadóhiYatal: Budapest. IV„- Ft~
rcnc József-rakpart 1U. 'I'clefon: 18.f:-554. :\-Icgjelenik kéthetenkinl. Eliifizetési úra egt•sz l'\Te 1.)
pengö.
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Uj nyilvános gyógyszertárak 1937. évben.

Község

11

Megye

11

jog

11

jognycrtcs

l.

Budapest.

. (179-ik)

Pest

sz.

Szabó Vince

2.

Budapest.

. (180-ik)

Pest

sz.

ifj. dr. Jn!rnbházy Zsigmond

3.

Budapest.

. (181-ik)

Pest

sz.

dr. Abay Nernes Gyula

4.

Budapest.

. (182-ik)

Pest

sz.

Wolf

Pest

sz.

Szele Alajos

Csanád

sz.

Fejes Ferenc z,-1'.fil.n

5.

Budapest.

6.

Nagykan1arás

. (183-ik)
• 1

Dezső

;\ trianoni ~Iagyarorszúg területén 1H37-hen engc<lélyczcll új nyilvános gyógyszcrtúrak szún1a a fentiek szerint 6, és pedig valan1cnnyi
önálló. Nagyka1narúson 1H27-bcn engedélyezett fiókgyógyszerlúr az ünálló gyógyszcrtúr engedélyezésével 1ncgszíínl. .A nyilvúnos gyögyszer.lúrak sz{unn :1z orszúg leriiletén tehút
1395-re

e1nclkcdctt. ~ Budapesten a nyilvános gyógyszertárak szún1a 5-lel liihh,
1nint az elözü l~vbcn, tehúl 18iL
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281
l I ajd úhiiszilr1n{~n y

5
2
2
3

Jlajtlúdorog
I-Iajdúhadhúz
I-:ajdúnúnús

I Iajdúszohoszló
Hatvan

Magyarország egynél több gyógyszert~rral
bíró lcözségei.

lJCY('S

1Iód1nczih·úsúrhcly
lzsúk
.Júnoshahna

A gyógyszerlúrak szún1ának fel tiinlclésévcl.

Abony

~

Aszód
ílaja
I~ al:iss:1gyarn1a l
Balatoúfiired

2
5
3

Csongrúd
Csorna
Csurgó
Debrecen

2

Derecske

Bal1nazujvúros
Barcs
Battonya
Búcsaln1ás
Berettyóujfalu
Bl>kc?s.
Bt'kóscsaba
Bicske

2
2

Dévaványa
Diósgyör

a

Dornbóvúr

J)onyhúd
Budafok
Jjudapes\

Cegléd
Cclldön1ölk
Csepel.

5
2
2
22
2
2

2

Dunaföldvár

4
2
2

2

Eger

(\

5

2
2

2

Elek
Endrüd
Ercsi
Esztcrgorn

:s

;s

Gödöllii

2

liy~nna

2
;,

\)

2

18:{

5
2
4

Gyöngyös
Gyür

Gyula

3
3
2

2

12
5

J.l

.lúsz:ipáli

.lúszárokszúllús
Júszberény
Júszladúny
l\:.ilocsa
Kaposvúr
1\apuvúr

Karcag
Kecske1nél

fi

12
2
3
2

Keczcl

Keszthely
l{iskiirös
Kisk u11félcgyl1iiza

(\

Kiskundorozsn1:1
Kiskunhalas
I\:i_skunn1ajsn
Kispest

a

2
2
2
2
6
2
2

E:o1nádi
E:on<loros

(i

l(örrncn<l

2

I\.üszcg

I\:istelck
Kisújszúllús

Kisvárda

L

5
2
8
2
:1
-!
2
2
2
2

L
Magyar gyártmány!

a kö:zgyógys:zerellátás,

a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.
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Kunhegyes
l\11n1nndaras
!\ 11 nszen l n1ú rl 011
K1111szen IIniklós
I.ajosn1izsc
:\Iagyaróvúr
:\lakó
i\Iarcali
i\Iútészalka
\Tezüherény
:\fczücsál
i\fezökövcsd
:\Icztítúr
i\lélykút
\findszent
:\liskolc
:\Iohúcs
:\[onor
\lór
;'-.'agya lúd
Nagykanizsa
Nagykúlló
Nagykátn
Nagy körös
Nádudvar
Nyirbútor
Nyírcgyhúza
Oroshúza
Ózd

3

Paks

2

2
2

Pfipn

·I
2
11

2
2
2

8
2

2

3
2
3
5
2

2
1il
·l
2
2

2
G
2
2
G

2

2
9

5
2

Púsztó
PeslsZL'H lerzséhcl
Pes!szcn llíirinc
·Pestújhely
Pécs
PilisYürösvúr
Pulnok
Polgár
Piispökladúny
Húckeve

5
2

1-1
2
2

2
2
2

l~úkoscsnba

2

llúkospalota
I~ {1k<1sszent111il1úly

7

S:1jósze11tpt~tl'r

Salgótarjú11
Sarkad
Súrbogúrd
Sárospatak
Súrvúr
Sútoraljaújhcly
Soltvadkert
Siklós
Sopron
Soroksár
Szabadszúllús
SzarYas

Szeged

:l
2
:l
2
2
:l
2
·l
2

3
8

2

Szeghalo1n
Szcgvúr
Szekszúrd

2
:1
8

,~zen!es

Szerencs

2

Szl~kesfehl•r\·úr

8

Szigelvúr
Szikszó
Szolnok
Szo111Lathely
'l'úpiószcle
'l'apolca
'l'ata
'l'iszafilld\'Úr

2
2

8
i
2
2
2
2

"l'isznfíired
'J'nkaj
"l'olnu
'J'(itk,oni!ós
'l'iirökszen tnliklús
'l'úrkeve
Ujfchértó
lljpc~Ú

Vúc
Vecsús
Vész tii
Veszpré1n
Zalaegerszeg
Zalnszen lgrót

2
2
2
2

·I
2
2
11
·I

.,
"

2
·I
;1
2

Ll·zúralotl JH:.17. det'l'illlicr hó l-{·11.
trianoni \1:1gyarorszúg l:J95 nyilvános
közül e szerint li20 egyedüli, i7fi
pedig to!Jbednu1gúval úll községében.
:\

gyó~ysz~rlúra

NERYOSAN
„LABOR"

a legkeresettebb nervinotonicum és sedativum
úllandóan rendelt gyc'igyszerkülönlegesség.

liquor Thiomaltini „LABOR"
Bronchitisnél, tuberculosisnál.

2S5
Azon Yflrosok. községek sz:í1na. ahnl 2
liillli gyógyszertár van, 158. l~s µcdig:
2 gyógyszertár \':.i u 89
3
21
·l

\)

5

lil

(j

fi

7

2

8
9
11
12
13

(j

1-l
22

25
!Sil

Európa egyes országaiban .a gyógyszertárak és
és a lakosság egymáshoz való viszonya
)rszílg, város

Ausztria
• \Vien

!

LílkOs

6.534.480
1.874.130

Bulgária
6.200.0GO
290.000
So!ia
(nagy Sofia
350.üOO

2

2
2
2

1
1
vúrosban, községben

BAJ/:ERCJlX. a megbízható hashajtó
CONT'lfVl.1fU§SBN köhögés ellen
R E C 1f ./8. C aranyérnél

B A Y E R A N T A L

gyógyszertár

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÚT 84. SZÁM

11-1 µ.yógy-1
i 1okst.
szertú- /sz~·rtár hílnyl
lílkó1u csi1>

! gyógy-

221

9.991
8.480

!\ütült rendszcni gytigysierCszct

529*

11.720

*Ehhlil városokhan :~3",
falukon l.JJ a
gylr. sz.
Vl'!(j'es rcndsz.

10.445
6.409

KiHütt rendsz.

654

Csehszlovákia 15.158.782 1450
• Prága
955.000 14V
Briln
264.925
37
Pozsony
123.844
27
Ka·ssa
70.232
11
Dánia
3.730.000
• Kopenhága
770.GOO

337
58

11.068
11.323

!\ütött rendsz.

3.530.000

432
23

8.402
12.391

l\iltiitt rendsz.

285.00U

FinnorszJg
• Helsinki

Franciaorsz. 41.500.000111.000
• Páris
2.891.000 1.230
Jugoszlávia 15.500.000
• Belgrad
2ö8.746
Zágráb
!8;.582
Szabadka
100.063

972
55

3.777
2.350
15.946
4340

Szabad ipar
l<ötütt rcndsz.

3!
13

Lcngyc:orsz. 83.823.0001 3.031
• Varsó
1.232.000 108

l l.!59j Kölült ''"'""··
11.407

I

2S7

1

Ország, város

gyógs-11-1

1

· · 8991 1791576"'
Magyarorszag
· · _ :,O?**
Budapest 1·078 ·3::>7 - Nén1etorsz. 67.218.461 7.200
•Berlin
4.242.501 515
Hamburg 1.129.307 118
Nor\•égia
2.884.000 267
• Oslo
270.000 31
Olaszorsz. 44.200.000 3.300
• Rónla"
I.168.000 !DO
J\.lílano
1.076.000 239
Ro1nánia
18.720.0CO 1.430*
{*Erdéh·-Búnútil
résztJCn

gyúflY-i

Lakos[1 szertá- szertár hanyi
rok sz. laköra esik
1

*a httzi, k1.1toil'iil
5.704 és kCzi gv1r.-kal
**a l!ázi és kato-

5 •338 n1.1t gytr.-lrn.1
9.335 kötött rendszer
8.218
9.510 ...
I0.801 kotött rendszer
8.709
tl
tl
1 azr~~ J ~~r
13.393 s~~.\~a
01
6.147 években ktittitt ·
rendszeré lett.
13.090 kiitütt rendszer

51'.~)

• l:lukarest 1.090.000 136
8.014
Kolozsvári· 120.000 20
Nagyvftr~d
90.000
20
Te1nesvar
11 .roo
26
Chisinau
100.0 0
16
Braila
I00.000
16
Ploesti
9ti.0110
15
fassi
!Só.OOO 24
Cernauti
125.000 22
Arad
79.0011
18
Brassó
53.ooo
14
;
1
Svédország 6.2„7.0f0 413
15.174' kii!ütt rendszer
1
13.fiOO
• Stokholm
544.000 40
5.5,!3
szaba~I"
Svájc
4.157.350 750
• Bw1
121.183 20
4.GGO {kantonahs)
Zürich
318.981 1 80
Az adatok az 1936. illeh·e 1937. évről szólnak kivéve
Lengyelországot, 111elynek adatai 1930_-ból valók. lv1agy<1rorsz<ig lakóssága az 1936. dec. 31-1, Budapest l?,kóssága addig az 1937. jún. hó végei adatokat nn1tat1ak.
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A trianoni Magyarország gyógyszertári
statisztikája.
;\z :i!úhhiakhan iisszl'úllitolluk a trianoni ht."ke·
kiilésst.•! HH'ge.sonkiloll hnzúnk gyc'igyszerlúri s\alisz·
likújúl. a !t•grl>gihli idiiktiil kezd,·t· 1n;10. \'l•géig. ;\
h111ulsúgos stalisztiJ,a
t.•lsii
ro,·atúhan az 1>yszú1nuk
\'anuúk felliinll'l\'I',
l'l.síiut'k ln~zúrölag az 1800. [·,·
\'l•géig, utúna pedig liz é,·t.~nld~nl, az 1801. Í'\' clejéliíl
:1;•. 1810. éY \'t'gt~ig, 1najd az 181 l. t'•y elejt"lül az 1820.
{•y Yégéig {•s így lu\':Hih, l'gt"szen lll:!O-ig.
:\ 1násodik
ro\'ala a n1ai ~lagyarorszúg lerük•tl·n az é,·tized ,·égén
,·olt lakossúg szúuiút tiin!eti fel. :\ hannadik rn,·at az
illl!lÖ é\'lizedhen, az ulo!sú é,· \'t~gl·ig alapított g_y1'1gy.
szerlúrak .szú1nút tartahnazza: a negyedik az é\'tizcd
Yl•gén fcnnúllolt gyógysz(•rlúrak szún1úl; az ötödik a
gyt"igy.szcrlúrak .szúzaléko.s
szaparodúsúl az é\·lizcd
alatl, az clöz()lcg fennállolt gyögyszcrtúrak szú1núhoz
Yi.szonyitn1 l•s Yl-giil a hatodik az é\'lizcd Yégt~n :1z
q.;y gyögy.szt•rtúrra l'Sc'i lako.ssúg .sz{unúl !artaln1uzz.·1.
„\z 1021-:Hl-ig 11.·rjl'dií t;Ylizcd alatt e .szerint ;it.n
szúzai(~kkal, Yagyis esaknen1 egyhannadclal
szaporodott az előzőleg fennúllott gyfigyszcrtúrak sz(1111a {~:-;
t'gy gyógysz1•rt1írra 1núr <'.sak lii8·t lélck.sz{un cselt,
:1zaz felényi, uiiul 50 esztendővel ezelőtt:

1 Évs'.'á-mok

Lakosság

11

~: ;~grégibb r

folyamán
cngcdélyezclt
1gyógyszartáJnk
[
sz;\ma . _

1821--1830
1831-1840

jl

szcrl<i.r:1k

1

,._1

')

80
99

?
IY
27

1

ií

40
40
5,011.775 1;
5,329.716 .
6,Q',9.238 1
6,t550.132 i
7,606.971 1
7,980.153 '
8,683.740

Az egy

"'
cr.
"'

!iZáma

'

1

'·

"'I

!1 g;·ógyszerf;i1ra cső
lakossúg

-~11~=

1

1

18H-185011
1851-1860
1851-1870
1871-1880
1881-1890
ISUI --1900
1901--1910
1911-1!120
1921---1930 ,.

szcrtnrnk ,!
száma
i!

A gyógy-

számitnah
11
sz~porotlása 1
szazalckhan

"ji

idöktül 1
1800-ig 11, nincs adat ;
ICOl-1810
1

1811-1~20

Az évtized i
''égén fcnn-11
állott gyógy- 1

Az évtized

szánta az
cv1
~izedenként j évtized
végén

11

36
29
52
72
136
159
153
127

/i

d

/!

11
1

"

l.!i

:JI()

i'

11

1!

.

125
165
206
242
271
323
395
531
690

2:1.8
27.3
31.8
24 1
17.5
11.9
19.1
22.3
34.4
29.9
22.2
15.1
31.9

/1
11

il
/1

·I
1

11

843

1

970
1280

i
I'

::
i!

I!
11

/1
11

•I
11

')

.

?
?
?
?
?
?
15.516
13.493
11.317
9.[.28
9.023
8.227
6.784
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Magyarország fiókgyógyszertárainak jegyzéke.*
A 11 !;'ílff!/Ófl!JS= e rl tÍ r:

111 t!(J!Je:

/i'i úkgyúyy s:e rl ár:

Aha
Aes
H:1lalonboglár
llalalonföldvár
Ualatonkiliti

Ft·jér
l\on1úron1
Sotnogy
So1nogy

Súrkcrcsztúr

l~alnlónszcmes

Bihartorda
Jludapest III. !1-L korona
1Csí!ny
•Csetény
J)crccske „Őrangyal"

Son1ogy
Son1ogy

Bihar
PPsl
Jlc\'l'S
\'eszpn~n1

Bihar
~ )e,·ccser „Sztháromság" \'cszprén1
'Di(isgyür ,,rvJegváltó"
Borsod
l~ncs
:\haúj
Ftildes
lfajdú
Ilt·rcegszúnló
Bú cs

J Jt•\'CS

JJC\'CS

„lú11osl1úza

Vas

Júszszcnllászló
Kúl

Pest
fIC\'PS

l\t~ll1cly

S1nnogy

'i· ;\

g

Gönyü
Balalonlell1~
Kőröshegy

n:lintoní1jhely
llalnlo11sr.(1r!oizÜ

Nagyrí1li{!
Budapt•sl l\!argilszigct
Hort
Súr
I\ony{1r
So1nlószüllüs
J-Iátnor
Forr(J
Tctl>llt•n
Dá\·(Hf

l'ély
Bügülc
Sznnk
EnHítelt•k
J:a lalon1núria

fiúkgyúgy.szerlúrak a gyúgyszerlári cín1jegyzékiH'll i.s fel Ynnnak sorolva.

1..-:iskiirc

J[ t'!J!ft':
J le\·t·s

J•'iókyy1íuys:crtúr:
Tiszabura

, 111 !J<l[f [i 1Íy!f s: I' rl rí r:

!\únv

Gyür

Győrsih'ényhúza

l\iirÚshegy

Sn111ogy

J,:lkÚt'Sa

So1no~y

l.engydtúti
\Ít'dgyescgyl1úza
Nagyatúd
:-ragyl(u1g
Olaszliszka
Nú1lasd!adúny
N:'tgúes
()Jaszliszka
Úzd

Su1nogy

Balalonfü!tivúr
DrúYaf1ik
Fonyód
l\Icdgyesbodz(1.s
Lúbud
l\islú11g
Erdiihényc
SúrszenlÍnihúly
'förükkoppúny
ErdíibC-nye
Sajó,·úrkony
HPesk
NagykoYúcsi
Snrud

Jlnr{ul

l 1t•slhiclegkúl
Poroszló
Hétsúg
Hicsl'
Siófok
Son1ogyYúr
Szilasbalhús
·1·isz11núni1

Arad

So1uogy
Ft~jt~r

Zt·111pll,n
i:i·.i<~r

Stnllugy
Zen1pi1~11

Bor.sod
!leves
Pesl
Heves
Nógrúd
Zeu1plt!n
Sotnogy
So1nogy
Vesz1n·l•n1
J-Ic\'es

\ · :'1111usgyürk

ill'\"L'S

/'.;ilaszenlgrót

Zala

Diósjenő

ZcnlJJlénagúrd
Siófok~Flirdőtclcp

Ga111ús
Dég
Kiin1\ii
Adúes
Znlahér
ŐSSZ('S(~Jl:

45.

·~
;:;;
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Megjegyzések a nyilvános gyógyszertárak
jegyzékéhez.
Alt:sul (Fejér ni.J Fühcrcegi udYari gyógyszcrlúr.
Ercs.lctileg BicskP fiókja voll, 1895-bcn anyúsílollúk.
Alsósúgi gyógyszert úr l H.'J2-ben úthelyeztctell Celldön1iilkre.
l~ajaszenliYú11ró! a .. Szent
Lslvún'· gyógyszcrtúr
19:J3-hun úihelyt~ztclell Baja vúros teriilctén•.
Búlya (Pest ni.): régebben Fajsz fiúkj:i volt.
Beled (Sopron ni.): lulajdoJJosa, llé111a11 Béla ni.
kir. konnánytanácsos.
Besscnyszög (Szolnok n1.): régebben Zngvvar0kú·;
fiókja volt.
..__
lll'.késcsa!Jn, „Sas": alapítúsi t:~vc isn1crel!en, 182:>ben 1núr ft•11núllot1.
Bokod (I\:on1:íron1 111.) 1888-ig a tatai \·úrosi "YÓ"Ylúr fi1jkja volt. ekkor anvúsítottúk.
b.
M_
Horsodnúdasd: 180ü-tiíl 1907-ig ()zd fiókja Yoll.
ekkor :inyúsílollúk.
B11d:ipesl. lsl<•nlu:gy, Ec·i\,·ös-út ·L. „:\IúlYÚS kirúh···:
188,)-liil
lSÚ~i-ig a „:\Iagy;1rorszJg y[·d:;sz.
szo11y:1·· <'ÍIHLi hudapt•sti gyügylúr fiökjn Ynlt.
<·liknr a11y:'1sítollúk.

Budap<•sl \'. ker. .. Sziiz ~lúria" (Zoltúu) gyúgytúr
.Júzs<'f fiiht>rct•g udyari szúllítójn.
Budapest. \'., „.lúzsl'r fiihc·rcf·l·(· gyógytúr tulaj~
donosa \Yoll'f J)pzsii Ill. kir. konn:iny~
lanúcsos.
Budapest \~I. ker. „()ktogon" gyógytár tulajdonosa
dr. Ga:il Endre, volt népjóléti ú1l:nntitkúr. A
gyúgytúr 192'.:!-hcn hclyezletett úl a hutlai
.·\ttila-körúlról.
1936-han a 'I'crl~z-körút 12.
szún1 alól 'I'erl·z-körút ;1. szún1 alú helyczlctctl út.
Budapest VI. ker. „Kereszt" gyúgylúr: Bayer Antal
nL kir. kor1núnyfötanácsos.
Bud:ipcst VII. ker. ,_-Kereszt" gyógytúr tulajdonosn
dr. llaas ~Iiklós, gyógyszerész és orvosdoktor.
Budapest VIII. ker .. ,Szent szíy'' gyógytúr 1905-hen
helvezletell ide a hudai várból.
Budapc~t Vll L kt'r, „Csillag" gyúgylúr lttlaj<lonosa
()rk<"ny Hugó 111. kir. kor1núnyfiítunúcsos.
Budapest lX. ker ... .Jó pásztor" gyógytúr tulajdonosa dr. J)c·Pr Endre ni. kir. kor111ányfötan{1csos.
Cellclön1ölk, ,.Isteni gondYisell~s" gyógytúr 1932~ben
hclvezlclett ide Alsósúgról.
Csahre1ldek, „Szent Lúszlú"' gyógylúr lHOl-ig Sii1ncg fiókja \'Ol l.
Csornn ... Ktisas" gyógytár tulajdonosa
Jladnc<·r
.Jenő 111. kir. konnánvlanúcsos.
l)ehrect•1i. „Kígyó" gyógylár tulajdonosa ~lihalo
\·its .Jenii ni. kir. korn1Ún\·fiítanúcsos.
Dchrcccn, „Núdor" gyógytúr . túrs!ulajdonosa ,dr.
Sztankay Aha egyctcn1i 1nagántani1r.

204

J)orog ... Szpnt :\fargit" gyügytúr
fiók i:i Yoll.

Dunabofi~lúny,

Hll:~-ig

„:\l:tdo1111a" gyógylúr

Bajna

lUO;) -lHOi.

'riscgrúd fiókja volt.
Dunakeszi, „Szent i\Iihúly" gyógy!úr 190-!-ig Póth
fiókja volt.

Eger, „i\Iagyar király" gyógyszcrlúr társtulajdonosa dr. 'I'auffcr Gúhor gyógyszerész, iigyv(·d

(~s orszúggyíílési képvisclií.
Egyek, „Isteni gondviselés" gyógytár 18H5-ig 'I'iszacsegc fiókja volt.
Eszlergo1n, „Fekete sus" gyógytúr hcrccgprin1úsi
111cgyei gyógyszert:ír.
Etyek, „Isteni gond\·iselés" gyógylúr lHOö-ig Söskút fiókja voll.
Fok!ii, „Isteni gondviselés" gyógylúr: ItHJa-Jn1n crigúltúk. l8~Hi-ba11 Uszódra helyezték át és 189ihcn Foklíí fiókot kapott. E jog elt:,-ül!, 1nirp
Fokliit 1ninl ünúlló gyógyszertúrt engedélyez-

ték.

Forró. „~lagyar kirúly·' gyógylúr, lSGS--·-192-L ünúlló Yolt, 1nosl Encs fiókja.

u

!.
Magyar gyártmány!

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

\'alószínülcg
Egerben
Gyöngyösre.
·
Gyiír, „l\[egváitó" gyúgytúr, 1030-b::n; állíto~ták f~l
a jezsuitúk és 1í94-hen n1cnl at 111aganlttlaJdonba.
Gvör-Núdorváros, 19:13-ban helyeztetett ide
~ Györ-Szaba<lhcgyröl.
llajós, tulajdonosa: !\Inrtinovich József ni. kir.
kormánytanácsos.

I-Iatvan, „1\-Iegváltó" gyógyt:í.r: I-Iatvnnban a l(?pucinus atyúknak volt nyilv:í.nos gyógyszert:tr~k
17 ,!9-1788-ig, a1nikor a rendet .J ózscf csaszar
111egsziintette, a I-Ielytartótaná;s. a gy?gyszertúri jogot 1ncgyonla és a ha_losag hczaralla_ ;1
gyógyszertúra!. J)c 1nég ez cvhen IIev:s varInegyc alispúnja kt~zigyógytár cnge<lclyt ad
J·Iovatovszky Zsign1ond gyöngyösi orvosnak.
_ „.;,1cgv'tltó:'
n)'Ó(•i·lárl
1845-bcn,
!Hifi.
sz{un
<
0
0
•
•
•
:dalt, a J-Jelytartótanúcs. 1111nt sze1nel_yJogol
adon1Ún\·ozla Gürtlcr .lózsef gyógyszeresznek.
1-Iegyfalu, „Szenthúron1súg" gyógytúr, 189fi-1898.
Sárvár fiókja volt.
I-Iejücsabn, l\Inrtintelep, l. alúbb l\Iartinlelepnél.
Iszkaszentgyörgy, „i\ngynlH gyógytár, Csórról helyeztetett ide.

l\áhnÍ1ncsa, „fifagyar korona" gyógytár, 1913-ban
helyeztetett ide Szulokról.
Kúpolnúsnyék, „\rörösn1arty" gyógytár 1897-ig
:\l:irlouvúsúr fiókja volt.

2H6
h.t·t·sl_"'lll~'L .. Szt•Jl Ih:'1 ron1sú:.(' gyúgytúr.
alapi !:isi
l'\.t' 1snu:rcllc11. dc 17-lO·he11 n1úr fennúlloll.
Kf'ntecsl'. .. Kígyó" gyógy túr. J 8H·l-hen helvczlcll'tt

ide Xyirhogdúnyból.
·
l\t·szlhely, ,.Két oro.szlún„ gyúgytúr. aiapílúsi év{'
is1ncrcllen. de 17·!5-hen 1núr fcnnúllott.
J\ rasznok vajda. ..Angyal·· gyógytúr. 189;)-HH-I ia tl
Nagyida fiókja volt.
Lengyel, „Scgitö Sziíz J\Iúria„. 1910-19:J:L 'l'<'Yl·I
fiókja volt. 1H:!-l-hen :invúsittalotl.
.\Jajs. ,.Segítc'i Szliz .\Júri:i„ . gyógylúr, J-linH•shazúról helyez!t~l<·tl idP 1H2n-ht•11.
.\lartin lelep, 1H:·l-l-IH~ll küzigazgatúsilag 1It•jiicsal1n
helyeit J\liskolchoz c.salolla~oll. L. oll.
\agykúta, .. Szcntli'lek„ gyógytúr. rt>gehhcn 'J'úplóhicske fiókj:i volt.
i\'agylúng ... :\Iagyar korona" gyúgytúr. lH'.!:1-ig l\úloz fiókja volt.
:'\ agyoroszi. „Gnntlvisc•lés''. 1H25--:-19;1:1. nl'tsúg
fiókja volt: 19:·l4"hcn <lll\':ísílollúk.
\agyszénús. „'.\Iagyar király'' gyógytúr.
189·! 1897.ig Ciúdoros fiókja volt.
\y1·rgesújfnl11. „Szent Lajo!-i" gyógytúr. 185:1-lian
Piszkl~n· <·ng(•dl·!yezlt~k: idt' 190~·-hcn ht•l YPZték út.
.
?\yirúbrúny. ..!.Iegv:'1ltú" gyúgy!úr. 1H2·!--192D.
Nyirat·súd fiúkja voll. IH30-J1a11 :inyúsitottúk.
:\yirkalúsz. „:\lcgrúliú" gyúgytúr. IH2:.!-ig 2'\yirbakln fiúk.ja volt.
< llaszliszka. „~lagyrir koroun" gyógylúr,
18H9-ig
'f'ull's\·:i fii'ikja \'td!.
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Pitpn ... .\leg,·últú" gyóg.ylúr, lulajdonu.sa l~arlovilz
Adolf. HL kir. konnúnvfötnnúcsos.
Pusztaszabolcs. „Hen1l·ny" iyógytár, 19a0--,1 U:l2.
Adony fiókja \'Oli.
Húko.skere.sztúr. „()rangynl" gyógylúr . .József kir.
herceg udvari szállítója.
Búkospalol<i. „Zrinyi Ilona" gyógytár. tulajdonosa:
::\lüller ,.ihnos ni. kir. konnánytanácsos.
Hicse. „Szent Lúszló;' gyógytár, 1925-ben helyeztetett ide Ze1nplénagúrdról.
Súrszentinihúly: nz 1923. é\'i jognyertcs 1H27-hcn
lc1nondol! a jogról. 1nelynck helyébe. anyagyógyszertúr helyett, 1928-han ':\ údascllaclúny
fiókjakl·nl engedélyczll•k.
Súrszcnlniiklús, ,.Szent :\largil'', lH:J-l-ben úlhely1·ztctcll Súrbogárdra.
S!ll'\'Úr. „?\legvúltó" gyógylúr. lul:1jdo11osa: Eüry
'ril1nos 1n. kir. kortnúnylanúcs.
Szajol, „?\lcgv{dtó'' gyógytúr. Tisz:ipiispökihiil helveztelett ide 1ua:l-han.
Szegl;alo111, „Kígyó" gyógytúr. régebben helyezlctetl icll• l~örösladánYhóL
Szl'rencs. „Isteni gondv.isclés" gyógytúr. 1741-lien
1núr adús\'étel túrgyúl kl·pezle; alapílú.si (~\'<'
isn1cn•llen.
Szigt'lvúr. „Jfagya·r koron~1" gyógytúr. rcúljogúnak
1897-l.H•n isn1erték el.
SzilasYúrad. „l\-lagyar korona" gyógytúr, Búufal\'Úll
fiókja \'Olt, de tulajdonosa beszüntette.
'J'aktaharkúny, „l\Iagyur korona" gyógyt6.r, ~legy~1szliról helyezlt?'lf'tl idt~ 1~)·2:1-han.

298

29H

'l'i.szndo!1, .,Scgilség" gyúgytúr, 188-1--- 18\l·l-ig fibkgyljgyszerl{tr volt.

'!'okod. „Búnya" gyúgytúr. 19'.!:-1-han hclyczlcll'l I
ide Súrisúp-Annahúnyúról.
Ujhartyán, „Isteni gondviselés;' gyógylúr, I\:akncsról hclyczlclctl ide.
Üllii, „Szenl Ilona;' gyóg~·túr, 1898-ig \'ccsés fiókja
volt, kl~siihh Jc111onclús folytún 1negsziinl. 190·!ben niint önúlló, újra engedélyeztetett.
Vizsoly, „Szent Anlal„ gyógytár, 1927-ig Garadna
fiókja volt.
Zagy,·arékús, ,.Szcnllélck" gyógytúr, régehhcn fiókja voll Bcsscnyszögün.
Ze1nplénagúrd, Hicsc fiókja volt, dc. ·úl1nc11ctih•g
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l. I\.iskunfélegyh:í.za.
Hadhúz. l. liajduhudház.
l lajdunúdudvar, 1. .Núdudvar.,
l lajdt1Yá1nosp{~rcs. 1. \'ún1os1H·rcs.
Halas, 1. Kiskunhalas.
l-f cjöcsaha. .\Iartinlclep. l. .\l i.skolc.
llin1cshúza. úlhelyczlelett .\l:lJsrn.
.Júkóhahna. l. .Júszj:í.kóhahna.
JúszkcrekcgYhúza. 1. l\erekPgyh:í.za.
I\akucs. útl;clYczlelel! L'jharlyilnli:1.
h'.alúz. 1. Buch~kalúsz.
Karús~. 1. NYirkarúsz.
KclenY61gy. 'i. Budafok.
Kenese. 1. Balalonk<.'lll'S('.
Kiscell; 1. Cclldö1nö!k .
l\öveskúl. !. Salkö\'cskúl.
I .:ichúza. 1. l\iskunlachúza.
Lakitelek. 1. Kecske111{·t.
.\Iadaras. !. I\.untnadaras.
.\Iagyarszo1nl1a 1hr·l~·. ! . Bakony.szl1111ha 1ht!ly.
.
'.\[artintelep. 1. J·lc',jt'icsuba.
.\lcgyaszó, úlilelyezll'!ell 'l'akt:1hal'ka11yra.
.\fezlltarpa, 1. 'l'arpa.
.
0.;'agyhajonl. 1. Bih:ir11agyha.11)1n.
:\agylúng. 1. Soponya:
:-\agvpcrk:lta. l. Perknta.
:\ú;1·ús, l. J.Iajclunún:'is.
:\cígrúclkúll<i. J. 1\úlló.
Nvirhakta. \. Bnklalúrúnthúz:1.
(Úlo1nhövúr. J. })01nlióvilr.
Pnu 11 on hal 1;1:1. l. (; yií rszPn 1111ii.rl o 11.
P~tlaj. 1. D11n:1pa1aj.
Ft~lcgyhúz:i.

Otmutotás a gyógyszertári helységnevek
kikeresésére.
Agúrcl, lásd Ze1nplénagúnl.
Alhcrli-frsa. 1. :\ll)(•rli és kiiliin frsn.

:\ln1údi.
Alsósúg.
.-\púli, l.
:\hrúny,

l. B:ilatonnhniuli.
1. Csanúdapúca.
.Jászapúli.
!. AlsóúbrúnY.

llajasz~nlisl\'ÍUl. álhel;·czlelcll Bajúra.
Balatonkiliti. L Balalonujhcly.
lJaranvaszabolcs. 1. '.\Jecsekszabolcs.
Baran~·aszenllörinc. l. Szenll6ri11e.
Búcsn;::ularas. l. '.\Iad:1ras.
Búcs\·askút. 1. \raskút.
Bánfalva, 1. G:'icloros.
Bánhegycs, 1. NagyLúnhegycs.
Iliharudvnri, 1. Súrrétucl\·ari.
lloglúr. l. Balatonhoglúr.
t:sillaghcgy, l. Békús1negycr.
Csokonya, L Erdűcsokonya.
Csór, áthclyezlctett Jszkaszl.'11tgyiirgyr1•.
I )orozsrua. l. l\:iskundorozsn1n.
Felsősúg, l. Si1nasúg.
Erzs~ht'ffalY:i. l. Peslszentcrzs1."hct.

1'
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Pcstcrzséhet, 1. Pcslszcntcrzst."hel.
Húcpclrc, l. Ujpclre.
Bl·kús, L Zagyyarékús.
Höszkc, 1. Szeged.
Sú111son, L lf:ijdus.í1nson.
Súrisúp-:\1innli:í11Y:i. úlhpJyczye Tc1kndr:1.
Son1ogyk()tl1cly. i. l\éthc!~-
S1>pronn1ih{1lvi, 1. :\Ii11úJy{_
Snroksúrpéle~·i. 1. Pesls~entin1n·.
Szekcs(í, 1. I)un:tszekes(í.
Szcn1es. 1. ll:tl:iionszt•n1(•s.
Szentgr1jt. 1. %:daszenlgrüt.
Szcn tj ú nos. 1. :\[ 1 >son szl'n ! jú nos.
Szcn!n1úr\011. 1. Civlírszen.l111:'1rlo11.
Szohoszl{i. 1. 1 [ajd~1szohnszl6.
SzciYúl, 1. llajduszoyúl.
'J'atalÓYÜros, 1. 'I'<'>Yúros.
'l'é!(.n~·.

l. ?\ngv\€~!1"11\·.
'J"iszaalpúr. !. _.\Jpúr. ·
'!'isznpolgúr. 1. Pnlgúr.
'J 'iszapiispi°1k i. :'i ! l H·] \"t'Zll'lt·\ ! ."\z;1_jc dra.
l.dYuri. !. Súrn"tud~·nri.
l~gra. l. Hihan1ur:t.
! "jszt~gcd. !. Szef.:t•<L
l 'jszüny. 1. l\0111tu·o1n.
\·arsúny. 1. Ycszpn~HJ\'ars:'nn·.
\";iskúl. 1. Húcsvasklil.
·
\ •:'1 rl; o n ~" 1. ·ri.sza ":i r k Oll Y.
\"(1súrll!'iykutas. 1. ! li'>dll;('z(i>·(1s:'1rli,·Jy
\'(•ri'ic{'. 1. :\c'1grúd\'t•n'íce.
.
\'iiriisYúr. L Pilis\·iiriis\·úr.
Zuu1úrdi. \. llalalo11za1núnli.
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Magyarország nyilvános gyógyszertárai.
(Az nd:llok sorrendje ez: 1. ;\ hQlyi.sl>g; 2 . .:\
nH·gyc; a. A lnkossúg .szúrnr: flZ in;10. é\·i népst:Úlll·
lúlús szerin!; -1. :\ gyúg~·szcrlúr círnc és ha reúljogt'1, vngy fiúk, Pnnek f('ltiínlt·!ése; fi. 1\ gyógy~
szl!r!á1· adqn1ún_vozúsún:1k f\·c; 6. :\ tulajdonos é~
nz esetleges l>{~rln, vngy kt•zt•lii nc:vc>. 7. ZiirójclhC'll
az csctll!ges észrc\'(~telek.
.-\hol liihh gy<'1gyszcrtúr van. a 111egyc <'~s a
lakossúg szún1a csak :iz clsii11él van feltiinlel\'c i·s ezekben ·1 ht-1\'isé•'t•ldil'n '1 "\'Ó"\'SZC'rlúrak ('ll·

g~·df·l.yezésiik, son:{'l;d~'~J>t·11 Y:,1111~:-tk :-o.fl'l~·l>Yc
U6vidílés1•k: h = hl·rlií; k = k('zc\ii; üt.

iizc1nlúrs; r = rcúljogl1; gyr '"':: gyiikiisrc:'tljogú:
a szc1nélyjog nincs feltiinle!Yc.
:\úa (Fejér), l. 40U7, ()r:ingyal. ISH::i. Sc/i!'ffft•r Anlaf (Fiókkal Súrkcreszlúron).
.·\baújs:únlcí (.-\haúj), 1. ·li'·la, Fchl·r kígyó (r.)
1812.

'.\IL•ist>!s In"n. k. iiz\'.

_l/1•is1·ls J/i/;lúsnl;

Tel.: 14.
Aln1újs:á11/1í :\[:u.lonna. 192'.I. S:alay Jli!uíly.
:\hríds:al(ík (Szolnok), 1. Í·IG:I, '.\fagyar koronn,
187:1. l\1·rll~s-: 1~·r11íí /sfpán,
:\bony (Pt•st'!. 1. lfi.0;)7„ Sz(•nl Is\\·ún kirúly. 1910.
!'erényi Uy11la. ·rei.: :J-1.

j
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:l'1011y_. Hetnény. (r.) 1824. E111hcr lestvérek, k
l~rnber Béla. "l'el.: 25.
Abony, Z\Icgváltó, l Hao. Cscnlic:::.ky l:riyycs.
Acsa /Pest). 1. 1280. :\Ieg\'últú, 1387 . .l11s:kó Gyulu.
.·\tliíc,'i. (l·Icvcs), 1. ·1100, :\lcg\·últó, {f.) 193;). fli/1':
t::::.uppon Antal, k. ,)'::alHí lsluán (Vútnosgyörk
fiókjai.
Adony (Fejér) 1. -l2GO, :\Icg\'últó, 181H. \'11jd 11

Gyuln.
Ajka (\'cszprén1), 1. 280-1, Hc1nény. 188:1. Tr1·.rler
.lc116, h. /)e11('CSt'ri Sándor.
:lloy (Pc.•st), 1. 3015, Kincse111, lHl l. 6::t1. dr. <;t·rh1•rf
Otlriné. k. /{fr)s:: /{<ifnuin.
Alap (Fc:jér). 1. 3150, Őrangyal. 1Hl5. Geruely~.Jcnií.
:tll>ertfafua (Pest). 1. :J:Jal. :\Icg,·últó, 1918. flf'res:::.ft~ly János. 'l'cl.: Bp. 2-„ ··588--G3.
~
:llfH·rfi (Pest). 1. -l29:1. :\Il'gYúltó. t9aO. Solyrnnssff
.!rinos.
AlcslÍ/ (Fejl·r1. l. 17Nl . .lúzsef !lúdor. 188'.!. (,'11rk11

:Írpád.
Alyyii (C:-;ongrúdL 1. ;18;io. ls!eni gontlYisclés. 11)2;).
.l/rí:1·s f:'l1·1111!r .
..\Ifiúr (Pest). 1. -1802. (}rangyal. l8H2. Pf:ii<'Z l\:d111ún üriik. b. Cst'fká .ló:.'H'fllt;.
Als<Írialu1s (P(•si). \. 258·L Hen1l~ny. t8:HJ. cl:P. F,ínU[f!/ .':lrí1ulr1r11<;. h. Csonti S:({/ni f,rí:i;:.ló.
.
:llsr)nénH'<li (Pcs!). \. ;"i;"i:-l7. :\lngyar k1ral:;. 1Ul11.

Pr•rinycr .lrí:scf.
A fHl[f!J (Szahoh·s). l. 2'.!02. .Sz1·11 l
!.ú •,z\1'1. 1\1'.!..J.
.o...·:1·11fif'<in!Ji ./1·11r'í .
. \f1tÍ!/al11t1 fCs:in:'1d1. 1. ;,;)81. lsll·ni go1Hh·is\•ll""·
!~8;"1. f.uf;(ÍCS {,rís:/rí (Fi1'>J.:k:il :\I:1gyan·'i~tll:'t1lnn)

805
Apc (Hc\'t>s). 1. '.!H.J:ll, Isteni gou(h·iselés, 181tHl. H.1•ss·

ll'r rryula (Fiókkal .Johbágyinj.

:lpo;taa (Pest). l. 268i. Kossuth Lajos, 190fi. Ht•, lényi Dénes. h. 1-~rtroyó 11/ária.
„ls.:ód (Pest), 1. 5;)00, i>.lugyar kirúly
B11rqt'r Zoltán. ·rei. 1 i.
:\.'i:úr( Isteni gond\'iselés, 1H22, Perin

(r.),

18:if) .

B(~la,

·rei.:

'>'.--J

.ic;· (Kon1úro1n), l. H251, Szentlúil'k, 1872, Gaffl111{)(Js f{áfnuin (Fiókkal Gönyiin).
Adánd (Son1ogy), 1. 19:32, Őrangyal, 1882. Jl/r1to/c.r;11
fsfuán.
..Í/1110.wl (Bihar), 1. 232:1, Kigyó, 1906. Dof>sr1 Sándor.

IJabócsa (So1nogy), L 28G5, :\feg,·iiltó. 1874. Dra<>kooich Gé:a.
Hadacsonyto111aj (Zala). 1, 2H5fi, Angyal. lHt 1. /!11s::ár f(ároly.
(Bács). L 25Hil5. Üd\'özítö. (r.) 1788. ii.:1 1 •
Looassy Odii1111é. b. lFcber Dénes. 'l'el.: 1~-:-!t>.
naja, Szentháro1nsúg, 18:!3, Gyarrnnli E111il, iit. é"
k. f\ásn !111rc. 'J'el.: 1-8H .
Unja, Szentlélek, 1870, Dr. ,l/akr(ly Lás::/lí. 'ft>!..
Uajn

1-23.
Baja. /{eres:!, 1885. (;eiringcr János dr. Tel.: 5-50.
íiaja, Szent fsl\':Í.n, 190:1, Görbe Gy11/(I örök. h. l'riradq Lajos.
,f-Hr1j11n' (Eszlcrgo111). !. 2188. Isteni gond\'isclt>s. 188-1.
özv. Korctkó CICzúné. k. Riliera Zolfrln.

llakonyszon1bathelu (Veszprén1). 1. li91, i\I:ulonn<1.
1.9tH. S:ciberliny Ferenc.

306
H(lkfolúránthá::a (Szabolcs°). 1. :244H. JlegYúltó (r.L
1888. il:::i1 . .!ánr1. f,ás:::l<í11(~, k. r.aál Béla.
lfr1!r1ssayyar111at (Nógrúd). L 11551. 7\Iugyar korona, (r.) 1819. Uclnnnnn l?rík11s. 'rei.: 4-L

/:dlassaayar111at, Szcn!11"k·k (r.). I80·l. niichlrr .lt'11ií
Tel.: iii.
Halassagyar111at 1 Szent .-\ntal. lH:lt. l\iJha/11111 Elek.
Hrllalonalnufrli (Ye!-izprl·1n). 1. I8a;i, Ba!alon. IHI-L
'Foll11cr Li1nít. 'J'e!.: -l.
Hulatonboyhír (So1nogy). !. :21H!J, Boldogsúgos Szii1.
Jiúrin, 18Hl. Siírlory f,„jns. (Fiókkal Balaton~

lcllén.)
Hr1lalonf6kajcír (Veszpn"1n), 1. :ZOIS. ·rund, IHO:!.
f,l'hrer Alfn'd. (Fiúkkal Lepsényht'n.)
B(/lafón/öldoár (So1nogy). ·l. :S'.Z7. Isteni Go11dvisl'lés, (f.) 1909. Tr111<Ícs Gy11/(I iíl"i"lk, (l\öröslu•gy

fiókja).
/Jalafonfiired-/iinlii (Zala).
()ruszlún (r.J. l 7H7.
ii:::v. Orbún Í[!IHÍCllÚ l·s ./. /\-11/l(ÍCS núlrt, k . ./. /\uvúcs Béla.
I:alalo11-/iirl'd l(l/ti,. 1. :lt-IU. \It'gYúllú, Ul2il, Takrícs
János.
/1rilalo11!.-t·11cs1• (\'eszprl·1n). 1. '.(~;Jn. Csillag, Ul!S.
S:. Tríth f\1íf111rí1111t; s:iil . .\'t'11u1·i \'i/11111. k. S:::.
Túlh l\ál11HÍl1.
Hfllafo11ki!ifi (So111ogy:), l. :>180. (Jo1Hh·isell·s, 1\J2!i.
Suj<ins::ku .ll"nií dr .. b. Hofit.\· .f1"11ii. (Fi<'ikk:d llal:1tonú jhclyc11.)
/Jrrlatu;ilelt"c (Soinogy), 1. 21-17. Boldogsúg<is Sziiz
\lúria (f.), 1H2Sl. ".•·irirlory L(/jos (B:datonilog\(l;·
l"it'lkja).
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Jlrt!a/1111111<íria (Son1.ogy). l. 850. Segitö ;\{ária (f.),
1H28. Bol1·111a11 l:'!Jn Lajos (I\l•lhely fiókja).

I:olalons:árs:::á (So1nogy), 1. 1-!-Hl, .-\ngyal (f.), 1930.
f'cíbry Odii11111• (Balalonsze1nes fiúkja). k. Fúl'r!J

Od6n.
(Son1ogy), l. 1011, Angyal, tn2:2.
f?rifJry Odö111u; ,„·:::iii. ko11ús:::11ai Csutak /:.,'dith.
(Fiókkal l~al:ilo11szúrszón.)
/Ja! al o 11s: e11 t !J yii ry !J
(St nnogy) , 1-l '.Z·!. Önt ngya l,
1807 . .'~)1uíry .fc11lJ.
!JalatonlÍjhrly (So1nogy), 1. :3180. Gondviselés (L,,
1n:·1;1. S11já11s:ku .!enlí dr. (Balatonkiliti fiókja ..!
/Jalato11:an11írcli (So1nogy), 1. i:H)fi, :\lugyar Korona.
l~J27. ui/1í: !Jú11 ..irpád.
!Jall\á11y (Szabolcs), 1. G82H. Fehér kígyó, 18H-I.
lJalf;ánui l\rílnuí11.
natrna:IÍjP1íro.o; (Jlajdli'I. 1. 1-18H-l. Szcnthúr(llilSÚg,
l8;">;í. Púl/f!I í;!J11/i1. "l'l'l.: H.
/Jalufo11s:e111cs

!l"l111a:IÍj111íros. (ir:ingyal.1SH7.S:úcsy lh·:si'i. 'f'.: 18.
/Jalto11ár

(\':is), \. 71i1. Isll'ni gondriscll·s, lH2l.
,)'cl!/i/er Aladár.
Hrirabús (Hcn'f.(1. 1. 1;"i;'í1. lh•thh·11. Hl27. /\. 011fÍcs
f,ajns.
!írrracs (Ff'jl·1"_), 1. :28íií. H('t\l{•11y. 1928. J/ioulÍ(":
I nin·.
l>11rttll!Jl1.~·:~·11tliírinc (Bnr:111ya1 1. :Z7!i:Z. Szt'nl lslYÚn. 1877. iiZ\'. Csonk:t L:1jos11l'. k. rlr ..ll11rú111"·
L'so11J;a \'i/111(/. TPI.: 2·1.
/J(/rcs (So111ogy). l. /;)8;~1. lgazs:·1g. l80·L f\"ul111t Pál
k. /\"iss l.Hjus. 'l'!'I.: .[fi.
t:flrrs. \ft'gr:'tl!i'i. IXO:\. S-ií11!1i Fl'rr·11r'. 'l'c·I.: ·17.
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Hflrc::.ika (Borsod), u. p. Sajókazinc, 1. 108H, Szt~nl
S;i;í\', 19:15. ;lfarsó Ede.
ffrtftonya (Csanád), L 12718. :\f:igynr király, (r.).
18i32. /(nu/ntann Gyllla. 'I'el.: 42.
Hallnnya. ()rnngynl. 1001. Sarknd11 i\lárin.
/latfonya, Szerelct, 1H2(). /\"rá111er Fert'IH'. 'l\•l.: 21.

Uácsalrnris (Bács), 1. l l.000. Szentlélek (r.). t8:~il.
Prarfnrf .ló:scf örököspi.
k. Pracforl Fl'rt'IH'.
Tel.: 90.
I1IÍcBal1nci.">, Szent Ish·án, 191-L Rónai De:.:ső. rl'el.:
54.
llrícsbokod (Búcs), 1. -1-1-IO, Szent Erzsébet, 1891.
l~CSI/ Zso/I.
Bánhida (Ko111úro1n), 1. 9-12·1, 'J'urul, 1927. Zachár
/{ciroly..
.
,
Báránd (Bihar), 1. -1110, Őrangyal 1893, .':izendrc!J
Sándor.
IJáta ('I'olna), \, ::HSH. Szent :\lihúly
t uao. lFilly J\.círnly.

arkangyal.

llátas:ék (Tolna), 1. 7:10H, Szent háro1usúg, 18:3<i.
(). Ponyrác: Lajos.
nátya (Pcsl.l. J. :Hi20, Szent L:'iszló, 192-L S:rís:
Sándor.

/Jeled (Sopron). L :HHi5. :\lcgv:'tltú. 18H2. U1;11u111
lléla 111. kir. konnúny\anúcsos.
Beret•! (Nógrúd). 1. 2190 ...\ngyal. 18Hi. F(lss Jenli.
B1·rckhiis:ör111é11y (Bihar). l. al88. I~orona. 188H.
ii:ti. Pcc:old J\<irolynt;, sziil. l''nff(/!f (;i:ella. k.
dr. [>('c:old l\rirrily.
ft1"re111e11d (Baranya). \. 2·1H:L
:\!agyar koron:i.
JHHli. Trí//i f\ál111á11.

llvtt:flyóújfalu (Bihar). 1. 10.SUU, (lróf SzéchcnYi.
l83H. Pnku .lliklós. iii. /,iplay Albert. ·r\ 1.: ;,..i."
IJett'll!JÓIÍjfalu: :\Iagyar koronn, 189i. cJ:I1. Tr(/jrinouils .·lnla'11t~. k. Fi1111ay Pál. 'I'cl.: 2H.
IJ1Thida (\ieszprún1), l. 19-!S, Angynl, 1882. JJru·anyai Zsig111ond.
/Jí'r:cncc (Soinogy), l. -1127, Szlíz i\Iúrin. 18HH.
A"óc:iá11 Ue:::sö.
~('SCll!JŰlclek. (llcves), 1. a78H, Segítő i\Iúria, 192:J.
Scuíry Gábor.
Bes.<;cnys:::öy (Szolnok), l. 55fi9, Isteni gondviselés,
l 90iJ. 1Fciszcnbacht•r 11 á{.
/Jéfaisn1t'[!!Jt'r-Csillflyht·uu (Pl'sl). 1. 4912, Szent Antal. l93·L <:sá.'i:ár Antal. "I'el.: Bp. 1()2-070.
/Jékás111cuuer-Csillnyh''f!!J, Szl'nl József. 1894. Ta.~
Znllá11. 'I'cl.: lfiil·-289.
lJéki>s (Békés), L 28000, Fehér hattyú, gyr. 182 t.
!Jt•nl'dicly Gyula, k. Bt•nt•dicty .ló:sef. 'J'el.: 57.
!Ji,kés. Isteni gondvisel{~s. 18i0. /?ayetll!f .lrí11os.
Tel.: üil.
Békés, 1\rany csillag. lS~Hl. ö::v. Spil:cr ,)fikhisrui,
k. Goldbcryer Lajos.
!Ji>kés. Sas. 1908. Sz{~kclv Ferenc iirök. k. Puskás
Laj~Js. .
•
Béké.'i, J)iadal, 1Ha5. /{011ács fslt/á11.
Hékéscsaba (Békés), 1. 4H.3i4, Sas, (r.), 1817. l'liill.
Hl~th;\' Bl>J:i örök„ k. I?éthy J{úrofu: 'fel.: 1--08.
Bf>késcsaba, ~fegvúltó. 1885, Siic!y J-;;r11{i dr. 'l't>I.:
2-10.
/JékéscsabCI, Szent I.slvún, 1868. Badics /:'lck.
n1~kt'scsaba,, Arany kereszt. 1895. ii:P. L6rinc:u
Lrís:láru~. k. Paulinyi .!6:s1•f. 'f'el.: 2-·12.
1
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/](;k1~scsHllf1.

!~)():.!, :\lispúl Frigy('s

LuilH·r _)lúrloti.
iiriik. k. l\l;snuírku /':lel,·.

'!'1~!.:

·l·----10.

II. Húkút'zi Fen_•11e. 1900. J:or/(Í .lliklrís, h. nadá l~ds:::l<i. '!\·!.: '.2 --HL
H1;/;i''.~CS(lli11, :\!agyar k(1ro11:1, 1n1-l. :\hu1111i /,rfs:/íÍ.
Tel.: :1-·llO.
U1'.kt!scsalia, Szent Antal, Ul'.!:l.
/Jo!t•scli .frí:::s('f.
Tel.: ·l-:Jl.
F:ékéscsafia, Isteni go1Hlvíse\\ 's, 1n:1G. Farua :lnlrtl.
'!'el.: 71.
Húkés.wí111so11 (Békl·s), 1. ·li~SH, l\legvúltó, 192ü. Fi-

/]1;kl;scs(l/1a,

0

dovs:::ky István.
fi<íkéss:cnlanclrás (Békl~s), 1. n12a, :\ll'gvúllú, 187H.
Fida Üdön.
JJia (Pest). 1. :\72-1. !\!agyar korona. 1892. r;ond11
:Ír111in. 'l'el.: lH.
/Ucske (F\~j(·r), 1. 7tHHi. ()rangyal. 1850. (;iillnt'r
:\ 11 níf.

13icske, :\legvú\tó, l~la-1. /\otidcs /,<Ís:lcí.
Biharkcrcs:ft's (Bihar), L -l2il. Szent ls!YÚ!l JK;1K.
Bánhidi ./c11éí.
Hiliar na!f !J ln1jo111 (Bihar) , 1. .{(\;10. S zen l húron 1súg.
18-18. karrínstl)csi Udc::: <;yiiryy rlr.
J:iharlorda (Bihar), \. lf)t)Ú. Arany szar\·:1s. lK\J;L
J\.iirthu J1 ríl. (Fiúkkal ?\agyrúl>l·n.)
13iharllyra (Bihar), l. 211'..!. lsl(•Jli go11th·isl'lús. ltHl·l.
Bary A. Zoltán.
/J11csárlap11jtéí (NógrúdJ. l. 21:1;1. ).JcgYltllú. 1u;12.
Lengyel Bi!Ia.
Bodajk {Fcjór), l. ~l:IU. Sziíz ).lúria. 189:!. Stclf11cr .lánns. '!'cl.: i.

Jl1Jdrvykt•rt·s:ltir (Z1~1np!l·11), J. '..!:!7U. .\legvúlló.
1HI:-L Sz:ilhni:'iJ·y
l\úhnún
iiriik. h. h"arfrfl'!I
r;ylirr1y.
·
/Jo<l11as:ifas (Ahal1j.J, 1. U80. ()r:ingyal, 192:L Lllkócs / n1re.

+f1ouóc:'i

(Borsod). !. 22i8. Szent Anl:d, 190H. '/'r(lplrt

Afrt}OS.

Bokod {J\:on1úro1n). !. l H-12. .-\ngyaL 1888. 1Feyhoff'r .llik/ús.
lloldt 1a {Borsod), 1. 1Hlíi, :\Iegvúltó, 1899. Schrl'i~
bcr il!ihály.
Bonqlu_frl. ,Cl'oh~a). 1. 7-!5ti, Arany sas (r.), 1820.
Pccst 'f akarckpén=tár és Stcrba Eu1ilné Ti'{ .
!J.1.

.

..

IJ011yhád, .Jézus szíYe, 1928. \Fajdils G11ör,.,11 dr
Tel.: s:1.
. "·
.
lJor.(!/a (Búcs), 1. 3751, l\Icg\"áltú, IH31. \l'andrák
.fo::.scf.

·

·

·

!Jo!.·sod11~id_asd (Bors(ld), l. 27i7, ()rangyal, 1907.
o:o. (1ro:1'r f„(/josn(~, k. Urrí::.cr }Je:sii dr
n<"i!Jqle (V:is):. I._ 71ti, i\legváltó, (f.), dr. j"ischl'r
.:'o-~.w:f, k_. S1ko Andor. (,Jú!1osháza fiókja.)
Bohonyc _(So1nogy), l. il20i.i, Őrangyal, 1894·. 'J'. Ba-

logh .!flnos.

Dülcsk~' (Tolna), 1. .J.500, Szentlélek, 1SHO. Popouils
lsl11a11.
ltr'inyrétalap (tiyür), J. 2H-l0, Segít() .\Iária, lHlü.
L. 1Var1u JJJ!a.
TtiJsárkdny (Sopron), 1. 217:3, Szenthúro111súg, 1 H2H.
T. Zo1nborg /Jé/a, h. l\.aáli 1Vagy Lóránd.
/Júcsús:cnlfás:fci (Zala), l. 51fJ. ,Sz·'- 11t IAISZ
· IO,
• in·1, , :>.
,'-,'onu1r1ui l~ajos. 'I'el.: iL
0

i'

tPt•sl), 1. 19UH1. Kigyú. t90iL rarsá11ui
Hé/a. 'l'cl.: Bp. 21HJ-9.!;).
Budafok, Szenllélck, (r.), l8l!i. '/'(111uíssy F!úri1i11.
k. 1'anHÍssy /Je:s6. ·rei.: Bp. 2fHl-G4·1.
Hudafok---f{<"lcr1uöl[!!J, Örangyal. lH'..!a. ii::11. J\iss
.ló=srfné.- k. Fénfll's Rtla.
H11dukalds::: (Pt·stL 1. 28aa. Yiktúria. 19:12. Zriho11yi
J\.árolu, k. H'é!Jt'r Dént·s. ·rei.: li.
lúulake'.'>:i (Pest), 1. H099. Angyal. 1884. /\.. /\ijr11H'll<iy Sándor. 'l'cl.: 2.
l11ulaőrs (Pest), 1. 900{), Szent Istvún, 18il. 'J'rítb
.Jó:sef, 'fel.: ;].
/;11</ofuk

llit,legkúli-úl 2. Szl·p llona, IU:.!2. \i'1•örr'is Gy11l(/.

'l't•l.: 1U.J:-25i3.
Szcbcny Antal-lér, Szent Ilona, 1U2fi. Pac::ck .lctll''i.
Tel.: 152-081.
IHiszürnH>nyi-úl :_~·!h. Isten SZl'llle, 1928. l>r. Spcr{<Íf!h Aladár11é. 1;::fil. /Jainiss Rt•rla. 'l'el.: 154~567 .
'.\'t·n1et,·ölgyi-út f)(), Szent „\gncs. 1929. 11é111clpró11ai lFolff Lajos. ·rcl.: 15-l-87H.
l legyalja-út 2a. :\lúriu ;\Jagdulna, 19aa. JJ. Uros:
J.'crl'nc. 'fel.: 15:1-221.
Csaha~u. i„ Csaha. tH35. Tánczos Jrí:st'[né_. ui. Fi'rcnc:u Arp<Íd. k. I\őbaln1y Lds::lti. 'f'el.: 152-740 .
II. kcriilcl.

liUl!Al'EST, lakos: J,OG0.720.

I. kerület.

'l'árnok-u. 22. Városi (r.), 1687. Ellő István és neje.
·reI.: lfi0-25H.
Krisztina-tl·r n. Scgit(i :\lúria (r.J. 1815. nud<tIIOUi!s
J\.0:11u1

{·s

nélulÍ

Uada11011ifs

!>ríni('/ iJrc'iklisci.

k. llrul<111ouil:; Jíiluíl!f. 'I\•1.: 1f>0-92G.
(iyiíri-út 8. Ht•tnény. 1Hl9. S:. S:iils Ernő. Tcl:
1;,:1-11-1.
:\lkolús-utca lh ..\Iagyarorszúg Védasszonya, 188a.
Iléray Alldor dr. és J)évai Szöllösy örök .. 'fel.:
tiia-s<a.
.-\lkotús-u. a-l. Alkolús. lHOfi. llll>s Eclt• dr.. 11\.
Bozó Gl'za. ·rei.: 15:l-21fi.
Jslenhegy, Eötvös-11. 4. ?\-Iátyús király. 189-l.
Sc/Jrnidt Ih,:siír1t\ s:iil. \Fiesner 1\fárta. '!'cl.:
1t\f1·---:Ul7.

Fií-u. 27. Fekete n1edYe (r.), 1088 . .Jenes Vihnos
örök„ h. Veress Arpád. 'fel.: 151-889.
Fii-utca 54. Hó1uai császúr (r.), 1793. Dr. /Já11ir/
Fiklornú és Hc.\'llflli PcU_. k. Resnyií Pál. Tel.:
liil-i8ö.
;\largit-körút '27. Szent f.slyú1~ (r.). 1795. l{<•rpcl
P<il. 1\cr/Jt'f l'rílné. szlil. surjúnyi G(•ist Hent>Í'.
t.'s /Inlkánui Lás:ló. 'fel.: 151-UHJ.
Zsig1nond-11. 17. firánútalni;:1 (r.). 180H. Irguhn:1s
rend. k. Uacsck [,ajos l\elc11u·11. 'l'pl.: 151-14 7.
t~s 151-·--1·!9.
Széna·lér 1. Szent .János, 18HiL .Janilsár\· Ivún
iirök .. k. Pois Jlargit. 'I'cl.: 1'11-008. Széll J{áhnán-tér 11. Gróf Széchenyi István, l 901 .
!Jr . .Janopitsné sz. i1Íarton Zsuzsanna. 'felt'fon:
152-52:-L
Zsig1nond-u. lH. Púlffy, 1911. Csányi lrnrt'. 'l'el.:
1iil -!\Hit

[1

:irn
:-1-1. St:llisz.lika. IH:!2 . .\":1~1/ llu11a. iiL
Sch11l!'k /Jt;/11 dr. '!\•!.: 1;>'.! :-102.
{)Jasz fasor .1;1. \'úrosn1njor. 1H2\I. Csi/f(l[I Pd!. '!'el:
;\!argil-klirúl

l;);)-H/'.!.
Zúrda-u. ;1.I. Szent .\lajos. JH;12. nouríls!f f;uirfá dr.
'l\d.: 15-1---252.
1\l:l7. S:c!e .-llajos.

Ill. kerület.

i'olgúr-lér 7. ~Iagy:1r l{orona (r.), 1707. Zboray
Gyula örök., k. Scl11116r f-luy(í (fiúkkal a :\IargilszigetP11), 'I'el.: :Hi2-·l22.
Lujos-u. 28 . .:\ranY oroszlún. 1815. S:e11f/6ri11c:i
Dél rt. ·rei.: 1t>-l-: oau.
:\largitsziget, Szeli!· :\Iargil (f.), 1875. Zhoroy
Gyula firök., k . .ló:s(I Lajos (a IIL kerületi ?\Iagy:ir korona gytúr fiókja). '!'('!.; l2ti-001.
!,ajos-u. 117. Angyal. 1882. J:írrí /st11án. 'I't>lefon:

1H2-52-I.
Flóriún-lér fJ. Szl'lll Flúriún. lt!95. J/cisc/s ..Íkos.

'J'cl.: lfi2-557.
VürüsYúri-út fiO. Szeul J.;ereszt. 1\HHl. l.,ríny .ló:st'f.
:rei.:

\"úei-u. ;).!_ \"úrosi (r.1. lti8t-1. \'11j1111 .lú:st·/. Tel.:
t8i--'.2Ht1 {·s l8i---l0-l.
Fvrcncick-lerc fJ. l\ígyt"i (gyr.). 1787. J/11lnár :lljrc;rf

rlr. és l-/rilríJJ!f

Bt·csi-út 8H. Szent Lukúcs. lH2H. Pité:: J\011ríts :11(/dtir. 'fel.: Ui2-li8i.
\'iiriisvúri-út 150. l\riszlus k.irúly, IH:l-l. /Jofn1s. (;(Íf1or. 'fel.: 1 G'.!~·---G·i·I.

k. illolruír

Alfréd dr.

Vútnhúz-körut 1-l. Fehér kereszt, 1885. 1\'ú111C'IÍI
:Ír111in. 'l'cl.: 18·l- -ilOO.
l\ossuth Lajos-u. 2'.?. :\lúzcunt. 1910. lA~dt'tl'r Er·
11in. 'l'pJ.: 18-l~-309.
Vúci-u. 57 . .:\esculap, 1911. Sásdi l111re. 'l'el.:
1Sil · -:-1 Hl.
SzPr\·ita-li~r ;). H0lvúrosi, 1H22. 1\!ay!f flt;la dr.
'l'c>!.: 18'.! H72.
Jlúz111úny Pl·ter-!l•r ;>. Púz111ú11y Pl·h•r. 1H28. ,\'enu'.~
<;u1;ryu dr. ·rl'l.: 18-t„--7lti.

lli2----228.

Szentt~ndrei-út -12. Szt1 nl Endre, lHll-. f\il/cr lsiy11101ul Er11ií, k. l\ill('f' Edith. 'fel.: ltl2~<~2i.
Szl'nlt•ndrPi-úl l·s \'ajd;1 .f.~11. s:irok. .-\quincuni.
tn2:1. J.;. J/(;s:rír,us Jl«'iáni!' dr. 'fel.: lfi'.!--8:-iI.

Os:krír,

'I'eL: 18S~-1-17.
\_'úei-u. l. :\agy l\ristúf (r.), 17Hl. ;\"auc! ls!oán dr.
- (•s Jlies:: Arniin. ·rei.: 181-040.
Prohúszka ()llokúr-u. 2. ()roszlún (r.), 17fJ-1-. S::iíkc
Odiin, k. S:cnlju'.dery Pál. 'l'cl.: 183-2()8.

\'. kerület.
(irúf Tisza IslYún-u. 7. Lipúty{irosi (r.l. 1801. Prírlos l.ris::/(i. 'l'cl.: 181--:182.
Cirúf ·risza Isl\·ún-u. 2·L :\Iagyar kirúly (r.), 1807.

l\.or111us .-\lat/ár. 'l'cl.: 180-70:L
Szüz :\lúria [slell .-\Jiyja (r.). 18-18.
Zollún Ill•la örök .. k. Z0Íl<Í11 GyiÍry!J dr. Tel.:
12:-1-n.1n.

Szahadsúg~lér.

Xtli
Yil11111s t'SÚ~zúr-ÚI Hfi. Klo!lld. l8i8. r.olios l.rrjo::
tlr. ·rei.: 128·-·i'Hl:1.
\'úci-úl iO. Szent Lajos. 1885. l-ll•dt•rvúry Jlugö
dr. iirfik„ k. Filcfl H1>fa. '!'el.: 290-·-ll'l~l.'
Doroltya-11. la. Szt•n•csPn. lS8H. Ffr111u11 lsl11rí11,
'fel.: 182--722.
:\'údor-u. 24. Arany kereszt. 1888. /.'eke/e Zo/l<Ín.
'l\•l.: 120--:·ISi.
Szl'lll Jslvún-körút 28. Fehér sas. 1890. l\cr1Jcl l'il111os. 'I'el.: 122~317.
Viscgrádi-u. 19. Nap, 1905. lloruálh :lntal. 'I'el.:
292-:129.
Szent Istvún-körút 7. Urúnia. 1907. r.rubt'r Ar1uíd.
Tel.: l l 7-:J(i9.
Vúci-Íll il4. Ferdinánd. 1912. Ráth illanó. 'fel.:
291-G2fi.
Báthory-u. 15. Búthory, 1912. \'á111os Uuula. 'fel.:
ll3-Hl2.
Pozsonyi-út 2a. Zita, 1913. ö:P. J/arlit'rgt•r Gy11l<ín1!
h. /.'fschl'r Pál. ·rel.: 122-800.
Bálvánv-u. 9. Bazilika, 192:1. :1111[,rus ,)'úndor.
TeJ.:° l lö-847.
Váci-út f>i. GloLus. 192(). Fiilep Ayo$lon dr. k.
l't'tt'IH'=Y Tibor. 'fel.: 292-100.
Falk :i\Iiksa-u. 16. ()rszúghúz, 1929. f(ocsis lrnrc.
Tel.: 111\-848.
Pannonia-u. 20. Pallas Athénc. 19'.Hl. /(cnde Er·
oin. 'l'el.: l ltl-895.
Légrády 1\ároly-u. 37. llcrccg Batthyány László,
1H33. Baradlai János dr. 'fel.: 291--060.
Akadt"~n1ia-u. 1. Akadé111ia, 19ai. ifj. dr . ./(lk(/bluí:y
7.sign1nnd. 1'el.: 111-056.
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Pozsonyi-ül -17 . .József fiiherceg. 19:17. \\~olff [)1•:sií. ni. !dr. konuún~·lanácsos, "I'el.: 298---iOO.
Szt>nl Isl\·ún-körúl 2. Vigszinhúz. 19:17. S:afiii
\'inC't'. ·rel.: 117-BH~),
VI. keriilct.
l\irály-u. 12. Szcnllúlek (gyr.), 171H. Szcnt!i;lrk
gylr. r!.. k. flárnik /.(ljos. 'I'cl.: 119-002.
'J'1·n~z-körul a. ()ktogon (r.), 1781$. <;nril I::ndrl' dr.
ny. {dl:untilkúr. h. Fass h'ndre. 'fel.: 118-722.
Andrússy-út t. Núdor (L), 18:14. Braun Jliklrís.
Tel.: 110-tlO:J.
'l'(~réz-körnt 22. Scgítö :.\!ária, 1867. f<'l'n!JPCS Jlih.w1.
Tel.: 122--1.54.
l{irály-11. 88. [stcni Gondviselés. 1872. ,lfajns Príl.
Tel.: l 2G-423.
Andrássy-út 84. J(creszt, 1881. Bayer Antal dr.. iit.
id. Haycr :l11lal . HL kir. knrnni.nyfötanúc sos.
'!'el.: 122---58;}.
Tcrl-z-körut :17. Sz<~lll (iyörgy. 188G. /(iir11yei Pril.
1'el.: 18f3-G4·L
Andrússy-úl 2(). (lpcr:1. 1888. Lrí111 l~'le111ér. h. /\·rifoi Uy11/a. 'I\,I.: 124-G:if>.
Aróna·út 12.J.. Ilattyú. 1891. Rfr:saoötyui L. .llaraif.
k. ,o..,'p1·rr11'l!J Héla. '!\~!.: 2H0-90:1.
Andrússy-út ;};). Szenl. Bertalan. 189H. Ladrinui
Andor. "I'cl.: 121-2:Ja.
!Iungárin felsr°íkörút HO. FC'hér g:ilan1h. lHOt.
Sfra11s: :Ír111i11. 'I'el.: 2Hl-~-H:-Jl~
Szond~·-u. 52. 1'urul 1nadiír. 19.01. 6;;:u. l\.ároly Ar111i111u'. h. l~rdiis Is!uá11. ·rei.: 122--H82.
Ih·úk F'crcn<•-!é1· fl. Dt>ák f'pn·n.c. 190fi. S:lifs prif.
Tt'I.: 12!1~--:!0l.

11

a1s
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I lungúria Fclsökörut l O·L Szaliad:-;úg. l OOi. f.an1herq ,J. l\árolu. ·rei.: 2~lt-H1H.
Andn\ss\·-út 9\l. (irúf Andrúss)· li)·ula. l\JOS. \\•;11.
IJHl!lll. l!.-lcr11ér. '!\•\.: 121-fi21.
:\a"VlllPZÜ-11. :IS. Frzst'·ht'\ kirúly11P. 1008. Sch11!1'f>
i1~>[t 1 dr .. h. Habusik Ferc11c. '!\~\.: 110-:-Hl·L
Szondv-11. 2:L Yiiriis1narly :'.\lihúly, 1HOO. l:a11er
<iy/i.ryy. 'i'l'I.: l IH--810.
\'úri-lit l'.!:\. Danubius. UJIO. l!lc;s :lnf„{ k ..

'/'111"1111-

lffki />iii. '!\•!.: 2~ll·-- ;"J:l7.
l\irúly-11. :18. Carilns. i!HO. /s/H,ÍH .lc11fi. '!\·!.:
tt-l~71i8.

\'il111os l's:'1szúr-11l 2H. \'iltHos l'!'iÚszúr. lHl l. S:t"·kl'l!J :-:1i11dor. 'l"t·l.: 12;-l··-···17-L. .
.
.
\':'ici-úl 87. Phiinix. lH12 . .IH111tsr1q1 Las:!u. 'I\•l.:
:Hll·- :128.

LiiYiilde-!Pr f). F:isor. lHOli. llfljd11 .l1í:sl'f. '1'1·1.:
127· -IHiO.
Villll(JS csúszúr-úl !i;'i. :\yug:!li. ISllH. [\'1if11Hill n(;/11.

·rvl. · 11 ::

\l;'i!\.

i>nd111aniezk\"-u. !i~l. Podn1n11iczkY. 1H22. !/r11l:.:s!J
/:'nrln·. iii. (;('f1•i (;yuln. Tl•l.: 11 H ··~-Hfi-l.
Szp 11 \ Lúszlú-úl 8:-i. Pt·li;fi. Hl:l:L P 1·fhí's n1~f,1 rlr.
'J\•1.: :ZH 1 l-t i"i.
\'iirösinart\"-U. :\!i. ..\ranyk:dúsz. 1H2.S. f\<Jri!s1í11s:.:kr1
()l!(í. k.- l\11rifsri11.~:k!f \'il;J11r. ·r(·\.: 121
-;11Hl.
'l\~r(•z-ki'H·út f)íi. Budapes!. lU:iO.

dr. l:'rdl'y-(;rú: 'f'i-

hntllt~. '!\•\. 12i"i·--·88;>.
Vúei-ú! -Hl. l.(·hvl. 1H2\l. f\·nníni 1.of/iÍn. 'l't·I.:

2HI- \1HO.
ll/·k('-ll. t. H1'•kt>. lH:i!. Tof1ír .!1i:sl'f. T1·l.: ~n."1-1\!i.'\.

VII. kerület.
11úkóczi-út 10. :'.\lcgv:'tllö (r.), 1828. <'i:u. Peres !~r11ihuí, b. Pof!fll't .ló:scf. Tel.: l-!2-02a.
I\iÍ·úly-u. 5B. Szt>nt 'I'erPzia (r.), 18:J7. F({ft1di .fend
(;s BiJluu J.l!il.-fr)s. k. Faliuli .!c116. 'fel.:

1-lll-6!H.
llúkóczi-út 8.S. Kt>re:-;zt. 1882. flaas Jfi/,16:~ dr. 'fel.:

1:11--55{).

Erzs0liel-kiirul 21. \'iklúria, "188i"i. Utlc: .li·11ú, iii.
\\"i!/11u11111 0/l<Í dr. "!'el.: 1-!2-178.

'l'hököly-úl 28. Szl•Ht l ll'nni11:1. 1881\. Funk ./6:sl'f.
Tl'i.: I:ll-···ll 7.
D:1111jani('h-11. 1. :'.\lagyarorszúg y{~dasszuny:i, 1888.
.luh<is: Jlrir/011. 'l'e!.: t:-1:1-;);"J;j.
Erz:-;Phet~ldirul fiti. lltt1111ia, lSDO. J\ahín (;yula. ÜL
lJrllhi l,11j11g dr. '!\·!.: t:-l-1-" -8-1.l.
kirúly-úl n. Diana. I.SHtJ. /:'ré11yf i,ris:.:frí.
'!'cl.· 1-11--- -:-ir),-).
Dohúny-u. KN . ..\po!ló. 18H7. <ir(i11111ald (;yu/(I. '!'el.:
l\úroly

1:;:1-.-0;-)l.
!~IYún-úl 17. F!ór:i. l8nH. IJ/11111 Uyula_. iii. <:sal!í
.\'rí11rfor, Ii. <;rí{111ri \'il11u1s. "l'l'L: t:ll·--lOH.

\\"t~sseh">nyi-u. :10. br. \Vvsse!L·uyi. lHOl. fi:u. Jludr11
l.rís::flÍ11<~. h. lt11s/rís h'fl'111ér. '!'el.: l·l2-t17fí.

Doh-11. 80. Forl11na. 1!102. lJodruír .l1•nii. '!'cl.:
!:ll-'":1;1.1.
'f'hiiküly-út ~!. .-\rpúd ft•jl·delclll. l\lOi. ,'-,':rrb<Í /\"rir11fy. 'J'p!.· 1:11- · -17-L
Beth!('n-u. 8. Ft·n·n1· .J6z!-il'f. 1no1i. S:1~kr·!u /111r<'.
'1'1·1.. 1::1
1!~'..!
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\\'pssclt~nyi-11.

HO.

(ilórin.

IHIO.

/-{pf!cr

/,rís:l1i.

Tel.: 131 · -686.
Da1njanich-11. an. Dn1nj:111ich, 1011. Jlés:iil!I .llríly<is. ·rcl.: t:J.f-lita.
Klauzúl·t{•r 1, Klnuzúl. 1012. Ho11/h<1 .!1•116. '1\,1.:

1·!2--1169.
19. Garay. 1912. botfai lliiPiis f,rís:/rí.
.Tel.: 132--.)39.
Erzséhct-körul H. Corvin. 1H22. Fenyves Znltúa
örök., k. /,icl>11u11111 !Je:sií. ·rei.: 1a7---221L
J!ernód-11. 7. SzPnt )tiklós. 1022. Riihrn lg11ác.
Tel.: t:IS-190.
Baross-tér 1-1. Keleti. 1922. Hcle:nay /{árolu és
dr. /Job<if1u!. 1'cl.: ta::J---l44.
Húkóczi-út 32. Arany .szarvas, 192a. l-falris: !1Cla.
iii. Schönruis:ner Aladár r'iri)k„ h. 1-firschorn .i:..·a-

(iara~·-tér

lruno11.

Tel.: 130-4-!5.

!\nttenhiller-tL Ga. )fincrvn, 19l-L Spil'(!cl Gy1dr1
Tcl.: 1:J:l--457.
Dnh-u. 2-L Kazinczy, 192H. Siklósi l-ll'nrik. ·r(d ..
t-tö-85~) ..

~luránvi-

ós Elcn1ér-u. sarok, Hein. 1H:l5. 1llr1[1íllf
/\'rilr;uín. 'I\•l.: l:i8-11-L

vm.

kcriilcl.

Baross-u. ·l·I. Szent szh· (r.). 17111. ii:P. Spcraclu
lrnréné é.i; fia, vifé: Gör(!Ő Tihnr dr .. k . .'ipcracl11
lléláné .s:iil. Halkou E'r:.sébcl. 'J'el.: l:iH-90H.
~lúzcun1-körul 18. )Ingyar korona (r.), 1790. \'ifi~:
.llutolcsu l\<iroly dr. és Hcjc. k. r1. Jlnfolcsu I\ríroly dr. 'f.\;I.: t:·\~)-···82il ..

?llúria 1'erézia-tér 10. Szent József. 185'1-. S:kalla
Lás:l6. 'I'el.: l:J'2-;){)1.
Búkóczy-lit il9. C:sillng. 187:J. (irkény fluaó ni. kir.
konniínyl'c'ítanúc·sos. ·rei.: 1il2-03:·L
~lúlyús-tc!r :1. Szent l\L•rcsztl-h·. 18R2. J.'ilá János
dr. ·rl'I.: t:·l'2-.:I. 72.
·
llökk Szil:'!rd-u. 28. Szl~lll Lúszlú, 188-L Steiner
Os:kdr. ·reL: J:.~O-t-l:J .
llo1nanelli-11. 12: Illés pr<'>féta, 1887. Adler Tilut111ér, h. !1ofer Antal. 'J'el. J:l-l-522.
.Júzscf-körul (i,L Apostol. 189:l. C:ukor f,rís:l<Í.
Tel.: t:l:J-98-!.
Nl•pszinliúz-ulca '2'2. Szcn! :\Iargil, 189:L /\nníntJi
J/iklds dr. 'l'c!.: t:l:l-··.SaH.
·
·
Baross·u. 12~L I~ú!Yúria. 189·L Preisich l\árolt1. ÜL
A"o11rúd (lé:a dr. '!'el.: t:·H--02-L
'·
Hi~l~<'iczi-tl·r 2. Szent I\'·ler, l8H-L J>if<fcr G11ör!J!I·
1l'I.: l:lO~--H:·l2.
Prút<•r-u. ·lö. Szenl Cs:dúd. 1OOi;. lFl;bcr /Jc:séi df'.
iii. f\as:l11er ."i'rí1uluf'. '!'el.: lil0-·280.
Búkúc:zí-úl '..!:\. ll. !\úkúczi FPrt'ne, 1000. !~lck
.lliluífy. '!'el.: 14'2 ~·-120.
llúkóczi-lil Hl. Szvnt Húku.s. 1HIO. nriill Andrris.
Tel.: 1-10 ~-n:1<.
'i't'!eki-ll~·r :L 'l'eleki, lHl~ . .líaurer Ar111arul. 'I't>I.:
1;~7
-:Jl(i.
Szcnlkirúlyi-u. 22. Szanatúriu1n 1 !122. li:P. ,1.,·~end
T'l'i Ht'·lú111~. h. L'silloy l111rc. ·rei.: 1:1:!---0fiO.
~lt-~z('tll.n-krt. 2. \'úroshúz. 1022. Uéthr·lui .l1i:s1•f.
111. .\1r/r11110H .ft'/Hi. 'J\•1. :l:l-l-H:)7 .
.J úz.st•f-kiirú 1 ·10. .J úzsei\·úrosi, 1 H2'..!. .ll oldi [; 1;/a.
iii. llrífori F1·rc·11c dr. Tt•l.: t:IO--aH2.
21
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Baross-u. 111. Baross, 1922. Csaló Sándor, k. Gríbori Gy6ryy. 'f'cl.: la 1-0'.!7.
Népszinhúz-u. :J7. fidyüzílii. 1922. ;\'liyclc (;é::a.
'l\•l.: 1118-:371.
Józscf-körul 10. Zrinyi. 1n2a. /{alnirir lslurí11.
h. !•/agy Imre. ·r(•I.: 1:1n~--1:-l8.
Karpfcn.stein-u. 21. :\agy111ngyarorszúg. 1928. A//•
11u11111 Aladár. '!'el.: l:l;-1-871.
Baross-tl~r ti. (iróf Apponyi ;\Jhert, 1928. B1~r
.\'<indor. ·rl'L: 1-l-l~-80H.
.Júzscf-kiirul 80. N:igy\10\dogasszony, IH28. f)i)nn'iliir Lajos <lr. '!'el.: 1-1:1~·-·lO:l.

i' llüi-út :1n.

IX. kerület.
(r ..1. 11-i·l 7. J.lichl'rer Taniris.

;\ngy:d

·rei.: l8H----:u1.1.
i'IUii-út ;,n. Szl'nt Fen·nc. 187'.!. Cincr lof/1í11. ·rl'L:
t:\O ---HíiH.
!·\·n~1H:.kiir11l '.!'.!. P:'tdnai Sz1·nl .\11t:d. 1879. f'l'f,·1'/1·

.-lndor. 'l'l'l.: 18íi --:11iO.
Húday-11. !8 . .lú p[1szlnr, lX~li. /J1·i·r f.'11drl' rlr. ni.
kir. k(1nnún,·fiilaH:'1<·sos az ()rsz. J..-:üzcg{·szsl•gíigyi ·ranúcs ·r. l·agj:i. Tel.: 1.SH · -OO!i.
i'!Jiii-úl 10il. Sas. lk.SK. /{ú11 Afrulrír. 'l't·l.:
l ·lll-181\.
Sornksúri-úl 70. Szent ..\nna. 18H:2. f'(ll!d11lr1 .lú:sl'/. '!'('].; r:1 t--\l;10.
\l1•slvr-1i. ;;g_ \lado1111:t. IX\Hl.
Í\·,·1111ill'r1u: P1;f1-r
Jl11r!fil. '!'el.- !:Hl 810.
Fl·n·11e-ki'irúl 2. Sani!as. 1\111. E111:'tn11t•l Cit··za
iirük„ ].;, 1~·111rÍ11/!f'f r;1'•::11. ·re!.- 1.'-li
1.1:;,

Ü!liii-úl 87. Stefúniu, 101 l. :V1•11u;11yi 1\'á11dor.
'l't>l.: t:1:1~8:-i2.
Lönyay-u. ii. J)nHa. 1H20. l\.nssai Artur, k. Csilla:1
<lyiiryy. 'l'cl.: 188-348.
c_;rúg H:dll'l'-U. -1-1. 1-lallt•r. ISJ'.22 . .'i'chuf)l'J'I Ar11u/rl
ui. /,ás::/rí .ll'11ii. 'f'l'I.: l:H-i-(i;)i,
Ülliíi-úl l:'.l. Gizl'!!a. 1U22. 1-frabc\:::u Os::.kdr dr.

'l'el.: 1-!2--2iH.
Ferent:-ll·r 1. .Jú Szí\·, 19:1:J. {i::u. dr. J~ibac!t f\.orné!nt~. h. (io111bos lultfi11. 'J\·l.: t:Hl-1:11 .

X. kerület.
Dels!i-,Júszln·rl·nyí-út /. Isteni gond\·isl'l{·s.
tKiHI.
Fric::rí11yi lslflrín dr. '!\,!.: 1-18-:IHt.
l\úpolna-u. 1. Arany sns. 1888. ,\1111111 (f(;::r1 dr. i"1L
S::1í11/rí !111rc Tel.: 1 lH ·lH'.!.
l\en•pesi-lll 128. Szl•n\ \'endel. 18K8. (Púlyúz;tl
:dal! 1. k. Í\·ru!o 1~·r::s/·(Jcf.
C:-;d:.ul-u. -1·!. \[:'l\l.·ús kirúh·. lXHfi.,_. .llály !.rís::f<I.
'!'1·1. · 1-IO~„··l'i 1;J,.
.
{i«r~vly-11. .l(J. Szvnl I~atali11. l~JOU. \'i11c:1' /s/Pán .
'!'vi.: 1-ll'i-- XX(;.
( 1 rczy-úl ·li. Orczy. 1Hll. Ifj. OrpJnyi f/(ifa. '!'cl.:
1;i.1----:)0.~).
C!!iii-úl l'..!-L ,J{·zus Szi\'('. 1H2(i. Tl·111cs11tÍr!f /sfnrín
dr. '!'t•I" 1-!H · -00:1,
\laglúdi.út ():), IIygit·i:1. 10:.!G. dr. (;(irli;1 .!1"nli11c'.
~.;ziit. JJ11rfoy J/ririr1. ·re!.: 1-ll\--„JX7.
l!~1;1gúd:1 kiizi_'•jl·ki'>ntt lti. Szc•n!
Erz.<.:(~liet. 1n;10.
fiiIJUl!J f]['"/(I, iii. Pifé:: nrít1 .-Ír[nÍd, k. ítilllrl!J flt;ff/.
T1.•l.: l·!'.2 ----11·!.
l'•in~:rúC'z-úl 17. Szt'!l\ \lihúly. lU:l:L Torífh .lli!Hílt,'.

Ti:l.: 1·Ul

:::nn.

XL kerület.
1Iurthy :\Iik!ós-út l\J. Szenl (iv!!-{-r!. l.S88 . .lfr1y11ur11l\oss(I (;us=lrífl. 'f\•L: :lfi8--~1}8-L
l!orthy :\Iiklt'i.s-kiir!t~r S. Szent Inire. lHlO. S=l'!Jfj
fsltián, iii. :·;::(·r11·i f.<is=lri. ·re!.: '..!;')8---70:!.
Szl·nt Gellért-l1"r 1. Sz('tJl f{t·rt•szL tHl7. Tcrnríjrtrí
.fci::sc/ dr. '!'el.: :.-!,-iH---<~H:l.
Lenke-tt>r ·I. ..\r:iny sas. 1H:.!O. f:'ri/(;/yi /J1'::sr'í11t;.

·rei.: '..!;lH----7-HJ.

llorlhy Jliklús-ú! J'.!.S. Szl'retet. lH:lil. f'11hrili11s
llc111·ik11(;. s::i'i/. hrírrí ,\'!f11li11is //011u. ·rl'L:
-~50--0;):.-!_

Fehér\"Úri-út 8'..!. Lizl<'ii Szt·nl 'l'L·rt'.·z, lH'.28. 11 • Pocs/;(ly /Ji;/11. '!\·J.: '.!;)\l~-O-t-1.

Budnfold-út -17- -IH. Szent .\11!al. l!>'.HJ. /Jcr(·f::ky
Ht;la. iii. Trin1hor .fl'11ií dr. 'l'e!.: :!5\J---7:JH.
Csentl-u. 7. J!:'tria :\lHgdoln:i. !\);;;:_ IJ. ()ros:: Fcrc·111'. ·r('I.: 1„-t;:1'..!
'..!l.
1:('hl•r,·úri-1'1t '.ll. l!únqn l.;irúlY. lH:-~7. l:ul<Ís .-Ít/Hid.
·rt'!. :lliH -- -Hl-1.
.
.\'t'•111cl\·ii!g\·i-l!I 1;11. lrgalJ11<1s Szl'rvlel. Ulii7. Ahr1y.Y1•1111•s 'i;yu/11.

!i:Alf.i:~O M!El!J!IC!Ntum „~iCHilER"
Masas hatásér!ékű

\1 \". keriilvl.
Hos!l\·ú!,:.11. 1. (ir;111gyal. 18\l:l. l/ur.winyi l\rírf/f!f.
·r(·i.: '..!Oíi-„--.I:l:!.
'l'hükiíly-Úl 87. !l111q.;úrin, 18H\J. 1~·({s-:lri11('r .1!i!.-!1>s.

·r\·1.:

'..!~Hi---i")tí8,

Kercpt'si-úl 1-L Pannc'inia. lHOO. S::i!t11íssy Gy.
Lris::lá. ·rc·I.: '..!HH--:i-Hl.
Ar(~na-Úl '..!H . .-\n:·na, lHOl. Po!atsik .!ó::s1·/. 'fel.:

1:->8---l 1;,.

:io. I111111anitús. lH'..!:l. C=11I.-or
Gyula. 'J'pl.: 2H7 -il50.
Thükü!y-lit 178. ·rhiikiily, IH'.Hi. Jf<tjorossy llt;!a.
Erzs(~bPl !,in'tlyné-úl

'fel.: 2!Hi„ -H7l.
Fíirész-u. 17. Sz<·11t Antal. 1n:1'.!. /Jrl<'[!Íl l\ároly.
'J'el.: '..!\Hi--„'..!-10.
Erzsébc:l kir<'ilynl:-út lOOh. Szent Vero11íka. 1n:-i2.
11it1;:: Tritdf/.t/ 1-'l'rl'llc. Tel.: :!H7---02:l .
.\ünibt'rg-u. 8. Allil:t. lH:l-L h·rclis:: ni~::(/. T('I.:
'.!HH---O:ll.
Erzs(·hL:l kirúlynl·-úl l \J. ,Jón~1nénys<·g, 1~J;-J;).
rc11111'!f Gt;=a. ·rei.: '.2\l7~;):JH .

c.,·c-

IJ11dr1/i•fú11y (Pesl.l. 1. 2.}-Hl. Szcnl szf\·, 19:1-L l\njdr1csy Pál. 'l'cl.: 2fiH ·-7;)0.
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f:'s::ferunrn_. ·zen 1 ! ·
. ' .. · :... 1·r· "·!.
Hl. 11
, 1. f'rirhli!- Ll111L 1. 1 „
Arl11r111'. '·:'lft•g\':I
i
• 1 , • 1Kr1
r:s:fl'f[f0/11,
lo.
' ) . l\'cr<;chh1111:!Hllrr!J1·r
.
[\'rirofy. 'I'vL: ·!:::!.

' 1§'r
l:'s::l<'rluí:a (Sopron). L 880. Pitduni Szent :\nlal.

1909 . .\'indi János.

!;;/yek (FeJér). l. ·100.J, Isleni gondYiscll~s. lf!O:).
\.ida .fü1.sef tirük .. k. i// . .lru1ovich lstvrín.
l:'rr!
!. ;)fl!l:L
18R:!. 7'ríth
Ff'rí'nc. 'I'f'i.: 1-L

(Fej(~rl.

Sz1·~1lhúro1n.süg.

/'r.\'<'f;p(!<{ k<'rf

dr.

l:'nrt1'Í11t;

( :\' ógr:íd L 1. :Jf.i02. :\Ieg,·ü !tó. 1895.
r;rás:: :!1111(/. k. Trít/J Ilona.

18:~5.

Fadd l'l'olua). !. -1-7-11. Szl'll !lt:írn1ns{1g.
//fJr(;!/Órf!!i
üriik.
k.
:Yct::r1sek
.!1'11/í.
'fel.:
:i.
Fajs:: (Pcs!).
srn/!f

Györuy.

/.

:l'.25.:~,

:'lfagyar kornnn. 1892. Ii'nlos

J.'cr).IJPerncJ,· (Szolnok). 1. í2l;l, :\IegY:il!ó.

18iű,
5,'urjrínyi .lú:sef. 'l'c•l.: ·L
(Szafn1úr). /. 0227, fs!eni
gond;·iSP!t~s, l8;)0. ,\'pit:: ,)'ándor. 'fel.; ;),
f ·,, fu_; ruyr1rnu1t. l\ igy6.
iii.

f'(•hérgyar111at

1''clsüríhrrí11y IBur.'iocll. !. liHN . .-\ngy:d. 180!>. Cscnflt'ri nl'::sii. 'f'el.: ;).

(I\01n:írn111.l. !. L'),;)70. :\h•g,·;íJlö.
Szt:'ner! Al:tdúr iirilk. k . .
.·!'tadrir.

F(•/sii11olla

)'::(~1/t'tl

f'cfs(iy(irf (Pt•sti. L :101.1, SPgílii Sziiz .\f;íria. lflJ 7.
!.rís::fó /sfpán. 'fi'!.: 12,

!. 2;'"");'Jtl. I."!(·ni go11d,·is(•lés. 188.J.
l'u!n .l1i::::l'f. 'f'l'I.: 2·1.

F1·fsr'íi1"1'fi ('f'oln:il.

Fi'/s(i."l'!!t".w/ (Soinog.Y'i. 1. 2:an. Sz(·n f f J1szf1í. 11/1.J.
..l!hcr/ (1'ríhor, k. R1inr1i f)l'::sii.

\'(~d

F1•/sfi::s11/c11 (Hor.'i1Jd/, !. .'LiOO. :\Ing\':1rnr.'iz{1g
·1,;szun.\·;1. !!,!:;i;. f;lit!lri /.1i..-::fri /),',~,;;_ T'.•l.: ;->.
0

l

lt
'

D

z

, (S
·. ls·teni
·
gonch·iF ·rtösr:cnl!nik1os
.' c_JJ irnn)·•• 1• ;:~:· 181
e .
81 1: 11/<lrlf Hcla.
. . lfl'JS
st•~cs, 18 ·. ~or · , .')
'.2-lOO. :\legval!o, • -( ·
Fényeslitke ~(Sza_holcs . 1.
•J

Zoltan.
1
. "O!Hlviscll's. tHOI.
. Fo()ft11á1111i
1"/"o 11'>est)
.
· 1· :i2:in. sle111 ::;\'agy István.
Fonl(6d (So1nogy). l. 1(ií\:·1. Angyal. (LL tű:lL
ifj. r;(/f!(? (;1~:a. k. (;ofh; f,or11élia. ( I.c,ngyel !úti

fiókja,)
Forró

,,

l

l ll"'

\la"Yar kirúly (LL lSfüL

(Ah:tl~J:·, '. · 0'.,~;c~ ri~-;k.ia.)

· Ta11as:u 1't f(1/( · · •
Fúl (Pest), l. 510H. SzPn!

.,

„

.

(1yorg~.

l88')

J)unrríf;

-·

Alfréd.
,
Sz('nt Lúszlú 1888.
1 1
F6ld<-'úk (.:~: 11.: '.~.\: \.
s/,u .!udith
10
Csáky orokoso ~. - ~„~
Isteni ''ondvise!Cs, 18li.;L
Fii!dt•s (1-Iajcl_u), l. .'>_~;>:!, •:el.: 8~ (Fiókkal Tett~!·
l{dll(/u L111us La,<;_ o. 1

·l·;:::lj

go11dYi~(·l{•;.;.

lenen.}_ .
J,.
l n-!·lH. lsl('ni
Fiil611s:a!!as (1 (S~\.: ;
1887. Gulula La.~-lo.
·1
l8t-JO.
Fii:t'salionu (IfcYcs), 1. n:1uo. :\lúlyús kir:1 y.

(;ncíl IsfPÚII.

Fii::l'S(l!f(ll'/1!(1.1

Jlakai Ii:1111l.

. . .
fPe!·esJ
' ) ~ . '. !.

'\ HenH:·ny.
11.:-\fi ..

lUO':l.
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i~·~if,o;i.~ A"rí/11uí11. J~
l1ok1',•1,l,

A'rr1s::1ufi Jó::s('f

(S
, 01nogyy{{r

(;yo11u1 (Békés). 1. 12.2·1·!, Isteni gondviselés {r.),

(B:ic.s)
Zo{/,1'11 •

Szen!húron1s:í,u.
18"
„
{ l17. Eftuc/

Gyo111a. Angy~l. 1899. :\Iácz Akos örök. b. Hafngh
r.11nla. k . .!á::sa Lr1jns Jfihál//. ·rel.: 7.

(,'rtra

l ·ll'>t
-

r;ar:1honc (Zala). /.

,„,.,,.
·'

T,'1•r1•11<·

J'

8,'"i2.

Szc~nl Pt~lt•.1·. l"'l
1 p <'{ ro;i; • ·

r;r1lr'Jad 11a (:\Ji;~úi). 1. li8fi Sz 1 \
c::siJ. 'fel.: ·j
, ..en .: nini. 1fl09. l'ar
(r'tihorjrin (Bih:;l:) . I.
ros /sfuán.
1781. Ht•1né11y. 1909. .lfés::áUúd?ros (Bl>kV.s). l.
.fanos.
·lö'.l;'). ()rflng_Y:d. 18,8'_>,

(,'rf~dony (FeJ<!rL !. 2fiO<i,
1:.r::sébct.

.Yuou

1t p·

·

1

us1:lor. I9:l;J. 'f'hais::

Grílt:r: (SzaJHd{'s). 1. .'l:!OH. \I. 1 .

, icti Jfifuíly. ·

· H y:L"

1
.:ir:íly.

„

•

,.„'

<;yö1nr6 (Pest), 1. 0992. Scgitii :\Iúria. 1H08. öz11.
l-fajrís: Ptilné. k. ,\':ékl'l!J Jen(;. 'J'el.: 2a.
t;yöú1öfe ((lyéir), 1. l'.HlO, Szent .József, lH'.l:I. H.

S:abó (;(;:a.
(lle\'t>s). 1. 21.281, Szilz '.\fúria. t78H.
'f'c111cspár11 L<ís::lrí. 'l'el.: 1-0·L
· Gylingyii,\". ()r:1ngyal, 1857. Polóny .Júnos ürük .
k. Polány Zoltá11. 'J'cl.: 85.
G!JÖTlfl!IÖs, I\leg\'úlló, (r.), 18il8. G11tt11u11111 Sándor.
GyÖilfJ!Jt'is

Tel.: 1-70.·
1807.

1.~('fs{' (Z:dal. J 1-,.1·: . .
· · 1 nni/. 1'11"
.
1•l'.'i.::~
( Ilili.i11. · l. l l(i.l
' 0 • Pft'Íf/'cr .1,,·_-,,.,,f
1-"leni gond,·i.sc·h~s. Ifll2.
Ílaffr1u /niri'
f/1·~-1 1'/
fZ.t•1np/1~n l. J. ttlN'!
· - .11
, .lfafli ilíihály.
·'' · ,\rany sz:1r,·:1s 1880.
<1(n~1ha (l\•sfi. /. ~N28. :\f
Anr111~/.
· P/-!Y(i/f(í. 192H . .lírír!,-118
r;fir/li/lii i/11•.-;!l. l. 11 t1·1·
l <S1 •'I • ,1· ::<'11/qá/i
.
· .) i. \l·t"\'•1r !·~orona (g.\'I'..J.
j) · . '/ , ; 'n. '
r11u1 • 1 el.: :11.
frtl(f~ilf<'i, Púduai Szent :\nf·d
rr(':(/. 'l'el.: 18
, . lü:!:L n. 111'/rl'c:k!I
.
_ .
f,'<inc (.\h:iúj), 1' ·;·i.r.
1 0
nuiru .lotiríll11(~ , !~. j· _1i;.;zl:11:. T8.);·i. li::u. A'o:t
.
· ~. \o.nu1ru í:oftrín
:nn!fu ((i\rJr!. 1 '>·r1t1 I'
·
.
.• ,
. -·. •
ll'/ll1·11y
1·
/ \11 JJUÍI/
k /lrtflai \' fi
, · ·. 1.1.. 1rt/uni/1ris
" rt!f f:f1·1111•r. (:\('s fhíkjn.1
• -

1sao. J/ áda11 Afrufrír. 1'el.: -17.

Gy<111r1uiJs_. Szent Bertalan. lül 1. Hnros Aladár.

Tel.: 1-Hl.
(;yiinuyiis. Szcn•le\. 1H27. Cserjún In1re. 'I'<•l.: 2H.
<;yiin[J!/r'isrnl'flcik (So1nogy), l. 5HO, Isleni gondYi·
S(•l(•s. 1801. Pil'hl1•r .lrí:.•wf.
f;yiinl.· ('l'olna). l. :ltGfi. :\ll'g,·:'1116, t8a7. nanclfi
F. /\ <Íroly.
t;uiir (Gyc'fr). 1. fi'.!.000. '.\l(•gy(1\!ú (r.). 1n:·HJ. l\1·11u1·~
res Gyiiryu. ·rt'L: .1. 8:1.
(;y(ir. Vúrnsi (r.i. lliiJ·I. H:'lhl Jeni\ iiriik .. k. ii:P .
Uábl .f1"11lí1u'. szül. /\onc: Er:sél1cl. 'I'cl.: :-1· ·-··!!'>.
(;y(ir.

~\r:iny

sas (r.). 17(i7. Uoslefler .!1ít1os. 'l't·\.:

1-„ --IHi.
(;yl;r, !slen sZ('!l\t'. 18:.!H. Jfflrkonic ...; Príf. T('I.: K7.
1;uiir. '.\!agyar korona. 18·!7. Fl1·sch U1~f(/. Tl'f.:
.i ---

I'lH.

(;IJr'Ír . .\ngy;iJ. ] f;(i(l. f\1.'s1•rt'i :\f11if1Ír.
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r;yr'ir, Szl'nlhúrornsú"
fJ-··OH.
t»

IH<l-l
t.: •

"\.
-

•

ltnner lnire. 'I'el.:

r;yiir. Sl'git(í ;\Júria. l<Jl I 11/
2-··la.
· ·
ohilta Ue::sli. 'I'l'L:

<;uiir. S7.PJJI Ferenc. l'l
U-:-J,'l.

r;ylir, Ol':ík Ferenc.

9-Hs.

• 12, Prrloui!s Ata1·os. "l't'L.
· .....
· zn. I otok Lfís::lá. ·reL:

l'l

.
Gy6r. h:i"rÜ, f<)'){' /) 1.1
"
'"' t>.
' - ).
(f 1 }(JI' 1 a~-/rí
·r l 11
'f/or, .:.,:hlor,:íros, S.~cnl I :1szÍ .. - ( ·._ ·> e:= . ---:~:!.
11os Fi/111os. 'fel . :-_,, · · o, l ,),J_, ,"if1•1111'r .lriGyürsiioényluí::a (G-~·ö:.) 1 11 . . :- '. . . .
lll'yc! l"riqfJcs I· ! ._,,), ~1akocz1 (1.). 1!12:!.
('"
·· '\, uav1 Zoltan (!"
„.
1{/orsze11tiuán (Grlir) 1 :-- !'>_,
· \ony 11okja.)
lcr Elek.
·
' · •1· - 8 ' Angy:tl, lH2í . .lli'i!Uyőrs::.cntnuirlon {Ciriir) 1 ,· '> ,
('

\„: ..

_,„_. · · ·

r;:íJy 1s-.1
.lt-l __ Szent Istvún ki„ · '.
" • · f_,\ff{oos:k11 fsfurín
•f/oruar (\':is) 1 11 !"() • „
·
.fcnö iil (;-·,·,,,· 1 .),.'. 1\~'! llon\·t'•d. HJ:lli. C-irr1

('

,

'

'

-

• <'llOfl('.

-

<.yu!:1 (íl{~kés), J. 2;),'.!·[1. :\[ •rr „· .
.
ll·1nklcr Lajos. 'I',I·
·.:;::.\.tllo. (r..J. lillO.
1
(' 1 s
.
( „ ·-;!;!.
. .
•!Jlt a. • zenlhtu·on1s{irr (i·) 18 c
1
· ·1 1sf/1rin. Ii. li:11
ti
• •
·
·
!) rr11u
}'-·.
'{l j '.'-.ofle~·: - J,r1111s
t·.~
(;!Jflfa, :\ntll\' kereszf 1.88~//(~. !/ .fl{~ISf/l'.
k. Féhn oiqa 'l'~l-.' l '-'-. o:u. ll·ieland /Jé111·s11t;.
.
. · e „ -10
('!/11
1a, Szent ,Jözsef, 19() ·
1-13.
· ;1, Práycr f'rif/!Jt's. 'l't•I.

,„

r;yu/(I. Szcn'lel, 1n:io.
f{i~/('r János. 'I'el.: 1 .Jn.
<;y11/a11ríri (Hékt'•s) 1.
·HHHi. Heniény. 1~JO:). X.
Csás:rír f'crc 11 c''
i;!lfire (Szaholesl.. J
f:'1'irr'io P. íinr~" . 1on:1. Isteni go11dYis('IP.s. l!J1k

llojdúflr'is:r'ir1né11u (Hajdú), l. '.!!l.H:-Hi, Arany s:is.
t·S28. I.éPai f:sú, tit. Núlhy Lajos dr. 'fel.: 10.
/ffljdúbös::iir111énu. ;\[agyar korona, 18il. Schrf'if1cr Lajos. ·rei.: 51.

Ilajdúbijs:iir.111é11!J, Isteni gondYisclés, 18H.t. Schu!;
.Tó;,o;i~f.

llajdúl1ös:iirn1é11u,

Szenlhúro1nsiig,

lHta.

Pap

I~ndre.

l1ajdúbiis:iirnn~n!J, Kígyó, IHai>. /\.11fassu J\.álnuiu.
. llajdúdorog (J.lajdú). 1. 11.50-l, f.legváltú, 1855.
Sc!Hvarl: .:1/ihálu. b. L11k(ícs f'crcnc.
/fajd1uloroy. Segítií :'\lúria, 1H22 . .foncsri l\.úl111rí11.

Jlajdúhadlui:

(I"lajdú},

i. 11.000,

Hcn1l~n\',

lS·!i.

1Vovák Jó::scf.
llajdúhadluí:, Isleni gondYiselés, 1fJ:·l5. 0. Fary:1
1111rc. ·rc>L: 11.
l/11jdú11<í<l1ul11ar (J·fajdú) l. 11.500. Fekete sas (gyr.)
1840. S:al111ári Feyér Jrí:sf'f.
/lajd1í1uíd11dvar. Isleni gondYisl'lés. IH'.!·L I~rdúlyi
J/ária lr<~n.
/lr1jdú11rínris (llajdú), 1. 17.9Sl0, ?\Iagyar korona.
tsa2. Lípsil:: .!ónos_. iii. Lipsit: Lajos. '!'cl.: '.2.
l/r1jdú11<í11ás, I~ígyó, 1888. 5,'olfés: Otlá. '!'el: 2H.
llajdlÍ1HÍ11Ó.\', Hen1l>B)', 191:J. Pospi<•ch l\círnly.
Ül. S:alní Alberi.
llajdús(Í111sor1 (l-Iajdú), 1. (i57·L Hf'llH'ny, 188·!. !„
l\rn1ácsc· l'ibor.

/IajdlÍs:obos:/ó (IIajdú). !. 1 i.022. Gonch·iselés.
18:·1.1. /Jarbríc: Zsign1011d.
lfajrlús:ohos::l<i . .Justilia. 1888. púlfcr .lá11os. ·r.: 50
llajdús:ofios:ló. Bncskay, 1Sll·L Zala Er11il.
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f /((jdús::u11rít
:its ,Yrtff!f

(Ir:i jdli 1, 1.

f.af(/:._,

.j J

.it·:.

()rangy:d.

1890.

fi(/jnuisk1'r n·r'szpn··u1l. 1. :lO!ili. I.sil'ni gonih·ist'il·~.
1D2:L f)uors::ku Jú::sl'f.
llr1_iris /P('s!L
1. .-dFHi. Sc"'ÍIÍÍ
~r:1 · »1 1°-,1·,
11
.
,..,
• • 1 1 •.
n
• orli11r1picl1

l/11frís::i

.-ltflfÍd.

·

1. :.!O:Jo. Szíiz

(:'llosun'i.

\I:írin.

tfll'.!.

,\'fockinyer /s/1"Í11.

lfrU'~•riny 1nara11y~d. 1. 8:-18, ()r:ing\·aJ, 1?)98. To/;ac~s

F(·rc111·111:,

sziil. (,'sonka Ida. ·,!'cl.: 14.

lh11~s(11t!I (BnrsodL Szt•nl .f6zsef. 19an. Ha!rí::s
l:r:sch1·f.

1-!arta

(Pesl). 1. ;í-119.

[ 'iil'Hi go1Hh isí•lé':i

llaln1i '/l(í/. k. 11it1•: l111r1 /1

n1~::rí111'.

lSH-L

llal111i ,)'fira.

llotvan !lll'\"PS). !. 15.:!80, \IC'g\·:íll6. 18-!5. :•„'pt'rhirth Zr1ltrí11. '/'(•!.;

l/11fPr111, :\11gy:1l.
llH!ur11'.: !.)Údll:1i

;)8.

·

18!17. ,o..,·1·1ier IJl'::sii. Ti·!.: lH.
~Z('ll! .-\n!:1J. l\)l:l. SzL:tn:t11n .\g 0 ...,.

!t1n onik. k. l.11ithn11 /·.'n1ln·.
l /1ír~1nr ( Lilfr1/t'itl'd 1 {Borsod 1. !. J 200. .\legyúltó.
U ..1. 1\J;i;:. l:'/i's f,'r'-:a. h . .\'-:t'its .'úi11rfo1·. (Diósgyt'i;fiö], ja.J

llc[!!J1'.~lu.1!r1111

(.\J1Jsu1i'1. 1. ;J.!:.!O, ;\ap, ltHt:). T/irii/,
.ir11rirl. k. A'ri,·r S!fhif/11. "l'e!.; Ii.
//{'!!!fÍ(//I( {\"asi, !, nos. Szent llúrlJll!SÚg. 18H8.
l:y1'r .l<i:st'/.

'

~ara~hyreoidea és calcium kombináció
m!ramuscularis inje~liók céljaira
'

(lhir ...,od,i. 1. n:::1ti. { ·.s;1J1:1 Yt·z0r.
Sh! /UÍII lst11rill.
/ J<' rccr1fnl1 1a (Fvjl•rJ. 1. ;-18·! !I. Ist(•n anyja.
.fnllfÍl<Í Tiuadar.

//1·j{icsúll(1

/lerccys-:rí11t1i

1\11 :1.
18~1:2.

IBúcsL L ;1:177. Szl'nl :\n!:tl. Ull:l.

Hic/ic::l.'y J\úroly. (Fiúkkal DúYodun.\
[/e11cs {1le\'l'S). 1. 10.l:.!·I. .\legyeci111cr. 18'.Hl. <:-:in~
<JC!l Lrís::l<Í. 'l'el.: 10. (Fiúkknl P{~lyen.)
J-l~l'Cs! l\legvúltó. lHIO. U1·incr Jliluíly dr. ·r('l.· ;'"l'.2.

/Iédcrv<Ír

(Gyiir), l. 11:ln, Szent Erzst·het, 188·1.

Barna :111/al.
/]éllf::s:cnlandrús (ZnlaL 1. {i7-1. Scgítii .\lúria, l\J:;;·i
Ferenc::y r;,>::a. 'l\·l. · 18.
111.'•pí::.yyüri.' (Pest), L '.2;'"i:>li. l\.ígyó, U)2:J. (i!Jiirl.-y
Béla.
llird (Baranya). 1. iii2. Sz(•nlh"ll'k, Ul:·l5. f((r/1u111

Zollrin.
/lodrís: (Sznt1núr), \. 2·!0'.2. I·:rzs("h1·\. tH'.2:-1. lloruát h Lajos.
f/1idrnc::611ásárhl'l!J ((:.spnµrúd1. !. íiO.:\.J'.2. Sz(•11lhú!'on1súg fr.), 17fl0 l'iiill. l\·ris/rí .\'rtff!! lsfp1Í11.

Tel.: 1-00.
Isteni gondYisclt•s. t8:\\l. Phi
ti11JJ lst11á11. 'J'el.: 2~Ht.
/ftíd111c::{ivá.wírhcly 1 :\l:1gyar knrnna. 185'.2. Piti'·-: dr.
J!us-:fti('=!I Er11ií111•. h. \"{iriis S1índor. '!\·!.: ;;~o.
ff(íd111c:611ú.wírhcly! ?\legYúlló, 187tL ,'-,'::({f/i1111ír;1
I'..l1•T11('r :lndor. 'l\d.: l~'.20.
J/iíd111c::iiuá.wírhcly, ()ranr:ya!, 1880. T(ly1Ít1!JÍ :\rfúr.
Tl'I.: ~--·ll.
//líd111t'':(ÍprÍsrírh<'l!J. l\l:q.:yar kir:'i!y, 1NB:\. \'11sn1.íq1
Elf'111ér. 'j'pJ.: 2·1.

/ltí,d1nc:iívósúrflely,

'I~

1.

i!ffi

lllid111c:i>u<isárhc!t1 I1c111é11y,
Tel.: 9-J.
.'

18\J:J. (;uf!i11a ih;ftt.

lládn1c::iivásárhcly, I\ercszt, 1907. lFcis: Jc11/i.
Tel.: 81.
lládn1c::iiuásárhcly, Arany csillag. 1907. :\Iii!!l'r
.\lör iirük., b . .lanúki f)e:sli. "f'el.: 2:1.
flrídn1c:ü1Jás<irhcly, Zrinyi, 1919, ifj. Skonnuí/
.!c116. Tel.: 1-89.
lló~ln1c::.iiuásárhcly, Arany s:1s, 192H. Gutfre1111d
.·lrpád. Tel.: l-·18.
llúd1nc:űuá.wírhcly, Szent 'l'crézkc, 1928 . .1-i::.porn:/
.ilfiklós. 'fel.: 2-99.
·
11 údn1c:ü11ásárht•ly, Nagyn1agyarorszúg. 1929. ,/ 11luis::. fsf Prín. 'I'el.: il-07.
llrídn1c:61)(í.wírhcly (Fásrirht'ly-l{u/as), 'J'urul, 1na2
radúfalvy Gy6rgy.
.

/lillro,-;/lcrc\11!f (So111ogy). l. IKOO. lslt·ni gund\'isch"s, 189:·1. ii::P. Jfan1p('k L1ís::l<Í11l'.- h. dr. Jrí::un
Jó::scf.
_
/kcrPtÍr (\':is). l. 2a;1.1. Palrona llungariac. 1921.
il/1·drec:kr1 :\'ándor . .~
Irsa (Pest): 1. 71102. :\I:igyar kirií.ly, I8a7. Tábor
r.y11h1 örlik„ k. i1lt•slcr Lús::hi.
„
fsas::cq (Pcsl). l. :)(\-11. :\ngynl. 1899. o:u. Pcslhif
Jlil;ál1111é. szül. 'f'hináycl S:crafina.
f s::kas:1."11tuuiiruu (F'cjl·rL l. 17 t fi. Angyal. 1H2H .

C::ollncr /,ás:ló.
(Pt•sl). 78H-l, ":\h·gYií.l!ó. 18:-1-L Balogh Sándor. 1'el.: 11.
J::.wík. Púdu:ii szent :\nl:iL t92il. .'i'::l'kt•rt•s .'úíndor.
Tel.: 27.

f::sák

(Nögrúd), !. 1G5H, 'l'urul. 19:·Hl.
Jlnst Rmlnlf.
l-/0111royd (Ahalij), 1. 892. Csaha YezCr. 1H1-L !Jútly
/Jc::.sii.
llurf (licYe~), L -1085. :\fagyar korona (f.). tnao.
f-Jorrnilh <Jdii11. (Csány fiókja.)
lloss::Iipólyi (Bihar). 1. ·Hi7H. Angyal. 1875. J\cnd,,

Já 11 f,

llüyyés: ('l'olna). 1. :·Hifi(), Szenlhúron1súg (gyr.),
1802. Téry Aur1'l.

s::.cnfldnílui .'ú'ikiisd Jli::.scf dr.
Jás:alsús::cnltJ!Jiiryy (Szolnok), 1. ;)19~), ~zent„liú
ronisúg, 1888. illcd::.ifJrods::l•!J ly11ctcne 1 szul.

l/0111oklercnyt;

l~rnií. k. J-'ofli1111s Jlarcel/.

!/irány (.Szabolcs,J. 1. HHOO, Sas, lU2;), Te/kcssy
Oábor dr.
/y(lf (So1nogy), 1. 2075, ()l'angy:d. 189-1. ccscdi
Csopó Zoltán.

(Sznt1núr). \. 1180. :\Icgvúlló, 1H2il. U. LTrau

Lás:ló.
(Bú('sL !. 14.Sa9, Szent Ll~lek (r.).
18-17. ,\'illlJC Gé::.a.
Jú11oshnl1na:. Szent Anna, 19'.U3. Zárnbú L<is::lá.
.f<ínos/uí::.a (V:ts), 1. ·122·1, ?\JegYúl\ó, 18,!:3. J)r. f<'ischcr .16::.scf. 'I'cl.: fi. (Fi6kkal Bögötún.)
J<inoshi<la (Szolnok), 1. -1581. 'l'urul, 19:->;). sepsiJánoslial111a

S-(1/lCl' ]{011sfa11fia .
.!ds;apáti (Szolnok), l. 12.a90, i\IegY:'llló, 18132.

nác: Jllús. 'J'cl.: -HL
Jás:<quífi 1 Szenlháro1nsúg, 190·!. .i1liinslcr

lu1re.

11
1

\;
1

U:"zolnok). 1. l ;i.nso. St·gitii Sziiz
.\Iúri:t, 1851. \'as11rír11 IJ1~/a. 'l'cl.<'í '.!;).
.lús:<iroks:rilhis. SzcnlÍ1úro111.súg. 100'.l. lianl'r .lrí11os. 'fel.: '.ll.
.lás:.lil'ré11y (Szolnok), 1. ~:J0.101, Szenlhúro1nsúg.
(r.). 1791. sasi ;\ayy L<is:.lú, ff:.11. kisfaludi Uc~
J1ís:rírr1ks:lil11is

vés:. ln1rént~ és T<irsa, h. /{rúnc:.ly ErPin. 'fel.: 38.
(r.), 182H. Cscfalvoy

.fás:.bcrény„ Szenllélck
Re:.s6. 'fel.: 95.

Jászbcrén!J, Őrangyal, 1883 . .lánváry Endre. 'fel.:

93.

.lászbcrénu, Isteni gondviselés, 1913. Tornyos
Lajos örök., k. l..<rs::!ovs:.ky .lcinos. 'fel.: 10 .
.fú.~·zl>erény, !\legvúlló, 1922 . .S::entgyür[!yi .!ónos

örök. Ii. Srírk<'i::y ,l/fluily. 'I'el.: l lfi.
Jászberény, Szent István, 1928. Szerb .fó:.st'f.
.l ás::dó::.•;r1 (Szolnok), 1. 4621, P:íduai Szent An t:il.
1903. /{orc.~·ok Bfífa.
Jús::fc!sös::entyyliryy (Szolnok), 1. 2728, Boldogasszony. 1929. \'árady Lás::fó.

./dszfénys:.aru (Szolnok), 1. 77H7, Hcn1énység, 187/i.

llerczegh l111rc.

_

.ftfa·:.:jákóhal111a (Szolnok), 1. --1700, Őrangyal, 188li.
ii:.:11. Sághu Gy11láné, lJ. f'aragó J(or11t•/.
./ászkarajenii (Pest), 1. 7150, Szenthárorn.súg. 188:2
ZrJJnbory Györyy, h. Plal=er Súndor.
.lás::kisér (Szolnok), 1. 7070, :.\fagyar h'.onni:c 1871
f{áflay f{álnuin .
./ás::ladány (Szolnok),
/{fc•in Jenő.

1. 10.088, I\igyó.

.
l · (Szol
no'1 1 1· ''>l '~)l · Szi'1z \l:'1ria.f
'.fús:.~::1'11 1' 1111 ras : :
l (· ."!<i- Zolftí1uu'. L('ll!f!l 1'
tHl·L S:iláyyi <1c:r1. i. „~l1. ~ ,
'"lRO . .\l·t"Yarurszúg
Stefúnia.
\'l·d·
tl, -16 (Pf''>I 1 1. •'-l
, ,..,_
1 l .
·,1ris::s::<'n as_
-1; ·1
f{á/nuin k . .· TII iro:y
ns.sznnyn. 1H2:1. .\os::1 lll
•

,.1 ·n·il Szankon.)
. .
.
/rhor. 11
:-„- !Stcni 11 0111 1'·1.sclcs 11 .).
. . l'rv1r1d) l 1 ,)i 1. .
:-.
1
1
\
.
.fol1bagur _,,( r. • • • ·
. 'i-ab6 1.;;Ien1f\r e r. .: pt
„.

?\':

19:-~iL /{csslcr

(,yu 1a. 1'· · -

. fiókja.)

i

,

·"

.f1)::S<l (flnjdú), l. a884, hc1nenyse1:1.

1t}'H)
.• .

/{ OlHÍC ..;

( ia. Klein

18-~

(I·Tajdú). 1. i07ü. GcuHh·i.scll•.s.

E1nil.
f(adarlt!ÍI

()rannyal. 18i5. Po1 '>('('.l
(So1nogy) . .
- l > -,
r..

[JOVils Zoltán.
1 880 \la"Yar korona (r.). 1792 .
1
f{alocsa {Pe.s~)._ \.
·.' '. · · l~~vrisslf [)c::sii. 'l'c\.: :ZS.

. .. , zcl·is· 1n1 Han 1\
1\OZh<l
· ' · ' t'r

1 1·

1).

•

I · •f ·

·

~

Fr110

•
,
{Jr·1n"\''il l~Hl·L Afll ' •
.
1· (.'
/1.a!ocsa:
: t">. ;, .') 1. :l'.!.il;l. ,\rany orosz a1~ 1.'.~
f{Uf10Sl'UI' (StHllOro~, • • ,
,
··rÜk k nud111JU< •
17i·!. Baliochay ha/111<1n o
,
.
']' 1 •) ')8
f111rc.
e .: - ___ , · . . (.) 18 ;;:-L )lfillcl111<11111
•
\I·i"Y"\l' ko1011.1
1. ·
,
f{a[JOSVllf, •• b.l: 1 l <; /Tll/"I~/)(\. '!'el.: '.!b.
.fc11(i (~S r'J::V .• i::fl ~(/(II.
18<)(' f i/lt'r n(\/(1. 'f'eJ.:
•
•
'· l. "
l\aposvar,
~\ 1„•111 .v kt•re,;zl.

1-9:-3.• !'1'!!\.'Ú. 1H08. /'>11 /.-ur Fcrl'llC. Tel.:
f\tt[JOSllOI',
' "

1·„-~)-i.

lKlií.

.lrís::laddny, ()r:ingyal, 1H2:-L Dl' 1ll11rlcr /Jríncs. iil.
Rados Jlfárton.

11
i~

Ra r110 f)(ÍS •
/{alia

i~

HYPIER©L
száj· és torokfertőtlenítő .

1

3.1(;

l\r1pusu<ir.
I"·1zs'1"
J <J
l lj / / ' jJ'
,
•·
O' ' ' ' h •
,
. Csurffo Lás::ló. -,f<'i .•: . .-/·
tafsck (;yula_. iii.
/\ (~/Ul,\'ll<Ír„ :\lcgy(tJ ló.·
g·.:~-·>». . .

F

'i

:>-21.

.-

i.

Lo.~onc::y l"ince. '!'cl ,

,,

i.01:11nrír (Sopron). 1. n.:-~1 · ,
,
"h, l1en1eny
1 ·-·
. I·cr<'nc
. · 'I'e.:
aG.
·' 18'~8
•- · /'•arJ„({.-;

1:apuvar, GondYise1<.-:'s 19')
AarancssíÍf/ (No' "!.), . -9. Jl'S::e11s:::k11 Vah;r
"
,
g'lHC • J
j•):-;fi
,'
,
;· ·H-/10/t:: Gyula -Pót dr .
_,J,J,
cn1eny, 1929.
taracsond (IIc,·cs). 1 !j:..
,
}' l}(f!J Andor.
. . . '177, Szcnllelck, lHOO. Gyí'/-

í..arád (Son1ouy) 1 3 ... -.
n1cndiJ "''<r'/nourn
•. · · ia,J, Szentlélek. 18?('
- 1. l'l.'ör1\arcar. ·(S·
·
J . zolnok_), J. 2.1. 2.JS i\I·"
..
,
1
}' Popou1cs JJ,; 11 ·'- 'J'e 1 · 90· · • 1">).tl korona ' 18'l",
~ •
tarcag, Oroszlün 1ss·~·· ~· .
/\arca[!,. Űrangrai, 19~1 "1~;1~. Lr~~os. ]'cl.: 31.
S .
•
. Botos .~an111f'/ 'l' •l .
!{a .
• rcay, •. zcchc1J\·i. Ifll.f
. ·- ., .
.
e .. 91.
Aarcag. l\::íh·iu_ · IfJ'l()
· .\o/( ~ (a1f1or. 'fel.: g 7
. 1-03.
· '' · .·ll<'.randl'r A"<ílnuín ~r~1.;
Autynuír (B:lcs). 1 -IS , , ..
.'•lcliuch I\.áruh111 ," l
~z.112 ;\füri:t. 1891. ii:o.
l{á/ (J.Je,·cs) 1
l.
'fl{)(~JI/ r;1;:(/.
S:índor c·i;·Íi!·, J·' ;i'· :\_Jcg\';il!ü. 1908. B:ínóezs·
,
'·
' · i: anoc- 11
')' f
-

,,„

·.1;8'J

1

17:.

. !:.rdfíl<·lken) 'I'eJ.: 10
-. "an< urnl;. (Fiükk:;l
Aald (Vas) l irn·
1'ioada;.·. .
Jdfl. Sz<•n! Lúszló. 1928. Fár!.-01111i
f{áfn;c:ncs_a _(So1nogy). l. lü0-1
.
18a.i. h<'leniii )f'f '/
' .:\Iagyar koron~ 1 ,
l"/.
..,
. }, l /(( 1/.
lf/ o:: (I•cjér)
l .1:---'
1
</l'S Z<1//,11'11.' •
;)J ' ,\fag_r:tr korona,
18
l'li2 . .le'

J\úllú (Núgrúd). 1. :!;):.!iJ. LslL"llÍ gond\'Ísel0s. 1\lOU.
f,1"1r: .f(í:s('f. h. i/j. J{iihrtl1n11 Jli!.-lcís.
/{ápolna (IIc\'cs), l. 1s:1s, Őr~111gyal. 1881l. 1Vogy
.lú::scf.
.f{ripolná:;riu(~/; {Fejér). l. 2554. Yiirös111:1rtv. 1897.
Balogi ,1/iluíly cir. 'l'cl.: 21-1.7.
~.
l\ccskcn1él (Pest). l. 7H.1H7, Szcnlhúro1nsúg (r.).
1740. TcHh lsf11<Ín. 'fel.: 2----H7.
]{l'cskenu~I. :\Iúlyús I~irúly (r.), 1821. l•~arkas Bélf/
dr. Tel.: l-·19.
/\('cskc111él 1 Szentlélek. 187-L D:P. l\afona Zsig1no11dné, k. l\alona 11/argil. 'l'cl.: 3-45.
I\ecskcrnél, Isteni gondviselés, 1887. S:ékely Sándor. 'I'cl.: :J-27.
I\ccskc111él, :\lcgy{dló, 1HO·!. Csorba Júnos. 'l'el.:
1-57.
J{ecskcniét 1 l(igyó. 1H07. Zi111ay Pál.
J{ecskcrnél! Szenl Erzsébet, lflll. Brícs Béla. Tel.:
-1-25 .
]{ccsk!'Ini:l, Húkóczi, lH!il. S:a{Hj
Gyula, üt.
:lndré Lás:hí. ·rei.: 1·---:-ia.
J{ecske111ét. Szent Istvún. 1922. Pauli Péter. 'fel.:
:l---23. ,
,
,
]{ecske111éf, :\lagynrok Nagynsszonya, 1927. vi/(~:
S.:a!Jú Lás:ló. 'I'el.: i-1-75 .
li"t>cskc1nél, Szl~nl Lúszló. 1927. f'ördiis Lajos. 'fel.:
3-88.
]{ecskc111ét Lakil<'lek. Szent In1rc. 19i-10. Sif..:ari ](o~
vács 11lihály.
J{cccl {Pest), L 10:J8-1, Szcnthúro1nság. 1890 . .l11s:l
Oszkár.

Ht·ref. Szent Húkus.

tn:to.

n1íd,ic:y Gu11Ia. 'I\.•l.: :iii.

1.:en1crs<'· iSzabnles·1
l"I-I, f\1rryo
„
.
".· 1· .,,
( ·
!"!
. l>cc:: Zoffún. 'J'pJ.; lO
~.r.1. n· 7. JlillenH'lll'1' (llon!j 1 If:l'>:. S
lcr Lás::!ó.
·' · l - ' · ·zent csa!úcL 10:11. /Johf\.l'lldercs (Szolnok). 1
CZ!J ,ré::a.
'. · liiJH-L He1111'·n)·. l u''-i'.I. 1·,.,.,·..

G
(Szabolcs). J 1"
1933 p
. . . o88. Is!eni go1uh·isl'!1:.-.,
.
· · nlrtky István.
lu.·rckcuylui:u (Pest l. 1. 52G2.
ft't'né::.lii

·r~·I.:

!?11/fkay llonf/.

12.

7n.

'fel.:

.

Islvún kirúly. 180-J.

e.,, .

.i.

l.l-8 . .\::n1ndiss .!tí::sef dr.

l\l'ol'rn1c.~ (Csa11úd1
.. · ' 1·
188 0. Bauer haro!y
··
·
Aetcuyluí=a (Bl~kés) !
1888 1·
·' ·

''ill'I''
• u, I S 1Cll 1. "
j · j
üröJ· !· [J·
:::itHH v1se l•s.
'· '·
tto~· Gyiityy.
.JfJ~l'I 1. , .
'' '· s!e111 gondYiselt•s

• •

l

\Ol'OS!f

•

f\.<Ítofl/.

(Son.10~.vl
•· .. !. . ,'18'-'l. Seuí1~·) \] ·, ·
l 'l
[ H) 1l'lllff/! 1~·h11
l.ajo~· (Fiö! 1 ·"!
. 'rI<l. , l.'l
J'iirdiín.l
··
',,1
H:da!o111n(1ri<1-

A cl>hely

Aisbc~r (!{01núrnn1:1. L -lJ:·n. Sz.
,,
'·,
lna11 Arpúd liriik !· ._, · / .cn~ ln_Itl. 18,32. f)r
1
.. . .

•

~

'·

'·

lu.~l:o111_r1to111 (Zala}, l.

'~</(fi 11cly1

l.as:/rí. '!'el.: :l!

Iflaa. ·\ ".,

,

. ·l\isk111ufo1:o:s11u1 1.Cs\Hll:~TúdL 1. 18.9tJ(\. Szcnl Ist·
\'Ún. 1801. S:ir111ui l\rir1u"I.
!\is kll ncl u rr 1: s 11111. Szl'n t hú ro111 súg. 1 \JO 7. F o ryác li
ürök., k. rfr. l:t·dii Je11ii111i, sziil. llffjr1s Stcfá11i(/.

T<'l.: \.!.
!\ isk1111f él<·yuluí:o ( Pt•sl). \. :l8.20!i. Szent hú ro1nság.
(r). 1800. !111k1i1nrí1ulu 1-.'ndn'. '!\·!.: 9'.2.
l\isk1111[1"lt·uyluí::(/. Svgitii \l:'1ri:1. 1877. r:cllér .lrí11os. 'l't>l.: 1·-·15.
l\ is k1111 fél i'ff!/ luí :a . Szent lsl\"Ú!l. 18H·l. S:. Trifh
.fá:scf. 'l'!•l. · '.1:-i.
J\isk1111ft'•(c[J!/luí=11. Púduai szt'lll :\nt.d. IHO-L Th11r:1

..\nrlnr. '!'el.: 1 '.1·L
h'is1"1111f(;lcyuluí:11. :\{(·gyú\tó, lHl-1. T11I'jd11ui .lá11ns.

·1·('1.: no.
Í\ is/;11nlutlas
0

T<'l.:

·

i\lt':-.1.1.

1. '.1.S.8'.1\l. Isteni go11dvise!l•-;

(r ..1. !.Sll. /:ii('.~/1111nf!J((i TaJ,·ari•ktH.'11:tár l·s Jli·
/;i•s Fer(·nc. h. '/'H111oru l~l1·1111"r. Tel.: 1.

liiskunhulas,

'fel.: 16.
· . 11 t>~'iJ, 1882. f't'11{:
A'isJ;lin' (Ile\·es)
1 '1('8(1 • l'•ellH'll\"
.
.
• • ·' 1
(J)
ttl'l'I /J
l\fí!nuí11. ('f'isz:ibura fiókja.).
. , , , . . ayddn
.fl/TIOS.

f\'iskűrr'is, l\,l(\fi Súntlur. tfll-L FinY .l. iiriik. k
{.!'clof.~/;IJ fsfpíÍn. 'fel.: fl2.
·

/\is kú nd n rn: s 1110. /\. isf (' /H f Jl 0111! a 11 fi(/~ :'\ 1aclon na.
lH'.1!i. !i:P. Horos f\rír11f!Jlli;. h. F11dor Jlárlo1111c'.

ll<•s:t/Jc/lJ IZah) J 10I'J
·,
'·í/ • ·. ',', ·
· 1· ·1, hl'{ oro.szlún ()
• ( „~1 >!f 1.a fos. I el.: '.Hl.
1. . 11-1:·,
Íí..l's:::tlu·ly, (>rall"Yal l 80- I
.
. .
21.
b.
,
l. '·
Panlls f\arnlu dr. 'I'el
l\es::fht•!t1. Szen! ·\11!· 1

!\iskíiriis (Pt's!L \. i:tt-t.t. Isteni gondvist>l(•s. t~t\8.
. [)o/csrh r;u11lo. iii. ;\'rírlasd11 .ldnns. 'I'el.: 87.

\!ngyar korona,

11)88.

/:1ír: .fd1111s.

.1,

Szl'!ll lsly:'111 kirúly. Hl0-1. C:11n/11
Ui•::sií. Tel.· fi·I.
/\"isk1111h11lr1s. II. liú\,úl'zi F(~rcnc, l\ll:\. .1·;:1'/.-1''/' .Ifi·
:srf. 'l\·l.: :-d.

liis/;11nlu1lus.

l\'isf,·1111h(/fos. l\ígyi't. lH'.2:\ . .1lo/;(l!f l\rírol!J. ·ri·I.: ti:I.

351

350
A·iskunlachrí::r 1 (Pl•sl) 1 1008 S·
.
Téh•ssy /sftión.
. . , (, , zcnl 1e 1ek, ft-ifiO.

/\.iskunmajsa (Pest}

1 1- 90(1. 'l

.

.

(' „ fi
- . . '·· . ,1 <'gYa/!o l8i>2.
„,.'~/f1 r !I _JlrílJfris. 'feL: 22.
'
\r./.i1nnu11sa. Szenthftron1sú" 1911 c··1 ··1
nos, h. Tiirci Ern6.
n'
'
· _„~a nur .11 .lrí-

1

1\islrínq (F'e1"«rl 1 ''1(18
S·
'l
.
->
· · •1 '. ·zent
.1 arg1t (f.\. 1H21L
•
.!cycs
Bc!r1.
k.
llosft'lic::lat
l/11r111·1
.. ;'\'
·
· (S
- nponya .
..azp l oll ;,'ag~·lúng fiók ja.) ·
·
A1s!1urrja (Bihar), 1. 25.10, :\Ic"v:'tl!ó 18f-l 111·/,·1·
(r!fll/a.

ti

'

(

l

.

s

l\i~pc~t
(P<>sl)
! l"''l"
•
·•
" , ' · •
l-;t.D - ,
zent I :tszló. l8S' ··Hcrf'fuás Tr1111ris11é, k. Por.1fi1111 _,{ ;í~-/1.1' '!: ·!>._ '1'i-P.

l·lfi--891.

·

·

" ·-

·

e

„

p.

l\ispcst, Fehér f\prcszt, 1902.
B"/
ó 1111 r;us::láu. 'I'el.:
Bp. l-IG-8HO.
A'ispc.~·t. 'I'urul. IH12. [,rís:.!á 1'.l
1
1-Hi-DB-l.

)Ot'.

'J'el.: Bp.

A'i:<;Fcst, ;\fagy:ir korona. lfll5. llojtltí Or!ö11 rlr
l Pl.: Bp. 1-17-070.
.
.
fiispcst. l)l':Ík F(•rcne 19'>'} 1 , . .
l-!H--~H78.
· '--· J/ro 1~as:. 10 · 'l'el.: Bp.
l\is111'sf, nt~llH:;llY. IH.2(i. U({rohtis 1,·,;111/(íll iirök. 'f'c·I.
ll p. J.! 7--0-1 :i.
A"ispest.
1n9Gr/l I /j(JS
· J11~11i.
"I' 1 IJr..·n"vn1:l"Y'IJ'l)rsz·írr
t-.,
!">, '
• ,, t-.•
' - / •
(' .:
p. 1-17--108.
.
1,·ispcst. f\ígsú tű'-l') f)r )tein (' „
•
""/ 1·
-. . , ' -·
. '
rl/Of(fl/IH' sziil. 'f'ii„rn • \alri!in. ·rl'L: Bp. 1-!H--fl-Új, · ·
/, tslarcsa (Pt'sl). I. :>a2n. !' a 1ronn 1Iungariac. 1n2::.
Csonka 81~/rr.
A"istcll'k (Csongrúd). 1. 10.;)-!7, Szenllc'lek. 1s·~ta;or Ágoston.
'- i8.

f(istch•l•, Szrnt "ferézke. 1930. I\iss Lajos dr.
f\islen'll!J<' (Ntlgr(ul). l. ·11-l-l. ?\fagyar korona.
· 1882.. S111cfr111a Aladár. k. l\ohlrnann !!01111.

Tel.: 7.
f\isújs:.állás (Szolnok), l. l-l.5:·l2, Gtllyn. 1827.
,1/cr11ai Gé:.r1. ·rel.: i~l.
/\isújs:állás. ?\Ingyar korona. 188ü. i1fi·cs Holoyli
Sándor. 'fel.: 22.
/{isújs:.állás. ()rangyal. 191 i. Z6ldy /)c:sií. 'I'el.: n.
f(isuárd(( (Szabolcs), l. 1·l.1:·1a. Ar:1ny oroszlán (r.l.
1818. S:ilrÍfJ!Ji Lajos. 'I'el.: :1:-L
f\isuárda. Csillag. 18811. Fried Sándor. '!'el.: ;1,1.
l\isP<Írda. I\ígyfi. 1908. Farkas .lenő. 'fp].: 1-0:1
/\isoárda_. Szent Lúszló, 1fl2iJ. S:ilc: István. 'fel.:
4'!.
l\is:onibor ('l'orontál), l. öOOS, Isteni gondvisch'.•s.
1818. f/ofhaucr Andor.
/\ács (Kon1(1ro1n), 1. 2flil, Sas, Hl20. S:ala111in

Jff/.'/(ÍS.

c['C'J.: ;).

Ii.ócsér (Pcsl). !. -12ti·I, Szl'lll lsl\·ún kirúly. 18Hö.
Botos Aladár.
l\úko (P('Sl). l. ·i8H8, ?\lcgvúllú, 1882. (;yiJrk6s Pál.
f\onuídi (Ilih11r), 1. HtiH8. f1pn1(·ny. 1882. Solc:
Oy11la. 'J'el.: 20.
Í\·011/(ídi. ·rurul. 1H2H. \'i1111(/y fsf11ri11. ·rei.: l·L
l\011uíron1 {I\0111úro111). 1. 7ö!\2. Ft'h(•r !(ereszt.
1885. /{irál!ff ;l/ikf<ÍS. 'l'l'I.: 80.
/i.0111/á (Bnr:inya), l. 2187. Segitii \fúria. 11100. r"i:P.
lliibn<"r .Tó:scfné.
f\ondoros (Bl"kPs). l. il i.S. H('l\H"ny. 18\12. Haris<>
Arpúcl (iriik„ k. l\ishonfh!l 7.oflrín.
li.oruloros. :'\It'gY:'dló. 1n:1.i. néth!I F1°f/'l/I'. '!'{'!.: -~.

"?
30-
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l\ónu (Gyiír), 1. 2~132. Húkóczi. l~HHL !1úacl F'ri(l!ft's, k. Oláh f,ris:l<Í. (Fiókk:li GyiirsöYl·nyhúzún.)
l\011yúr (Bihar). 1. :llHl-L ()rangyal (f.). 1Hi30. flt'llll's Po!r1ky .'úíndor. k. ,.11jda f\árol11. (!)erecske
fiókja).
·
f\'rílaj (Szahol<'s). L :-Hl!-!. Kígyó, t9:1fl. :\'1•111 1·s
Sarolta. h. Ifufs('hl'nrl'ifl'r l'ff111os,
/\' iilcse (Szn 1n1ú rL L 12:10. Szen 1 .-\n na. 189-L J,a<lú11yi f.(ljos,
f\"iilcsrl C!'o!n;i). l. 1H87. Isteni gondYisclés. 1878.
l\orif.wíns:ku lh~11cs. 'rei.: 11.
l\ihnltí (IIcYcs), 1. :tlfiO, Isteni gonclYiselés (L).
19:12. S:akrí!.o; Zoltán. k. Pnlúnkay Zoffrin. ('l'isz:111úna fiókjn.)
l\"iirrnend (Vas). 1. /(i-19. ()roszlún (r.), tso:L So111u•t1c1u! Guiirr1u. '!'el.: 12.
l\iirnicnd. \[f'g\·{dlú. 18fJ:-i. l\_l,iff,'[ f)c::sii. k. f\!t•11u111n fsf Pán. 'ff'I.: :L
l\ijrnyc !h:on1:íro1nl. !. 22.Sfi. \legvúllú. 192a.

S:abú Antal.
f\(iriisÍl<'!J!I (So11H1gy), l. 1872, Szenlll•lek (!'.), 18HS.

'J'anúcs Gyula öriik„ k.

Si111011

Sríndor. (Fiókkal

1~aln !on füldvú ron.)
l\r'íriisladó11y (Békt"sj, l. Sl:""iO, Kígyó. 1872. l'i/t'•:
(;os/;1Í n1;la. ·rei.: 8.
l\iíriislarcsa (Bl•kl,s), !. ;)(i/.S. Szenllélek. JN.SS.

Dohlcr lh'"!a üriik.. , k. Tót /1 Efl·111ér.
(Vas), 1. S5a7, .i\Ingyar kirúh· (r.j, U\71.
Lt'ndP<1!J l.r1jos_, k. l.c11d11(//f 1~·1uln·." 'l\d.: ;)/.
l\"(is::('!f. Sz«n•('si•n jr.I. l!HHi. i/'f. f\"iif/1·! IJ1"::sii.
T1·I.: '. 1 : 1

f\.(js:cg

l\iifl'f!!J<Íll (Bihar), 1. 2GiH, Jlagyur korona, 1891.

!\iss Ferenc.
l\iítelck (Szolnok). L :3510, Szent Istvún, 1886.
f(orpos Lajos.
· HihHl{J6rs (Zala). 1. 2:JSD. l\Jivúgó, 1D2fi. I-lollús
f,ás::lrí ürök„ h. Szahó :\Iihúlv. 'I'cl.: 1.
l\iiuf'sk<il (Zala). l. 9·16. :\Iagy~;r koron<i, 18D1.

l\10011 E. Jenő.
l\ii11eskúl (\ras). lúsd: SalkÖYl'skúl.
f{ras:nokvajda (Abaúj), L 727, Angyal, 1897. S:iIáaui Zoltán örök., k. Tclkcssy Lcís:ló.

(Csanád). L G9ö4. Szent Istvún. 1891.
Id. fejes Lajos örök., k. 1''cjcs Lajos. (Fiókkal

f(lÍnrÍ[JOfa

N agykan1arúson.)

J\únbaja {Búcs), l. 30f>lL Szent Rókus. 1D25. 1iité:
I-/11s::ka11 Lrís:l<Jné
Prae[ort
E111nu1, h. So111nrn1i Sándor.
IO:ú11hcuucs (Szolnok). 1. 10.89H, :\Ingynr korona.
1827. Szondy J,á,'i::ló.
I\únhcyycs, I\ígyó, lHOO. ö:n. dr. ,\'agy Frigyesné.

b. /\irálu Gyc')rgu. 'l'cl.: :Hi.

l\únhcaues, Arany kalúsz. 1n:10. J1í:sa .'·iríndor Jlihólu. Tel.: H.
l\ú1111u1daras (Szolnok). 1. 781i2, fl'hér kígyó, 1850.
Fiildes Béla.
Í\.!Í11111adar(ls, Isteni gondvisl;ll•s, 1025. Papp I~lek.
/\ úns:en/ 11uírlo11 (Szolnok), L 1 l.i!ö4, Szenthúro111súg, 1792. Péner .fcn6. 'I'el.: -!2.
l\úns::cnt1nárto11, :\[egvúlló, 1882. \rinc::e 11liklós.

'fel.: 27.
/üíns:e11/miklós (Pest), !. 800-l, Nádor (r.), 1858.
23

H55
illajor .-íuoslon Cs Foryfics J\ároly11é, k. Jlajor
lsf P<ÍII. 'fcL: 31.
l\úns::::t•nf111iklós, 2\Iagynr korona. 1929. Hcrn<Ílh

Pú!.
l\11/as (Sotnogy). l. 152-!, Egl·szs{•g. 1H27. S::rdHí
Zoltán. 'fel.: 15.

f,ajos1ni:st• (Pest), l. 11.H07. Szent Istvún kirúlv.
1889. n11ttinyer Arpád. 'fel.: 7.
.
Lajosnli:se, Szent :\Iargit, 1927. I'.1é111clh Péter.
'I'el.: 22.
l.akócsa (Son1ogy). 1. 1212. Púduai Szent .-\ntal.
IHa-1. Hrnnfllt'r .-\nf(I/. k. nronlncr Of/ó. (Fiök~
knl Drúvufokon.)
Lríln1d (Son1ogy). L 2oa-1. Js!e11i Gondvisí·ll"s. (f.).
19;10. Faller :Í(hi11111é. k. Csuka lrtin. (:\:1g~'<;lúd
fiókja.)
Lt'T!fliJCl ('I\ilna). l. 8íia. Sl'f.(Í!ii Szliz :\lúria. lU:l-1.
tlorsá11ui Zoll<í11.
I.cnrf!ll'lf 61 i (So1nogy), !. 2nn:1. Angyal, t 8i°l 7. ! jj

Galli·

(;(~:a.

(l.-i1'>kk:il

Fon~·tldon.)

Lc11/i (Zala). 1. '.!'..!t:-L ::\I:igy:irorszúg

\"t~dasszonya

lH2·1. (;nl!da A"ároly.
;.c·11st'11y (Veszprl•111L 1. 22'.!H. 'l'unil. lH28. f,l'hn"Aljnicl. h, Pny<Ícs<Ís lllc;s. (Ba!alonfiikajúr fiókja.)
Ll'll'll!JC (ZnlnL l. :i2:~:1. Szcntll·lek. 1870. Srrl ./1í11ns.
Ll'b(;ll!I C\foson). 1. ;ia-Hl, :\Iegvúltú, 1889, /\11rok·
11ay Lás:ló.
Li/l(//iirrd, lú.sd: Hlnnor.
f,ifkt• (Nógrúd), l. 1080. ~I<'g,·úllú, 1H:JH. 'fornuos
.-lladdr.

(Fejér), l. 3140, Szent Istvún p·.;.
1830. lius::nyák Lajos, k . .1.llerkl .ló:sef.
Lopás:palona (\'eszpréin), l. 22,!3, Őrangyal, 1885
Bogdándy Jenő.
Liírinci (Nógrúd), l. 4987, Szent Anna, 1896. J/of·
lás l(ároly.
Lövű (Sopron), 1. 1552, SegíliJ :\Iúria, 1879. f1or/,011asberény

udlh /{álTnán.

Jladaras (Bács), l. 5928, Szent Erzsébet, 1HO:l.
S:ász 11/ihál!f.
Jlfaglúd (Pest), l. 5109, :\!agyar korona, 191H. Slci11er Ferenc.
illoyyarl)(ínhertifl'S (Csan{1<l), I. :3982, Űrangval.
1888. BoroRl!J<Ín Lajos
·
illagyarcsanúd {Csanád), l. 2H72, Isteni Gondvisc·
lt~s .. (f.), 1933. Lukács Lás:ló .• k. Zsiigün .-Írpád.
(Apátfalva fiókja.)
1ll<f[!!JOf!JCl!CS (\'as), l. 1471, 1Iegvúlló, 1SH;). /\..
S:abú :1rpád. 'fel.: 12.
~líayyar11u·cskc (BaraI]ya), l. 55:J, Pelöfi Súndor.
100-1-. l\'cinbcryer Ar111in. Tel.: -!,
JlaoyaróPár (:l\Ioson), l. 858-1, Segítő :\lúria. (r.).
1H90. :\lag<la E:úroly örök., h. /fiill Irnrc.
Jl(/f!!/Otóvór, l\Icgváltó, 1922. 1'0111/..:a /uán. ·rei.: 58.
1.lfaj.<; (Baranya), l. 1885, Scgílö Sziíz ?\fúria, 1029.

l\.is::.ely Jn1rc.
Jlaklcír {l·Ievcs). 1. 2585, Szenl Anna, 1929. Uoss1na11n l{ároly.
Jl/akó (Csanúd), l. H5.82·!, Isteni gondviselés, (r./,
1780. Istók Irén és 11/argit, k. Istók Irén. 'fel.:

82.
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Jlakú. Hc111ény (r.), 18-lH. ,)':ti!Uísi Je11iJ. 'J'cl.:
2-01.
.\laká. ()rangyal. 18i:I. /f(ljnal Jliklós. ·rl'I.: '.l·-80.
Jlakú_. Uj11áros. Szent Lúszló, ·1882. Kiss ,J. Enúí
örök .. k. \'ajcla Lajos. ·rcl.: 1-50.
Jlakó, :\legvúltó, 1902. E111bcr ,Józscl'.
,1/akú, Szent Istvún. 190i. 11/athéser .lenő. 'l'cl.: 52.
;1fak6, Ferenc Fcrdinúnd. 191·1. Rríc: .Tenö.
Jlakó, Kossuth, 192H. uifé: l\irtily i1lihrily. 'l'cl.;
1-85.
Jlarcali (Sotnogy), J. fi~·iiL Szcnthúro1nsúg (r.I.
1790. 11fajor Auosto1111é_. b. Griindl !\álnuín. 'I'C'L:
·l5.
Jlarcali. nen1énv, 1n2a. ii:P . .1lii11ich R11dnlfné. k.
StrenÚc Auo.<;ion. 'fel.: ()fi.

.\larforHHÍsrír (Fcjl·r). l. Hl;)t. Szent lsh·ún. 18i~O.

GriIT1n1 Rudolf. 'fel. 1-17.
.1/tÍd (Ze111pl0n). 1. i>52-L 1\ígyú (r.) 1825. For/;{!J
Ferencné. h. Fcls:cuh!J Gyu!r1.
.1/<Íyocs (Baranya), l. :-18:·1:1. :\1Pgvúl!ú. 185:1. 1..
lruÍrtf Elcn1ér. h . .-hll1'r /pfÍ11. '!'el.: 20.
Jl<Índoi.- (Szabolcs), l. -11-lH, :ilPg\·últú. 18Gt. [Tjhcl11i S<indor.
J/árfr;púcs (Szabolcs), l. 2204, Szüz :.\lúria. lSBa.
Dobribán ..:\nlal.
Jlátés::alka (Szahnúr). l. 9125, ()roszlán (r.). 1825.
:il111cr Béla. 1'el.: 12.
Jlrités::::alka. Csillag, l~l08. I\ál11HÍ11 Ernő. 'l'eJ..: 1-l-.
;.\fályrís{üfri (Pest), l. 2943, Corvin, 1917. S:iics11é
S:iics .Túlia.
,\/ecsekalja (Baranya), !. :!0~1. Sze11thúro1nsáµ-,
1Haű. l\1agy J::tek.

(Baranya), l. -!Hit, Szent Borbúla.
188ü. 11/órkus Gyula .
J!cd!f!fCRbod:ós (A.rad), 1. 2fl~l, Angyal (f.). 1H2~
\\'ic11er Lcú, k . .lt•:só Arlhllr. (:\lcdgye.segyhúzn
fiókja.)
.llcdyyeS-l'!f!lhá:a (Arad), 1. 4908, :\ngyal, 1901. lFil'ner Leó. (Fiókkal .;\Jedgyeshodzáson.)
11/l·fnye (So1nogy}, l. 1505, Őrangyal, 1889. Göbi
1\'ándor.
Jle:öbcrény (Békés), l. 1·1.410, Isteni gondviselés.
(r.), !830. llau ./ó:sef. Tel.: :JO.
,1/e:öbcrény, Oroszlún, 1899. Berel:ki Péter. 1'cl.:
21.
.lle:6bcré11y, ~legvúlló, 192a. S::abó Arp<irl11é. szül.
11fl'cscks:abolcs

I\0111fócl!f Zsllzsanna .

J!t•:öcscít (Borsod), J. ()09-!,

~f:tgyar kirúl~-,

1829.

Lú:úr János .

,1Jc::6c,<;<Íf, Isteni gondviselés, 1923. Löbl Tibor.
Jlc:őcsokonya (So111ogy), 1. l::IH:J,
Csodaszarvas .
193·!. J>crc:e István.
Jle:ökcrcs::tcs (Borsod), l. -12iH, :\lagyar korona,
lűfi8. Siska „lfiklús örök.
,1Je::öko111áro11i (Veszpré111), l. 1860, Örangyal, 1904.
1-'reis::.bt•rycr !\ároly. 'l'el.: 11.
J1/t•::ökouácslió:a (C.sanúd), 1. 5;)23, :\lcgvúlló, 1882.
Uábor .lc11ö.

pasztilla fejfájás ellen
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,lfc:iikihiesd (l3orso1.IJ. 1. :20.81Hi, ()rangyal, 18~l:l.
Pesti .!ú:sL'f. ·rei.: :2ti.
illr:üküuesd, Üdvözítő, 18:11. /(ovrics /(á!niún.

Tel.: 57.
.1fl':Ök1Juesd: Szent Lúszló. 1920, .lloruay .l<i:.~1'[
örök., k. ö:v. ,llorvay .!ó:sefné. 'fel.: 3j.
ille:őtrír (Szolnok), l. 2j.()4j, i\legvúltó (r.), 1818.
Hokszin Szilvius:. 'fel.: 44.
Jli~:öliir, i\Iagyar korona, 18j2. Elek .!enö. 'fel.:
72.
,)fe:ötiir, Ren1ény, 1886. Vcírday 11/iklús. 1'el.: 50.
ille:ötúr, l\Iagyar kírúly, 18~)9. D . .frrnkooich [)(;_
nes.
Jle:őtúr, Isteni gondviselés, 19a·L 1Vyifray 1'il>or.
Tel.: 100.
JJ élykút {Bács), l. 80.t:J, Szeu t :\.1111a, 188fi. P r<11'-

f ort J(ornél dr. ·
;lfélykút, Isteni gondYiselés, 1H2:l. /(0111/úsi f{úroly.
Jlihályi (Sopron), l. l.452. Angyal, 189G: ö::v. J\.reu:
/(árof!}JJé, k. f(rL'llZ rafdeIJHÍf.
:.llikrpércs (l·Iajdú), l. 2561, I1e111énység, 189G.
I\.ornhoffer örök., k. l\oczogh János.
J.llinds:enl (Csongrúd), 1. 99-!H, Szent Istvún, 18fi-1.
l\.atona Istuán.
i)Jincls:cnt, Őrangyal, lHl·L /-/11/Jucsck I\.ól111á11 .
.lliske (Pest), 1. 2jfil. Szenthúro1nsúg. l~):ia. L6ri11c:: János.
Jl/iskolc (Borsod), l. 61.5öH, ()roszlún (r.), 1811.
/(ircíldi .János clr. 'J'cl.: 64.
Jl!iskolc, 1\:ígyó {r), 1803. Baruch Gy11la és ö::v.
clr. Somogyi Béláné, b. Baruch Gyula. Tel.: 98.
i1!iskolc, Isteni gondviselés, 1894. i\!észáros Zoltá11
dr. Tel.: 4-79.

,)/iskolc, :\Iagyar korona (r.), 181H. Reichard .ft•11/j.
Tel.: l---18.
Jliskolc, Arany sas (r.), lj60. /(i'/lncr Üdiin. 'fel.:
75.
Jliskvlc, .·\rany szarvas (r.), 17HO. I~. Húcz .icnü
iirök .. és !Jirú Sándor, k. Uác:: .fcnij. '!'el.: 2-6H.
Jliskolc, E.rzsébet, 1903. H'éhlu István. 'l'el.: 3-07.
Jliskolc, Őrangyal, 1909. Deutsch Zoll<in. 'I'cl.:

:J-57.
Jliskolc, .i\lcgváltó, 1918. S::ily Gyula, b. Zsarnay
.láno.'>. 'fel.: 1-22.
.lliskolc, Szent Islvún, 1~)22. fulríkúrcsi Jlolná;·
J\á/Jnún. 'fel.: 9-0ö.
11/iskolc, Szent Anna, 1981. !Jolliin<lcr .ló::sef. 'fel.:
1-40.
J.líiskofc, Púduai Szent Antal, 19:J-l. Bt·llák Jú:scf
dr. 'l'el.: 2-a-1.
JlisI:otc. ~J.larlintelcp), .Apuslol, lH'.!8. C:cylúdi lsfvan. lel.: 2-·15.
,lfohács (Baranya), 1. 17.:3Gü, II. Lajos kirúlv, 1848.
~·
:lulicr Lás:lú dr. 'l'el.: iiH.
Jloluícs, Sze11lhúro1nsúg (r.), 17H5. St'illnidt /{ároly, b. ,l/aycr J{ároly. 'fel.: '.!5.
Jíoluícs. Angyal, l~HJL .'ú·/11111•issq11l Pál. 'l'eL: j.1.
.lfohrics . .Szent Ferenc. lH'.!~l. \'.i1/t1 Lús:lrí. 'l'í..'I.:
1-:Z'.:'!.

J/ohor('.. (:\ógrú<l), l. 1198, 1.IegYúlló, 1H23. BallÍ:8
Dc::so.
J/onor (Pest), 1. 13.886, Szenthúro1u.súg, 1836. J\á-

1
1

lai S. István. 1'el.: 55.
Jfonor, Húkóczi, 1907. Schulrnann Bódog dr. 'fel..

28.

!i
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BliO
(~[oson),

l. 6393, 1Iagyar korona. 18-17.
'l'culsch Heinhold örök., Polúnyi Tibor. 'fel.: 61.
1llosons:cnljónos (Z\loson), l. -1027, Szcnlhúro1n·
súg, 1877. Györffy Jú:sef.
J.llosonszofnok (~!oson), l. aoaü, Szcntll'ick, 1923.
i1/oson

}Joflyák Nczsö.
~largit, 190·!. Pcl6
Odön.
lllúr (Fejér), 1. 10.oa2, ).lúria segílsl·ge (gyr.), 17-11.
Gö111!Jös Lúszló örök. k. Görnbös Zoltán.
11/úr, Őrangyal, 1876. Dllchon Alfréd.
11/urakercsztIÍr (Zala), l. 2195, Szent Antal, 1933.

.1.llo,:soú (So1nogy), l. 1·105, Szent

Bcnl:ik Gi:::clfa.

J.\"agyatád {So1uogy}, 1. '1587, Szent Islvún (r.),
1827. Faller ..Í<hí111né„ k. Fal/1·r Ad<in1 (Fiókkal
Lúhodon.)
l\'agyatád, 'l'urul, 1906, Vasdén!Jc!J I:tcrni'r. ·rcl.: l·L
iVayybajurn (So1nogy), l. 5·112, :i\lngyar király (r.;,
18-!i. \'asdénycy :Hadár. 'fel.: 7.
l\1agybaracska (Búcs), l. ~l929, Szent I111re, 1925.
J,'orkly

Gé:a.

1VagyluínhL'[f!JCS (Csanúd), L G21-!, I\_ígyó, sz, 1n2:L
1''aber Albert örök. h. ~\'!Jilray lsluú11.
1\'ag!}bálony {lleves), l. 27il3, Isteni gondviscll·s,
1929. Popovils lsl11án. 'I'el.: 1.0.
1\'ayyberl>i (Sotnogy), l. 107:J, ()rangyal, 1923.
SkoplÍ! Sándor.
i\'agycenk (Sopron), l. 212ü, :i\h1gyar korona, 182i.
J\'énlctli Jó:sef.
1Vagycsákány (\'as), l. 1603, Szentlélek, 1912.
Olert Emil örök. k. 11!ester Sándor.

. !Vagudobos (Szatrnúr). 1. 22;) t. :\fpgvúltó. 1895.
,)fed[J!Jl'SS!J (;!J<ll'[f!J.
;\'ar1!fdorou ('I'olna). 1. :lfaH2, Istvún kirú!v.

188:)

.'-i:cndrouiis Fil111us. '!'el.: 10.
·
.
· ;\'11yycc.~cd (S1.atu1ú1·). l. HH28. i\Iagvar korona.
lHO-L Cs. 'l'úlh Bertalan ürük .. k. · J1/arschafk6
Lt•ó .
~\"a(iyhalás: (Szaholt's), l. ()fifl5, ·rurul, 1922. Bnqtha :llajos„ h. l\'((llon L(ljns.
·
1\"agyiy111á11d (Kon1úro1n), l. 2-10:-3, Örangral 1887.
Górdos Zsigrnond.
· '
1Yauykr1111arás '(Ar:id), l. .J.:585, Szent Is!Yún (f.)
19:17. 1''cjcs Fcrf'nc. 'I'el.: ·L
'
,\"ayu!··ani:sa (Zala), l. 00.SGD, Fekete sas (r.). 17aO.
Prager Béla ürök., Ii. !Jcn1elcr Lós:!ó. Tel.:

:!--29.
;\"au!Jkani:sa. Igazsúg (r.), IS:HL ,)fcrkl11 ncflls Jó~
:se{ dr. '!'el.: l-~81.
·
,V(/yykani::su, Sah·ator (:\leg\·(tiló), 1882. /Joqrfá. 1
Ahuh{r dr. ·rei.: t-„-SG.
·
;\'agykani:su. Púduai SZ('lll :\nini. Ul07. S:ck 1·res
Fil111os. 'l'eL: 1-0i.
1V('.fl!Jl~a.!ii:sa. ()n1ngynl. 191:-L /Jér!f .!ó::s('f. ·re!.:
;l-:Ji.

:\'ayyka11i:sa. Sziiz Jlúri<l. 192:-l. L11kác•s Fil111o-;
·rei.: fi„-oG.
··
;Va!fuk<illcJ (Szaliolcsj. 1. ü2-!i, Isteni rrou~!viselCs.
. (r.). _18_1:L (;iích~ny Sdnclor dr., k. Jlau~1ss Sándor.
1\_auuk(~l/u, He1uény, ln23. !János lléla dr. 'fel.: 35.
,\'a!fykata (Pest), 1. 11.005, Szentlélek, 1874. S:.
Baksay Béla. 'l'el.: 23.
1Vagykcíla1 :\Iegváltó, 1930. J{őrössy István. 1'el.: 70.
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,Yr1yuktí11yi ('l'olna). 1. 2177. Szpnt Isl\'Ún. Ul2il.
Sc/d;11fch/ Lajos.
;Vayykovácsi (Pesl), l. 2587, Boldogasszony, (Li,
1929. Scltolt: E11drc. k. flack Jcnü. (Pesthidegkút fiókja.)
1Vayykür6s (Pcsl), l. 28.591, i\Icgvúlló (r.), lSOfJ.
ii:u. f\lci11 Gyuláné. b. HD111cr Lnjos. '!'el.: 1-·-11.
;\'agukörös, l\.ígyó, 1864. Borbély Endre. 'fel.: HL
l\'agykőrüs, :l\Iagyar J;:oronn, 1889. /\cr/cís: J;;lc111ér. 'I'el.: 76.
1Vngykürüs, "l'urul, 1903 . .fás: István. 'fel.: 55.
1\'oyykürijs 1\ngyal, 190f>. Zsú111[,oky J <inos.
,\'ayukűrüs, Hc1nény, l~)lll. Ady Hé/a és '/\~csy
f)e:sü dr. '!'el.: 1-20.
,\'ayykürli (Szolnok), 1. :Hiö-1, Szenl :\l:irgil, 192-l.
Fílrgyassu Guula.
.\' r1yy!ány (Fejér). \úsd: Soponya.
1\'ayuléla (Bihar), 1. ü94.4, Púduni szcnl Aula\, 1U'.2!1.
Sirnonui Jú;;sef.
i\'ayyló:s (Sopron), 1. 1-1-12, 'l'urul, 19:i0. /!11s:rif;

Lajos.
,\'agun1aros (l·lont), l. -!()99. Isteni gond\'isel(:s (r.).

1835. Jledvec:ky Jlikl<Ís.
1\' agynuíaocs (Csongrúd). l. -~989, Segílii ?\lúria,
l.898. "Jlccs Baloyh Lajos.
1\'agyn1Ún!Jok ('folna). l. 1958, 1\IegYúlló, 1908.
Scpcsy Sándor. 'l'el.: 7.
"i\1agyoroszi (Nógrúd), \. 2279, Gondviselés, 19a-L
,1/iinster Sándor.
Nagyrábé (Bihar), 1. 333.i, (f.), 1932. !Uiri/1y
Pál, b. Répay Lajos. (Bihartorda fiókja.)

1\lagys:ékcly ('folnn). \. l 9H8, Hen1(·11y-. 1H2a.
:lyárdy Jd11os.
1\'agys:é11ás. (Bl•!i:l>s). l. UH!Hi. ?\f:igyar kirúl\'. 18H7.
Ada111knvlls Adá111. 'I\:l.: 12.
·
. ;\'ayyl~li:ny (Pest), 1. 71UO. Szentlélek. 187H. F<iiJ
lynac.
·
iVagyvó:sony (Veszpré111). l. 2058, Segítő :\lúria,
1856. Böc:y Gábor.
.
;\'ddasd (Vas), l. 177?,, Isten szen1e, 193B. J/ar/nn
S::ilárd. 'fel.: 4.
iV<!dasdladány (Fejér), l. 1690, Aquinói szent 1'a·
inas:. ~913, öz:" \\'hnn1er Vihnosn(•, k. Bakos Bé!rt.
• _(I· iokkal Sarszenl!nihúlyon.)
i\ aduduar. lúsd: 1-hijdúnúduch·ar.
J\lágúcs (So1nogy), 1. 1158, .Jézus szíYe, 1901. ü:v.
Dt'n~e:~~r„ Gu11l<íné, k. Jlés:círos Béla dr. (Fiókkal l orokkoppúnyban.)
:\'e111csfiikk (Borsod). l. 1 l·liL (iróf Szl·chPnyi Ist,·ún. 190;.J. J\ft'il! Fcrt•11c·.
0
.\'c111csdéd (So1n«1!!\_·)_.
l. t ~~
1 1",1:·H). Po"
1;io, ,S 7.t'l'e 1e.
lHky J\or1u:1.
J\'eniesuid (Son1ogy), l. 1759, :\leg\'últó, 187:1.
Jlcrkly Hclus Lajos.
,\'én~~'l,bol{f„ (Baranya). 1. i_I09f>, Szenlhúroinsúg,
l8;J8. l'...oru István. ·rei.: 22.
'
J\'é:~:a \N~grúd). L 1072. Szent _Antal, l~J33. Non1-

lianyI (.ryula.

HYPEROIL
száj· és

torokfertőtlenítő.

3C5
( ~ógrúd).

1. 2313. Rc1nény. 189:t
l\.udnr .Jenii dr. örök .. k. ,\'é111cl János.
:\'onr1 (Zala). 1. 1727, ()raHgyal. 188ti. ii:11. Pcrsa11
Gyuláné, k. Pcrsay Andor.
;\'ydrád (\"cszpré1n), L 1-151. Arany kalúsz. IHaO
Fiiliip Zof/án L.a111bcrl.
iVyárcgyhá:a (Pest), l. '1173, llungúria. 1g;31.

1\' <Íyrdduc r6cc

f)11sa Ernő.
Nut'r(lt'sújfalll (Eszlergon1), 1. 253G, Szent Lajos,
185:1. llfl1'er Ferenc.
;\'yiracsád (Szabolcs). L :·1851, ~legvúltó, 188-l.

iYagu J{ároly.
:\'yiradonu (Szabolcs). l. 5213:3, Szenl11úron1súg.
1925. i\'á{nay [sfptÍn üriik. k. Ft•kcft' En111u1.
;\'yirúbr<ÍI!!f (Szabolcs). \. 1)300, Gróf 'I'isza IslYÚn.
1930. /Joho:y Endre.
:Vuirbútor (Szabolcs), 1. 10.779. :'II:igyar kirúly (r.;,
1830. 1'a<lrís: Elek (·s :\'<idas !111rc.
;\'yirbátor, Szent Ferenc. 1~)02. Holdi:sfÍr ln1rc.

Tel.: 53.

i\'yírcyyluí:.a. Korúnyi. 18HH. OsyyfÍtri .Jrí:sl'f. 1\•I.:
:l--()2,

1\'yircgyluí:a . Aran\· ke1"•s·z.I.
18""1
1···orli l< (;yulu.
'"
1 ,,, •
Te!,: 4-:IJ.
.
~\'yirl'!J!lluí::.a, Grúf Szl~chcnvi Islvún, lHOL 1''l'jt;r
.Ferenc. 'I'el.: 2-20.
~
:\'~J!I'l'(J!Jlui:a, _.\ngyal, lHOH. (ionda .lliluí/11. 'l'el.:

:)-22.
.
,Y yírcgyh<i:a, 'rnskereszt, 1g l ·L Gcrql'lfJff11 G116rr11•
'l'cl.: 5-20.
' · ·
· ' ·'
1V!1Tirc•ayl~á:a, Isteni gondYisclés, 1H27. Jlli~s Zsófia.
_ e.: o-63.
J\'!~!r:ouhá::.a, Bessenyei. IH:-ll. 11aissinqer /{árolrJ.
orok.
·
·
:\'yirkarrís:_ (Szaho]cs). !. 2471. :\legvúllú; tH22.

1

:lfnys Janos.

.\'yirl11aos (Szal1olc.sJ. 1. :la;JO. Isil'lli go1id\·i.sl'll·s.
1H21. Jiiycr /\. . .ló:scf.

;Vyirnurda (Szabolcs). l. ;-;iHO. :\[agyar korona.
1H03. Lcnyyel Anfal.
1Vui,r!nihálf~di

(Szaholc.s), l. lHOt. Fortuna,

IH25.

2Vyirbogál \Szabolcs), l. :1-171, 'furnl, lfl23. \\'<1/i[!Hrs:k!J Antal.
:Vyirbogdány (Szabolcs). \. 2:188. Isteni gondvisc·
lés, 1 HO~). Fried1nann Súndor örök., k. Hákos

l allay-S1pos llcrta.
:Vyirlass (Szabolcs), l. 27i0. Hc1né11v J9'J<) f „..
Zoltán.
·
~· ·-·· .AUIJl!f

Sirnon.
;\' yí rcuyluí:a (Szabolcs), 1. 51.iJOS, .Arany sas (r.),
lfi·i8. Szopkó l)l'zsü liriik., k. ifj. S:opkó J)c::.sö.
'fel.: 4-27.
iVyiregyhá::.a, ?\lagyar korona, (r.), 1834. Lányi
Dc::.sii örök. és .S:ékl'l!J Rc::.sü, k. Lónyi András.
Tel.: 2-89.

()krí_11y

(Bihar), !. 51HI. Sz.cnl IslYÚll. 18H·L

JJri~

roc:y :111fal.
Olas:!is:ka (Ze1uplón), !. 2H:.!·L :\!agyar korona.
I_SHH. s:rldai As:lrtlos <;yiiryy, k. s:'r;dai As:/rtfoo;
Uy11l_"· (Fiúkkal Erdlihényén.)
Orgovany (Pest), l. 3643, Isteni gondviscl<'.s, 1H2ti.
flcc:.lcr Emil.

:1
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Orosl!rí:a (Bl·kl·s). l. 2·L92fi, Fehl·r kígyó, 187<1.
Gr<H'{ Tiborné„ szül. Akos Irén. "fel.: 21.
Orosluí:a. :\Icgv:\ltó, 182f1, Zalny Lajos. 1'el.: l·L
Oroshrí::a. lslt•ni gondviselés. 1894. l\.crtés: .1-ó:scf.
Tel.: i8.
Orosluí:a_. 1\ossul h La,ios, 1907. J\/ ol nár J/ iluíl 11 ·
Orosbú:::o~ Hc111ény. 1921. Sarkadi !111rc. Tel.: 1---H\l.
Oros::vár (,\loson). l. 1678, :\lcgvúltú. 1Hl2. Sá111111•l
Béla. l!· Fiilc"ip Lnjos.
Ostffuoss:nnyfa (Vas), 1. 1900, He111Cny, 1912. ifj.
J1lé:!'S ll!iluílyni>.
O::ora ('l'olna). l. -l295, Szent lstvún, 1880. J>áh!f
Dc::ső.

()csa (_Pesl}, l. 5()00, 1\:nrona. 1887. /\l'né: Ferenc.

Tel.: J.l.
Ok1~csl;I' (Pest). l. :1091, :\!agyar korona. lHlfl. /\..
Jfol1icír Jliklrís.
<)11ód (Borsod). \. 2il87.

SztU'Y:IS. 18-12. 011<Ír!J
Zof11ín.
(>:<1 (Borsod). 1. 7:122. :\ranv oroszlún. 187a. lúd:in[íl'f l111rc dr. 'fel.: :1;1 ..(Fiókkal Sajúvúrko11~··

ban.)

Púduai szent :\utal. 190:L ii:P.
..Ídútn Lajosné.
()csiid (Ul·kl·s). 1. 727~1, ~!agyar kirúly, 187·1. P1•/q/
Zof/1Í11. 1'cl.: 2.
Oris::cnlpélcr (\'as), l. 1-107. Anµyal. 188U. '/'orl.'os Dénes.
Orkl~ll.IJ (Pest), l. (i8-l:l. ()rangy:il. 18H4. Sz. H<'iliul
,Jcnli örök., lJ. l:.'ré11yi István. 'fel.: 11.

<)::d-PrUi(l!JÓrlclep.

.

Pacsa (Zala), 1. 24ö8, Szcn!húron1sii" 1819
/e~r Guula. 'f'cl.: lS.
t:»
'
• /}ich·
Paks
(Tolna)
J
11
S'''J
S·
.
.
1
._.
, .' ·
·'· "', ·zent iuroxnsag (r.) 1- ... -

:i.~;~!{ ~e:.a„

k. dr. Pcíl116lyyh1é S:ily

Jlla~ia/,:,~:

Pa!•s. ()rangyal. 1H07. l'arya Lris:ló. 'fel . :;
Parád (Ile\·es) J •J1 9 - S
·· '·
p . ( .. · • · .-"-'· ·zeni Antal. 185il
) , ~' 1· F1okkal Hccskcn.)
'
fa~::1.1/'(Z~n1p~én), l. 21G9. Isteni gondviscll~s
• 1 -1 ar1y1
Bela.
'
Páll.Hí:a (Ahau.i·) . 1. !1(>'",.
„
11
1\IS
SZClli 'J'créz.
,\'ayy B. S:.ilucs::fcr.
Páj1a (Vcszprérn), 1. 21.35(), Grúnútaln1a (r.)
, , ryrll11,i~1sre!1d_. k.

I 'l/Ut.

\

1Yucrycs

(;yula.

:irost (r.). 17ö7. 1,·,1rlr>1>1·1- Adolf

Túli!
1800.
1H:J2.

1577.

'
111.

kir.

/l'J\onnúnyfiitanúcsos
,. ~
. 'I'el ... 1- 00-.
((/~a, üra_ngyal, 1885. ii:v. Piatsck GfJu{á11é 1
Aos:folanui 1llrírla.
·
· ~.
Pápa, Szent .Anna. 1H07 . .llichlla J/iluilt1
Pápr1/.'011ácsi (\.'cszprl>n1) l 1-00 S· ..
.llés::áros Imre.
- ·' · ' , · zeretcl, 1H28.

/'rípa/cs:.ér
• • t , .\1l'gYúlló (f.),
l <)'>!' '" (\rcszprP111).· l. 19'38
• - 1_ .i:ckulcs:: ./1í-sc/
Pús:f<Í (lleYcs) ' l:. ('1 l~·!'>-, · •~I·,1g),U
... korona ("Yr)
t 10. !Jraun
,)fl/Hlorné., J-~. l'rr
,„ lb(lf.. · '
11111 ,1(1//(
p' 18
. .
J
as::/o, SzPnt _.:\n!:tl, lH'.lli. Ilrisrir Aladár
.
l'<ify (Pest), 1. 2li20. ~{poy:1lló 19')'-l 1: '/ .
llároly.
-o '
'
· -• · \a 11u111

Pe~~;~í:1~1t. (Fejér), l. '1089, .\-Icg\·úlló, 1885. Blldau
J>csf/iidcykút (Pest)'
.. · !'lCIUelc, 1917.
.. ' l . G030 ' 1!
1 Ulla

S!lS
ifj. Sehol!:: ~H(~f('.

1

'['{' .:

B

p.

l('l
l·

N:1;„

(Fiúk-

kal Nagyk~vacs1l~a1~.)) l ()7 907, Szent I'.:rzséhet.
(lest. .
!.'
1 •- "ll
l,,.,1s-rnlcr:sebrl
. ·'}
'j'p\. )p
-t/-~'"
.
t8n-L Heiner Jf1 ;,w1.
.:·
iSns
Hoc/1lil: Jf1ír5
Pcsls:c11tcr::sébct . :\r.any. :~~\.
147-8-t7.
/011. h. Scrnj(;ll Las:lo.
l' ·:
_l · 190') S:f/;H:a!f
Pcsts~cntcr:sí:bcl_. ~!agya~ k~),;~ln.1, . -·
. '!' eI ··· B11 · H1--.>-·· '!-old L<L~:lá. 'fc 1.:
(;Hs::faP.
9
Pesls:cnle>r::sébet~ Angyal, 191-- . Bp. :1-t7-95H.
a dr. [,(>pofi f.~!•
• ,
p' t ·.,.cnfcr:sébet, \ 1 ik\011,\. 191
•
(S:~- r' , J~
}•l 7-5B2.
uan. I('L .. P·
„
_,
19.):·l ii:v. Bcrtalanffu
Pcsls::c11/cr::sebcl. h.ig~~:- ;r•l: H11. 1-17-91-l.
; ; l Bo/;rossr/ l11lfr111. t. ·
.
,
ln1r(1u. J.
. · ••
,):- Súrkúnv Laszlo
19
Pcsl.~:cnfcr:súbf.'f, S::~rkan.~: . ,l_l;:,. 147--H\\l.
.„1 0.. f' Pctcr l l'I.. P·
iirük .. 11· 1' 11
l(\'H}
Pnrtha Ti11n·
:
.
'/ / Hc1nenvst~". ;,_, · 1
1
Pcsts:enicr:se H' • • •
:_·. ,:::: ·rel, Hp. 1-17-81 .
1
h f.1r:rir .To •.'> f·
. .. . „ 1.
„
,
dt11 010 \.,
·
q •) :lfátrcll/ Gns:/11P.
1 1. 3 -· .
Pcs/s:cnlcr:s("/Jcl'.. Aposlo,
.
Ii. Takács l~rtlP. . _, .. .
Erkcd!J Ferenc.
Pc.~ts:t•nter:sl"bel, H~tk{H.:z1, 19aa.
'l'el.: 1~p. l-~7--lOa.
1 1;1tlu111lios H1"!11.
/'es/s:e1t/!'l':::s1"l)c/. 'l\1r11\. Hl;~ ..
1 '
TPL: 1-1-1---1.-88''•·•
{l)'> l">i·uia. 192iL :\lo 1111r

ú\"

Pcsts:cnti111rc (Pt>sl), l. 8
' · _,

Antnl. 'fel.: 7.
„

·

.

~larrv<irnrszúg vl·d-

) l "I) .

11 11 • :::>(Pt·sl
. . , . d1 :l· f • ínns
dr„ '!'el.: !'ljl.
tSC)7 ncrno 11, ·e
·

Pt'.'>IS:l'l!f 1ur!HC

asszoll\:I.

- '

· ·

„ ·

·-~1

1-u·-1\5-!.. Pestszenl 1or1nc • - .
i

Pcsl s:c nf fi_íri ne,
·lü.

.

,

Flóra, 191-1. Arctl(fnss!J l111rt.

·r ·I ·
e

„

Pt'sls::.e11tliíri11c. Szenl Annu, 1929. !Jarc::. Lajos.
Tel.: 79.
Pe.„fs::.entlűrí11c, ::\Iadonna, 1929. l'éber Ernő, üt.
l'éberné /Jrírány El::.a .
Pcsts=cnllőrinc, Isteni gondviselés, 1933. Las.~·ú
.Győrpál János. 1'cl.: 2-07.
Pestújhely (Pest), 1. 11.i340, Segílii .?\fúria, 190H.
Bordás f)(':s<J. ·reL: Br ... 297--121.
Pc.~·fújhcly, Apolló, 1919. /{ac:::ián Sarolta. 'fel.:
Ilp. 2H-1-4fi2.
Pécel (Pest), I. 70Gl, ~IegY:"iltó, 1842. ii:u. (;ö/tl
Pálné. k. P(lvlik 1'~t•rcnc.
Pécs {Ilaranya), l. GS.000. Szerecsen (r.), lfl97.
<1::11. !Janscr .lríno.„né és dr. Jónás Gé:áné, k. ifj.
dr. Jónás Gé::a. 'l'cl.: 20-2:J.
·
Pécs, .Arany sas (r.), 1788. \FéfJcr J{á/Jnánné és
Gciycr líálnHi1111é, k. Gciycr líáln1<í11. ·rei.: 17-8.5.
Pécs. (irúnú!nln1a, (r.J, 179H. lryal!nasrcnd, k.
Pécs, 1'lagyar korona, 18G2. ii::11. Csincsák Béláné,
k. Gríts Alti/a. ·rel.: 2:3-70.
Pécs, Sziiz ~\Júrin, 1887. /?. J\'(ly!J 11éldné s::iil. Göhel Jl/aruil, k. GD!n·l J{ároly. 'l'el.: 25-79.
Pécs_. Hc1nl~ny, 1895. S:::igelhy 1-'riyycs. ·rcl.: 2::!-70.
Pécs .. ()rangyal, 1901. J{ercs:::fény .lrí11os. 'fel.:
2:3-H-L
p(;cs. Szent György, 1908. Berény f'crcnc dr. 'I'el.:

27-il.
Pl;Cs, Szcnl Istyún, 1922. Abrudbdnyay Üdön. 'l'cl.:
iJD-Ofl.
Pécs . PC'liifi Sún<lor, 1923. Fridrich Sándor. 'l'el.:

13-J.J.
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Pécs. Isteni gondviselés, 1928. Afcrtlia Lajos. Te1.:

Vl-53.
, Pécs, Szent ,József, 1932. '1'cigl Dc:ső. Tel.: 32-74.

Poc.,aj„ (Bihar), !. 37 46 , L e1e
. . 1911 ll'
1 1 vezcr
rnu.
,
.
agy

E

Polgár (Szabolcs)

FI a;ekasné

1 !3 .339

!Jcu~u1;1n ~4~u,;,

M
. ,
cgvalto, 1869. Dr.

i

Pécs. Szent 1Iór, 1932. ·vondra Antal dr. Tel.:

.
P>o gar:
, • i\Indonna
• •. 19?
• _,3 • /-/ cnngh
Ernö.

27-58.
Pécs, 1\.is szent 'feréz, 193H. Tróbcr Afárta. 'fel.:

E olgard1 (Fc1ér)

18-34.
Pécsl'árnd (Baranya), l. 27fi0. Szcntháro1nsúg.
18:32. l\1 éká111 Aurél. 1'el.: 26.
Pi'l!I (Hc,•es), 1. 2871, ?l!cgyceimcr (f.), 1927.
C:i11gcll László, k. Scholl: 'Afiklós. (lleves,
i\Icgyccín1cr, fiókja.)
Pétcruósára (llevcs). 1. 24fi4, )Iagyar korona, 1851.
ö:u. J\övér Béláné.
Pilis (Pest). 1. 7215, i\lagyar király, 189(). l1inff11cr

.Tcnö.

Pilfsborosjcnií {Pest).\. l<l75. Szent Erzsébet. 1925.
L11ld11icli J)rzsiL
Piliscsaba (Pest). \. 2H9f1, Szent J... ászló, 1900.
párd<}nyi Folis: Hichárclné. 'fel.'..· l\.lotil<l\iget 5.
I'ilisrnaról (I::sztergon1), 1. 1768, Isteni gondviselés,
1Hl2. Bórán11 S:ilárd.
Pilf,q1öriis1uír (Pest), 1. 7815, Szentháron1súg (r.).
1841. l\.rébesz László örök„ h. /\.ovács Lds:lcí.

Tel.: H.
Pilis11örös1Jár . Segítő Szí.íz :\lúria, 1913. Safáry
Gu11Ia. 1'cl.: 18.
Pincchcl!i (Tolna), L 1663, Gondviselús, 189-1.
/\.HrPaSSJ/ .lúnos dr.
Pilu<tros (Csanád), l. 2978, Isteni gond\'iselés,
188-l. Szabados .Tózuf.

·f·,,ffl

F ·

' 1· 4393
· · · , F•ehér gal·nnb

is--

er «~rcnc. 1'el.: 7.
•
,
I<>.
E nmaz
(Pest)
„ k1r·llv
.. 188f lf
.
' ]. .543 3 ' Is·t \an
- l'rkoinch Sándorné J· B l • ·.'
l. n:v.
Porcsaln1a (Szatnitir) Í ~ 69 a fha:ar Ferenc.
3
Jeney Pál.
• ' · - - • A.ranykalász, 1933.
> l ·•

Po~~~óap:íti
('Tas), l. Hi 2, Isteni gonch·iselés. 192H.
Sutheó Odiin.

Pnros:lá (J·Icves) 1 ;" 18 _ 1
.
H11nvav E/11·0],'· ·.. :~.!~
1 ste~11 gondviselés. 1877.
.
•
010 ~
1' 1. .
10 (F.i(J·J· 1 s·
„
~- \ll nny1 Endrí' Tel
__ •
~ 1 ~.~a arudon.)
·
.:
P11.1./afo/daar (Bi>kés). !. ;JHü (i"
.
Paulouits Guula.
·
' i.ingJal, 192H.
P11s:la111érgi:s (Csonnrúd) ( ') 1')') "
szon\-, 19?6 fl 1:1, l ·' .· - --· ?\agyholdouasz.
·- ··- • - . oroat 1 .To:st•f.
ti
P llS-las_abolcs
l'ien1env
.
'! t 1
G (Fejér) ' 1. "'l'l
--± '
193· 2.
it a o cs11
,ábor dr. 'I'cl.: 15.'
-'
Putnok
(Gömör)
1
'1"8
F
1
"
•
'
• -±Hl • ·e ;:ctes·ts
(r) 18"4
> .1/t•111haus:::: Béla. 'J'el. 29 .
·' · ·
· '
-,.
I>utnok.
„
„ · 'Jól··ii
~.
· l9'>I'
· - 1. •~ ert'ss .lcí:;scf. 'I'PI . -g
l uspukladániJ. (I-Ia · 1·)
. , _
, ·· ü. ·
13irlok I 's'· 1 JC ul' l. 14 · 28/, l\Iegváltó. 1851

'·

·
'
.•
„
'
•· • ctfl( or ( r. 1'el.: 44
l'n~'/Joklad
·
]'\CHH!nvsé" 19()(' · l ·· .
'
'
Olll/.
'I'pJ.: 62 ·
· · ti• • l, ,Of/HC: .!ri11os.

l'ii.;[Hlk!cll~·
(Csanúd).
Stcnc:zky Gyula. ·

l. 'lli'.2, ()rangyal. lf.l:!;i.

ti

~I
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, HY'l) \ 26·12, Szentháro1usúg.
Piispöknádasd (Jl ·~~-·~ ~' ' ·
1884. S:arlm .la.se/.
. . 1886 · ö:v. Hol/ ka
.. .. ·)
fi8:-I, Heinen),
Hagdl11 (Go1no1 ' 1. D . . l
· ·, · 1 I-Iaucr HPIC · ·
18"7
Jn1renl~, '-·
.., 932 , Isten sze1ne,
- ·
Rnjlw (~!oson_). !. -„ •. 2.\.
. '.
Lajbt•k .lcno dr. l c\..:-"J"... Isteni gondv1sclcs,
·" - "'fel.: 15.
Rakt11na: (s zu 11 olcs) '~,l · 'ne
.
1875. Foll.-n~:1nn I·t~~'>'J. :\Ieovúlló, 1898. DH~
Rácalmás (FcJcr), L . -·,
t:>
i-s7
uidné S:iifs 1lonc1~-~6:- Szenthúro1nsúg (r.), I .
. l" • (Pest)• !. uo o, . . . T l . ''8
Hnc ,cvc
.
" ·er1neke1. e ·· - · . ·. 'f'n~
l\rérnctll Sand.or. o) (j')0 S:úkel!J Elt•111e;: l'S
).1„•v·\\to 1. - .
·r l . ,, '
Hácl.:euc, · .en'
:-~J·•liJ Elen1ér. e „-: ·. l()l()
káts lst11an, l~. S_to\.'- _· l f>222. ).lcgvnllo,
. .
Rákóc:i[af Pa (Szol:~ „~/. l: I\arcí<li E111il.
08
E.ovúcs l\.úhu:t_n o\0"8'1s~). Csaba vczl~r. 19 .
'/·oscsoba (Pest), .
['\([,
'..
.•
"r cfr•
s· 1 r
Val1aszky J1.a:n1c_ . .l'l'I'> Budahúzy , anc o!.
•
11
<l'U'l'l
• •' ·
•
l<)'Jl)
RákosCS<lb<I, . ~l~lo• 1' ,-1198, J-lcgvúlto,
...... „ ('11Hákoshc!l!I (Pc.s_l)' . ·
( •>
1/1/l'l Endre. l cl.. ·i 1. l -:->50, őrangyal, 18.)-.
1
•·
t 'r (Pest), · '
Hákoskcrcs: 1l
, , • l · 1 '>
• 190<l
'Virker János. le „ '-11-1:> ?\c1nzeli zúszlo, : 1"
(p ·s\) l • -· ·
-·>- 11-cs· al o
Hól.:osliycl
~· · , ~lr. '!'el.: 1-lS-a-1,
1
·'iadcrspacli Lndr
. .
891 /Jr.
111ús.
) ,.
1 -l-2.9-l-H, :\legvaH~., 1 . ' Ú
Hákospolo/a ll ~st)_, ~ J{ro/Jfl Ilonn. lel..
P·
] . ,s-/t·s ~[!J.-/osnc
1.crc ::--·.i .
1900 Fried Sán:Hl-\-/,) · .J úzsef fi"1hcrceg.
· ·
~á/;o.~Jlalo/a.
·1•)'.l
l
). 29a-.: _...,.
<ior. ·rcL: lll

Uákospalota, Zrinyi Ilona, 1911. Jlii!ler Fil111os
nL kir. kor1núnytanúcso.s. ·rcl.: Bp. 295-312.
f?ákospalota; J.\fadonna, 191il. ,)fiklós Aladár. '!'el.:
Bp. 295-200.
Rcikospalota, .Szent szív, 192:'3. I3alús Zsigrnond
örök., k. 51':iics .1.llaryit.
Uókospalota, l\Iátyás király, 1933. f(ruli1nec;ky
Antal. 'fel.: Bp. 295-4 ifi.
Uákospalola, Szent Erzsl~liel, 193-1-. l\óro.'> lst11á11.
·reL: Bp. 295-572.
flákoss;ent111ihály (Pest), 1. 1-1-.200, Szent :\Iargit.
1899. Lippt> (jdön örök.
Rákoss:entnliluily, Szent IslYún. 1922. l\abay János. Tel.: .8.
/i'<íkoss:en/111iluíly~ Kígyó, I9a2. Lukácsy Zollrinné
szül. Ul'if<'r f(á;,w1. 'I'cl.: 19.
Recsk (Heves), l. 263fi, Szent Antal (f.), 192fi.
Tóth Pál,. k. S;iics Béla. (Parúd fiókja.)
Reaöly ('l'olna), l. 2321. Szent :\Iargit, 1929. l?aus=
lslvún.
Répces:e111ere (Sopron), l. Bi:J, Púduai szent Antal
188G. Csatár Andor,
Rétság (Nógrúd), l. 1049, l\Iegvúlló, 1877. Óváry
Eleniér. (Fiókkal Diósjenőn.)
llicsc (Zernplén), l. 2Hi7, Szent Lúszló, 189i. S::ris::
'J'iluunér dr. (Fiókkal Ze1nplénagúrdon.)
Uo111luí11y (Nógrád), 1. 209fi. Őrangyal, 189:3. R6r:sönyi .lcn<"i János~ b. Barsi l111r('.
I?udabdnya (Borsod), l. 2li6, :\Iegváltó, 19Ii.

Lollok Lás:ló.
lfun1 (Vas), l. 1--!30, Szenthúroinsúg, 1892, Bokor
Jenő.

Tel.: 11.

il

'l
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Sajókaza {Borsod), \. 282f>. Arany csillag, 1887.

J{os::.J.:a Lajos.

8ojúszenlpéter (Borsodi. \. f>812, Szerecsen. 1810.
Hoss<Ín!JÍ .·\11na 1 l;,. J)elÍk Sándor. 'l'cl.: 10.
Sajós:enlpéler, Fehér kereszt, 192·L Hóna Pál.

Tel.: 39.
Sajús:öaed {Borsod), l. 1042, Szent

1~úszló, 1~l:lO.

LaJ.:ner Gu11láné.

Snjá1HírI..:on!J (Borsod), l. 5-119, Szent ).liklós \f.).
1~)30. J~aj:ingcr Imre dr., k. 1-Jolescll 7.ofl<in.
Salgótarján {Nógrád), 1. lö.980,
1870.

őrangyal,

Húkos Gyula örök., h. J{[!lbec: Púl. 'fel.:· 1-08.
Saloúturján, ~lagyar korona, 1893. S:iics Hóberf.
'l'el.: 1-22.
Saluólcirján„ Hcn1ény, 1903. S:a11er .Andor. Tel.: 5.
.i.;all.:öueskiít {\ras), az.elült 1\.övcskúl, l. 7f>0, Isteni
gondviselés, 193-l. Bart hn Béla.
Sarkad (Bihar), l. 12.000, \'t'.·dangyal, 1858. \Vicland Guula.
Sarkad, II. Rákóczi Ferenc, 1907. Pártos .Andor.
Sarad (Heves), l. :J424, Isteni gondviselés. (f.),
1932. R11nya!] J{órol!J örök„ k. ·vörös 1\ndor.

(Poroszló fiókja.)
Sasbaloni (Pest), l. 11.792, Sas, 1913. GrHbcr Jri:.~ef. "fel.: Bp. 297-9f>O. Sashnlotn 51.
Snsl1alon1, Diadal, 1929. uilé: flortolníg!li .T<í:scf.
'fel.: Bp. 297-950. Sashalo1n 20.
Sándorfalva (Csongrúd), l. 5H7f>, 1[egvúlló, 189ll
Farl.:ns .Tó:sef, k. Berkes Ró:sa.
Sárbogárd (Fejér), 1. GG13, Tinódi Sebestyén, 181ló
dr. Telkessy űdön. Tel.: 22.

Sárbogárd
.
n arg1. t 19'>g 1.
' Szent '!
· l'I J 1 ál. 'Tel.· 3
'
- · tovlits G11 11 f
1
' .fil 1 1
. .
. u, )
• ar •eres::túr (Fejér) 1 ·>s 40 . ·
·
S,~lwffler Antal
: Sz.e1ü Imre (f.), !9ö!
. l10kja.)
' '· .'iuf)(my1 Gya/a. (A! .'
Sarosd (Fejér) 1
.
' . - tO-!, !\.ereszt, 189i · nOS.Hlllljl
.. . J.t.
S' Gusztáv.

<lr. · J-

')~

• arospata/.:
1
.
', (Zelllflle"11)
. ,}',
tosa Sandor.
'!'el.: •56. 11 ....')t>""'· ·~ ngyal (r.), 1634.
."iar?·~·pafak, ll. Húkó .......
, _J· erenc. 'fel.: 80. cz1 I• erenc, 1894. Go/<lblutt

Surospatak,
,
.
~l!órton d r. Isteni gondviselés,
19:-if>. B ertalan
Sárrétudvari
. ·) • L 4i~9
1 i.u
• (B'I
S. 190 !. fia/asz
Imre
o , lslem· gondviscli's
• ars::ent1niháll1 (F .
l'J98
·, \'Vin1
ejel),
Ő rangyal (f) ,
.:,- . ozv.
• j . r·!ll9'>
-,
<; bo'.<ja.) b.

~.

Tapfc)"~~~nd~;lmosné (N;„d,;sladŰn\'

._aruar (Vas) 1 93·
.
.•v·1·
1 mos nL 'kir. ]·(34 ' :l\feu
b Ya·1 lo- (r.), 1 jgj
Sarvár, Szent
'!'el.: 2Í.
'
11. Iúu;::n11ák
.
S. 74.
, ' LAlJO!;
asd (Baranya) 1 13, ,
,
„
"lf·1haly.
'. · 'fel.:
·
60, Szeul GyOrgy
. • Daró 11y1• ,,
lovag,
23
Sa1;1
_(Borsod), !. 14 13,
. l\Icgv~illo,
. ' '. . 1908 1'1
11.aroly.
.

A;1t:;l.>r1~1ganytanúcsos.

!'
:iöry
Tel.:

"'

188,1.

1

Sáloraljaú 'hcli
,
- mra11szky
rona 1/J 1196.
·~ (Zemplén),
1.
18
4"1
]{ardr .
l\Iagvar ko
., .
'fel. 40 Js
1· 1 Satoraljaú '/
Ü .. ·
' "· tar< os
/
50.
J ie y,
dvozítö, 1865. illór Lajos. 'fel.:

1

z . .'
~s1g1nond.

z. ., '
~s1gn1ondné J-~~

1
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Bi6
.<..;útnrnljaújbcl!f„ Isteni gondviselés, 1888. I\úd<ír

.-\ndor. Tel.: 18.
Scítoraljaújlicl!J~
Szent

:\.ntal, 1911.

I~Iilcrt

;\ndor.

Tel.: 1-03.

Sellye (Baranya), 1. 216-i, Arany sas, 1934. JJubrrgh Ernil. 'l'el.: 16.
Scrcaél!JCS (FPjér), l.

507~).

Angyal, 18ll9. J{rinit:.1<!1

Pál. \Ht1r:1nva). \. fi{)()ll. Szcnllt'.•ick \r.L t80f1.
Siklós
(;rinllH U11dof{11é, h. JJPH!f .fÓ:St'f. '\\•l.: :\.

___.,-~ildós.

Kígyó. 1873. S:nb1"1 Ern<'.í. 'l'cl.: .!().
Siklús. ~lt·~Yúlló. 192:J. HossfÍn!Ji .Tc1úí. h. (;ujdr1
Pál. 'fpl.: í.

.

So111oaujúd (Son10" ·) 1 .
c'J:v. G/ós Oltó11é.t-J ' . LlO·L

I1l'nH~ny, 1H2i.

, , Szc
,
Son1ogys:il
(Sonto"Y)
)
::.. . 1. l ,, i>8
t l . 1
· 1· · n .stv.-u
„
..
. /Jl'.~senl/t'l/
· · /)(·-,.,·,·
-·
oro
' •
1· -]· 1r·rr

· Som,ogy1„ír (Somoey).
l 8H·L /\ ol sis /\dl

.

i'."' ~~·7 :
I·

1u'"
~)\)·I

György.
·
.>. S zen thnronlSÚ"
()<;-{fi((// 1 •
, 0'
·~
< ~11s:ln. (Fiúk.'.""'

111 (/fi_. L
·• 1 ('
•
~.1
1a111ason.) '1\:1.:
8
I
,"io/HHlf/(I
(Fc•ji·rl
:
. ·
· egyes11\·e
\I· '.
:-.;. 1„ .1.. ,1g! ar 1\.oron·i 1C)''-! I
. , n~ .u1ggal. 1 qo i
'.
• - ' 'l'[fl'S Jh;/11 . (Fic">l·l·-"1
.•
• i:'t1H!Oll)
"
'
~\,I •l~is-

.

(Sopron) l ·-1- :-o(
1000. 1Vi/,·c>/1"c·,• '11:1.'
( !' .}
. l /Ufl':tJ
j '{'), 1Arn11v
• oroszl·"111
. •'
Soeron. Angyal (;·.) tt"S ".: 2·-·i>ll.
, ll 0. f)of1sa illiluíltr.
·rl ·I... · '
~ ;i -67.
.
,)OfJfOII

900, Szent Péter, 1H22. {i:n.
:\lc:randcr ls/oánné, k. Sch111chlcr Jf<Í/!Jrís.
Sin1onlorn!ln \1'olna), l. :~s.ia, Szentlélek (r.1. 1818.

. ripron„
\Iagvar
1··1
·' I . (r) 1-c„.„1
-... 1.1\
010;:.„ k. Bindt'r Oitó. ·i;~ . '~~· Binder Károly
Sopron„
1\fei•y.,
o ' 1!!'u, ( r ) 1--1·
.
11!.. -'·

Pillicb Ferenc.
•
Siófok (Vcszprérn), l. :·~899, Szentlélek, 18li\l.
]\otsc/l!J J<'crenc .. 'l'el.: 11. (Fiókkal Siúfok-

Sopron ' •·\i··i
· 18C)'I
• 11 Y 1>.ereszt
.
, 2-84.
·'
'' · .lebn
\'i/111os. 'l'eJ··

Sin1asríg (S\1pron), l.

fiirdötclepcn.)
Siúfok fiird6tclt·p, Szentlélek. (f.), 1922. f\.olsclq/
Ferenc. (Siófok fiókja.)
Solt (Pest), l. 7.!ilO, Szcnlhúro1nság, 1Sü9. l~rtckcs
Lajos.
Soltvndl.-crl
(Pest), l. 8fl72, :.tcgv{dló, 188G. Bo:ók!I Béla örök., k. Posya!J Tibor.
SollPadkcrt, ;\lagyar korona, 1935. S:ekér Sándor,
Sol!Jntár (Pest), 1. 3()25, Szcnl :.largil, 1~)09. Ton1fÍ.;
iUiltáf!J.
So1nlús:öllős

(Veszpré1n), 1. 1-100, (f.), 192G. Bo·
logh ;'\lil1áI11. k. Losonc: ])e:sű (Devecser fiókja.:

. es neje. 'I'el.:

2

_
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>. :·i:1•rdahelyi Jcin(rs

· '

-~opron,
Irgalmasság,
• opron_. Szent Ei·zsc''l>cl

J!)(I\)

··

. !Hl'>··Gí/l/11s .Íl'11li. 'I'cl „. ,'·I - t"0
i.
'
-· U-V. Lclouits .fr)-

=sefnú. 'J'el.: t-OS
Supron
g.-11- ocz1
·, • !'·erenc
·
,,
' ,
I cl.: , i7.....
' 1q·
. ,l·L (_Jrolunann
filrnos

Soroksár (P(!sl), I. 14 i ,
, "
181·1. LljcJierer G111
Scgito i\Iúria ("J'Í'.)
, 1l_,.J81,
a.
o
,

•

Antihypertonicum
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Soroksár 1 Púcluai Szent Antal, 1903. f?iirst Ele111ér1 b. Stodol11i Dezsii dr. 'fel.: 10.
Sós.~út (f:~jér), 1. 2565, Szent Hozúlia, 1881. dr.
SlJ...·os A.arolyné szül. f-lal111i Valéria. 'l'el.· 2()
.'·iüjtör {Znla), l. 2352, A I-luzu bölcse, 1U2~): 'J'c:rs1yá11s::ky /{át n1án.
Siivú11yilú::a (Csongrúd), 1. 0854, Szíiz :\fúria, 1928.

Lakatos :lntal.
Sur (Veszprt'.·n1), l. 1842, J·Iygiena (f.), 19:30. S:upcr ln1re. (Csetény fiókja.)

Siikösd (Pest), 1. 3936, Angyal, 1886. Forklv Béh
örök., b. J.'orkly Zsigmond. 'fel.: 5.
~
Süm;g (_Zala), 1. 5491, ~legváltó (r.), 1760. S:orkásu
Las::.!0 1 k. l•'úncsil-: Lajos. 'fel.: 41.
S::abads:::.állás (Pest), l. 8338, Isteni gondviselés,
18i4· . •ttc::ey Gyula.
S::abads:dllás, Hc1nény, 1923. ·irenc:el Lajos.
S:abads::::entkirály (Baranya), 1. 976, Szűz I\lúrin,
192:1. J{irálu Jó:::sef.
S;ajol (Szolnok), 1. 2890, Megváltó, 1929. Dobó
Jenő.

S:::akcs (Tolna), l. 2860, \'örös kereszt, 1888.
sempthei l1.!ac::kó Ilona. 'l'cl.: 6.
Szakmár (Pest), 1. :-J5G5, \[adonna, 1927 . .lakah
Géza.
S:::alks:::entniárton (Pest), I. 3923, He1nény, 19lfi.
Bivárdu Guula.
·
S:::ank (Pest), I. 4276, J\Icg\·áltó (f.), 1926. /{as::iba
[{álmán. (.lúszszcntlászló fiókja.)
Szany (Sopron), 1. 3409, Szent Anna, 1885. Makray József örök„ k. Blrócsák György.
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S:::arpas (Békés), 1. 25.561, Szarvas (r.), 179-1.
Sze111zö Jnire dr. 'fel.: 8.
S:arvas, Hen1ény, 187:1. Breuer S:ilárd örük„ b.
Kossuth Lás:ló .
, S::arvas, i\largit, 1899. J{cglcvicli i1/ária.
· S::arvas, J\legváltó, 1906. Géc::y Dezső. 'fel.: 55.
S::aroas, i\lngyurok Nagyasszonya, 192iL Farkas
A. János örök. 'fel.: 19.
S::alntárököritő (Szahnár), 1. 2069, Aranysas, 1917.

\'arglia Pál.
·
Szászvár (Baranya), l. 1697, Szenthúro1nság, 188.3.
, Stercula Jenő. Tel.: 10.
Szeged (Csongrád), 1. 145.000, Megváltó (r.), 1718.
1'en1esváry .fó::sef. Tel.: 13-91.
Szeged, Isteni gondviselés {r.), 1812. J3arcsay J(ó
roly. Tel.: 12--70.
S:eged, Szentháromság {r.), 1834. Lein:::i11ger
Gyula, k. Leinzinger llfárta dr. 'fel.: 13-52.
S:::cged, Segítő 1-fiiria, (r.), 1850. Löbl /111re dr.
Tel.: 18-19.
Szeged, S:::ent Rókus, 1856. Gergely Jenii. 1'el.:
10-62.
S:.eged, Szent György, 1869, Franki .·1ntal, k.
Franki József. Tel.: 11~18.
S::eged, Szent István, 1870. Salgó Péter, h. Ilaltyasy
Andor. Tel.: 12-96.
Szeged, Kígyó, 1874. Gerle .lenő. Tel.: 13-59.
Szeged, J{álvária, 1888. Pósa Balá:s. Tel.: 12-25.
S:::eged, Dugonics, 1905. ifj. f.'rankó Andor. 1'el.:
17-93.
Szeged, Erzsébet királyné, 190i. 1'örök 1\fárton.
Tel.: 13-64.
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S:cycd_. :\Iagyar korona, 1908. Zakúr Súndor iiriik.,
k. tlfóthi! 1líihály. 'l'cl.: lü-9fi.
5i':t•ycd, Alsóközpont, Púduai Szent Antal, 1909.
11/és:áros ln1ré11é. k. 1)/és:úros !111rt',
S:egcd, Ujszcged, Őrangyal, 1910. 1lloldoó11 Lajos_.
k. Lcskó l'il111os. 1'el.: 18-46.
5i:cycd, Hetnény, 1912. Borbély József. 'fel.: 12-ti8.
S:t•gt'd, Csillag, 1914. Nagy György örök., h. Trt~

k<ils István. Tel.: 19-9H .
.)':cycd, Szent szív, 1923. iVyilassy .·fgoslon_. h. !Juha
1'ívadar. 'fel.: 25-49.
S:egcd .• i\fagyarorszúg védasszonya, 192::1. Just"
Friyyes, 'J'el.: 1i-i1.
S:eued, Szent László, 192i3. Apró Je·11{í. 'J'cl.: 199(),

S:cgcd, l?ös:kc, Páduai Szent 1\ntal, 192a. Zak<ir
Zoltán, k. Zakár Zollánné.
,i,,'::1•y1·d.
So1noyyilclcp. 'I'urul. 1H2fi. 51'e•{11u'c::i
Hé/a. 'I'cl.: 3-t-2fi.
,'-,':eged, /<'elsökö:pnnt, :\Iadonna, 1926. i1!arnst<1i
István.
S:eyccl, Szent Ferenc, 1932. dr. /{ocsis Endrén('
Tel.: 32-Gl.
S:l'ged, Szent Kereszt, 1932. Bulcsll Barna.
Tel.: 23-78.
5i'::eyed_, \'ároslanya, Jézus Szíve, 193-1. S:::él.-ács
,
István dr.
-i.-~Szeghalo1n (Békés), l. 10.293, Szentháromság,
1"843. Polgár /{ároly. Tel.: 21.
S::cglu1lo111, I\ígyó, 1904. J{cítai Gi:ella.
S:t•gvár (Csongrúd), l. 7979, ~Iegvúltó, 1897. /{rán~
c::ly Ferenc, b. l\hirer .Antal.
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Szegvár, Púduai Szent Antal, 1923. Jákó .l(Í11os.
S:cks:árd (Tolna), !. 14.279, Fekele sas (gyr.),
1756. []lrich .ló:sl'f. Tel.: 84.
S:cks:árd, I. Béla kirúly, 1863. S::cahy Sándor.
Tel.: 80.

'S:eks:árd, Szent Bernát, 1934. Zalai János. T.: 38.
S:endrő (Borsod), l. .1096, Is leni gondviselés, 183H.
/<'olkn1ann· Lás:ló.
S:entcn(lre (Pest), 1. i210,

Szentháro1nság (r. 1 ,
176i. C:ibulka Gyula. ·rel.: 48.
S:entcs (Csongrúd), 1. 32.861, Hajnal (gyr.), 181;).
Juslh Alfréd és Társai, h. J(erckes István. 'l'l'l.:
1-04.
S:cnft•s, l\IegYúltó, 1842. lhás: iVándor. 'I'el.: i5.
Szentes, l\fagyar ldrúly, 18i0. 1-/auns Jó::st'f. T.: 47.
S::cnft•;;, Angyal, 1888. l'<irady L(ljos, h. S:cntcssy
István. Tel.: 46.
S:ente.~', Szent Annn, 1901. Gruberné f)ánns ;lf(Jrgit. Tel.: 1-15.
S:enlcs, Szenthúron1súg, 190a. Alexander fJii1111'.
Szentes_. Fehér kereszt, 1923. uilé: l'árady Lás:(,;
dr. lh. fiiszolgahiró, orszgyííl. képv., h. Tólh
János. ·rei.: 17.
Szentes, Arany kalúsz, lH:JO. Oláh L<is:ló. 'I'.: 1-15.
S:entctornya (Békés), l. fl732, Jézus Szíve, 1931.
[lodor I··crcnc.
Szentgál (Vcszpr<'n1), l. 428-!, Arany sz:irvas, 180{),
f{rilnay Zádor.
Szt'nlgoflhárd (Vas), l. :J258, Szent Islvún. 182G.
Friedrich Odiin. 'J'el.: 17.
S:entistvrín (Borsod), l. 4'2:l2, :\fagyarorszúg vt>ci~
asszonya, l 92H. f'ábry Andor.
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S:t'[!Cd, :\lagyar korona, 1908. Zakúr Súndor üri\k ..

k. 11/áthé ,jlíihály. 'l'cl.: 16-95.
S::t~ycd, Al.s{iközponl, Páduai Szent Antal, 190\J.
.11! és:áros l n1ré11é, k. 11/ és::áros l 111re.
S:eoed„ U jszcgcd, ()rangyal, 1910. 111 oldvún Lajos.:
k. Lcskó Vilnios. 1'el.: 18--!ü.
S:.cgcd, Hc1nény, 1912. Borbély József. Tel.: 12-fi8. .)':.t~ged, Csillag, 1914. Nagy György örök„ h. 'J'akáts István. Tel.: 19-96.
S:cgcd, Szent szív, 192:1. 'l\'uilassy Ayosfon, b. /Juhr1
TilJ<tdar. 'fel.: 25-49.
S:.eged, i\Iugyarorszúg védasszonya, 192a. Just·
Friyyes. 'I'el.: 1 j-77.
S:t•yed, Szent Lúszló, 192:l. Aprrí Jcnií. ·rcl.: 1991í.
S:t·aed, l?ös::kc, Páduai Szent Antal, 192a. Zakrir
Zoltán, k. Zakár Zoltánné.
·
S:t'[!t'd,
So111ogyifclcp,
'l'uruL
192H. S<'iin<'c:i
Béla. 'I'el.: 3-l-25.
.)":eged, I''clsökö:pont, ;\ladonna, 1926. 11/arnst<ii
lstuán.
S:egcd, Szent Ferenc, 1932. dr. /{ocsis Endrént•
Tel.: 32-ü 1.
S:l'gcd, Szent Kereszt, 1932. /311lcsú Barila.
Tel.: 23-78.
S:t'[!Cd, l'ároslanya, Jézus Szíve, 1934. Székács
,
István dr.
\-S::eybalo111 (Békés), 1. 10.29a, Szenthiirotnság,
1-843. Polgár /{árol!J. 1'el.: 21.
Szeyhalonl, I\:ígyó, 1904. /(átai Gi::clla.
S:l'!JI)(Ír (Csongrúd), l. 7979, !\fegvúltó, 1897. [{ránc::ly Ferenc, b. f{hirer Antal.
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Szcg11ár. Púduai Szent Antal, 192:·L Jákó .lános.
S=cks=drd (Tolna), !. 1-1.279, Fekete sas (gyr.),
1756. [lfricb .lú:.v.•f. 'fel.: 84.
5·::cks:árd, I. Béla kirúly, 1863. Szeghy Sándor .
Tel.: 80.
S:t~ks::árd, Szent Bernút, 1934. Zalai János. T.: :38.
S::cndrö (Borsod), 1. 309(:), Isteni gondviselés, 183H.
f'olk111ann· Lá,o;:fó .
S::cnterulrc (Pest), l. 7210, Szentháro1nsúg (r. 1 ,
1707. C:ibulka Gyula. Tel.: 48.
S:cnlcs (Csongrád), !. 32.8ül, Hnjnal (gyr.), 1813.
Justh Alfréd és Társai, b. J{crekcs lsfo<in. 'I'el.:
1-04.
,í.,'::entcs, i\feg\'Últó, 1842. lhás: 1Vdndor. 'I'el.: 7;).
S:cntcs, l\lagyar kirúly, 1870. !-!avas Já:se/. T.: ·l 7.
Szentes, Angyal, 1888. l'árndy Lajos, h. S:cntcssu
lstuán. 'fel.: 46.
Szentes, Szent .<\nna, 1901. Gr11fJerné Dános ,1/ar~
git. Tel.: 1-15.
Szentes, Szenlhúron1siig, 190:-l. :llt!:rander f)iirnc .
.'izentcs. Fehér kereszt, 192:J. oiléz 1'drady fAÍs:/1í
dr. th. ftiszolgahiró, orszgyiil. képv., h. 1'á!h
János. '!'cl.: 17.
S:entcs, Arany kalú!-iz, IH:IO. ()láb Lás:ló. '!'.: 1~15.
S::.:c11tctor11yn (Békés), l. 57;12, .Jézus Szíve, 19at.
Fodor 1:crcnc.
Szenturíl (Veszpn;1n), l. 4284, Arany sznr\·as, 18fiH.
I\rí!11ay Zádor.
Szentgotthárd (Vas), l. ;!258. Szent lslYún, 182Ci.
Frh!drich Öd<"in. Tel.: 17.
S::t~ntistván (Borsod). 1. 4·2:12. :\Iagyarorsziíg vt;d~
nsszonya, 192fi. /<'ábry Andor.
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S=,•ntlőrinc, lúsd: Baranyaszcntlörinc.

S::entmártonkáta (Pest), l. 3933, Isteni gondviselés.
1915. Tereczky Pál.
S:.epetk {Zala), 1. 1117, Jézus Szíve, 1931. 1'/ouotniJ.

.tlndor.
·
Szerencs (Zen1plén), l. fi707, Isteni gondviseli's.
1741. !tfatauovs::ky Gus::táu.
S:.erencs 1 Szent Antal, 1903. J\.olos 1'ibor. 'I'el.: 5.
S:écsény (Nógrád), l. 39-!3, Szenthúro1nsúg. (r.).
1741. Bolgár ~1/iklós, h. /{crtés: Dezső. Tel.: H.
S:::él.-esfelzérvár (Fejér), I. 44.000, Fekete sas (r.;,
17•!6, eltrekarcsai Lukáts Béla. 'f'el.: 25.
S:ékesfebéruár, l\fagyar korona {r.), 1784. ifj. Gt·f~
fcrtl! Dem). Tel.: il8 .
.'i:ékesfehér1nír„ Szenthúroinság (l'.), 1806. Say
Fludolf örök., k. [(afnuir Zoltán. 1'el.: 35.
S::ékesfehérvrir, Szent István. 1834. Pris::tnry Sándor. Tel.: 1-71.
.\'::ékesfcbéruór,

Őrangyal,

18H9.

Jluyyary

/{ossf!

Sándor. 'fel.: 40.
Székcsfehéroár 1 Isteni gond\·iscll•s, 1892. 'f'akácsi
1Vagy Lor<incl dr. 'fel.: 3-02.
S::ékcsfebéruár, Szent Sebcstvén, 1922. <t::v. Bierbauer Jánosné, h. Pitbó ,)fi!uíly. 'fel.: 85.
S:ékcsfcbéroór, Szent ,József, 1922. Csitáry G.
Olivér. Tel.: 1-60.

S::igets:cntnuírion (Pest). l. 10.'il, Szent ,Júnos,
1923. Balá::s Sándor. Tel.: a.
S::ígcls:.entn1ikló.,· (Pest), 1. -1808, Szent !.Iiklós,
1899. J{ö111ücsy ]{cífnuín. '!'cl.: 8.
S::igcivdr (Sotnogy), l. 6000, Zrinyi, 1882, Jobst
l\.á:.1nér. 'fel.; 1-10.

S:ioelvár, ~Jagyar korona (r.), 1808. ö:.o. Salarnon
, .Ten6né, k. Sala111011 Béla dr. Tel.: 63.

S::'ibalon1 (Borsod), 1. 3128, Szent hnre. 1930.
Egry J(á/n1rín. .
5i::iks::rl (Ahau.i-Torna), 1. 530:-l. Szenlhúro1nsúg,
(g~·r.). 1822. I?i111ay Béla. k. 1'éknny · Istuán.
Tel.: 54.
S::ikR:<Í, ?\Ieg\'áltó, 1922. !{11ruc:: Tiurular. Tel.: ()2_
S::il (Sopron). J. 2988. SzC'nt '.\f:irgit, 1907. Sc/111rina Cirill.
S:ifasbalhás (''eszprétn). l. 4020, Őrangyal, 188L
ö:u. l\n11ács Ignácné. Tel.: 9. (Fiókkal Dégen).
S:il!1risuárad (Borsod}, l. 1469. l\Iagyar J\:orona.
1872. Aron Sándor.
S::irák (Nógrád). l. 1 iOO. ílC'nH.'n~·. 1829. Rétay
.Tános, b. Ac::él 11/argit.
S:ob (I-lont). l. 2028, l\Iegvúltó. 189·!. Jfol11ár
11/iklós. Tel.: 1:-l .
S::olnok (Szolnok). l. as. iH4. Is leni gondviselés
(()reg patika. (r.). 1i99. ,l/i'Ss Jl/ária és·
/1crc:eyb f'crc11c. 'I'el.: 1-11.
S::olnok 1 l\Iegy{lltó, 18il. Lassdnyi .len6. 'fel.: au.
S::olnok, Fehér kereszt, 1882. J(rénlcr S:ilárd.
Tel.: 1-82.
S::olnnk, .c~iigyal, 1908. l'értb Antal. 1'e1.: 1-a(}.
S:olnok, h!agyur korona, 190(}. ifj. S:cll! Béla. Tel.:
2-15.
S:olnok, Kígyó, 1910. ]{nc:ka Pál. Tel.: 1-0.>.
S:ol11ok, Szent IslYún kirúlv, 1922. 11:011i /{ouác.o.;
Zoltán. 'fel.: 1-94.
S:uln_ok, Danijanich, UJ28. Elek /(e111é11y Zollán.

1
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S:::on1aj<n11 (So111ogy), l. 1808, Szcnl \'endel, 1925.
ilfikó Sándor.

S:ornbathcly (Vns), J. :IH.158, Szentlélek (r.), li5:-l.
!J11ors::ky Béla dr. és Dvors:ky Etclka 1 k.
!Juors:ku !Jé/a dr. ·rel.: 2-72.
S:o111lu1thCly, Isten szen1e (r.), 179:3. SinHJJl J:r11ü
dr. 'I'el.: 29.
S:o111bathcly, Őrangyal, 18Hl. IJa1111y István, iii.
a:u. Siithc6 Lajosné. 'I't)I.: ;-J-fHL
S::o111bathcly, Angyal, 1901. flodás:u ft1á11. 'l'cl.:
:J-90.
S:onibathcly, I\.ígyó, 1007. dr. \Ficn('r .lcnii. 'I'el.:
2-74.
S:on1baf ht?l!J, l\Icgvú\ tó, 1H23. S:iacl uáry Zollti11.
Tel.: G-29.
S:ornbathcly, Púduaí Szent Antal. IH:.lt. IJ0111já11

Béla.
S:öny (I\01núro1n), !. ·lOO:J, l\fegvúltó, 1027. S:cbcrényi Andor.
„
S:őrcg (Toronlúl), !. ·HC\8. Ornngyal, !880. (lletüllés alatt.), k. IJajor Jó:=st'f.
'/'((b (Suinogy), 1. 3081, Igazsúg, 1840. ii:=v. ,\'::1'11fcf1
lslvánné, k. i1Íl'11C::::t•f l!:dilh. 'fel.: 10.
Tahífdlfalu (Pcsl). l. 2:35:J, Szen_l Andrús. 18H7.
ö::u. Polcrcc:ku /•'crcncné, k. !Jt•11u•l1•r /s/1uír1.
T(/ksony (Pest). 1. 5:li0, SPgílii Jlúria. 19a:_I. H1;rcs-;
János. 'fel.: 7.

Taklaharkány (Zernplén), 1. 2895, ;\[agyar korona,
1893. Gedeon Andor. 'I'cl.: 9.
Tarnrisi ('I'olna). l. 5HG8, Szent .József, lS:JG. Iíilián
Jie/a. Tel.: 31.

Tapolca (Zala). 1. 7572, ()roszlán, 18:{0. vité::::
S:alau Gyula. 'fel.: 87.
Tapolca, .Jézus SzíYe, 1922. uité:;: S::::igelby Jó::.st•f.
Tel.: ·lll.
Tarcal (Zen1pll·n), L 40():-l, Núclor. 18·10. Or11stcii1
l:idor.
Tarján (J~on1úron1), l. 20H5, Szentlélek, 18H4. J/a-

jor Elek.

Tarnantéra (J·Je,·cs), l. 2i00, Őrangyal, 1892. Per~
r1cr Ignác.

'f'arpn {Bereg), 1. 4001, Arnny oroszlán, 18H7.
Erdős (;erő, h. 11/ofnár Jc116.
Tass (Pest), 1. aH:ii, Isteili gondviselés, 18H:J.
Blcier Re=BÖ. 'fel.: 5.
T((fa (I\0111áron1). l. H41·L Vúrosi, 1774. i1fichl
Gé:a, b. Schlick Aurél. 'rei.: 18.
Tata, Angyal, 1891. J<'crcnc:y Jlaroit. 1'cl.: 70.
Tállya (Zernplén), l. 4000, Palrona I-Iungariae (r.J.
1787. 1'olvéth Rc:sö.
T<ipé (Csongrád), l. 44;-H), Púcluai szent Antal, 1923.
f.'chér IJe::ső.
Tápióbicske (Pest), 1. -122H, l\Iegváltó

(r.), 1S2i.
báji Patay Srln1ucl11é, h. Türük /{álnián.
Tápiógyörgye (Pest), l. Gl-li, Szenl :\Iagdolna,
18BS. lJúsa Béla.

'J'ápiósiilu (Pest), l. 2G04, Scgilü :\Iária, 190,!.
Pt•hr l~rnö.
'J'<ipiós::.ccs6 (Pest), 1. :HHJ2, Szent :\liklós, 1920.

Biluslsrik János.
Ttipiószt'fe (Pest), L HSl 7, Szcnllólck, 18"19. Barlúffy Jc11ű. 'I'el.: 20.
25
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'f'ápiós:.ele, Isteni gondviselés, 1927. Geduly Eleh.
Tel.: 24.
Tápiós:.entnuirton (Pesl), l. 5367, ~legváltó, 1923.
Ifj. kömlődi il/olnár 11/iklós.
T<'llfl<'lic ('rolna), l. :J780. Őrangyal. 192a .. ;\'el*
l>ovs:ky .ló:sef örök„ k. s:épvi:i /111rch Bela.
'f'ctétlen (llajdú), l. 221.12, Isteni gondviselés {f.),
1925. ](cillay Lajos Lás:ló, k. Eisnit:. Sándor.
(Fi\Jdes fiókja.)
Tt'llel ('folna), l. 2423, Őrangyal, 1902. Végh /,i;f~
oán örök., k. Steiner llliklós.
1'églás (IIajdú), l. 2794-, Erzsébet, 1925. J1folnár
L.rís:ló örök., h. lVoll1nann :frpád.
Tél (G)·iir), l. 4617. Angyal, 1867. 8=el1cllédy Ferenc. Tel.: 2·!.
'J'i1111qe (Pt'st), 1. 1396. ;\lcgvúHó, 1884. Ut'I11t'.il'{I
TiiH>r11<~. szül. .!es:cns:ku Sarolta. k. Csa/HÍ
l/1·i111 .!<i:s1•{11cí, sziil. Zsibrik St1·fá11ia. 'l'c•J.: ii.
1'is::af1ii (Szolnok), 1. 2250, Hetnc'ny. 1915. J1folnár
l3crtala11.
Tiszabura (Szolnok), l. 2H58, Hen1ény (f.), 1929.
Hagdán /\<Íl111á11, k. Scholf: l~r:sébt>l. 'fel.: (i.
(Fiókkal ICiskőrén.)
Tis:abiid (Szabolcs), 1. 2H55, Csillag, 1926. l\árl<fr
László.
Tis-::acscgc (llajdú), l. 5521, Is leni gond\·iselés,
18í0 . .i1farkovits .fenii, h. Hadó l111rc.
Tiszadob (Szabolcs), !. -1500, Segítség, 1894. özv.
Zajácz /{árolyné, b. /{ováts László.
Tiszaföldvár (Szolnok), !. 11.467, Aesculap, 1872.
Kárpáti Adolf. Tel.: 36.

Tis::afölduár, ?\Iegváltó, 1912. Barna István. 1'el.:
5.
Tiszafüred (HeYes), !. 10.103, Hcménység, 1824.
Rác::. Sándor.

Tis:afiirrd, !\fagy:ir korona, 189a. Epstcin Gi:::a.
Tel.: 3•!.
Tiszakiirl (Szolnok), J. 4885, Szent Katalin, 1898.
liech En1il,
Tiszalök (Szabolcs), 1. 5302, Szarvas (r.), 1847.
I?al1 .Tó:scf és 11cj1.• Pákh l?ó::sa.
Tiszaluc (Zcn1plén). l. :J780. I\:eresz!, 1890. dolnai
PetroPay Zoltán. 1'el.: 12.
'f'is:anóna {I-Ieves), 1. 4986, Isteni gondviselés,
1888. S::.okúts Zoltán. (Fiókkal I\:örnlön.)
Ti.i;:aörs (l-Icves), l. 2408, Szent Itnrc, 1931. Rábl!f
ln1rc.
Tisz(lroff (Szolnok), !. 5282, Csillag, 1883. Wcszclous:ky Erzsébet.
Tiszasiily (Szolnok), 1. al5·1, Púduai szent .:\ntnl.
1907. 11/iillcr Lás:ló.
1

Tis:as::.enlirnre (Szolnok). l. 3581, Isteni gond\'is0·
]és, '1898. Pap László. Tel.: 8.
J'is:auárkony (Szolnok), l. 2233, Rc111énység, 180-!
J(iss Attila.
Tokaj (Zemplén), !. ó8H, !olegYúlló (gyr.). 1700.
előtt, íl.ótfuchs örök., k. Róthf11chs Lás:ló. Tel.:
14.
Tokaj, Arany korona (r.), 1795. [{[cin Ernő. Tel.:
31.
Tokod (Esztergom), J. 4846, Bánya, 1914. Halm
Iván.
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Talcsua (Zemplén), L :J0-!2, okg\'úlló (r.), 18-lO,
Frils Zoltán.
Tolna (1'olna), l. 9.400, Szenthárornsií.g (gyr.),
18:10. dr. 11rr:::og Elcniúr. 1'PL: 51.
Tolna, Sz1'íz ".\I:lria, lU35. rntí>: flororílli ,r-i'<Jndor.

(Búcs), 1. 5·!8a, Szent Szív, 1!>2i. L<ircnc:
Lúszló
Tornyospálca (Szabolcs), l. ~7li3, Őrangyal, 192-L
f{aláb Aladár.
Tós=cg (Pest), L H13, Scgilii Sziiz "Iúria, 1918,
.11/agyar Pú!.
Tótkomlós (Békés), L 1Ll43, Szcnllélck, 186L
Zlóc=ky György, TcL: 10,
Tótkon1lós, Szent Islvún, 1896. Ada111kouits f{<Í··
roly.
Tóváros (I\.01núro1n), l. 5588, l\fcgvúlló (r.), 178l).
iizv. Alföldi Istvúnné. 'I'cu\sch Ern(í. Czchncr
:\.Ilierlnó és kiskorú 'feutsch .Jüzsef, h. J?ochlil:
Tibor. 1'eL: 73.
Tiiköl {Pest), l. 6100, Isteni gondviselés, 1907.
Fiola Lajos.
Tö111örké11y (Csongrúd), l. 3i93, Szent kis 'Fcréz,
1930. Patyi /\!ára.
'J'iirrikbálint (Pest), 1. ·!-185, Boldogsúgos Sziíz J\fária, 189:3. Pás::.lur J\ároly. 'l'el.: 5.
TrJrükkoppcíny (So111ogy), l. 1a2.1, Szent Anna (f.).
1932. ö::.11. J)crnefcr Gyuláné, k. P<iskuj Antal.
(Nágócs fiókja.)
Törökszcnt111iklós (Szolnok), !. 28.50a, l\lcgYáltú,
{r.), 1827. I?écsey Zol!á11, iit. Ll!ikes /j;[ek. 'l'cl.:
;30,
'/'01111u1

3~9

Töröks:e11ln1iklús, Fehér kereszt, 1888. Grinsl
Jrnre. 'l'el.: 38.
1 örükszentrniklús, Szcnlháron1súg, 1911. Ferenc
lrnrc. 'I'el.: 17.
Türüks::.cnlniiklós, l\.igyó, 1926. S::.abó István örök.,
k. S:abú Gyula. 'l'el.: flS.
1'iirlel (Pest), l. 4589, ?\!agyar korona, 1902. Laulner Lajos. 'fel.: 3.
Túra (Pest), l. 6i11, Szent 'I'erézia, 1886. Prokopouils Brunó örök., k. \'ale11l István. Tel.: 20 .
Túrkeve (Szolnok), l. 13.320, i\Ingyar korona,
1849. Ernber Béla örök. k. Ffkele István.
Túrkeue, :l\Iegváltó, · 1895. Adnn1elz Leó örök„ k.
Jíátéffy Endre. "fel.: 42.
Türje (Zala), l. 2605, Szent Norbert, 1922. ö.:11.
Cihlár /{árolyné, h. I?erncsdk .Ifi/dó.~'.
Ugod {Veszprén1), l. 2065, Isleni gon<lYiselés, 1898.
\\'allner He::.ső örök„ k. Trt~xler Jenij,
Ujdon1bóvár (1'olna), l. iOOO, Segílö :i\~úria, 192n.
Zlinszky Endre. Tel.: 1-02.
Ujfellértó {Szabolcs), l. 13.5il, J\h1gyar korona.
(r.), 1836. Grús.: De.:ső és neje, s:iil . .Jungreis::
l?ené, k. Grósz De::.sö. 'fel.: 30.
Ujfcllértó, l~ígyó, 1914. illolnár Gyula. 1'cl.: 18.
Ujhartyán (Pest), l. 5139, Isteni gond\'isc!Cs, 192\i.
lrnrell Jeni}. 'fel.: I~akucs a/a.
U jkécskt' (Pest), összet'.~piilvc ()kCcskével, 1. 995H,
:\lcgYáitó, 1Si2. (jsapay Lás::.f<Í.
l}jkigyós {Bék.Cs), l. .5ü85, Szlíz 7\Iúria, 1888. Antal
Akos.
Ujpesl (Pesl), l. Oi.-100, Szent Istvún, 1851. 6:11.
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dr. Szabó Béláné, h. i)fiihlrad Je11ű. 1'el.:

Bp. 294-333.
Ujpest, Angyal, 1876. J.1/t•::ei /~!1·k. 'fel.: Bp.
294-01 i.
ú'jpesl, i\Iagyar korona, 180·!. J:,'fek Pál dr. ·rei.
Bp. 29.J-609.
Ujpcst, I~ercszt, 1897. lliickcl J.11. li.<iroly. 'fel.:
Bp. 294-50i.
U jpest, i\Iegvúltó, 1900. S::ekl·res Isi /)(Ín. 'I'el.:
Bp. 295-182.
Ujpcst, Kossuth, 1906. Illési Odön. Tel.: Bp.
294-12.J.
Ujpest, ()roszlán, 1912. Balf<) Gus::l<Ív. 'l'el.:
Bp. 295-08±.
Ujpt•st, I\.ígyó, 1913. i\\'111eth Lás:ló. 'I'el.: Bp.
294-119.
Ujpest, Szerecsen, 1927. I\lein Róbert Jcnij. 1'cl.:
Bp. 294-:l61.
. .„
Ujpcsl, i\Iátyás király, 1929. B1ulanovlls 1 tl>or.
'l'el.: Bp. 29.!--71H.

,.

Ujpcst, Szent Szh·, 1933. Lot1ay Gi•rhauser 5a11dor.
Tel.: Bp. 294-164.
.
, „
U j pei re (Baranya), l. 1980. Isten any Ja, 1923. o:ii.
C:ingelly Arpádné, k. ?
•
•.
Ujs::ász (Pest), l. 5460. i\Iagyarorszag \·edasszony:t,
1883 Bt•ne Ernő b. Spalina lrnia.
Ukk' (iaia), l. 758, Szent Istvún, 1929. S::tlágyi
Lajos.
Uraiújfalu (Vas), !. 899, MegYúlló, 1924. Ifös
•-intet!. 'l'el.: 3.
Uszód (Pest),!. 2006, MegYáltó, 1893. Há/111 Dezsű.
Tel.: 2.

0116 (Pest), 1. 6750, Szent Ilona, 190.J. Szánthó

Károly.
\!ais::ló (Baranya), 1. 1604, i\lagynr korona, 1882.
Sey László.
\'alkó (Pest), 1. 267i, Megváltó, 1929. Balogh
Jenő.

\'askút (Bács), l. 490i, Szetnhúron1ság, 1886, borsai Olcih Arpád. 'l'el.: 3.
Vasvár (Vas), l. 4532, Szenthúron1súg, 1863. l{t•serii .J)fiklós. 'l'el.: 35.
l'ác (Pest), !. 20.960, Gránátalma (r.), 1766. lrgalmasrend, k . .J1/ajtdn Alajos. 'fel.: 1-81.
\'dc, Szenllélek (r.), 181·!. S::iguárt János. 'fel.:
1-47.
\'ric, Szent A.nlal, 1909, Göllnt'r /luf!Ó örök. k. dr.
Göllnt•r Barnabás. 'fel.: 1-2i.
\'ríc, J{ökapu, 1918. 11/artos Gyula. 1'el.: 1-60.
l'<icharlyán (Pest). 1. 1186. Szent István, 1908,
s~:haul> lstvá11, L. Teleki ll:h•nu!r. 'l'el.: 4;
\'ál (Fejér), l. 2898, A.ngyul, 18i2. Janouich
István.
\'állaj (Szaln1ár), 1. 30-!2, ;\legváltó, 1914. f.'ilos
F'erenc.
\"úniosgyörk (!Ieves), 1. 2278, 1Iegvúlló, 1913.
C::uppon .:l11tal. (Fiókkal Adúcson.)
F án1osrnikola (}font), l. 2162, l\Iugyar korona,
18i0. 11/árkus De::sű. 'I'el. 21.
Fcimospércs (Hajdú), !. 4i83, Arany kereszt, 1888 .
Breuer 11/iklós.
l'ároslőd (Veszprém), 1. 1896. Szent Antal, 1914.
f(eménu László.

392
l'<irpaloff1 (\'eszpn'.>rn), 1. ;)-1-l-L Szcnthúro1ns:'1g,
(gyr.), 181:~. /.'arkas Jrinos. 'l'el.: 15.
\"ásárosnaniény (Bereg), L a:JS8. Hernény (r.),
18:17. Bu:inkay Anna. b. Buday f~crcnc. 'I'el.:
44.

r ecsés

(Pest)' l. 1a.oon; ;\fcgYúltó, 189-L So!llO[!!f i
János. 'fel.: 24.
Fecsés, Őrangyal, 1927. ii:o. Bodnár Antalné, k.
/~'kárt Gábor.
\'('esés_. Boldogasszony, IH:JG. Jfánya .ló:sef (pósta

Pcslszen tliirinc).
l'cresegyhá:a (Pest), l. 4448. ?\fcgyúl!ó. 191;1.
J(aufn1ann Ernő.
Fe~rpelét (l·lcYes), l. 4127.

I\ígyó. l8H8. l?hédcy
örök., k. S:iícs Béla.
Fe,\·:prén1 (Veszpré1n), l. 17.792, Fekete sas (r.),
1794. líocsul)a örök„ k. IO:arril1(;f!fos Endre.
Tel.: 1-0G.
\"es:prérn, Arany oroszlún {r.), 1812. C:er111ák
Lipót, b. J(erbolt Dániel. ·rei.: 8a.
\'cs:pré111, Púduai szent Antal, 1907. f.'(jfdcs Lajos
örök., b. J{cserii .ló:sef. 'l'el.: 75.
Fcs:prérn, Őrangyal, 1910. Ilajnác:y Gy6rgy. Tel.:
1-13.
\'cs:prén1uarsány (Veszpré111), l. 1345, Őrangyal,
1887. 11Járkus ilfdrton.
Yén1é11d (Baranya), l. 2380, Is!cni gondviselés,
189G. lfaul:inger .Tó:.:sef.
Fép (Vas), 1. 30fl2, l\legvúlló, 1927. Giitlcr A. Gus:.:láv.
Fértesa<~sa (Fcjl:r), l. 2700, Szent J;:rzsébct, 190G.
6::11. f{a:ay !~'11dréné .. k. J{a:ay Adél Ilona.

393
Fés:.:Jő

(Békés). 1. l0.287, l\I:1gyar korona. 18H8.
Pelr!J .lú:sef.
\'és:tö, Kossuth, 19;l·1. Vély .ló::sl'f. Tel.: 7.
Filld11y (Buranya), l. 22:JH, lslcn Anyja, 1873.
ij::v. \'rígó Jst11á1111é. k. F!igö Gyula. 'l'cl.: 35.
\'iscgráci (Pest), 1. 1720, Hetnény, 1886. Farkas
Lajos. Tel.: 18.
\'i:sofy (Abaúj), l. 1:100. Szent A.ntal, 1927. ö:v.
l-1 éil'rfy Istvánné.
Zayyvapálfalva (Nógrú<l), L 4500, Segít{) l\lúria,
1931. i)fcnich János.
Zag!Jvarékás (Pest), 1. 5-11-!, Szentlélek, 1894. iVagy
J{álntán.
Zalaapáti (Zala), 1. 21UH, Segílii .\fúria, 1912.
13rcnncr f?erenc.
Zalabér (Zala), l. 1:107, l\Iagyarorszúg \rédasz~
szonva (f.), 192(i. C:uc:::y Gyii:::6, k. C:uc::y
Péit'; dr. (Zalaszcn!gról, l\Iagyar E:orona fiókja.)
Zalaeyers:cg (Zala), l. l::J.072, Szentlélek (r.),
1768. /{as::.l!'r Ödön dr. 'I'el.: 32.
Zalacgers:::ey, Szenlhúro1nsúg (r.), 181·1. 11/óndi
.lenő dr. 'fel.: 27.
Z(/lacyers::.cg . .Szent Antal. lHOfi. Sperláyh Lóránd.
Tel.: 5il.

11

il

Jj!
l /1
!I

HINISUILiN „RICHTER"
100 és 200 egységet
5 ccm-es üvegekben
i.
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lalaliii1ű

(Zala), 1.,3375, Szentlélek, 1886. Erdélyi
Sándor.
Zalasuí11tó (Zala), L ~416, Szent Antal, 1934, Hollósy Pál.
Zalas::entgrót (Zala), l. 2458, ~!agyar korona (r.),
1823. Czuc::y Gyű:ö. Tel.: 5. (Fiókkal Zalabéren.)
lafas:::entgról, Szentkereszl, 19:11. nagualásonui
Paál Géza. 'l'el.: 39.
Záhonu (Szabolcs), 1. 1267, Hen1ény, 1927. l{ál-
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nHÍn Anna.

·Zákánu (Son1ogy), l. 2245, Szent 'I'erézia, 1923.
/"Erdélui Istvánné szül. \'eress 11/ária.
Zt n1pléna9árd (Ze1nplén), l. 1958, Sz.ent Lúszló.
(f.), 1926. S:::ás::: Tihamér dr. (Hicse fiókja,
úlinenetileg szünetel.)
Zirc (Veszpré111), L 2749, Szent Bernát, l849. l?arík
<;y11la, h. csf'jtei /{or1acsóc:u lstvún.
Zon1ba ('folna), 1. 1874, Isteni gondviselés, I8tl'.1.
f<'tlldcs Jenő. 'fel.: 6.
Zsáka (Bihar), 1. :1412, Őrangyal, 1890, .Jankó
Gyula.
Zsánibék (Pest), l. 44:!7, ~!agyar korona (r.),
1825. Glasz Jó:sef.
Zsá1nbok {Pest), l. 2715, Őrangyal, 1917. Lás:ló
1

J. /{dfnui11.
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Enged.
l\üzség:

Budn1w.st

i\legye
Pest

Dt•brecen

l\t>ze!ii

"
"
"

illagúnalkaln1nzo l lak
Bizlosílú ln L kúrhúzn Urszinyi 1\úroly
90.!iOH Az OTI Uzsoki-ulcni
Sch1nidl .József
klirhúza
1927
120.2:1:1 Az DTI Csengeri-utcai
Boss1nann Ferenc
rendelője
l<J28
21.f)iU Budapest szúkesfliv{1ros
(Szt>nl Hi'ikus k(irhúz) 1Inl:'1sz Gyürgy
182:~
·10.971 l\ir. 111. Púz1núnv P{~1907 ler t11do111únyegvyetc1n Dr. 1\1ozsonyi
Súndor
l.:l:lR
Szeder Endn•
tHIO Az OTI küzponlja
7929f) Stefúnin gyerntekkúrh. llr. jljnl«r F1·reJH'.
18\18.
l~udapest szl~kesfövúros

"
Hajdu

l\legyt•

1885 (Szt. Ist"ún közkúrhúz) I\l'r('szlt•ny BNa
Budapest székesfiính·os
l8H·l (Szt. Lúszlú kiiükúrh.) \\\•iss Lajos
212.Rfifl I\ir. Orsz{1gos gyHjlilDr. Zakariús Andor
fogl1úz
l8Uli

l{isln~r

Ko1núron1

Kispt·st

P\•sl

Sop!'on

I\iiliidn

l\Iúri:inoszlra JloHI
t-.-Iútral1l1za

IIP\'t's

1'.Iútrano\'Úk

Nngrúd

l\h·ziíhegyes

Csan:hl

t-.fiskolc

ltnrsod

I't·rs

H:1r:inya

l'l·t·s

ll:1ranya

Pestújhely

Jl1•sl

Tudolstvún
Dr. :illikú Gyula
n1:'iny-egyeten1

7:i.:1.t7 Tiszn

Engt·d.
sz{un
1~.95()

Tulajdonos

Ki•zt•lii

i\f. kir. úlla1ni l\'lúnesrn1:1
inlúzel
Dr. ,fp111•y Gt'•za
15.011 l\I.
kir.
P6nziigy1niHll I
nisz!Priu111
Dr. Zalay Dl'zsií
25:1.180 Alla1ni J'pgyintézet
Dr. Szil~·ússy
l!l:\I
I\úl1nún
2·18.'.!\17 .-\l!a111i fegyinll'zel
Dr. Orphanide!';Z
Hl!;,
Erzst'•lwl
·12.7'.!7 Horthy l\liklús úl1:11ni
lH:J'.!
l üdiii)elegszanatúriu111 Szentlér J\úroly
U8.750 Snlgúl:u·j:íni kliszénDr. Zl'lnpl{>ni ·1111rc
Hl!'.! h:ínva
1:10.S!H i\J. idr. úll:uni l1IÍ'IH~S
lHOO
inl1"z('I
Bolf::t!usi Bt'>la
1u:1.220 ll,irsodY:'tnnt•gyei
Er- Dr. Hesofszky
1H21
zs(d,t'I kiizkúrház
E1nil
;JHA·Hl Kir.
Erzst':het
Tud.Hl'.!7
1·gyeh·111 or\'osi kara Dr. Bari Zsign1ond
107.li5i1 ll. G. G. S. lPh'pP
Dr. Feliczay
1!107.
Pongrúc
10.f>'.!7 :\z ·e lTf kúrh:'tza
Botka Elt·nn•r
1\121

cc

"'
"'

·IB.1~0

IU'.!:J

Község

Tulajdonos

lH~l

\"II. kl'r.
Budapt>sl
VII. ker.
BudaJH'Sl
\'III. ker.
Budn1H·st
VIII. ker.
Budapest
VIII. k<•r.
B11dnpesl
VIII. kt•r,
Budapest
VIII. ker.
BudnJH'Sl
IX. ker.
Budapest
IX. ker.
Bt1!lapcsl
X. ker.

SZÚIU

Község

\lt'"\'e
o.

I\czclü

Tulajdonos

Bpest-vidéki köszénhúnya rt. túrspénztúra
lfl21
25.i:J7 K<ihurg Fülöp herceg
uradahna
188·1
111.SflB M. kir. bürlönkórh{1z
Hl02
:·l5.i57 i\L kir. Ferenc .lózscf
ludo1nányegyelcn1
Hl2·1
búnya1nű15.5·!·1 Tatavidéki
1snn vek túrspénztúra
70.HSO Alla1ni fegyintézet
102i

"'
"'
"'

a.1.1u.1

Pilis\'örösvúr Pcsl
Pusztavacs

Baranya

Szeged

Csongrád

Szeged

Enged
szún1

"

Tatabánya

Kotnúrom

\'ác

Pest

i\loizcr i\liklós

Dr. Bodú Dénes
Dr. Knúll .fúnos

nr.

DúYid Lajos

Horvúlh Zoltán
Dr. Ke1nény
Gyula

Üsszesen: :18.

Magyarország kézi gyógyszertárai.
Község:

Tulajdonos:

Engedélyezési sz:Í.in:

'l'örvényhatósúg:

:lbaúj Torna
llahnaj

1J111.

Dr. Siinon .Jcnü
lJrícsH!Jodroa

Szcrcn1le

Dr. Iluherl E1nil

Dakoca
Berkesd
Garé
Görcsöny
Himeshúza
Hird
Magyarba ly
Mohács-sziget
Somberek

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Raranua

5!a/HJ2\J a. i.
:1n.1;J.lflfl29 N. ~L

l\L

v111.
2J:t859/I9:~:·1

IL

~L

v111.

:\ll1nann Ferenc
Schuth I-Ienrik
Bürötzffy Endre
Linka L:'iszltl
\"ondra Gyula
Csiilörlök .Jüzsef
Peiszer Gyula
Kis I-Icgcdüs .J(u1os
Fleischer Gyula

·tGG5/J9:t·l fi.
15.619/t9:JH. a.
·l.087/1fl~l5 a.

fl.6Hl/l92H
G.21·1/192!!
J:t801/l922
:i.:1i0/1935
H.i>f/0/1930
l-!.940/1929

a.

a.
a.
a.
a.
a.

,.,_A_,______ ,___

"'
;;;:

·-~-~-,

_ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eugedl·lyt·zt·si szúH1:

Tnlajt!onos:

l\i_izsÍ'g:

~

"'
"'

'l'iirYéuy l1a 1úsúg:

Ut;kés 11111.
l lon!nnka l\Iihúly
Birú (iúhor
Barla .Júnos
Bt•ncdck Béla

Fiilüpszúl!ús" -Búcsúlclcp 1lr.
Gabncsiid
Dr.
KondnnlS (lnnyai közp.) Dr.
Dr.
Gcn•11dús

HiJHll'

!i7.:1-Hl/HJ28.
2:i·L8HH/Hl:l7.
25.1:\il/lUil-1
:l.7f)l)/192fi

/111rsorl,

Aroklü
Búnhorvúl
BNahútfalva
Hú1nor
f\Iczünyék
l\yt~kl:'tdl1úza

'l'ihold-Darúc

t;a111iJr,

Dr.
llr.
Dr.
!Jr.
!Jr .
Dr.
!h'.

I\:üzsi•g:

~I.

a. i.
li. i.

/)/!/.

fJ7.2t8/HJ2t\ N. :0.1. ill.
·L7:-Hl/HJ2-i :i. i.
fi!J.li:J;l/ I H2-l N. \l. 11.

Tiiriik Islv:'ln
Dr. Súndor Dczsü

Szerep
Zsad(1uy

N. ?-.!.
B. ?-.l.

J{is/iunt k.

a. e. v111.
i.
i.

·l1.0H8/1U:ll :l.
0.a2n11 n:15 :1.
42.2HJ/Hl2U l\.
-t2.U87/Hl:ll l\.
'10.7:l5/Hl2U l\.
22.fd O/ I H:IO. :i.

Ft-kclc Súndor
Szúnlli Endre
l\lt·lz Pú!
I\orhuly Dezső
.Janovilz Gyula
Húlhunyi Akos
lll•rskovils llcnrik

\!. \!.
'.\I. ~!.
\l. ;\l.
L
i.

ii\.-l:~a/Hl2f> :i.

'J'ulajtl<1nt1s:

Engedélyezési szún1:

'J'iir,·l.·11y 1111 tósúg:
I\11l11•kl1i1zn

t:sunríd,

Cs úr

Pi1kozd
Pi1z1nánd
Sárszenln1iklús
Szolgat•gyhúza
Vnjl:1
Ütlevt~ny

t?-~;.,:;,_:,;;.,k~'.''-~··"''~-··~

l'.

C,

IJTJI,

t0.95i/HJila a. i.

Csonyníd t1111.
kt"zigyligyszerl. nincs.

Fejér

v111.

J\iilcsl'\' Lúsz/ü
Dr. UtÍ\'ardy Lnjos
J )r. Fl'h•h Géza
Dr. Sch/t>ich Ferenc
Dr. lnH'I' Zoltún

10.5Hl/1029 a. i.
2Dl.2!10/19iJ;J B. i\L
2a2.1sn110:15

l>r. CzigúHy LúsZló

(;y/;r, il!oso11 1•s Po:.sony /,·,
Dr. Ponulzky Súndor
ÍÍíljr/ú

n.

i\I.

18-1/I!lili. a. i.
2H5/tU25 u. i.

Dr. \Yclser lsl\'Ún

T1•riilt>l1~n

'" Ad(1es
~ Gyiingypnlak

Toronfrí[ k.

Dr. ntagyar Dczsi)
'l'eriilt•!Pn

Igar

Arad,

I'.

t'. Vll!.

fiil2/1022 a. i.

lJIIl.

kt~zig)•úgyszcrl.

/leves v111.
!Jr. Erdt•Jvi Bt!la
f >r. Zsign1-1n1d Dt•zső

nincs.
,ta.075/IUilO a. i.
5.0HH/192·! a. i.

·~·~::>C·~-•'0•-•-·-,~-------

~

Eugc<lélyczési száni:

Tulajdonos:

Kiizség:

Tiir\'ényhatós:íg:

,/ ás::.-Nagylaín-Szolnok v111.
1G.020/Hl:J5
Dr.
Vass Albert
Dé,·a ván ya-Puszlaccseg
2il.3:34/Hl29
Dr.
Nagy
Dezsö
.Jásztelek
!19.671/19!10
Dr. Véges Arpádné
I<olopfUrdií
2:l:J.125/HJ:Hi
Dr. Szen1er Sándor
Kúncsorha
2t;L8~l7/1927
Dr. Zsiday Ish·án
?lilcstcrszúllás
t7..t:Jo/Hl29
Károly
Dr.
Knrsay
Tiszadcrs
11111.
e.
e.
Es::lergoni
k.
!~01111íron1 és
l'..!.G00/Ul2H
.József
Dr.
llotnagel
Császár
i:tlil8/192l)
Dr. Antal Púl
Dunaaltnús
7 .:J73/192:J
Dr. Vúrady Sándor
f\1ocsa
15.25:l/1928
József
Dr.
Tulassay
Piszke
Nrigrád és Ilonl k. e. e. v111.
12.221/1928
Dr. \Viener .Jakab
Czered
20.884/192f>
Zoltán
Dr.
Soltész
ICarancskt>szi
10.()82/1927
Dr. Földváry .lúzsef
Litke
5a.f,~l9/18H5
Dr.
Düben
László
r..l(lrianoszlra
10.558/1927
Dr. r..tundry Lajos
~1{1traszele
17.15:l/1U25
Dr. lluzicska Béla
Penc

a.
a.
a.
B.
a.
a.

i.
i.
L
r..L
i.

i.

a . i.
a. i.
a. i.
a. i.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

i.
i.

i.
i.

"

'l'ür,·ény hal úsúg:
Boldog
Fannos
l\fajsaja k:1 J)szúllús
l\fakúd
l\Iogyorúd
Nagykocs
Ncnicsnúdud,·ar
P{1ln1onnslnr
Puszta\'acs
Siiri
Tat{1rszenlgyörgy

Dar:h1y
Fclsö1nocs0Júd
Gölle
Inke
Kölcse
Lakúcza
l\fagyaratúd
!'í-Iesztcgnyö
Nagyszakúcsi

f::::'-~ ;"'"'~''·e~„,,,_,,.

/>est-Pii is-Sol t-f( iskrín
Dr. Scy Lúszlú
Dr. lil;ifúk .József
Dr. Spirkú ~Iilún
Dr. S:'1ndor Ferenc
Dr, E:a1nar{1s .l(izsef
Dr, Kiss Dénes
Dr. Szalay Lúszlú
Dr. I\ordús Súndor
Dr. Sletz Gergely
Dr. Kohut i\Iihúly
Dr. Nagy IslYún

Sonioay
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

vn1.

;);),J;i:!/111;1;3 a. i.
8.028/193:! a. i.
'..!:14.U20/lü:!·t B. i\f.
9.0üü/1D30 a. i.

:l5.:l2l/HJ:J.1 a. i.
·Lil22/1929 a. i.
2a1.os111n:-15 n. l\I.
fi1..!:J2/I02:! a. i
18.fiü·1/Hl21 a.
2li..J22/1U30 a. .
·IH. 75:!/1928 a. .

1J111.

Korponay Géza
Sl·Jley Elek
Villa;. Ferenc
l\iíYér J{u1os
Csnplúros hnrc
Csulogo\'ils Isl\':Ín
Ehrlich Gyula
l\[anczcr Lúszlú
Hor\·úth I111re

2:l.5:lO/l\J27 a. i.
:l2.0f18/l 928 a. i.
5508/tn:io a. i.
232.100/IH~IH B. l\L
l.155/IH27 a. i.
27.772/1H27 n. i
21.HH2/1U22 a.
7..lOH/1929 a.
12.884/1H27 a.

""
"'
0

Klizség:

Tulajdonos:

......
0

Engedélyezési szún1:

'l'iir,·{·11y l1a t úsúg:

Sun1ogyfajsz

So111ngyhatvan
So1nogyh{1rsúgy
S<1n1ogysún1son
SZl'tllhalúzs

Szulok
·raran\'
\'ÍZ\'ÚI:

Balf
l{úhaszovát
Szi!Yúrk{111y

So111orn1 v111.
Dr. Piu\t~r Lúszlú

Or. !Iorvúlh Géza
Dr. Szigt•lhy !)pzsii
Dr. Húka Antal

lJr. l\o\'úcs Antal
Or. Húdny Ft•reHc
Dr. \'úr,·izi .Júnos
Dr. l\ú\('ez .Júzscr

a. i.
a. i.
!;"1.fifii/1921 ll. i.

2:\8.·17:\/19:!5 B. l\I.
2.oa.111u2i a. i.

l:l.OG8/Hl22 n. i.
17.H02/lll:ll a. i.
;1.1.:1.12/1!127 a. i.

Sopron IJTll.
Dr. \Yosinszky Jslvún

i .:110/ 1~1:1:1 a.
2. l 15/HJ28 a.

Ilr. Csiha .JóZsef

11.20-1/Hl21 ,a.

Dr . .Jú\'ol'ik Súndor
S::(l/nilcs és Cnu k. e. e,

N:1gylúuy

~1·1.1OG/1928
2l.~ll2/192ti

11t11.

Dr. l-lagy1nússy An'dor
.\:(l/t11tír, Cyocsu ús Hercy !.·. e.

Ül'ill'

Tisz:1ln·cs
Nyircsaholy

Dr. \'o\oft•súli. 11111«·
Dr. lliil'ft>r Fl'renc
Dr. llt•lteki Lajos

Tulajdonos;

17.2il0/Hl2li a. i.
1•.

v111.

U..1~17/Hlill

a. i.
1~1.12\l/ nl2U a. i.
t.:HHi/ Hl3:l tL i.

l~ngeclélyezési

.szíun:

Tiir\'l;nyhntúsúg:
Tolna

Gyulaj
Alsú11{1nn
Györköny
Kúnya
Kurd
!\Iadoesa
i\IHgyarkeszi
i\fedina
Nnk
Né111etkér
Tulnanén1l'di

/)[Jl.

Dr. Koro1npay \'alér
l20 ..J85/l!J2.f
Dr. Zin1n1ern1nnn Dezső
:i.O.JO/lfJ27
Dr. I\:o\'úcs Lúszlú
l.0Hli/IH2H
Dr. Dénes i\Hklús
fi.iO;"i/!H2H
Dr. Jnnihold K:íhn:ín
l8.:12ri11n:in
Dr. Vilúghy Fereuc
io.0:1011n27
Dr. Gyiingyüsy ln1re
IO.Ob8/Hl2H
Dr. h:i.sfaludv Kúhn:ín
22.ann; 1n:11
Dr. Klapka :fúnos
221.!HH/l!l:l,1
Dr. Knnr:íd ,ft'izsef
·11Jiio11o:ia
Dr. Sús .Júzsef

:l,
H.

i.
i.

n. i.
a. i.

a. i.
a. i.
a. i.
H. i.
B. i\I.
:i. i.
2..l!JO/lH28 :i. i.

l'(IS VIJI.

Diiiniiliiri
.f{1k

I\en1t•nc.s111:1gnsi
Nagygencs
Nagysi1nonyi
Panka.sz

Dr.
Dr.
l>r.
l>r.
Dr.

lijníry l1nr1•
Túth P1~ler
Khd1un:111n FerenC
Szt>rd:ihe/yi Elek
Hoth Píii
l\Il~szúros Fcn•nc

:l;l.OG i / I fl:ll
Hl.222/1H2H
·12.l2-1 'IH2H
:J0.02i/JH27
1:i.t .non; 1928

a.
a.
a.
a.

i.

i.
í.
i.
N. M. M.
.J.t.IHIH/Hl2·1 a; i.

~

0

~·

Község;

Engedélyezési szám:

Tulajdonos:
'l'örvényhatósúg:

l'.iagyarpo1úny
Tüskevár

Búnokszcntgyürgy
Búcsúszentlászló
l\apolcs
Kcrkaszcnltniklós
Nagykapornak
Nagylengyel
Púka
Zalaszentgyörgy

Tiszaknrúd

l\t\z::;ég:

Vcs:préut vn1.
Dr. Ferenczy Súndor
Dr. Nagy Ele1nér

12.7·17/1929 a. i.
2 1:.850/193 1 n. í.
1

1

Zala UIIL
12.1 t8/Hl29 a. i.
Dr. Szabó Islvún
v. dr. Szenliví111yi .Júnos 26.28()/1930 a. i.
úllalorvos
22.f>87/Hl25 a. i.
Dr. Klucsik Istvún
f}.78·!/1932 a. i.
Dr. Grahler Lajos
2il·L-!25/HJ3{}
B. ?-.L
Dr. ~larót Kúltnún
7·LH90/1928 a. i.
Dr. r-.Iallcrsdorfcr Géza
al .(i:-!3/ t 930 a. i.
Dr. Kiss Géza
:Hl.88fi/ HliHi a. i.
Dr. Gyüre József
Zcn1plén v11t.
Dr. Nyerges Gúbor

10..17·1/1927 a. i.

Tulajdonos:

EngedtHyezési szán1:

'l'ürvényhalóság:
llód1nczővcfací.rhely lrll. j. IHÍros

I\larlély lelep
Pusztaközpont ·
Pusztaközpont

Dr. Draskovils Pál
Szappanos György
I\!akay Andor állatorvos

J{ceske1néli tanya

/{ecskcrnéi trh. j. uáros
Dr. 1\tíszegi-\\7 inkler Béla l:J·L~IJ.J/J!l:1.1

Fclsűközponl

Csengclic
Csengelici kerlilet
Csorva
Lengyelkápolna
Szntymaz

S=-cacd trh. j. 11tiros
Dr. Vély Béln
Dr. hnrc !v!ihúly
Dr. Ür<lögh .József
Dr. Szenlklúray Béla
Dr. Boleinann Ferenc
Dr. Bérczy Béln
Üssz<~st>n:

2i/19:la cin.
l .828/l 92i cin.
2.351/19:10 eln.

n.

?-.1.

9.8·1I/1 H2U a. i.
1:1.25i/lll21 a. i.
!!:ii.Hii/Hl:l5 B. ti.
•Hl.020/Hl:Jfi a. i.

·1!l.020/Hl35 a. i.
4H,OJ2/Hl2!l a. i.

126.

~

~

408
Á~

A kórház neve:

A kórház neve:

sza1n:

i3, Celdömölk vm-i
· 14.
15.
16.

Közkórházak.
. . . . 1 és '"YÓ"vintl~zetekröl szó~ó
. A .1~orl~1zt~{ro ;'.\l. ~z{u~;ú ti1:endclethc?' t~~rtoz1k
1.300/19.3--, i • . ·.• " ·szcrrcndelési utasítasa:··) Ena közkórhazak g) 0 oJ · · . · d
Vfizkórh·\z fel van
„.
lJ·. 1 szerint n11n en '" ·
< •
nck u-1 1'- pon ' ·
, ·Óáyszerészi szaktnun 1\.H
jogosíl\·a arra, hogJ: a 'gl)I· .."1'· :,,·1;1"olhúló, illetöleg .
'
• · 1" \d 0 }ílOZ'lS lll' '-U ' 't'!
·-·
.
és tovahht e.
_ c"szérc· na~rv\'>hh ·.1ncny" ·• ·
1
.
·n
ato
s
·1
hclc"c'"
r
„
•
ti.
•
•
fel l1aszna l'
· -'
. . t> • • ·e!·et rryóct\;SzcrkcSZI 1' ' j
. 11clelt uyo•'\ SZCl '- , t>. b. .
'I
11\'lSerr )Cil IC
'
"O.
ti..
•
•
' l»t) - ·l·s
C"\'C)
b
1 ·1· s }·t~szlln1cn\ e . . e
·
o.
rnényekct (gt~ cn1 „u.t' .'1." ,·, l·iYÚl ''\'Úrtól. gyógyt
-„\'O"\'SZCr
Hl
a\.()
\.
b.
'
l"
anvago 1\.a t1- i::>. • •
• •
ll·ból n·iuvkcrcskc( o~
sz~rvcgvl·szcti laboralorn1nn , _
. . 't">.
\iil. sth: közvetlenül szerehpsscn hc.
A kórház neve:
1.

2.

Baja

szán1:
. 179
vá,ros1 i

Balasagynrma

ym~

3. Berettyóujlalm .
vm~1

4.
5.
6.

Ágy

A kórház neve:

. Bpesti Irgalmas 300
Bpi. „Paula" ~lz.ülö 18630

7?5
.78.
..,
. ·g,
147

~éké;csB~tli~~~~síiÜ~

Bp7s~ehéikereszt
3!0
pt.

!zKK1:

Dpi. Poliklin1 {a

Budapesti.. . . _
Székesfovaros1 7 l 1íl
BpL "Weisz Alke" ~~
!2. Ceglédi. városi 1-

10

72

Csorna községi 205
Debreceni Jcözj. 72
Devecser járási 50

17. Egri lrgalmasrend 424
18. Esztergom városi 236
19. Gyöngyös
ö52
20. Györ
városi 700
21.

_22.
23.
24.
25.

Hódmvásárh.

Jászberény
Kalocsa
Kaposvár

Kapuvár

„
„

450

!20
100
v1n-i 629
„ 278

26. Kecsken1ét városi 287
27. Keszthely községi 76
28. J{iskunhalas városi 82
29. l(isvárda
v111-i 80
30. Könnend községi 72

3L

Kőszeg

32. MagyarÓ\•ár

33.
34.
35.
35.
37.

Makó
Marcali
Mátészalka
Miskolc
Mohács

121
v1n-i I 09

286
60

78
701
" !82
38. Nagykanizsa városi 252
39. Nyiregyháza vm-i 500

Ágy
száni:

. 40, Pápai
41. Pásztó
42. Pécsi

43.
44.
45,
46.
47.
48.
49.

Irgalmas 100
65
Irgalmas 100

Sárvár
községi
Sátoraljaujh. vm-i
Siklós
községi
Sopron
váro,i
Sümeg
községi
Szeged
városi"
Szekszárd
vm-i

88
321
50
35 !
40
222
781

50. Szentes
vrn-i 33ö
51. Székesfehérv. vn1~i 417

52. Szigetvár

vm-i 100

53. Szolnok
vn1-i 272
54. Szon1bathelyi
entberbaráti 85

55. Szombathely

vrn-i és városi 1000
55. Tapolca községi 98
57. Ujpest „gr Károlyi" 144
58. Ujpesti gyennek 205

59. Ujpesti Stefánia 45
60. Ujp. Sziilöotthon 15
61. Veszprém városi 217
62. Zalaegerszeg
„ 280
63. Zirc
járási 40
6~. Szikszó várn1egyei 73

.
l l.

'
.
. 1n:i:~. évi kötet
--.-) Lúsd Gyóg~szcrl•szek, l~vkhnyve·
IOil-107. old.
. .

B ER ET V A S- pasztilla

fejfájá~

ellen

410

411

ÁLLAMI
A kórház neve:
1.
2.
3.
4.

GYÓGYINTÉZETEK:
Á'ifY

A~kórház neve: Ágy

szam:

szám:

Bpesti-angyalföldi 527
Bpesti-Lipótn1ezei 1200
Bpesti - szemkórh. 168
Gynlai áll. kórház 1314

5. Mátrai áll. tüdőbeteg
gyógyintézet 300
6. Nagyk_á"\iói elmegyógyintézet 300

A m. kir. honvéd és közrendészeti kórházak
gyógyszertárai és gyógyszerészei.
/. !Jonvédclmi J.llinis:tériun1 12. (katonai eüoszt.i.
cliiadó: dr. Fehér László igazg. gyógysz.
·
1. s:. hclyűrs. kórhcl::: gy!. Bpest. (IX., Gyáli-út 17.)
VczcUi gy.: 1fatúncsevits György ftv. gy, hcoszt.: 1'ihanyi Istvún és dr, Sz!areczkv Géza
·
ftv. gy.
2 s:. helyörs. kórh. yyt. S::ékesfehérvá.r. \'ezetü:
gy.: 1'óth Súndor ftv. gy, beosztott: J(iss Zsign1ond fl v. gy.
:J. s:. helyörs. kúrb. gyt. S::ornbathely. Vezetö gy.:
Landgráf János ftv. gy., Leosztott: Landherr
György ftv. gy.
·i.. s:. helyőrs. kórhá: gyt. JJécs. Vezetö: \'itúlvos
.József ftv. gy., beosztott: Gajdúcs '.\lihálv Í'h·.
gy.
'
'
n. s::. helyűrs. kúrhá: (!!Jl. S:::.t!ged. \\~zelií: Szahú
:\ndrús ftv. gy., beosztott 'l'in1úr '.\Iút>·ús IY.
gy.
a. sz. helyőrs. kórhá: gy!. Debrecen. Vezető: gy.:
vitéz Bálint . .\rpád ftY. gy., beosztott: I-Ialász
István ftv. gy.

7 ..-.·:. li<'l!Jlírs. kári!. (!!Jf. Jlisko/c. \'ezetli gy.: :",[{!.
tyus Búlint flY. gy„ bcosztoll: Nagy tiéza s.
t\'. gy.
8. s:. ht>lyörs. kórluí: (l!JI. Bpcsl, XllI.. 1-Iungúrin Felsü-kürúl -~·L \'ezeti\ gy.: Györffy Gúhor
igazg. gy., heosztolt: \'aszkó Lajos tv. gy„ dr.
·rhury Gl·za tY. gy„ Biísze Ferenc t'·· gy.
fJ. s:. helyörsé!fi kúrhá: !J!JI. Bpesl, I„ Alkotús-u.
2;'">. \'ezetiígy.: \'irúgh Súndor ftv. gy„ heoszlntl: dr. Kenderes .iúnos tv. gy .. Balúzsovich
Púl Iv. gy.
l\ii:ponti katonai yyl. (8-as fiókja), ílpcst. IV ..
Veres Púlnt•-u. 2-L \'ezctii g~-.: Hévhiró Iinn.>
l't,·_ gy„ beosztott: Fraknói ()dön tv. gy.
.ló:sef fhy. s:nnaltíri/1111 ffUI„ B1ulakt'.o;:i. Vezetfi
gy.: Vúrndy-Szakn1úry Zoltán flv. gy.
(;uiíri honuéd t".o,;r11u1tkrírhrí: yyt. VPzeUi gy.: Kiirlvt~lyesi l\'ún ftv. gy.
f{aposp<Íri hn1111. c.w1patkrírluí: yyt. \'ezctií gy.: lnvag Fehrentheil-Gruppcnberg Bi·la fh-. gy.
1\'nyykani:sai honu. csapatl.-árh<Í: yyt. \'czetií gy.:
Popovics Ferenc flv. gy.
flnnuéd és l\ii:r. f:..'ués:séyiiyyi .·tnyays:ert<Ír, Bpest,
XIII.. Hungária Fclsükörút 4.-!. Igazgató: ).lútefy .Jenü igazg. gyógysz„ osztúJyyezetti: \Iezey Jeni\ igazg. gyúgy„ heosztolt: \'ili•z Szereday Pú! flv. gy„ Juhúsz Lajos ftv. gy.,. Ivún
Ferenc tv. gy„ !ah. vezetií: dr. \liksa Gyula
ftv. gy„ lH'oszloll cl<'iadó: ~lr. Perl Bt·la ftv„
gy.

/-lo1111érl f{li:t•yé.'i:séyiiyyi /11/é:ct. Bpl'8/.. IX., Gyúliút 17. Ché1niai Iah. vez.: dr. vitéz Csahay
.Júnos tv. gy.

Összesen 14 gyógyszertár, 1 anyagszertár, 1
gyógyszervizsgúló és 1 kór·vegvtuni kénliai luboralóriun1, 37 gyógyszerügyi tiszÍviselii.
A m. kir. honvéd gyógyszerésxek névjegyxéke az
1938. évre.

!. (;yóyys:crii(lyi fiiiya:yató: \'. rangosztúly: nincs.
(;yÓ[J!JS:t•riiu!Ji i[Ja:yalók: FI. r. o.: \láh~fv
.Jenii. Györffy Gúhor, dr. Fehi~r Lúszlú. :\Icze~·

11.

.Jenfí.
Ill. (;yóyys:t'riiyyi ali[Ja:yafó. \'!/. r. "·: nincs .

/F. Cyóyys:('riiyyí fijfis:toiselök. FJIJ. r. o.: \l;.1lanosevils (lyörg:y. Landgraf .Júnos. Szahú
..-\ndrús. \'irúgh Súndor, Hi•vhirö I1nrc. vitl-z
Szl•redav Púl. :'\Iúlvus B<Hint.. vitPz Búlinl ..\rpúd. ·rlhh Súntlor: dr. \Iiksa Gvula, Vitúlvos
.József, dr. Perl Bl·la. 'I'ihanyi .Istvún, PoiJovits Ferenc, ,J uhúsz Lajos, dr. Sztarcczk \' (i{·zu.
Gajdúcs J.Iihúly, lcn·::ig .Fehrentheil Bi•Ú1, 1\.örtvi•lycsi Ivún, Landherr György, Kiss Zsign101nl, Vúrady-Szakn1úry Zoltún. I·Ialúsz Isl\'Úll.

\'. Gu<iuus:m'iuui lis:tuisc/íi/;: /.\. r. o.: dr. Kencl"res .Túnos. Vaszkó Lajos. dr. ,·iti•z Csahav Júnos, dr. "l'hurv Cil-za .. 'I'in1úr \IútYús. Bafúzsovich Púl. Fraiu1úi ()dön. lvún I~ert•nc. Biiszc
Fercuc.
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1'/. Gyógy.<:crügyi scgédtis:tuiselii. X. r. o.: Nagy
Géza.
Nv_ugállományú katonai gyógyszerészek.
<;yáyys::.eriiuyi fiiiga::.uató: (V. rangosztály): Lippa~·
I\iiroly (Budapest). Lázár Ernií {Budappsl),

F:ihritius IIC'nrik {Budapest).

(; yriuy s:: t' riirÍ!!i

u/ iua:uat rí k:
(V I 1.
r:111 go sz t ú1y)
IlaekJpr .-\rtur (Budappst). J)C>úk Lajos (Budapest).

(;yáyys::l'riiyyi fiitis::li1iscl6k: (VIII. rangosztály)
\\Tóher Arpúd (Cinkota-:\rpiidlclcp). :\liillt•r
Elek (liyiirszen livún). 'l'óth I\áln1ún (Budapest). 1~crekcs Arpúd (Budapest), ()rhún I~lek
(Fclsögüd). I\cncz ~lihúly (Hákospalota). Holics .Jcnii (Balatonujlak).

fhdgy. · Sushalo111, vitéz Horváth Sándor t. hdgy
Tolna, vitéz I\ovács 1\ladár e. e. szdos, Budapest.
lII.· ker. Bécsi-út 113., \'iléz Lombay Béla e. e.
szdos Endriíd, vitéz dr. i\Iatolcsy E:ároly ny. örnagy, Budapest, vitt~z Né1net\-:'1ry János e. e. fhdgy.
'fokaj, vitéz Réthv. Bl~la e. e. szdos Rékéscsaha.
\'il(•z Szabó Lúsz!Ó t. hdgy I\ccsk<•n1ét, vitéz Sznl:iy Gyula ny. cs. szdos ·rapq_Icza, vitéz Szrreclav
Pid e. e. fhdgy Sziídliget, vitt>z 1\irday Ferenc 11>:·
cs. szdos Budap·csl, XIV. ker. Erzsébet kir:'tlyné-út
107„ vitéz 'rúrady Lúszló 1. hdgy, Szentes. ·
l:.'lh1111ytak: vitéz Bodnúr Endre 1934. IX. 1:~-ún
P. l'. hdg\-, 'rccsés. vitl·z Buday Jen() I9il5. XI.
IS-ún e. e". fhdgy. Cgod.
·

(;!fÓ!J!Js:t'riiyui tis:::toisefiík: (lX. rangosztúly) 'I'alúr

.Jözocf (Budapest).

(;yóyys:t>riiyyi scoédtis::l11fs('fök:
Fónagy l~n<lrc.

(X.

rangoszlúlyi

A Vitézi Rend gyógyszerész tagjai.
Vitl>z dr. A11drisk;1 ()dön e. e. fhtlgv. Pesl<'rzsl•het. vilt>z Rúlint Arpúd e. e. fhdg~·. DehrL'CL'll, vilt~z Bún ArpíuI e. e. fhdgy. Ba!atonza111úr<li, vitéz Cholnokv Lúszló l. zúszlós Pt>cs.

vilt'z Csubay .Júuos e. ~. hadnagy, Buclapesl, III.
ker . .Nagyszo1nhnt-utcn 25, vit6z Gaskó Béla e. t-.
fhdgy, Körösladúny, \'iléz l·lortobágyi József ny.

„LABOR" tincturák és extractumok
-

originalis cson1agolúshan - legjobb, leg1ucgbízhalúhh, élettanilag litr:ilt k1~szitmények.

„L A B 0 R" szénsavas fürdő
A gyúgy.szcrlúraknak nagy ha.sznol hnjlú
111cgbizhal{1 tninö.ségii és olcsú készíllnt~ny.

Minden

gyógyszertár

tartsa

raktáron!
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A címjegyzékben előforduló gyógyszeré·
szek betűrendes névsora.
Abav · :Nenies Gvula dr., Budapest XL
Abo~1vi Lúszló," Békéscsaba.
AhruZlhánvav (jcJön. Pécs.
Aczél ?\Ia~gÜ, Szirúk.
Adarnelz Leó örök .. 'l'urkc,·l'.
.-\da111kovics I\.úrolv. 'l'ótko1nlós.
.-\da1nkovits Aclútn: Nagyszénús.
Adler l!nrc öriik .. Enying.
Adler l vún. ~Iúgocs.
:\dlcr 'l'iha111l·r. Bpcst VlII.
:\dv Bl·la, Nagvkilrös.
Ag~'trdy .János.· Nagyszl·kcly.
Alapy Andor, I~ndrüd.
Albert Gúhor, Fclsiiscgcscl.
Albert Hczsö, Dunapentele.
Aiexander Dön1e, Szentes.
özv. Alexander Istvúnné, Sin1asúg.
Alexander Káhnún, Karcag.
özv. Alföldi Istvúnné, '!'óváros.
Alincr Béla, J\lútészalka .
.:\lltnann .-\ladúr, Budapest \'III.
:\n1hrózv 'l'ibor, .f{tszszcnllúszlö.
:\.111b.rtis" s·úudor, Budapest V.

.-\ndn; Lúszlú. I\:{'eskcn1l•I.
.-\n!:tl Akos. lJjkigyós .
.-\pró .Jcnií, Szeged.
{iz\· . .-\rnnyi .-\rpúdnl·. lh•lin•ct•n .
.-\ranYi S{111dor. l)chrecen .
.-\szl:~los Gyiirgy (szadai:!, (J!a~zliszka l>s Erd!i-

hénye.
;\sztalos (iyu!a (szad:ii'I Olnsz!iszk:i.
:\uher Lúsz\ö dr.. \lohúes.
özY. Ad:írn L:1jos1H;. (>zcr~\·asgyúrlclcp.
;\rendússy In1n·. Pesbz{'11\liirinC'.
:\ron S{11idor. SólYúsY<Írnd.
:\Is Nagy Lnjos. l[ajduszo\·út.

B:ihcil'hay I~ú\111ún iiriik .. J\:iposYÚr.
Babusik Ferenc. Budapest VI.
H;1chú Súndor, \,(•gll•d,
B:idi<·s Elek. !~l·kl•scsalHt.
Bagdún K:i!inú1J. 'J'isz:1h11r;1 t"s l\iskiire.
Bn.ior ,Józsl'f. Sziircg.
Bak .lt'izs<'L D<'l>reccn.
Bakos Dt•l:i. :\:'tdasdladúny.
iizY. Dakos Ft·n·1H't1é. J)unnYCl'Sl'.
Sz. Baksny Bt"la. :'\ng~·kú!a.
B:d{1s ?".sig1nn11d (irfik .. H:íkospalol:L
H:t!:'t:; .\rpúd. Budapest XI.
B:ilúzs f)pzs{í. \[nh(ira.

B:tl:ízs

Erzst~hPL

II:irs:íny.

B:tlúzs Uonn. Frdii!el~·k.
f~;1Júzs

.Súndtll'. Szigc.:!.sz1.•11\n1:'irlnn.
l\:úJ1n:'111. n:1lk:\11\".

l~:1Jkú11yi

BalJ.::'1n)·i L:íszlc'i. Dud:ipP.".t TI.
2i
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.1rn
ílalló Guszlúv, Ujpcst.
!lalló Lajos clr„ Budapest VII.

Balogh Gyula, Gyon1a.
'!'. Balogh Júnos. Böhönye.
Balogh ,fen('i. \'alkú.
Balogh Jlihúly, Dc,:t'cscr l>s Son1Júszüll<'is.
l~alogh S{ind(lr. Izsúk.
Balogi :\{ihúly dr.. l\úpolnitsnyék.
l~altl1azúr Fl'rl'ne.

P1l111:'1z.

B:d!hazúr .J;'inos.
Ba!thazúr 'I"ibor. l>onihúYúr.

Ilanelli F. h:úroh·. Gyönk.
H:irahús l\úhuún. üriii\ .. h-:ispl•st.

Baradlai .Júnos dr.. Budapt•sl \'.
l~aranYHY Zsig111ond. Bt•rhida.

B:irhú~z · Zsig;11011d. Ilajdnszohoszlú.
l1;in·s:tY l{úndY. SzegPd.
Baris.s .. \rpúd .iiriik .. ' l\ondoros.
Barna ..\nlal. 1lt·dt•rvúr.
Barna i ll'llrik. Csongrúd.
Barna Isl\·:úi. '!'isza!\iJdyúr.
J~an1a f,:ísz]ú l>czsii. F\•lsíizs11lca.
Bnrsi finn•. Ho111hún~·11arlhn 1~1„la SalköYl'skú1.
Barthn l:ozú!ia. Dl'Y<l\"Úll\"<l.
l\:1l"lha 'I'iv:id:1r iidik .. P~·sL'iZ<·nlerz.'i1'·!wl.
B:1r!úffy .fl'nii. 'l'(ipiösz('IP.

Baruch. (iyula. \lisknl<·.
Bary A. Zol!ú11. Bihar11gr:1.
B:i1{1rv [s!v:ín dr.. l)Phn•<'l'll.
B;111<•1: (iyiiq~Y. Budnpl's! \·r.

Bauer JŰnos.' .f:í'iz:"irokszúllús.

B:ill<'I' 1\úroh· iirök„ I\.t•vernu•s.
Bayer Antal.- Budapest \'l.
Haver Anlal dr„ Bud:ipcst VI.
BúZ·s Bl·ln, l\ccsk.<•1nél.
Búcslopol\·ai lak:irt·kpénztúr. KiskuJJha!as .
.Sz. Búlini .h•1lií üriik., ()rkény.
\·itéz Bún Arpúd. Balalunzamúrdi i-s Budapest X
Húnhidi .Ienii. Biharkeresztes.
B:'u1ó Andor. l)ehrccen.
Búnöczv Súndor111~. l\úl t~s Erdíítplek.
i{úrún,: Szilúrd. Pilisn1:1ró!.
Bútorf Ferenc, Budapt'st \'Ifi.
Bech En1il, 'I'iszakiirl.
dr. B1•dii .ft•niin0. szili. Hajús Stl'fúnia. l\isk1111d<1n1zs1n:i.
Beke Barna, I>ebrec<'Il.
Beke Gyuln. Kis1narja.
llelezuay l\úroly, Budapest Vtl.
Bl'llúk .Júzsef dr„ \liskolc.
Bene Erni.i. lijszúsz.
Bencdiclv llvula, Bl>kés.
Benedict)· .JAzscf, Ih"kt•s.
Bcniczky ?\liklós, Eger.
Bt'nkii Súndor. J)t•recskt'.
Bentzik (iizella. ::\furakPresztúr.
éizY. BcrelYÚS 'l'antúsné. l\isp<•st.
Berctzki Péter, '.\fezöherl·ny.
Bcretzky Béla, Budapcs! XI.
Bl•rt!ny Ft•r(•nc dr„ Pl~cs.
B<'rkes Húzsa. Si"u1dorfalva.
iiz\·. Bernúlh \Iiklüsné. Dt~hrecen.
Bl'l'llÚlh Púl. f\un.<;:~t>11!n1i!dú~.

!
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I3crnhart Ernő, Csúvoly.
Bcrnolúk .Túnos dr .. Pestszenlliirinc.
Bertalan :l\Iúrton dr., Sárospatak.
özv. Berlrilanffy In1réné, Pestszenlerzsl·hl'L
Besnyti Púl. Budapest II.
Bessenyey Dczsii örök„ Sornogyszil.
Betegh Kúroly. Budapest Xl\'.
Bczzcgh Istvún. Csongrúd.
Bér Sándor, Budapest \TIII.
Béress .Jiinos. 'faksonv.
Bévúrdy Gyula (hch·ú;.di). Szalkszc11tn1úrlo11.
Bichler GYula, Pacsa.
Bieliczky ~l\úroly. llcrccgszúnló és Dúvod.
özv. Bierbauer Júnosn('. Szl·kcsfchérvúr.
Bilustsúk Júnos, 'I'úpiúszccsií.
Binder Kúroly iiriik„ Sopron.
Binder Ottó, Sopron.
Biró István. Budapest III.
Biró Lúsz\ó. Kispest.
Biró Súndor. :.\liskolc.
Bírócsúk tiyürgy. Szany.
Birócsúk Gvula. E111iíd.
Birlók L. Súndor dr.. Piispök!adúny.
Bisitzky :\ndrús dr .. Celldiiiniilk.
Hitlen, Zoltún, Bajna.
Blcit•r Ilczsü. 'l'ass.
Blum Gyula. Bttdapest YI 1.
üzv. Bodnár Antalné. VPesés.
Bodoky Ida, I\:clchia.
Bodnár .lenti. Budapest \'II.
Bódy J)ezsii. Jfo1nrogd.
Uogcha Alajos, :\agyl1alúsz.
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Bogdá11 Aladúr dr„ Nagykanizsa.
Bogdúndy .fenil, LoYúszpatona.
Boglutz \'iktor.
Bokor Ferenc, Kaposvár.
Bokor .Jcnü, llun1.
Bokrossv Zoltún. Pcstszcnlcrzst.'~hct.
Boldizs{{r hnrc. Nyirbátor.
Bolcn1an 1~:1111 Laj(;S, E:éthcly és B:ilatontnúria.
Bolc111an l~hn :\Iihály örök., Csurg<'i.
Bolits .Jcnö, Balatonkiliti.
Bolgúr l\liklós, Szécsény.
Bono111i Géza, Csnnádnpáca.
Hontha .Jcnii, Bpcst ''II.
Borbély Endre, Nagykörös.
Borbély József, Szeged.
Borclús l)ezsií. Pcstujhcly.
Boros Aladúr, Gyöngyös.
iizv. Boros h:úrolvnt.'„ I\:isk11ndorozs111a. l\is!cn1plo1n lany~;.
Borostyán Lajos. :\Iagyarhúnl1egyes.
Borsndy Gyürgy örök„ Fadd.
Horzsovay István, Csepel.
Bossúnyi .Anna, Sajószcntpt.'•ter.
Bossányi Gusztáv, Súrosd.
Bossúnyi .Jenő, Bugyi.
Bossúnvi .lenti. Siklós.
iizY. B~lltk:i In1réné, Hagúly.
Bottyán Borbúlu, Son1ogyjúd.
Botos Aladár, J\:ocsl~r.
Bozú Géza, Budapest I.
Bozókv Béln örök .. Sol!vaclkPrl.
ílozók;• György, l)ebrecen.

!
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J\~')('Z_Y (júJior. \agy\·úzsolly.
Biihn1 <iuszlú\', I\isp<>sl.
Biilun Ignúc. Budapest \'II.
Hölnn :\Iiklós. Budapest \·Jr.
Börzsiinvi ,J(•nii .Júnos. Hon1l1ú11v.
Bütös S~'1nnu~l. I\:ircag.
.
Branlner Antal. l.:1kócsu {~s Drú\·afok.
Brantnrr Oltó, Lakócsa.
Bruun ,\fiklós, Budapest \'I.

Braun Súndor. Púsztú.
Braun Súndornl'. Púszlú.
Braunherger I1nrc>. l)un:isz<.'kcsií.
Brcicha .Júnos. J)unnkcszi.
Brcnncr Ferenc. Znlaapúli.
Bretter Dezsö. Csiigle.
Breuer :\likló.s. \"úrnospl·rcs.

l!reucr Szilúrd örök„ Szar,·ns.
Bródv Ernli. Diihriiköz.
Brlill. Andrús. Budapest \'III.

Buhrcgh E1nil. Sellye.
Buclaházv Súnclor. Húkosc.saha.
Budano,:il.s 'fihor. LTjpe.sl.
Huduv Búlinl. Perkúta.
Ilu<la)· Ferenc, \'úsúros11an1l~11y.
Bu<li111acz In1re, l\apns\'Úr.
Bulcsú Barna, Szeged.
Bunycvúcz Súndor, <:elldii1nülk.
Burger Zoltán, Aszód.
Bullinger Arpúd, L:ijosn1izsc.
Buzink:1y Anna, Yúsúrosnan1ény.
Eiichll'r ,Jcnii, Balússagyanuat.

iiz\'. Cihlúr J\(iro!yn('. 'l'iirjl'.
Ciner Zol\:'111. Budnp(•st IX.
Csapó IIt>ill1 .lúzsefnl'. szii!. Zsihrik Stcfú11ia,
'l'innyc.
Cs;ipó Zoltúu (l'l'scdiJ. Igal.
C.satúr Andor, Hl·1H-'L'SZl'lll<.'l'l'.

Csatú Súndor. Budapest \"II. l•s \'III.
C.súllrúdy .Jú1111s. I\isk1111111:1jsa.
Cs:'iky iiriiki\sük. Fiildeúk.
C:súnyi 1n1re, Budapest II.
( :súszú r ;\ tJ la 1. l~l·kús1nl·gyL'l'··~<:si 1!agh(•gy.
Z. Csúszúr Ferene. Civuhn·úri.

CsefalYa\' Hezstí, ,Jús;heré!l\'.
Cselkó Józsefné. J\lpúr.
~
Csc111iczky Frigyes, Abony.
Csengeri Hezsii, Felsiiúbrúny.
Cserenyt•y (il·z:i, Budapest XI\'.
Cserj{11i l111r!'. Gyiingyö.s.
Csele :\inhrus. Cegléd.
Csl>h,\' Lajos, l\t•szthely.
Csillag Gyiirgy, Budapest IX.
Csillag l111rc. Budapest. VIII.
Csillag Púl. Budapest II.
ÜZ\'. Csinesúk Bélúnl~, P1~·cs.
Csilúry ti. (Jlh·ér, Szókcsfchérvúr.
Cson1or l\úl111ún. J)o1nbóvúr.
Csonka Béla, 1\.istarcsa.
iizY. Csonka Lajos1H
Bara11yasze11t!c'íri11l'.
Csorba .Júnos, I\ccske1nét.
Cs('isz Zo!!únnl" szíi!. Lengyel S!efúnia . .lúszszent1111drús.
Csuka Irén, Lúl>od.
0

'.
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C::;urgó László, J\aposyúr.
i:zújlík Lúszló, Csongrúd.
Czchner Alhcrtné, 'l'óvúros.
Czeglédy Jstvún, .\Iiskolc (:\Inrlin!elep).
Czern1úk Lipót, Vcszpré111.
Cziln1lka Gyula. Szentendre.
Czingcll Ltfszló, lieYcs t'>::; Pélv.
iizY. Czingelly ..\rpúdn(·, Ujpclrc.
Czira .Jenö, <lyiirvúr.
Czira .Jenüné, Gyc'iryúr.
Czollner Lúszló, Iszkaszenlgyörgy.
Czuczy Gyözö, Zalaszenlgrót (•s Zal:llH;I'.
( :zuczy Péter dr., Zalubér.
Lzukor <iyula, Budapest XIV.
Czukor Lúszló, Budapest, VIII.
l"iléz Czuppon Antal, Vú1nosgyörk l•s Adúcs.
<:zurda J~czslí. Kískunhalas.

lhtlibor Lúsz!ó, liyiir.
Darányi :\Iihidy. S:'1sd.
!Jaróczy ;\utal, (lkúny.
1Júnos Béla dr., :\agykúlló.
IJúvid Istvún, Gyula.
Ilúvi<l \'iktur dr.-11(~. Budapest II.
J)úvidné-Sziils Ilona, H{u.:ahnús,
J)cúk Súnd(JJ', Sajószentpéter.
I.Jeér Entlrl' dr., Budape::;t IX.
iizv. J)cn1eler <iyulúné, :\úgucs (~s 'l'iiriikkoppúny.
IJc1ncler lsl\·ún. 'J'ahitólfalu.
De1nelcr Lúszló, Nagykanizsa.
Deutsch Zoltún, :\[iskolc.
11evecseri Súndor, Ajka.

Déri ,József; Nagykanizsa.
J)obay Pú!, Csolnok.
dr. Uohú!11(~, Budapest VIL
f)nhlcr Bt'·!a üriik .. h'Jirüslan.:sa.
Dolilcr Lúszló, 1\.en1cncc.
l>ohó .Jenü, Szajol.
lJobos Gúhor, Budapest Ill.
ii?-'·· J)ohos Györgyné, Cegléd.
I>ohozy Endre. N\·írúhrúnv.
J)ohril~ún .Ant:;l. 1rúriap<'.1{'~.
l)obsa ?\lihúly, Sopron.
Dobsa Súndor, :\huosd.
J)o\esch llyul:1. I~iskiirös.
Dolcsch .Júzsef. Békéscsaba.
Do1njún Bl-la, Szon1hall1ely.
IJ0111jún (iéza, Csanytelek.
J)on:'!szy ..\l:idúr, Cseszlrcg.
Dt'ls:i Bt"l:i. 'fúpiügyilrgyc.
Iliiinilti>r Lajos dr .. Bud:ipes! VI ! J
Draskovi('h Géza. Bahc'Jcsa.
Duchon .-\lfréd. :'llúr.
Duha 'J'ivadar, Szeged.
J)usa 1'.:rnii, Nyúregyl1úzu.
Dvorúk Alfréd. Fúl.
Dvorszkr BV!a dr .. Szo111hatliclv.
rh·orszk~· Etcll\;1. Szo111h:ilhPlv:
Ovorszk» .Júzscf, Jlaj111úskér.
0

Eger .József, llegyfalu.
Egry I~úl111ún, Szil1alo111.
i'tZ\'. dr. Eibach J\ornélnt."~. Budape:-1 IX.
Eisnilz Súndor, 'l'etétlen.
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Eisslcr (i~·iirgynl·, .'iZiil. Húzsaviilgyi L. '.\largil,
Bud:ipes! \.I.
Elek .Jeni\, :\lcziítúr.
Ell'k 1\c1uény Zollún. Szolnok.
Elek :\lihú!y. Budapest \'III.
Elek Pú! dr., lijpcst.

E111ú11ue! Géza, Budapt>sl IX.
E1núnucl Cil,z:i örök., Budapest IX.
En1hcr Bl·la, Abony.
Ernher Béla örük.: 'fúrkcvc.
En1bcr ,József. :\lakú.
E1nber 'J'cstvl~rck, A!)OllY.
Engel dr.-11{'. sziil. Gn~sz Anna. 1::rs(:kv:1dkcrl.
Eüry lslvún, :\'é1nctholy.
Ec'iry \'iln1os Ill. kir. korinúnvl:tnúcsos . .Súrvúr.
Epstcin tiéz:i. 'fiszafürcd.
·
dr. Erdey-(irúz 'l'ihonu\ Budapl'Sl \'!,
Erdélyi Dl'zsiiné. Budapest Xl.
Erdélyi Istvúnn{~ szül. \'crcss /ilúri:i, Z:'ikúuy.
Erdélyi :\liiria lrl•n, llujdunúdudvar.
Erdt!lyi .Súndor, Zal:iliivii.

Erdtis Gcrii, 'l'arpa.
Ist\·ún. Budapest \.I.
Erényi Islvúu, ()rkénv.
I~rényi Lúszló. BtHh11;csl \"J I.
Erkcdy Ferenc, l'PslszP11IPrzsl·l1t>I.
E!tyeJ Zolún. Gara.
I~csy Zsolt, Búcshokod.
l~hlerl Andor, S:'ttoraljaújhl•ly.
Ekúrl Gábor, \\~esés.
(Jcs Gl•za. Diósgyr l·s llún1or. (Li!lafiln'<L)
Ellii Istvún és neje, Budapest I.
Erdős

l'.:rtekes Lajos, Solt.
Fahcr Albert ürök„ :\agyhúnhcgyes.
F:ihrilius lle11riknl'. szül. húrú Synlínis Ilona.
Budapest Xl.
Fajesek .lúzst•f Egyed. Eger.
Faller .\dún1. :\'agyatúd.
Faller Adú111nl'. Nagyatúd és Lúbod.
Falndi .Jenií, lludap.esl \'II.
Fnragó Kornél. .JúszjúJ,·:()hailna.
Faragó .\!Ltria, ,\.poslag.
Farkas Antal .Júnos iirök„ Szarvas.
Farkas Béla dr., I\ecske111él.
Farkas f'ercnc, l~apuvúr.
Farkas .Júnos, \"úrpalota.
Farkas Jenő. l\isvúnl:i.
Fnrkas .lúzsel'. Súndorf:ih·:i.
l·';:rkas Lajos. Viscgrúd.
dr. Fazekasné lleu111ann Anna, Polgúr.
F~íhiún Géza. Katvn1úr.
Fúbry :\.ndot:, Szci1tistvú11.
Fúhrv Üclön, Balatonszúrszó.
Fúhr)· ()dGnné, szül. kovúsznai Csutak Edit. Bal:i·
lonszc1ncs l~s Balatonszúrszó.
Fúczúnyi Istvún dr. Budapest X.
Fúncsik Lajos, Sii111eg.
Fúy Ignác, Nagytétény.
Füllcr János. J-Iajcluszolioszló.
Fehér J)ezsü, 'fúpé.
Fejes Ferenc, Nagyka1narús.
Fejes Lajos. JZunúgota.
id. Fejes Lajos öriik„ J\unúgota
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Fcjl~r

Ferenc. i\yín·gy!Júza.
Fekete ;\ndur, Üudt;l;l'Sl IX.

F(:kclc E111111:1. ::\'yir:1dony.

Fekelc lslYún, 'fúrkcYc.
Ft·kt~lc

Zol!{in. Buclapcsl. V.
Fclszeghy Gyt1la, :\Iúd.

l'enn-es :lliksa. Budapest \'L
Fcn,·Yes Zoltún iiriik., Budapest \"II.
FerCncz Jn1rc. 'J'örükszcnhniklós.
Ferenczy .:\rp{;d. Budapest I.
F(~l't'!l('Z~- G0za. J-J(·,·ízsz{•nlandrús.
Ferenczy l\largíl. 'l'ala.
Ferenczy Tibor. Budapt•st \".
Sz, Fev{.r Júz:-;l'L 1!ajdu11úd11dYt11'.
Féhn (Hg:t, Gyul:i.
Ft:11yes Bl;la. Budafok~I\l'lenviilgy.
FiJejl Bt!la. ílud:qH•sl V.
Filú .Jú11os dr.. Budapest VIII.

Finy Jeni\ örök .. I~iskiiriis.
Fi!"·a~hcr .lúzsc·r dr ...lúnnshúzn <;.s Biigüte.
Fischer Pú!, Budapest V.
Fitos Ft'!'l'!H', \'úllaj.
Flamm lstdn. Budapest \'.
Flesch Béla. (lyür.
Flödcrer .lenti. Csl'prl'g.
Fodor FeITIH'. Szenh•tornyn.
F()dor '.\I:írlollllt.'. I\iskdorozs111n. I\isle1n1do1n-lany;i.
Fod(Jr Súndor. J)ecs.
Fohsz Hichúrdné (púrdúnyi), J>iJist·sal):i.
Fo!k1ua11n Ferenc, Hakan1az.
Folk1nann Lú.szlú, Szendrő.
Follinus ;\larcel!, 1Iosszúpúlyi.

i.izY. Fón:igy Súndorné. Alsóduh:is.
Forgúch iiriik .. Kiskt1nd(1rozstJJH.
Forgúcs E:úroly, CsorYús.
Forg:ícs 1':úrolyn<;. l\:unszcntn1ik!ós.
Forkly Bl•!a iiriik., Siikösd.
Forkl}· l;-ercncnl', :\lúd.
·
Forkly Géza, Nagyharacska.
Forkl~- Zsig111on<l. Sükösd.
Földes Béla. h:unn1ndar:is.
Földes .Jen(i_ Zo1nha.
Fiildcs L:ijos iirük„ \'eszpré1n.
Fürdiis Lnjos. I\ecskcn1él.
Frnnkl Antal, Szpged.
Frankl .József. Szeged.
ifj. Frankú ~\ndor. Szl'ged.

Frciszherger l\:'troly, >.lcziik1>ll1Úron1.
Fridrich Súndor. Pécs.
Fried Súndor. I\ísvúrda.
Fried S:'111dor. Húkospalo\:i.
Fric<ltnann Súndor öri.ik., i\yirhogdúny.
Friedrich ()dii11, Szenlgc1!!húrd.
Fril~ Zol!úu, ·rolcsv:i.
Funk József, Budapcsl VII.
Fiilep Agoston dr., llnd:qwst V.
Fülöp Lajos, ()roszyár.
FíiHip Pl•lt'r, Pcs!szcnlcrzst~heL

Fii!öp Zoltiín L:11nhcrL Nyúrúd.
Fürsl Elc1núr. Soroksúr.
(i:i:'d Bt'·l:i. Hakl:ilúrúnlh:'1z:i.
Gaúl Endre dr .. Hndap('SI YI.
Gaúl I~lYÚll: Fiizesabony.
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(ialios L:ijos dr., Budapest V.
(iajda PúL Siklós.
(lai<unllos I1l·la, }J('Slszenll'rzs{·l1cl.
(ialanibos 1\úln1ún . .\cs l•s (;(inrii.
(ialata Lúszló. Fiilüpsz(JIJ{ls.
·
Gallé Cornólin. FonYód.
(;allé Gl·za ifj., Lcni:ycllóli l•s Fonr{Hl.

(iallina Béla, I-lódnu•zc')vúsúrhclr.

·

(iallns .Jcnö. Sopron.
•
(laskó J1l~la yj[l;Z, l\.i_ir()s}:uJ(!11y.
(iúbor .fen(í. i\leziikoYácshúzn~
(iúhori György, Budapest \'11 I.
(lúhori Vihnos. Budapest VI [.
Ciúrdos Zsig1no11d. :.;;igyign1ú11d.
Gúspúr Púln{'. sziil. BonliloYits ()Jga. (ialgan1úcsa.
(iúls .-\liiJn.

p(~('S.

Gedeon Andor. 'l'ak!aharkúnY.
<lecluly Elek, 'rúpiúszele.
·
(icffcrth Dezslí ifj. Szc."kPsfPhl·r\'ÚI'.
(icigcr I\:úlniún. Pl·cs.
(ieiger Kúhnúnn{'. Pl·cs.
t:ciri1l'rl'r lltnos dr B·1 h
(;elei (;yu\:i, B;1d;q;;~s\ \.'1.'
(;pJJér Júnos. l~iskuJJf(•l(·g~·h:íza.
ÖZ\'. dr. C1erbl'rl ()ll(n1(>, Alag.
(lcrgcly Isl\'Úll. Csorna.
(il'rgely .Tenii. Alap.
(il'q.~t·ly ,Jpníi. Szl'gé-tl.
(iergclyffy (;~·iirgy. ?\yiregyli;íza.
(it>rhauser s:·indor loY:ig. L;jpest.
(;l'rlt• .lt•nc'i. Sz('ged.
Gc.'-t·zy Dl·zsii. Szarvas..

Gidófal\'Y (iyiirg\'. 1Ii"1d1nezc'iYúsúrhel\·
(ilasz .Józsl'L Zs:11nhl-k.
·
ÜZ\'. Cilús ()!tt'n"n. Sou1ogyjúd.
(ioldhcrger Lajos, B<~kés.
Coldl1la\! F't·n·nc, Súro~palak.
Go1nhos. Zoltún. Budapest IX.
Gonda .-\rn1in, Bia.
Gonda Kúroly, Lenti.
Gonda ~lihúiy. ?\yíregyhúza.
<lorka .-\rp;íd . .-\lcsúl.
Giihcl l\úroh·, Pt•cs.
Gi\111 :\{111cln.r. '.'.fcrn\'e.
(lüdény S{1ndor dr .." J)ehrl'Cl'll t~s ;'\ 11 gykú!lú.
(iöll11er .-\url·!. Bicske.
Ciüllncr Barnahús dr„ Yúc.
(iiillner llugú öriik„ Y(ie.
Öz\·, Giiltl Púlnt» Pl·ct'l.
Citi111hiis IJ1szlt'i iirük„ \lör.
(iií1nbi"1s Zol!ún. \lör.
(iiin1iiry .Júnos. Csongrúd.
Ciörhc (iyu!a öriik., Baja.
(;örgíi Tihor dr„ Yih"z. Budapest \'Ill.
<_iiirög .Jenc"1 dr.-nl· Buday \fúria, Budapv!>\ .\..
(iiirögh Pt"lcr I111n'. (;yiirc.
(iiitlt•r .-\. (iuszlúY. \·t·f).
(iraef ·riburnt'. szii!. :\kos ln"n. (lrosh;"iza.
( ;rin1111 Hudol f. :\! :1 rto1n·ús:'1 r.
(lrin1n1 11udolfné. Siklós.
(in'il11u:inn Yihnos, Sopron.
(irúsz nl'zsc'í (~S lll'jl: szii!. .Jungn·i~z Hl•nt>, Ujfph{•rt6.
'
Grúsz );agy Fen·11e. l)l'l1n•c1·11.
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(;rózcr J)pzsü dr..· Borsodnúdasd.
üzv. (Jrlizer l,ajos11l'. Borsod11úd:1sd.
Gruber Arpúd. Budapcsl , •.
(~ruher .Júzsef'. Sashn\0111.
Gruht~r11{• D:"nios \f:trgit. Szl'll!l'S.
(iriindl I\úllnú11. :\larcali.
(irii1nYa!d Gyula. Budapest \'II.
(iulyús B011í. !\ispt•sl,
Gu ns t I ni re. ·r ii rii kszen l 111i k lós.
Gutfreund ..\rpúd. llt'id11H•ziív:·1s:'1rhelv.
(iullnuu111 Súndor. Gyiiugyös.
(iyannati Eniil. Baja.
(iyl'lvay :\ndor. Karúcsond.
(iyiirffy .Júzs(·f. :\l<1so11szenljú11os.
Cs. (iy<'irffy :\lúlyús. l\iskun111ajsa.
(;yfirkiis Pú!. I\úk:1.
<i~·iirky l\t·!a'. lit•\·izgviirk.
!Iaas :\!ik\ús clr., B11dapt'sl \'![.
Jla('k .Jt:n(i. ;\;1gyk<>Yút·si.
l!:tdzsy Endre. Budapt>s! ,.!.
l J:iff11i·r Fvn•1H'lll'. Ercsi.
1laissinger l\úrolY üriik .. \\·in·gvll;'iza.
i'fí'.Y. II:i.iúsz Púll{t„ Gvi'in1n·;.'
'·
lln.idu ,Józs('f. Budapt~st VI.
1!ajdu Cldün dl'.. l\:isp\'sl.
1! ajnal :\likl6s, :\Iaki'J.
! l :1jnÚC'ZY (iyiirgy. \Tt'SZprt•111.
l !:tl:'1py Oszkúr. Bud:ipt!s! !\'.
!la!úsz Bl•la. Bud:ipt·s\ \'lf.
1 !:ilú,;z

J111r('. St1rrl·!11dv;1ri.
l l:d!,·1sy Endrt'. Cs:'n·oly.

llahn l\·án, rfokod.
l-lahni Púl, I-Iarta.
f.Ianuncr Rudolf. Elek.
fizv. I-Ia111pck Lúszlóné, Iharosherénv.
I-Ianny Istvún, Szoinhathcly.
Harcz Lajos, Pestszcnlliirinc.
I·Iarr .Túnos, Csúkbcrény.
Harsúnyi .J\:úroly, Budapest XIV.
Harsúnyi Zollún, 1.cngycl.
Ilattyasy Andor, SzPgt~d.
llauer Dúvid, Hngú\y.
fizv. IInuser .Júnosné. Pécs.
I laulzingcr .József. Vé1nénd.
llavas .József, Szcnlcs.
Iláhn Dezsö, Uszfid.
llárnik Lajos, Buclapcs! VI.
IIiickel :\L I\:úroly, l'jpe.st.
Ilcczler En1il. Orgnv:'111y.
Jlefflpr Fl'rcnc. Polgárdi.
lll'gt'l Frig\·cs. tlviir.siivl•11v\1úz:t t'.'i hc'n1y.
l lcih Pú!.' Súrbog.árd.
·
llclh~r Lúszló, B11d:1pcsl VII.
iizv. llt•rez Gúhorn0. CsPpcl.
llerczegh Ft>rt•uc. Szolnok.
Ilerczegh I111rc . .fúszfénvszaru.
I Ieringh En1(i. Polgúr. -
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özY. líerkovich Súudorné, Pon1::íz.
1Icrzog Elcrnér dr., 'I'olna.
Hetényi Dénes, Apostag.
lit~clerYúry I-Iugó dr. örök., Budapest V.
1lc'ra~· Andor dr .. Budapest I.
1lihay György dr. üriik., Eger.
llid\'égi \!ária, Donthcgyhúz.
l linffner Jcnéi, Pilis.
Hirschorn Sal:unon, Budapest VII.
fjodászy Jyún, Szo111bathcly.
[-lof'hauer Andor, l\:iszon1hor.
llofcr Antal. Budapest VIII.
lfoff1nann (il'za, Dt1nahnra!-izli.
1lo!dy ;\lagda, Dohoz.
1!!ilcsch Znllúll. Sajóvúrkouy.
lfolliindcr József. \liskolc.
lfollós K:íroly. Lürinci
!!ollós I.úsz!ú iiriik„ I\é\y:ígúürs.
1-lollósy Pú!. Zalaszúntó.
1fortoh(1gvi .Júzsef \'iléz. Sashnloni.
IIorvúth :-\ntal, Budapest V.
llor,·úth ()diin, Csúnv és llorl.
1IorYúlh .József. Pus~tu111érgcs.
l for\·úlh l\úlinún. LöY(i,
!Ior\'úlh f,ajos. !Iodúsz.
!Inrvúth Súndor vitt'z. '1'1>!11:1.
Ilöriin1pii fn1rC'. Biidszcnln1ihúly.
1I rahl·czy ( )szkúr dr .. Budapest. IX.
Ifulil'I' Ferenc. ~ycrgc!'iujfalu.
l fuhacsck l\úl111ú11. :\lind!-izenl.
! 1uszúk Lajos, \1'agyl6zs.
1I uszúr l\.úroly. U:idacsonylo111aj.
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vitéz fluszkav11l•. Pracforl E111111a, Kunhajn:
1lulschcnrci!t~r Yihnos, l\.ótaj.
()z-.'. · lliihncr .Józsefné, J\.01nló.
lliivüs Lúszló (botfai). llmlap!'st VII.
Ihász Nándor, Szentes.
lllés Antal, Budapest VI.
llll's Ede dr., Budapest I.
Illés Zsófin, i\yírcgyhúza.
Illési Odön, Ujpcst.
In1rch Béla (szépvizí), 'l'cngclic.
vitéz hnrch Gézúné, sziil. J-fahni Súra, l"larla.
Iinreh .Ienö, Ujhartyún.
Irgahn:isrcnd. Budapest II.
.I rgal1nasrend. Eger.
l rgaltnasrcnd. Pápa.
frgaln1asrcnd. Pécs.
lrgaltnasrend. Yúc.
IsJlún .Jenii, Budapest \"I.
Istók Irén. :\inkó.
Istók 1Iargil, .;\lakó.
dr. Ivún Arpúd örök„ l\.ishl-r.
f\:anits Károly dr., I\:cszthcly.
.J:1kaL Géza, Szakn1úr.
if.1. ,Jakahhúzy Zsigmond dr.. Budap„st \"
,Janúki l)ezsii. llödn1cziivúsúrhel~·.
.Jancsó l\.úl1nún. 1-[ajdudorog .
.Ianitsúry [y{u1 i'idik„ Budapest II.
.Janilsúry Lúszló, Budapest VI.
,Jankó Gvuln, Zsáka.
1) . .Tankí;\'ich J)énes, ?\Il'zc"itúr.

i)z,·. I-Icrkovich Sándorné. Po111áz.
llcrzog Elernér dr., 'l'olna.
Hetén~·i Dénes, Apostag.
IIé~cJervúry I-Iugó dr. üriik., Budapest V.
IJ(•ray Andor dr .. Budapest I.
l lihay György dr. öréik., Eger.
1lidvégi :\Iúria, l)on1hegyhúz.
llinffncr .Jcnii, Pilis.
1-Iirschorn Salanton, Budapest VII.
Hoclászy Ivún, Szon1bal11cly.
Hofhauer Andor, 1\:iszon1hor.
llofcr Antal, Budapest VIII.
1fof'finann Géza, Dunaharaszti.
1 Ioldy f.Ingda, Doboz.
Ilsllesch Zollún. Saj6vúrkony.
1folliindcr .József. :\liskolc.
Hollós Kúroh·. Li_irinci
11 ollós I J1szl1:1 i\riik.. Kíiv:íg{,ür;.;.
1-Iollósy Pú!. Za!aszúntó.
1fnrlol;úgyi .József vitl·z. SashnlonL
lforvúlh Antal, Budapest V.
1I or,·úth {)diin, Csúny és 1-lorl.
! lorYúlh .JUzsef. Pus~lan1érges.
1forvúth l\úhnún. LöYii.
IlorYú!h J,ajos. Ilodúsz.
1-lor,·{1th Súnclor vill•z. 'roln:i.
llöriin1p('í In1re. Bildszt>nl1nil1úly,
IIralH~czy ()szkúr dr .. Budapest- IX.
Ifuhl•r Ferenc. :\'yergcsujl'alu.
! Iubaes<'k l\úln1:'1n, f.[indszcnl.
11 uszúk Lajos, :\'agylúzs.
1Tuszúr Kúroly. Badacsonylo111aj.

vitéz IluszkaYné. Pr:iefor! Enuna, Kunbajn;
llutschcnrcit~r \"ihuos, h:ótaj.
iizv. ·Hübner .Józsefné, l\.01nlú.
lliiviis Lúszló (holfaij, Budapest VIL

!húsz Nándor, Szentes.
Illés Antal, Budapest VI.
Illés Ede dr., Budapest I.
Illés Zsófin, l\yíregyhúza.
fllt'.>si ()dön, Ujpest.
Inu·eh Béla (szép,·izi), 'l'cngclic.
, vitéz In1reh Gézún{\ szül. l·Ialnli Súra, llarta.
I1.t1reh ,Jcnlí, Ujhartyún.
Irgaltnasrcnd. Budapest II.
.lrgahnasrend. Eger.
Irgal1nasrcnd, Púpa.
Jrgaln1asrend. Pécs.
I rgaln1asrend. \"úc.
lspún Jenii, Budapest \'L
lstók Irén, :Jlakó.
Istók i\Iargit, :Jiakó.
dr. Ivún .-\rpúd örök„ l\.ishér.
I~·anits Kúroly dr„ Keszthely.

.T:ikaL Géza, Szakn1úr.
ifJ, ,Jakahhúzy Zsigmond dr,, Bndiqws! \'
.lanúki !)ezs(i. I·lódn1eziívúsúrhely.
Jancsó l~úl111ú11. J-Iajdudorog.
.J:1nilsúry Ivún (iriik., Rudapt~st II.
.Janitsúry Lúszló, Budapl'sl VI.
.lankó Gyula, Zsúka.
l). Jankovich l)énes. :\lt>z(ilúr.
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.Ja1HJ,·ich IstYán. Vftl
.Tanovich István ifj., Etyek.
dr ..Janovitsné, :\Iarlon Zsuzsanna, Budapest I l.
.Jnnthó 1'i,·ndar, I·Jcrcegfalva.
.Túkó ,Júnos. Szcg\'iir.
üzv. Jánossy Gézúné. Cegléd .
.Jún\'úry Endre, .Túszherénv.
.Jász István, Nagykörös. ·
.Higer K . .József, Nyirlugos.
Jeges Béla Soponya (azclötl Nagylúng) és Kislúng.
.Jeges Zollán, I\:úlóz.
Jenes Vihuos örök„ Budapest II.
Jeney Pú!, Porcsahna.
Jeszenszky 'ralér, I\:apu\·úr.
.lczsó :\rtúr, :\Icdgyeshodzús .
.Jéhn Vihnos, Sopron.
.Jirovelz J„úszló. Csákvúr.
.Jobst l\:úzn"1ér. Szigctvúr.
iiz\' . .Jóna Lúszlóné, Baktalórúnlhúza .
.fónap :\Jadúr, Dehre~cn.
Jónás (iéza dr. ifj„ Pécs.
dr . .Jónás Gézúné, Pécs.
.Józan .Júzsef dr., Iharoshen"n\'.
.Józsa Lajos, Budapest III.
·
.féizsa Lajos :\Iihúl\', (ivo111a .
.Jüzsa Súndor :\lih:Úy, I{unhc~\'Ps.
Juhúsz Isl\'Úll, Ilód1nezii\'ÚSÚ1:IH·lv.
.lnhúsz \lúrlon. Budapest \"II.
.Jusl Frigyes, Szeged.
.Justh Alfréd és 'l'ársai. SzC'nles.
Juszkó Gyula. Al'sa.
.'1.1.s~! ()szkúr. f\PcC'l„

l\aba\' .Júnos, Húkusszcnhnihúh·.
I\aczfru1 Sarolta, Pestújhely. ·
I\ada Erzs{~bel. Budapest X .
l\ajdúcsv Púl, B11datéténv.
Kalúh :\!adár, 'rornyosp[;lca .
I\alún Gyula, Budapest VII.
Kaln1úr Istvú11, Budapcsl VIll .
l\aln1úr Zoltán, Székcsfchérvúr.
Kandell György, Budrogkcrcszlúr.
l\:arabélyos I~ndre, Vcszprénl.
l\arúdi Eiuil, Húkóczifalva .
Kardos Zsig1nond, Súlorüljaújhely.
Kardos Zsig1nondné. Sútoraljaújhely.
l\ar!ovi!z Adoll' lll. kir. konnúnvfiílanúesos. Púpa.
l~nr,·nss.~,· :lún?s {!~·„. Pincehely. ·
.
harsay Laszlo, C1gand.
I\assni .-\rthur, Budapest IX .
l\nsziha l\úln1ún, .l{1szszentlú.szló (•s Szank .
l\asztcr Odiin dr„ Zal:u:gerszeg.
l\asztncr Súndor, Budapest VII [.
l\asztrincr :\liklós, Budapest XIV.
l\azay Adl~I 11011:1, \'l•rlcsacsa.
üzv. Kazay Endréné, Vértesacsa .
I\alona ls!Yún, ?>.lindszent.
l\atnna :\largil. l\:ecskcn1é! .
iizv. Katona Zsig1nondnl-. l\ccskcnu'.·l.
l\aufn1ann Ernií, ''erescgyhúza.
l\anf1nann Gyula, Bal!onya .
I\úd{lr And<ir, Sútoraljaújhely .
l\údúr Lúszló, 'fiszabüd .
l\úldor Viln1os. Cece;1\úldori l\lclan.ie,' Csepel.
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J\úllnv linrc, lil'sZl.
Kúlla;· I\úhnún. Jászkisér.
l\állay Lajos Lúszló, Fiildcs és 'I'l'li~tlcn.
Káhnán Anna. Zúhonv.
l\.úlinán Ill•la. Budape:st VI.
h:úhuán Ernü . .\Iútészalka.
J\úl1nún Kúrolv. Púlv.
Kálnay Ist\·ún °örök.,· ?\viradonv.
I\úlnay Zádor, Szentgúi.
·
ifj. h~áposztússy Géza. J)cbrcccn.
özv. I\ároly Ar111inné, Budapest VI.
Kárpúti Adolf, 'l'i.szafölclvúr.
Kátai Gizella, Szeghalo111.
l\útai Gyuln. Budapest \'!.
1\útai S. Islvún. ?-.Ionor.
E::eglevich ;\Júria. Szarvas.
Kelccsényi Ferenc. l)un:ipalaj.
Kelényi .\Iihúly. Kúhnúncsa.
Kellner ()dön . .\Iiskolc.
J\cn1énv hnrc. Elek.
hen1t'.~11;- Lúszlú \'úros!iid.
l\cn1plerné Pt'·lcl' .\Iargit. Budapl'sl IX.
I\cncle Ernti, IIosszúpúlyi.
I\cndc 1!:r,·in, Budapest V.
Kenéz Ferenc, ()csu.
Kenyeres György, Gyüi·.
I\erboll. Dúnicl, \·cszpr(·nl.
I\:crckes Istvún. Szentes,
dr. I.;:ereszll's \liklósnl>. szül. Kropp Ilona Húkospalola.
I\(~reszlélv Júnos, Alhcrlf:livn.
Kereszll:1ly Júnos, Pécs.

Kerpel Pú!, Budapcsl 11.
l\:erpt•\ Púh1l·. sziil. surjú11yi ticisl Hl'Héc Bpcst II.
Kerpel \'ilniós, Budapest V.
Kerschl1aun11nayer I\úroly, Esztcrgo111.
Kertész Dezstí. Szécsénv.
Kertl·sz !Ec1nl·r. N~1gykZirös.
l\crtl~sz Ernii Istvún. Aliúdszalók.
Kertész ,József, ()roshúza.
Kcser(i Aladúr, Gytir.
l\cserii József, \ 71!szpré1n.
Keserü i\liklós, \'asvár.
Kesslcr Gyula, Apc és Jobbágyi.
Kéler ,Júnos, Gyula.
Kés111úrky l~lck, Békéscsaba.
l\.hirer Antal, SzegYúr.
K.ilián Béla. 'fa1núsi.
Killcr Edilh, Budapest III.
Killer Zsigrnond Ernő örök., Budapest Ill.
Kirúldi ,Júnos dr„ \liskolc.
!\:irály György, I\:unhegyes.
I\:irúly .József, Szahadszcnlkirúlv.
özv. l\:irály Lajosné, Gyula.
~
I\.irúly 11ihúly vitéz, 1Iakó.
Királyi i\Iiklús, Ko1nároni.
Kiss Atna!. Uraiujfaln.
I\.ishonlhy Zoltán, l\.ondoros.
Kiss Attila, 'I'isz:1vúrkony.
Kiss Ferenc, I\:ötcgyún.
Kiss .1. Ernő örök„ i\lakú.
özv. 1\.iss .Józsefné, Budafok-J\.clenviHgy.
Kiss Lajos, Barcs.
Kiss Lajos <lr„ l\.istelek.

.
440
Kiszely I1nre, l\Iajs.
Elein E111il, 1\aba.
Elein Ernő, 'fokaj.
Klein Ferenc, Ne1ueshikk.
iizY. I\lcin Gynlúné, Nagvkürös.
Klein ,J cnií, ,J úszladúny. ~.
Klein Hóberl .lcnii. lJjpest.
Klcn1ann István, 1\önncnd.
I\:Jósz I\Jtl111án, J\lag.
Klubecz Púl, Salgótarján.
1\ocsis In1rc, Budapest ''·
dr. I\ocsis Endréné, Szeged.
I\ocsuba örök., \Tcszpré111.
Kócziún Dezsií, Berzence.
Koczka Púl, Szolnok.
Koczogh .Júno:;, l\Jikcpércs.
h-:ohhnann Ilona, Kis!erenve.
Kohut Pál, Barcs.
·
Kolllav Hudolf, l)évavánva.
Kolos. György, Fajsz.
·
I\:olos 'I'i!Jor, Szerencs.
Ko1núron1y Gyula, J.:;gyhúzasrádóc.
I\01nlósi Kúrolv, l\Iélykút.
Konrúd Géza tfr., Dudapcsl \'III.
I\onyúrv Béla, Fcrtüszcnl1nikl6s.
Kori1ni . Zol!ún. Budapest VI.
J\orúnyi :\liklös dr. Budapest ,~J[I.
l\orcsok Béla, .Júszdózsa.
éizv. l\orctkú Gl·zúué, Bajna.
l\orilsúnszky J)énes, J(ölcsd.
Koritsúnszky ()!tó, Budapest ''L
Koritsúnszky Viktor, Budapest \'I.

;.,.,,~·:;;e:;:

t
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Hl
l\orn1ún.1 Géza. Fchérgyanual.
l\orinos Al:idúr. Hudapcsl V.
l\ornhoffer József iirük .. 0.likepé·rcs,
1\oro!Ú1ay Lúszl6, Lébl·ny.
Koros Isl\·ún, nr1kospa!ota.
l\orosy 1\úroly, 1\élcgyhúza.
Korpos L:1jos, 1\.iítclck.
I\ósa I111rt~, Buja.
I\6sa Súndor, Súrospalak.
1\ossulh L.íszló, Szarvas.
I\oslclilzky 1\Iargit, l\isl{1ng.
Koszka La ios, Sajókaza.
Koszlolúnyi i\Iúrta, Púp11.
l\otsis l\úlinún, .Sou1ogyvúr l~s Ga1n:'1s.
1\otschv Ft·rcnc. Siófok és Siófokfiiniii.
Kovacs.óczy Is!v;in (cscjtei). Zirc.
I\ovúcs Andor, Budapest ''·
l\nv:h.:s Barnahús, Józsa.
,J. Ko\·úcs Bl~la, Balatonfiired-fürclii.
iizv. l\nvúcs lgúncné, Szil:ish:ilhús {•s llt"g.
l\ovúcs Istvún, Békés.
l\ovúcs .Józs(:f, Dég .
l\ovúcs 1\úlnlÚll. .\lczí\kövesd.
KoYúcs Kúltnún örök., Húkfiezif:ih·a.
l\ovúcs Lajos, Barahús.
Kovúcs Lúszló, Bicske.
l\ovúcs Lúszló Pi!isvörösvúr.
S. J\ovúcs .\Iiliúlv, h:ccskernél.
I\ovúcs Zoliún (tizoni), Szolnok.
viléz l\ovúts Aladúr, Budapest I 11
l\nváts Gyula, Súrbogúrd.
I\ovúls Lúszló, 'l'iszadob.

L. Ko,·út.s 'J'ilior. llajdu.sú111.soll.
l\ozn1úry Zollún, Gönc.
iizY. 1\.ozntúry Zoltitnné, Gönc.
h:<'ihaln1y Elek, Ba!assagyannHI.
l\iihaln1y l.úszlú, Budapl'.S( I.
ifj. h':iihahny :\Iik!ús. :\'ogrúdkúllú.
l\ü111iícsy h:úlntún. Szigelszenln1iklüs.
Körn1e1HlY 1\úhnán, I\arúd.
k. Kiinn~ndy .Súnclor, Budakeszi.
Környei P:Ú. Budapest \rI.
Kiiribsy Istvún. Nagykúta.
(izv. I\övl>r B{•lúnl>. PéterYúsúra.
Közgazdasági Bank, I\alocsa.
Krnsznai József. Ga1nús.
J\r{uner Ferenc. Bal!onYa.
I\rúnezly Ervin. Júszhe1:énY.
I\rúnczly Ferenc, SzegYúr. ·
I\rehsz GPza. Budapest XIV.
I\reuz \'aldc1núr. :\Iihúlvi.

I\r{'.hl'sz Lúszló örök .. Pilisviirüsvúr.
l\rétncr Szilúr1I, Szolnok.
Kn~lcr Endre, Erdiicsokonva.
J\ricr Syhilla. J-[cgyeshalon.i.
1\rinitzky Púl. Seregélyes.
Kri.súr Aladár. Pú.szlö.
I\:ri.sló Nagy Islvún. llódn1ezc'ivúsúrlH•lv.
Kudar Jenő dr. örök„ l\'éigr(ul\·crc'íce. ·
I\un Aladár, Budapest IX.
Kurucz "l'ivadar, Szikszó.
E:utassy I\úln1án, lla jduhöszürn1énv.
Kürthy Pál, Biharlo;·da és .N:igyr{1bé.

l\.ütlcl
ifj. I\:ültel Dczsü, l\iiszeg.
Ladányi Andor, lludapcsl VI.
Ladún~·i Lajos. Kölcse.
Lajhek .Jenii dr., Bajka.
Lakatos Antal, Sövényhúza.
Lakner GyuÍáné, Sajószöged.
L:unhcrg J. I\.ároly, Budapest VI.
Lassúnvi .Jenő, Szolnok.
Lassún~·i .József, 1Jehreccn.
Lassú ~Gyijrpúl .Júnos, Pestszenlliírinc.
Laszlovszk y .J ún<lS, J ászberénv.
iizv. Lalin~vits (i{~zúné (bors;Hli). Ceglédbercel.
Latino\·its ()dfin (hnr.sodi). CcgJ{~dberccl.
Lantner Lajos. 'l'örlcl.
Lú1n l~le111ér. Budapest VI.
Lúng ,József. Budapest III.
I.únyi Andr:'1s. Nyircgyhúza.
Lúnvi Dczs(\ örlik„ Nvíregvh:'1za.
LúrCncz Lúszló. 'I'on1p:~. '·
J,úszló István, Felsiigöd.
Lúszl{J .Jenii. Budapest IX.
Lúszló J. I\:úhnún. Zs{11nhok.
Lúszló 'J'ibor, l\.ispcsl.
l,úzúr .lúnos. ~Ic•ziies{1!.
Lúzúr .Téiz.sef. PeslSZ('lllerz.s{•hel.
J,edofszkv István, I\iskörö.s.
I.ehrer „~lfréd. Balatonfiikajúr (~s Lep.sPny.
Leinzinger Gyula, Szeged.
Leinzinger l\Iárta dr„ Szeged.
özv. Lelovits ,l ózs.cfné, Sopron.
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Lcnd\·ay Lajos, 1\üszl'g.
Lengyel A.nlal, Nyínnada.
f.cngyel Béln, Boc.súrlapujlö.
f.cngycl Endre, Húkoshcnv.
• 1·, iHigradkalló.
" • • . b.
1. enz .)ozse
Leövey Zollún, l\ryírlnss.
Leskó \'iln1ns, Szeged (Ujszegl~di.
Léderer Ervin, Budapest IV.
f.évai Izsó, J-f::ijduböszönnény.
Lév:1y József, Siklós.
·
Lé\·oJt lsl\·á11 dr., Pestszcnlcrzsébcl.
Lihcr Béla. J\aposvúr.
Lich1nan11 Dczsíí, Budapesl VII.
Ligeti Eriiö, E:alocsn.
Lippe ()dön iiriik .. n:ikoss;.:entrnihúlv.
Lipschilz .Júnos, I-Iajdunúnús.
·
I-ipscl1itz Lajos. I-fa.idunitniis.
Lipl:ty :\!Jwrl. Bt~rl'ltvóújfa!u.
Lipthay Endre, IIatv~111. ·
Liszkay Istvún örök., Bugvi.
L(illok Lúszló, Hudahúnva:
Losnncz Dczsii, So1nlósz~ölliís.
Losonczy Vince, I\aposvúr.
I .clvassy J)ezsö, J\alocsa.
ii1:."· LoYassy ()dönné, Baja.
Lob! Itnre dr., Szeged.
Löbl 'I'iLor, l\Iezöcsút.
Löchcrcr Gyula,· Soroksár.
Liichcrer 'l'an1ús, Budapest IX.
Líirincz .Júnos, l\Iíske.
f„(írincz .Júnos, Piispökladúnv.
Lörinczy Lajos, Csön1ör.
~

iiz,-. Ltirincz\· Lúszlóné, Békt·scsnha.
Lugosi Béla,· Ercsi.
Lukács Ferenc, I·lnjdudorog.
Lukács In1rc, BodYaszilas.
Lukúcs Lúszló, .Apúlfalva és .\Ingyan:sauúd .
Lukúcs Viln1os, Nagykanizsa.
Lukúcsv Zollúunt\ szül. Heiler Hózsn, Húkosszcnl1nil;úlv.
I .ukúts Jil·ln (elrckarcsai), Szt•kesfeht~rvúr
Lukinich ])l'zslí, Pilisborosjenií.
·Lux Arnold, Debrecen.

i\[aczkó Ilona (sc1npthci). Szakcs.
\Iadcrspnch Endre dr„ Húkosligcl.
\Iagav Kúln1:'11i. Budapest VII. ·
:\[agd~1 I\úroly iirök., i.\fagyaróvúr.
i.\Iagi i.\lihály. Gesztely.
\fagoss Súndor. Nagykú\ló.
:\lagvar P:H. 'röszeg.
:\Iau~;nrv l\ossa (iusztúv. Budapl'Sl Xl.
"· . hossa
.
'. 1or. .Szp'I .;e~·1· 1~ 1u·rv:i
. . r.
";\lagYarv
Sanl
:\iai~r Óyörgy ürük., Do111begyhúz.
:\!ajor Agoslon. Kistelek.
:\lajor :\gos\011. Kunsz.ent111iklús
:\lajor :\goslonné, :\Iarcnli.
'.\I<1jor El!.!k, 'l'arjún:

:\Iajor Isl\'Úll. Knnsze11!111iklús.
\lajor :\lihúly iirük„ Dchreccn.
:\Iajorossy Bt•\a. lhtdapesl XIV.
:\lajos Púl, Budapest VL
:\la.itún :\lnjos. \'úc.
:\fnkai En1il. Fiiz<'sgynr1n_at.
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l\fakay I\·ároly, Kiskunhalns.
;\fakray József örök„ Szanv.
.\lakray László dr., Raja. ·
:\Iandel ,József örök„ DciH'l'Ccn.
;\f!1n11 Géza dr„ Budapest X.
öz,·. :\~arbcrgcr G~·ulúni"'.. Bud:ipt>sl V.
:\!arinczel' .Tcnií. Csorna.
.\larkovics Pú!, Grc'ír .
.\farkovit.s .Jenii. '1-;iszacscgc.
:\farostlii Isl\'án, Szeged:
:\Iarschalkó J,có, Nagy~'.'"cd .
.\farsó Ede. Barczik.-•.
.\farlinovitch ..\rpád. llajö!'.
.\farlon Szilúrd. N:ídasd.
:\Tartos Gyula. \'ác.
.\Iatavovszli:y (iuszlúv. SzPrPncs.
i\Iathéser Jenö, Jiakó.
:\fntolcsy Gábor dr.. Pusztaszaholcs.
.\Ialolcsy fstvún. Adúnd.
:\Iatolcsy l~•!rol~· d_r. vitéz, Budapest, VIIL
.\fatolcsy h.aroly \'lléz ch·.~n{>, Buchipest VIII.
:\faurer .Ar1nand, Budapest VIII.
.\Iayer J\:árol~-. '.\Iohúcs .
.\Iúcz Akos örök., Gyou1a .
.\Iúday .Aladúr, Gyo1nn.
'.\fúly László, Budapest X.
'.\Iúncli JeniJ dr.. Zalaegerszeg.
\lánya József. Veesés.
\!árkus Dezsíi, \rán1osntikola.
\!árkus Gyula, ~lccsekszaho!cs .
.\lúrkus Kornél, Goinhn.
~Iúrkus i\Iúrton, \resz1?r{!tll\':ll'súny.
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i\lát{~ffy l'.:ndre, Túrkeve.
.\fúthé ~.\lihály, Szeged .
'.\lútrav Guszt{n·, Pcstszen!crzsébcL
.\lees .Balogh Lajos, Nagy1núgocs.
.\fccs Balogh Súndor. lZisujszállás.
.\Icdgycssy György, Nagydobos.
'.\[cdreczky Nándor, Ikervár.
.\fccl,·eczk.y .\Iik!ós. ~:igyn1aros .
;\fedzidhrodszky fgnúcné, sziil. Szauer IZonslanli;1.
. Júszalsószcntgyörgy .
.\Ieiscls .\kos. Budapest lII.
.\Iciscls ln"n. Abaujszúntó .
iizY . .\lei.scls '.\liklúsnl>. Ahauiszúntö .
.\Icnczcl Edith, ·raL.
.\Ieniéh .Jútlos. Zagyvapálfalva .
;,Jenner ()dön, Diósgyör.
;\.Jenne1· Hichúrd, l)iósgyőr.
'.\fcrld József. Lr)\·asberény.
.\lerkly Belus Lajos, :\en1cs\'id .
\Ierkl\· Belus ,J{izsef dr„ Nagykanizsa.
\lerlh~t .\goslnn. Bükkösd .
:\fcrthu Lajos. Pécs.
'.\fer\'ai G(;z:1. IZisujszúllús .

;\z
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\Ie.ss \I:'1ria. Szolnok.
\fester Lúszlú. Cegléd.
\lcstcr Lú.szlú. Irsa.
\fe.sler Súndor. ~ng\'l'súkúns.
i\fezci Ell~k. Ujpcsl. •
•
'.\Iezci Gyula. Szahadszúllús.
\Iészúro.s Béla dr .. ?\úgócs.

:\Johilla Hczsö. Gyéír.
:\lohr In1rl'. Kfíszcg.
\foldl l11~ln. Uudapesl VI 1I.
:\Iold\·ú11 l.aj(is. Szcgl'tl fl_:jszPgcd).
:\Iolnúr .\. Dúnil~l· i:irök .. l>unnszt•kt'.'><'i.
l\folnúr :\!fréd dr„ Budapest I\r.
\folnúr .:\11!:1\. P(•slszenli111re.

:\Iészúros I111re. Púpnkovúc.si.

:\Iolllúr Br1·!alan. 'J'iszal1\).
:\Iolnúr (iyul:1. l_1 jf('hl·rt6.
\lolnúr .fen~·_;_ ·r:irpa.
\folniir Jeniinl·. sziil. Schultz Frida. Don1oszlú.
\folnúr T\úl111ú11 (f11\{1k1~re.si). :\liskole.
:\folnúr Lúszlú (iriik „ 'f'Pglús.
;\lolnúr L:'tszlú. Cihakl1úz:1.
:\fnln:ír :\Iihúh-. Oroshúza.
K. :\In\n(u· \li!dós. ()kl-cske.
:\Iolnúr :\!iklús ifj. (kü111!iídi1. ·rúpi{1szl'nln1úr1<1n

'.\Iészúrns I1nre. Szl~ged.
\lészáros Iinréné. sZeged.
'.\lészúros Islvún. Gúhorjún.
!\. :\fész{1ros l\Ielanic dr .. Budapest Jll.
:\Iészúros Zoltán dr„ \!i.skolc.
\lt~szöly \fúlyús, Budapest VII.
ifj. :\IL·zc.s \Iihúlyné. Ostffyasszonyfa.
\Jichl Gl·za. 'fala.
·
\Iichna \Iihúly. Púpn.
\lihalovils .fvnt1. Dl'hrt'Cl'IL
\iikccz Zo!!:'in. l~<'n1ecsP.
\!ikes B{~l:i. fh•bre<'en.
\lik.cs El('k. 'J'ii rii!.:szt>n t n1ik lús.
\likcs FPrenc. l\isk1111h;1h1.s.
\!iklós Al:id:'tr. Húkn:-palu!:1.
\!ikú Sú11dor, Sznn1:1jo111.
\lik.sa Gyula, Cst•nger.
\li!ln{'r Ciyürgy. Suniogy.szil.
\liovúcz I111re. Harnc.s.
:dispúl Frigyes iiriik. Ht'•kt'";(·sah:i.
\lillcl1n:i11n .fenc'i, l\:iposv{1r.
\Júczúr Gúhor, f)úyod.
Dc :\lodcr Dl·rH'S . .Júszladú11v.
i'1z\-. \Jodra IJ1sz\/n1l·. BudB[H'.Sf VIT.

\[(ljnúr \li!dc'is. Szob.
\Iór Gyula. llnnabaraszli.
:\Iór l.:tjos. Sú!ora!j:1újht.!ly.
\[or\·ay .li'1zst•f iiriik„ \[eziikii\'t•sd.
i'1Z\» :'.io1T:1Y .fúzst·riu:". \h·z<'ikii\·t„'id.
!.losl lludt;!f. Ilo111ok\c•n•n\·e.
:\loys ,Jú111Js. ~yirk:irúsz. .
\lóz('S E\(•Jn1'•r. :\\gyű.
\!11rú L:'t:-.zlú di .-111". :-;zi.11. Csonkn \'il111:i. f\;1r:111y:1
SZ{'!l! [i"1rinc.

\!iihlracl .lt·níi. l'jpv~.t.
:\llilh·r Elt•k. Győrsze11li\·:i11.
:\liillcr L:'1szlú. l'isznsiily.
:\iiil!rr :\16r i'1ri'1k .. Il<'1dn11·z<'iYús<'irl1t~ly.
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:\liiller Vilinos, 111. kir. knnnú11yla11úcsos, Húkos~ ·
palota.
ilzv. i\Iiinich íludolfné. :\Iarcali.
:\[iinstcr In1re, Júszapáti.
\Iiinstcr Súndor, Nagyoroszi.
:\·ag~'

Béla dr., Budapest IV.
L. Nagy Béla, Bönyrélalap.
H<'géczi Nagy Béláné szlil. GiiliL'l '.\[:irµil. Pt;C:.'i.
Nngy B. SzilYcszler. Púlhiíza.
Nagy Elen1ér, Csongrád.
Nagy I~ . .Jcni.í. h-:iiycskúl.
Nagy Elek, :\Iecseknljll.
N:igy I:<.:rn(í, Pocsaj.
Nagy Ferenc. Csépa.
iizv. dr. Nagy Frigyesné. h-:ullli('gyt'S.
:\'agy György ürük., Szeged.
i\rngy In1re, Budapest 'rrrr.
~·agv Istvún. Foktii.
Nag}· .Jiinos. Glidnros.
Nagy .Jcníí. 1)0111hrúd.
!\'agy .fúzsef. Kúpolna.
:\'ag~· I\úln1ú11. Zagy\·nn.'·kús.
:\'agy l\:írolv. NYiracsúd.
Nagy Lúszl(~ (s:;sil. .J:ísz!J1·rl'11\'.
l\aúli Nngy Lórúnd. Biis{irk:ín~·.
·rakúcsi :\'.ng\' Lt1rúnd. Sz(;k('s/'C'h{·r\·úr
:\:údas f111re. · NYirh:ítur.
>:údasdy .J:ín(1s: h:iskiirils.
:\úgel fslv:ín dr„ B11dap('S[ !\'.
\'figl'le Gl'za. Budapest \'lfl.
\"(·Jll<·S (;yiirgy dr„ B11dnprsf !\'.

Ne111es Sarulta, I\úlaj.
:\1c1nényi :\'úndor. Budapest IX.
i\'ctko,·szk\" .József iirök., 'J't·!lg('tie .
.\'ctznsek :Jen<'í, Fadd.
'
Nékúrn .:\urél. Pt"cs\'Úrnd.
L'\é111ct J\on1l•lia. J)ehrecen.
Nén1clh .\r111i11. Budnpcsl IV.
0:én1e!h .Túnos. Biikk.
\'é1nclh .Júnos. XúgrúdYt•riict'.
;\'c"111clh .József. Nagyeenk.
?';l~n1etli Lúszlú (erdiilit'•nyci i. ! )Phreet>n.
Nc>inclh Li"iszló. l'jprsL . ·
Né1neth Péter, Lajnsn1izs('.
\'é1neth Sándor gyer111ekei, l\útkt·\·1·.
Nikolics ?\Iilivoj, Sopron.
?\indi .Jú11os, Eszterháza.
Nizsalnvszk \' I :-. t YÚll. G\"tfr.-,zc11 lin{1r! cin.
?\ovúk .löz~ef. ll;ijd11h~1dhúz.
:\ovotny ..\11dtJr. Sz1·pl'lk.
>:yergPs (Jyulu. !'úpu.
\'yi!assy .:\gos!on. Szt·µt·d.
?\yilray Istvú11. :\ngyh:'11il1l'g_\·;·.-..
:\'~·ilr:1y 'J'ii>or. :'líeziíiúr.
Obennayt•r (lizetla. Enying.
(lJúh ..\rpúd (hnrsail \·nskúl.

()Júh Lúszló. IZó11Y.
()Júh Lúszlú, Szc·111t·s.
C.Herl Ernil iirök., Xag\'('súk(in\'.
()Jtyúnyi Znltún, Ft'·n)·~·slitkt'. ·
iizY. (>r!iltn TgnÚ('lll>. J\:il:1ln11flin'd fiirdl;
(lrnsfl'ill Tz!1'.:1r. rr~~n·al.
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JJ. Orosz Ferenc, Budapest I.
Osgyáni ,József, Nyírcgyhúza,
( )sz,vald Litszló, So1nogvvúr.
Óváry Eleinér, Hétsúg -;:.s I1ió.sjcnií.

Púuczl>I .\rpúd, Egl'r.
Púrlos Audor, Sarkad.
l'úrlos Lúszló lludapcsl V.
P:íRkuj Antal, "fiiri'ikkoppány.
PúRzlor I\úrol\·, 'I'ürükbúlinl.
I'úsztorv Súndor, Székesfeh{~rYúr.
['eczohf EJtroly dr., Berekböszörniény.
iizv. Peczold Í\úrolyné. szül. "\\„:t!lay GizPl!a.

Óváry Zoltún. Ónod.

Ürkény lfugú, Budupcsl VIII.
()rvényi Béla ifj., Budapcs! X.
Ősapay Lúszló, Ujkécske.
'

Paál Gt~za (nagyalúscHiyi). Zn!:iszentgró!.
Paczck Jenő, Budapest 1.
Palovits ..:-\lajos, Györ.
Pandula József, Budapest IX.
Pap Endre, IIajduhüszür1JJ(•11y,
Pap László, 'f'iszaszenti111rt•.
Papp Elek, I\:u1unadaras.
Pnpp. Gyula, DPhrt een.
Pa!akfalvy S;índor. Ci11ko!:1.
Patnky J\:ornél. :\7 e!ll<'Sdt~d.
Pataky Isl\'<Ín. I\c~nt:zhí.
nen1es Pa!akv Siíndor. J)erel'skt• ,:,'i l\onYúr.
Patay Súrnu~lné (búji\. sziii. f\ozsiu.s;i:k~: ()ltilia.
'l'úpióbicskc.
Patyi h::Júra. 'I'ii1niirkl·n\'.
Pn1;li Pl•!('r, E:ecskenH:1:

BereklJösziir1nény.

Pehr Ern6, 'l'úpiósüiy.
Penlz .lúnos, I~isko1núron1.
özv. Peres Erni;11c., Budapest \"II.
· Percze Istvún, .\Ieziícsokonya.
Perényi Gvula, Aho11v.
Pcrge;. Ign~úc, 'farnan;(·ra.
Perin Déla, Aszlid.
l"cringer .TözseL Als<11H!111etli.
Perl József, Dorog.
Persay Andor, !\ov:1.
iizv. P[•r.s:ty (iy11Jú1H:. :\"uy:1.
iiz,·. Pcslii)· \Íi!iúlynt:. s1:iil. 'f'llinng(•! Szerafin.
Isaszeg.
Pesti ,József. ;\Jeziikiiv1~sd.
l'cllws lli•la dr .. B!](lapesl \"I.
Pelíi Üdiiu. !\Iozsgt'i.
B. Petrcczky G·ézn. (iiídii!l!í.
Petl'O\'l\\' z«1ll{111 (dolliai,l, "J'i~;i:;i]\[(',
PetroYh;.s F1~renr:. Garahr1nc.
Petry .föz.sef, Vésztl.i.
Petr'· Zol!án, Öcsöd.
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P:n1!in~·i .T6zsef. Dék1~sc:saha.
Paulo\·ifs Ci:.·u!:1. Pus1:laföldY:ír.
P;n·lik Fen·nc" Pt''C'el.
P:íhv })(•zséi. Oznn1.
P:ílft\ (;>·11J:i. n:t1n1nzuj,·:íros.
Púh·üJgyiu0 Szily \Inrianne, Paks.

Pécl;v József örök .. Csiik111i'i.
Péch), T::unás, Csök1nli.
/< "·.
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'.~~~':,~<·.

·iií.i
l 1 lTsi 'L1(1_;1;·(·1-pt'11zlúr. llo11\"l1;'ul.
Pt.'lll'r .Jl'nli. l\1111szt•ntrn:írl.01J.

;·,z\·. Pl•ll'rfy lslvúnnl·. \'izsulv.
Pf;ilcz l\úln1:'n1 iiri)k ....\.lpúr. ·
l'r«iff1·r .JtJzseL Gebe.
!~l1i!!ipp Islvún. lf1ídnu:ziivúsúrhc~lY.
i!'j. Jliatsck (iyulu. I\apo;.;vúr.
·
iízv. Jlialsek Ci.Yulúné, Pápa.
P!t•lilt·r J1jzst•f. (iyii11gyös111elh'.~k.

Pikler György, Budnpcst VIII.
Pi!issy Béla, Dun:ifiildvúr.
Pi\licll FPrt•nc. Sin1011ior11va.
Jl inezl·si Lúsz!ó. D1·hrecPn.

Piros György. h:c~vennes.· .
Jliihó :\líhúly. Sz(•kesfehérvúr.
Pia tzer S:í ndor. .f (iszkarajenii.
Po{_·.skay Béla, Buclnpcsl XI.
!J1,gúcsús Illt•s. LepsPn\".
Pogúny Lúsz!ó, l\ispesi.

Pois .\lurgiL Iludapvst II.
! 1c1l;,r1111úndy l~11drc, 1\.iskunfélegyhúz:i.
l 1olabik Júzst•L Budape.sl XI\'~·
110\únka\" Zollún. Kiinliii.
i~Zi'. Pol.ercczky Ft·rl•ncné, 'fahit('Jlf:i! 11.
Jlolgúr Eúroly, Szeghalonl.
Po!lyúk l\ezsü. :\[osonszolnok.
J!ulóny .f. örök .. Gvöll"YÖs
Polóny 'J'ihor. !.ros~in. "· .
Po!óny Z()llún. Gyöngyös.
( l. Pongrúcz Lajos. Bútaszt~k.
Pupo\·ics Dt•ncs. Karcag.
Popovícs Zol!ún, E:adarkúL

l1op11\·i\s

Popovils lsh·án,
Popprr ,Júzsi·L Bud:ipesl VII.
Pósa Balúzs, Szeged.
Posga\' ,\ndnr. Csnhn.~udck.
Pos~ra~· 'l'ihor. So!h·a<lkcrl.
PosPi~ch l\úroly, IIajdun{uJ{is.
Posztl Gyula örök.,, Galgantácsa.
Pracfort FPrenc. Búesahnús.
Praefort ,Júzser örök„ Búcsahn{is.
Pracf.ort I\ornél dr„ Í\fél:vkúl.
Prúgcr Béla iiriik., Nagykanizsa.
Práger Frigyes, Gyula.
Prciscr Ern<í, Debrecen.
Preisich I\J1roly. Budapest V1ll.
Prchofl'er Jenc'i, Cegléd.
· Prcszler Ar1nin, Eger.
Prokopo\'ils Brunó örök., 'l'urn.
Puk\' \liklós, Beretl\'Ólljf:du.
Pusl~ús Lajos, Békés:

llaúk Gyula, Zirc.
ltnb József, 'l'iszalök.
Hah .Józsefnl'. szül. Púkh Hóza. 'l'iszalök.
!tacsek Lajos lZcle1nc11, Budapest II.
l)úniel örökösök. Budapl'sl 1.
11 t'.·hai Ilatlano\'ils
lladano\'ils IZoz1na, Budapest I.
Hadano\'iL; :\fihúlv. Budapest I.
Hadi1nl'czky .A.ntai. Húkospnlota.
lladi1netzk~· Zollún, Egercsehi.
Hadó I1nr~, 'I'iszacsegc.
Hadó László, Békéscsaba.

n:u!ö i\liklós, Béki·scsaha.
l:ados :\[úrton, Júszladúny.
1\agctlly .Túnos, Ih"kés,
!\:ijzingcr ln1rc dr .. (lzd és SajóYúrkony.
l:au .József, :\leziihl'n'·ny,
l\:111sz Istvún. H('gÜl\'. ·
ll:'d1el hnre. 'l'isz1.1ör~.
ltúlJI ,Jcnii iirtik .. (i\'lir.
iizY. Itúb! .Jenü111.'.· s;,iil. I~oncz Erzst'·liet. G\'iir.
l~úcz György dr. (karún.sehcsi). Biharuagyliujoni.
Húcz Illés, ,Júszapúti.
l:úcz .lúnos, l~inkunl1:.1las.
Húcz .lenti, Budapest VII.
Húcz .Jcnc'i. :\lakó.
K. Húcz .JcnD, ::\liskolc.
K. Húcz .Jen(j i\riik„ '\lisko!c.
J:úi:z S<°ind1Jr, 'riszafiired.
Húclóczy (;yuJa. Kecel.
!lúko.•; (·iyu!:i öriik„ S:tlgút:1rji1JJ.
llúkn!-i Si111011. :\yirbogdúnv.
ill l1111anH llt'ikus." lla]:;ssag:\':1rn1:il.
0

Heichard .Jpn(i. :\Iiskolc.

Heiner ::\lihúlv dr., Ilevcs.
neiBí'J' ::\liksa·, Pe~tszt•nll'l'ZSidwl.
ltc111cs:'!k ::\Iiklüs. "I'iirje.
Hl'llll'!('\' 'fihorné, sziil. .Jcszcnszkv Sarolta, 'l'inll\'t'.
Hi•csl~Y ·Zoltún. Türöksze11t111iklús~
l:hl·dey örök., Verpell>L
ill"n1:i11 Béla. Beled.
Ht~pay Lajos. Nagyrúhl"
Bétay .Júnos, Szirúk.
Ht~tht·!yi .József, Budapest \'III.

nt:li \lihúly, Gúva.
Bl·l:i üriik., Hl·ki·se:-.al1:1.
Fer('l\C. Kondoros.
I\úroly. Bl~késcsalin.
Lajos dr„ ll:i.idHliüsziirtni~11y.
i)zv. ·!\. Úévi•sz Iinri~nt~ l•s 'l'úrsa . .Júszlic·n··ny.
ltiesz Annin. Budapest IY.
lli1nav Béla, Budapest X. l·s Szikszú.
üzv. hochlitz Arturnt''. Esztergont.
Hochlilz Ele1n(>r. Esztergoni.
lloclllilz ).!úrlon. Pestszenh~rzst'·!Jt'I.
nochli!z 'I'ihor. "l'ó\'Úros.
Hoa{tlsy Guidú dr„ Buclapcs\ II.
Hoí'1osk:i .Judi!. Fi"ddC'úk.
Bokszin Szilviusz, :\lezötúr.
llo1nhúnyi ll\'ula, i\ézsa.
Hóna Piti. Sa,iószenlpé!er.
llónai Dl•zsii. FclsüscgPsd.
l~ónav J)L·zst1. Uúcsaln1ús.
Hosel~herg llenrik, Csepel.
ltossn1a11n l\úroly. ).laklúr.
Hos!ús Eh'nll~r. Budapt•sl VII.
Bnslcllc:r .Júnos, GyGr.
\·itt'•z dr. Huszloczi Er11ii1H\ llc'1d111ezii\·úsúrhely.
Ilotlifuclis L:'1szlú. ·rokaj.
Hollifuchs öriik„ Tokaj.
ll.úlh :l\lauú, Dudapesl V.

Ht"tli\'
nt~th~·
l:~th~·
Ill'.lh~·

l Alllll.. OV .ARii „RICHT!i:R"
Az ovarium hatóanyagait tartalmaua
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1:'.!zsavölg}:i L .. J\largil, Budapesl VI.
lio111vr L:l)CJS • .'.\uvkürös
l:uuyay l\~'troly ~i·ük .. i;oroszló l~S Sarud.
Husznyúk Lajos, Lr)\:ashen~nY.
nusznyúk L:ijns, Súr\·úr.
~
Hul!kay Ilona, J\crckegyhúza.
l:iill IInrc, \I:igyar{l\·ú1:.·

Saúry Gúl1or, BcsCll\'iilcll'k.
Jeníi.
Balalo1~szent«yi)I'"\'
Saúr}·
G
::>.
ti • .
"
S ! ary yula, Pilisvörös,·úr. ·
·a
Sal ,Júnos. Letenye.
Sala1non Bf>!a th:., SzigclYár
Sal:in1011 .lcnü, Budap~st \ 7JiI.
öz,·. S:il:unon .Teníin1\ Szigelyúr.
Salgó Péter, Szeged.
Sall:ty Lúszló, J)ehrccen.
Sarkadi In1rc, ()roshúzu.
Sarkady :\lúria. Ballouva.
.Sny I:udolf iiriik., Sze."k~csfchérvúr.
iizv . .Súghy Ciyulúné, Jitszjúkóhalrna
S:'1111ucl Bóla, ()roszYúr. ·
·
.Súndor Zsig1uond, Gacsúj.
S:írkú11y Lúszló iiriik .. P~~slszenterzs\"hel
Súrközy :\Iihúlv, Júszi>l~rény
·
Súsdi Itnrc, Bt;d:ipest l V.
.
~úrtory Laj~s, Balatonboglúr és Bnlalnnlc!lc.
Schaul) lslYau. Vúchartvún.
Schüfcr Alaclúr, BallaYáÍ·.
~che_ffler Antal, Aba és Súrkeresztúr.
Schlick A.urél, 'fata.
Sclunidt Dezsöné, szül. \\Tiesner 1\-Iúrla Budapest J.
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Sc\1111idl l~úruly. :\lohúcs.
Schn1oll .Jeutí, Endrőd.
Sehnliir liugó, Budapest Ill.
Schneider Józst>f. (:sanúdpalola.
Scholcz I~rzst"h<'I.. Tiszahur:i.
Scholtz Endre if,i .. Pesthidegkút (·s NngykoYúcsi.
Scholtz Gvnla Pú! dr., J~;_irancss{ig,
Schollz l\Úklós, P<-ly.
·
Sc.:hönberg Ar1nin, J)régclypalúnk.
Schönfeld I„a,ios. Nagykónyi.
Schönviszner Al:idúr iiriik., Bnd:ipesl \'11.
Schrcibcr l\[iliúly. BoldYa.
Schrcibcr Lajos. I lajduhiiször111l~ny.
SchulJcrl Arnold. B11dupesl IX.
özv. Schuch l~úrolynt" l~aly111úr.

Schuk József, l-Iajdullüszlinnény.
Schulek Dl·la dr.. Budapest II. ('s VI.
Schulek Gyula dr .. Edelény .
St.:hultnann Bódog dr„ }.lonor.
Schurina Cirill, Szil.
Sclnvarlz ~\lttnö. Eszlcrgon1 .
Scll\\'artz :\lihúly, ll:ijdudorog.
Scll\Ychler :'IIúlyús, Sin1asúg.
So:.-lnYeissgút Púl, :\lohúes.
Sl'ln1eczi B{~la. Szl'getl.
Se1njl!n Lúszlú. !Je'st.sZ{'!llerzst~llPI.
S('.jlCr Dezsii. Ilalvan.
Seress .József. Putnok.
Se\' Lúszló örök., Vaiszlö.
Si!~lósi I·Tenrik. Budapest \rII.
Sikó Andor, Bögöle.
dr. Sikos Kúrolyné, sziil. Ilahni Valéria, Sóskút

Sillye (;{•za, .lú11oshal111a.
Sirnon Ern(í dr.. Szo1nb:illu:h·.
Sin1011 Súndor, hüriishcgy. •
Sin1onyi .József, :'\agyléla.
Siska .\liklós iiriik., .\Iezökercszles.
Skopúl Súndor, :\agybcrki.
Skou1núl .fcnö ifj., l-lódn1ezt_ivúsúrhcly.
Skull~ty Gyula, Eger
S1nclana .:-\.ladúr, J\istercnyc.
Sóbú11rí Gyula . .Súrkcrcszlur.
Solcz ·GúL;ir, karczag.
.Solcz Gyula, Kon1údi.
Sollész Lajos, Gyula.
Sol!ész Olló, 1Iajdunánús.
.Solyn1ossy ,Júnos, .Alhcrli.
özY. Sorun1er Bertalanné. J)évavú11ra.
iizv. dr. So111ogyi Bélún{< :\Iiskolc ..
Son1ogyi ,Júnos, Vccs(!s.
Son1<•gyí Laj<1s. Búcsúszentl:'1~zlú.
Son1ogyi Súndor. Kunlnlj:i.
Snllllt'\'elld Gyiirgy, 1\iirnH•nd.
Soós IslYún, J)ön1söd.
Spa!ina lnuu. Ujszúsz.
Spergcly Béla, Budapest VI.
Spergc!y H(~]únl'., sziil. B:tlkay Erzsl-bet. Budapest VIII.
Spergely Irnn'.>nl: özY., Dudapcsl VIJI.
Sperlúgh :\ladúr11é, szül. IIainiss lh~r!:t. Budap(•sl
Spel'l:'lgh Lórúnd, Zah1l'gerszeg.
Spcrlágh Zollún, I-Ialvan.
.Spiegel Gyula, Budapest VJI.
Spitz Súndor, Fehérgyannal.

özv. Spitzcr .\fiklósné. Békf>s.
Stein György dr.-nt!. 'I'örök E:atalin. Kispl'st.
Steiner Ferenc, Jlaglód.
S!cincr .Júnos ''iln1Íis. Gy<'ir.
Steiner ~liklós, 'l'cvcl.
Steiner Oszkúr, Budapest \'III.
Sleinhausz B(;ln. Putnok.
S!enczkv Gvulu. Piispiikll'lll'.
Slerha i~1niiné, Donyhúd.
Stercula ,Jenü. Szúszvúr.
Stern Lnjos, l\arcag .
SleltnC'r .Júnos. Bodajk.
Slépún fslYún. I·lejiicsnh:1.
Stinncr In1rc, Gyiír.
StnckiHgcr Ish·ú11. 1!alúszi.
Stotlolni Dl zsíi dr., Suniksúr.
S!rausz Arnlin. Budapest \'!.
S!rcngc Agos!on. :\l:irc:di.
Sujúnszky .fe11<'i dr., Bnln!onkiliti {•s B~.da!n11újh1·l.\'
Surjúnyi Júzst•f. F1·gy,·t·rrH~k.
Sihlv Er11ii dr„ Bl;kl•sesnh:i.
Siiki>sd .lúzscf dr. (sl'jJsbzt•11lkirúlyi.1 . . fúnoshid:t.
iiz\·. Siilheéi Lajos11l·, Sz()Jllhathely.
Siillit>ií (Jdii11. Pon1r'J:ip(t!i.
1

(iz\·. Szah:1dos l111n.'·11l-. !\:ipns\·(1r.

Szahndos .Júzspf. Pil\·;1ros.
Szalindy Vik l·or. CsL·ngtid.
Szabó :\!lit•rl. l l:i,iduntlnú'i.
Sz:diú Ant:1!. l\iir11yf'.
1\. Sz:dJú ;\rpúd, \lagy:irgenc.s.
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Szaltó Arpúdné szül. I\..011J!f1dy Zsuzsan1111, }.lcztí*

berény.
iizY. dr. Szabli Bl·lúnt\ Cjpcsl.
:\lúndv~Szah<j

Béla. Eg1'1'.
Szabó. l)czs{i, Buj.
Szahó 1~\enil·r dr .. .lohliúgyi.

Szalió Ernö, Siklós.
B. Szalió Gt·za, Györni'irt'.
Szabó Gvuln. l\.ccskcn1l·L
Szabó tiyul:;, 'l'iirökszenl1niklós.
Szabó lslvún. :\dúcs.
Szabó Tslvún i'1riik .. Tiiriikszen!Iniklós.
Sz. Sznhó ,Jen(i. J)clin•t'('!l.
Szahú .lózsC'f, :iln\iúcs.

Sznhti l\úrolv. l\udapl'sL \'ll.
vitéz Szabó .L:'1szló. Kl't'ske111l'l.
Sznltó Lúszlú (csonti°). ~\lsóll:ihas.
Sz:d1ú \!iliúly. Kiív:'q.!út-")]·s.
S1aliú \'incl'. 1h1dnp1·s\ \'.
Szal1ú Zol!ú1L l\11\as.
Szakúts Znltún. 'J'isz:1n:'n1n {•s 1\ii111lti.
Szalan1in ?\liklús. T\lws.
vitl-z Szal:1v Gv1i\:1. T:1puh·:i.
Szlilav :\lil;úlv: ..\liau,iszúnlú.
Szap1;anos n&1:1. Ecseg.
Szarka József, Piispi"1knúcl:1sd
Szarkúsv L:'iszló. Sün1cg.
Szalh1n:\rY Elen1l'r ~\ndor. J lt'a\nH·l'/1,·ús;'ir!i1·!y.
Szat1núrv. E:'1ln1:'in i"iriik .. 1~!Hlrogk\•n•szlúr.
Szauer .\ndnr. S:1\gó\:1rj:'1n.
.'-'z:'111!ú In11T. Budap1·sl '\.
S:::'1~d{) Eúroly. C-1\·";.

Szúsz Lajos, Csor\"ÚS.
Sz{1sz :\Iiháh·, :\Iadaras.
~z~~sz „~:n1d~1:. Bútya ..
Szasz I 1hanHT dr.. Bicsc 0..., Z1•111pll·11:1gard
Szebellédy Ferenc, ·r01.
Szeberényi Andor, Sztinv.
Szeghy Súndor. Szt•ksz:';rd.
Szeghy "l'ibor. I)cszk.
Szcgö Istvún. Budapest XI.
Szegö L:íszló. Hudapt's\ XI.
Szeiberling FPn·11c. Buk1111\·szo111l1:1\l1L'iY.
Szekeres Ish·ún, t'jpesl. ·
·
Szekeres Súnclor. Izsúk.
Szekeres Vihnos. :\'agyk:niizsa.
Szekér .Túzscf. Kiskunh;i!as.
Szekér Súndor. Sol!Yadkerl.
Szc>kull'sz .Túzsef. Púpa!L·szl·r.
Szelt~ ~\!aj(1s. lludapesl II.
Szele Búla ifj„ Szolnok.
.Szen1z(í I111rl' dr .. Szar\'as.
iiz,._ Szentlrci ·nc.Júné. Budap<~sl \'Ill.
Szendrey Súndor, Búrúnd.
SzendroYils Viln1os. Nagydorog.
ÜZY. Szenteli Is!Yúnné. 'I'ah. '
SzeniC'SS\' fs!Yún. Szentes .
.SzcntgúÜ DúniC'l. Gildilllc"1,
.Szcntgvürg\'i .lúnos iiriiL: .fúszht>r{·ny.
.Szl'n ti~· ú11 ;. i .J enii ...·\ p:tg.\.'_"
Szentlélt'k gyúgysz('1"\;'1r . rt„ Hudapest \" l.
Sze11\löri11<·zi Hl·!:i. Bu(Iapt·sl III.
:-::zcntpél(•ry Pú!, Bud:ip(•sl IV .
Szcpt'\\' Sii11dor. ;\;1gy111únynk.
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Szerb .fóz.sef. .f{\.szbcrl:ny.
Szertlalielyi .Júnos és neje, Sopron.
Szcrdnhp!yi Lú.szlú. I\ishl·r.
Szf!t'.si f)vzsti. B:1ln1azuj\·úro.s.
Székúcs f.-;h·ú11 dr.. Szeged.
Szl·keh· .\dorjú11. Dchrecl'n.
Szl·kcl~· Elen~{·r. Húckl'Ye.
Sz("kc\y Fere11e ürük .. Bt;kt;s.
Szl·kcl;· linn:. Budapí .sl \'If.
Székel\· ,Jenii. Gyihnrií.
Szl·kP.];· HL·zsíí. ~yÍn'gyh:'1z:1.
Székely Súndor. Budapest \"l.
Szl>k('\y Súndor. I\t'c.skv111l>I.
Szt.'.·11 ilona. Ih1dupe.sl II.
Szl·1uann .·\gos((J!l iiriik .. 1 l:t!va11.
Szl·nert :\ladúr. Ft·lst'íga!ln.
Szl·!H'rl :\\adúr fq·/ik .. Ft•bíígalla.
Sziµ-l'tlt~· Frig_\.t'.S. PC.cs.
,. i !l·z Szigt·! Ii.\· .J <'izst· f. ·ra pril<"a.
Szigl·lv:'1ry Zn!l1'111. Szn1nl1:ilill'ly.
Szig\·:·1rl .J:"inns. \'úc.
Szijúrtú ·rilit1r. llu11al"ii!dy:'1r.
Szi ksz;1y ( i11.~zt:'i y. f 1cs !.~:~t'! 1l<•rzsl·l1t·I.
Sziiúgyi Ht;l:i. Jlúcin.
Szil:'lgyi (il•za. .J úszszPn ! and rús.
Szil:ígyi f,ujos. Kisvúrd:1.
'-;zilúgyi Lajos, lJkk.
Szi!úg_,·i Zo\t:ín firük„ Krasz1tiil;:\·:ijd;i.
.'-'zih·z fsh·ún. l\isYúrcl:1.
Si~i\1 .T:'111ns. 'f'arp:i.
Szi!vússy (;y, L:íszl{l. D11dap1·sl XIV.
Szily Gl>z:1 dr„ Paks.
1

Szily Gyula, Miskolc.
Szirmai E.ornél, l\.inkn11dorozs111a.
Szkalla László, Budapest 'TIJI.
Szn1odiss .József dr„ Keszthely.
Szol<l László, Pcstszcntcrzs(~bcl.
Szondy László, I\.unhegyes.
Szopkó Dezsií ürök., Nyircgyhúza.
Szopkó Dezső ifj„ Nyíregyhúza.
Szőke Üdön, Budapest I''·
Szöllösv István (dévni) i'lriik .. Budapest I.
Szöllös~· .Jenlí, ;\lakó.
Szőnyi' Ferenc, Barcs.
Szporny :\liklós. Iftlchn<.'z6vúsárht>ly.
Szuper In1rc, Csct(•ny i·.s Sur.
Szücs Béla, Hecsk.

Szücs Béla, \Tcrpcll~t.
Sziics :\Iargil, Hákospalota.
Szücs Hóhert. Salgútarjún.
Sziicsné Szücs ,Ju!ia. :\Iúlyú.sfiild.
Sz. Szüts Errüí. Budapest I.
Szüts Pú!, Budapest YI.
Sziit.s S:'tndor, llúnHir (l„illafiircd}.
·ragányi Arlhur, l-Iúdn1ezövásúrht~ly.
'l'akúcs Ernö, Peslszenlczséhet.
"fakács Ferencné, ::;ziil. Csonk<i Ida. llarkúny.
'l'akács ,Júnos. B:ilatonfiired.
'l'akúts fslvúll. l\úckeve .
'I'akáls fstvün. Szeged.
'l':-1111ús :\lihály. Soly1núr.
·rnn1ússy l)czsii. Budafok.
'l';u11ússy FJ()riún. Budafok,
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'l'anács Gyula örök., Balatonföldvár és I\öröshegy.
'I'apferSándor. Sárszentn1ihály.
'I'nr Dezsö. Garadna.
'I'arjányi János, J{iskunfélegyháza.
'l'arpalaki Pál. Budapest VI.
'!'as Zoltú11, Békúsn1egycr·-C:si!lag!1('gy.
'['atár ,József. Budapest \.I.
'I'auffer Gábor dr., Eger.
'l'avaszv Ferenc, Encs és Forró.
·ravasz\· László, Encs.
'fáhnr ·Gyula örök., Irsa.
()zv. 'fánCzos .Józsefné, Budapest I.
'!'eleki Ele111ér, \'áchartyún.
·relkt•ss\· Gúhor dr„ Ihrúnv.
'I'elkess)• Lúszló, I\:rasznokv',1jda.
'l'elkessy ()dön dr., Súrhogúrrl.
'I'en1esvúry Isl YÚn dr„ BudapPsl X.
'I'cn1csvúry József, Szeged.
'[\:1nesYúry I.úszlú. Gyöngyös.
'!'crcczky Pál. Szcntn1úrtonkúla.
'I'erc111v :\lcnvhért. DcnH·cser.
'l'ernáfgó Jó;.sef cÍr„ Budapest Xl.
'I'crstyánszky Kúlrnún, sr,jtür.
'l'eulsch Ernű. 'l'úvúros.
'f'eutsch .József. kiskorú. 'J"úvúros.
·rcutsch llcinhold örök .. :'.\Ioso11.
'fécsy Drzsö dr .. Nagykiirös.
'I'élcssv Islvún. Kiskunl:i('húza.
'!'érv ~\urél. I-Higvész.
'l'hrlisz Erzs<~het,' Gúrdony.
'l'hierry 'filior, Csepel.
·rhurúnszky I\:f1roly, Súta.

'l'hurv Andor, l(iskunf1~1cgy11óza.
'I'ol\·r~v Itnrc, DcbrecPn.
·rolvélh Hczsö, Tfillya.
'l'ombor .Tenéi dr„ Budapt>st Xf.
'I'on1kn Ivún, :\fngynrÓYÚr.
'fon1ory Elcn1ér, E.isk11nlialas.

'I'oóth ·?\Jihúly, .Budapest X.
'forday I<'crcnc yitéz, BuUapesl Xl\'.
'l'orkos Dénes, üriszentpétcr.
·rornyos 1\ladúr, Lilke.
'l'ornyos Lajos örök., .Júszhcróny.
Cs. 1'óth Bcrlalan örök„ Nagyecsed.
özv. Tóth Dezsöné, Egyek,
'I'óth ·ElenH':r. E:öriislarcsa.
'l'óth Ferenc,. Érd.
'l'óth Ilona, I~rsekvadkt•rl.
'l"óth Istvún. I(ccske111él.
'I'óth .Júnos, Szentes.
'fólh .fózsef. Budaörs.
Sz. 'I'óth Józs;:f, E..iskunfélcgyháza.
"I'cilh József örök„ Erci(icsokonya.
Sz. 'fóth J({t\1nún, Balatonkenese.
.Sz. 1'óth Eúln1únné, szül. Nényci \ril1na, B:il:dn•
kenese.
'l"ólh Kúhnún, Dcren1cnd.
'J'óth Pú\, P:1rúd és Hecsk.
'l'örök Arpúd, Ifcgyeshalo111.
'l'örök (iyula, Nyírcgyhúza.
'l'örök J\úl111ún, 'J'úpiólJíc.skc.
'J'örök Lúszlú, Györ.
'['örök :'\lúrlon, Szeged.
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özv. ·rrajánovits A.nlalné. BerPlt_róújfalu.
'l'raply Alajos, Bogács.
'frexler Jenő, Ajka.
Trexler Jenő, Ugod.
'I'róber l\Járta, Pécs.
·rnrei Ernő, I\iskuniuajsa.
Ujhelyi Sá.ndor, 1Iándok.
Ulrich .József, SzekszúnJ.
Uray Lúszló, .Jánk.
Vadász Elek, Nyitbátor.

Vadnay Zoltán, · I-lird.
Vagaszky I\tízn11'.i1· dr„ Húk oscsa l 1:i.

Vajda Gyula. Adony.
\·ajda Eúroh·. Kon\·úr.
Vajda Lajos: ;\lakó.'
\'ajna József, Uudapc>sl IV.
Valent Isl\'Úll. '!'ura.
\'alu .József. Fclsiiircg.

\r~lllay

Ell!Hlér (Yal!ai). Giinyü.
\'úgó G\'11la. VillúnY.
iizY. \'úgó Ist\"{uiné.' \"i!lúny.

Vállay Sipos Berta. ::\yirn1ihú!ydi.
Vá1nns G~·ula. Dudnpesl \'.
V{unos linrc. J)iósgyür (Ujdiúsgyür).
\'úracly Lajos. Baja.
Vúrady Lajos, Szcnlcs.
Vúrady Lúszló. Júszfclséiszentgyörgy.
\·i!éz \iúrady Lúszló dr., SzPnlcs.
Vúrday \Iiklós. ;\fezc'itúr.
Vúrkonyi 'l'iYadar, I\úld.
i)z\·. \\ !csey Ish·únnP. Eger.
Vencel Lajos, Szaliudszúl!ús.
\rcres I1nrc, J)unaYccsc.
Veress Arpútl. Budapest II.
Vcréczy Gl•z:i. Kenderes.
Verscn.y .József, Csetény,
Vl!her Ernü. Pcs\szen!Úirinc.
1

\.l>IH·nil•. Búrúny Elz:i. Peslszenlliirinc.

Varga Antal, Békéscsaba.

() \'arga Jrnrc, I·Iajdúhadllúz.
Vargha Pú!, Sz:ilrnúrökörilú.

Varga TJtszlú. i'aks.
\'argyassy Gyula. ~agykiirü
\'arsúnyi HL·la. 11udufok.

\'ass Endre. Budapi>sl YI.
Vass .lenii. Hl'rcel.
Vasdényey .-\lachír. ).'agYhn joni.
Vasch"nycy ElcnH"r. Nag\·a1Í1ti.
\·as\·:ír~-

Bl·l:i. ,Júsz:"irok~zúllús.
'.":1s\·(1ry El<'nH"r. IllidnH·zéh·:ísúrhf'l.\".
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Budapest, VI., Király-utca 12. szám.
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Telefonok: *124-320.
Lcvúlcí1n: Budapest ·!., Postafiók 160.
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\'égh .Antal. Szolnok.
!sf\·ú11 iiri.ik .. 'fevel.
Vékony Ist,·ún. Szikszó.
Yély .József. Vl·szlii.
Vid:1 .Júzscf örök .. Etyek..
\.idn Lúsz!6. ~lfnhúcs.'
\.ida {idii11. Bt'·k1~s.'izenlandrús.
Vidovszky Islv{111, Dékéssúinson.
\rinczc Istvún. Budapest X.
Vincze :\liklós. Ku11szenlu1úrt1)1J.
Vinnay Islvún. h:o1núdi.
Vinnay Púl, Bcrctlyóujfalu.
Viola Lajos, '!'ököl.
Yirúgh Zoltún, Gy<'irsövényháza.
\'izslo,·sí:ky Lúszló, J)una;.;zcnlgyörgy.
Vondra Antal dr., Pécs.
vt~gh

\·ürüs Andur, Poroszló.
Vörös Súndor, llód111ezüvúsúrhely.
\Vajtlits György dr., Bonyhád.
\Valigurszky .Antal, .Nyirhogút.
\V:illcnfel<l l\Iihúly, J)unahogdúny.
\Vallnc•r Hezsli örök., Ugod.
\Vallon La.i<;s . .Nagyl1alúsz.
\Vandrúk ,József, Borota.
\\rallay E.ornl~l ih·i"ik .. E1nííd.
\ Vcher Dénes, Baja.
\Yeghofer Itliklós, Bokod.
\\\~igl Dezsö, Pécs.
\\~ein!Jerger Annin, ?\Iagyarn1ecskc.
\Veisz .Jcnii. I·lód111ezővúsárhely.
\V(~iszenhachcr Púl, BcssenyszÖg.

4il
\"Vcörös Gyula, Bud<1pcst 1.

\\Teszelovszky Erzsébet, 'l'iszaroff.
\\Tébcr Dezsil dr., Budapest \TIIL
\\Téhcr ])énes. Budaka1úsz.
\\Tt~lH~r Kúlin:-'111111~, Pécs.
\\Téhly lslvún, .l\liskolc.
üzv. \\Ticland J)énesné, Gvnla.
\Vieland lJyula, S:irknd. \Viencr ,Jcnii dr., Szo1nbalhcly.

\Vicncr Leó, ~[cdgycsegyhúza és ~Icdgyesbodzús.
\Villy l~úroly, Búta.
\\TillJnann (Jlló dr., Budapest VlL
\izv. \Vi111111cr \'il111osnl:. Núd:isladúnv (·s Súrszcnl111il1úly.
.
.
\Vinkler Lajos, Gyula.

\Virkcr .Júnos, Húkoskcreszlúr.
\Vittn1ann Elc1nér, Budapest VL
\Volff Dezsii ni. kir. kor111únylanácsos. Bpesl V.
\Volff L:ijn~. (né1nctprónai), Budapest L
\Vollnu1nn Arpúd, 'l'églás.
\\Tollner Lipót, Balalonaln1údi.
B Zaúry Elc1n{:r, ~Iúgocs.
Zachúr I~únily. B{1nl1ida.

özv. Zajúcz I~i1rolvné, 'l'iszadoh,

Zakúr S{uidor üröÍ~ .. Szeged.
Zakár Zoltán, Szeg~d. ...
Znkúr Zol!únné, Szeged.
Zala Ernil, 1-Iajduszoboszló.
Zalai l{ároly dr., Cegléd.

Zalai János, Szekszárd.

Zalay Lajos, Orosháza.

Zúh{1nyi I\{1roly, Budakalász.
Zfnnhó László, .Júnosh:ilin:i.
Zhoray Gyula örök., Budapest III. és i\Iargítszige1.
Ziinay Pú!, I\ecskcnH~L
Zlinszky Endre, Ujdo1nbovár.
Zlinszky József öriik .. J)unaföldvúr.
Zlóczky Gyi\rgy, 'I'ólko111lús.
Zollún Béla örök., Huc1apes! \'.
Zoltún (iyörgy dr.. Budapest \T.
'1'. Zo111hory Béla, Büsúrkúnv.
Zo1nhory György. ,Júszkaraj;nií.
Zöldy J)ezsö, I\isujszúllús.
Zsarnay Júnos, ?\Iiskolc.
Zsfunboky ,Júnos. i\1 agyköri.i.s.
Zsögön Arpúd, i\Iagyarcsanúd.

Szaktárgymutató.
Tarlahnazza az Hl:\.J. 1u;1r1, l\l:ili, IU37 és HJ:J8. éYi
J;.iitelekhen nH•gjt>lt•t\l úllandú jPllegii gyúgyszer{~s·.~i
kéizúrdekií rl'tHlelkt•zést·k. t11dni,·:ilc'1k sth. \'t'zérszaval;:
szerinti csopnrlosílúsút.

A szÜYl'g ulún kii,·elkt·zö sz{unok az oldulszún10·
li.irlYonnl n!ún :'1l\ú szú111 pedig a külel évfoly:unút jelzik.
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..\dúküzössl·g 12a/1H;$5.
Adúzúsról ludnivalú '22'2/1 n:-Hi,
Alkaliuazolt gyúgyszcn'.·szck bejelentést! HB/
1~1:15.
Alkaltnazott gyúgyszcn'.:-sz felclüsségc 15, 87/
193·!.
Alkallnazott gyógyszerész hclcgsúgc. szahadsúga 2'2-1/19:·15.
:\lkaltnazolt gyúgyszcri'.•sz helyzete gyógyszertár átruhúzúsa escti'.·n 228/1Hi~5.
Alkahnazolt gyógyszerész clhalúlozúsa t'set{·11
illcltnénveinck kifizetése 22H/193f> .
.-\lkah11azotl · gyógyszerész szolgálati jogviszonya 200/1935.

H4

1938 évi
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A1npullús készíl111l·11yck ellenürzl>.se '..HlÍl\1a7.
.\ng!o J)anubian Lloy<l rl. bel. bizl. oszt.
28i/J934.
.-\rgent11n1 aceticu1n ki.ilclezií farlúsa 81/IH:l-J..
Arzcnolbenzolkészil111ényckr(í! szóló rendelet
58/1935; ·15/193G.
Azonnali hatályú clhocsúlús .'.2'.!0/19i~5.
.-\Jlan1kincslúr terhére rendclhetük 12U, 1:-Jo,
mi. 1'}8, lHf>/rna-1; •Hil9a5; 28, a1, ii,
78, 79, 9-J. 9;)/IDBH. 21. 2:.l, 2H, 27 .. 28,
il8. -HL -!l/1Hi!7:
21, 22. 2;1, 2'.i .
.-\Jlandóan lelelcpedctl or\·os {•r!cl1nezése
U9/Iü:H.
:\J!alcgészségiigy liirvény Yl·grehajlúsa 1H2.
Hli/J93·l.
.-\!Ja lgyógyúszat i
gyógy.':izerkil !iin legcss\!g('k
IOS/19a5; %/rn:rn; ;,1/rn:1;.
.\Jialgyógyászali ol!óany:igok, széru1nok árai
227/193-l; 27, 9i/19iJö,
Allati gyógyszerek n111nkadíjai 11411935.
:\llai<H'\·osok kézi gyógysz<'rlúrai 80. 22:-~/
l9iM.
.-\ ! l;i lorYcislúsli:in

haszn{1 la los ollóanyagok
21,l. 227/193-!.
Arszahúslinn pótlások és javilúsok 12;)/tf11HL
.-\rusítúsi kör .szabúl\·ozása 40/I 93ü.

Beadványi illetékek.
254/1936;

230/1934;

ill9/19:rn;
229

Belege 11 ato
. ·

szovc
·· ti-.eze t
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. ,., ...,!!)'Szcrszán1lái
"i·o·

~iS/193-l .
J_)(~!yegillcték gyógyszersz:'t111lúknál 127/1935;

1141193(;; 140/193i .
Birúskod:.ís közegészségügyi ügyben 12/193·1;
l 'orlörvénv vénrehajlúsi
ulasítúsa 52/1937.
0
'
•
Budapesti
Gépgyárak llelegsege·1 yzo„ I'.cnztúr Yényci 256/193,1.
. ..
.
Budapesti 1\.erülcti 1~1ü!júrúsúg iclugyelelt
joga 21/193-l.
. .
„
Briisseli 1negállapodás YégrelHtjlasa eroshalúsú gyógyszerek egységesílésc tár«vába11 169/1934.
Co1n~~·i1nala készitn1ények úra 165/1936 ..
Con1priinata Strophantini legnagyobb adagJa
121/rn;rn.
Csepprnéréí - nor1nal 170/ 1Ha·L
Cséid esck'.n ki kezelheti a szeni. gyógyszertárat"!
Deák Ferenc Bctegs. Egylet szán1lái 277/
1934.
Dcxtrincs kivonat kiszolgúlúsa 76/ 1935.
Diftéria elleui Yédöoltús 133/193•1.
J)iftéria szérun1 kötelező lar!úsa ~85/19?!·
J)obLi gyógyszerszúllítúsi cgyczrncny 141,
Hi1/!93G.
Dubbi részére gyógyszerkiszolgúlás 1601193{) .
Dohhi terhére Ncosnlvarsan 172/1936.
Dohányzús gyógyszertárakban tilos 122/1937.

39
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f>rogisl;t rendclel 5;)~·111, 179--211/19il7.
új gyógyszereket küziinségnek
lll'IH úrusí!hatnak
HO/lü:J.1; iJ5-11 t/

Drogistúk

19.17.

Egészségi hizonyílvún~· felál!ílúsi l·s úlruhúzási kérvl!nvckhez 85/IH::l.f-.
Egyesített Gyóg'yszerúr.szahús snjlóhibúinak
javílúsa t~s pótlásai 289/lH:J·L

Egyesületek, hatóságok, testületek iJ0-1/ I oa.L
237/19a5; :i201 l\liJ!i; 257/ma1;
Egységes lisszclt;lelií gyógyszC'rck elleniirzésc ta5/19:J-I; :l-1119:!5; ·I t/rn:rn; rn;
1937;
En'ishatúsú gyógyszerek cgysl·gcsités(.• 1fiD/
19:!-I.

2a2

19

FPl 11101Hlús alkalinazol lnak 2 l :1/1 \la5.
l·\·l111ondúsi idii kilöllése 217/ 1n:·l5.
Ft~Jll núlrit1n1 és ft'.•111 kúliu111 úrusítúsa 2.11/

19'34.
Fiókgyógyszcrtárak 18. :11. a:i, :1.I:l/l H::l-l:
27-1/tHaü: ;\()0/tH:IH; :JI'2/1H:17;

290

Fogászati inj('kciók
9:1
Fogorvosi gyúgyszt·rkészit1ni·nyek
88. n;1
Forga!nd adatok kin1utalúsa l-17/IH:l·L
Forgahní adó cllcniirzl•s(' 2,111193.l,
Forgalrni adóvúltsúg 118/1935:
07
Forgaln1i köre hpesli gyógyszer!úrnak :.HJ.
105/1936.

1938 évi
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Forgahni körhöl gyógyszertár átköltözése
31/193-1.
Forgalornbahozalali engedély 81. 84-/193fi.
Galénusi szerek ellérö készítési 1nódja, Ph.
1~J. III. és IV. clöiratai szerint 192/1935.
GazdanikotirÍ árusítása :Hl, il4. 11-1. 117.
153/1937.
Gyakornoki felvé!cl 114/!9:J.l.
Gyakornoki vizsgúlóhizotlsúgi tagság 240/
. 1934.
Gyakornok tartús 120/ t na.t.
Gyógyszerárszahúsról 188(1 il:J4-. • . . ..
Gvógvszenírszahús (Egyrsilctt) sa.1tol11ba1nak
· .favitúsa és pötbísa 289/19:-J.!; 21/19;{1);
!25/19:J!i.
(lyúgyszcrúrszahús \·{dtozúsok Ull-L éYliil
kezdiidiiiPg 2il·~/1 H:l·l.
Gyögyszcráruk. kPreskl'dések t·s illatszertúrak rnegvizsgúlúsn 87/1 na.1.
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I9a7.
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Soskasa\· t·s so1 k1'•tkereszlh•! IHl'gjt>!iill·st•
1ö7/1 n:-1.1.
Specialitús reiidclet ua. t Bö/ t ll:-1-1.
Siirgiis YPSZ(~Jy esctl·n \":1\ú gyúgy.szt>rki.szolgú!ús 80itH:3:i.
.,Satin1·· re11dl'lcl 27;-)/ 1U;).!: :12/1 O:Hi.
Szabad.súgidii gyógy.szl'r!úrtu!:1j(!1111!i.s 18 1

rn:rn.

Szaliú!yn·ndell'I a gyúgyszl·rlúrakról 2n/t\la.1.
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TETRACOR Chinoin
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analepticum,- excitans,w expectorans
injectio, solutio, tabletta, pulvis.
RENDELHETŐ fóorv. eng.:
Dohanyjöv. B. B. 1.
Orsz. Társ. Bizt. int.
Székesfóv. Közkórh.
MABI., Posta B. B. 1.
Honvéd l<órhazalc.

Olvasóinkat kérjiilc, hogy bevásárlásaiknál az Évkönyvre hivatkozni szíves·
kedjenek: szolgálatol lesznek ezzel
nekünk s önmaguknak is!
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A KÖZGYÓGYSZERELLÁTÁS, illetőleg az
ÁLLAMKINCSTÁR terhére r e n d e I h e t ö

1

1

gyógyszerkülönlegességek:
AKTOPROTIN inj.3xl kcm, 6xl kcm, lx5 kcm
DESEPTYL tabi. 10 és 20 drb.
lJIUICLARIN inj. 3 amp.
DIOICLARIN sol. !5 kcm
HOOIVAL inj. 100 !. E. 3 amp.
LANACLARIN inj. 3 és 6 amp.
LANACLARIN sol. 15 kcm
N\EDOBJS inj. lüx0·5 kcn1., sol. 25 keni
NOVURIT inj 5x!. !Oxl, 5x2, !Ox2 kcm
OVOSAN tabi. 40 drb
PENTABI sol. 15 és 50 kcm
TRANSPULMIN inj. 5x2 kcm
TRANSPULMIN sol. 15 kcm
A IV. kíad8.su Magyar Gyógyszerkönyv alapján:

DEVITOL tabi. 25, 50 drb
DEVITOL olaj 10 kcm
EPHERIT tabi. 20 drb
INSULIN-CHINOIN 100, 200 E.
NE01v1AONOL tabi. IO drb
PITUISAN inj. 3xl és 6x l kcm 5 1. E.
PITUISAN inj. 3xl és 6x1 kcm 1U !. E.
THYREOSAN tabi. O·I, 0·3, 0·5 gr

Rex Gyógyszervegyészeti Gyár
és Gyógyáru Kereslrndelmi Rt.
Budapest, V„ Rudolf-tér 1. szám.
Tel.:

11;).7HO,

11:1- i!iH,

! l :l- 71\8,

t 1:1- 7()7.

Ll~vl•lciiu:

Bndnpesl l-i2„ -Postafiúk 2:12.
Siirgi\nycí111 : ).! t' d i e a, l\ u da p e s 1.

Debrecen, Fürdő-utca 3. szám.
Levélcün: Dehrecen 2. Postafiúk -1·1.
Siirgiiny('i111: :\1 e d i e :i. D.e b re e t' n.
Tekfon: 2:=1-on, 22-:Ui.
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Galenikus készítmények,
Steril injectió!c,
Kemikáliák szavatolt
csomagolásban.
Droguák, Kozmetikumok.
Gyógyszerkülönlegességek.

""'

Gyors és pontos
Sürgős

e~peditio.

rendelések soronldvül

expediáltatnak.

3543 Atliln-nyomdn rt. B11csl, J., S:zt. J1inos-tér 1/n. Tel.: *1·li00·80
I:;uzgal!í: I\llLCSAll HICIL\JU>.

